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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.30 18.21 10.51
Вi цебск — 7.21 18.10 10.49
Ма гi лёў — 7.20 18.12 10.52
Го мель — 7.15 18.10 10.55
Гродна — 7.45 18.37 10.52
Брэст    — 7.43 18.40 10.57

Iмянiны
Пр. Івана, Уладзіміра, Ціхана, 
Яфрэма.
К. Анастасіі, Арнольда, Багдана, 
Вінцэнта, Людвіка, Яна.

Месяц
Першая квадра 12 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Стральца. 
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Па га ры зан та лі: На валь ні ца. Смерч. Бра ма. Род. 
Зло. Драп. Ро вар. Па ва. Кар вет. Апо лак. Та лі. Ста ляр. 
Ма ні ла. «Атас». Ніз. Бэ та. Ар ма да. Ага род. Звер. Сал. 
Эс карп. Ак тан. Вар. Ка ры ца. Тан. Па вод ка. Ар ме нія. Па 

вер ты ка лі: Шторм. Ясак. Аба жур. Джа ла. Абат. Лю тэр. 
За вея. Атос. Ра са да. Борт. Ла ва. На мер. Кар та. Ай ва. 
Трыа. Це рам. Цна. Ад рас. Арэн да. Маўр. Ка пот. Мак. 
Па ла ві на. Вал. Лі дар. Кра кі. Аза. Пар тыя.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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У Ра сii, ка вяр ня.
— Слу хай це, я, акра мя дзвюх пор-

цый шаш лы ка, нi чо га не за каз ваў! 
Ча му ж вы мне пры нес лi кошт аж на 
ты ся чу до ла раў?

— Шаш лык пры га та ва ны на алiм-
пiй скiм аг нi!

Не ма цю ка ец ца толь кi той, хто нi чо га 
не ро бiць.

На пры ёме ў псi ха тэ ра пеў та:
— Пра бач це, док тар, я за браў у вас 

шмат ча су.
— Нi чо га, мой час — гэ та ва шы гро-

шы.

За ха цеў зла вiць вя лiз на га шчу па ка, 
па ехаў на за ба ро не нае во зе ра. Зла вiў 
доб ра га ля шча ад iн спек та ра рыб наг ля-
ду.

1817 год — на ра дзіў ся (ма ён так 
Шчор сы, ця пер На ва груд-

скі ра ён) Ан тон Юзэф Глін скі, бе ла рус кі 
фальк ла рыст і пісь мен нік. Пра ца ваў у 
зна ка мі тай на ўсю Еў ро пу біб лі я тэ цы 
Храп то ві чаў. З 1844 го да жыў у Віль ні, 
дзе рэ да га ваў «Виленские губернские 
ведомости». Аў тар «Ка зач ні ка» — збор-
ні ка апра ца ва ных бе ла рус кіх на род ных 
ка зак, анек до таў, апа вя дан няў. Па мёр 
у 1866 го дзе.

1885 год — на ра дзіў ся вя до-
мы фран цуз скі пісь мен нік 

Фран суа Ма ры як. Яго ра ма ны «Пус ты ня 
ка хан ня», «Тэ рэ за Дэ скей ру», «Клу бок 
змей» па ста ві лі 
Ма ры я ка ў шэ раг 
най буй ней шых 
фран цуз скіх аў-
та раў ХХ ста год-
дзя. Пе ра ка на ны 
ка то лік, Ма ры як 
па каз вае, што 
жыц цё вая прак-
ты ка бур жу а зіі 
су пя рэ чыць хрыс-
ці ян скім ма раль ным прын цы пам. Пад-
час Дру гой су свет най вай ны пісь мен нік 
удзель ні чаў у Ру ху су пра ціў лен ня. Пад 
псеў да ні мам Фа рэз вы пус ціў пуб лі цыс-
тыч ную кні гу «Чор ны сшы так», су праць 
фа шыз му і ка ла ба ра цы я ніз му. У 1952-м 
Фран суа Ма ры я ку пры су дзі лі Но бе леў-
скую прэ мію па лі та ра ту ры. «Ча ла век 
па сва ёй пры ро дзе не мо жа су мня вац-
ца ў тым, што жыц цё мае кі ру нак і мэ-
ту», — ка заў ён. І з гэ тым нель га не 
па га дзіц ца.

