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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.40 19.47 13.07
Вi цебск — 6.29 19.38 13.09
Ма гi лёў — 6.30 19.37 13.07
Го мель — 6.29 19.32 13.03
Гродна — 6.56 20.02 13.06
Брэст    — 6.58 20.01 13.03

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Клаўдзіі, Ульяны, 
Віктара, Івана, Мікіты. 
К. Мальвіны, Марыі, Уладзіслава, 
Францішка.

Месяц
Маладзік 30 сакавіка. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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НА РО ДЖА НЫЯ

1794 год — у гэ ты дзень бы лі 
арыш та ва ны клю ча выя 

фі гу ры Вя лі кай фран цуз скай рэ ва-
лю цыі — Жорж Дан тон, мі ністр юс-
ты цыі, член Кан вен та і фак тыч ны 
кі раў нік Ка мі тэ та гра мад ска га вы-
ра та ван ня, а так са ма яго ад на ду мец 
жур на ліст Ка міль Дэ му лен. Дан тон 
да апош няй хві лі ны быў пе ра ка на-
ны, што Ра бесп' ер не ад ва жыц ца яго 
за кра нуць. Ка лі на пя рэ дад ні арыш ту 
яму пра па на ва лі ўцё кі, ён ад ка заў 
фра зай, якая ста ла кры ла тай: «Хі ба 
мож на па нес ці Баць каў шчы ну на па-
дэ шве ча ра ві каў?». Праз два дні Дан тон і Дэ му лен бы лі аб ві на-
ва ча ны ў змо ве з мэ тай ад наў лен ня ма нар хіі. Ка лі пры сяж ныя 
вы ра ша лі лёс арыш та ва ных, па між два і мі з іх ад быў ся ха рак-
тэр ны дыя лог: «Хто больш ка рыс ны для рэс пуб лі кі — Дан тон 
або Ра бесп' ер?» — «Больш ка рыс ны Ра бесп' ер» — «У та кім 
вы пад ку трэ ба гіль я ці на ваць Дан то на». Што і бы ло зроб ле на.

1805 год — на ра дзіў ся Ганс Хрыс ці ян Ан дэр сен, сла-
ву ты дац кі пісь мен нік-ка зач нік. Апуб лі ка ва нае ім 

у 1829 го дзе фан тас тыч нае апа вя дан не «Па да рож жа пеш шу 
ад ка на ла Хол мен да ўсход няй ус кра і ны Ама ге ра» зра бі ла яго 
вя до мым. З та го ча су Ан дэр сен на пі саў мност ва лі та ра тур ных 
тво раў, у тым лі ку «Каз кі», якія пра сла ві лі яго. Дру гі вы пуск 
«Ка зак» быў па ча ты ў 1838-м, а трэ ці — у 1845 го дзе. На той 
мо мант Ан дэр сен быў ужо сла ву тым. Пры знан не атры ма лі 
так са ма яго ка ме дыя «Пер шы нец» і вост ра са цы яль ная ме-
лад ра ма «Му лат». Доў гае і шчас лі вае жыц цё вы па ла на до лю 
п'ес-ка зак «Да ра жэй за жэм чуг і зо ла та» і «Оле-Лу кое».

1934 год — 80 га доў та му на ра дзіў ся (го рад Мінск) 
Юрый Ула дзі мі ра віч Кар пі ло віч, бе ла рус кі кан-

струк тар і ву чо ны ў га лі не вы лі чаль най тэх ні кі, кан ды дат тэх-
ніч ных на вук (1984 ), пра фе сар (1990). У 1957 го дзе скон чыў 
БПІ . З 1958-га пра ца ваў на Мін скім за вод зе ЭВМ. У 1974-94 
га дах — га лоў ны ін жы нер Мінск ага ВА вы лі чаль най тэх ні кі. 
Удзель ні чаў у ства рэн ні і се рый най вы твор час ці ЭВМ ты пу 
«Мінск» і Адзі най сіс тэ мы пер са наль ных кам п'ю та раў і срод-
каў тэ ле ка му ні ка цый. Га лоў ны кан струк тар ЭВМ ЕС-1061 (су-
мес на з А.М. Ві та лі са вым). Аў тар на ву чаль ных да па мож ні каў 
для ВНУ. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР (1970), Ле нін скай 
прэ міі (1983).

