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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.37 17.11 8.34
Вi цебск — 8.32 16.55 8.23
Ма гi лёў — 8.27 17.01 8.34
Го мель — 8.17 17.04 8.47
Гродна — 8.51 17.27 8.36
Брэст    — 8.46 17.34 8.48

Iмянiны
Пр. Канстанціна.
К. Амеліі, Марыі, Альберта, 
Артура, Леапольда.

Месяц
Поўня 17 лістапада. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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1774 год — да нскi ка зак Емяль ян 
Пу га чоў у жа лез най клет цы быў 

да стаў ле ны ў Маск ву. У гэ ты ж дзень Ка-
ця ры на II на пi са ла фран цуз ска му фi ло са фу 
Валь тэ ру: «Ён (Пу га чоў) не ўмее нi чы таць, 
нi пi саць, але гэ та ча ла век над звы чай сме-
лы i ра шу чы… На дзея, якая, вi даць, у яго 
ёсць, — гэ та тое, што я ма гу яго па мi ла ваць, 
бо, па яго ж сло вах, ён храб ры i мо жа сва i мi 

бу ду чы мi па слу га мi за гла дзiць свае ра ней-
шыя зла дзей ствы. Ка лi б ён аб ра зiў толь кi 
мя не, то яго раз ва гi бы лi б спра вяд лi вы мi i 
я б да ра ва ла яму, але гэ тая спра ва не мая 
аса бiс тая, а ты чыц ца ўсёй iм пе рыi, якая мае 
свае за ко ны». Та кiм чы нам, до ля бун та ра 
бы ла вы ра ша на — у сту дзе нi бу ду ча га го да 
Пу га чоў быў па ка ра ны.

1925 год — у Мiн ску ў эфiр вый шла 
пер шая пе ра да ча бе ла рус ка га 

ра дыё. Ця пер — у скла дзе На цы я наль най 
дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам па нii Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь. Ра дыё стан цыя РВ-10 iмя Саў нар-
ка ма БССР ста ла транс лi ра ваць пе ра да чы 
ў ра ды у се да 300 км пра цяг лас цю 30 хвi лiн 
у су ткi. У Бе ла ру сi ста ла фар мi ра вац ца ра-
дыё пе ра да ючая сет ка.

1953 год — 60 га доў спаў ня ец ца 
Аляк санд ру Ры ма вi чу Цы га но-

ву, бе ла рус ка му ву чо на му ў га лi не хi мii, 
ака дэ мi ку НАН Бе ла ру сi, чле ну-ка рэс пан-
дэн ту НАН Бе ла ру сi, чле ну-ка рэс пан дэн ту 
Ака дэ мii аграр ных на вук Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь (1999—2002), док та ру сель ска гас-
па дар чых на вук, пра фе са ру. Аляк сандр 
Ры ма вiч — аў тар больш як 800 на ву ко вых 
ра бот, пры све ча ных рас пра цоў цы экс прэс-
ных ме та даў i ме то дык ана лi зу якас цi сель-
ска гас па дар чай пра дук цыi i аб' ек таў на ва-
коль на га ася род дзя, аг ра хi мiч ных пры ёмаў 
атры ман ня эка ла гiч на чыс тай пра дук цыi 
рас лi на вод ства. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii 
Бе ла ру сi (2002).

Анд рэй ВО ЛЯН,
фi ло саф, iдэ о лаг Рэ фар ма цыi:
«Нiк чэм ныя лю дзi за мест са праўд ных 
каш тоў нас цяў га ня юц ца за iх 
це ня мi».
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У якас цi пра ба чэн ня за хам ства пер са-
на лу атэ ля нам да сла лi ў ну мар бу тэль ку 
вi на, але, ка лi мы па пра сi лi што пар i фу-
жэ ры, па сла лi вель мi да лё ка.

Ка лi за ла тую рыб ку, якая ўжо вы-
ка на ла тры ва шы жа дан нi, па ва ляць у 
му цэ, яна аба вяз ко ва зра зу мее на мёк i 
вы ка нае яшчэ па рач ку жа дан няў.

