
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Георгія, Давыда, 
Дзяніса, Івана, Ціхана.

К. Веранікі, Зянона, 
Мікалая.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.50 21.39 16.49

Вi цебск — 4.32 21.37 17.05

Ма гi лёў — 4.40 21.29 16.49

Го мель — 4.45 21.17 16.32

Гродна — 5.07 21.53 16.46

Брэст — 5.16 21.45 16.29

Месяц
Поўня 5 ліпеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ
Ад на блан дзін ка скар-

дзіц ца дру гой:

— Ты не ўяў ля еш, як мне 

не шан цуе! Пя ты муж — і 

зноў ра га но сец!

— Я ў за хап лен ні ад ва-

шых па чуц цяў! Вы з Та-

ма рай ра зам жы вя це ўжо 

30 га доў і тым не менш 

шпа цы ру ю чы па го ра дзе, 

заў сё ды тры ма е це ся за 

ру ку!

— Ка лі я яе ад пу шчу, 

яна аба вяз ко ва што-не-

будзь ку піць.

Жон ка вы праў ляе му жа ў 

са на то рый:

— Пра шу ця бе, не мар-

нуй гро шы на тое, што до ма 

мож на мець бяс плат на!

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

прыём рэкламы

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, 
выдадзенае выдадзенае ММіністэрствам інфармацыі іністэрствам інфармацыі РРэспублікі эспублікі ББеларусь.еларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); 
аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, маркетынгу  — 337 44 04, бухгалтэрыi — 287 18 81. 

Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by 
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 2234.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

8 ліпеня 2020 года.

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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9 ЛI ПЕ НЯ

1895 год — на ра дзiў ся (Ба ра на-

вi чы) 

Елi сей Аляк санд-

ра вiч Го ла саў, ва-

ен ны дзе яч, ге не-

рал-маёр, удзель нiк 

са вец ка-фiн скай i Вя лi кай Ай чын-

най вой наў.

1920 
год — ство ра ны 

Мiнскi гу берн скi ва-

ен на-рэ ва лю цый ны ка мi тэт на ча ле 

з Аляк санд рам Чар вя ко вым (дзей-

нi чаў да 1 жнiў ня).

1935 
год — на ра дзiў ся Бра нi слаў Iо сi фа вiч 

Фi ра га, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не элект-

ра пры во даў i сi ла вой элект ро нi кi, док тар тэх нiч ных 

на вук, пра фе сар. Скон чыў Ле нiн град скi по лi тэх нiч ны 

iн сты тут. Аў тар на ву ко вых прац па тэ о рыi элект ра пры-

во даў, пе ра ўтва раль най тэх нi кi.

1935 год — у Ма гi лё ве ўве дзе ны ў дзе ян не 

аў та ра монт ны за вод (ця пер — Ма гi лёў скi 

аў та ма бiль ны за вод iмя С. Кi ра ва).

1945 год — ство ра ны Мiн ская i Ба ра на вiц кая 

ва ен ныя акру гi (4 лю та га 1946 го да зноў 

аб' яд на ны ў Бе ла рус кую ва ен ную акру гу).

1955 год — у Мiн ску па дзi ця чай чы гун цы 

iмя К. За сло на ва пра еха лi пер шыя 

па са жы ры.

2005 год — у Мiн ску ад быў ся пер шы дзень 

фi наль на га кан цэр та 2-га Усе бе ла рус ка-

га фес ты ва лю на род на га мас тац тва «Бе ла русь — мая 

пес ня». У фес ты ва лi ўзя лi ўдзел ка ля 30 ты сяч ка лек-

ты ваў з усiх рэ гi ё наў кра i ны. У кан цэр це ўдзель нi ча лi 

пе ра мож цы — 42 ка лек ты вы.

1850 год — 

н а  р а -

дзiў ся Iван Ва заў, 

бал гар скi пiсь мен нiк, 

кла сiк бал гар скай 

лi та ра ту ры. Ства-

рыў мас тац кi ле та пiс на цы я наль на-

га жыц ця ў шмат лi кiх тво рах роз ных 

жан раў — ад лi рыч най мi нi я цю ры да 

эпiч най паэ мы, ка ме дыi i дра мы. Аў-

тар ра ма на-эпа пеi «Пад яр мом» аб на цы я наль на-вы зва-

лен чай ба раць бе, апо вес цяў «Свя та слаў Цер тэр», «Iван 

Аляк сандр», дра мы «Iвай ла» i iн шых тво раў.

1905 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Дзмiт ры е вiч 

Цi ма коў, ра сiй скi ву чо ны-мiк ра бi ё лаг, ака-

дэ мiк АН СССР i АМН СССР, Ге рой Са цы я лiс тыч най 

Пра цы. Аў тар прац па эпi дэ мi я ло гii i пра фi лак ты цы iн фек-

цый ных хва роб, ге не ты цы i змен лi вас цi мiк ра ар га нiз маў, 

бак тэ ры я фа гii. Лаў рэ ат Ле нiн скай i Ста лiн скай прэ мiй.

