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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 4.58 21.32 16.34
Вi цебск — 4.41 21.29 16.48
Ма гi лёў — 4.48 21.22 16.34
Го мель — 4.53 21.11 16.18
Гродна — 5.15 21.46 16.31
Брэст    — 5.24 21.38 16.14

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Анатоля, Васіля, 
Дзяміда, Івана, Канстанціна, Макея, 
Марка, Нікадзіма, Піліпа, Сцяпана.
К. Марыі, Бенядзікта, Сцяпана.

Месяц
Першая квадра ў 6.19. 
Месяц у сузор’і Скарпіёна.
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Па га ры зан та лi: Па лу ба. Акар дэ-
он. Япо нiя. Ам бал. На бор. Аiд. Ге лiй. 
Жняя. За пал ка. Бры. Нан ка. Птах. 
Та ру са. Мак. Ба а баб. Рэ ха. Уса. Лот. 
Старт. Ба рон. Эрг. Тан га. Нек тар. Тра-
ва. Атам. Мо ра. Кла ве сiн. На мiт ка.

Па вер ты ка лi: Сiн тэ за тар. Бу дан. 
На пор. Ума лот. Ба ля са. Она. Ба ян. 
Акат. Ар ган. Гу ра мi. Корм. Атон. Бу-
лён. Явар. Кнi га. Аман. Лай ба. Сон. 
Ласт. Джып. Та бу рэт. Мя та. Аст ра. 
Хi ба. Гра фi ка.

1583 год — 430 га доў з ча су за сна ван ня Ня свіж ска га па ла-
ца ва-пар ка ва га комп лек су, пом ні ка ар хі тэк ту ры XVІ-XІX 

стст. За мак за кла дзе ны кня зем М.К. Ра дзі ві лам (Сі рот кам). У яго 
бу даў ніц тве да 1599 го да ўдзель ні чаў італь ян скі ар хі тэк тар Дж. Бер-
нар до ні. За мак вы лу чаў ся шы ро кі мі ўма ца валь ны мі збу да ван ня мі. 
Пер ша па чат ко ва ён быў з усіх ба коў акру жа ны ва дой азёр і ка на-
лаў. Тра піць на яго тэ ры то рыю мож на бы ло толь кі па раз бор ным 
мос це, які ў вы пад ку на па ду во ра га пры ма лі. Ня свіж ская крэ пасць 
ме ла важ нае ва ен нае зна чэн не на пра ця гу не каль кіх ста год дзяў, 
бы ла мес цам за ся родж ван ня атра даў пры ват най ар міі кня зёў Ра-
дзі ві лаў. У за мку з ча сам бы лі са бра ны ба га тыя ар хі вы (у 1551-м 
род кня зёў Ра дзі ві лаў атры маў пра ва на за хоў ван не ў Ня сві жы 
«Мет ры кі Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га» — дру го га асоб ні ка ўсіх 
ар хіў ных да ку мен таў, якія ты чац ца гіс то рыі княст ва), уні каль ныя 
ка лек цыі з роз ных аб лас цей на ву кі і куль ту ры, біб лі я тэ ка, кар цін-
ная га ле рэя. Ме на ві та тут бы лі за сна ва ныя пер шыя на тэ ры то рыі 
су час най Бе ла ру сі пеў чая ка пэ ла, пры двор ны ар кестр і тэ атр.

1872 год — на ра дзіў ся вя лі кі нар веж скі 
па да рож нік і па ляр ны да след чык 

Ру аль Амунд сэн. «Усё маё жыц цё з пят нац ца-
ці га до ва га ўзрос ту бы ло па ста ян ным ру хам 
на пе рад да ад ной кан крэт най мэ ты», — ка заў 
ён. Яно і на са мой спра ве бы ло так: у 22 га ды 
Амунд сэн быў юн гам, у 24 — штур ма нам, у 26 
— ужо зі ма ваў у вы со кіх шы ро тах. Амунд сэ-
ну бы ло трыц цаць дзе вяць, ка лі ар га ні за ва ная 
ім экс пе ды цыя ўпер шы ню ў гіс то рыі да сяг ну ла 
Паўд нё ва г а по лю са. А яшчэ праз пят нац цаць га доў ён пра ля цеў 
над Паў ноч ным по лю сам на аб ле дзя не лым ды ры жаб лі. «Тое, што 
да гэ та га ча су яшчэ не вя до ма нам на на шай пла не це, ціс не ней-
кім пры гнё там на свя до масць боль шас ці лю дзей, — сцвяр джаў 
ён. — Гэ тае не вя до мае з'яў ля ец ца чымсь ці, ча го ча ла век яшчэ не 
пе ра мог, ней кім па ста ян ным до ка зам на ша га бяс сіл ля». У чэр ве ні 
1928 го да Ру аль Амунд сэн пра паў без вес так, спра бу ю чы знай сці 
сля ды экс пе ды цыі Но бі ля, якая па цяр пе ла кру шэн не.

