
20 лістапада 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ6

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.48 17.02 8.14
Вi цебск — 8.43 16.46 8.03
Ма гi лёў — 8.38 16.52 8.14
Го мель — 8.28 16.56 8.28
Гродна — 9.02 17.19 8.17
Брэст    — 8.56 17.26 8.30

Iмянiны
Пр. Валерыя, Кірылы, Міхаіла, 
Фёдара, Фядота, Яўгена.
К. Анастасіі, Эдзіты, Анатоля, 
Фелікса.

Месяц
Поўня 17 лістапада. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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За піс на стаў ні ка ў школь ным дзён ні ку дач-
кі Да р'і Дан цо вай: «Ва ша дач ка пад рых та ва ла 
дак лад па бія ло гіі. Чы таю ўжо трэ ці ты дзень. 
Спа дзя ю ся, што за бой ца не зеб ра».

Жон ка пры хо дзіць да до му з тор бай, 
пра хо дзіць у за лу:

— Да ра гі, гэ та вось та бе.
Вы клад вае пі ва, воб лу, ра каў.
— А ча го ты, мі лы, фут бол не гля дзіш? 

Та бе пры га та ваць што-не будзь смач нае?
Муж:
— Моц на?
Жон ка:
— Не вель мі, мі лы: фа ра, бам пер і 

ка пот...

На кух ні я вель мі лёг ка зды маю стрэс. 
На прык лад, да стаю з ха ла дзіль ні ка брой ле-
ра, на зы ваю яго Юры ем Анд рэ е ві чам, ад ра-
заю ўсё, што за ха чу, апаль ваю на га за вай 
кан фор цы і па воль на апус каю ў кі пень...
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Два дні з пе ра пын ка мі чы та ла элект рон ны 
дзён нік Ка ця ры ны Она ха вай, ма ці 11 дзя цей 
з Пру жа наў, вест ка аб заў час най смер ці якой 
не за ста ла ся не за ўва жа най ва ўсёй кра і не. 
Гэ тыя за пі сы ў ру ках доб ра га пісь мен ні ка, 
ві даць, маг лі б стаць кні гай аб тым, якім вы-
со ка ду хоў ным, вы со ка ін тэ ле кту аль ным, твор-
чым, іні цы я тыў ным ча ла ве кам яна бы ла, як 
бу да ва ла і ўлад коў ва ла свой дом, як лю бі ла 
дзя цей. Яна не бы ла ча ла ве кам з пра він цыі. У 
Мін ску яны ці то збі ра лі ся, ці то зня лі ква тэ ру, 
бо час та трэ ба бы ло ез дзіць на кан суль та цыі 
да ўра чоў з дзець мі і са мой. Мэб лю і ін шыя 
рэ чы для до ма куп ля лі пе ра важ на ў ста лі цы, а 
то і ў Маск ве. Па ін тэр нэ це яна ме ла ста сун кі з 
мно гі мі людзь мі, па ра дай да па ма га ла пры ём-
ным баць кам. Уме ла жыць ці ка ва, па не каль кі 
ра зоў у год з дзець мі ад па чы ва ла на мо ры. 
У ад ным з апош нім за пі саў яна рас ка за ла 
пра яшчэ ад ну не вя лі кую пе ра мо гу: па еха ла 
з дзець мі ў Кі е ва-Пя чор скую лаў ру — а гэ та 
700 кі ла мет раў за ру лём за дзень па доб рых 
і не вель мі доб рых да ро гах! Яна вель мі лю бі-
ла доб рае кі но, пры га жосць ва кол, дас ціп ны 
гу мар. І бы ла над звы чай ра ні май. Ні хто ёй не 
суд дзя, адзін толь кі Бог...

