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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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25 ЧЭР ВЕ НЯ

1924 год — па вод ле па ста но-

вы СНК БССР у струк ту ры 

Бе ла рус кай дзяр жаў най і ўні вер сі тэц кай 

біб лі я тэ кі быў утво ра ны ад дзел «Бе ла рус-

кая кніж ная па ла та» (ця пер На цы я наль ная 

кніж ная па ла та Бе ла ру сі), на ву ко вы цэнтр 

на цы я наль най біб лі яг ра фіі і ста тыс ты кі дру ку.

1939 год — на ра дзіў ся Вар лен Ле а ні да віч Бе-

чык, бе ла рус кі лі та ра ту раз наў ца і кры тык, 

кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук 

(1974). Пра ца ваў у рэ дак цы-

ях га зе ты «Лі та ра ту ра і мас-

тац тва», ча со пі са «Нё ман». 

З 1972-га ў Ін сты ту це лі та ра-

ту ры АН Бе ла ру сі, з 1981-га — 

на мес нік га лоў на га рэ дак та ра 

вы да вец тва «Мас тац кая лі та-

ра ту ра». Да сле да ваў бе ла рус-

кую паэ зію і про зу, праб ле мы 

яе гра ма дзян скас ці і мас тац-

кас ці, твор чыя асаб лі вас ці май строў сло ва, іх ін ды ві ду аль-

насць. Аў тар збор ні ка лі та ра тур на-кры тыч ных ар ты ку лаў 

«Пе рад вы со кай пры га жос цю...», ма на гра фіі «Бе ла рус кая 

са вец кая лі ры ка». Адзін з аў та раў «Гіс то рыі бе ла рус кай 

са вец кай лі та ра ту ры». Па мёр у 1985 го дзе.

1954 год — на ра дзі ла ся Аляк санд ра Яў ге наў на 

Дзят ла ва, бе ла рус кая мас тач ка ў га лі не 

дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва. З 1979 го да вы-

кла дае ў Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў. 

Вы ка на ла дэ ка ра тыў ныя рэ лье фы «По ры го да», «Мінск», 

га рэль еф «Даб ра ве шчан не» для Мінск ага епар хі яль на га 

ўпраў лен ня. Аў тар дэ ка ра тыў най плас ты кі — трып ці ха 

«Сві тан не», «Поў дзень», «Змрок», «Кап ры чыа», «Рэ ха», 

се рыі дэ ка ра тыў ных ваз.

1994 год — ад кры ты для на вед валь ні каў Круг-

лян скі ра ён ны гіс то ры ка-края знаў чы му-

зей. Най больш ці ка вы мі экс па на та мі з'яў ля юц ца ка лек цыі 

аб ра зоў ХІХ ста год дзя (ка ля 50 адзі нак за хоў ван ня), ста-

ра дру ка ва ныя кні гі (ся род якіх — цар коў ны ста тут, псал-

тыр, «Жыц цё і па ку ты свя той ве лі ка му ча ні цы Вар ва ры»), 

узо ры дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва (экс па на ты 

з са лом кі, рос піс і разь ба па дрэ ве), на род ных му зыч ных 

ін стру мен таў, жы ва пі су, прад ме таў по бы ту і эт на гра фіі, 

бе ла рус ка га на цы я наль на га кас цю ма, ну міз ма ты кі, фа ле-

рыс ты кі. Дзей ні ча юць ча ты ры экс па зі цыі. Што год му зей 

пра во дзіць да 10 вы ста вак роз най тэ ма ты кі.

1852 год — на ра дзіў ся Ан то-

ніа Гаў дзі (Ан то ні Пла сі да 

Гіль ем Гаў дзі-і-Кар нэт), най вя до мей шы 

іс пан скі ар хі тэк тар XX ста год дзя. Ары-

ен ту ю чы ся на до свед не аго ты кі, май стар 

прый шоў да свай го асаб лі ва га, ні на што 

не па доб на га сты лю, які толь кі на блі жа на мож на ад нес ці 

да ма дэр ну. Апош ні і са мы знач ны для аў та ра пра ект — 

са бор Са гра да Фа мі лія, да гэ та га ча су не за вер ша ны. 

Па мёр у 1926 го дзе.

1857 год — ты ра жом у 1100 асоб ні каў вый шаў 

у свет збор нік вер шаў фран цуз ска га паэ та 

Шар ля Бад ле ра «Квет кі зла». Ужо 7 лі пе ня па чаў ся суд з 

на го ды па ру шэн ня аў та рам нор маў гра мад скай ма ра лі, 

па доб ны да пра цэ су су праць ра ма на Гюс та ва Фла бе ра 

«Ма дам Ба ва ры» ў лю тым та го ж го да. 20 жніў ня суд 

пры га ва рыў Бад ле ра да вы пла ты штра фу ў 300 фран каў, 

гра шо вы штраф так са ма па ві нен быў вы пла ціць вы да вец. 