1937 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ада маў ка Го рац ка га ра ё на 
Ма гі лёў скай вобл.) Мі ка лай Сця па на віч Пят роў, бе ла-

рус кі ву чо ны, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук (1986), пра фе сар 
(1989). Аў тар на ву ко вых прац па оп ты цы і ла зер най фі зі цы. Прад-
ка заў эфект уз мац нен ня свят ла пры поў ным ад біц ці ад ін верс ных 
ася род дзяў і з'я ву ап тыч най біс та біль нас ці свят ла. Лаў рэ ат Дзяр-
жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1990).

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

«Праз су час насць мы па да ём ру ку бу ду чы ні і па кла да ем 
над зеі на свой край, свой на род, на са міх ся бе».
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ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

«Усе ас тат нія» мас та кі не мо-
гуць на ма ля ваць аб раз для царк-
вы, бо ў лю дзей не ўзні мец ца 
ру ка пе ра хрыс ціц ца на ад люст-
ра ван не грэш най ду шы.

Мой ся бар Ба рыс ма ля ваць 
умее. Змал ку, як ся бе па мя тае, 
— з алоў кам у ру цэ. Яго, вяс ко-
ва га хлап чу ка, пас ля пя ці кла саў 
узя лі ў ста ліч ную шко лу-ін тэр нат 
для адо ра ных дзя цей, по тым — 
ву чо ба ў тэ ат раль на-мас тац кім 
ін сты ту це, га ды і га ды ра бо ты 
пра фе сій ным мас та ком...

Ба ры су ска ры ла ся лі нія, ста ла 
зу сім пад улад най, па слух мя най і 
аб гі нае вы гі ны яго ных ду мак, як 
ва да дроб ныя ка мень чы кі. Та кія 
мас та кі доб ра бач ныя ся род лю-
дзей, рэ кла ма ваць іх не трэ ба.

Дык зу сім на ту раль на, што 
Ба ры са вы здоль нас ці за ўва жыў 
і аца ніў і адзін ду хоў ны ай цец, 
свя тар, ка ра цей ка жу чы. Яшчэ 
да во лі ма ла ды ча ла век, ён атры-
маў пад сваё апе ка ван не но вы 
храм у ня даў на за се ле ным мік ра-
ра ё не го ра да і па чаў кла па ціц ца 
аб аздаб лен ні па куль не над та 

на мо ле на га ду хоў на га пры тул ка. 
Ад ной чы на сваю ры зы ку ён узяў 
і за мо віў Ба ры су аб раз свя ці це-
ля Ва сі ля Вя лі ка га. Не ма лень кі, 
які пры ладж ва юць у ку це ха ты, 
а хра ма вы, вы шы нёй звыш двух 
мет раў. Ба рыс з ах во тай па чаў 
ла дзіц ца да не зна ё май да гэ туль 
твор час ці. Мож на ска заць, з па-
кор лі вай па слух мя нас цю ве ру ю-
ча га ча ла ве ка. Узяў ся вы ву чаць 
даў ней шыя ўзо ры ад па вед ных 
аб ра зоў свя ці це ля і вы браў з іх 
той, які най больш ура зіў, га ю чым 
свят лом лёг на ду шу — аб раз ві-
зан тый ска га пісь ма.