Фё дар ЯН КОЎ СКІ, пісь мен нік, лінг віст:

«Чытанне — малітва слову. Руплівая 
самастойная вучоба на працягу жыцця».

АД НА ГА ЛА ВЕШ КА 
І Ў ПЕ ЧЫ НЕ ГА РЫЦЬ...

Мае сяб ры Мі ка лай і Жан на зна ё мыя бы лі са 
шко лы, жы лі ў су сед ніх вёс ках, але ж (так зда ра-
ец ца) ад но ад на го не ба чы лі, аж па куль...

Жан на та ды скон чы ла бу даў ні чы тэх ні кум, і 
гэ ту па дзею, па лі чы ла, грэх не ад зна чыць. Як 
не па ся дзець са сва і мі сяб роў ка мі за бу тэль кай 
«шам пан ска га», а да яго не ку піць сва іх лю бі мых 
цу ке рак «Во сень» і не на сма жыць... мой вы? Ну ці 
ж не бан кет, ці ж не сма ка та?!

Не вы клю ча на, што як раз на пах ры бы і прый-
шоў Мі ка лай. Ён та ды толь кі з вой ска вяр нуў ся, 
улад ка ваў ся на пра цу.

Су стрэ чы з дзяў ча та мі, ней кія за ля цан ні, а 
тым больш жа ніць ба ў пла ны яго, вя до ма ж, не 
ўва хо дзі лі, але з Жан най так ці ка ва бы ло ра зам 
ха дзіць у кі но ды на тан цы, так доб ра лю ба вац ца 
зор ка мі...

Не па спе лі азір нуц ца, як з вус наў зля це лі сло-
вы пры знан няў, як прый шло цвёр дае ра шэн не 
па брац ца шлю бам.

Час быў ска заць пра гэ та баць кам. Але як? 
Жан не бы ло пра сцей: яна вы рас ла без ма ці, а 
баць ка, ве ры ла, су праць не бу дзе.

Ку ды ця жэй шая раз мо ва ча ка ла Мі ко лу, 
бо ма ці яго, цё тач ка Ма ру ся, не маг ла да ча-
кац ца, па куль яе ста рэй шы прый дзе з вой ска, 
раз ліч ва ла, што по тым ён бу дзе пра ца ваць, 
ста не апра на цца ды аб жы ва цца, мо жа, ёй у 
чым да па мо жа, мо жа, ней кую ка пей ку ад кла-
дзе, а тут...

Сын не ве даў, як пад сту піц ца, як ма ці ска заць 
пра жа ніць бу. Вы ра шыў дзей ні чаць моўч кі. Гэ та 
зна чыць, па ды сці і пра цяг нуць ёй кві ток.

Ма ці раз гар ну ла яго і ўго лас пра чы та ла: 
«Брак... 1 ру бель 87 ко пе ек». Во чы на хлоп ца 
пад ня ла: смеш ныя ж гро шы? А сын ча мусь ці рас-
стро е ны...

— У ця бе не пры ем нас ці? — спы та ла ў яго. 
— Ней кі брак на пра цы зра біў? Дык жа штраф 
не вя лі кі. Схо дзіш ды за пла ціш...

Ледзь не на заўт ра сын і са праў ды «пай шоў ды 
апла ціў» — пош лі ну ў сель скі Са вет... За рэ гіст ра-
цыю шлю бу: згу ля лі ма ла дым вя сел ле.

Як і вар та бы ло ча каць, ня лёг ка сям'і прый-
шло ся: бы лі ў іх і здым ныя ква тэ ры, і ма лень кія 
дзе ці, і хра ніч нае без гра шоўе... Але ж ку ды больш 
— пад стаў для ра дас ці! Пер шыя па куп кі, пер шыя 
зуб кі, пер шыя сло вы, пя цёр кі...

Жыц цё — спра ва ска ра цеч ная. Тыя ма ла дыя 
ўжо дзе цям сва ім вя сел лі згу ля лі, уну ка нянь чаць 
(па куль ад на го). А цёт ка Ма ру ся, гле дзя чы на іх, 
ні як не на ра ду ец ца.