Ка ця ры на, не су мнен на, бы ла яшчэ і моц-
ным ча ла ве кам, ча ла ве кам з унут ра ным 
стрыж нем. Але, як ска за ла мая ка ле га, тыя, 
што са стрыж нем, хут чэй ло мяц ца, ас тат нія 
пад жыц цё вы мі цяж кас ця мі гнуц ца. Дык вось, 
у яе за пі сах на фо не агуль най жыц ця сцвяр-
джаль нас ці толь кі дзе-ні дзе пра скок ва лі ін та-
на цыі вель мі стом ле на га ад люд ской ня доб ра-
зыч лі вас ці ча ла ве ка. Яна пі са ла аб тым, што яе 
пла ны па гла баль ных пе ра ме нах гра мад скай 
дум кі на конт пры ём най сям'і па цяр пе лі поў ны 
крах, пі са ла аб кан флік це ў па лі клі ні цы, дзе яе 
па крыў дзі лі аб раз лі вы мі ад но сі на мі да шмат-
дзет най сям'і... І та кіх вось ма лень кіх крыўд ных 
аб раз — дзе сло ва мі, а дзе ка сы мі по гля да мі 
— на бя рэц ца за га ды цэ лы воз.

У Пру жа нах і ця пер аб мяр коў ва юць ня даў-
нюю тра ге дыю. Біб лі я тэ кар ра ён най біб лі я тэ кі 
Але на Мі ка ла еў на ска за ла так: «Мне прос-
та со рам на за на шых лю дзей. Мно гія так і не 
змаг лі зра зу мець, што лю дзі бя руць дзя цей, 
кі ру ю чы ся вы со кім ду шэў ным па ры вам, а не 
мер кан тыль ны мі пла на мі. Усё пе ра мы ва лі кос-
тач кі, шу ка лі вы га ду: ка лі ўзя лі дзя цей — зна-
чыць, шмат гро шай атрым лі ва юць, на жы ва-
юц ца на дзе цях. Хі ба мож на раў няць лю дзей, 
якія ўсё жыц цё пры свя ча лі дзе цям, ля чы лі іх 
у леп шых клі ні ках, бо амаль кож ны з ма лых 
спа чат ку быў з ды яг на зам, з ты мі ня дбай ны мі 
шмат дзет ны мі баць ка мі, што атрым лі ва юць 
са цы яль ныя ква тэ ры і пра пі ва юць да па мо гу? 
Гэ тым трэ ба бы ло пом нік па ся род Пру жа наў 
па ста віць. А ў па лі клі ні цы маг лі б са праў ды 
за ма ца ваць ура ча за гэ тай сям' ёй, які б пры-
маў без чар гі. Бо ка лі ёй ся дзець у чэр гах да 
кож на га спе цы я ліс та з кож ным з дзя цей, дык 
на гэ та ма ці 11 дзя цей і тыд ня не хо піць!».

Ча го толь кі не га ва ры лі пра гэ тую сям'ю, 
якіх плё так не пры дум ва лі! Зда ва ла ся б, у 
ці хім пра він цый ным го ра дзе, дзе жы вуць, як 

пры ня та га ва рыць, на шы 
па мяр коў ныя, та ле рант ныя, 
пра ца ві тыя су ай чын ні кі. Ад-
куль гэ та ў нас? Ду маю, ад 
эле мен тар най зайз драс ці. 
Яны жы лі не як усе. Га ла ва 
ся мей ства — прад пры маль нік з доб рым да хо-
дам. Яны заў сё ды бы лі за бяс пе ча ны мі людзь-
мі. І не тра ці лі свае гро шы вы ключ на на ся бе, 
а ўклад ва лі іх пе ра важ на ў вы ха ван не дзя-
цей. Што ўжо па да зро на для абы ва це ля. Яны 
доб ра ўпа рад ка ва лі свой вя лі кі дом, які Ка ця ў 
дзён ні ку на зы ва ла «ма лень кай Анг лі яй». Для 
ма лод шай да чуш кі, якую па ру га доў та му яны 
за бра лі з рад до ма, яна куп ля ла са мыя пры-
го жыя ка ляс кі. Іх са бра ла ся цэ лая ка лек цыя. 
Усе дзе ці доб ра ву чац ца, па ста ян на хо дзяць да 
рэ пе ты та раў, іх во зяць на мо ра і на эк скур сіі ў 
роз ныя га ра ды. Як гэ та мо жа быць, — раз ва-
жаў зайз дрос нік, — ка лі кры зіс у кра і не, «наш 
ча ла век у бу лач ную на так сі не ез дзіць», ці, 
пра віль ней ска заць, не па ві нен ез дзіць. Інакш 
трэ ба шу каць ней кія пад вод ныя плы ні. Вось 
і зна хо дзі лі іх. Са мае сум нае, што ўсё гэ та ў 
лю дзях прак тыч на не зні шчаль нае...