Ва сіль Вя лі кі ся дзіць на шы-
коў ным, з дзі вос най дэ ка ра тыў-
на-скульп тур най аздо бай тро не. 
Па суе да гэ тай ба га тай аздо бы і 
яго цар коў нае ўбран не — шы тае 
за ла ты мі ніт ка мі, упры го жа нае 
кры жо вым ар на мен там ды вы-
ява мі свя тых. У ру цэ ў яго — раз-
гор ну тая кні га Свя то га пі сан ня. 
Паль цы дру гой ру кі скла дзе ны 
для бла сла вен ня: зда ец ца, якое 
ім гнен не — і свя ці цель бла сла-
віць схі ле на га пе рад іко най вер ні-

ка на доб рыя спра вы і па чуц ці.
Верх нюю пра сто ру па лат на 

Ба рыс па крыў су саль ным зо ла-
там, якое ззя ла за спі най свя то га 
ня гас ным свят лом.

Гля дзіш на гэ тае вы яў лен-
чае ха раст во — і ло віш ся бе на 
ня звык лай дум цы: і ба га ты па 
свец кіх мер ках убор Ва сі ля Вя-
лі ка га, і вы со кі яго трон зу сім не 
ўспры ма юц ца як звык лыя зна кі 
зям но га ва ла дар ства, а толь кі як 
па цвяр джэн не ва ла дар ства ду-
хоў на га, ад люст ра ван не пе ра ва гі 
свя ці це ля ў ве дан ні на воб ма цак 
вы бру ка ва на га Зба ві це лем шля-
ху. Ён па вя дзе — за ім пой дуць.

Цу доў ным чы нам для мя не на 
аб ра зе вы яві ла ся і ме та мар фо за 
зо ла та, гэ та га спрад веч на га сім-
ва лу зям но га ба гац ця і сквап нас-
ці. Раз гла джа нае та нют кім сло-
ем, яно тут, як ужо ка заў, уся го 
толь кі свят ло. От жа схі біў: не 
«ўся го толь кі», а ня звод ная кры-
ні ца Свят ла, якое вы пра мень ва-
ец ца з мі ну ла га, азо ра на га ду-
хоў ным подз ві гам свя тых ай цоў, 
і, як гэ та ні дзіў на, — і са свет ла га 
ку точ ка тва ёй, не ад ры ну та га імі 
спат ка ем ца, ду шы. Свят ло Кры-
ні цы і кры ніч кі пе ра ні тоў ва юц ца 
ў выш ніх пром нях, звязь моў ва-
юц ца, каб, ка лі за ўгод на, ім пад-
пе ра за ўся Бог.

Ба рыс ства рыў аб раз так імк-
лі ва, так упэў не на, што зда ва ла-
ся, ён за дум ваў яго на пра ця гу 
ўся го свай го па пя рэд ня га жыц ця, 
а ця пер толь кі ва дзіў ру кой па 
за ву ча ных лі ні ях.

Вер ні кі хра ма су стрэ лі аб раз 
як доў га ча ка ную ра дасць, бы лі 
вель мі ўсце ша ны і ад ра зу па-
ча лі на моль ваць яго шчы ры мі 

ша пат лі вы мі сло ва мі. А руп лі вы 
на ста я цель, як толь кі на це шыў ся 
са свай го на быт ку, за мо віў Ба-
ры су но вы аб раз — Бо жай Ма ці 
Усе ца ры цы з Дзі цят кам на ру цэ і 
анё ла мі за спі най. Мас так так са-
ма на ма ля ваў яе ў ві зан тый скім 
сты лі, на тро не, толь кі інак шым, 
чым у Ва сі ля Вя лі ка га. І ў ін шай 
ка ля ро вай га ме.

Ка лі Ба рыс пра ца ваў над аб-
ра зом, я коль кі ра зоў на ты дзень 
пры хо дзіў да яго ў май стэр ню. 
Так час та, што па чаў быў са ро-
мец ца сва ёй за ліш няй пры сут-
нас ці: ня ём ка ж ста яць над ду-
шой твор цы. Але мне ду жа кар-
це ла ха ця б у якас ці на зі раль ні ка 
са ўдзель ні чаць у мас та коў скім 
ча ра дзей стве.

Пры хо дзя чы ра ні цай у май-
стэр ню, Ба рыс што раз хрыс ціў-
ся, пра шэпт ваў ма літ вач ку, а 
по тым, пе рад тым, як узяц ца за 
пэн дзаль, пе ра хрышч ваў і па лат-
но. Та кім чы нам ён спа дзя ваў ся 
да лу чыць да са ўдзе лу ў сва ёй 
твор час ці і не аду хоў ле нае, абы-
яка вае да яго за ду мы ль ня ное 
па лат но.