— Док тар, коль кi мне за ста ло ся?
— А коль кi ў вас за ста ло ся?

Хлоп чык, якi куп ляў вi но, рас ка заў 
не каль кi се рый «Сан та-Бар ба ры» i да-
ка заў, што яму 26 га доў.

За бас тоў ка, якая ад бы ла ся на за вод зе 
ту а лет най па пе ры, пры му сi ла па нер ва-
вац ца ўвесь го рад.

Па га ры зан та лі: Трох ву голь нік. Бран до. Акра. Азот. 
Яр ка. Рым. Руб. Ар ба. Ба ласт. Аер. Род. Ат лет. Скат. 
Гмах. Ба ра на. Кін жал. Пал. Апа. Па ліп. Лай ба. Вал. 
Акоп. Ка ра лі. Квад ра. Галс. Ака ніт. Трус. На крыў ка. Па 

вер ты ка лі: Ало вак. Цыр куль. Ар ган. Лом. Жа ба. «Ла-
да». Апак. Квас. Хі ба. Ха ла. Ру та. Пра гал. Упа дак. Дан. 
Ка рал. Бер лін. Ор дар. Аста. Ар бат. Пік. Да ма. Марс. 
Кра пі ва. Бра. На пал. Ля ка ла. Трал. Лі ней ка.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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Апош нім ча сам ад чу ваю ся бе рэт ра-
град кай — усё ні як не ма гу пры звы ча-
іц ца да та го, што на зы ва юць су час най 
паэ зі яй. Ну хто б мог яшчэ ня даў на 
па ду маць, што ў су час най лі та ра ту ры 
і мат ста не на ту раль най з'я вай? А сён-
ня яго больш чым да стат ко ва не толь кі 
ў бе ла рус кай про зе, але і ў паэ зіі. І між-
воль на ду ма еш: а мо жа, ужо і эмо цыі 
іна чай не вы ка заць, каб быць зра зу-
ме лым ма ла до му ча ла ве ку? Мо жа, 
скон чыў ся час тон кіх лі ры каў і ня ма 
ўжо што і па чы таць дзяў чы не-пад лет-
ку, якая во сень скім ха лод ным ве ча рам 
за ху та ла ся ў цёп лы плед і ма рыць, ма-
рыць, ма рыць…

Не, усё на мес цы. Ме на ві та для 
іх, юных, ра ман тыч ных, сек су аль на 
не за кла по ча ных дзяў чат, на пі са на кні-
га вер шаў «Арэ ха па дзен не» Ві я ле ты 
Пач коў скай. Кні га вель мі ма лень кая, 
але, без умоў на, па трэб ная. У пер шую 
чар гу яе вар та па чы таць ма ла дым 
(а мо жа, і не вель мі) асо бам жа но ча га 
по лу, якія толь кі спаз на юць ка хан не 
і ад не маг чы мас ці яго «пра га ва рыць» 
шу ка юць ад люст ра ван не та кіх жа па-
чуц цяў у вер шах. Улас на ка жу чы, гэ та 
та кое паэ тыч нае «мі мі мі», але на вы-
со кім мас тац кім уз роў ні.

на пі шы дзі ця чы вер шык
пра во жы ка з грыб ком на спі не
пра бе лую аб ла чын ку
цёп лае ма ла ко з мё дам
і га ра чыя ба бу лі ны пе ра печ кі
як ву джу на са жал цы печ ку роў
боў та ю чы на га мі
 ў ка ла мут най ва дзе
на пі шы пра мя не верш
пра тую, якую не ве да еш
якой ужо амаль не ста ла
Ці ка ва, што кні га «Арэ ха па дзен не» 