Хі ба не за ўва жаў ты, да ра гі чы тач, як ча-
сам пе ра кош ва юц ца тва ры на ва коль ных, ка лі 
нех та па ве дам ляе, што ку піў леп шую, чым у 
іх, ма шы ну, па бу да ваў дом, улад ка ваў ся на 
доб рую ра бо ту? Ме на ві та пе ра кош ва юц ца. 
Я ад ной чы гэ та ўба чы ла ўва ча від кі, ка лі ў 
воб лас ці за сна ва лі жур на лісц кі кон курс. У 
пер шы год да лі ад ной жур на ліст цы гра ма ту 
пе ра мож цы. Я яе доб ра ве даю, ча ла век яна 
іра ніч ны і да лю бых уз на га род і ад знак ста-
віц ца па-фі ла соф ску. Дык вось, вы хо дзім мы 
з ёй з за лы, яна — з квет ка мі і той гра ма тай 
пад па хай, і су ты ка ем ся з ка ле га мі — му жам 
і жон кай. І тут я жа ха ю ся, бо ў іх лі та раль-
на пе ра ко ша ныя тва ры, як ад моц на га зуб-
но га бо лю. Мне аж шка да іх ста ла. І шка да 
яко га-не будзь рэ жы сё ра, што не ўба чыў та кі 
ха рак тэр ны ты паж. Але ж гэ та смеш ная дро-
бязь у па раў на нні з тым, якую раз бу раль ную 
ра бо ту мо жа пра вес ці агрэ сіў ная зайз драсць. 
Па мя та е це, як у бес смя рот ным ра ма не «Май-
стар і Мар га ры та» Ала і зій Ма га рыч зае хаў у 
ква тэ ру Май стра? Ён пе рад гэ тым на пі саў, 
вя до ма, да нос. Ну і Май стра ад пра ві лі ў псі-
хуш ку, а Ала і зію ўру чы лі клю чы ад утуль на га 
паў пад валь чы ка. Ды па ло ва да но саў, ка лі не 
больш, у ча сы рэ прэ сій бы ла на пі са на з пры-
чы ны зайз драс ці. Ах вя ры зні ка лі, а да нос чы кі 
зай ма лі іх ква тэ ры, па са ды, мес ца ў гра мад-
стве, а то і «пры свой ва лі» лю бі мых жан чын. 
Та кія пісь мы пі шуць і за раз. Дзя куй Бо гу, што 
рэ ак цыя на іх ця пер ін шая.

Але зайз драсць зна хо дзіць ін шае вый сце 
і здоль ная атру ціць жыц цё та му, ка му зайз-
дрос цяць. Хоць і ка жуць, што яна най перш 
раз' ядае ду шу са мо га зайз дрос ні ка, ды там 
час цей асаб лі ва ня ма ча го і раз' ядаць. Тое, 
што Ні на Ма цяш на зы ва ла «ду шэў ным чар-
ноц цем», без про ма ху стра ляе па на ва коль-
ных. Та му трэ ба асце ра гац ца зайз дрос ні каў, 
па маг чы мас ці, абы хо дзіць іх.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат  ��

Люд ская зайз драсць — 
цяж кі крыж

Шоу пра цяг ва ец цаШоу пра цяг ва ец ца  ��

«ЦУ ДОЎ НАЯ СЯ МЁР КА» 
ПРЫ РУ ЧЫ ЛА ЛЁД

На тэ ле ка на ле «Бе ла русь 2» з 16 ліс та па да ўдзель ні кі шоу 
«Цу доў ная ся мёр ка» па ча лі дэ ман стра ваць свае та лен ты ў 
фі гур ным ка тан ні.