А я ча каў мо ман ту, ка лі яно, 
на ад ва рот, ад прэ чыц ца ад твор-
цы і за жы ве сва ім, удых ну тым у 
яго жыц цём. Але гэ та га ўсё ні як 
не зда ра ла ся. З кож ным ра зам 
за ўва жаў: коль кі б ні зра біў Ба-
рыс — роў на на столь кі ра бо ты 
і пры баў ля ла ся. Ні бы та час спы-
ніў ся, пяс чын кі ў ад лі ко вым га-
дзін ні ку стра ці лі ва гу і ані як не 
маг лі па сы пац ца ўніз з верх няй 
кол бы. Так бы вае: ча ла век ідзе і 
не за ўва жае сва ёй ха ды, па куль 
не прый дзе. Мне зда ло ся, што і 
я іду по плеч з Ба ры сам.

І вось ад ной чы, ка лі твор ца 
ад клаў у бок пэн дзаль і мы, пры-
га та ваў шы гар ба ту, се лі па гу та-
рыць, ад бы ло ся доў га ча ка нае.

Я па пі ваў гар ба ту, раз маў ляў 
і ўвесь час па зі раў на Ба ры саў 
твор — во чы ў во чы з Бо жай Ма-
ці. І рап там пры кме ціў, што не так 
воль на, як ра ней, па чаў га ва рыць 
з сяб ру ком — больш абач лі ва 
пад бі ра ю чы сло вы, каб не тра пі-
ла ў іх якое моў нае ша лу пін не. І 
гэ та не ўсё. Не ча ка на прык рай і 
за ліш няй па да ла ся мне цы га рэ та 
ў ру цэ, дым ад яе, і я ад чуў ся бе 
пры са ром ле ным хлап чу ком, яко-
га ма ці ўпер шы ню за ўва жы ла за 
нік чэм ным за ня ткам.

І та ды я зра зу меў: пе ра да 
мной — аб раз! Але Ба ры су пра 
гэ та не ска заў.

Каб у тра лей бус най таў ха ні не 
не стра ціць у ахоў ным гар ла чы-
ку ду шы за ла тое свят ло толь кі 
што на ро джа на га аб ра за, да до-
му я вяр таў ся ці хі мі ве ча ро вы мі 
вул ка мі пеш кі. І ду маў пра цу да-
дзей ную твор часць. Я пе ра ка-
наў ся, што аб раз спа чат ку на ра-
джа ец ца ў ду шы за ці каў ле на га 
ча ла ве ка, а та ды ўжо (а мо жа 
гэ та зда ра ец ца ў ад но ім гнен не) 
пра яс ні ва ец ца свят лом і фар ба мі 
ў вы яве мас та ка. Аб раз здаў ся 
мне ма ле ку ляр на тон кай мемб-
ра най ду шы, праз якую толь кі і 
пра сей ва юц ца ў не зям ныя сфе-
ры на шы свет лыя па мкнен ні.

І дру гую ра бо ту на тхнё на га Ба-
ры са вер ні кі пры ня лі з ра дас цю. І я 
ўсце шыў ся за сяб ру ка: не кож на-
му мас та ку вы па дае так шчас лі ва 
спраў джвац ца. А тут яшчэ пры ем-
на ўра жа ны на ста я цель хра ма не 
па ма ру дзіў з но вай за мо вай. На 

гэ ты раз ён па пра сіў Ба ры са 
на пі саць аб раз Зба ві це ля ў 
ата чэн ні Бо жай Ма ці і Іа а на 
Хрыс ці це ля. А гэ та ўжо вы-
ма га ла ку ды боль шых вы-
сіл каў ад уз ра да ва на га, але 
і спа ку ша на га па шы рэн нем і 
ўзвыш эн нем пра сця гу свай-
го вы яў лен ня Ба ры са. Ён ве-
даў, што ства рэн не аб ра за 
най перш — па слух мя ны ду-
хоў ны шлях па цяс ні не ка но-
наў, заў сёд нае пры мер ван-
не свай го быц ця да ідэа лаў 
хрыс ці ян ства. Але ж Ба рыс 
не мог цал кам пе ра ра дзіц ца 
і за ста ваў ся су час ным мас та-
ком. Яму за ма ну ла ся ўклас ці 
ў та кі ас но ва твор ны аб раз як 
ма га больш сва ёй ін ды ві ду-
аль нас ці, зра біць яго пе ра-
ка наў ча не паў тор ным, каб 
ура зіць на вед ні каў хра ма.

