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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 8.00 17.46 9.46
Вi цебск — 7.53 17.33 9.40
Ма гi лёў — 7.50 17.36 9.46
Го мель — 7.43 17.37 9.54
Гродна — 8.14 18.02 9.48
Брэст    — 8.11 18.06 9.55

ЗАЎТРА
Вы хад ны: пра чнуў ся, па еў, ста-

міў ся.

— Па зыч, ка лі лас ка, 100 руб лёў. 

У дзе ся ці асоб ні ках.

Ха лас цяк з 20-га до вым ста жам 

пры бі ра ец ца ў ква тэ ры пры да па мо-

зе фра зы «Ды чыс та, ма быць».

— Хто са мы га лоў ны во раг па жар-

на га?

— Му ха! Яна спаць пе ра шка джае!

У кож най жан чы ны па він на быць 

ма лень кая чор ная су кен ка, якая ёй 

ма лень кая.

Месяц
Поўня 24 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Блізнят.

Iмянiны
Пр. Праскоўі, Мікалая, Назара, 
Пратаса, Селівана.
К. Зоі, Івоны, Сабіны, Вінцэнта, 
Пятра.

Фо та Ірыны СІДАРОК.
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1908 год — на ра дзіў-

ся (г. Го мель) 

Май сей Ба ры са віч Чар нен ка, 

жур на ліст-па ляр нік, пісь мен нік. 

У 1935 го дзе пры маў удзел у 

пер шай са вец кай экс пе ды цыі 

на ле да ко ле «Сад ко» ў вы со кія шы ро ты Паў ноч-

на га Ле да ві та га акі я на як ка рэс пан дэнт га зе ты 

«Ком со моль ская пра вда». На ле да ко ле «Тай-

мыр» у 1938-м пры маў удзел у вы ра та ван ні дрэй-

фу ю чай на ву ко вай стан цыі «Паў ноч ны по люс» 

ка ля бе ра гоў Грэн ланд ска га мо ра. Зай маў ся 

на ву ко вай дзей нас цю ў Арк тыч ным ін сты ту це 

ў Ле нін гра дзе. Вы да ваў сіс тэ ма тыч ныя збор ні кі 

«Праб ле мы Поў на чы» і «Ле та піс Поў на чы». Пад 

яго рэ дак цы яй і з ка мен та ры я мі вый шла два та-

мы на рус кай мо ве кні гі нар веж ска га ву чо на га і 

па ляр на га да след чы ка Ф. Нан се на «Фрам» у Па-

ляр ным мо ры». Па мёр у 1965 го дзе. Імем Май сея 

Чар нен кі на зва ны пік на Зям лі Ка ра ле вы Мод у 

Ан тарк ты дзе.

1923 
год — у Віль ні на 1-й (уста ноў чай) 

кан фе рэн цыі ство ра на Ка му ніс-

тыч ная пар тыя За ход няй Бе ла ру сі (КПЗБ) — на 

пра вах тэ ры та ры яль най ар га ні за цыі ў скла дзе 

КП Поль шчы, дзей ні ча ла да жніў ня 1938 го да.

1989 
год — на ва ен най ба зе ў ра ё не 

па сёл ка Стань ка ва (Дзяр жын-

скі ра ён) лік ві да ва на апош няя са вец кая ра ке та 

АТР-23 (СС-23) згод на з са вец ка-аме ры кан скім 

да га во рам аб лік ві да цыі ра кет ся рэд няй і мен-

шай да лё кас ці.

1728 год — на ра дзіў ся 

Джэймс Кук, анг-

лій скі ма ра пла вец, да след чык, 

кар то граф і пер ша ад кры валь-

нік. Уз на чаль ваў тры экс пе ды-

цыі па да сле да ван ні Су свет на га 

акі я на, дзве з якіх бы лі кру га-

свет ныя. Пад час гэ тых экс пе ды цый здзейс ніў 

шэ раг важ ных геа гра фіч ных ад крыц цяў. Па мёр 

у 1779 го дзе.