Зды мач ная ка ман да су пра цоў ні ча ла з пра фе сій ны мі фі гу рыс та-
мі, а ўдзель ні кі ме лі толь кі ча ты ры дні, каб асво іць гэ ты від спор ту. 
Спа чат ку яны пра хо дзі лі кас тынг: па да ва лі за яў кі, а по тым на прак-
ты цы да каз ва лі сваё жа дан не. І на ват тыя, хто на па чат ку толь кі 
на кань ках больш-менш упэў не на ста яў, у вы ні ку, вый шаў шы на 
лёд, па каз ва лі «ха рак та ры», бра лі ха рыз май.

— Мы пра ца ва лі з Ля до вым па ла цам дзі ця ча-юнац кай спар тыў най шко лы па фі гур ным 
ка тан ні, і пра фе сі я на лы здзіў ля лі ся, бо звы чай на на рэа лі за цыю та кіх пра ек таў, як у нас, па-
тра бу ец ца не менш чым паў го да, — пры зна ец ца аў тар і рэ дак тар пра ек та Ак са на Ве чар.

Гле да чоў ча кае за хап ляль нае зма ган не, дзе бу дзе мес ца і яр кім воб ра зам і эмо цы ям. Не абы-
шло ся без яр кіх мо ман таў і пад час зды мак. Пры чым па та наль нас ці яны бы лі роз ныя. На прык лад, 
у фі на ле суд дзя На тал ля Іва но ва па ды шла не як да ства раль ні каў пра ек та і ска за ла, што яна ўсё 
лі чыць удзель ні каў, а зра зу мець, ча му «Цу доў ная ся мёр ка», не мо жа. Як ака за ла ся, гэ та з-за вы-
быц ця не каль кіх удзель ні каў шоу. Нех та, су па ста віў шы свае сі лы з рэ аль нас цю, ад мо віў ся, у ін шых 
бы лі ін шыя пад ста вы. Так, на прык лад, пла на ваў вый сці на лёд Алег Па уля з гру пы «PALLADІUM», 
але ў пер шы дзень трэ ні ро вак ён упаў, да вя ло ся раз ві тац ца з шоу, бо ўра чы на два дні пра пі са лі 
яму па сцель ны рэ жым. Та му ліч ба сем на пры кан цы пра ек та ста ла толь кі ўмоў най.

Як і ў пер шым се зо не, дзе бы лі па ка за ны спа бор ніц твы па кёр лін гу, у ка ман дах зма-
га юц ца ар тыс ты, тэ ле вя ду чыя і гле да чы. Ду ма ец ца, што пры хіль ні кам спя вач кі Жа нет, 
вя ду ча га пра гра мы «Спра ва гус ту» Анд рэя Бі бі ка ва, ар тыст кі Мо ла дзе ва га тэ ат ра Нас та ссі 
Біг ба е вай бу дзе так са ма ці ка ва па ба чыць іх у но вых амп луа.

Пра перс пек ты ву ства раль ні кі пра ек та га во раць асця рож на, каб не су ро чыць. Ад нак 
спа дзя юц ца, што ўдас ца па ана ло гіі з пер шым се зо нам зра біць сем эпі зо даў з роз ны мі 
ві да мі спор ту, а по тым су стрэц ца з леп шы мі з леп шых у су пер фі на ле. Бо пра ца вар тая, 
каб яе пра цяг ва лі, на ват ка лі яна змя няе жыц цё на не каль кі дзён. У кан цы ж усе не пры-
ем нас ці і цяж кас ці за бы ва юц ца, а за ста ец ца толь кі леп шае...

Але на ДРАП КО.