Ды і ся бе не на хва ліць — ха пі ла ж не ка лі ро зу-
му не ўпар ціц ца, бла сла віць той не ча ка ны «брак», 
адоб рыць ра шэн не сы на. Бо яно ж і са праў ды: 
ад на га ла веш ка і ў пе чы не га рыць, а дзве і ў 
по лі не гас нуць.

Тац ця на Ра ма на ва,
г. На ва по лацк.

КА ВАЛЬ... 
ДЗЯДЗЬ КА ВА ГА ШЧАС ЦЯ

У баль ні цы па ля жыш, ча го не па чу еш!
«Мой ста рэй шы брат, — рас каз ваў су сед па 

па ла це, — у ся рэ дзі не пя ці дзя ся тых га доў па-
сту піў ву чыц ца на жур на ліс та. «Ма лай чы на!» — 
хва лі лі ўсе.

Су мня ваў ся ў тым хі ба... род ны дзядзь ка. «Ну 
што ты за пра фе сію вы браў? — не ра зу меў ён. — 

Ка му твая пі са ні на па трэб на? 
Лепш бы на ка ва ля ву чыц ца 
пай шоў. Вось гэ та спе цы яль-
насць бы ла б!»

Да ка валь скай спра вы — 
усе пра гэ та ве да лі — дзядзь-
ка ста віў ся з асаб лі вай па ва-
гай і здаў на...

А сам ён пра ца ваў у кал-
га се. Гэ та ця пер там усю ды 
пом пы, свід ра ві ны, ве жы, 
тру бы, а та ды яшчэ і элект-
рыч насць не ўсю ды бы ла, не 
ка жу чы ўжо пра ва ду... Вось 

яе дзядзь ка і раз во зіў — у вя ліз ных драў ля ных 
боч ках на ка роў нік, на сві на фер му, ле там — на 
ага ро ды ра са ду па лі ваць...

Што важ на — ра біў ён гэ та ў лю бое на двор'е, 
ад каз на, сум лен на. Ін шы, мо жа, спаз ніў ся б ка-
лі, за гу ляў ці, крый Бо жа, за піў, па кі нуў ка го без 
ва ды, ён — ні ко лі! Пра гэ та ж вар та ў га зе це пі-
саць?

Вось той па чат ко вец-жур на ліст і па спра ба ваў 
— рас ка заў пра та кую што дзён ную, бу дзён ную і 
па трэб ную лю дзям пра цу.

Ра ён ная га зе та той ар ты кул змяс ці ла. І по тым 
ці не ўся акру га яго чы та ла, аб мяр коў ва ла. Лю-
дзі хва лі лі пля мен ні ка: маў ляў, склад на на пі саў і 
праў дзі ва.

Дзядзь ка ў вы ні ку цэ лы ме сяц ся бе ге ро ем 
па чу ваў! Ды і по тым... Той ну мар ра ён кі ў кі шэ ні 
ва зіў, час ад ча су пе ра чыт ваў. І на ват ін шым да-
во дзіць стаў, што ней кую ма ты ку ў куз ні зра біць 
шмат ро зу му не трэ ба, а вось лю дзям пра лю дзей 
рас ка заць і пры гэ тым не схлу сіць — та кое не 
кож на му да дзе на.

І не ўсіх на ву чыш».
Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

ПА АДЗЕН НІ 
СУ СТРА КА ЮЦЬ...

...Да гэ туль пе рад ва чы ма: вёс ка, клуб, толь кі 
што скон чы ла ся кі но. Хлоп цы рас су ну лі па ба ках 
крэс лы, ня сме ла за ры паў гар мо нік... І тут... Дзве-
ры лі ха рас чы ня юц ца — на па ро зе з'яў ля ец ца Ён... 
Не зна ё мец ней кі? І ар тыст ну з га ла вы да ног: 
шап ка ў яго з ней ка га дых тоў на га фут ра, ча ра ві-
кі бліс ку чыя... А па лі то як зняў, то мы, дзяў ча ты, 
ледзь зу сім не па мле лі: кас цюм на ім з чор на га 
бас то ну, па фі гу ры, на лац ка не ін сты туц кі зна чок, 
ка шу ля бя лют кая, галь штук. «Што за ён? — ад на 
ў ад ной пы та ем ся. — Ад куль зва ліў ся?», «Да не-
ка га пры ехаў?».. А ён тым ча сам чу бам тра ся нуў 
і... ану да на шых хлап цоў — ру кац ца. Зна чыць, 
яны зна ё мыя?