1950 год — на ра дзiў ся Вiк тар Фё да ра вiч Яну ко-

вiч, укра iн скi дзяр жаў ны i па лi тыч ны дзе яч, 

прэм' ер-мi нiстр i чац вёр ты прэ зi дэнт Укра i ны.

1955 год — апуб лi ка ва ны за клiк да раз збра ен-

ня, пра ду хi лен ня тэр ма я дзер най вай ны i 

на ву ко ва га су пра цоў нiц тва («Ма нi фест Эй нштэй на—Ра-

се ла»), якi па клаў па ча так Па гу ош ска му ру ху на ву коў цаў. 

Ма нi фест быў пад пi са ны 11 су свет на вя до мы мi на ву коў-

ца мi, у тым лi ку Аль бер там Эй нштэй нам, Фрэ дэ ры кам 

Жо лiа-Кю ры, Берт ра нам Ра се лам. 7—11 лi пе ня 1957-га ў 

Ка на дзе ад бы ла ся пер шая Па гу ош ская кан фе рэн цыя.

НIЛ ГI ЛЕ ВIЧ:

«У вёс цы так бы ло ад ве ку:

Ка лi дас цiп нае iмя

Пры шпi лiць нех та ча ла ве ку —

То не здзя рэ i смерць са ма».

ДЗЕ ЗНА ХО ДЗIЦ ЦА СВЯ ТЫ НЯ МАР?
Ня даў на ў ад на го ра сiй ска га пуб лi-

цыс та пра чы та ла, што ў ХХI ста год дзi 

для ча ла ве ка страч ва юць ак ту аль-

насць па няц цi рэ лi гii i ра дзi мы. Аў тар 

лi чыць, што ва ўмо вах гла ба лi за цыi 

кож ны зна хо дзiць сваё мес ца пад 

сон цам у ад па вед нас цi з аду ка цы яй, 

на вы ка мi, жа дан ня мi ды ўлас ным ба-

чан нем кар цi ны све ту. Ме жы ця пер не 

ма юць асаб лi ва га зна чэн ня. I гэ та ўжо 

не зда ец ца не чым звыш на ту раль ным 

аль бо над та кра моль ным, як бы ло б 

га доў пяць дзя сят та му.

Са праў ды, на све це проць ма пры-

кла даў та го, як ча ла век зры ваў ся з 

мес ца, мя няў не толь кi го рад, кра i ну, 

але i кан ты нент. Зна хо дзiў там ней-

кую нi шу i бу да ваў сваё жыц цё. Ня-

рэд ка ўсё ў яго склад ва ла ся доб ра, 

а сваю ма лую ра дзi му ён быц цам бы 

i не ўспа мi наў. Але цi так гэ та? У кож-

на га ж не спы та еш.

Дня мi ка ля жан ка рас ка за ла сон, 

якi паў та ра ец ца га да мi. Нi бы та яна 

за ся ля ец ца ў чу жы дом, а там са-

праўд ны вэр хал, трэ ба ра бiць ра монт, 

на во дзiць па ра дак, вы кiд ваць хлам. 

I рап там яна аказ ва ец ца ў до ме, дзе 

на ра дзi ла ся, а там пры го жа i доб ра — 

i прыходзіць спа кой. Хоць, па вод ле яе 

слоў, з той ха ты сям'я пе ра еха ла яшчэ 

ў яе дзя цiн стве, а до ма, як i ўсёй вёс-

кi, даў но ня ма. Усё здзi чэ ла i за рас-

ло, вёс ка знiк ла з кар ты як на се ле ны 

пункт, а яе ўсё роў на ту ды цяг не.

А я ду ма ла, толь кi мне сняц ца па-

доб ныя сны. Мая род ная ха та ста iць, 

яна не за рас ла, не знiк ла най перш 

кло па та мi сяст ры. Але там я ця пер 

вель мi рэд ка бы ваю. А вось у снах — 

на ват ка лi ба чу сю жэ ты, звя за ныя з 

ра бо тай аль бо ней кiя па дзеi ледзь не 

на мяжы фан тас ты кi, у якiх удзель-

нi чаю, — ча мусь цi iн тэр' еры чу жых 

па ла цаў аль бо офiс ных па мяш кан няў 

дзiў ным чы нам на гад ва юць аб ста ноў-

ку ма ёй вяс ко вай ха ты цi пад вор ка. 

Гэ та паў та ра ец ца з го ду ў год у роз-

ных ва ры я цы ях. З уз рос там — яшчэ 

больш i час цей.

I та ды пра чы на еш ся i ду ма еш, вя-

до ма, не пра ха ту, а пра баць коў... 