1855 год — на ра дзіў ся Іван Ула дзі мі-

ра віч Мі чу рын, ра сій скі і са вец кі 

бі ё лаг і се лек цы я нер, за сна-

валь нік на ву ко вай се лек цыі 

пла до вых, ягад ных і ін шых 

куль тур у СССР, га на ро вы 

член АН СССР, ака дэ мік 

УАСГНІЛ. Рас пра ца ваў ме-

та ды се лек цыі пла до ва-ягад-

ных рас лін, га лоў ным чы нам 

ме тад ад да ле най гіб ры ды-

за цыі (пад бор баць коў скіх 

пар, пе ра адо лен не не скры-

жа валь нас ці і інш.). Па мёр у 1935 го дзе.

1900 год — на ра дзі ла ся Лі дзія Анд рэ-

еў на Рус ла на ва, рус кая эст рад ная 

спя вач ка, вы ка наў ца рус кіх на род ных пе сень, за-

слу жа ная ар тыст ка РСФСР (1942 год). Па мер ла 

ў 1973 го дзе.

1978 год — на ра дзі ла ся Ва нэ са Мэй, 

су свет на вя до мая скры пач ка, кам-

па зі тар. Удзель ні ца зі мо вых Алім пій скіх гуль няў 

2014 го да ў Со чы. Вя до мая ў асноў ным дзя ку ю чы 

тэх на-апра цоў кам кла січ ных кам па зі цый.
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ПА МІЖ КА НЁМ І АЛЕ НЕМ
У су свет ным геа гра фіч ным кан тэкс це 

звы чай на згад ва ец ца шэсць вя лі кіх зон, 

дзе «пра пі са ла ся» ка чэў ніц тва. Перш за 

ўсё, гэ та еў ра зій скі стэп, дзе раз вод зяць 

так зва ныя пяць ві даў жы вё лы (конь, 

буй ная ра га тая жы вё ла, авеч ка, ка за, 

вярб люд). Прытым най больш важ ным у 

гэ тай «пя цёр цы» лі чыц ца ме на ві та конь. 

Ка чэў ні кі дадзенага мак ра рэ гі ё на ў свой 

час ства ры лі ма гут ныя стэ па выя ім пе рыі 

(скі фы, ху ну, цюр кі, ман го лы).

На Бліз кім Ус хо дзе ка чэў ні кі спрад ве-

ку раз во дзі лі дроб ную ра га тую жы вё лу, 

а ў якас ці транс пар ту вы ка рыс тоў ва лі 

ко ней, вярб лю даў і аслоў. У Ара вій ская 

пус ты ні і Са ха ры пе ра ва жа лі вярб лю да-

во ды, а ва Ус ход няй Аф ры цы, са ва нах 

на поў дзень ад Са ха ры раз во дзі лі буй-

ную ра га тую жы вё лу. На сель ніц тва вы-

са ка гор ных пла то Унут ра най Азіі (Ты бет, 

Па мір) і Паўд нё вай Аме ры кі (Ан ды) спе-

цы я лі за ва ла ся на раз вя дзен ні ад па вед-

на якаў, а так са ма лам і аль па каў. Яшчэ 

ад на вя лі кая тэ ры то рыя — паў ноч ныя, у 

асноў ным суб арк тыч ныя зо ны, дзе на-

сель ніц тва зай ма ец ца але не га доў ляй.

Роск віт ка чэў ніц тва звя за ны з пе рыя -

дам уз нік нен ня ім пе рый. На прык лад, 

у хун скі час (ім пе рыя Ху ну іс на ва ла з 

220 г. да н. э. да ІІ ста год дзя н. э.) бы-

лі ўста ноў ле ны пра мыя кан так ты па між 

Кі та ем і Ры мам. Пры чым асаб лі ва важ-

ную ро лю ў гэ тым ады гра лі ман голь скія 

за ва ёў ні кі. Та кім чы нам сфар мі ра ваў ся 

адзі ны лан цу жок між на род на га ганд лю, 

тэх на ла гіч ных і куль тур ных аб ме наў. 

