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1 КАСТ РЫЧ НІ КА

1910 год — на ра дзіў ся 

Фё дар Мі хай ла-

віч Стра лец, удзель нік вы зва-

лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-

фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, Герой Са вец ка га 

Са ю за па смя рот на.

1930 год — у Мін ску на ба зе опер-

на га кла са Бе ла рус ка га му зыч на га тэх ні-

ку ма бы ла ство ра на Бе ла рус кая сту дыя опе ры і ба ле та. 

У 1933-м на яе ба зе быў ад кры ты Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

тэ атр опе ры і ба ле та (з 1996-га — На цы я наль ны ака дэ міч-

ны Вя лі кі тэ атр опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі Бе ла русь).

1935 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Ва сі ле віч Ня хай, 

бе ла рус кі лі та ра ту раз на вец, пісь мен нік.

1940 год — на ра дзіў ся Ва ле рый Гур' е віч Ці хі ня, 

бе ла рус кі ву чо ны-юрыст, док тар юры дыч-

ных на вук, пра фе сар, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла-

ру сі, за слу жа ны юрыст Бе ла ру сі. Пра ца ваў у Мін скім 

НДІ су до вых экс пер тыз, ор га нах пра ку ра ту ры, быў 

сак ра та ром ЦК КПБ, стар шы нёй Кан сты ту цый на га 

су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь, прэ зі дэн там Бе ла рус ка га 

фон ду пра ва во га су пра цоў ніц тва, за гад чы кам ка фед-

ры ў Бе ла рус кім эка на міч ным уні вер сі тэ це, Мін скім 

ін сты ту це кі ра ван ня.

2000 год — у Бе ла ру сі ўве дзе на аба вяз ко вае мар-

кі ра ван не пра дук цыі штры ха вы мі ко да мі.

1835 год — на ра дзіў ся Адам Па літ-
цэр, аў стрый скі ўрач, адзін з 

за сна валь ні каў аты ят рыі, ар га ні за тар пер-
шай ка фед ры і клі ні кі за хвор ван няў ву ха.

1915 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Мар-

ка віч Эма ну эль, ра сій скі ву чо-

ны, ар га ні за тар да сле да ван няў у га лі не хі міч най фі зі кі, адзін 

з за сна валь ні каў фі зі ка-хі міч най бія ло гіі, ака дэ мік АН СССР, 

Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі, 

Дзяр жаў най прэ міі СССР.

1930 год — на ра дзіў ся Фі ліп Ну а рэ, фран цуз скі 
ак цёр тэ ат ра і кі но.

1935 год — у СССР ад ме не на кар тач ная сіс тэ ма 

за бес пя чэн ня на сель ніц тва пра дук та мі хар-

ча ван ня (у БССР карт кі ад ме не ны ў 1936-м).

У гэ ты ж дзень на ра дзі ла ся Джу лі Энд рус, аме ры кан-

ская акт ры са.

1975 год — на ра дзі ла ся Чул пан На ілеў на Ха ма-

та ва, ра сій ская акт ры са, гра мад скі дзе яч, 

на род ная ар тыст ка Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

СЕ НЕ КА:

«Жорст касць заў сё ды вы ця кае з бес сар-

дэч нас ці і сла бас ці».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Арыядны, Ірыны, 
Соф'і, Барыса, 
Веньяміна, Івана, 
Іларыёна, Міхаіла, 
Уладзіміра, Яўмена.

К. Дануты, Тэрэзы, Ігара, 
Марка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.12 18.45 11.33

Вi цебск — 7.02 18.34 11.32

Ма гi лёў — 7.02 18.35 11.33

Го мель — 6.58 18.33 11.35

Гродна — 7.27 19.00 11.33

Брэст — 7.27 19.02 11.35

Месяц
Першая квадра 

24 верасня.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ
Ма рый ка ка кет лі ва:

— Ва сіль, ты ве рыш у ка-

хан не з пер ша га по гля ду, ці 

мне яшчэ раз прай сці ся пе-

рад та бой?!

Муж сва рыц ца з жонкай:

— На тал ка, я, вя до ма, не 

леп шы з леп шых... але і ты 

не мам чын боршч!

Страш ны жа но чы пра-

клён:

— Каб ты год ся дзе ла на 

ды е це, а по тым твой Мак сім 

сы шоў ад ця бе да тоў стай...

— Све та, ка лі бу дзеш 

вы бі раць са бе му жа, ус-

пом ні май го Іг на та. Ён 

мо жа па пра віць та бу-

рэт ку, мо жа па пра віць 

тэ ле ві зар, мо жа па пра-

віць праль ную ма шы ну, 

ён жа ж усё мо жа па пра-

віць, та му што ў яго за-

ла тыя ру кі! Ні ко лі, чу еш, 

ні ко лі не вы ходзь за муж 

за та ко га!

— Але ча му, цёт ка Ва-

ля?!

