
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Хрысціны, Барыса, 
Георгія, Глеба, Мікалая, 
Рамана.

К. ПРААБРАЖЭННЕ 
ГАСПОДНЯЕ. 
Славаміра, Якуба.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.33 20.57 15.24

Вi цебск — 5.17 20.52 15.35

Ма гi лёў — 5.23 20.47 15.24

Го мель — 5.25 20.38 15.13

Гродна — 5.49 21.12 15.23

Брэст — 5.55 21.06 15.11

Месяц
Поўня 3 жніўня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ
— Ты, вя до ма, ні ко лі не 

ажэ ніш ся з дзяў чы най дзе ля 
гро шай, праў да?

— Вя до ма. Але, з ін ша га 
бо ку, ня доб ра, каб яна за-
ста ла ся ста рой пан най праз 
тое, што ў яе ёсць гро шы.

Урач хут кай да па мо гі 

пры яз джае да ба буль кі, 

якая, зда ец ца, збі ра ец ца 

па мі раць. Ба бу ля зу сім 

сла бым го ла сам ка жа:

— Док тар, вы жа на ты 

ча ла век?

— Не.

Ба бу ля рэз ка пад скок-

вае, энер гіч на са дзіц ца ды 

ба дзё рым го ла сам кры-

чыць му жу:

— Ва сіль, хут ка пры ня сі 

док та ру ка вы!

І тут жа ўра чу:

— Док тар, вось што я 

вам ска жу: у мя не ёсць 

пля мен ні ца...
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
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6 ЖНІЎ НЯ

1715 год — на ра дзіў ся (Лід скі 
па вет) Ма цей До гель, гіс-

то рык-ар хі віст, пра ва вед. Яго збор ні кі ма-
тэ ры я лаў па гіс то рыі між на род ных ад но-
сін Поль шчы, Літ вы і Бе ла ру сі XІІІ—XVІІІ 
ста год дзяў як гіс та рыч ныя кры ні цы не 

стра ці лі свай го зна чэн ня і ця пер.

1840 год — на ра дзіў ся Аль герд 
Ры шар да віч Абу хо віч, бе-

ла рус кі пісь мен нік. Ву чыў ся ў Слуц кай 
гім на зіі. Па да рож ні чаў, жыў у Жэ не ве, 
Па ры жы. Ра зам з Фран ціш кам Ба гу-
шэ ві чам ро да па чы наль нік жан ру бай кі 
ў бе ла рус кай лі та ра ту ры. Аў тар ба ек 
«Стар шы на», «Суд», «Воўк і лі сі ца» і 
ін шых. Пе ра кла даў тво ры А. Пуш кі на, 
М. Лер ман та ва, У. Сы ра ком лі. Ф. Шы ле ра, Д. Бай ра на.

1895 год — на ра дзіў ся Ка зі мір Фе лік са віч Мі рон, 
бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ле са знаў ства, 

пра фе сар, за слу жа ны ле са вод Бе ла ру сі.

1920 год — на ра дзіў ся (ця пе раш ні Ві цеб скі ра ён) 
Ры гор Са ла мо на віч Гар фун кін, Ге рой Са-

вец ка га Са ю за (1944).

1925 год — ЦК РКП(б) па га дзіў ся з пра па но вай 
бе ла рус кіх ка му ніс таў аб рэ ар га ні за цыі 

саў парт шко лы Бе ла ру сі ў Ка му ніс тыч ны ўні вер сі тэт імя 
У. І. Ле ні на (у 1932-м рэ ар га ні за ва ны ў Вы шэй шую ка-
му ніс тыч ную сель ска гас па дар чую шко лу, а яго га зет нае 
ад дзя лен не — у Ка му ніс тыч ны ін сты тут жур на ліс ты кі).

1930 год — на ра дзіў ся Вік тар Аў гус та віч Іо нас, 
бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не аг ра хі міі, кан-

ды дат сель ска гас па дар чых на вук. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі.

1940 год — на ра дзі ла ся Ла ры са Ры го раў на Гер-
ла ван, бе ла рус кі мас так тэ ат ра.

1950 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Іва на віч Ка рот кі, 
бе ла рус кі трэ нер (ганд бол), за слу жа ны 

трэ нер Бе ла ру сі.

1965 год — на ра дзіў ся Юрый Вік та ра віч Ка ма-
роў, бе ла рус кі спарт смен (бо дзі біл дынг, 

дзю до, паў эр ліф тын г), май стар спор ту СССР па дзю до, 
паў эр ліф тын гу, бо дзі біл дын гу.

1905 год — у Ра сіі быў вы да дзе ны 
цар скі Ма ні фест аб за сна-

ван ні Дзяр жаў най ду мы — пер шай прад-
стаў ні чай за ка на даў чай уста но вы Ра сіі.