За ба ро на на пуб лі ка цыю бы ла ад ме не на толь кі ў 1949 го-

дзе. Бад ле раў скія «Квет кі зла» ака за лі вя лі кі ўплыў на 

твор часць зна ка мі тых фран цуз скіх паэ таў Ар цю ра Рэ мбо, 

По ля Вер ле на і Стэ фа на Ма ла рмэ.

1864 год — на ра дзіў ся Валь тэр Гер ман Нернст, 

ня мец кі на ву ко вец, адзін з за сна валь ні каў 

су час най фі зіч най хі міі, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па 

хі міі 1920 го да. У 1906-м сфар му ля ваў тэ а рэ му Не рнста 

так зва ны трэ ці па ча так тэр ма ды на мі кі. Па мёр у 1941 го-

дзе.

1924 год — на ра дзіў ся Сід ні Лю мет, кла сік аме-

ры кан ска га кі но, адзін з най больш ад мет-

ных га лі вуд скіх рэ жы сё раў пас ля ва ен на га ча су. Так са-

ма вы сту паў як прад зю сар, сцэ на рыст і ак цёр. Па мёр 

у 2011 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Аўксенція, 
Андрэя, Арсенія, 
Іоны, Пятра, Сцяпана, 
Феафіла.

К. Дароты, Люцыі, 
Элеаноры, Вітольда, 
Максіма.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.38 21.46 17.08

Вi цебск — 4.19 21.44 17.25

Ма гi лёў — 4.28 21.36 17.08

Го мель — 4.34 21.23 16.49

Гродна — 4.55 21.59 17.04

Брэст — 5.06 21.50 16.44

Месяц
Апошняя квадра ў 12.45.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ
— Ча му жон ка па доб ная 

на руч ную гра на ту?

— Зды мі це коль ца і — 

бум! — ваш дом знік.

Са мыя моц ныя аф ра ды-

зі я кі для му жы коў — боршч 

і пель ме ні.

Што ка жу я:

— Ся дай у ма шы ну, мы 

спаз ня ем ся.

Што чуе маё дзі ця:

— Тэр мі но ва пач ні шу-

каць цац ку, якая знік ла 

год та му.

Тан цо ра, які спаз ніў ся на 

ра бо ту, па пра сі лі стан ца-

ваць тлу ма чаль ную.

Не «ба ба зноў вы но сіць 

мозг», а «спа да ры ня мае 

лас ку тэс та ваць на стрэ-

саў стой лі васць па тэн цый-

на га ка ва ле ра».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Бе ла рус кая шас нац ца ці га до вая 

дзяў чы на Са фія ВОР СА на Між-

на род ным лі та ра тур ным кон кур-

се «Сла вян скае сло ва» атры ма ла 

зван не лаў рэ а та за ІІІ мес ца і прэ-

мію імя Ва сі ля Шук шы на за кні гу 

«Го рад аслеп лых скры жа ляў».

— Гэ та вя лі кі го нар для мя не, — 

пры зна ец ца дзяў чы на. — Я на ват не 

спа дзя ва ла ся стаць ад ной з пе ра мож-

цаў, але мне ха це ла ся паў дзель ні чаць. 

Пер шую сваю ра бо ту ад пра ві ла на 

кон курс ма ла дых аў та раў, які пра во-

дзіў Між на род ны са юз пісь мен ні каў імя 

свя тых свя ці це ляў Кі ры лы і Мя фо дзія. 

Там маё эсэ атры ма ла пер шае мес ца. 

У вы ні ку ра шы ла ся ад пра віць сваю 

кні гу на больш маш таб ны кон курс.

У кні зе, за якую пісь мен ні ца атры-

ма ла прэ мію, рас каз ва ец ца гіс то рыя 

не ві ду шчай дзяў чын кі і тое, з які мі 

праб ле ма мі да вя ло ся су тык нуц ца ёй, 

улад коў ва ю чы жыц цё.

