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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.11 16.49 7.38
Вi цебск — 9.07 16.32 7.25
Ма гi лёў — 9.01 16.39 7.38
Го мель — 8.49 16.44 7.55
Гродна — 9.25 17.06 7.41
Брэст    — 9.17 17.15 7.58

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, Максіма, 
Міхаіла, Паўла, Пракопа, Пятра, 
Уладзіміра, Фёдара, Філімона, 
Якава.
К. Хрысціны, Генрыха.

Месяц
Маладзік 3 снежня. 
Месяц у сузор’і Казярога. 
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Па сва рыў ся з жон кай. Пай шоў на кух-
ню, за кру цiў усе сло i кi мац ней.

— Ма ла ды ча ла век, у вас ха рыз ма 
рас шпi ле на!

Яны пла ка лi, ка лi раз вiт ва лi ся... Доў га 
не маг лi ад пус цiць ад но ад на го. Ён ад' яз-
джаў у ка ман дзi роў ку на 10 дзён, а яна 
— да ма мы... Су стрэ ча ака за ла ся яшчэ 
больш бур най... Праз су ткi... На пля жы... 
У Егiп це...
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Шаноўныя хлебаробы глыбiнкi Палесся!
Вiншуем Вас з наступаючым Новым годам, 

каляднымi святамi.
Жадаем усiм вяскоўцам здароўя, дастатку i шчасця 
ў сем'ях, новых працоўных  поспехаў у будучыні.
З павагай, калектыў прыватнага сельскагаспадарчага 
ўнiтарнага прадпрыемства «ПiнскдрэўАгра».

УНП 291024301

Ка ме та-фе нікс ІSON 
ад ра дзі ла ся з по пе лу?

«Ка ме та ста год дзя» ІSON, маг чы ма, пе ра жы ла 
су стрэ чу з Сон цам і пра цяг ну ла свой шлях

На га да ем, што ў чац вер, 28 ліс та па да, гэ тая 
ка ме та пер шай з па доб ных ня бес ных цел даб-
ра ла ся да цэнт ра Со неч най сіс тэ мы і вы па ры-
ла ся пад уплы вам ты ся ча гра дус най спя ко ты 
і ра ды я цыі, па зба віў шы зям лян фе е рыч на га 
шоу. За на блі жэн нем ка ме ты на зі ра лі не каль кі 
аб сер ва то рый, але раз гле дзець, што ме на ві та 
ад бы ло ся з ІSON, не ўда ло ся. Апош нія да сле-
да ван ні па ка за лі, што, маг чы ма, ка ме та моц на 
па мен шы ла ся ў па ме рах, але пра цяг ну ла свой 
па лёт, і ў блі жэй шыя тыд ні жы ха ры Паў ноч-
на га паў шар'я Зям лі змо гуць уба чыць яе ня-
ўзбро е ным во кам.

У аме ры кан скім аэ ра кас міч ным агенц тве NASA 
за рэ гіст ра ва лі па ток ад люст ра ва на га со неч на га 
свят ла, якое мо жа зы хо дзіць ад аца ле лай ІSON. Па-
куль на ву коў цы не мо гуць дак лад на ска заць, што 
гэ та — смец це або част ка яд ра ня бес на га це ла, якая 
за ста ла ся не кра ну тай.

На зі раль ні кі ўжо на зва лі ІSON ка ме тай-фе нік сам ці 
на ват ка ме тай Шро дын ге ра па ана ло гіі з ад на ча со ва 
жы вым і мёрт вым ка том з экс пе ры мен ту за сна валь-
ні ка кван та вай ме ха ні кі Эр ві на Шро дын ге ра.

Ра сій скія ву чо ныя мяр ку юць, што ў лю бым вы пад ку 
аскол кі ка ме ты не бу дуць па гра жаць Зям лі. Па вод ле 
па пя рэд ніх раз лі каў, ІSON пе ра ся чэ ар бі ту кру чэн ня 
Зям лі ва кол Сон ца 24 снеж ня, ка лі на ша пла не та бу-
дзе зна хо дзіц ца ў 50 млн кі ла мет раў ад гэ та га пунк та. 
Ка мет нае воб ла ка бу дзе ві даць на не бе яшчэ ты дзень, 
а по тым яно ста не па сту по ва гас нуць.

