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13 верасня 2017 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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УСМІХНЕМСЯ

Боль шасць бу дын каў 

на ша га го ра да па бу да ва на 

ў сты лі «Хай так».

— Што ро біш?

— Гля джу Алім пі я ду, спа-

бор ніц твы па штан зе.

— Ся род муж чын ці жан-

чын?

— Па куль яшчэ не ра за-

браў ся.

Мне ДА Іш ні кі 
зды мак да сла лі, 
вый шаў на ім доб-
ра.

Але ж, трас ца, і 
фот кі ў іх да ра гія...

— Бо ра, ты ча му 
мя не ўна чы на зваў 
чу жым імем?

— Фі ра, дык цём-
на ж бы ло!

Пчо лы не ча па лі 
пух лень кую дзяў-
чын ку, якая гу ля ла 
на пчаль ні ку, та му 

што ду ма лі, што яны яе 
ўжо ча па лі.

— Да ра гая! Ка лі я па мру, 
ты не бя дуй, ад ра зу за муж 
вы ходзь. Будзь шчас лі вая. 
Адзі ная прось ба — хай сы-
ноў пра віль на вы ха вае!

— Як ты ўжо да стаў, нар-
маль ны суп! Не хо чаш — 
не еш!

14 ВЕ РАС НЯ

1822 год — фран цуз скі фі ло лаг Жан Фран суа Шам-
паль ён пас ля мно гіх га доў вы ву чэн ня трох-

моў на га над пі су на Ра зец кім ка ме ні рас пра ца ваў асноў ныя 
прын цы пы дэ шыф роў кі ста ра жыт на егі пец ка га іе раг лі фіч-
на га пісь ма.

1847 год — на ра дзіў ся Па вел Мі ка ла е віч Яб лач-
каў, рус кі элект ра тэх нік, вы на ход нік і прад-

пры маль нік. У 1876 го дзе вы най шаў ду га вую лям пу без 
рэ гу ля та ра — элект рыч ную свеч ку («свеч ка Яб лач ка ва»), 
па клаў шы па ча так пер шай прак тыч на пры мя няль най сіс-
тэ ме элект рыч на га асвят лен ня. Па мёр у 1894 го дзе.

1902 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Іль іч Ка маў, са-
вец кі кан струк тар вер та лё таў. За сна валь нік 

ства рэн ня ў СССР вер та лё таў су во се вай схе мы, у якіх два 
ня су чыя він ты раз мя шча юц ца адзін над ад ным, на ад ной 
во сі, і кру цяц ца ў про ці лег лыя ба кі. У 1940—1960-х га дах 
бы лі ство ра ны вер та лё ты гра ма дзян ска га і ва ен на га пры-
зна чэн ня кан струк цыі Ка ма ва: Ка-8, Ка-10, Ка-15 і ін шыя. 
Па мёр у 1973 го дзе.

1932 год — на ра дзіў ся Ігар Ле а ні да віч Кі ры лаў, 
дык тар са вец ка га тэ ле ба чан ня, на род ны ар-

тыст СССР. Больш за 30 га доў быў вя ду чым га лоў най у 
СССР ін фар ма цый най пра гра мы «Вре мя». Лаў рэ ат Дзяр-
жаў най прэ міі СССР.

1938 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Фё да ра віч Чар-
няў скі, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ін фар ма-

ты кі, член-ка рэс пан дэнт, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар 
тэх ніч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі і тэх ні кі 
Бе ла ру сі. Аў тар больш чым 290 на ву ко вых прац. Лаў рэ ат 

прэ міі Са ве та Мі ніст раў СССР, Дзяр жаў най прэ міі СССР, 
Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1943 год — з ка раб лёў Волж скай фла ты ліі бы ла 
сфар мі ра ва на новая Дняп роў ская ва ен ная 

фла ты лія. З 1944 го да яе га лоў най ба зай быў Пінск. Фла-
ты лія ўва хо дзі ла ў склад Ва-
ро неж ска га, 1-га Укра ін ска га, 
2-га і 1-га Бе ла рус кіх фран тоў. 
Ме ла ка ля 200 ка раб лёў, удар-
ную сі лу скла да лі бра ня ка та ры. 
Уклю ча ла тры бры га ды рач ных 
ка раб лёў, з якіх 1-я і 2-я ўдзель-
ні ча лі ў вы зва лен ні Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за-
хоп ні каў, у пры ват нас ці ў Баб руй скай апе ра цыі, у ба ях за 
Пет ры каў, Лу ні нец, Ту раў, Пінск. З во се ні 1944 го да па май 
1945-га ўдзель ні ча ла ў на сту паль ных ба ях на рэ ках і ка на-
лах Поль шчы і Гер ма ніі, у тым лі ку ў вы зва лен ні Вар ша вы і 
штур ме Бер лі на. Рас фар мі ра ва на ў кра са ві ку 1951 го да. У 
Пін ску ство ра ны ме ма ры яль ны комп лекс у го нар ма ра коў 
Дняп роў скай ва ен най фла ты ліі.