са праў ды ад люст роў вае аб ста ві ны 

і ака ліч нас ці па меж най зо ны — вось 
аў та рка яшчэ зу сім дзяў чо, а вось яна 
ж — ма ла дая жан чы на. Пры чым у кні-
зе гэ тыя вер шы ідуць, як па да ло ся, 
як раз у ад ва рот ным па рад ку. Але што 
ўраж вае, уз рост аб са лют на не ўплы-
вае на са му па эт ку — яе ра ман тызм, 
умен не пе ра тва раць прос тыя рэ чы 
ў цу доў ныя, ка лек цы я на ван не да ра гіх 
сэр цу мо ман таў, аб са лют на не мя ня-
юц ца. Для лі рыч най ге ра і ні Пач коў скай 
ха рак тэр ны — ня гле дзя чы на ан ту раж 
кштал ту «гар ба ты, цу ке рак і сап лі ва га 
но су» — не пад лет ка вы ін фан ты лізм, 
а на ад ва рот, ней кая пры род ная, не ча-
ка ная для ма ла дой асо бы жа но чая 
муд расць, якая з'яў ля ец ца пад ста вай 
для «шчас ця, прос та га, як два паль-
цы».

Боль шасць вер шаў Ві я ле ты Пач коў-
скай — не ад веч ная ту га па ідэа льным 
муж чы ну (што ха рак тэр на для паэ зіі яе 
ра вес ніц), а шчы рыя і шчым лі выя апо-
ве ды пра та го, мо жа, і не дас ка на ла га, 
ге роя, які зна хо дзіц ца по бач, на ад лег-
лас ці ру кі: «Твае вус ны — як ко мін над 
ха тай ма ёй ба бу лі//толь кі па ліш час-
цей, чым яна ў пе чы//твае вус ны — як 
слі мак на ста рой слі ві не//пя шчот ныя 
і вы кштал цо ныя//ва ла сы — як ха лод-
ныя ма ка ро ні ны//зві ва юц ца до лу, па-
да юць у міс ку//ты не ка лі бу дзеш з за-
лы сі най//як мой дзед, ты й за раз на яго 
па доб ны://ста ры грыб — ху дыя но гі, 
цы га рэ та ў зу бах//і вы ключ ны ўнут-
ра ны свет//толь кі што не хра пеш, але 
гэ та//прый дзе з ча сам//пра сую твае 
май кі//гла джу тваю ску ру//ла таю кі-

шэ ні, пры шы ваю гу зі кі//я кож ны дзень 
шчас лі вая//бо ты што ра ні цы про сіш ес-
ці//а ноч чу аб ды ма еш у сне//я ду маю, 
нам не бу дзе сум на на пен сіі//пры ўмо-
ве, што я не па мру//ра ней ад сме ху//а 
ты кі неш па ліць і ста неш ес ці суп//бо 
шчас це — гэ та ж як два паль цы…» (За-
зна чу, хоць у гэ тым тэкс це цы ту юц ца 
вы ключ на вер ліб ры, па эт ка аб са лют-
на на ту раль на ад чу вае ся бе і ў сты хіі 
сі ла ба-то ні кі).

Ня гле дзя чы на тое, што паэ тыч ны 
свет аў та ркі скла да ец ца з як быц-
цам бы прос тых і зна ё мых рэ чаў, чы-
тан не кні гі вы кід вае на па верх ню сло-
ва «ча ра дзей ства», сло ва, якое хі ба 
ад ной чы згад ва ец ца ў збор ні ку. Але 
што ёсць ча ра дзей ства? Пе ра тва рэн не 
з да па мо гай сло ва ад ных рэ чаў у ін-
шыя! І тут Пач коў ская дасць фо ру ўсім 
ча раў ні цам све ту, бо яна вы ключ ны 
май стар ме та фар. На якую б рэч ці 
з'я ву яна ні па гля дзе ла — ва ўсім яна 
ба чыць ры сы ін шых, маг чы мых прад-
ме таў ці па дзей. Мне, як ча ла ве ку, які 
па ку туе ад не дак лад нас ці паэ тыч най 
ме та фа ры, гэ так жа, як лю дзі па ку ту-
юць ад зуб но га бо лю, паэ зія Пач коў-
скай — як баль зам на сэр ца. Ня ма 
сэн су згад ваць леп шыя, бо ўлас на 
ка жу чы, вы твор часць ме та фар — гэ-
та лю бі мая гуль ня аў та ркі і пан цыр ная 
сет ка яе аў тар ска га сты лю. І ка лі ка-
заць пра Пач коў скую-вер сі фі ка та ра, 
то, без умоў на, яе лі та ра тур ныя зна ход-
кі бу дуць ці ка выя не толь кі юным жан-
чы нам, але і лю бо му заа нга жа ва на му 
лі та ра ту рай чы та чу.