— Вой, дык гэ та ж Шур ка! — па знаў і нех та з 
дзяў чат. — Ну, той, што не ка лі са бак у сан кі за-
пра гаў, пом ні це? Ка таў нас яшчэ...

— Той, яко га за роз ныя вы бры кі з шос та га 
кла са тур ну лі? Не мо жа быць! — за шу шу ка лі ін-
шыя. — Ён пас ля та го яшчэ ў шко лу пры хо дзіў 
— ха цеў вяр нуц ца... А ды рэк тар упёр ся... Дык ён 
яму на ўрок ней ка га двар ня ка пры нёс, ска заў: «Не 
хо ча це ву чыць мя не, то ву чы це са ба ку»...

Гэ та, му сіць, апош няй кроп ляй бы ло, бо не ўза-
ба ве ўся Шур ка ва сям'я не ку ды з'е ха ла. Вёс ка 
ду ма ла, што на зу сім, а хло пец, бач ты, вы рас і 
вяр нуў ся! Ды гэ та кім фра е рам! Дзеў кі так і зыр-
ка лі, каб іх на та нец за пра сіў, каб по тым да до му 
пра во дзіў. Ён да ўся го яшчэ і тан ца ваць на ву чыў-
ся, склад на га ва рыць...

Ка ра цей, толь кі і раз моў у клу бе бы ло, што 
пра гос ця. Маў ляў, бач ты, быў не да рэ кам, а стаў 
ча ла ве кам... Ды яшчэ і якім!

Ад но бян тэ жы ла — той ром бік на пін жа ку: ну 
нель га ж за ней кія сем га доў і ча ты ры кл а сы ся-
рэд няй шко лы скон чыць, і ін сты тут? Не з яго гэ та 
ро зу мам...

Су мнен ні раз ве я лі ся хут ка, і зра бі лі гэ та два 
мі лі цы я не ры. Яны пры еха лі ў вёс ку, зай шлі ў ха-
ту не ска заць каб ма ла дой і пры го жай фель чар кі 
(Шур ка да яе ча мусь ці пры біў ся), за бра лі гос ця 
пад бе лы руч кі і па вя лі.

Як вы свет лі ла ся, увесь свой мод ны «пры кід» 
хло пец, мяк ка ка жу чы, «па зы чыў» у бра та дзяў-
чы ны, з якой ра ней су стра каў ся...

Факт, што ў на шу вёс ку Шур ка больш не вяр-
нуў ся. Але ж па мяць пра ся бе па кі нуў. Вар та не ка-
му раз адзец ца-рас фу фы рыц ца, лю дзі аба вяз ко ва 
за зна чаць: «Ды ты прос та, як Шур ка... А мі лі цыя 
не «за мя це»?

Лю боў Чыг ры на ва,
в. За ба лац це, Ві лей скі ра ён.

НЕ КОЎ ДРАЙ АДЗІ НАЙ
...У буд ныя дні на ро ду ў элект рыч цы ма ла. Та-

му не дзі ва, што дзве ба бы, сеў шы по бач, тут жа 
раз га ва ры лі ся. І тэ му ад ра зу ж знай шлі — ся-
мей нае жыц цё.

«Мой Ва ся — доб ры гас па дар, — хва лі ла ся спа-
да рож ні ца, — і шмат што ўмее, і ро біць з ах во тай. 
Ад на бя да з ма ла до сці бы ла, як га рэл кі на п'ец ца...