1933 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 
Ана толь е віч Маль цаў, бе-

ла рус кі ву чо ны і кан струк тар у га лі не 
вы лі чаль най тэх ні кі. Аў тар на ву ко вых 
прац і вы на хо дак па ЭВМ ты пу «Мінск» 
і Адзі най сіс тэ мы, вы лі чаль ных комп-
лек саў, сіс тэм і се так. Адзін з вя ду чых 
рас пра цоў шчы каў ЭВМ «Мінск-2», 
«Мінск-23». Га лоў ны кан струк тар ма-
шы ны «Мінск-26», пра цэ са раў; на мес-
нік га лоў на га кан струк та ра ма шы ны 
«Мінск-27» і ЭВМ ЕС-1022. Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі СССР (1970).

Ры гор ШЫР МА, ха ра вы ды ры жор, 
фальк ла рыст, гра мад скі і му зыч ны 
дзе яч:
«Трэ ба так пра ца ваць і жыць, каб 
сум на шай бе ла рус кай во се ні пе-
ра тва рыў ся ў ба дзё рыя вяс но выя 
на строі».

На ста АБ РАМ ЧЫК 
ву чыц ца 
ў Са каў шчын скай 
шко ле Ва ло жын ска га 
ра ё на, Га лі на ДЗЕЙ КА 
пра цуе ме та дыс там 
у цэнт ры ра мёст ваў 
вёс кі Мо рач Клец ка га 
ра ё на. Яны з роз ных 
па ка лен няў, але з ад ной 
ка гор ты на род ных 
май строў, якія атры ма лі 
ў спад чы ну ба га тыя 
тра ды цыі бе ла рус кіх 
вы шы валь шчыц.

Па чы на ла ма ці
Квет ку вы шы ва ці
Ніт каю ру жо вай,
Тон каю, шаў ко вай.
Га ва ры ла ма ці —
Бу дзе шчас це ў ха це,
Ка лі вы шыць сы ну
На руч нік шып шы ну.
Для дач кі — ва лош ку,
Каб вя ла да рож ка
Свет лаю пра сто рай
Прэч ад лі ха-го ра.
Сва я кам вяр гі ню
На ўспа мін па кі ну,
Ды лі леі-квет кі,
Каб вя лі ся дзет кі...

* * *
Сён ня ве цер ў по лі
Сум нае спя вае —
Руч ні кі на до лю
Во сень вы шы вае.

У вы да вец кім до ме «Звяз да» 
вый шла ў свет чар го вая кні-
га з се рыі «Су гуч ча сэр цаў» 
пад наз вай «За ла тая стру на», 
у якую са бра лі тво ры ўкра-
ін скіх і бе ла рус кіх пісь мен-
ні каў. Вя до мая ўкра ін ская 
пісь мен ні ца і пе ра клад чы ца 
Га лі на Та ра сюк бра ла ак тыў-
ны ўдзел у гэ тым пра ек це. 
Яна так са ма на ве да ла Бы хаў 
на Дзень бе ла рус ка га пісь-
мен ства, бра ла ўдзел у між-
на род ным «круг лым ста ле» 
пісь мен ні каў і да ла ін тэр в'ю 
га зе це «Звяз да».

— Га лі на, да вай це зна ё міц ца. 
Вас на зы ва юць ад ным з са мых 
яр кіх су час ных пра за ікаў Укра-
і ны...