Па эт ка мо жа апі саць дак лад ную 
эма цы я наль ную сі ту а цыю праз прос-
ты пе ра лік прад ме таў, якія ты па зна еш 
па аб ста ві нах і пад ра бяз нас цях свай-
го ўлас на га жыц ця. Гэ тае ўзнаў лен не 
эма цы я наль най кар ці ны па ўскос ных 
пры кме тах па-доб ра му ўраж вае і зблі-
жае чы та ча з аў та ркай, да зва ля ю чы 
на ўпрост аса цы і ра ваць ся бе з яе лі-
рыч най ге ра і няй. Але, што ха рак тэр на, 
Пач коў ская не толь кі збі рае ка лек цыю 
ана ло гій, яна і з мо ман ту сэн са ва га 
не су па дзен ня здат ная вы лу шчыць, за-
фік са ваць паэ тыч нае.

гу ля ю ся ў паэ зію:
алоў ка мі на ар ку шах
што трап ля юць пад ру ку
пі шу ў цем ры вер шы
а ра ні цай
якой так цярп лі ва ча ка ла
дзіў лю ся:
ня ўжо гэ та і ёсць тое
што ўна чы бы ло ТЫМ?
Дум ка на пі саць пра кні гу «Арэ ха-

па дзен не» ўзнік ла ў мя не на ня даў няй 
су стрэ чы з Мак сам Фра ем. Слу ха ла 
пы тан ні, якія за да ва лі за меж най зна ка-
мі тас ці… Гля дзе ла на ру мя нец не пад-
роб на га за хап лен ня на тва рах ма ла-
дых чы та чоў… І рап там зра зу ме ла, што 
ў Мак са Фрая і ў на шай Ві я ле ты Пач-
коў скай пры клад на ад на і тая я ж target 
grup! Вось толь кі вя до масць у аў та раў 
не па раў наль ная. Бо што ні ка жы, а лю-
біць і ца ніць сваё мы ву чым ся вель мі 
і вель мі па воль на.

Ган на КІС ЛІ ЦЫ НА

� 

Тут мож на па ба чыць жы ра фу і бус ла, у пры го жых не звы чай-
ных пры чос ках ад зна чыць ся рэд ня веч ныя ма ты вы, япон скую 
куль ту ру і нот кі Фран цыі. Хоць у боль шай сту пе ні тра ды цый ная 
між на род ная вы ста ва ін дуст рыі пры га жос ці і зда роўя «Ін тэр-
стыль» ары ен та ва на на пра фе сі я на лаў, але ці ка ва тут усім.

Вось і сё ле та гос ці і ўдзель-
ні кі вы ста вы змаг лі па на зі раць 
за май стар-кла са мі і спа бор-
ніц тва мі ў цы руль ніц кім май-
стэр стве, ма кі я жы, ма ні кю ры. 
Бо ме на ві та ў рам ках вы ста вы 
за раз пра хо дзіць між на род ны 
фес ты валь пры га жос ці па цы-
руль ніц кім май стэр стве, нэйл-
ды зай не і дэ ка ра тыў най кас-
ме ты цы «Ру жа вят роў HAІR 
2013». Не звы чай ныя воб ра зы, 
што ства ра лі ся пад час кон кур-
су, за ха пі лі сва ёй пры га жос-
цю і май стэр ствам вы ка нан ня. 
Да рэ чы, у гэ тым го дзе — рэ-
корд ная коль касць удзель ні каў 
вы ста вы і кон кур су з Бе ла ру сі, 
Ра сіі, Укра і ны, Мал до вы, Літ вы, 
Лат віі, Эс то ніі, Поль шчы і Ар-
ме ніі.