Сяр гей КУР КАЧ

�

«Мож на ты ся чу ра зоў за яў ляць, што 
свет твор час цi знач на рэ аль ней для 
мас та ка, чым са мо жыц цё, але... усе 
сны ка лi-не будзь кан ча юц ца, i ма ры 
вы чэрп ва юц ца, i лю бi мыя ста рэ юць, i 
сяб ры па мi ра юць, i... i скон чыц ца ўсё, 
як звы чай на, — аў та бiя гра фiч ным ра ма-
нам «Люс тэр ка». Гэ тыя рад кi чар го вых 
ста ро нак ма ла до сцеў ска га «Жы ро вiц-
ка га дыя ры у ша» ай ца Яў ста фiя (Ха лi-
ман ко ва) пры све ча ны Мiн ску. «Ска жы 
праў ду, Мiнск, — про сiць аў тар. — Што 
бы ло па мiж на мi?»

Ска жы i ты, чы тач, праў ду: 
цi чы та еш ты «Ма ла досць» 
з та кiм за хап лен нем, з якiм 
яна што ме сяц ства ра ец ца? 
Яе сне жань скi ну мар, у пры-
ват нас цi, уз ды мае пы тан не 
пра тое, якое чы тан не нам 
больш да спа до бы зi мой, 
на пя рэ дад нi свят — Ка ляд 
i Но ва га го да. У руб ры цы 
«Апы тан ка» зме шча ны ад-
ка зы. Мяр ку еш, чы тач, што 
боль шасць уз гад ва ла Го га ля 
i Бар шчэў ска га? Алё на Бе-
ла нож ка па ра i ла Лью i са Кэ-
ра ла! А ўво гу ле, пад свят ло 
ёлач ных лiх та ры каў чы та-
юць, як ака за ла ся, Кi ры лу 
Ту раў ска га, Iва на Ме ле жа, 
Ко нан Дой ля, «Жы ва га» i 
Каф ку. I вер шы!

Вер шы, што дру ку юц ца ў 
«Ма ла до сцi» ў снеж нi, — спрэс раз на стай-
ныя i ад ноль ка ва вар тыя ўва гi. Па куль дэ бю-
тант Змi цер За ха рэ вiч раз ва жае пра «ра цыю 
збаў най пры ну кi», улю бён ка ра ман ты каў На-
ста Ку да са ва на зi рае «кон цас цi на па мiн». 
Быц цам но вы Эдэм бяс хi ба вы Гос пад у за-
хап лен нi вы дых нуў, каб су свет рас па чаць 
з нас. Свят ла ну Сце пан чук «за ве ўспа мiн 
да вяр тан ня», Свят ла на Куль прад стаў ляе 

паэ му «Ян i Мар' я на», на пi са ную па вод ле 
ар хiў ных звес так.

Прой дзем ся па про зе? Тут та бе, чы тач, i 
са праўд ная дэ тэк тыў ная гiс то рыя з эле мен-
та мi «пра ка хан не» ў iра нiч ным сты лi Ган-
ны Ча кур («У по шу ках эк стра сэн са»), i каз кi 
для да рос лых у вы ка нан нi Ва ле рыi Са рот нiк 
(так i на зы ва юц ца, уся го во сем), i ме лад ра-
ма тыч ныя дзеi п'е сы Ге ор гiя Мар чу ка («Усё 
бу дзе заўт ра»). З дэ бю там у про зе вы сту пае 
сту дэнт бiя фа ка БДУ Аляк сандр Да ме нi кан 
(«Тва ры»).