Жывы светЖывы свет  ��

На шы птуш кі 
«за ва ёў ва юць» Лім па по

Бе ла рус кая зя зю ля Юлія пе ра сек ла 22-ю па ра лель паўд-
нё ва г а паў шар'я і да сяг ну ла Паўд нё ва-Аф ры кан скай 
Рэс пуб лі кі (ПАР). За тры га ды са чэн ня за еў ра пей скі мі 
зя зю ля мі так да лё ка яшчэ не за ля та ла ні вод ная птуш ка 
на ша га кан ты нен та, па ве да мі лі рэ дак цыі ў гра мад скай 
ар га ні за цыі «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны».

За апош нія не каль кі дзён Юлія пе ра адо ле ла больш за 
1200 км і пра ля це ла праз Зім баб вэ. Спе цы я ліс ты за фік са-
ва лі, што бе ла рус кая птуш ка даб ра ла ся да поў на чы ПАР і 
за раз зна хо дзіц ца ў пра він цыі Лім па по. Апош ні атры ма ны 
ры ды ё сіг нал за фік са ваў, што птуш ка тры ма ец ца не да лё ка ад 
вёс кі Tshіvhungwenі, што за 16 кі ла мет раў ад зна ка мі тай ра кі 
Лім па по. Гэ тая мяс цо васць зна хо дзіц ца па між дзвю ма пры ро-
да ахоў ны мі тэ ры то ры я мі: пры род ным рэ зер ва там Нва нэ дзі і 
зна ка мі тым аф ры кан скім на цы я наль ным пар кам Кру гер.

Зя зю ля Юлія пра ля це ла над ра кой Лім па по, і апош ні раз 
спе цы я ліс ты «зла ві лі» ра дыё сіг нал за не каль кі кі ла мет раў 
ад яе. Рэ льеф тут уз го рыс ты, асно ву рас лін нас ці скла да юць 
ве ліч ныя ба а ба бы, на ад ным з якіх, маг чы ма, за раз і ся-
дзіць на ша зя зю ля. Ці ка ва, што ўся го за шэсць кі ла мет раў 
ад сюль рас це са мы вя лі кі ба а баб ПАР — Са га ле.

З каст рыч ні ка ў гэ тых мяс ці нах па чы на ец ца се зон даж-
джоў. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў дзень тры ма ец ца ка ля 33 
цяп ла, і амаль што дзень ідуць даж джы.

Маг чы ма, Юля не за ста нец ца тут на доў га і па ля ціць у 
глыб кра і ны. Але больш ці ка ва, ці па ля цяць ін шыя на шы 
зя зю лі ту ды?

Сяр гей КУР КАЧ.

«Лiс та пад» — гэ та не толь кi зна ка мi ты мiж на род ны кi на фес ты валь. Пад та кой 
наз вай у мi ну лую ня дзе лю ў Мiн ску прай шла Рэс пуб лi кан ская вы стаў ка са бак. А 
днём ра ней — у су бо ту, у ста лiч ным Па ла цы спор ту так са ма ад бы лi ся спа бор нiц-
твы за ты тул чэм пi ё наў ся род прад стаў нi коў усiх са ба чых па род, якiх га ду юць у 
на шай кра i не. Згод на з ка та ло гам, якi быў на дру ка ва ны да гэ тай па дзеi, на са ба-
чыя рын гi гас па да ры вы во дзi лi больш за трыц цаць па род — ад кар лi ка вых шпi цаў 
i пiн ча раў, якiя лёг ка змя шча юц ца ў кi шэ нi, да вя лiз ных лаб ра до раў, пу дзе ляў i 
аў ча рак, якiм цес на на ват у ба гаж нi ку джы па. Гэ тую не звы чай ную вы стаў ку ар га-
нi за ва лi i пра вя лi кi на ла гiч нае аб' яд нан не i рэс пуб лi кан скае та ва рыст ва ама та раў 
жы вёл «Сi ры ус», за пра сiў шы да ўдзе лу са ба ка во даў на ват з iн шых кра iн — Ка-
зах ста на, Ра сii, Укра i ны.