Ма ма су стра ка ла на пад вор ку, у якую 

па ру мы б не пры яз джа лi. Та ды здзiў-

ля лi ся, як яна ўгад ва ла, у якую хвіліну 

вый сцi з ха ты. Ця пер ра зу мею, яна 

доў га ча ка ла, што хвi лiн на вы гляд ва-

ю чы на да ро гу. I нi ко лi не пра пус ка ла 

спа чат ку аў то бу са, по тым ма шы ну. 

Гле дзя чы на су час ных ба буль, якiя 

ча сам не вель мi ах вот на па кi да юць 

на доў га ўну каў (вя до мая спра ва, гэ та 

ня лёг кая но ша), ра зу мею, як ёй бы ло 

ня лёг ка кож нае ле та да гля даць ма iх 

дзя цей. Але яна па кi да ла iх на цэ лае 

ле та. I хоць ужо зда роўе бы ло не над-

та, i ўсе мы на стой ва лi збы ваць гас па-

дар ку, яна тры ма ла ка ро ву ме на вi та 

та му, што ха це ла, каб ма лыя ме лi да 

ста ла све жае ма ла ко i тва рог. I дзе цi 

рас лi на яе най смач ней шых блiн цах 

з ма ла ком i мас лам, ра зам з тым з 

ма лен ства на ву ча лi ся лю бiць пры ро ду 

ды ўсё жы вое. Су се дзi здзiў ля лi ся, як 

гэ та га рад скiя дзе цi не спяць поз на, 

а ўста юць на до свiт ку, каб ра зам з 

ба бу ляй вы га няць ка ро ву да стат ка. 

Аль бо так пры ру ча юць ку рэй, што пе-

вень не толь кi не б'ец ца, як у iн шых, 

а па слух мя на но сiць у дзю бе квет ку. 

Яны прос та iх кар мi лi з рук, з па да чы 

ба бу лi лю бi лi гэ тых свойскіх пту шак, 

а ўсё жы вое ад чу вае шчы расць да 

ся бе. Та ды та кiя звы чай ныя рэ чы вяс-

ко ва га жыц ця па да ва лi ся бу дзён ны мi, 

не вар ты мi ўва гi, а ця пер яны ўспа-

мi на юц ца шчым лi ва ды пры хо дзяць 

у снах.

Не так даў но ад на курс нi ца, што 

даў но жы ве ў даль нiм за меж жы, пры-

сла ла вя лi кi элект рон ны лiст. Яна збi-

ра ла ся пры ехаць гэ тым ле там, але 

пан дэ мiя па ла ма ла ўсе пла ны. Ха це ла 

на ве даць ма гi лы баць коў i аба вяз ко-

ва па бы ваць ў сва ёй бы лой вёс цы. 

Там нi ко га не за ста ло ся са сва я коў, 

у iх бы лой ха це жы вуць чу жыя лю дзi. 

«Але мне трэ ба бы ло ўба чыць, па-

быць там, — пi ша На тал ля. — Я прос-

та жы ла гэ тым, а ка лi ўсё па мя ня-

ла ся, мес ца са бе ка то ры ты дзень не 

зна хо джу. Мае род ныя не ра зу ме юць, 

маў ляў, што ты там згу бi ла, там нi хто 

не ча кае. Зга джа ю ся з iмi, а на ду шы 

мар кот на».

Вель мi яе ра зу мею. Вя до ма, лепш 

пры хо дзiць, ка лi ця бе ча ка юць i су-

стра ка юць, але ж бы вае ўзнi кае па-

трэ ба ад ной чы вяр нуц ца ту ды, дзе 

ця бе заў сё ды ча ка лi i лю бi лi.

Мас так бе ла рус ка га па хо джан-

ня Фер ды нанд Ру шчыц на зваў не як 

род ны фаль ва рак Баг да на ва «свя-

ты няй мар», на зваў кры ху ўзнёс ла i 

пя шчот на, але над звы чай дак лад на. 

Гэ тае мес ца, ку ды ўвесь час вяр та-

еш ся, ка лi не ў рэ аль ных ча се i пра-

сто ры, то хоць бы ў дум ках i снах. 

А тыя, хто за клi кае ў ХХI ста год дзi не 

«за ма роч вац ца» па няц ця мi пра ма-

лую ра дзi му, маг чы ма, вы рас лi не-

дзе ў ка му нал цы не лю бi мы мi дзець-

мi, i iм ня ма ча го ўспа мi наць. Та ды 

iм не па шан ца ва ла. Але ёсць яшчэ 

адзiн ва ры янт: яны так са ма зрэд ку 

ўспа мi на юць род ную мяс цi ну, толь кi 

з ней кiх пры чын не хо чуць пры зна-

вац ца ў гэ тым, хут чэй за ўсё, каб не 

пад ацца за лiш не сен ты мен таль ны мi, 

не су час ны мi.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.

Не фар матНе фар мат