Алесь ПІСЬ МЯН КОЎ, па эт:

 «Гэ та мно га — слу хаць веч насць,
 Піць зям лі га ю чы пах.
 Лю ба вац ца Шля хам Млеч ным
 І лю біць

 ня прос ты

 шлях».

Не фар матНе фар мат  

Ці за ўва жа лі вы, які мі пры го жы мі 

бы ва юць ста рыя лю дзі? У ма ім ра бо-

чым ар хі ве га доў двац цаць за хоў ва-

ец ца зды мак вяс ко вай ба буль кі, якая 

ся дзіць за ста лом у сва ёй ха це. На 

ста ле па ла ві на бо ха на хле ба, ма ла ко ў 

сло і ку. Жан чы на пад пі рае твар ру кой, 

угля да ец ца ўда леч. А по гляд свет лы, 

во чы жы выя, з іск рын кай ці ка вас ці да 

жыц ця. На вус нах за стыў на па мін пра 

ўсмеш ку, ні бы ў той Джа кон ды. Па ру-

ках мож на зда га дац ца, коль кі яны за 

га ды пе ра ра бі лі. Даў но ня ма ў жы вых 

ге ра і ні та го парт рэ та. Але ў ма ім ра зу-

мен ні ме на ві та так па він на вы гля даць 

глы бо кая ста расць. Ка лі га ва рыць пра 

сель скі яе ва ры янт.

Уяў ля ю чы га рад скую пен сі я нер ку, 

ус па мі наю ве тэ ран ку вай ны, пра якую 

да вя ло ся пі саць га доў во сем-дзе вяць 

та му. Жан чы на ў стыль ным бе лым 

кас цю ме, з пры чос кай і ма кі я жам 

прый шла да мя не ў ка бі нет і па ча ла 

рас каз ваць, што ўнук па ста віў ёй кам-

п'ю тар, каб яна маг ла за пі саць ус па мі-

ны для бу ду чых па ка лен няў сям'і. Яна 

жар та ва ла, ве се ла смя я ла ся, пра свае 

га ды не га ва ры ла, але ж па лі чыць іх 

бы ло нескла да на.

...Сён ня прый шла на ра бо ту і ад-

ра зу па ча ла шу каць зды мак той вяс-

ко вай ба буль кі ў скры ні ста ла. За ха-

це ла ся па лю ба вац ца, бо па куль еха-

ла на ра бо ту ў аў то бу се, на су праць 

ся дзе ла ба буль ка пры клад на ўзрос ту 

ма іх ге ра інь. Але зу сім ін шая. На ват 

цяж ка рас ка заць, ча му ін шая. Ка лі 

адзен не і по стаць на во дзі лі на дум ку 

пра не да гле джа насць, то зу сім кры-

шач ку. І жа кет, і шта ны, і су мач ка 

бы лі звы чай ныя, кры ху рас тра па най 

вы гля да ла хі ба толь кі пры чос ка. Але 

не гэ та га лоў нае, га лоў нае — раз-

губ ле ны по гляд. Яна азі ра ла ся па 

ба ках, раз-по раз гля дзе ла ў акно, 

ні бы ха це ла неш та аха піць дум кай 

і не маг ла.

Ледзь не да слёз зра бі ла ся шка да 

гэ тую ста рую. Бы ло ві да воч на, што ча-

ла век мае праб ле мы з па мяц цю і — як 

на ступ ства — з ус пры ман нем уся го іс-

на га. Мо жа і некры тыч ныя па куль тыя 

праб ле мы — ад на ж еха ла. Але і та кое 

зда ра ец ца. Пры гад ваю, як да вя ло ся 

су пра ва джаць у Брэст жан чы ну, якая 

не ма ве да ма ча го пры еха ла цяг ні ком 

у Да ма ча ва, а пра мэ ту свай го па да-

рож жа за бы ла ся. Та ды ў сель са ве це 

зда га да лі ся па гля дзець паш парт пен-

сі я нер кі і, упэў ніў шы ся, што пе рад імі 

жы хар ка аб лас но га цэнт ра, ад пра віць 

яе ў го рад.

Ня даў на дач ка на брэсц кім аў та-

вак за ле ста ла свед кай не пры ем на га 

ін цы дэн ту з са ста рэ лай па са жыр кай. 