— Я па чы на ла як па эт ка, ка лі 
бы ла ма ла дая. Ця пер пі шу про зу, на ве-
лы і ра ма ны. У цэнт ры ма ёй твор час ці 
— ча ла век, мой су час нік. Я жур на ліст 
па пра фе сіі і пра ца ва ла ў прэ се, і мя-
не заў сё ды ці ка віў ме на ві та мой час і 
лю дзі ў ім. Ні хто і ні ко лі так не ска жа 
пра ча ла ве ка і яго час, як яго су час-
нік. У мя не ёсць ад чу ван не на ша га 
ча су. Я са ма ак тыў на ўдзель ні ча ла ва 
ўкра ін скіх па дзе ях 1990-х га доў, ме ла 
не па срэд нае да чы нен не да ства рэн ня 
та ва рыст ва ўкра ін скай мо вы і пра грэ-
сіў на га жа но ча га ру ху. Так што яшчэ 
пра мя не ка жуць кры ты кі, што я ў лі-
та ра ту ры пі шу гіс то рыю Укра і ны эпо хі 
не за леж нас ці.

— Ва шы тво ры ся род ін шых укра-
ін скіх пісь мен ні каў ёсць у збор ні-
ку «За ла тая стру на», і бе ла рус кія 
чы та чы змо гуць з імі па зна ё міц ца. 
Ці ёсць па трэ ба ў зна ём стве з су-
час най бе ла рус кай лі та ра ту рай ва 
ўкра ін цаў?

— Ве да е це, ця пер ва Укра і не лі та-
ра тур ны пра цэс вель мі раз на стай ны і 
вель мі ба га ты. З'я ві ла ся шмат но вых 
ім ёнаў, дру гое ды хан не атры ма лі на-
шы кла сі кі. Але ўсё ж ёсць праб ле мы: 
мы ні бы та за цык ле ны са мі на ся бе. Мы 
за бы лі ся, што нам трэ ба вы хо дзіць на 
пла не тар ныя га ры зон ты. Са мае крыўд-
нае, што ка лісь ці пе ра рва лі ся су вя зі 

па між сла вян скі мі кра і на мі, 
ко ліш ні мі рэс пуб лі ка мі Са-
вец ка га Са ю за і ўдзель ні ка мі 
са цы я ліс тыч най са друж нас ці. 
Пісь мен ні кі гэ тую іза ля цыю 
ста лі ад чу ваць.

У мя не са мой ёсць ту га 
па бе ла рус кай лі та ра ту ры. Я 
вель мі люб лю ва шу кра і ну і 
ва шу мо ву, та кую цу доў ную. 
Ад ной чы на вы ста ве я па зна ё-
мі ла ся з бе ла рус кай Люд мі лай 
Руб леў скай, якая па да ра ва ла 
мне сваю кніж ку паэ зіі. Ідэя 
на вес ці ста рыя мас ты, тра ды-
цый ныя сяб роў скія су вя зі пад-
штурх ну ла мя не пе ра клас ці яе 
тво ры, і ле тась мы вы да лі том 
Руб леў скай.

— Ва ша доб рая спра ва 
знай шла вод гу кі ў Бе ла ру-
сі?

— Так, та му я ак тыў на і ра дас на 
пад тры ма ла пра ект «Су гуч ча сэр цаў» 
з удзе лам пісь мен ні каў кра ін СНД. Вы-
да вец кі дом «Звяз да» пра вёў прэ зен та-
цыю, лю дзі ад гук ну лі ся. Тых, хто жа даў 
на дру ка вац ца ў «За ла той стру не», бы-
ло шмат. За га дзя за пла на ва лі ўдзел 6 
укра ін цаў, але свае тво ры да сла лі 15 
на шых пісь мен ні каў. Дзя куй, што ні ко-
га не ска ра ці лі. Дыя лог з чы та чом ва 
ўкра ін скай се рыі вя дуць Ба рыс Алій-
нік, Аляк сей Ка на нен ка, Вік тар Ба ра-
наў, Але ся Сан ды га, На дзія Сця пу ла і 
ін шыя ці ка выя аў та ры. Ці ка выя ўсе!

— Як дум ку пра тое, што чы тан не 
— гэ та ці ка ва, да вес ці да ма ла до га 

па ка лен ня, якое ця пер на мерт ва за-
се ла ў ін тэр нэ це? Пра што пі саць, каб 
за кра ну ла ду шу, каб дру ка ва нае сло-
ва ста ла част кай жыц ця мо ла дзі?

