
Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Івана, 
Мікалая, Міхаіла, Пятра, 
Сцяпана.

К. Веры, Юстыны.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.47 19.20 12.33

Вi цебск — 6.35 19.10 12.35

Ма гi лёў — 6.37 19.10 12.33

Го мель — 6.34 19.06 12.32

Гродна — 7.02 19.35 12.33

Брэст — 7.04 19.35 12.31

Месяц
Маладзік у 13.59.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
Іг нат Пят роў вы ра шыў 

стаць кар ды ё ла гам.

— Не раю! — ка жа яму 

Ба рыс, — лепш стань дан-

тыс там! Сэр ца ў ча ла ве ка 

ад но, а зу боў — трыц цаць 

два!

— Лю бы, як та бе мая ка-

рун ка вая бя ліз на?

— Ну ні чо га так...

— Дзіў на, а наш су сед 

Жо ра ка жа — што прос та 

ад пад ная!!!

— Ча му ты та кі сум ны?

— Мая жон ка з дзець мі 

з'яз джае на ад па чы нак на 

цэ лыя тры тыд ні!

— Штось ці я ця бе не ра-

зу мею...

— Дык ка лі я не бу ду 

за сму ча ны, яна ж пе ра-

ду мае.
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Адказ насць за змест рэкла мы ня-
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17 ВЕ РАС НЯ

1830 год — за сна ва на Гро дзен-

ская аб лас ная на ву ко вая 

біб лі я тэ ка імя Я. Кар ска га.

1860 год — на-

ра дзіў ся 

Кан драт То да ра віч Лей ка, бе ла рус кі 

пісь мен нік.

1910 год — на ра дзі ла ся На-

дзея Ры го раў на Грэ ка ва, 

дзяр жаў ны дзе яч Бе ла ру сі.

1915 год — на ра дзіў ся (ця пе-

раш ні гар па сё лак Ло еў) 

Акім Паў ла віч Кар пен ка, Ге рой Са вец-

ка га Са ю за.

1920 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ду баў ля ны ця пе-

раш ня га Мінск ага ра ё на) Мі ха іл Ры го ра віч 

Ці ха но віч, поў ны ка ва лер ор дэ на Сла вы.

1925 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Пят ро віч Ко валь, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ве тэ ры на рыі, 

док тар ве тэ ры нар ных на вук, пра фе сар.

У гэ ты ж дзень ад быў ся пер шы вы пуск пе да га гіч на га 

фа куль тэ та Бел дзярж уні вер сі тэ та (110 спе цы я ліс таў).

1950 год — на ра дзіў ся Іван Ар сен е віч Ка рэн да, 

бе ла рус кі па эт і пра за ік, гра мад ска-куль-

тур ны дзеч, дып ла мат.

1960 год — у Бе ла рус кім тэ ат ры імя Ян кі Ку па лы 

гле да чы ўба чы лі 400-ю па ста ноў ку ка ме дыі 

Ян кі Ку па лы «Паў лін ка».

2005 год — 17-18 ве рас ня ў га ра дах Ма зыр 

і Тураў ад бы лі ся ўра чыс тыя ме ра пры ем-

ствы, пры све ча ныя 1000-год дзю Ма зыр ска-Ту раў скай 

пра ва слаў най епар хіі. Быў уста ля ва ны па мят ны знак 

«1000-год дзе Ту раў скай епар хіі».

1735 год — на ра дзіў ся Жан-Жа-

зэф Мер лін, бель гій скі му-

зы кант і ме ха нік-вы на ход нік, які пры ду маў 

ро лі ка выя кань кі.

1935 год — на ра-

дзіў ся Кен 

Эл тан Кі зі, аме ры кан скі пісь мен нік. Аў тар 

ра ма на «Па лёт над гняз дом зя зю лі», па 

якім у 1975 го дзе па стаў ле ны фільм Мі ла-

ша Фор ма на, які абы шоў увесь свет.

1965 год — на ра дзіў ся Бра ян 

Сін гер, аме ры кан скі кі на-

рэ жы сёр, прад зю сар і сцэ на рыст. Ся-

род яго філь маў — «Па да зро ныя асо бы», «Лю дзі Ікс», 

«Багем ская рап со дыя».

АЛЯКСАНДР ГЕРЦЭН:

«Цяжкія злачынствы цягнуць за сабой 
цяжкія наступствы».

Яў ге нія Яні шчыц. «Тво-

ры, жыц ця піс, ка мен та-

рыі». У 4-х та мах. Том 3. 