1910 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 
Паў ла віч Бу даш кін, ра сій-

скі кам па зі тар, пе да гог, на род ны ар тыст РСФСР.

1915 год — на ра дзіў ся Ва лян цін Сяр ге е віч Ле-
ва шоў, ра сій скі кам па зі тар, ха ра вы ды ры-

жор, на род ны ар тыст СССР. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 
Ра сіі.

1940 год — на ра дзі ла ся Лю-
боў Ва сі леў на Стры жэ-

на ва, ра сій ская акт ры са тэ ат ра і кі но, 
на род ная ар тыст ка Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі.

1985 год — на 16-й се сіі Паўд нё -
ва ц іхаа кі ян ска га фо ру му 

ўхва ле ны Да га вор аб аб вя шчэн ні паўд нё вай част кі Ці ха га 
акі я на бяз' я дзер най зо най (Да га вор Ра ра тон га).

ТО МАС МА КА ЛЕЙ:

«Ма лень кі доб ры ўчы нак леп шы, чым 

са мыя ўра чыс тыя абя цан ні зра біць не маг-

чы мае».

Не здар ма во пыт ныя раз вед чы кі 

ка жуць: слу хай уваж лі ва ча ла ве-

ка, і ён усё пра ся бе рас ка жа. Так 

і з ге ро я мі ін тэр в'ю ча сам бы вае. 

Зда ец ца, рас каз вае ча ла век пра 

свае пра цоў ныя да сяг нен ні, пра 

ад но сі ны да спра вы і лю дзей, 

яшчэ трош кі пра аса біс тае, пра 

сям'ю — ні я кіх не ча ка нас цяў. 

І рап там пра ры ва ец ца ма лень кая 

дэ таль, якая з га ла вой вы дае ад-

но сі ны су час ні ка да той ці ін шай 

праб ле мы, ска жам, да ген дар на-

га пы тан ня.

Вось і ня даў на ў ад ной з ра ён ных 
га зет за ча пі ла ся во кам за ці ка вы 
пра ект, у ім аў тар рас пыт вае роз ных 
лю дзей пра іх жыц цё і ра бо ту. Дык 
вось адзін з ге ро яў ах вот на рас па вя-
дае, як ру ха ец ца па служ бо вых пры-
ступ ках. Ну і ся мей ныя ад но сі ны не 
абы шоў, па хва ліў ся: жон ка хоць і вы-
рас ла ў го ра дзе, але ўмее пят руш ку 
па са дзіць з гур ка мі, ага род у яе да гле-
джа ны, у до ме на га та ва на і на пра са-
ва на, чыс ці нёй ззяе. Да лей — бо лей, 
на ра бо це па спя вае, до ма ўсё ро біць, 
і пры гэ тым не пе ра тва ра ец ца ў хат-
нюю ра бот ні цу.

Што і ка заць, ідэ ал жан чы ны, за-
кла дзе ны ў муж чын скай свя до мас ці 
яшчэ з са вец кіх ча соў: пра цаў ні ца, 
гас па ды ня, ма ці — па він на па спя ваць 
ўсё і ўсю ды, да маш няя гас па дар ка ў яе 
ўзор ная, дзе ці-вы дат ні кі, муж смач на 
на корм ле ны, што дня ў све жай ка шу лі. 
А вы раз «не пе ра тва ра ец ца пры гэ тым 
у хат нюю ра бот ні цу» азна чае, трэ ба 
ду маць, што тая ня ўрымс лі вая пра-
цаў ні ца-гас па ды ня за са бой со чыць, 
умуд ра ец ца доб ра вы гля даць, тры мае 
фор му і ўсмеш ку на тва ры.

Нех та ска жа, вой, так жы ве боль-
шасць на шых ка бет, а ра ней іх нія ма ці 

жы лі. Дык ця пер ку ды ляг чэй, шмат 
бы та вой тэх ні кі жан чы не ў да па мо гу. 
І ад роз нен не ра ней шай гас па ды ні ад 
су час най у тым, што пер шая з ага ро да 
ад ра зу да на чо вак з бя ліз най бег ла, 
каб ру кі ад мок лі, а ця пе раш няя — ма-
шы ну праль ную ўклю чы ла ды прос та 
ў ма ні кюр ны са лон па кро чы ла. Яно 
так, ка лі без фа на тыз му, з уза е ма-
ра зу мен нем, ма раль най пад трым кай 
усёй сям'і, фі зіч най да па мо гай хоць бы 
ў не ка то рых сі ту а цы ях, ві даць, мож на 
быць гас па ды няй у до ме.