Не, дзя ка ваць Бо гу, не чап ляў ся та ды, не сва-
рыў ся, не біў ся. Але ж нер вы па ліў, мож на ска-
заць, пад чыс тую! Ну мяр куй це са мі: ся дзе на кух-
ні, га ла ву на стол па кла дзе і спіць. Я да вай бу дзіць 
яго, да вай уга вор ваць, каб у ло жак пай шоў... Не 
слу хае! А то возь ме і як быц цам па го дзіц ца — 
уста не, а по тым брык на пад ло гу і ля жыць, спіць 
ні бы та... І пра шу яго та ды, і злу ю ся, і цяг ну... А п'я-
ны ён жа цяж кі, што глі на, з мес ца не зру шыць!.. 
Ну што тут бу дзеш ра біць? Бя ру па душ ку — пад 
га ла ву яму не як пад су ну, бя ру ад ну коў драч ку 
пад ба чок, дру гою звер ху на крыю, аба ткну, каб 
ха ця ж не за мерз. А ён, ве да ма п'я ны, тут жа скі-
не, рас кры ец ца... Я зноў на кры ваць. Ледзь не да 
ран ку над ім пра ся джу...

А то, бы ва ла, ён гас цей з ха ты пра во дзіць і 
знік не. Я на ву лі цу та ды — гой саю, пла чу, ва ўсе 
кут кі за зір ну: ня ма ча ла ве ка, як скрозь зям лю 
пра ва ліў ся!

Адзін раз ба чу — са ба ка на выш кі гля дзіць. Я 
на дра бі ну — і на верх. Ліх та ры кам па свя ці ла — 
так і ёсць, мой Ва ся ў се не ля жыць...

Я зноў ку яго ўпрош ваць, зноў пла каць ды цяг-
нуць...

Стам лю ся, за злу ю ся, по тым кі ну, збя гу ў ха ту. І 
неш та зра бі ла б там ці спаць ляг ла, дык жа на зад 
як маг ні там цяг не, бо ці ма ла што з ча ла ве кам... 
Я ж яго шка дую, люб лю... Бя ру ад ну коў драч-
ку — на га ры шча з ёю ле зу, бя ру дру гую... Зноў 
усю ноч не сплю.

І га лоў нае — ні ко му ж не па жа ліш ся, не рас ка-
жаш. Свяк ру ха за сы на га рой ста іць! Мая ма ма 
так са ма: маў ляў, ра дуй ся, што з та кім ча ла ве кам 
жы веш: не дур ны ж, не брыд кі, не гуль тай...

Ус пом ні ла я та ды пра яго ную сяст ру стры еч-
ную. Муд рая та кая жан чы на. Ва сю ве дае як свае 
пяць паль цаў.

Усё як ёсць ка бе це рас ка за ла. А яна мне: «Ма-
ла дая ты, Ве ра, дур ная. Яму ж, як па да п'е, не па-
душ ка трэ ба, не коў дра. Яму тва ёй ува гі бра куе! 
Ён толь кі вы гляд ро біць, што на пад ло зе спіць, а 
сам кай фуе, што ты над ім ка ло ціш ся гэ так, што 
шка ду еш... Ты ін шым ра зам вось як зра бі. Ля жа 
ён на кух ні? Ну і ня хай: мо жа, у лож ку яму го ра-
ча... Па ле зе ў се на ці са ло му? Дык жа не го лы — у 
воп рат цы. І ў шап цы... Ка лі хо лад пры ціс не, ву шы 
за вя жа, каб свае не ад мерз лі. А пра сту дзіц ца, — 
так са ма не бя да. Мо жа, яму на ву кай бу дзе?..»

Па слу ха ла я жан чы ну і ду маю: а ну, па спра бую.
Праз ней кі час са бра лі мы гас цей, по тым да-

до му пра во дзі лі. Ва ся тро хі да па мог мне по суд 
пры браць, а та ды, як во дзіц ца, «з тар ма зоў»: га-
ла ву на стол — і ўжо спіць.

Ну і ня хай, ду маю, ён жа ў ха це гас па дар: дзе 
хо ча, хай там і ся дзіць.

Са ма па ра бі ла ўсё і ў спаль ню пай шла, у ло-
жак...

Толь кі пры сну ла, — чую, ён так са ма пад коў-
дру кра дзец ца...

І ўсё на гэ тым — як ад рэ за ла! Ні ў «хо ван кі», ні 
ў «пе ра цяг ван ні» больш ні ко лі са мной не гу ляў. 
Але ж і я кры ху змя ні ла ся: за пра ві ла ўзя ла га ва-
рыць яму (цвя ро за му!), што люб лю, што ша ную, 
што ён — са мы за ла ты ў мя не! Ці па ве ры це, ён 
ад гэ та га яшчэ леп шы зра біў ся!».