Мінск, Бе ла рус кая на-

ву ка, 2019.

«Але ка лі пі саць 

на ўзроў ні сэр ца —

Не трэ ба быць за сэр ца 

ра зум ней...»

360 вер шаў «лас таў кі Па-

лес ся», да гэ туль не вя до мых 

чы та чу... Зга дзі це ся, на ват 

дзе ля та ко га вар та на быць 

кні гу. А яшчэ ле пей — ка лі 

ўсе ча ты ры та мы ў свой час 

ста нуць на ва шыя кніж ныя 

па лі цы. Бо я ма ла ба чы ла 

збо раў тво раў, зроб ле ных 

з та кой лю боўю да аў та ра. 

У трэ цім, апош нім з вы да-

дзе ных, то ме прад стаў ле-

ны ўсе вы яў ле ныя вер шы 

Яў ге ніі Яні шчыц, што не 

ўвай шлі ў збор ні кі, у тым 

лі ку з чар на ві коў і на тат ні-

каў, — не ка то рыя за ста лі-

ся дву ма-тры ма рад ка мі, 

ледзь па спеў шы пра рас ці з 

на тхнен ня. Пры во дзіц ца на-

ват вуч нёў скі сшы так, у якім 

на ву чэн ка Па рэ цкай шко лы 

з Пін шчы ны за піс ва ла пер-

шыя вер шы і кра наль ныя 

раз ва жан ні. А яшчэ ў то-

ме — со рак шэсць ус па мі наў 

пра па эт ку, чыя тра гіч ная 

смерць — крок у не быц цё з 

пад ва кон ня ўлас нае ква тэ-

ры — пра цяг вае ўзруш ваць 

і праз га ды. Том атры маў ся 

аб' ёміс ты, у во сем сот няў 

ста ро нак. Праў да, скла даль-

ні ца, Свят ла на Ка ляд ка, 

пры зна ец ца: «Ад нак адзін 

ню анс, яко га ха це ла ся б 

па збег нуць, усё ж за стаў ся: 

по бач апы ну лі ся тво ры, роз-

ныя па мас тац кіх вар тас цях 

і тэр мі не на пі сан ня — моц-

ныя і сла быя, ран нія і апош-

нія». Але гэта ж — і вя лі кі 

плюс кні гі, якая па каз вае 

па эт ку ва ўсім дыя па зо не. 

Тым бо лей за ўсім, што звя-

за на з Яні шчыц, ад чу ва ец ца 

та ям ні ца — зда ец ца, вось 

яна вы бліск вае за ня роў ны-

мі рад ка мі з на тат ні ка аль-

бо не ча ка ным фраг мен там 

не чых ус па мі наў. Сяб роў ка 

Яў ге ніі Ра і са Ба ра ві ко ва 

згад вае, як тая не за доў га 

да смер ці скар дзі ла ся: нех-

та пры слаў ёй рэ кві ем. Алег 

Лой ка, які ву чыў па эт ку ва 

ўні вер сі тэ це, ус па мі нае, 

як Яні шчыц за пра сі ла яго 

быць сва там на сва ім вя сел-

лі. Але трэ ба бы ло ехаць у 

Лат вію, дзе жыў жа ніх, Алег 

Ан то на віч му сіў ад мо віц ца... 

А по тым шлюб Яў ге ніі ру-

шыў ся, а ў ін тым най лі ры цы 

з'я ві ла ся «Вы», што ад ра-

са ва ла ся зу сім не му жу... 

Бліз кія сяб ры па мя та юць 

усё, але не ўсё мо гуць ска-

заць на ўпрост, на пуб лі ку... 

І, вя до ма, кра на юць ус па-

мі ны ма ці Яў ге ніі, Ма рыі 

Анд рэ еў ны Па тап чук, якая, 

як ні хто, ра зу ме ла сваё не-

звы чай нае дзі ця. Вось ма-

лая Жэнь ка, пад зу джа ная 

ста рэй шы мі хлап ца мі, ска ча 

ў вір — і ледзь не па та нае. 

Не ад ра зу за га ва ры ла, ка лі 

ад ка ча лі... Быц цам на тым 

све це па бы ва ла. А по тым 

па лю бі ла ха дзіць ад на на 

ра ку. «Пой дзе, ся дзе ка ля 

та го ві ра, гля дзіць на ва ду і 

неш та сваё ду мае, ду мае...

— Ве да еш, ма ту ля, так 

цяг не, там та кая без дань, 

аб ло кі ў ім плы вуць, як не-

дзе ў дру гім жыц ці».

