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   дня

СЁННЯ
Мiнск — 5.48 20.39 14.51
Вi цебск — 5.33 20.33 15.00
Ма гi лёў — 5.38 20.29 14.51
Го мель — 5.39 20.21 14.42
Гродна — 6.03 20.53 14.50
Брэст — 6.09 20.49 14.40

Iмянiны
Пр. Васіля, Нікадзіма, 
Платона, Сцяпана.
К. УНЕБАЎЗЯЦЦЯ
НАЙСВЯЦЕЙШАЙ 
МАРЫІ ПАННЫ,
Сцяпана.

Месяц
Першая квадра 14 жніўня.
Месяц у сузор’і Стральца.

1831 год — на ра дзіў ся (вёс ка Се лі шча, ця пер 
Ка рэ ліц кі ра ён) Він цэсь Аляк санд ра віч Ка-

ра тын скі, бе ла рус кі і поль скі па эт, пуб лі цыст. Пра ца-
ваў сак ра та ром у вя до-
ма га паэ та У. Сы ра ком лі. 
У 1862 го дзе па да рож ні чаў 
па Бе ла ру сі з рус кім паэ-
там М. Ляс ко вым. Лі та ра-
тур ную дзей насць па чаў 
у 1856-м. З 1866 го да жыў 
у Вар ша ве. Су пра цоў ні чаў 
у ві лен скіх і вар шаў скіх пе-
ры я дыч ных вы дан нях, дру-
ка ваў у іх ар ты ку лы пра Бе-
ла русь. Аў тар збор ні ка паэ-
зіі «Чым ха та ба га та, тым 
ра да» (на поль скай мо ве, 
1857), паэ мы «Та мі ла» 
(на поль скай мо ве, 1858). 
Так са ма В. Ка ра тын ска му 
пры піс ва юць ана нім ныя ан-
ты цар скія тво ры «Гу тар ка ста ро га дзе да» і «Гу тар ка двух 
су се дзяў». З бе ла рус ка моў ных тво раў за ха ва лі ся вер шы 
«Уста вай ма, брат цы, за дзе ла, за дзе ла», «Да лі бог-то, 
Ар цём…», «Ту га на чу жой ста ра не». Пе ра клаў на поль-
скую мо ву тво ры А. Пуш кі на, М. Лер ман та ва, Г. Гей нэ і 
інш. Па кі нуў бія гра фіч ныя на тат кі пра А. Міц ке ві ча, гіс-
то ры ка-края знаў чыя на тат кі пра На ва гру дак і На ва груд-
чы ну. Па мёр у 1891 го дзе.

1771 год — на ра дзіў ся сла ву ты шат ланд скі пісь-
мен нік-ра ман тык, за сна валь нік гіс та рыч на га 

ра ма на Валь тэр Скот. Ці ка ва, што да 1829 го да яго зна-
ка мі тыя гіс та рыч ныя ра ма ны вы хо дзі лі ана нім на. Імя іх 
са праўд на га аў та ра, сціп ла га юрыс та, ста ла вя до ма толь кі 
ў вы ні ку кра ху вы да вец тва, якое дру ка ва ла гэ тыя кні гі. 
Па сло вах Баль за ка, Валь тэр Скот уз вы сіў ра ман «да сту-
пе ні фі ла со фіі гіс то рыі».

1958 год — на ра дзі ла ся (Піганавічы, вёс ка Дра гі-
чын ска га ра ё на Брэсц кай вобл.) Люд мі ла Фё-

да раў на Ма жэй ка, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не аку шэр ства 
і гі не ка ло гіі, док тар ме ды цын скіх на вук (2003), пра фе сар 
(2005). Аў тар на ву ко вых прац па аку шэр стве і гі не ка ло гіі, 
эн да ска піч най хі рур гіі.

Ар цём ВЯ РЫ ГА-ДА РЭЎ СКІ, па эт, дра ма тург, пуб лі цыст:

«Бог бла слаў ляе вя лі кую пра цу ма лень кіх».
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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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УСМІХНЕМСЯ
Чы ноў ні кі Рас сель гас на гля ду, якія вы ле це лі 

ў Но вую Зе лан дыю для пра вер кі ма ла ка, пе ра-
ма га юць у на мі на цыі «Са мы хіт ры ад па чы нак за 
ка зён ны кошт».

— Як ла юц ца чэр ці?
— Ты ся ча Ба яр скіх!

У ха це жа ні ха яшчэ ні чо га не ве да юць, а ў ня-
вес ты ўжо вя сел ле гу ля юць.