— Бе ла рус кiя вы стаў кi ма юць да во лi вы со кi рэй тынг, i ўдзель нi чаць у iх прэ-
стыж на, — пры зна ец ца жы хар ка ка зах ска га го ра да Ал ма ты Свят ла на Талс тая i 
не без го на ру да дае: — Мой га да ва нец, ёрк шыр скi тэр' ер, стаў чэм пi ё нам чар го вы 
раз. Ён пе ра мог ужо ў дзя вя тай кра i не!

Кож ны гас па дар, якi пры во дзiць свай го са ба ку на та кую вы стаў ку-кон кур с, 
жа дае, каб яго са мы пры го жы i ра зум ны ся бар быў яшчэ i са мы ты ту ла ва ны. Для 
поў на га шчас ця.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.
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Су свет ны дзень дзі ця ці. Ад зна ча ец ца па за клі ку ААН у роз ных 
кра і нах у азна ме на ван не пры няц ця 20 ліс та па да 1959 го да XІV 
се сі яй Ге не раль най Асамб леі ААН Дэк ла ра цыі пра воў дзі ця ці і 
Кан вен цыі па пра вах дзі ця ці (20 ліс та па да 1989 г.).

1717 год — на ра дзіў ся Ге ор гій Ка ніс кі, укра ін скі і бе ла рус кі 
цар коў ны дзе яч, асвет нік, пра па вед нік, пісь мен нік. У 1743 

го дзе скон чыў Кі е ва-Ма гі лян скую ака дэ мію, у 1745-1755 га дах — яе 
вы клад чык, пра фе сар, рэк тар. Іні цы я тар ад крыц ця Ма гі лёў скай ду хоў-
най се мі на рыі. З 1783 го да — ар хі епіс кап ма гі лёў скі, член Свя цей ша га 
Сі но да. Свае ідэі вы каз ваў у пуб ліч ных вы ступ лен нях і цар коў ных про-
па ве дзях. Вы сту паў за рас паў сюдж ван не асве ты ў Бе ла ру сі. Ка на ні-
за ва ны Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вой.

1945 год — па чаў ся Нюрн берг скі пра цэс. Ча ла вец тва даў но на-
ву чы ла ся су дзіць асоб ных зла дзе яў, зла чын ныя гру поў кі, 

бан дыц кія і не за кон ныя ўзбро е ныя фар мі ра ван ні. Між на род ны ва ен ны 
тры бу нал у Нюрн бер гу стаў пер шым у гіс то рыі во пы там асу джэн ня 
зла чын стваў дзяр жаў на га маш та бу — 
кі ру ю ча га рэ жы му, яго кар ных ін сты ту-
таў, вы шэй шых па лі тыч ных і ва ен ных 
дзея чаў. Пра цэс пра цяг ваў ся амаль 11 
ме ся цаў. Пе рад Тры бу на лам паў ста лі 
24 ва ен ныя зла чын цы, якія ўва хо дзі лі 
ў вы шэй шае кі раў ніц тва фа шысц кай 
Гер ма ніі. Та ко га ў гіс то рыі яшчэ не 
бы ло. Так са ма ўпер шы ню бы ло раз-
гле джа на пы тан не аб пры знан ні зла-
чын ны мі шэ ра гу па лі тыч ных і дзяр жаў ных ін сты ту таў — кі ру ю ча га 
скла ду фа шысц кай пар тыі НСДАП, штур ма вых (СА) і ахоў ных (СС) яе 
атра даў, служ бы бяс пе кі (СД), тай най дзяр жаў най па лі цыі (гес та па), 
Вяр хоў на га ка ман да ван ня і Ге не раль на га шта ба. Суд не быў хут кай 
рас пра вай над пе ра мо жа ным во ра гам. Аб ві на ваў чы акт на ня мец кай 
мо ве быў уру ча ны пад суд ным за 30 дзён да па чат ку пра цэ су, і да лей 
ім пе ра да ва лі ся ко піі ўсіх да ку мен таль ных до ка заў. Пра цэ су аль ныя 
га ран тыі да ва лі аб ві на ва ча ным пра ва аба ра няц ца аса біс та або пры 
да па мо зе ад ва ка та з лі ку ня мец кіх юрыс таў. У за ле су да і на мес цах 
бы лі да пы та ны сот ні све дак, раз гле джа ны ты ся чы да ку мен таў. У якас-
ці до ка заў фі гу ра ва лі так са ма кні гі, ар ты ку лы і пуб ліч ныя вы ступ лен ні 
на цысц кіх лі да раў, фа та гра фіі, да ку мен таль ныя філь мы, кі на хро ні ка. 
Дак лад насць і пе ра ка наў часць гэ тай ба зы не вы клі ка лі су мнен няў. Усе 
403 па ся джэн ні Тры бу на ла бы лі ад кры ты мі.