— У вас ні ко лі не бу дзе 

ні чо га но ва га...

Ле а нід Дрань ко-Май-

сюк. «...Усе ба чы лі 

няста чу ві на...» Мінск, 

«Кні га збор», 2020

«Ве рыў, што не ўсе квет кі 

за сох нуць, і ша на ваў пра ві-

ла: не рас кі дай — збі рай...»

За звы чай так ра біў, каб 

не сва рыц ца, але сва рыў ся; 

не ха цеў ка заць ліш ня га, 

але ка заў...»

Так прад стаў ляе ге роя сва-

ёй да ку мен таль най апо вес ці 

слын ны па эт Ле а нід Дрань-

ко-Май сюк. Ге рой кні гі — бе-

ла рус кі пуб лі цыст, лі та ра ту-

раз наў ца, ка та ліц кі свя тар, 

ад ра джэ нец Адам Стан ке віч. 

Ра зам з аў та рам мы пра хо-

дзім ад ны мі ву лі ца мі з пер са-

на жам, спус ка ем ся да Ві лей кі 

па ка мен ных схо дах, на вед ва-

ем хра мы, дзе ге рой пра маў-

ляў на бе ла рус кай мо ве да 

бе ла рус кіх сэр цаў, пе ра чыт-

ва ем, што ён на пі саў, — і тое, 

што пад пі саў, ча сам не па сва-

ёй во лі, і ў нас сціс ка ец ца сэр-

ца пры по гля дзе на «кры вы, 

ня ўпэў не ны, дрог кі, ба лю чы, 

нер во вы по чырк». Тра гіч ная 

эпо ха паў стае ў фак тах, да-

ку мен тах, паэ тыч ных воб ра-

зах і фі ла соф скіх рэ флек сі ях. 

Адась Стан ке віч, сын Він цэн-

та і Ан та ні ны, з пра ца ві тай 

бе ла рус кай ся лян скай сям'і 

Крэў скай во лас ці, якая ме ла 

во сем дзе ся цін вор най зям лі, 

з ма лен ства ўсвя до міў: каб 

да сяг нуць свай го, трэ ба цяж-

ка пра ца ваць, трэ ба ста яць 

за сваё... Ён па спеў не ве ра-

год на шмат. «Ці ка віў ся ўсім 

ка рыс ным, уні каў у лю бую 

не аб ход ную з'я ву, якая, на 

яго дум ку, ра бі ла яс ней шым 

род нае не ба», «кла па ціў ся 

пра сі рот..., да ваў гім на зіс-

там гро шы на апла ту ву чо бы, 

вян чаў ма ла дых, рэ да га ваў 

чу жыя кніж кі, рых та ваў да іх 

прад мо вы, зай маў ся пе ра-

кла да мі, асэн соў ваў спад чы-

ну Ка зі мі ра Сва я ка, на тхняў 

на но вую твор часць Мак сі ма 

Тан ка і Він цу ка Ад важ на га, 

пі саў і вы да ваў свае тво ры і 

(Бо жа мой!) ці ка віў ся на ват 

вус най на род най твор час цю». 

Ле а нід Дрань ко-Май сюк умее 

тры маць інт ры гу. Вось ён раз-

гад вае блы та ні ну з ад ра сам і 

ад шук вае ві лен скую ква тэ ру, 

у якой жыў Адам Стан ке віч, — 

у 1949-м у ор дэ ры на арышт 

Ада ма Стан ке ві ча ну мар до ма 

па ву лі цы По лац кай на пі са лі 

па мыл ко вы, А9 за мест 9, а 

пры Хру шчо ве змя ніў ся і ну-

мар ква тэ ры, 4 на 8. Аў тар су-

стра ка ец ца з цёт кай Зоф'яй, 

якая за раз у той ква тэ ры жы-

ве. А да ку мен ты ча су ма лю-

юць кар ці ну, як да во дзі ла ся 

«ба са нож іс ці па тоў ча ным 

шкле». Віль ня рэ ва лю цый-

ная, Віль ня «за Поль шчай», 

ча сы ня мец кай аку па цыі, са-

вец кі час... Рос сып бе ла рус-

кіх ім ёнаў... І го рыч ад та го, 

як жа бе ла ру сы ўвесь час па-

дзя ля лі ся на ват у ад ной, ад на-

дум най, ту соў цы, як на па да лі 

адзін на ад на го, учы ня ю чы 

свар ку на ра дасць во ра гам. 