Ча му вель мi важ ным з'яў ля ец ца вы ву чэн-
не спад чы ны бе ла рус-
кiх гу ма нi та ры яў ча соў 
бе ла ру сi за цыi? Ча му 
ча со пiс «Ма ла досць» 
вы ра шыў апуб лi ка ваць 
ма ла вя до мую на сён ня 
ра бо ту «Па раў на нне ў 
мас тац кай лi та ра ту ры» 
Яў ге на Ба ры чэў ска-
га? Цi толь кi з на го ды 
130-год дзя з дня на ра-
джэн ня апош ня га, якое 
ад зна ча ец ца ў снеж нi? 
Ад ка зы — у ар ты ку ле 
Цi ха на Чар ня ке вi ча i ў 
са мой ра бо це Ба ры-
чэў ска га, што па да ец-
ца тут жа. Пра «Ня до лю 
Ку ла коў ска га», 100-га-
до ва га юбi ля ра, пер ша-
га рэ дак та ра ча со пi са 
«Ма ла досць», рас па вя-

дае руб ры ка «Эпi ста ля рый».
Ска жы праў ду, чы тач: што бы ло па мiж на-

мi? Ча го ча каць нам з та бою ад го да на ступ-
на га? Са мых шчы рых чы та чоў «Ма ла до сцi» 
ў 2014-м ча ка юць ад крыц цi — тым больш 
цi ка выя i раз на стай ныя, чым шы рэй дыя па зон 
пад пiс кi. Пад пi шаш ся на паў год дзе, чы тач? 
Не пра га да еш.
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Неўзабаве тэ ле ка нал СТБ 
за пус кае но вы пра ект — iн-
тэ лект-шоу «Ра зум ней не 
пры ду ма еш». 16 ка манд, 
у кож най з якiх па 4 прад-
стаў нi кi пэў най пра фе сii, 
бу дуць спа бор нi чаць за 
га на ро вае зван не са праўд-
ных iн тэ ле кту а лаў. Пе ра-
мож цам жа ў да да так да 
гэ тых лаў раў да ста нец ца 
га лоў ны прыз — ванд роў-
ка ў Чар на го рыю.

Як рас па вя ла «Звяз дзе» 
прэс-сак ра тар тэ ле ка на ла 
Анас та сiя Са вiц кая, кож ны се-
зон iн тэ лект-шоу «Ра зум ней 
не пры ду ма еш» скла да ец ца 
з 15 гуль няў: 8 ад бо рач ных, 4 
чвэрць фi наль ных, 2 паў фi на-
лаў i фi на лу. У кож най гуль нi 
— 5 гей маў, за якiя 2 ка ман-
ды-са пер нi цы па вiн ны на браць 
най боль шую коль касць ба лаў i 
прай сцi ў на ступ ны этап.

Пра вi лы пра ек та до сыць 
прос тыя i зра зу ме лыя. У пер шым 
гей ме ад бы ва ец ца свое асаб лi-
вая «раз мiн ка» i пра вя ра юц ца 
агуль ныя ве ды ўдзель нi каў: вя-
ду чы «за кiд вае» ка ман ды 15 пы-
тан ня мi, на якiя трэ ба ад ка заць 
як ма га хут чэй (на роз дум уся го 
3 се кун ды). Пы тан нi мо гуць быць 
са мыя роз ныя: ад та го, коль кi 
пар хра ма сом у ДНК мал пы, да 
та го, якая кра i на вы пус кае аў та-
ма бiль мар кi Ferrari.

У на ступ ным гей ме аб вя шча-
ец ца пэў ная тэ ма гуль нi, а за да-
ча ўдзель нi каў — на цiс нуць на 
кноп ку i даць пра вiль ны ад каз 
хут чэй за кан ку рэн таў. Як ка-
жуць, «хто па спеў — той i з'еў». 
У на ступ ным ту ры мес ца вя ду-
ча га зай мае за про ша ны «зор ны 
госць», якi за дае ка ман дам па 4 
пы тан нi — як пра вi ла, са сва ёй 
пра фе сiй най сфе ры.

Чац вёр ты гейм но сiць кра-
са моў ную наз ву «Мой род ны 
кут». Ад па вед на, усе пы тан нi ў 
iм да ты чац ца Бе ла ру сi. А вы па-
мя та е це, на прык лад, хто аў тар 
паэ мы «Но вая зям ля» i якая жы-
вё лi на зме шча на на гер бе Га-
род нi? Не ўпус цi це маг чы масць 
пра ве рыць ся бе i да поў нiць або 
асвя жыць ве ды! На гэ тым эта-
пе ўдзель нi кi, якiя да юць ня пра-
вiль ныя ад ка зы, вы бы ва юць з 
гуль нi, па куль не за ста нец ца 
толь кi адзiн iн тэ ле кту ал.