Фо та
Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

На хва лях пры га жос ці

— Пра пус цi!

ЗдарэнніЗдарэнні  ��

ШЧАС ЦЕ, ПРОС ТАЕ,
ЯК ДВА ПАЛЬ ЦЫ

ТАК СІСТ РАЗ БІЎ ШКЛО... КА ЛЕ ГУ
У Мін ску на вул. Ма гі лёў скай па між дву-
ма муж чы на мі ўзнік кан флікт, які па гра-
жаў пе рай сці ў бой ку. Так сіст, што ста яў 
по бач з за баў ляль най уста но вай, аца-
ніў шы аб ста ноў ку, вы клі каў мі лі цыю.

Пры быў шы на мес ца, пра ва ахоў ні кі су па-
ко і лі «ду э лян таў». Але адзін з муж чын на пад-
піт ку, зда га даў шы ся, што мі лі цы я не раў вы-
клі каў так сіст, вы ра шыў з ім «ра за брац ца». 
Ка лі на рад з'е хаў, на кі ра ваў ся да ма шы ны з 
«ша шач ка мі». Маў ляў, пад час бой кі трэ ба бы-
ло вы свет ліць, хто з іх два іх мае ра цыю. Пры 
гэ тым муж чы на за зна чыў, што ён і сам пра цуе 
так сіс там. Пас ля ча го... вы біў ба ка вую шы бу 
ў ма шы не свай го ка ле гі. Так сіст, на гэ ты раз 
ужо як па цяр пе лы, зноў вы клі каў мі лі цыю. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗНЯ ЛІ З БАЛ КО НА СВОЕ ЧА СО ВА
Пас ля поў на чы след чая апе ра тыў ная 
гру па еха ла па Рэ чы цы, ка лі па сту пі-
ла апе ра тыў нае па ве дам лен не пра 
тое, што на па рэ нчах бал ко на ад ной 
са шмат па вяр хо вак ся дзіць жан чы на і 
быц цам збі ра ец ца са ско чыць уніз. 

Ад ра зу ж да до ма пад' еха лі і прад стаў ні кі 
след ча га ка мі тэ та, і мі лі цы я не ры. Яны па ча-
лі раз маў ляць з гра ма дзян кай, а тым ча сам 
стар шы след чы рэ чыц ка га ра ён на га ад дзе ла 
СК Аляк сандр Дзях це віч хут ка пад ня ўся на 
шос ты па верх і вы лі чыў ква тэ ру, дзе маг-
ла зна хо дзіц ца па тэн цы яль ная са ма губ ца. 
На шчас це, дзве ры бы лі ад чы не ны, і ма ёр 
юс ты цыі сва бод на прай шоў у ква тэ ру. Пе ра-
ка наў ся, што жан чы на яго не за ўва жае, ад-
ра зу ж сха піў яе і за цяг нуў уся рэ дзі ну па коя. 
Да рэ чы, по бач у ква тэ ры зна хо дзі лі ся двое 
ма ла лет ніх дзя цей 27-га до вай гра ма дзян кі. 
Імі ця пер зай ма юц ца су пра цоў ні кі ін спек цыі 
па спра вах не паў на лет ніх. Вы свят ля ец ца і 
пры чы на, з-за якой ма ла дая жан чы на ха це ла 
зра біць не па праў ны крок у ні ку ды.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

СПРА БА ВАЎ ПАД ПА ЛІЦЬ АД НА ВЯС КО ВАК
У в. Стаў бун Вет каў ска га ра ё на 27-га до вы муж чы на, якія 

зна хо дзіў ся на пад піт ку, спра ба ваў пад па ліць трох ад на вяс ко вак. 
Аб ліў бен зі нам сваю су жы цель ку, яе ма ці, а так са ма сяб роў ку 
гра ма дзян скай жон кі. Але, на шчас це, не па спеў да вес ці свой 
на мер да кан ца. Жан чы ны здо ле лі вы клі каць мі лі цыю. Вяс ко вец 
за тры ма ны, рас па ча та кры мі наль ная спра ва.

На дзея ДРЫ ЛА.

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