У вы ні ку та кіх пра цэ саў у За ход нюю Еў-

ро пу тра пі лі по рах, ком пас і кні га дру ка-

ван не. У не ка то рых гіс та рыч ных пра цах 

гэ ты пе ры яд на зы ва юць не інакш, як 

«ся рэд ня веч най гла ба лі за цы яй».

З па чат кам эпо хі ма дэр ні за цыі ка чэў-

ні кі ака за лі ся ня здоль ны мі кан ку ра ваць 

з ін дуст ры яль най эка но мі кай. З'яў лен-

не шмат за рад най аг ня стрэль най зброі 

і ар ты ле рыі па сту по ва па кла ла ка нец 

іх ва ен най ма гут нас ці. І ка чэў ні кі па ча лі 

ўклю чац ца ў ма дэр ні за цый ныя пра цэ сы 

ў якас ці пад па рад ка ва на га бо ку. У вы ні-

ку ста ла змя няц ца ка ча вая гас па дар ка, 

дэ фар ма ва ла ся гра мад ская ар га ні за-

цыя. За раз пры клад на 35—40 міль ё наў 

ча ла век у све це пра цяг ва юць зай мац ца 

ка ча вой жы вё ла га доў ляй (Паў ноч ная, 

Цэнт раль ная і Унут ра ная Азія, Бліз кі 

Ус ход, Аф ры ка). А ў та кіх кра і нах, як 

Ні гер, Са ма лі, Маў ры та нія, ка чэў ні кі-жы-

вё ла во ды да сюль скла да юць боль шую 

част ку на сель ніц тва.

ВЯР ТАН НЕ ДА ВЫ ТО КАЎ
У анг ла моў най лі та ра ту ры ня рэд ка 

су стра ка ец ца вы раз «hоrsе реорlе» — 

кон ныя лю дзі, верш ні кі, на ез ні кі. Гэ та 

прык лад ад на го з мност ва аб агуль няль-

ных тэр мі наў, з да па мо гай якіх на ву коў-

цы спра ба ва лі і да гэ та га ча су спра бу-

юць да сле да ваць, апі саць і асэн са ваць 

жыц цё ча ла вец тва ў све це бяз меж ных 

стэ паў са ста ра жыт ных ча соў і да на-

шых дзён. Іс нуе мер ка ван не, што ка чэў-

ні кі бы лі толь кі кры ні цай агрэ сіі і ра ба-

ван няў. У рэ аль нас ці ж іс на ваў шы ро кі 

спектр роз ных фор маў кан так таў па між 

асе лым і стэ па вым све там — ад ва ен на-

га су праць ста ян ня і за ва ёў да шы ро кіх 

уза е ма вы гад ных ганд лё вых кан так таў. 

Без умоў на, ка чэў ні кі ады гра лі важ ную 

ро лю ў гіс то рыі ча ла вец тва. Яны спры я лі 

асва ен ню ма ла пры дат ных для жыц ця 

тэ ры то рый. Дзя ку ю чы іх па ся рэд ніц кай 

дзей нас ці ўста лёў ва лі ся ганд лё выя су-

вя зі па між цы ві лі за цы я мі, рас паў сюдж-

ва лі ся тэх на ла гіч ныя, куль тур ныя іна-

ва цыі.

Між тым мно гія ка ча выя на ро ды сён-

ня зна хо дзяц ца пад па гро зай асі мі ля цыі 

і стра ты са ма быт нас ці. У гэ тай сі ту а цыі 

вель мі да рэ чы прый шла ся іні цы я ты ва 

Кыр гыз ста на па ар га ні за цыі Гуль няў 

ка чэў ні каў (Wоrld Nоmаd Gаmеs). Гэ та 

між на род ныя спар тыў ныя спа бор ніц-

твы па эт ніч ных ві дах спор ту. У іх асно-

ве — на род ныя гуль ні ка ча вых на ро даў 

Цэнт раль най Азіі. Пер шыя Су свет ныя 

гуль ні ка чэў ні каў прай шлі ў го ра дзе Чал-

пон-Ата Ісык-Куль скай воб лас ці Кыр гы-

зіі ў ве рас ні 2014 го да. Та ды ў іх узя лі 

ўдзел ка ля 600 спарт сме наў з 19 кра ін. 