Зы ход жа фi наль на га раў нда 
ў мно гiм за ле жыць ад ка пi та наў 
ка манд. Пе ра мож цаў кож най 
гуль нi ад зна чаць не вя лi кi мi пры-
за мi, але га лоў ны прыз атры мае 
толь кi ад на, са мая моц ная, зла-
джа ная i ра зум ная ка ман да.

Вя ду чы шоу «Ра зум ней не 
пры ду ма еш» Мi ха iл Мар фiн 
вя до мы тэ ле гле да чам i як гу-
лец у КВЗ, ак цёр i сцэ на рыст 
мност ва пра грам, i як вя ду чы 
вiк та ры ны — да рэ чы, так са ма 
iн тэ ле кту аль най — «Шчас лi вы 
вы па дак». Пра па но ву вес цi бе-
ла рус кi пра ект, пры зна ец ца, ён 

атры маў «ад мiн скiх сяб роў» i 
ад ра зу па га дзiў ся: «Мне гэ та 
цi ка ва i ў пра фе сiй ным сэн се, 
i па-ча ла ве чы. Я вель мi люб лю 
Мiнск, у мя не тут шмат сяб роў, 
з якi мi ця пер змо жам больш 
шчыль на пра ца ваць i час цей 
су стра кац ца».

Да рэ чы, пер шы се зон гуль нi 
— цi ка вай, аза ртнай, эма цы я-
наль най i шмат у чым не прад ка-
заль най — ужо зня лi, а вось на 
дру гi яшчэ цал кам рэ аль на тра-
пiць. Для гэ та га не аб ход на за ру-
чыц ца зго дай як мi нi мум 3 ка лег 
i сяб роў, абраць ка пi та на бу ду-
чай ка ман ды i за поў нiць за яў ку 
на сай це тэ ле ка на ла СТБ. А для 
раз мiн кi i пра вер кi ўлас ных сiл 
вар та па гля дзець пер шыя вы-
пус кi iн тэ лект-шоу «Ра зум ней 
не пры ду ма еш» i ад ка заць на 
пы тан нi ра зам з гуль ца мi, толь кi 
па гэ ты бок эк ра на. Пра ект бу-
дзе вы хо дзiць у эфiр уве ча ры па 
буд нях (20.15), а так са ма паў та-
рац ца ў су бо ту (17.40). Пер шы 
вы пуск — 7 снеж ня.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Па га ры зан та лі: 1. «Ад Дзві ны да Пры пя ці — бе-
ла-бе ла, \\Ад Дняп ра да Нё ма на — ... і ...». З вер ша 
П. Пан чан кі «Сне жань». 7. Знак за дыя ка бе ла рус ка-
га на род на га ка лен да ра, які пры хо дзіц ца на пе ры яд 
ад 24 снеж ня да 18 сту дзе ня. 8. У снеж ні ма роз і 
снег вы шэй ха ты — ... бу дзе ба га ты (прык). 9. Хут-
кая зме на, пе ра лі вы ко ле раў, свят ла. 11. Кар муш ка 
для жы вё лы. 13. На тоўп, зграя. 14. Ка лі сне жань 
су хі — вяс на і ... бу дуць су хія (прыкм.). 15. Пі лі паў-
скі ... . Пе ры яд ус тры ман ня ад ска ром най ежы, які 
доў жыц ца ад 28 ліс та па да да 7 сту дзе ня. 16. «... 
прый шла крад ком, па ці ху.\\Бя лют кай ноч рап тоў на 
ста ла». З вер ша Я. Маль ца «На ды ход зі мы». 18. Му-
зыч ны смыч ко вы ін стру мент. 19. «Шчо кі ру жа ве юць 
-\\... хлоп цаў грэ юць». З вер ша А. Дзе ру жын ска га 
«Пер шы снег». 23. Ура чыс ты верш. 25. Ста ра жыт на-
бе ла рус кая наз ва снеж ня. 26. Сне жань во ка сне гам 
це шыць, ды ма ро зам ... рве (прык.).