— Я пра шу пра ба чэн ня, але на вас ніт ка.
— ...Гэ та ку паль нік!

Муж чын ская пры кме та: па чаў пры чэс вац ца па 
ра ні цах — па ра стрыг чы ся.

Так вы са праў ды

Ся мён Пят ро віч На па ле он!..

Ка лі га ва ру, што люб лю чы-
таць дэ тэк ты вы, лю дзі здзіў-
ля юц ца: хі ба дэ тэк тыў не для 
хат ніх гас па дынь? Ад нак, як 
вы свят ля ец ца, за хап лен не дэ-
тэк ты вам ся род пра фе сій ных 
кры ты каў — з'я ва звы чай ная. 
І ў гэ тым лёг ка пе ра ка нац ца, 
ка лі па гля дзець на ім ёны тых, 
хто пе ра кла даў тэкс ты для 
збор ні ка дэ тэк тыў на га апа-
вя дан ня «Зла чын ства, сэр!», 
які па ба чыў свет у ся рэ дзі не 
гэ та га ле та. Та кая вя лі кая кан-
цэнт ра цыя кры ты каў у ро лі 
пе ра клад чы каў ста віць рэ цэн-
зен та ў цяж кае ста но ві шча: ну 
як кры ты ка ваць ка лег?!

Па коль кі збор нік скла-
да ец ца з дзвюх час так і да-
дат ка (а так са ма прад мо вы, 
ка мен та рыя і бія гра фіч на га 
па ка заль ні ка), мож на бы ло 
б па раз ва жаць, чым «Зла-
дзей ства, сэр!» і «Бяс чын-
ства, сэр!» — ад па вед на, 
так на зы ва юц ца част кі — 
ад роз ні ва юц ца між са бой. 
А мож на прос та кан ста та-
ваць, што за да валь нен не ад 
тра ды цый на га дэ тэк ты ва зу-
сім ін шае, чым ад іра ніч ных, 
па ра дый ных ці на ват гра тэск-
ных тэкс таў, якія і ста лі змес-
там дру гой част кі. Як на мой 
пры ват ны по гляд, су мнеў на 
змеш ваць за да валь нен ні 
роз на га ха рак та ру, але гэ та 
спра ва гус ту.

Кні га змя шчае як кла січ-
ныя тво ры, доб ра вя до мыя 
не толь кі ама та рам лі та ра ту-
ры ( апа вя дан ні Гіл бер та Кі та 
Чэс тэр то на, Эр нэс та Тэ а до ра 
Ама дэя Гоф ма на, Эд га ра Ала-
на По, Ка рэ ла Ча пэ ка, Ар ка дзя 
Авер чан кі і інш.), так і тэкс ты 
прак тыч на не зна ё мых бе ла-
рус ка му чы та чу аў та раў (Да-
ні э ла Ка пі та ня ва, Брэт Гарт, 
Рэкс Стаўт). Ім ёны Сты ве на 
Ван Дай на і Ро лан да Нок са 
ві да воч на па він ны быць зна-
ё мыя не толь кі чы та чам, але 
ў пер шую чар гу да след чы кам 
гэ та га лі та ра тур на га жан ру і 

пісь мен ні кам, якія ся бе ў ім 
спра бу юць, бо гэ тыя два тэ а-
рэ ты кі мі ла і гус тоў на вы сме-
я лі ўсе клі шэ дэ тэк ты ва, на ват 
тыя, пра якія звы чай ны чы тач 
на ват не за дум ваў ся б.

Па коль кі збор нік «Зла-
чын ства, сэр!» скла да ец ца з 
тво раў пе ра клад ных, то бы ло 
б ла гіч на па раз ва жаць над 
якас цю пе ра кла даў. Але каб 
пра вес ці якас нае па раў на нне 
пе ра ства рэн няў з ары гі на ла-
мі, рэ цэн зент па ві нен быў бы 
ве даць як мі ні мум во сем моў 
(ня мец кую, анг лій скую, сла-
вац кую, фран цуз скую, поль-
скую і інш.), што тэ а рэ тыч-
на цал кам маг чы ма. Ад нак, 
хут чэй за ўсё, гэ та бу дзе не 
вель мі ці ка ва па тэн цый на му 
па куп ні ку, які заў сё ды ча кае 
вер дык ту — ка му і на вош та 
ад ра са ва ная гэ тая кні га і ці 
вар та яе чы таць?