Па за ле тась у ме ра пры ем стве ўдзель ні-

ча лі ка ля ты ся чы ча ла век з 55 дзяр жаў. 

Трэ ція Гуль ні прай шлі сё ле та і пры цяг-

ну лі ка ля дзвюх ты сяч удзель ні каў, якія 

прад ста ві лі 74 кра і ны.

— Сён ня па лі тыч ныя, эка-

на міч ныя, эка ла гіч ныя і куль-

тур ныя пра цэ сы, якія ад бы ва-

юц ца ў све це, на бі ра юць вы со-

кі аба рот. Хут кі мі тэм па мі мя-

ня юц ца тэх на ло гіі. Усе гэ тыя 

з'я вы на роў ні з да сяг нен ня мі 

спа ра дзі лі пе рад ча ла вец твам 

шэ раг но вых праб лем. У та кіх 

умо вах мае вя лі кае зна чэн не 

зва рот да каш тоў нас цяў, спад-

чы ны і тра ды цый ка ча вых на-

ро даў. Цы ві лі за цыя ка чэў ні каў 

ахоп лі вае гіс то рыю ты ся ча год-

дзяў. Гэ та вя лі кая спад чы на, 

якая ўклю чае вя ліз ную тэ ры-

то рыю, — ад зна чыў прэ зі дэнт Кыр гыз-

ста на Са аран бай Жэ эн бе каў, вы сту па ю-

чы на цы ры мо ніі ад крыц ця ІІІ Су свет ных 

гуль няў ка чэў ні каў.

АПОШ НІЯ НА ШЧАД КІ АТЫ ЛЫ
На працягу тыд ня прад стаў ні кі ся мі 

дзя сят каў кра ін на ўзбя рэж жы Ісык-Ку-

ля спа бор ні ча лі ў 37 ві дах спор ту, ся род 

якіх — роз ныя ві ды ба раць бы, па ля ван-

не, страль ба, кон ныя за ба вы, ін тэ ле кту-

аль ныя тур ні ры. Гуль ні вы клі ка лі вя лі кую 

ці ка васць: ме ра пры ем ства асвят ля лі 

больш за 600 прад стаў ні коў за меж ных 

срод каў ма са вай ін фар ма цыі. У 60 кра-

і нах све ту бы ла ар га ні за ва на пра мая 

транс ля цыя спа бор ніц тваў.

«Су свет ныя гуль ні ка чэў ні каў — бліс-

ку чы ва ры янт для тых, хто ста міў ся ад 

Алім пій скіх гуль няў», — ар ты кул з та-

кой наз вай быў апуб лі ка ва ны ў ад ной з 

най больш аў та ры тэт ных анг ла моў ных 

га зет Кі тая — Sоuth Сhіnа Mоrnіng Роst. 

«Ма ляў ні чая цяс ні на Кыр чын ім гнен на 

за поў ні ла ся гас ця мі, якія пры еха лі з роз-

ных кут коў Зям лі. Тут са бра лі ся ка ля 

дзе ся ці ты сяч ча ла век», — ад зна чы ла 

вы дан не.

У ма тэ ры я ле ад на го з араб скіх СМІ 

ад зна ча ец ца, што Гуль ні ка чэў ні каў ста-

но вяц ца ві до вішч ным ана ла гам Алім-

пі я ды. «Алім пій скія гуль ні спрад ве ку 

лі чац ца ад ной з гран ды ёз ных па дзей 

у све це спор ту, але Кыр гыз стан пра па-

нуе больш за хап ляль ную гла баль ную 

аль тэр на ты ву — Су свет ныя гуль ні ка-

чэў ні каў», — ад зна чае аў тар ар ты ку ла. 