— Ох, гэ та скла да нае пы тан не. Трэ-
ба, без умоў на, пі саць пра дзень сён-
няш ні, і ра біць гэ та доб ра. Але вель мі 
важ ная і гіс то рыя. Мне вель мі па да ба-
ец ца, што бе ла рус кія пісь мен ні кі звяр-
ну лі ўва гу на гіс то рыю сва ёй кра і ны. У 
нас жа гэ та, на ад ва рот, ро біц ца вель мі 
па воль на. Най перш трэ ба пі саць ці-
ка ва — і пра свой час, і гіс та рыч ныя 
тво ры.

Мно гія ду ма юць, што сён ня вар та 
вы пра ца ваць но выя тэх на ло гіі рэ кла-
мы лі та ра ту ры. Я не як па гля дзе ла, што 
мо ладзь у ін тэр нэ це ся дзіць. І маг чы ма, 
ме на ві та праз ін тэр нэт трэ ба іх за ці-
каў лі ваць. Я ду маю, што трэ ба зра біць 
лі та ра ту ру мод най. Каб гэ та бы ло мод-
на так, як і эст рад ныя спе вы. Зра біць 
прэ стыж ным і мод ным чы тан не кніг.

— Га лі на, ці ёсць у вас свой прак-
тыч ны рэ цэпт — як гэ та зра біць?

— Па чы наць трэ ба са шко лы, ха-
дзіць да дзя цей. Су стрэ чы пісь мен ні-
каў і чы та чоў — гэ та жы выя зно сі ны. 
Не ве даю, як у вас, а ў нас прак тыч на 
спы ні лі ся та кія су стрэ чы, а яны па трэб-
ны, каб пра па ган да ваць лі та ра ту ру. Я 
ду маю, што ва ша Свя та бе ла рус ка га 
пісь мен ства — як раз доб ры крок у та-
кім  кі рун ку.

Трэ ба доб ра вы кла даць лі та ра ту ру ў 
на ву чаль ных уста но вах, каб дзе ці чы-
та лі. У на шых шко лах ёсць уро кі лі та-
ра ту ры род на га краю. Ад нак толь кі жы-

вы кан такт з пісь мен ні ка мі за ці ка віць 
іх тво ра мі. Гэ та ўсё вель мі скла да на, 
але трэ ба ра біць. І ўво гу ле, спра ва тут 
не толь кі ў пісь мен ні ках, а ў праб ле ме 
вы ха ван ня дзя цей, у па ва зе да сва ёй 
лі та ра ту ры, мас тац тва, ду хоў най спад-
чы ны.

— Та ко га не зро біш у адзін мо-
мант, ці не так?

— Гэ та мо ра бяс кон цай пра цы. Але 
яе трэ ба ра біць.Усё маг чы ма, толь кі ка-
лі ча ла век умеш ва ец ца ў спра ву. Мо жа, 
ка лі б у свой час я не пе ра кла ла Люд-
мі лу Руб леў скую, то не ўзнік ла б ці ка-
васць да су мес на га бе ла рус ка-ўкра ін-
ска га пісь мен ніц ка га пра ек та. Так што 
трэ ба ру хац ца.

— Якія бу дуць ва шы па жа дан ні 
чы та чам «Звяз ды» і ўво гу ле бе ла-
рус кай чы тац кай аў ды то рыі?

— Да ра гія бе ла рус кія сяб ры і су се дзі! 
Я ме ла ве лі зар нае шчас це па бы ваць у 
Бе ла ру сі на на цы я наль ным, зна ка вым 
свя це пісь мен ства. Мне тут бы ло доб-
ра, і мая ду ша ад гэ та га спя ва ла. Якая 
пры го жая ва ша Бе ла русь! Якія цу доў-
ныя ва шы лю дзі! І я звяр та ю ся да вас: 
лю бі це сваю мо ву, сваю куль ту ру, сваю 
дзяр жа ву. Асаб лі ва мо ву, та му што з яе 
па чы на ец ца на род, на цыя. Яна ў вас 
та кая цу доў ная, са ма быт ная, пя шчот-
ная. Гэ та я вам ка жу як пе ра клад чык з 
бе ла рус кай мо вы. Зы чу вам уся го са ма-
га най леп ша га: вя лі кіх спраў, ра дас ці, 
лю бо ві да све ту і асаб лі ва да вас.