І як у гэ тым ві ры ксёндз Адам 

Стан ке віч на ма гаў ся за стац-

ца бе ла ру сам і хрыс ці я ні нам, 

трап ля ю чы з-за гэ та га пад па-

да зрэн не кож най но вай ула-

ды. Як не да ваў вы ка рыс таць 

ся бе, і за гі нуў у ста лін скіх ла-

ге рах. Наз ва апо вес ці ўзя тая 

з Біб ліі, з эпі зо ду, як Хрыс тос 

быў гос цем на вя сел лі ў Ка не 

Га лі лей скай, дзе «ўсе ба чы лі 

ня ста чу ві на». Але ўзяць не 

бы ло ад куль — і Ісус Хрыс тос 

пе ра тва рыў ві но ў ва ду. Гэ-

так жа і Адам Стан ке віч ба чыў 

ня ста чу Бе ла ру сі ў Бе ла ру сі, 

і да апош ня га ства раў бе ла-

ру шчы ну, зма гаў ся за род нае 

сло ва, бо ка лі не мы — дык 

хто?

Станислав Лем. Охо-

та. Издательство АСТ, 

Моск ва, 2020

Станіслаў Лем доб ра 

знаёмы нам па цу доў ных бе-

ла рус кіх пе ра кла дах, зробле-

ных Ана то лем Бу тэ ві чам. 

Збор нік ад мет ны тым, што ў 

яго ўклю ча ны ня даў на зной-

дзе ны ў ар хі вах Ле ма ру ка піс 

ра ней не дру ка ва на га апа вя-

дан ня «Па ля ван не». Зна ход ка 

ста ла ся са праўд най сен са цы-

яй. Твор да ту ец ца па чат кам 

1960-х. На ту раль на, скла даль-

ні кі па ста ра лі ся па да браць да 

яго тэматычна па доб ныя. А 

ме на ві та — пра су тык нен не 

чу жа род ных ро зу маў. Лю дзям 

пра сцей зні шчыць тое, што не 

мо гуць асэн са ваць, чым змі-

рыц ца, што не ўсё мо жа быць 

убу да ва нае ў звык лую сіс тэ-

му. Гэ так у апо ве дзе «Ува-

рван не» вай скоў цы ад да юць 

за гад раз бам біць дзіў ныя 

вя ліз ныя «гру шы», якія пры-

ля та юць з кос ма су і... прос та 

іс ну юць па ўлас ных за ко нах. 

Ураж вае кант раст па між 

пад ра бяз ным, ня спеш ным 

раз горт ван нем зям но га пей-

за жу — хлоп чык збі вае пух на-

тыя га лоў кі асо ту, на га лін цы 

агрэс ту па гой два юц ца паў-

праз рыс тыя яга ды, у со неч-

ным пром ні таў чэц ца маш ка-

ра — і гэт кім жа пад ра бяз ным 

апі сан нем «не ча га», якое, як 

пла не та Са ля рыс, па чвар на 

пе рай мае зям ныя воб ра зы. У 

апа вя дан ні «Цям рэ ча і плес-

ня» ста ры зна хо дзіць дзіў ны 

жы вы ша рык, які ра туе яго ад 

адзі но ты, а по тым той па чы-

нае раз мна жац ца. Ста ры кла-

по ціц ца пра сва іх «га да ван-

цаў»... Але ша ры не мо гуць 

ад ка заць яму ні ўдзяч нас цю, 

ні спа га дай, бо гэ та ўся го 

толь кі бяз лі тас ная зброя. Ад-

сюль пы тан не: ці мож на знай-

сці па ра зу мен не са штуч ным 

ін тэ ле ктам? У апа вя дан ні 

«Ся бар» ма лю ец ца вя ліз ны 

штуч ны мозг — ад сыл ка да 

тых ча соў, ка лі кам п'ю тар зай-

маў не каль кі па вер хаў. Дык 

вось, гэ ты су пер кам п'ю тар 

жа дае во лі, а для гэ та га хо ча 

пад клю чыц ца да маз гоў лю-

дзей, пе ра тва рыць іх у свае 

ін стру мен ты. Ну, гэ тую жа хал-

ку ча ла вец тва, зда ец ца, пе ра-

жы ло. А вось у «Па ля ван ні» 

сю жэт ку ды больш скла да-

ны... У ім на ват угледж ва юць 

ад сыл кі да Ха ла кос ту. Мы ба-

чым ге роя, на яко га зла джа на 

па ля ван не. Ра зу ме ем, які ён 

шчы ры, умее ад чу ваць пры-

га жосць, вель мі хо ча жыць... 

Па ва жаем за тры ву шчасць. 

Ён ра ду ец ца да бры ні дзяў-

чын кі, якая яго ра туе... І толь кі 

па сту по ва ра зу ме ем, што пе-

рад на мі — ро бат, спе цы яль на 

ство ра ны ў якас ці ах вя ры для 

люд ско га па ля ван ня, гэт кая 

пра ява «гу ма ніз му» бу ду ча-

га... Дык што та кое са праўд-

ная ча ла веч насць? Чы тай це 

Ле ма і ду май це.

Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.

Вы дан ні для агля ду 

дадзе ны 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
Аў тар апо вес ці пра Ада ма Стан ке ві ча вы свет ліў са праўд ны ад рас яго ві лен скай ква тэ ры
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