Мас так пе ра гле дзеў без-
ліч аб ра зоў за ду ма на га 
сю жэ ту і ўпа да баў вы явы 
Хрыс та, Бо жай Ма ці, Іа а на 
Хрыс ці це ля не на ад ным ка-
то рым, а на роз ных. Дык з іх і 
вы ра шыў пе ра ма лёў ваць свя тыя 
воб ра зы, аб' яд ноў ва ю чы фі гу ры 
сты лё вым гра фіч ным аб агуль-
нен нем ды вы тан ча ным спа лу-
чэн нем фар баў.

На па чат ку я не звяр нуў на 
гэ та ўва гі і, як заў сё ды, за хоп-
ле на на зі раў за на ра джэн нем 
тво ра. Толь кі з ця гам ча су па чаў 
здзіў ляц ца з та го, што Ба рыс, у 
ад роз нен не ад па пя рэд ніх аб ра-
зоў, но вы зноў і зноў пе ра раб ляе 
— мя няе адзін ко лер на дру гі, 
пад праў ляе гра фі ку, муд ра ге-
ліць з ар на мен там... А по тым і 
на огул, ні чо га не ска заў шы, на 

коль кі дзён з'е хаў у вёс ку, ні бы-
та штось ці згу біў на тра вя ных 
сцеж ках і спеш на трэ ба знай-
сці.

Ка лі ж вяр нуў ся і зноў узяў ся 
за ра бо ту, я тут жа за ві таў да яго 
ў май стэр ню ды па чаў уваж лі ва 
ўгляд вац ца ў не да пі са ны аб раз, 
усё ад но як у спа дзя ван ні на тое, 
што ад быў ся цуд, і лі ніі ды фар бы 
са мі ар га ні за ва лі ся ў адзі на маг-
чы мую су лад насць. Але цуд не 
ад быў ся. Не за вер ша на сці бы ло 
яшчэ так шмат, што, зда ва ла ся, 
мож на не пра цяг ваць ра бо ту, а 
па чаць яе на но ва.

Ба рыс пра цяг ваў. І та ды 
мне стаў зра зу ме лы яго аб-
луд ны твор чы за хад.

«Дык гэ та ж не спіс аб ра-
за, а «цы та ван не» з роз ных 
пер ша кры ніц, кам пі ля цыя — 
па сут нас ці, не што ін шае, як 
пост ма дэр нісц кі пры ём чык!» 
— ага лом шы ла мя не... Ду шу 
агар нуў сум і яе цес на, да аня-
мен ня, спа ві ла пя люш ка адзі-
но ты. Мне зда ло ся, што час 
рап там аб мя леў з акі ян скай 
глы бі ні да даж джа вой лу жы-
ны. Але ку ды іс ці, на вош та яе 
пе ра хо дзіць?.. Як пе ра хрыс-
ціць лоб пе рад та кім аб ра зам, 
ня хай са бе сла бо му, але тро хі 
да свед ча на му ў вы яў лен чым 
мас тац тве вер ні ку?..

І я пе ра стаў на вед ваць та-
кую ваб ную і свет лую для ду-
шы май стэр ню, усё ад но як 
пас ля ба лю чай не за гой най 
крыў ды.

А му сіць жа, Ба рыс і са-
праў ды па крыў дзіў мя не тым, 
што не спраў дзіў свет лыя 
спа дзя ван ні і ча ка ную ра-

дасць са ўдзе лу ў бла сла вё най 
твор час ці. Рас ча ра ван не бы ло 
та кім моц ным, што я га то вы быў 
вы рак чы ся сяб роў ства ці звес ці 
яго да звы чай на пры яцель ства.

Ка лі праз коль кі дзён я, стом-
ле ны гэ ты мі ду шэў ны мі згры зо-
та мі, шчы ра рас ка заў пра іх сяб-
ру, ён не ча ка на па пра сіў у мя не 
пра ба чэн ня.

Ня ўжо ра зу меў, за што? Не 
ве даю. Але з ма ёй ду шы да гэ-
туль усё яшчэ не вы пет ры ла ся 
цяж кая пры красць.