Гу та ры ла Іло на ІВА НО ВА.
Фо та аў та ра

Су гуч ча сэр цаўСу гуч ча сэр цаў  ��

«ДА РА ГІЯ БЕ ЛА РУС КІЯ СЯБ РЫ! 
ЛЮ БІ ЦЕ СВАЮ ЦУ ДОЎ НУЮ МО ВУ!»

На слыхуНа слыху  ��

«Пра мя няў» дзі ка на «Аў дзі»
У пра мым сэн се сло ва до ра га каш та ва ла не за кон нае па ля-
ван не бра кань е ру, які зда быў дзі ка-ся го лет ка. Ту шу жы вё лы 
па ру шаль нік і яго ся бар пе ра во зі лі ў ба гаж ні ку лег ка ві ка. Там 
жа зна хо дзі лі ся і па ляў ні чыя са ба кі.

— Лід скі ра ён ны суд пры зна чыў бра кань е ру па ка ран не ў вы гля-
дзе штра фу ў па ме ры 150 ба за вых ве лі чынь, а так са ма аба вя заў 
яго па крыць на не се ную на ва коль на му ася род дзю шко ду — яшчэ 60 
ба за вых ве лі чынь, — па ве да мі ла «Звяз дзе» прэс-сак ра тар Дзяр жаў-
най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Воль га Гра мо віч. — Акра мя та го, па ляў ні чая 
стрэль ба і аў та ма біль «Аў дзі», што бы лі, ад па вед на, пры ла дай і срод-
кам здзяйс нен ня зла чын ства, кан фіс ка ва ны ў да ход дзяр жа вы.

«Кан спі ра та ру» не да па маг лі і мет кі
Чар го ва га бра кань е ра-пра фе сі я на ла за тры ма лі ін спек та ры 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту ў Мя дзель скім ра ё не на 
ра цэ На рач, што вы ця кае з ад най мен на га во зе ра.

— За кі нуў шы на дно сет ка выя паст кі на вуг роў, муж чы на не 
за быў ся рас ста віць ва кол спе цы яль ныя мет кі ў спа дзя ван ні на пад-
стра хоў ку ад ін спек тар скай за са ды, — па ве да мі ла прэс-сак ра тар 
Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры 
Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь Воль га Гра мо віч. — Ад нак на шы 
во пыт ныя су пра цоў ні кі за ўва жы лі хіт ры кі бра кань е ра, абы шлі іх, не 
вы даў шы сва ёй пры сут нас ці. «Кан спі ра та ра» ўзя лі з до ка за мі ві ны, 
ка лі той вы цяг ваў з ва ды за ба ро не ныя пры ла ды лоў лі. За не за кон ную 
ры бал ку па ру шаль ні ку па гра жае штраф ад 6,5 міль ё на руб лёў.

Не та му ён не ка лі на ву чыў ся...
У ста лі цы су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку Ле нін ска га РУ УС 
за тры ма лі 30-га до ва га не пра цу ю ча га мін ча ні на, які па да зра ец ца 
ў кра дзя жах са школ, раз ме шча ных на тэ ры то рыі ра ё на.

Зла мыс нік спе цы я лі за ваў ся на кра дзя жах ноў тбу каў і аса біс-
тых рэ чаў на стаў ні каў, па кі ну тых у ву чэб ных кла сах. Як пра ві ла, 
ён трап ляў у па мяш кан не, уз лом ва ю чы за мкі дзвя рэй, а так са ма 
ка рыс таў ся бес кла пот нас цю тых, хто па кі даў аў ды то рыі не за мкну-
ты мі. Пры гэ тым ма ла ды ча ла век пра ца ваў да во лі «плён на»: толь кі 
з ад ной шко лы ён скраў ма тэ ры яль ных каш тоў нас цяў на агуль ную 
су му больш за 20 міль ё наў руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

Укра ін ская пісь мен ні ца 
Га лі на ТА РА СЮК:


