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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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15 КАСТ РЫЧ НІ КА

1885 год — на ра дзіў ся Аляк-

сандр Мі ка ла е віч Аса ткін-

Ула дзі мір скі, са вец кі пар тый ны і дзяр жаў-

ны дзе яч. У маі 1923-га ўзна ча ліў пар тый-

на-ўра да вую ка мі сію па ўзбуй нен ні БССР. 

З лю та га 1924-га — сак ра тар Ча со ва га Бе ла рус ка га 

бю ро ЦК РКП (б). У маі — ве рас ні 1924-га — пер шы 

сак ра тар ЦК КП(б)Б. У 1924—1929 га дах — стар шы ня 

праў лен ня Усе са юз на га сель ска гас па дар ча га бан ка. 

З 1930-га — на са вец кай, пар тый най, дзяр жаў най і 

на ву ко вай ра бо це. Рэ прэ сі ра ва ны ў 1937 го дзе. Рэ абі-

лі та ва ны ў 1957-м.

1915 год — на ра дзіў ся (мяс тэч ка Ру жа ны, ця пе-

раш ні Пру жан скі ра ён) Іц хак Ша мір, дзяр-

жаў ны і па лі тыч ны дзе яч Із ра і ля, прэм' ер-мі ністр гэ тай 

кра і ны ў 1990—1992 га дах.

1930 год — на «Гом сель ма шы» (ця пе ра кі ру-

ю чая кам па нія хол дын га, адзін з най буй-

ней шых вы твор цаў сель ска гас па дар чай 

тэх ні кі ў све це) вы пу шча на пер шая пра-

дук цыя.

1950 
год — на ра дзіў ся Ана толь 

Яфі ма віч Ка ша па раў, спя-

вак, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі. У 1972—

1989 га дах — у ан самб лі «Пес ня ры».

1960 
год — на ра дзіў ся Ага нэс Ва гі на ка віч Ару-

цю нян, бе ла рус кі спарт смен і трэ нер (ба-

раць ба грэ ка-рым ская), май стар спор ту СССР, май стар 

спор ту СССР між на род на га кла са. Ся рэб ра ны пры зёр 

чэм пі я на ту све ту. Чэм пі ён Еў ро пы.

1980 год — Бе ла рус ка му рэс пуб лі кан ска му на ву-

ко ва-вы твор ча му аб' яд нан ню па раш ко вай 

ме та лур гіі і Мінск аму ма тор на му за во ду пры су джа на між-

на род ная прэ мія «За ла ты Мер ку рый».

1805 год — у Амстэр да ме ня мец кі 

кні га ганд ляр Фрыд рых Ар нольд 

Брак гаўз за сна ваў прад пры ем ства па ганд лі і 

вы дан ні ня мец кіх кніг (ця пер ня мец кая вы да-

вец кая фір ма «Брак гаўз» — ад на з най буй ней-

шых у све це). З па чат ку XX ста год дзя вы пус кае пра дук цыю 

амаль на ўсіх еў ра пей скіх мо вах.

1920 год — на ра дзіў ся Ма рыё 

П'ю за, аме ры кан скі пісь-

мен нік, кры тык і сцэ на рыст. Аў тар ра-

ма наў «Хрос ны баць ка», «Сі цы лі ец» і 

ін шых.

Янка СІ ПА КОЎ:

«Ка лі ёсць ка хан не, трэ-

ба, каб бы ла і сям'я. А ка лі без сям'і, то гэ та 

ўжо не ка хан не, а рас пус та».

Фота Надзеі ЗУЕВАЙ.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Усціны, 
Андрэя, Давыда, 
Канстанціна, Касьяна, 
Купрыяна.

К. Тэрэзы, Ядвігі, 
Леанарда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.38 18.11 10.33

Вi цебск — 7.30 17.59 10.29

Ма гi лёў — 7.28 18.02 10.34

Го мель — 7.22 18.01 10.39

Гродна — 7.53 18.27 10.34

Брэст — 7.51 18.30 10.39

Месяц
Апошняя квадра 

10 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
— Фi лiп, а вы ве да е це, 

чым ад роз нi ва ец ца гей ша 

ад жон кi?

— Не, а чым жа?

— Усё прос та. Гей ша за 

ва шы гро шы вы ка нае ўсе 

ва шы кап ры зы...

— А жон ка?

— А з жон кай усё iнакш — 

за ва шы гро шы вы вы ка-

 нае це ўсе яе кап ры зы..

Адэ ская баль нi ца:

— Док тар, ка лi я на хi ля ю-

 ся, вы цяг ваю ўнiз ру кi, па-

ды маю ад ну на гу, 

апус каю, па ды маю 

дру гую, апус каю, 

раз гi на ю ся i па ды-

маю ру кi да по яса, 

ад на ча со ва злёг-

ку пад скок ва ю чы, 

у мя не з'яў ля ец-

ца моц ны боль у 

спiне.

— На вош та вы 

вы раб ля е це та кiя 

скла да ныя прак ты ка ван нi ў 

ва шым уз рос це?

— А як я, па-ва ша му, па-

вi нен на дзя ваць шта ны?

— Док тар, ска жы це, што 

мне ра бiць з ты мi дву ма зу-

ба мi, што ба ляць?

— Толь кi вы да ляць!

— I коль кi мне гэ та бу-

дзе каш та ваць?

— 150 руб лёў.

— А не бла гая ра бо та... 

150 руб лёў за дзве хвi лi ны?

— Доб ра... Я бу ду цяг-

нуць па воль на...

Пятрэнка Ю. Ха рун жы. 

Verbera ventorum. Мінск, 

«Кні га збор», 2020

«Но гі зу сім змерз лі — дар-

ма, што ў дых тоў ных бо тах.

Во сень скі ра нак 1605 го-

да на ліц він скай зям лі вы-

даў ся зол кі».

Так па чы на ец ца дэ бют ны 

ра ман го мель скай пісь мен ні-

цы Юль я ны Пят рэн кі, які пе-

ра но сіць нас у цьмя ны час. 

Сям нац ца тае ста год дзе, 

праў лен не Жы гі мон та Ва зы, 

Паў ноч ная вай на. У вай ско-

выя дзе ян ні ўцяг ну тая, лі чы, 

уся Еў ро па, а Бе ла русь, як 

заў сё ды, на скры жа ван ні 

шля хоў і ін та рэ саў...

Кож ная куль ту ра, му сіць, 

пра хо дзі ла пе ры яд, ка лі ад-

чу ва ла ся вост рая па трэ ба ў 

бе лет ры за цыі на цы я наль-

най гіс то рыі. Ча сам бы лі 

мэ та на кі ра ва ныя за клі кі — 

збі раць фальк лор, пі саць 

пра даў нія па дзеі з удзе лам 

свай го на ро да. Так зрабілі, 

на прык лад, у Чэ хіі і Поль-

шчы, праў да, у эпо ху ра ман-

тыз му. Бе ла ру сы та ды бы лі 

па збаў ле ныя маг чы мас ці 

на поў ні цу за явіць пра ся-

бе, на ват бе ла рус кі на цы я-

наль ны ге ній Ян Бар шчэў скі 

пі саў па-поль ску. Эпо ха ра-

ман тыз му пра мі ну ла, па трэ-

ба за ста ла ся. Та му кож ная 

кні га, якая за паў няе бе лыя 

пля мы на ша га мі ну ла га, 

ка рыс ная. Тым больш што 

яр кай фак ту ры і вый грыш-

ных сю жэт ных ха доў у ра ма-

не Юль я ны Пят рэн кі ха пае. 

Ма ла ды ха рун жы Ста фан 

Та цэ віч, вы кон ва ю чы да ру-

чэн не ка ра ля, су ты ка ец ца 

з не па кор лі вы мі жы ха ра мі 

ўла дан ня кня зя Ба роў ска га. 

Га ра джа не ад маў ля юц ца да-

ваць гро шы на вай ну і ўво гу-

ле мець ста сун кі з ка ра леў-

скі мі па слан ца мі. У іх па нуе 

рэ лі гій ная сек та на ча ле са 

зла вес ным Клі ма шам, па-

лю юць на ведзь маў, а вось 

і тая ведзь ма — за над та 

ра зум ная, за над та дзёрз-

кая, і ўво гу ле вы дае ся бе 

за ін шую пер со ну... Вось і 

«лі нія ка хан ня». На па чат ку 

на ра віс тая княж на Юс ты на 

Ба роў ская ро біц ца па лон ні-

цай Та цэ ві ча, на пры кан цы 

ён сам ад дае ся бе ў яе ру кі. 
А па між гэ ты мі па дзея мі не-
ад ной чы абое па крыў дзяць 
ад но ад на го, па ба чаць вы-
скал смер ці, на ват у ад ной 
ма гі ле на мо гіл ках Віль ні, 
на шчас це, не за сы па най, 

па ля жаць. А як па ну пе ра-

жыць мо мант, ка лі на хаб ная 

кня зёў на, ска рыс таў шы ся 

яго ным ра нен нем, за мест 
харунжача ад дае за га ды! 
Ча сам па дзеі на гад ва юць 
кам п'ю тар ны квэст на мя-
жы праў да па доб нас ці — на-
прык лад, ка лі ад важ ны ха-
рун жы, пе ра апра нуў шы ся, 
пра бі раец ца ў па да зро ны 
го рад, дзе яго то спра бу юць 
атру ціць, то ажа ніць. Ста фа-
ну да во дзіц ца ўсвя до міць, 
што жыц цё не чор на-бе лае, 
а да во лі-та кі стра ка тае. Ула-
да ры гры зуц ца між са бой, 

ва ра гу юць лю дзі і кан фе сіі... 

Па зна валь нас ці на да юць рэ-

аль ныя пер са на жы — згад-

ва юц ца і Леў Са пе га, і Януш 

Ра дзі віл, і на ват Ма ры на 

Мні шак, у чы ёй сві це ледзь 

не з'е ха ла ў Маск ву ад чай-

ная Юс ты на Ба роў ская. 

Тэкст на сы ча ны гіс та рыч-

ны мі дэ та ля мі. Вы да ве да е-

це ся, што мі сюр ка — шлем 

з каль чуж ным ка пю шо нам, 

які пры кры вае шыю і пле чы, 

бех цер — пан цыр з упле це-

ны мі ме та ліч ны мі плас ці на-

мі, кар ва шы — вай ско выя 

ме та ліч ныя на ру чы. Ну а 

та ям ні ца ла цін скай част кі 

наз вы, якая пе ра кла да ец ца 

як «уда ры вят роў» — зра зу-

ме лая: на скры жа ван ні еў-

ра пей скіх шля хоў, на якім 

наша Бе ла русь, са мае мес-

ца для ві ху раў ды бу раў.

Луіза Мэй Ол кат. До-

брыя жонкі. Маск ва, 

«Экс мо», 2020

«Пры га жосць, ма ла досць, 

ба гац це і са мое ка хан не не 

мо гуць ад прэ чыць кло па ты і 

па ку ты, стра ты і го ра на ват 

ад са мых шчас лі вых».

Ня хай ха ця б гэ тая фра-

за з фі на лу ра ма на на сця ро-

жыць чы та чоў, што шу ка юць 

лёг ка га чыт ва пра чар го вую 

Па пя луш ку, па якую пры ехаў 

прынц на бе лым ка ні. Ра ман 

пісь мен ні цы XІX ста год дзя 

Лу і зы Мэй Ол кат — пра цяг 

кні гі «Ма лень кія жан чы ны». 

Тэкс ты бы лі куль та вы мі не 

для ад на го па ка лен ня, на 

іх вы хоў ва лі мо ладзь. Ча-

ты ры сяст ры з не ба га тай 

сям'і, пры го жыя, дзей ныя, 

та ле на ві тыя, спра бу юць ра-

за брац ца, што ж та кое са-

праўд ныя каш тоў нас ці. Кож-

най да вя дзец ца пе ра адоль-

ваць спа ку сы — а як не 

па зайз дрос ціць сяб роў цы, 

якая мае пры слу гу і мо жа 

да зво ліць са бе ку піць да ра-

гую су кен ку? Пісь мен ні ца, 

ад нак, на стой лі ва пад крэс-

лі вае, што ба гац це — не 

га лоў нае. Ад на з сяс цёр, 

са мая пры го жая, вы хо дзіць 

за муж за бед на га гу вер нан-

та. Дру гая, ня ўрымс лі вая 

фан та зёр ка Джо, не пры-

мае ка хан не ба га та га спад-

чын ні ка, сяб ра дзя цін ства, 

і не ска рыс тоў вае пры хіль-

насць ба га тай цёт кі. Не сха-

ваю — не ка то рыя эпі зо ды 
су час ную жан чы ну мо гуць 
раз зла ваць. Ма дэль «муж 
зда бы вае ма ман та, сціп лая 
жон ка эка ном на раз мяр коў-
вае мя са» пе ра ста ла быць 
аба вяз ко вай. Але Ол кат і 
са ма не бы ла пры хіль ні цай 
та кой жа ноц кае до лі. Яе 
«аль тэр эга» ў ра ма не — ад-
важ ная Джо, якая спра буе 
за ра біць гро шы лі та ра ту-
рай. Ка жуць, рэ дак тар, які 
на ва жыў ся вы даць кні гу Ол-
кат, за па тра ба ваў змя ніць 
пер ша па чат ко вы сю жэт: 

Джо так са ма му сіць знай-

сці сваё ся мей нае шчас це! 

Ра ман у мно гім аў та бія гра-

фіч ны, а са ма Ол кат за муж 

не вый шла, удзель ні ча ла ў 

фе мі нісц кім ру ху, зма га ла ся 

су праць раб ства, пра ца ва ла 

мед сяст рой... Але да вя ло ся 

іс ці на кам пра міс, і ра ман най 

Джо быў вы пі са ны жа ніх. 

Вось толь кі ка лі ў апош няй 

эк ра ні за цыі ра ма на гэ та ма-

ла ды пры га жун чык, у кні зе 

Ол кат — не ма ла ды, таў сма-

ты і бед ны на стаў нік Фрыц. 

Маг чы ма, не ўсім спа да ба-

ец ца і лад ная до за хрыс ці-

ян скай ма ра лі. Але на ват у 

све це, ка лі па ца лу нак пад 

даж джом з жа ні хом — стра-

шэн ная не пры стой насць, 

ёсць ча му па ву чыц ца ця-

пе раш нім ма ла дым: муж на 

пе ра адоль ваць цяж кас ці, 

не зда вац ца і быць вер ны мі 

сва ім ідэа лам.

Вы дан ні для агля ду прад-

стаў ле ныя кніж най крамай 

«Ака дэ міч ная кні га», пр-т 

Не за леж нас ці, 72.

Пра ведзьмаў і феміністакКніж ны гас ці нецКніж ны гас ці нец
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