Ма рыя Анд рэ еў на ка за-

ла пра Жэ ню: «А яна та кая 

пла мя ніс тая, як ус кі нец ца, 

што агонь». А яшчэ — «яе 

та лент быў як ка лю чы дрот 

для не ка то рых, аб яго яны 

ка ло лі ся».

Зрэш ты, «раў ні вы кры-

тык, не ка пай ся ў до лі» — 

пры во дзіць ра док Яў ге ніі 

Яні шчыц аў тар прад мо вы, 

про ся чы ад но сіц ца да чу-

жых та ям ніц з па ша най.

Ка дзуо Исигуро. «Не от-

пус кай ме ня». Моск ва, 

Вы да вец тва «Экс мо», 

2019.

На што мо жа пай сці ча-

ла вец тва дзе ля вы ля чэн ня 

смя рот ных хва роб? Май-

стры ан ты ўто пій даў но да вя-

лі, што з та кой ма ты ва цы яй 

мя жы ча ла ве чай жорст кас-

ці ня ма. Ву чо ныя спрад ве ку 

вы ка рыс тоў ва юць для ме-

ды цын скіх до сле даў жы вёл. 

Ста віць до сле ды на лю дзях, 

вя до ма, зла чын ства... А калі 

гэ та не зу сім лю дзі, а па-

збаў ле ныя ду шы кло ны? 

Ка дзуа Ісі гу ра, бры тан скі 

пісь мен нік япон ска га па-

хо джан ня і но бе леў скі лаў-

рэ ат, не пер шым ства рыў 

ва ры я цыю пра жорст кі лёс 

кло наў. Але здо леў зра біць 

гэ та да стат ко ва шмат слой-

на, ат мас фер на і за гад ка ва. 

Бо чы тач амаль да апошняга 

не ра зу мее, што ад бы ваец-

ца ў за кры тым пан сі ё не для 

па да зро на па слух мя ных 

дзя цей. На ву чэн цы вель мі 

лю бяць на стаў ні каў, апан та-

на зай ма юц ца мас тац твам і 

ча мусь ці не вы яў ля юць пад-

лет ка ва га бун ту — акра мя 

не па пу ляр на га То мі, у яко га 

зда ра юц ца пры сту пы агрэ-

сіі, за якія яму вель мі со рам-

на. А яшчэ дзе ці рых ту юц ца 

да якой сьці важ най мі сіі... 

І тым бо лей вус ціш на ро біц-

ца чы та чу, ка лі ён ра зу мее, 

што «вы ня ткі», з якіх скла-

да ец ца тая мі сія, — гэ та 

апе ра цыі па вы да лен ні ор-

га наў, што пе ра са дзяць «са-

праўд ным» лю дзям. Хтось з 

кло наў-до на раў пе ра жы вае 

два вы ня ткі, хтось — тры. 

Са мае га на ро вае — ча ты-

ры. А та ды — «за вяр шэн-

не». Сло ва «смерць» за ба-

ро не на. Ёсць, ад нак, лю дзі, 

якія ўпар та да вод зяць, што 

кло ны ма юць тыя ж па чуц ці 

і та лен ты, як і іх за бой цы. 

Спра бу юць па тлу ма чыць 

кло нам ня пра віль насць та-

го, як з імі абы хо дзяц ца. 

Але ці здольныя га лоў ныя 

ге роі — То мі і яго сяб роў-

ка Рут — іс ці ў зма ган ні да 

кан ца, ці змі рацца з на ка-

на ван нем? Дык, маг чы ма, 

ме на ві та здоль насць апан-

та на га су пра ці ву, хай і без-

на дзей на га, ёсць пры кме та 

са праўд на га ча ла ве ка? А з 

дру го га бо ку, кож ны ж ве-

дае, што па мрэ, што ўзрост 

бу дзе ра біць «вы ня ткі» 

з яго на га ар га ніз му, да са-

ма га «за вяр шэн ня»... Але 

ра ту ец ца ка хан нем, мас-

тац твам і ве рай... Ня прос ты 

ра ман, які лёг ка чы та ец ца, 

ды па кі дае да во лі дэ прэ сіў-

ны пры смак. І ўва хо дзіць у 

лік сот ні леп шых анг лій скіх 

ра ма наў усіх ча соў.

Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.
Вы дан ні для агля ду пра да стаў-

ле ныя кніж ным ма га зі нам «Ака-
дэ міч ная кні га», Мінск, пр-т Не за-
леж нас ці, 72.

КНІЖ НЫ ГАС ЦІ НЕЦ