Па вер ты ка лі: 1. «Вунь па ся лі ла ся ...,\\Ужо на-
ве да ла бал кон». З вер ша М. Страль цо ва «Пер шы 
снег». 2. Драў ля ная пе ра кла дзі на ў сан ях. 3. У на ро-
дзе ка жуць: «... Юр'і ды абод ва дур ні: адзін га лод ны 
(6 мая), а дру гі ха лод ны (9 снеж ня). 4. Прэс на вод ная 
ры ба ся мей ства кар па вых. 5. Пас ля доў нік ёгі. 6. Па-
цяп лен не зі мой пас ля ма ро зу. 10. «З са бой зі ма пры-
нес ла нам\\За ба вы, ... і ўце хі». З вер ша А. Гру шэц-
ка га «Зі ма». 12. «Сне жань. Снеж на. ....\\Са ні шпар ка 
ім чац ца». З вер ша Ю. Пі ву но ва «Сне жань. Снеж на. 
...». 15. Прый дзе ... хму ры — рас ка пае гу ры (прык.). 
Пры свя так ... ад зна чаў ся 5 снеж ня. 17. Не вя лі кая 
арыя. 20. Вя лі кі гіс та рыч ны пе ры яд. 21. «А пе рад 
тым, як вы піць чар ку,\\Мы гэ так го лас уз ня сём:\\За 
..., за на шу гас па дар ку». З вер ша Я. Ко ла са «Тос ты. 
Пад Но вы 1948 г.». 22. Лі та ра гіс та рыч най кі ры лі цы 
і гла го лі цы; за раз ужы ва ец ца толь кі ў цар коў на сла-
вян скай мо ве. 24. Ме ра зя мель най пло шчы.

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

ЖА ХІ, ТА ЯМ НІ ЦЫ 
І ТРОШ КІ ІРО НІІ
Ня даў на па спра ча ла ся ў ін тэр нэ це: а 
ці па трэб на пісь мен ні ку на тхнен не? 
Як на мой по гляд, то паэ зія на огул 
без ста ну твор ча га ўзды му не маг-
чы мая. Ме на ві та на тхнен не пе ра во-
дзіць у ранг паэ зіі вер сі фі ка тар ства, 
ро біць яго ак там мас тац тва. Але ёсць 
і ін шыя мер ка ван ні... Так адзін вя до-
мы кры тык за пя рэ чыў: «А на вош та 
яно бы ло Цвя та е вай, якая кож ную 
ра ні цу а шос тай га дзі не са дзі ла ся за 
стол і пра ца ва ла, не сне даў шы і не звяр та ю чы ўва гу на тое, 
што ў яе за акном? На вош та яно бы ло Сты ве ну Кін гу, які за 
10 дзён на пі саў «Ча ла ве ка, які бя жыць»? Аль бо Дзю ма?...»

Але ж ме на ві та на тхнен не — гэ та той асаб лі вы стан, які, з ад на го 
бо ку, ха рак та ры зу ец ца ве лі зар ным пад' ёмам і на пру жан нем ча ла ве-
чых сіл, з дру го га бо ку — вы со кай пра ца здоль нас цю. На тхнен не — гэ-
та не столь кі ім пульс да пра цы, коль кі склад нік твор чай дзей нас ці.

Ві да воч на, што роз ныя жан ры лі та ра ту ры па тра бу юць і роз най 
сту пе ні эма цый на га ўзды му. Лі та ра ту раз наў цы, на прык лад, вы лу ча-
юць у асоб ную гру пу так зва ную фор муль ную лі та ра ту ру — лі та ра-
тур ныя тво ры, якія бы лі на пі са ны па вод ле пэў най схе мы. Да та кой 
лі та ра ту ры ад но сяць ме лад ра му, лю боў ныя гіс то рыі, дэ тэк ты вы, 
тры ле ры, фэн тэ зі, пры го ды і міс ты ку.