Та му аб мя жу ю ся ка рот кім 
удак лад нен нем — пе ра кла ды 
вель мі роз най якас ці: ад ны пе-
ра кла дзе ны на бліс ку чую бе-
ла рус кую (асаб лі ва ад зна чу 
«За бой ства ў Жлук та ве», пе-
ра клад Сяр гея Смат ры чэн кі), 
у дру гіх ха пае ру сіз маў (што 
і зра зу ме ла, бо пе ра кла ды 
ра бі лі ся з гэ тай мо вы). Ад нак 
тут хо чац ца зра біць не вя ліч-
кае ад ступ лен не... І на га даць 
усім, хто спры чы ніў ся да гэ та-
га ці ка ва га пра ек та, што ўсё ж 
пе ра клад тво раў ды на міч ных 
жан раў (дэ тэк тыў, экшн, фан-
тас ты ка) не заў сё ды па тра буе 
муд ра ге ліс тай — ня хай са бе і 
вы дат най — мас тац кай мо вы. 
Бо та кія ўжо лю дзі гэ тыя, ама-
та ры дэ тэк ты ваў — яны піль на 
со чаць за сю жэ там, глы та ю чы 
ста рон ку за ста рон кай. І, ін-
шым ра зам, скла да ныя ска зы 
іх мо гуць вель мі раз драж ніць. 
Та му, як гэ та ні па ра дак саль-
на, най больш ці ка вай і чы-
та бель най па да ла ся «Ца на 
лю бо ві» Да ні э ля Клу ге ра (у 
пе ра кла дзе Ула дзя Лян ке ві-
ча), якая на ват пры не ка то-

рых хі бах чы та ла ся на ад ным 
ды хан ні. А ме на ві та гэ та га і 
ча кае звы чай ны чы тач ад дэ-
тэк тыў на га апа вя дан ня.

Хоць зноў жа, на мой лі та-
ра ту раз наў чы по гляд, да лё ка 
не ўсе тво ры ў кні зе мож на да-
лу чыць да жан ру апа вя дан ня. 
Пры нам сі, не кож ны бе ла рус кі 
чы тач зра зу мее, што тэкст у 
сто ста ро нак мож на на зваць 
апа вя дан нем, бо як ні кру ці, а 
шко ла ву чыць, што пад гэ тым 
сло вам усё ж ра зу ме юць ка-
рот кую фор му мас тац кай про-
зы. Мо жа, для ка гось ці гэ та і 
не іс тот на, але, як ад зна ча на 
ў са мой кні зе, ама та ры дэ тэк-
ты ва — лю дзі злыя, уваж лі-
выя і са мі схіль ныя да гвал ту. 
І яны вель мі не лю бяць, ка лі іх 
ду раць (гля дзі «Дзе сяць за па-
ве таў дэ тэк тыў най лі та ра ту-
ры» і «Двац цаць пра ві лаў дэ-
тэк тыў шчы ка» ў пе ра кла дзе 
Юлі Ці ма фе е вай). Та му ка лі 
на пі са на на вок лад цы «збор-
нік дэ тэк тыў на га апа вя дан-
ня», то лепш усё ж змяс ціць 
пад ёю са праў ды дэ тэк тыў ныя 
апа вя дан ні. А то рап там які 
чы тач, па доб на спа да ры ні С. 
з апа вя дан ня Воль гі Та кар чук 
«Пра чы най ся, ты за бі ты» вы-
ра шыць помс ціць за тое, што 
сю жэт раз ві ва ец ца не так ды-
на міч на, як ён ча кае?

Ама та ры дэ тэк ты ва — лю-
дзі, якія за ўва жа юць усе дэ та-
лі. Та му, ка лі на ка рэнь чы ку ці-
ка вай стыль най вок лад кі ста-
іць рым ская ліч ба «І», то яны 
мяр ку юць, што гэ та му ёсць 
тлу ма чэн не. Але што азна чае 
гэ тая ліч ба і на што яе па ста-
ві лі на ка рэнь чык кні гі, так і 
за ста ец ца за гад кай. Як і сказ 
у ана та цыі: «Амаль усе апа-
вя дан ні ў збор ні ку дру ку юц ца 
ўпер шы ню». Бо да стат ко ва ж 
за зір нуць у змест, каб зра зу-
мець, што га вор ка ідзе пра 
тое, што ўпер шы ню яны дру-
ку юц ца на бе ла рус кай мо ве.