Жан чы на па ды шла да ка сы і ска за ла, 

што ёй трэ ба ехаць у Ра сію. А гро шай 

у яе бы ло лі та раль на не каль кі руб лёў. 

Ма ла дзень кая ка сір ка рас тлу ма чы ла, 

што та кой су мы не ха пае на бі лет на-

ват да Мін ска аль бо да Ба ра на віч. Але 

ба буль ка паў та ра ла і паў та ра ла, што 

ёй трэ ба ў Ра сію. По тым спы та ла: «А 

ку ды хо піць?» «Да Коб ры на хо піць», — 

да не сла ся з акен ца. «Ну та ды да вай це 

да Коб ры на», — раз губ ле на вы ма ві ла 

ста рая.

Не ве даю, ня ўжо гэ тых су пра цоў ніц 

вак за ла не ін струк ту юць пра па во дзі-

ны ў па доб ных вы пад ках? Трэ ба бы ло 

па клі каць дзя жур на га аль бо мі лі цы я-

не ра, па гля дзець да ку мен ты. Мо жа на 

вак зал прый шла брас таў чан ка, якой і 

ехаць ні ку ды не трэ ба. Прос та бы вае, 

што ча ла век губ ля ец ца ў ча се і пра-

сто ры. Вель мі спа дзя ю ся, што так і 

зра бі лі по тым су пра цоў ні кі вак за ла, 

што не па еха ла жан чы на ў Коб рын, 

дзе яе ні хто не ча каў.

Дык вось еха ла я ра ні цай у 15-м аў-

то бу се на су праць раз губ ле най ба буль-

кі і спра ба ва ла ўя віць ся бе ў глы бо кай 

ста рас ці. Ці ка ва, якой я бу ду, ка лі да-

жы ву? Мо жа, пер шы раз у жыц ці за ду-

ма ла ся пра гэ та вось так рэ аль на, імк-

ну ла ся на ма ля ваць ва ўяў лен ні твар, 

ру кі, по стаць, воп рат ку... і не маг ла. 

Бо ка лі ду маць у гэ тым клю чы пра ін-

шых — ка лі лас ка, ка лі ж пра ся бе, дык 

не над та і атрым лі ва ец ца. Мы — у якім 

уз рос це ні бы лі б — да лей шае жыц цё 

ўяў ля ем амаль як бяс кон цую да ро гу. 

Не хо чам ду маць пра ней кую ры су, га-

ры зонт, за якім пус тэ ча. І толь кі ча сам 

пад свя до масць вы хоп лі вае асоб ныя 

мо ман ты, на кшталт вось гэ та га: гар-

таю ў ін тэр нэ це ста рон кі з края ві да мі 

Па ры жа і ду маю: «Праз ме сяц бу ду ў 

Луў ры»... Доб ра памятаю той дзень і 

тое ад чу ван не ме на ві та за сва ім ста-

лом, за сва ім кам п'ю та рам. А вось ужо 

шэсць га доў прай шло. Гэ та няй накш 

іра ніч ны мозг па сы лае ўспа мін як сіг-

нал, што ўсё мі нае, усё хут ка плын нае, 

і ста расць не за мо рам, на ват ка лі та-

бе сён ня толь кі со рак, не ка жу чы ўжо 

пра пяць дзя сят аль бо шэсць дзя сят.

І ўсё ж уя віць ся бе ста рым, ня мог-

лым, без да па мож ным амаль не маг-

чы ма. Бо ні хто не ве дае, што на ка на-

ва на, якія бу дуць дні той са май во се ні 

жыц ця. Як на мой по гляд, дык са мае 

цяж кае і не спра вяд лі вае — за стац ца 

без па мя ці. Да стат ко ва ўспом ніць, як 

да жы ва лі свой век Ро нальд Рэй ган, 

Мар га рэт Тэт чэр, а ця пер вось бліс ку-

чая Мар га ры та Це ра ха ва. Не ве даю, 

ад куль ус плыў у па мя ці ра док «Лег кой 

жизни я просил у Бо га, лег кой смерти 

на до бы просить». Ды і кож ны з нас, 

ду маю, вы браў бы лепш не быц цё, чым 

іс на ван не без адэ кват на га ўспры ман-

ня рэ аль нас ці. Але ж вы бі раць мы не 

мо жам. Та му за ста ец ца пра сіць лёс 

па слаць нам доб рую і свя до мую ста-

расць са спа кой най раз ва гай і яс ны мі 

ва чы ма, як у ба буль кі на чор на-бе лым 

здым ку.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
уасkеvісh@zvіаzdа.bу
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