Да ня даў ня га ча су гэ тыя жан ры ў Бе ла ру сі, хоць і бы лі за па тра-
ба ва ны чы та чом, але рэд ка вы ка рыс тоў ва лі ся пісь мен ні ка мі. Сён ня 
ж мож на на зі раць ці ка васць да іх і ў ай чын ных твор цаў, асаб лі ва 
тых, хто зай ма ец ца пе ра кла да мі. Не так даў но вый шаў збор нік 
пе ра клад ных дэ тэк ты ваў «Зла чын ства, сэр!» А ця пер уба чыў свет 
збор нік міс тыч ных апа вя дан няў «Вус ціш ны па кой».

Як і па пя рэд няя кні га, «Вус ціш ны па кой» — гэ та збор нік апа вя-
дан няў, на пі са ных у роз ных кан цах све ту ў роз ны час роз ны мі аў-
та ра мі і аб' яд на ных тэ май стра ху. Дэ ві зам гэ тай кні гі мог бы стаць 
пер шы ра док са зме шча на га тут апа вя дан ня Эд га ра Ала на По 
«Мет цэн герш тэйн»: «Ва ўсе ча сы ча ла ве ка паў сюль пра сле да ва лі 
жах і лёс» (пе ра клад Г. Ян ку ты). Ад нак трэ ба пры знаць, што ў кні гу 
тра пі ла шмат тво раў, якія ня гле дзя чы на вы зна чэн не скла даль ні каў, 
на зваць улас на «міс тыч ны мі» скла да на.

На прык лад, «Ад чы не нае акно» Са кі (у пе ра кла дзе А. Каз ло вай), 
«Тры юм фы так сі дэр міс та» Гер бер та Уэл са (у пе ра кла дзе А. Ар цё-
ма ва), ды і сам «Вус ціш ны па кой» Ар ту ра Ко нан Дой ла (пе ра клад 
Але ны Пят ро віч), які даў наз ву ўся му збор ні ку — тво ры, хут чэй, 
вя сё лыя і іра ніч ныя, чым вус ціш ныя.

Ад нак жа хаў і міс ты кі для ах во чых усё ж ха пае: у кні зе больш за ча-
ты ры сот ні ста ро нак убо рыс тым шрыф там, та му чы тан нем для змроч-
ных ве ча ро вых пры цем каў наш чы тач да вяс ны бу дзе за бяс пе ча ны. 
Гэ так жа, як і ве да мі пра тое, што ёсць га тыч ны ра ман, бо ме на ві та 
звест кі пра яго зме шча ны ў прад мо ве да кні гі. На жаль, мно гія ска зы 
з гэ тай прад мо вы аказ ва юц ца доб ра зна ё мы мі тым, хто ці ка віц ца так 
зва ным «га тыч ным ра ма нам» і, у пры ват нас ці, твор час цю Эн Рэдк ліф. 
Здзіў лен не вы клі кае і тое, што аў та ры, пра якіх га во рыц ца ў прад мо ве, 
вель мі ма ла прад стаў ле ны ў са мім збор ні ку «Вус ціш ны па кой». У прад-
мо ве, да рэ чы, пе ра важ ная боль шасць пісь мен ні каў — анг ла моў ныя, а 
ў са мой кні зе прад стаў ле на вель мі ін тэр на цы я наль ная ка ман да: тут і 
ўкра і нец Юры Ві ні чук, і па ляк Ба ляс лаў Лесь ман, і пар ту га лец Ма рыю 
ды Са-Кар нэй ру, і швед ка Сель ма Ла гер лёф. Ад нак, як па каз вае во-
пыт чы тан ня, усе тво ры, прад стаў ле ныя ў кні зе, вы дат на пра цягва юць 
даў нюю тра ды цыю лі та ра ту ры «жа хаў і та ям ніц», ня гле дзя чы на ват на 
тое, што не ка то рыя аў та ры пра ца ва лі ў та кіх, зда ва ла ся б, су час ных 
жан рах, як аль тэр на тыў ная гіс то рыя ці фэн тэ зі.