На огул, у кні зе «Зла чын-
ства, сэр!» шмат цьмя ных 

мес цаў, якія ін шым ра зам 
па тра бу юць дэ шыф роў-
кі. На прык лад, ужо на пер-
шай ста рон цы су ты ка еш ся 
з на ступ ным вы каз ван нем: 
«А між ін шым, гэ ты да маст рой 
дэ тэк ты ва ці ка вы ме на ві та з 
ча са вай ад лег лас ці. «А як яны 
там жы лі, бед ныя?» — спы тае 
рас пе шча ны чы тач. І за ду ма-
ец ца. Са праў ды, як жыць у 
све це, дзе апа вя даль нік або 
дэ тэк тыў не мо жа ака зац ца 
зла чын цам, а кі тай цы ўво гу-
ле за ба ро не ны?»

Шчы ра ка жу чы, я так са ма 
рас пе шча ны чы тач, я не ха чу 
раз гад ваць га ла ва лом кі! Хоць 
трэ ба быць спра вяд лі вай, пра-
цы та ва ныя вы шэй сло вы з 
прад мо вы Ка ця ры ны Ма ці еў-
скай пас ля пра чы тан ня ўсёй 
кні гі ста но вяц ца больш-менш 
зра зу ме лы мі. Ад нак жа трэ ба 
яшчэ дай сці да той апош няй 
ста рон кі...

Усе гэ тыя за ўва гі зроб-
ле ны не для та го, каб па-
кры ты ка ваць аў та раў, пе ра-
клад чы каў, крэ а та раў гэ та га 
не ар ды нар на га, прак тыч на 
аду ка цый на га пра ек та, а 
для та го каб па пя рэ дзіць чы-
та чоў — што вар та, а што не 
вар та ча каць ад гэ тай кні гі. 
Без умоў на, хат няя гас па ды-
ня, якая яе бу дзе гар таць, 
хут чэй за ўсё збян тэ жыц ца 
з пры чы ны ві да воч най «не-
па псо вас ці» вы дан ня. А вось 
сту дэнт, вы клад чык, кры тык 
і лі та ра ту раз наў ца (асаб лі ва 
фі ла ла гіч ных фа куль тэ таў) 
ад чу юць аса ло ду, бо кні-
га ад ра са ва на ме на ві та ім 
— ра зум ным, да свед ча ным 
знаў цам сва ёй і чу жой лі та-
ра ту ры, якія ўме юць смя яц ца 
на ват са зла чын ства. Ка лі вы 
ад но сі це ся бе да пад рых та-
ва ных чы та чоў з вы со кім ІQ, 
то гэ тая кні га для вас.

Ган на КІС ЛІ ЦЫ НА.

Кры ты ка на шпіль цыКры ты ка на шпіль цы  ��

УВА ГА, СЭР!

Стар шы ня Мін гар вы кан ка ма 
Мі ка лай Ла дуць ка да ру чыў 
удас ка на ліць інф ра струк-
ту ру для ве ла сі пе дыс таў у 
Мін ску. Та кую за да чу ён па-
ста віў на на ра дзе ў мэ рыі, 
пе рад ае БЕЛ ТА.

Мі ка лай Ла дуць ка ад зна чыў, 
што іс ну ю чы план дзе ян няў па раз-
віц ці ве ла ру ху ў Мін ску не ад па вя-
дае па тра ба ван ням на сель ніц тва. 
«Сіс тэм най пра цы па куль ня ма. 
Трэ ба дэ та лё ва пра ана лі за ваць у 
кож ным ра ё не стан ве ла сі пед най 
інф ра струк ту ры. Дзе трэ ба — пра-
вес ці пра цу па па шы рэн ні тра ту а-
раў. Пла на выя ме ра пры ем ствы па 
без бар' ер ным ася род дзі па він ны 
ня ўхіль на вы кон вац ца», — ска заў 
мэр Мін ска.

Вы ка нан не ўсіх ра бот па раз віц-
ці інф ра струк ту ры для ве ла ру ху, на 
дум ку Мі ка лая Ла дуць кі, да зво ліць 
па вя лі чыць у Мін ску коль касць ама-
та раў ве ла спор ту да паў міль ё на ча-
ла век. Ён так са ма да ру чыў больш 
ак тыў на за няц ца ства рэн нем пра-
фе сій на га ве ла сі пед на га клу ба.

Пер шы на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня фі зіч най куль ту ры, 
спор ту і ту рыз му Мін гар вы кан ка ма 
Ва лян цін Ба ра вок ад зна чыў, што ў 
ста лі цы на ліч ва ец ца ка ля 300 тыс. 
ама та раў ве ла ру ху. На яго дум ку, у 
Мін ску мае сэнс раз ві ваць ве ла рух 
не толь кі як від за баў, але і як від 
транс пар ту.

ІНФ РА СТРУК ТУ РУ ДЛЯ ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЫС ТАЎ 
У МІН СКУ ЎДАС КА НА ЛЯЦЬ
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