...Зна чыць, прод кі на шы слуш на пры кмя ча лі, 
што ра да з людзь мі ні ко лі не шко дзіць. Ка лі б не 
яна, не тая ка бе та, мо жа, Ве ра, мая спа да рож ні ца, 
і да гэ туль бы коў драч ку Ва сю на сі ла.

Ва лян ці на Па бя гай ла,
г. Ля ха ві чы.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.
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Ку пі ла ха ла дзіль нік з но вы мі тэх на-
ло гі я мі. Спра бую ад чыніць пас ля 18.00, 
а ён мне:

— Бу дзе дзень — бу дзе ежа.

Увесь ве чар ду маў, што за быў ся неш та 
зра біць. Ледзь цвя ро зым спаць не лёг.

— Ваша жонка так молада выгля-
дае!

— А то дзіва! Вампіры не старэюць!

Муж прый шоў з кар па ра ты ву, скі нуў 
ва зу з па до ра ны мі мне квет ка мі на ды-
ван. Прый шоў кот, ся дзіць, ча кае, ка лі 
пач нуць ты каць гас па да ра но сам у лу-
жы ну...

— Так і я магу. 
Ты «Мурку» 

давай!..

Гэ та дзень ідэа ліс та; усе на ро джа ныя ў ім 
вы зна юць вы ключ на ідэа ліс тыч ны па ды-
ход да жыц ця. Да во лі час та яны ба чаць 
свет толь кі ў чор ным ці бе лым свят ле, раз-
гля да юць яго як спа лу чэн не двух ва ро жых 
па чат каў. Гэ та на ту ры ча ла веч ныя, ня хіт-
рыя, ад кры тыя, яны заў сё ды ста но вяц ца 
на бок па крыў джа ных і аб ра жа ных, ім, як 
пра ві ла, абы яка ва, што пра іх ка жуць, але 

не ра зу мен не з бо ку тых, хто по бач, мо жа стаць для іх тра-
ге ды яй. Ба га тае ўяў лен не, улас ці вае гэ тым лю дзям, да во-
лі-та кі вы мот вае, вось ча му ім не аб ход на са чыць за ста нам 
нер во вай сіс тэ мы.

Чац вёр ты, кра са віц кі, ну мар «Ма-
ла до сці» абя цае быць фан тас тыч ным 
ва ўсіх сэн сах. Ства раль ні кі ча со пі-
са пра цяг ва юць экс пе ры мен та ваць, 

вы пус ка ю чы тэ ма тыч ныя ну ма ры. 
На гэ ты раз «Ма ла досць» бу дзе пры-
све ча на ці не са ма му па пу ляр на му і 
за па тра ба ва на му ся род су час ных чы-
та чоў: лі та ра ту ры фэн тэ зі, фан тас ты-
цы і роз на га кштал ту жа хам ды міс-
ты цы. Ідэя ства рыць па доб ны вы пуск 
не ўзнік ла на пус тым мес цы. Кра са-
віц кі ну мар — гэ та да ні на ко ліш нім 
тра ды цы ям «Ма ла до сці»: па мя та е це, 
пад ад ной вок лад кай з ёю га доў дзе-
сяць та му вы хо дзіў так зва ны ча со піс 
у ча со пі се «Фан таст»? З раз мо вы пра 
гэ ты пра ект з та га час ным рэ дак та рам 
«Ма ла до сці» пісь мен ні цай Ра і сай Ба-
ра ві ко вай і па чы на ец ца не звы чай ны 
кра са віц кі ну мар.

Ка лі фан тас ты ка на ву ко вая, то яна 
ўжо не зу сім і фан тас ты ка. Гэ та ін ту і-
тыў на-мас тац кае ба чан не бу ду чы ні, якое 
звы чай на апя рэдж вае на ву ку і мае тэн-
дэн цыю спраў джвац ца. Ад нак су час ная 

на ву ка на столь кі раз ві тая, што не ка то-
рыя яе да сяг нен ні зда юц ца фан тас тыч-
ны мі. Што ка заць, ка лі на ват школь ні кі 
здзяйс ня юць дзёрз кія на ву ко выя вы на-
ход ствы? Прык лад вы па ба чы це ў кра са-
віц кай «Ма ла до сці». Па ці каў це ся, як ву-
чань ста ра да рож скай шко лы, удзель нік 
спец пра ек та БРСМ «100 ідэй для Бе ла-
ру сі» Па вел Ба цы леў на ву чыў ма біль нік 
ра шаць за дач кі па хі міі.

