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Нефармат

СЁННЯ

ДЗЕ ЗНАХОДЗIЦЦА СВЯТЫНЯ МАР?
Нядаўна ў аднаго расiйскага публiцыста прачытала, што ў ХХI стагоддзi
для чалавека страчваюць ак туальнасць паняццi рэлiгii i радзiмы. Аўтар
лiчыць, што ва ўмовах глабалiзацыi
кожны знаходзiць сваё месца пад
сонцам у адпаведнасцi з адукацыяй,
навыкамi, жаданнямi ды ўласным бачаннем карцiны свету. Межы цяпер не
маюць асаблiвага значэння. I гэта ўжо
не здаецца нечым звышнатуральным
альбо надта крамольным, як было б
гадоў пяцьдзясят таму.
Сапраўды, на свеце процьма прыкладаў таго, як чалавек зрываўся з
месца, мяняў не толькi горад, краiну,
але i кантынент. Знаходзiў там нейкую нiшу i будаваў сваё жыццё. Нярэдка ўсё ў яго складвалася добра,
а сваю малую радзiму ён быццам бы
i не ўспамiнаў. Але цi так гэта? У кожнага ж не спытаеш.
Днямi каляжанка расказала сон,
якi паў тараецца гадамi. Нiбыта яна
засяляецца ў чу жы дом, а там сапраўдны вэрхал, трэба рабiць рамонт,
наводзiць парадак, выкiдваць хлам.
I раптам яна аказваецца ў доме, дзе
нарадзiлася, а там прыгожа i добра —
i прыходзіць спакой. Хоць, паводле яе
слоў, з той хаты сям'я пераехала яшчэ
ў яе дзяцiнстве, а дома, як i ўсёй вёскi, даўно няма. Усё здзiчэла i зарасло, вёска знiкла з карты як населены
пункт, а яе ўсё роўна туды цягне.
А я думала, толькi мне сняцца падобныя сны. Мая родная хата стаiць,
яна не зарасла, не знiкла найперш
клопатамi сястры. Але там я цяпер
вельмi рэдка бываю. А вось у снах —
нават калi бачу сюжэты, звязаныя з
работай альбо нейкiя падзеi ледзь не
на мяжы фантастыкi, у якiх удзельнiчаю, — чамусьцi iнтэр'еры чужых

палацаў альбо офiсных памяшканняў
дзiўным чынам нагадваюць абстаноўку маёй вясковай хаты цi падворка.
Гэта паўтараецца з году ў год у розных варыяцыях. З узростам — яшчэ
больш i часцей.
I тады прачынаешся i думаеш, вядома, не пра хату, а пра бацькоў...
Мама сустракала на падворку, у якую
пару мы б не прыязджалi. Тады здзiўлялiся, як яна ўгадвала, у якую хвіліну
выйсцi з хаты. Цяпер разумею, яна
доўга чакала, штохвiлiнна выглядваючы на дарогу. I нiколi не прапускала
спачатку аў тобуса, потым машыну.
Гледзячы на сучасных бабуль, якiя
часам не вельмi ахвотна пакiдаюць
надоўга ўнукаў (вядомая справа, гэта
нялёгкая ноша), разумею, як ёй было
нялёгка кожнае лета даглядаць маiх
дзяцей. Але яна пакiдала iх на цэлае
лета. I хоць ужо здароўе было не надта, i ўсе мы настойвалi збываць гаспадарку, яна трымала карову менавiта
таму, што хацела, каб малыя мелi да
стала свежае малако i тварог. I дзецi
раслi на яе найсмачнейшых блiнцах
з малаком i маслам, разам з тым з
маленства навучалiся любiць прыроду
ды ўсё жывое. Суседзi здзiўлялiся, як
гэта гарадскiя дзецi не спяць позна,
а ўстаюць на досвiтку, каб разам з
бабуляй выганяць карову да статка.
Альбо так прыручаюць курэй, што певень не толькi не б'ецца, як у iншых,
а паслухмяна носiць у дзюбе кветку.
Яны проста iх кармiлi з рук, з падачы
бабулi любiлi гэтых свойскіх птушак,
а ўсё жывое адчувае шчырасць да
сябе. Тады такiя звычайныя рэчы вясковага жыцця падавалiся будзённымi,
не вартымi ўвагi, а цяпер яны ўспамiнаюцца шчымлiва ды прыходзяць
у снах.
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год — нарадзiўся (Баранавiчы)
Елi сей Аляксандравiч Голасаў, ваенны дзеяч, генерал-маёр, удзельнiк
савецка-фiнскай i Вялiкай Айчыннай войнаў.
год — ство ра ны
Мiнскi губернскi ваенна-рэвалюцыйны камiтэт на чале
з Аляксандрам Чарвяковым (дзейнiчаў да 1 жнiўня).
год — нарадзiўся Бранiслаў Iосiфавiч
Фiрага, беларускi вучоны ў галiне электрапрыводаў i сiлавой электронiкi, док тар тэхнiчных
навук, прафесар. Скончыў Ленiнградскi полiтэхнiчны
iнстытут. Аў тар навуковых прац па тэорыi электрапрыводаў, пераўтваральнай тэхнiкi.
год — у Магiлёве ўведзены ў дзеянне
аўтарамонтны завод (цяпер — Магiлёўскi
аў тамабiльны завод iмя С. Кiрава).
год — створаны Мiнская i Баранавiцкая
ваенныя акругi (4 лютага 1946 года зноў
аб'яднаны ў Беларускую ваенную акругу).
год — у Мiн ску па дзi ця чай чы гун цы
iмя К. За сло на ва пра еха лi пер шыя
пасажыры.
год — у Мiнску адбыўся першы дзень
фiнальнага канцэрта 2-га Усебеларускага фестывалю народнага мастацтва «Беларусь — мая
песня». У фестывалi ўзялi ўдзел каля 30 тысяч калектываў з усiх рэгiёнаў краiны. У канцэрце ўдзельнiчалi
пераможцы — 42 калектывы.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Месяц