«Ха це ла ся рас ка заць чы та чам, як 

важ на не пе ра шка джаць раз ві вац ца 

ма ла дым лю дзям з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі, — рас каз вае Са фія. — 

Час та «да па мо га» лю дзей зда ро вых 

ро біць жыц цё не ві ду шчых не вы нос-

ным і бес перс пек тыў ным. На прык лад, 

мая га лоў ная ге ра і ня з аб са лют ным 

слы хам не маг ла атры маць му зыч ную 

аду ка цыю толь кі та му, што ва ўні вер-

сі тэ тах не бы ло ву чэб най лі та ра ту ры 

са шрыф там Брай ля. Ха ця дзяў чын ка 

маг ла да стаць па трэб ную лі та ра ту ру 

ў сва іх зна ё мых, да та го ж яна вы-

дат на ўспры ма ла ўсё на слых і маг-

ла вес ці кан спек ты. Але зноў і зноў 

атрым лі ва ла ад мо вы ад на ву чаль ных 

уста ноў». Праз кні гу мож на ад чуць, як 

гэ та — жыць, ка лі гра мад ства вы дзе-

лі ла для ця бе толь кі адзін шлях для 

рэа лі за цыі.

«Го рад аслеп лых скры жа ляў» — 

дру гая кні га Са фіі, а пер шая на зы-

ва ла ся «Дзе сяць прос тых гіс то рый». 

Гэ та жыц цё выя апо ве ды, праз якія мі-

ма во лі па чы на еш ба чыць ча раў ніц тва 

ў звы чай ных рэ чах. Ці ка ва, што пер-

шая кні га вель мі па да ба ла ся ад на му 

япон ска му жур на ліс ту і ён па спры яў 

та му, каб яна ўба чы ла свет і на япон-

скай мо ве. Да рэ чы, дзве кні гі Са фіі 

вы да дзе ны на бе ла рус кай і рус кай мо-

вах і на пі са ны па гіс то ры ях рэ аль ных 

лю дзей.

Та лент дзяў чы ны пры цяг нуў ува-

гу пісь мен ні каў з ін шых кра ін све ту. 

Так, дня мі да яе за ві та ла аў та рка з 

ЗША Ла ра Про дан, каб аб мер ка ваць 

яе ўдзел у між на род ным лі та ра тур ным 

пра ек це.

— Пра чы таў шы кні гу Са фіі, я зра зу-

ме ла, што яе ўзрост не мо жа сха ваць 

та лент, — ска за ла Ла ра Про дан. — 

Яна пі ша вель мі глы бо ка і праў дзі ва, 

і ў яе вы дат нае па чуц цё сты лю. Мы 

па зна ё мі лі ся з ёй на кон кур се і ра зам з 

Вік то ры яй Ле ві най, аў та ркай з Із ра і ля, 

пра па на ва лі паў дзель ні чаць у на пі сан-

ні не звы чай най кні гі. У ёй бу дуць зме-

шча ны тры са ма стой ныя гіс то рыі пра 

лю боў ад пісь мен ні каў роз на га ўзрос-

ту, з роз ных кра ін све ту і з роз ным 

до све дам. Кні га з'я віц ца на па лі цах 

кніж ных крам ужо ў ліс та па дзе.

Са фія ўжо па ча ла пра ца ваць над 

сва ёй част кай кні гі. Яна рас ка за ла, 

што яе гіс то рыя бу дзе пра тое, як важ-

на пры маць і лю біць ся бе. Пі ша свае 

тво ры Са фія як раз улет ку, на ка ні ку-

лах.

Дзяў чы на ву чыц ца ў бе ла рус ка моў-

най гім на зіі Мін ска і вя дзе звы чай нае 

для пад лет ка жыц цё, у якім ёсць і сі нія 

ва ла сы, і най леп шыя сяб ры, і по шук 

ся бе. Хо чац ца ве рыць, што мы ро бім-

ся свед ка мі ста наў лен ня та ле на ві та га 

пісь мен ні ка.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Свае лю дзіСвае лю дзі Пісь мен ні ца па ка лен ня Z

Між на род ны лі та ра тур ны кон курс «Сла вян скае сло ва» — адзін з най буй-

ней шых пра фе сій ных кон кур саў для пісь мен ні каў, якія пі шуць на кі ры лі цы.

Гэ ты маш таб ны лі та ра тур ны фо рум пра во дзіц ца па чы на ю чы з 2017 го-

да. Ар га ні за та рам з'яў ля ец ца Між на род ны са юз пісь мен ні каў імя свя тых 

свя ці це ляў Кі ры лы і Мя фо дзія. У склад жу ры кон кур су, якое ўзна чаль вае 

за гад чык ка фед ры Шу мен ска га ўні вер сі тэ та пра фе сар Івай ла Пят роў, ува-

хо дзяць вя до мыя пісь мен ні кі, лі та ра тур ныя кры ты кі, жур на ліс ты і вы даў цы 

з роз ных кра ін.
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