Мас тац кая част ка жах лі ва-фан тас-
тыч най кра са віц кай «Ма ла до сці», не-
су мнен на, ура зіць чы та чоў раз гу лам 
фан та зіі аў та раў. Ама та рам жа хаў па-
ка зы чуць нер вы тво ры аў та раў-дэ бю-
тан таў Ула дзі сла вы Гу ры но віч, Да ні і ла 
Жугж ды («Эг лея») і Ка ця ры ны Мядз-
ве дзе вай («Спа да ры ня Тры но га»). У 
апо вес ці Сяр гея Бе ла яра «Гуль ня» вус-
ціш ныя фан тас тыч ныя па дзеі ўпі са ны ў 
гіс та рыч ны кан тэкст вай ны 1812 г. Не 
абы шоў ся фан тас тыч ны ма ла до сцеў скі 

экс пе ры мент і без кас міч най тэ мы. Па-
ванд ра ваць па га лак ты ках вас за пра-
ша юць аў та ры Мар га ры та Ла тыш ке віч 
ды Лаў рэн Юра га. Ад па чыць ад звыш-
ра зум нас ці кас міч ных тво раў і раз ве-
яць нер во вае на пру жан не ад жа хаў вам 
да па мо жа іра ніч на-па зі тыў ны «Ля ту чы 
кле гі ум» Вік та ра Лу па сі на.

Паэ зія чац вёр тай «Ма ла до сці» ар га-
ніч на ўпі са ла ся ў агуль ную кан цэп цыю 
ну ма ра. Ня гле дзя чы на тое, што фан-
тас ты ка і жа хі — тэ ры то рыя, як пра ві ла, 
про зы, «Ма ла досць» прад стаў ляе ўзо ры 
фан тас тыч на-жах лі вай лі ры кі: вы па дак, 
ка лі та ям ні чы змест за клю ча ны ў ча роў-
ную паэ тыч ную фор му. Пра чы тай це вер-
шы Мар га ры ты Ла тыш ке віч, Юліі Анац кі, 
Ка сі Глу хоў скай, Ада ма Шос та ка і зве-
дай це са праўд ную ма гію сло ва...

Чац вёр тая «Ма ла досць» га то вая па-
зна ё міць чы та чоў так са ма з за меж ным 
фан тас тыч ным во пы там: тво ра мі Джэ ні-

фер Гізб рэхт і Бру са Хо лан да Ро джэр са 
ў пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву.

Пра, ба дай, са ма га вя до ма га бе ла-
рус ка га мі фа ла гіч на га пер са на жа, Цмо-
ка, вы змо жа це пра чы таць у зай маль ным 
ар ты ку ле Пят ра Ва сю чэн кі «Пра Цмо ка , 
яго по стаць, дзі касць, па ля ван не на яго 
ды пра ін шае».

Раз бі рац ца, ча му ж ча ла ве ка так ва-
біць жах лі вае і фан тас тыч нае, бы ло б 
не спра вяд лі ва без псі хо ла гаў. Пра тое, 
ча му нам не да стат ко ва жыц цё вай рэ-
аль нас ці і як на ву чыц ца ча раў ніц тву ў 
што дзён нас ці, чы тай це ў ар ты ку ле Свят-
ла ны Сіт нік у руб ры цы «Кам пе тэнт на».

І апош няе. Як мож на бе ла ру сам абы сці-
ся без Язэ па Драз до ві ча, ка лі га вор ка ідзе 
пра фан тас ты ку? Нель га. І гэ та ві даць ужо 
па вок лад цы чац вёр тай «Ма ла до сці»...

Пры ем на га вам чы тан ня, сяб ры! 
Будзь це ма ла ды мі і фан тас тыч ны мі!

Та ма ра СА РА ЧЫН СКАЯ.