Ту рэц кія сай ты на він пад крэс лі ва лі, што 

Гуль ні ста лі «гран ды ёз най па дзе яй». 

«Гуль ні ка чэў ні каў за не вя лі кі пе ры яд 

пе ра тва ры лі ся ў свя та эт на спор ту», — 

ад зна чы ла Dаіlу Sаbаh.

Не абы шлі Гуль ні сва ёй ува гай і мас-

ме дыя Венг рыі. Прэм' ер-мі ністр гэ тай 

кра і ны стаў ад ным з га на ро вых гас цей 

ра зам з прэ зі дэн та мі цюр ка моў ных 

дзяр жаў. «Венг ры — апош нія на шчад-

кі Аты лы, і мы га то выя на пі саць но вую 

ста рон ку гіс то рыі, якая ста не ас но вай 

су пра цоў ніц тва з цюр ка моў ны мі кра і на-

мі», — за ўва жыў Вік тар Ор бан.

ЯК СТРА ЛЯЦЬ НА ГА МІ З ЛУ КА?
Усе ме ра пры ем ствы пра хо дзі лі ў двух 

вы дат ных мес цах — на іпад ро ме, спе цы-

яль на па бу да ва ным для Гуль няў на бе-

ра зе вы са ка гор на га во зе ра, акру жа на га 

гор ны мі хрыб та мі Цянь-Ша ня, і шы ро кім 

по лі, дзе ўста ля ва лі ка ля ты ся чы юр таў. 

Най леп шыя луч ні кі на ко нях і дым ны во-

дар сма жа на га мя са пе ра тва ра лі гэ тае 

по ле ў ла гер ка чэў ні каў з мі ну лай эпо хі, 

ад зна чы ла вя до мае аме ры кан скае вы-

дан не Thе Nеw Yоrk Tіmеs. «Мы імк нём-

ся ад ра дзіць на шу гіс та рыч ную ідэн тыч-

насць», — ад зна чыў Ка нат Аман ку лаў, 

мі ністр па спра вах мо ла дзі, куль ту ры і 

спор ту Кыр гыз ста на. Зра зу ме лае жа-

дан не.

Пра вя дзен не Гуль няў вы клі кае су пя-

рэч лі выя мер ка ван ні ў гра мад стве, ад-

зна чае Thе Nеw Yоrk Tіmеs. Не ка то рыя 

сцвяр джа юць, што бы ло б лепш вы дат-

ка ваць гэ тыя гро шы на ін шыя па трэ бы. 

Ад нак мно гія мяс цо выя ўдзель ні кі го ра ча 

пад тры ма лі ідэю пра вя дзен ня зна ка ва га 

ме ра пры ем ства. Ад на з іх — 32-га до вая 

Аі да Акма та ва, якая рас пра ца ва ла свой 

фір мо вы трук, стра ля ю чы з лу ка пры 

да па мо зе... ног. Яе фа та гра фіі з'я ві лі ся 

на ста рон ках мно гіх за меж ных вы дан-

няў і «па рва лі» сац сет кі. «А вы так са ма 

здо ле е це?» — па ці ка ві ла ся ў чы та чоў 

кі тай ская га зе та Сhіnа Dаіlу, ма ю чы на 

ўва зе фан тас тыч нае ўмен не Аі ды. На 

Гуль нях яна ўдзель ні ча ла ў спа бор ніц-

тве па страль бе з лу ка вер хам на ка ні. 

«Гэ та не прос та чар го вае вы ступ лен не, 

а ад на з клю ча вых па дзей у ма ім жыц-

ці, — пе рад ае сло вы Аі ды Thе Nеw Yоrk 

Tіmеs. — Я ха чу да па маг чы ў раз віц ці 

на шай куль ту ры і на шых тра ды цый». Да-

рэ чы, у мно гіх дыс цып лі нах жан чы ны 

вы сту па лі на роў ні з муж чы на мі. Вя до ма, 

«ама зон кі» не за ста лі ся не за ўва жа ны мі 

СМІ. «Вер ха вая яз да, страль ба з лу ка і 

са ка лі нае па ля ван не — на Гуль нях ка-

чэў ні каў ня ма жан чын, якія не ўме лі б 

усё гэ та» — ме на ві та з та кім за га лоў кам 

вый шаў ар ты кул бры тан ска га вы дан ня 

Dаіlу Mаіl.