Сяр гей РУБ ЛЕЎ СКІ
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Аса біс таеАса біс тае  ��

МЕ РА ВЕ РЫ
Мас та кі, па сут нас ці, дзе ляц ца на дзве ка тэ го рыі: на тых, 
хто ўмее ма ля ваць і на ўсіх ас тат ніх. «Усе ас тат нія» ў сваю 
чар гу — на аб страк цы я ніс таў, кан цэп ту а ліс таў, май строў су-
прэ ма тыз му, поп-ар ту, ін ста ля цый, пер фор ман су... ну і гэ так 
да лей. «Ас тат нія» да да юць да вы яў лен чых воб ра заў рас по ве-
ды пра сваё све та ад чу ван не, фі ла соф скія по гля ды, са цы яль-
ную знач насць і пра грэ сіў насць, ад ным сло вам, на пус ка юць 
ту ма ну, як ка жуць не ка то рыя скеп ты кі. Ін шым ра зам за іх 
гэ та ро бяць тыя, хто за ці каў ле ны ў фар мі ра ван ні ўра жан няў 
гле да чоў. Гэ тыя мас та кі, як ім зда ец ца, раз на сцеж ва юць сваю 
ду шу, каб гля дач на ўпрост па ба чыў, што на ёй на ба ле ла, што 
яе абу дзі ла, ус хва ля ва ла, змар ко ці ла ці аб ры ну ла ў сму так. 
Бо жа му рэ ча іс на му све ту, па сут нас ці, ад моў ле на ў пер ша-
іс нас ці. Та кі эга ізм. Пры гэ тым іх гуч на ўхва ле ныя тво ры 
ня бла га пра да юц ца.

У офi се ганд лё вай фiр мы з'яў ля ец ца 
iн тэ лi гент на га вы гля ду ча ла век i прос та 
з па ро га, ра дас на ўсмi ха ю чы ся, вi тае 
ўсiх пры сут ных:

— Доб ры быў дзень! Я з пад атко-
вай...

Ка лi ска жаш дзяў чы не «Да вай зой мем-
ся сек сам» — дык ты хам, а вось ка лi ска-
жаш «Па ля це лi ў Рым, зой мем ся сек сам» 
— дык ты ра ман тык!

— Наш сын вы рас! Сён ня, да ра гi, ён 
цiш ком ска рыс таў ся тва ёй брыт вай.

— Га лоў нае, каб б ён цiш ком не па-
чаў ка рыс тац ца тва ёй кас ме ты кай!

Жон ка вы праў ляе му жа на пра цу:
— Ка лi ты сён ня прый дзеш да до му?
— Сён ня важ ная на ра да, да ра гая, так 

што ўве ча ры я за тры ма ю ся.
— Доб ра, але пас ля сва ёй га даў кi — 

ад ра зу да до му!

Лю бан скі край. Стра ка тыя крас кі яго 
па лёў вы су стрэ не це амаль што ў кож-
най мяс цо вай ха це. На руч ні ках і фі ран-
ках, сур вэт ках і ды ван ках, хус тач ках і 
ка шу лях квіт не юць ва лош кі, ру жы, ра-
мон кі... Ні бы ча роў ны бу кет, які са бра лі 
тут у да лё кія ча сы і пе ра да юць ад па ка-
лен ня да па ка лен ня.

На Лю бан шчы не шмат ро біц ца, каб за-
ха ваць тра ды цыі май строў, на ву чыць дзят-
ву мяс цо вым ра мёст вам. У па цвяр джэн не 
— фо та здым кі, зроб ле ныя тут у гэ тыя дні.

Га лі на Сі віц кая — вя до мая вы шы валь-
шчы ца. Гэ тым ле там ёй пры свое на зван не 
«На род ны май стар Рэс пуб лі кі Бе ла русь»

На стаў нік Сос наў скай ся рэд няй шко лы 
Ана толь Вя ліч ка шмат га доў за ня ты края-
знаў чай і му зей най спра вай.

Кі раў нік гурт ка «Ба бу лі ны ляль кі» Іры-
на Яс ке віч і яе ву ча ні цы Соф’я Яка вец, 
Ка ры на Су лім.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.

Лю бан скіх Лю бан скіх 
кра сак кра сак 
ча роў ны ча роў ны 
бу кетбу кет
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