Так, па дзеі, пра якія па ве дам ля ец ца ў апа вя дан ні «Вы спа-сяб-
роў ка» Фрэн сіс Сты венс (пе ра клад Паў ла До на ва), ад бы ва юц ца ў 
све це, дзе жан чы ны з'яў ля юц ца моц ным по лам. Зу сім не вус ціш-
на, а, хут чэй, за баў на чы таць раз ва гі га лоў най ге ра і ні-ма рач кі пра 
муж чын: «Ох, не так ужо і дрэн на я да муж чын стаў лю ся, як ты, ма-
быць, па ду маў. Псу юць іх, вось што дрэн на. Гэ та ця пер усе ка жуць, 
што муж чы на толь кі і мо жа, што на сіць рэ чы, ці па тры маць што, ці 
нянь кай у дзі ця чым пры тул ку пра ца ваць. А як на мой ро зум, дык 
муж чы ну і баць кам быць нель га, ка лі ён не мае жа но чай вы трым кі, 
а дзя цей вы хоў ваць — ня ма ча го і ка заць. Але гэ та ўсё пус тое».

Ад нак ха пае ў кні зе «Вус ціш ны па кой» і са праў ды страш ных 
апа вя дан няў, та кіх, ад якіх дры жы кі бя гуць па ску ры, а но гі хо чац ца 
пад цяг нуць з пад ло гі: а рап там хто пад крэс лам сха ваў ся? Да та кіх 
мож на ад нес ці апа вя дан не «Па ву чы ха» ня мец ка га пра за іка і паэ та, 
аў та ра міс тыч ных апа вя дан няў і ра ма наў Хан са Хай нца Эвер са (у 
пе ра кла дзе А. Ба ха рэ ві ча), і «Жоў тыя шпа ле ры» Шар ло ты Пэр кінс 
Гіл ман (у пе ра кла дзе Юлі Ці ма фе е вай), апа вя дан ні, якія, без умоў на, 
ад но сяц ца да кла сі кі жан ру.

Кні га ўзбро е на не толь кі прад мо вай, але і да во лі пад ра бяз ны мі ка-
мен та ры я мі і ка рот кі мі бія гра фі я мі пе ра клад чы каў. Чы та ю чы апош нія, 
між воль на за ўва жа еш, што боль шасць пе ра клад чы каў гэ тых тэкс таў 
— прос та-та кі асу джа ных на па пу ляр насць — на ра дзі лі ся ў 1980-я га ды, 
а зна чыць лю дзі ма ла дыя, су час ныя, за кла по ча ныя пос пе хам. Ня гле-
дзя чы на па раў наль на ма ла ды ўзрост, яны вель мі дбай на ста вяц ца да 
чу жых тэкс таў, дэ ман стру ю чы вы дат ную са ка ві тую бе ла рус кую мо ву, 
ча сам на столь кі са ма ві тую, што зло міш га ла ву — ці то гэ та ней кае ма ла 
ўжы ва льнае сло ва ці звы чай ная па мыл ка дру ку? Тым не менш пра фе-
сій насць, з якой яны па ды хо дзяць да тэкс таў, дае пад ста ву га ва рыць 
пра тое, што ў Бе ла ру сі скла да ец ца но вая шко ла пе ра кла ду, якая бу дзе 
грун та вац ца не толь кі на ве дан ні за меж ных моў, але, у пер шую чар гу, 
на ці ка вас ці да ак ту аль най лі та ра ту ры і ўлі ку гус таў ма са ва га чы та ча.

«Вус ціш ны па кой» — гэ та кні га, якую сме ла мож на рэ ка мен да ваць 
шы ро ка му ко лу чы та чоў, якія лю бяць ад на ча со ва жа хі і гу мар.

Ган на КІС ЛІ ЦЫ НА
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А памятаеш, як раней нельга 
было вуліцу перайсці 

з-за машын?

Мiж на род ны дзень доб ра ах вот нi каў у iмя эка-
на мiч на га i са цы яль на га раз вiц ця. Аб ве шча ны 
ра шэн нем 40-й се сii Ге не раль най Асамб леi ААН 
ад 17 снеж ня 1985 го да ў знак пры знан ня важ най 
ро лi доб ра ах вот нiц кiх i iн шых ар га нi за цый у са-
цы яль ным i эка на мiч ным раз вiц цi гра мад ства.