Лі да рам ме даль на га за лі ку ста лі 

гас па да ры Гуль няў — Кыр-

гыз стан. На дру гім агуль на-

ка манд ным мес цы апы нуў ся 

Ка зах стан, на трэ цім — Ра сія. 

Чац вёр ты ра док за ня ла збор-

ная Турк ме ні ста на, а пя ты — 

Уз бе кі ста на. Удзель ні ча лі ў 

спа бор ніц твах і бе ла ру сы (да-

рэ чы, прад стаў ні кі на шай краі -

ны бра лі ўдзел ва ўсіх трох эт-

на алім пі я дах ка ля Ісык-Ку ля), 

праў да, у пры зё ры не тра пі лі. 

Ад нак, як ка жуць, га лоў нае — 

не пе ра мо га. Кыр гы зам уда ло-

ся ства рыць брэнд на са мрэч 

су свет на га маш та бу, па коль кі 

Гуль ні ад ра джа юць ма гут ную 

гіс та рыч ную плы ню і аб' яд ноў ва юць на 

гэ тай плат фор ме дзя сят кі кра ін све ту 

(коль касць удзель ні каў ста біль на па вы-

ша ец ца).

Ну а мес ца пра вя дзен ня эт на алім пі-

я ды змя ня ец ца. Кі раў нік ура да Кыр гыз-

ста на Му ха мед ка лый Аб улга зі еў пе ра-

даў прад стаў ні кам Тур цыі сцяг Гуль няў 

і по суд з ле да ві ко вай ва дой — сім ва лам 

зма ган ня ка чэў ні каў. Праз два га ды ме-

ра пры ем ства прой дзе ўжо на ўзбя рэж-

жы Між зем на га мо ра. Да рэ чы, гэ та ў 

тра ды цы ях ка чэў ні каў: як вя до ма, яны 

ня ўрымс лі выя і доў га на ад ным мес цы 

не ся дзяць.

За хар БУ РАК.

На вум Галь пя ро віч (нар. 1948) — вы дат ны бе-

ла рус кі па эт, жур на ліст. Член Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі. Скон чыў Ві цеб скі пе дінс ты тут. Вы даў 

шэ раг кніг паэ зіі, у тым лі ку «Сця жы на», «Бра ма», 

«Вост раў ду шы», «Стру на», «Свят ло ў акне», «Гэ-

та ўсё для ця бе», «Го лас і рэ ха». У роз ныя га ды 

пра ца ваў у га зе тах, ча со пі сах, на ра дыё. Аў тар 

шмат лі кіх рэ парт ажаў, ана лі тыч ных ма тэ ры я лаў. 

Пра цяг лы час з'яў ля ец ца га лоў ным ды рэк та рам 

за меж на га вя шчан ня Бе ла рус ка га ра дыё. Яго 

тво ры пе ра кла дзе ны на рус кую, бал гар скую, ру-

мын скую і поль скую мо вы.

На вер шы Н. Галь пя ро ві ча на пі са ны пес ні вя-

до мы мі бе ла рус кі мі кам па зі та ра мі Э. За рыц кім, 

У. Буд ні кам, В. Іва но вым, А. Елі се ен ка вым.

Сё ле та ў кра і не шы ро ка ад зна ча ец ца 70-га до-

вы юбі лей зна ка мі та га паэ та На ву ма Якаў ле ві ча 

Галь пя ро ві ча. Він шу ем яго но вай пес няй.