1948 год — на ра дзі ла ся (вёс ка Руд ка Пін ска га ра ё на) Яў ге нія 
Яні шчыц, вы дат ная бе ла рус кая паэ тэ са. У 1963 го дзе 

ўба чыў свет яе пер шы ру ка піс ны збор нік вер шаў «Пер шыя рос сы-
пы». Яе вер шы па ча лі дру ка вац ца ў ра ён най га зе це і рэс пуб лі кан скіх 
вы дан нях. У 1969 го дзе яна пры ма ла ўдзел ва Усе са юз най на ра дзе 
ма ла дых паэ таў і пісь мен ні каў у Маск ве. У 1970 го дзе вый шаў пер шы 
збор нік «Снеж ныя грам ні цы». У 1978 го дзе вы хо дзіць кні га «Ясель да», 
у 1980-м — «На бе ра зе пля ча», у 1983-м — «Па ра лю бо ві і жа лю», за 
якую атры ма ла Дзяр жаў ную прэ мію БССР імя Я. Ку па лы ў 1986-м. 
Пі са ла апа вя дан ні, вы сту па ла ў дру ку з ар ты ку ла мі, рэ цэн зі я мі. Не-
ка то рыя тво ры паэ тэ сы (у тым лі ку не заверша ная паэ ма «Га ла лёд») 
бы лі на дру ка ва ны па смя рот на. Вер шы Я. Яні шчыц пе ра кла дзе ны на 
анг лій скую, бал гар скую, іс пан скую, ня мец кую, поль скую, рус кую, укра-
ін скую мо вы. На сло вы паэ тэ сы кам па зі та ры Р. Да вы даў, Ю. Се мя ня ка, 
М. Юр ко і ін шыя на пі са лі пес ні.

Аляк сандр ЕЛЬ СКІ, пісь мен нік, эт ног раф, гіс то рык, пуб лі-
цыст:

«Ні во дзін сва воль ны кап рыз не здо лее бес па ка ра на ад кі-
нуць па трэ бу гар ма ніч най раз на стай нас ці ў пры ро дзе».

Па га ры зан та лі: Ша кал. Кар сак. Струк. Га ра. Акот. 
Воўк. Туз. Руль. Ла то. Фет. Дын га. Бан ду ра. Рай. Не ба. 
Арал. Фрак. Кап шук. Шка ла. Апа лак. Горн. Рэк тар. То ра. 
Яда. Пла тан. Крах. Нір ва на. Ку хар. Ка ба таж. Ясель да. 

Па вер ты ка лі: Хле ба роб. Яр шоў. Фланг. Акр. Ка ня. Фу-
ра. Дран ка. Опе ра. Ка ра. Лі са. Тай на. Кір ка. Трак. По кер. 
Вуж. Ко рак. Алах. Она. Ная. Кат. Карп. Марс. Мо да. На-
га та. Тан кер. Лот. Ба ка ра. Гар буз. Авал. Кан тор ка.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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