Сонца

Не так даўно аднакурснiца, што
даўно жыве ў дальнiм замежжы, прыслала вялiкi электронны лiст. Яна збiралася прыехаць гэтым летам, але
пандэмiя паламала ўсе планы. Хацела
наведаць магiлы бацькоў i абавязкова пабываць ў сваёй былой вёсцы.
Там нiкога не засталося са сваякоў,
у iх былой хаце жывуць чужыя людзi.
«Але мне трэба было ўбачыць, пабыць там, — пiша Наталля. — Я проста жыла гэтым, а калi ўсё памянялася, месца сабе каторы тыдзень не
знаходжу. Мае родныя не разумеюць,
маўляў, што ты там згубiла, там нiхто
не чакае. Згаджаюся з iмi, а на душы
маркотна».
Вельмi яе разумею. Вядома, лепш
прыходзiць, калi цябе чакаюць i сустракаюць, але ж бывае ўзнiкае патрэба аднойчы вярнуцца туды, дзе
цябе заўсёды чакалi i любiлi.
Мас так бе ла рус ка га па хо джання Фердынанд Рушчыц назваў неяк
родны фальварак Багданава «святыняй мар», назваў крыху ўзнёсла i
пяшчотна, але надзвычай дакладна.
Гэтае месца, куды ўвесь час вяртаешся, калi не ў рэальных часе i прасторы, то хоць бы ў думках i снах.
А тыя, хто заклiкае ў ХХI стагоддзi не
«замарочвацца» паняццямi пра малую радзiму, магчыма, выраслi недзе ў камуналцы нелюбiмымi дзецьмi, i iм няма чаго ўспамiнаць. Тады
iм не пашанцавала. Але ёсць яшчэ
адзiн варыянт: яны таксама зрэдку
ўспамiнаюць родную мясцiну, толькi
з нейкiх прычын не хочуць прызнавацца ў гэтым, хутчэй за ўсё, каб не
падацца залiшне сентыментальнымi,
несучаснымi.

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

4.50
4.32
4.40
4.45
5.07
5.16

21.39
21.37
21.29
21.17
21.53
21.45

16.49
17.05
16.49
16.32
16.46
16.29

Поўня 5 ліпеня.
Месяц у сузор’і Рыб.

Iмянiны
Пр. Георгія, Давыда,
Дзяніса, Івана, Ціхана.
К. Веранікі, Зянона,
Мікалая.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.

ЗАЎТРА

Святлана ЯСКЕВIЧ.
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год —
нарадзiўся Iван Ва заў,
балгарскi пiсьменнiк,
кла сiк бал гар скай
лi та ра ту ры. Стварыў мастацкi летапiс нацыянальнага жыцця ў шматлiкiх творах розных
жанраў — ад лiрычнай мiнiяцюры да
эпiчнай паэмы, камедыi i драмы. Аўтар рамана-эпапеi «Пад ярмом» аб нацыянальна-вызваленчай барацьбе, аповесцяў «Святаслаў Цертэр», «Iван
Аляксандр», драмы «Iвайла» i iншых твораў.
год — нарадзiўся Уладзiмiр Дзмiтрыевiч
Цiмакоў, расiйскi вучоны-мiкрабiёлаг, акадэмiк АН СССР i АМН СССР, Герой Сацыялiстычнай
Працы. Аўтар прац па эпiдэмiялогii i прафiлактыцы iнфекцыйных хвароб, генетыцы i зменлiвасцi мiкраарганiзмаў,
бактэрыяфагii. Лаўрэат Ленiнскай i Сталiнскай прэмiй.
год — нарадзiўся Вiктар Фёдаравiч Януковiч, украiнскi дзяржаўны i палiтычны дзеяч,
прэм'ер-мiнiстр i чацвёрты прэзiдэнт Украiны.
год — апублiкаваны заклiк да раззбраення, прадухiлення тэрмаядзернай вайны i
навуковага супрацоўнiцтва («Манiфест Эйнштэйна—Расела»), якi паклаў пачатак Пагуошскаму руху навукоўцаў.
Манiфест быў падпiсаны 11 сусветна вядомымi навукоўцамi, у тым лiку Альбертам Эйнштэйнам, Фрэдэрыкам
Жолiа-Кюры, Бертранам Раселам. 7—11 лiпеня 1957-га ў
Канадзе адбылася першая Пагуошская канферэнцыя.
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УСМІХНЕМСЯ
Ад на бландзінка скардзіцца другой:
— Ты не ўяўляеш, як мне
не шанцуе! Пяты муж — і
зноў раганосец!

заўсёды трымаецеся за
руку!
— Калі я яе адпушчу,
яна абавязкова што-небудзь купіць.

— Я ў захапленні ад вашых пачуццяў! Вы з Тамарай разам жывяце ўжо
30 гадоў і тым не менш
шпацыруючы па горадзе,

Жонка выпраўляе мужа ў
санаторый:
— Прашу цябе, не марнуй грошы на тое, што дома
можна мець бясплатна!

НIЛ ГIЛЕВIЧ:
«У вёсцы так было ад веку:
Калi дасцiпнае iмя
Прышпiлiць нехта чалавеку —
То не здзярэ i смерць сама».
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