К@нтынентыК@нтыненты

Ка чэў ні кі зноў у трэн дзе. Вы со кія хут ка сці і заў сёд ная ма біль насць 

су час на га све ту штур ха юць лю дзей да пе ра ме ны мес цаў. З'я віў ся 

на ват тэр мін «не ака чэў ні кі». Так па зна ча юць тых, хто фак тыч на 

вя дзе ка ча вы або паў ка ча вы лад жыц ця ў су час ных умо вах. Па ро дзе 

за ня ткаў мно гія з гэ тых лю дзей з'яў ля юц ца ар тыс та мі, на ву коў ца мі, 

па лі ты ка мі, спарт сме на мі, шоў ме на мі, ко мі ва я жо ра мі, ме не джа ра мі, 

вы клад чы ка мі, се зон ны мі ра бот ні ка мі, ай ціш ні ка мі («ліч ба выя 

ка чэў ні кі»). Ра ней, вя до ма, усё бы ло па-ін ша му. Уліч ва ю чы вя лі кую 

ці ка васць у све це да ты ся ча га до вай спад чы ны ка чэў ні каў, па трэб на 

бы ла ідэя, якая б на са мрэч аб' яд на ла кра і ны і кан ты нен ты. Уні каль ны 

пра ект быў рас па ча ты ў Кыр гы зіі. Ча ты ры га ды та му — у 2014-м — тут 

ар га ні за ва лі і пра вя лі са праўд ную эт на алім пі я ду — Гуль ні ка чэў ні каў. 

Як не вя лі кай цэнт раль на а зі яц кай кра і не ўда ло ся «рас кру ціць» 

гла баль ны брэнд?

АЛІМ ПІ Я ДА ДЛЯ КА ЧЭЎ НІ КАЎАЛІМ ПІ Я ДА ДЛЯ КА ЧЭЎ НІ КАЎ
Як Кыр гызстан «рас кру ці ў» су свет ны брэнд?

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...
Руб ры ку вя дзе 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@gmaіl.com

АПОШ НЯЕ КА ХАН НЕ

Вер шы — На вум Галь пя ро віч, 
му зы ка — Яў ген Кся не віч.

Куп лет 1:
Апош няе ка хан не, бы во сень скі ту ман —
Зда ец ца, прый дзе дзень, 

і вось яно рас та не...
Апош няе ка хан не — спа кус лі вы пад ман
Пе рад сі вой зі мою, 

пе рад глу хім рас стан нем.

Пры пеў:
Апош няе ка хан не — са лод кае, як мёд,
Пя шчот нае, як свет, спа кус нае да згу бы,
Ба лю чае, як ра на, та нют кае, бы лёд,
І гор кае да слёз, як ці хі вы гук «лю бы».

Куп лет 2:
Апош няе ка хан не — апош няя ві на,
Апош няе ві но, апош няя на дзея.
Апош няе ка хан не — апош няе для нас,
Ка лі сві таль ны зо лак на не бе за ір дзее.

Пры пеў.

Ак цыя-кон курс «Ша лік лё су», са ма стой ны 

вы раб абя рэ га і са праўд ная твор чая га ле рэя з 

тво ра мі на род ных май строў ка рэ ліц кай зям лі і 

ра ён на га До ма ра мёст ваў. Усё гэ та ад бы ло ся 

ў Рай цаў скім сель скім клу бе, дзе зла дзі лі свя-

та на род най твор час ці «Ма ко ша за пра шае».

У го нар сла вян скай ба гі ні ру ка дзел ля, ці, 

па-су час на му, хэнд-мэй ду, умель цы ганд ля-

ва лі ад мыс ло вы мі вы ра ба мі, якія здзіў ля лі 

ары гі наль нас цю і раз на стай нас цю су ве ні раў 

з са ло мы, іль ну, глі ны, дрэ ва...

Гос ці на бы лі на па мяць дзі вос ныя рэ чы, да-

ве да лі ся пра ге ра і ню свя та і, на рэш це, прос та 

да лі ад па чы нак ва чам і ду шы, апы нуў шы ся 

ся род пры га жос ці і твор чай ат мас фе ры.

Іры на СІ ДА РОК.

ХЭНД-МЭЙД 
АД БА ГІ НІ МА КО ШЫ
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