Але не ка то рых пад во дзіць той са-
мы фа на тызм. Шмат га доў та му мне 
да вя ло ся су стра кац ца з ад ной жы-
хар кай рай цэнт ра, якая пра ца ва ла 
суд дзёй. Не вам ка заць, якая гэ та 
фі гу ра для ма лень ка га га рад ка. Пра 
яе стро гасць, спра вяд лі васць і не пад-
куп насць ле ген ды ха дзі лі. Бы лі і жар ты 
на кшталт та го, што хут ка ад на па ло ва 
жы ха роў бу дзе ся дзець, дру гая су ха-
ры су шыць. Але ж яна з юнац тва бы ла 
ча ла ве кам мэ та на кі ра ва ным, ста ві ла 
пе рад са бой за да чы, вы ра ша ла іх. 
І лі чы ла, што па він на быць узо рам ва 
ўсім, у тым лі ку ў аса біс тым жыц ці. 
Дык вось, нар маль ным для ся бе ма-
ла дая мі ла від ная жан чы на лі чы ла пры 
яе ра бо це тры маць дач ны ўчас так, яго 
апра цоў ваць. По тым, прый шоў шы з 
ага ро да, пра ве рыць уро кі, па клас ці 
дзя цей спаць, за тым пры браць, па-
мыць пад ло гу, зга та ваць неш та для 
сям'і на заўт ра, а ў дзве га дзі ны но-
чы, бо ін ша га ча су не бы ло, ся да ла 
за ўлас ны ма ні кюр. Усе на ва коль ныя 
лі чы лі іх  сям'ю і іх лад жыц ця ўзор-
на-па ка заль ным. Ну там са праў ды не 
бы ло да ча го пры драц ца. Ці толь кі па-
да ва ла ся?

Усё гэ та пра цяг ва ла ся га да мі. 
А по тым муж яе па кі нуў. Ну, так бы вае 

ча сам з узор ны мі жон ка мі... Яна тры-
ма ла ся, вы гля ду не па каз ва ла, лі чы ла, 
што не мае пра ва на эмо цыі. Яна ж 
«жа лез ная лэ дзі». Ды праз год-дру гі 
зволь ні ла ся з ра бо ты, пе ра бра ла ся ў 
ста лі цу. Спа дзя ю ся, што та ды, на ру-
бя жы раз ва лу бы лой вя лі кай кра і ны, 
яна ней кім чы нам знай шла пры мя нен-
не сва ім грун тоў ным ве дам у га лі не 
юрыс пру дэн цыі, а мо жа, і стаў лен не 
да жыц ця пе ра гле дзе ла.

Вар та ска заць, што ўзор ных гас-
па дынь мне да во дзі ла ся су стра каць 
ня ма ла, а вось шчас лі вых з іх, каб 
пры га даць, трэ ба яшчэ па ду маць. 
Трап ля лі ся, праў да, шчас лі выя, не 
над та ўзор ныя. Ад на та кая ў кан цы 
90-х пра ца ва ла на мес ні кам ды рэк та ра 
ся рэд няй спе цы яль най на ву чаль най 
уста но вы, га да ва ла трох дзя цей. Заў-
сё ды эле гант ная, з пры чос кай, з ма кі-
я жам, праў да, до ма ў яе час та бы ваў 
вэр хал. Але са ма па жыц ці ап ты міст, 
з усмеш кай ка за ла, што жыц цё — 
гэ та вы бар. Та му яна вы бі рае ра бо ту 
і знеш ні вы гляд, бо нель га ж аха піць 
усё. Дзе ці вы рас лі, за раз з му жам яны 
ся дзяць на пен сіі, пе ры я дыч на на вед-
ва юць сы ноў і ня вес так. А ў ква тэ ры ў 
яе ця пер поў ны па ра дак, яна жар туе, 
што ге не раль ную ўбор ку ро біць раз у 
трыц цаць га доў: усё вы кід вае аж да 
сцен і ста віць но вае.

Нех та ска жа, што ця пер ін шая праб-
ле ма, на ад ва рот, ма ла дыя гас па ды ні 
ча сам ні чо га ра біць не хо чуць, праз 
гэ та раз во ды зда ра юц ца. Бы вае, не 
бу ду спра чац ца, але гэ та, як той ка заў, 
зу сім ін шая гіс то рыя. За раз я пра тое, 
як знай сці ба ланс па між пра цаў ні цай і 
хат няй ра бот ні цай, каб не пе ра тва рац-
ца ў апош нюю. Дзе той пра віль ны ба-
ланс, я не ве даю, мо жа вы зна е це?

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат

ЯК НЕ СТАЦЬ ХАТ НЯЙ РА БОТ НІ ЦАЙ
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