1803 год — на ра дзiў ся Фё дар Цют чаў, рус кi 
па эт. Гiс то ры кi лi чаць ро да па чы наль нi-

кам гэ та га ро ду За ха ра Цют ча ва, па слан ца Дзмiт рыя 
Да нско га да Ма мая, удзель нi ка Ку лi коў скай бiт вы. 
Ад нак са мi Цют ча вы пад трым лi ва лi ле ген ду пра сваё 
за меж нае па хо джан не, уз вод зя чы ге не а ло гiю да 
фла рэн тый ска га проз вi шча Ду джы, нось бiт якой быў 
спа да рож нi кам Мар ка По ла. «Не ка то рыя яго вер шы 
прой дуць з кан ца ў ка нец усю Ра сiю i пе ра жы вуць у 
лi та ра ту ры мно гае з та го, што ця пер зда ец ца даў га-
веч ным». Так аха рак та ры за ваў Iван Тур ге неў твор-
часць свай го су час нi ка Фё да ра Iва на вi ча Цют ча ва. 
22 га ды па эт пра жыў за мя жой, амаль усё жыц цё 
га ва рыў, пi саў па-фран цуз ску, але са мыя па та ем-
ныя дум кi мог вы ка заць толь кi ў рус кiм вер шы — на 
мо ве сва ёй ра дзi мы. Цют чаў ве рыў, што Ра сii пры-
га та ва на аха валь ная i пан сла вян ская мi сiя. У тво рах 
паэ та рус кiя асно вы, «рус кая ду ша» су праць ста яць 
без ду хоў нас цi на ва коль на га све ту. Паэ зiя Цют ча ва 
зра бi ла вя лi кi ўплыў на твор часць Фе та, Бру са ва, 
Iва но ва, Са ла гу ба.

1945 год — у ра ё-
не так зва на га 

Бер муд ска га трох ву голь нi ка 
ў паў ноч най Ат лан ты цы бяс-
след на знiк лi шэсць са ма-
лё таў i 27 ва ен на слу жа чых 
мар ской авiя цыi ЗША, якiя 
зна хо дзi лi ся ў iх. Ана маль ная 
зо на i сён ня лi чыц ца ад ным з 
са мых за гад ка вых мес цаў на 
пла не це.

1955 год — на ра дзiў ся (вёс ка Па бо ла ва Ра-
га чоў ска га ра ё на Го мель скай воб лас цi) 

Аляк сандр Вi кенць е вiч Цi ма шэн ка, бе ла рус кi ву чо ны 
ў га лi не бiя фi зi кi, док тар бiя ла гiч ных на вук (1998). 
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi (2000).

Ры гор ШЫР МА, ха ра вы ды ры жор, 
фальк ла рыст, гра мад скi i му зыч ны дзе яч:

«Гэ та нi чо га, што ноч цём ная, — 
за тое зор кi яр чэй мiг цяць у не бе».

МА ЕШ ВЕ ДЫ? 
ПРЫ МЯ НЯЙ I ВЫЙ ГРА ВАЙ!

У эфi рыУ эфi ры  ��

Фо та: прэс-служ ба тэ ле ка на ла СТБ.

Сне жань сне гам во ка це шыць
С

кл
аў

 Л
я в

о
н

 Ц
Е

 Л
Е

Ш
, г

. Д
зя

р ж
ы

нс
к.

Па га ры зан та лі: 1. Снег. 7. Мядз ведзь. 8. Год. 9. 
Іг ра. 11. Яс лі. 13. Ар да. 14. Ле та. 15. Пост. 16. Зі ма. 
18. Альт. 19. Лы жы. 23. Ода. 25. Пра сі нець. 26. Ву ха. 

Па вер ты ка лі: 1. Сі ні ца. 2. Вяз. 3. Два. 4. Язь. 5. Ёг. 
6. Ад лі га. 10. Ра дасць. 12. Сне гі ры. 15. Пра коп. 17. 
Ары ё за. 20. Эра. 21. Мір. 22. Яць. 24. Ар.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

«МА ЛА ДОСЦЬ»: 
ШТО БЫ ЛО ПА МIЖ НА МI?
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