ФАН ТАС ТЫЧ НАЯ «МА ЛА ДОСЦЬ»

Ама та ры снаў бор даў і лыж са бра лі-
ся ў Сі лі чах, дзе прай шло спар тыў на-
за баў ляль нае свя та «За крыц цё зі мо-
ва га се зо на па-ка лі фар ній ску». Шоу 
атры ма ла ся вя сё лым. Спарт сме ны ў 
ары гі наль ных кас цю мах, вы кон ва ю чы 
свае ша лё ныя тру кі з пры зям лен нем 
у ад кры ты ба сейн, зда ва ла ся, не ад-
чу ва лі хо ла ду. Іх па зі тыў пе ра да ваў-
ся дзя сят кам гле да чоў, якія пры еха лі 
ад па чыць і пад тры маць удзель ні каў 
за ез даў. Ня гле дзя чы на тэх ніч ную 
па лом ку ба сей на, з-за ча го спа бор-
ніц твы за вяр шы лі ся ра ней, чым бы ло 
за пла на ва на, да до му ўсе ад' яз джа лі ў 
вы дат ным на строі.

На дзея БУ ЖАН, фо та аў та ра.

РАЗ ВІ ТА ЛІ СЯ З ЗІ МОЙ РАЗ ВІ ТА ЛІ СЯ З ЗІ МОЙ 
ПА-КА ЛІ ФАР НІЙ СКУПА-КА ЛІ ФАР НІЙ СКУ

Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні  ��

ПА ПРЫНЦЫПЕ ДАМІНО
На чы гу нач най стан цыі «Мінск-Сар та валь ны» з 

рэ ек сыш лі ва го ны.
Пры пры быц ці гру за во га цяг ні ка «Ма ла дзеч на — 

Мінск» ад быў ся сход з рэ ек з на ступ ным пе ра куль ван нем 
двух па рож ніх ва го наў. Яшчэ адзін ва гон з пі ла ван нем 
част ко ва сы шоў з рэ ек, без пе ра куль ван ня. Пры гэ тым 
ва го ны су тык ну лі ся з са ста ва мі, якія ста я лі по бач (для 
рас фар мі ра ван ня). У вы ні ку сыш лі з рэ ек і пе ра ку лі лі ся 
тры гру за выя ва го ны (два з ме та лам і адзін — з ву га лем), 
а так са ма і цыс тэр на з ма зу там... Уся го з рэ ек сыш ло 
9  ва го наў (шэсць з якіх пе ра ку лі лі ся) і ад на цыс тэр на. 
Па цяр пе лых, на шчас це, не бы ло. Рух цяг ні коў вёў ся без 
за тры мак згод на з дзей ным рас кла дам. У вы ні ку зда рэн-
ня бы лі па шко джа ны тры ва го ны, мач та гуч най су вя зі, 
ма неў ро вы чы гу нач ны свят ла фор, а так са ма (част ко ва) 
чы гу нач нае па лат но на трох пу цях. Кан такт ная сет ка не 
па цяр пе ла. Для пра вя дзен ня ад наў лен чых ра бот бы лі 
за дзей ні ча ны ава рый ныя бры га ды (уся го ка ля 70 ча ла-
век). Пры чы ны зда рэн ня вы свят ля юц ца. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АБУ ТАК БОЛЬШ ЯК НА 16 млрд
Бе ла рус кія мыт ні кі кан фіс ка ва лі больш як 16 ты-

сяч пар кант ра банд на га абут ку, які вез лі з Шат лан дыі 
ў Ка зах стан.

— Гру за ві ком «МАН» з пры чэ пам кі ра ваў гра ма дзя нін 
Ра сіі. Фір ма-пе ра воз чык за рэ гіст ра ва на ў Санкт-Пе цяр-
бур гу. Аў то ўе ха ла ў рэс пуб лі кан скі пункт мыт на га афарм-
лен ня «Бі го са ва-1» з Лат віі. У хо дзе пра вер кі бы ло вы яў-
ле на, што пад вы гля дам абут ку з вер хам з тэкс тыль ных 
ма тэ ры я лаў фак тыч на пе ра мя шча ец ца абу так з вер хам з 
на ту раль най ску ры, — па ве да мі лі ў Ві цеб скай мыт ні.

Абу так па пя рэд нім кош там больш як 16,3 міль яр да 
руб лёў кан фіс ка ва лі. Пра во дзіц ца пра вер ка.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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