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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.32 18.19 10.47
Вi цебск — 7.23 18.07 10.44
Ма гi лёў — 7.22 18.09 10.47
Го мель — 7.16 18.08 10.52
Гродна — 7.47 18.35 10.48
Брэст    — 7.45 18.37 10.52

Iмянiны
Пр. Івана.
К. Вітольда, Максіміляна, 
Серафіма, Яўстаха.

Месяц
Першая квадра 2.03. 
Месяц у сузор’і Вадалея. 
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1905 год — на ра дзiў ся (го рад Мiнск) 
Кан стан цiн Iо сi фа вiч Хмя леў скi, 

адзiн з ар га нi за та раў i кi раў нi коў Мiнск ага 
ан ты фа шысц ка га пад пол ля ў Вя лi кую Ай-
чын ную вай ну. Пад час аку па цыi Мiн ска з 
ве рас ня 1941 го да ўдзель нi чаў у ар га нi за-
цыi пад пол ля, ра зам з М. К. Кар жа неў скiм 
кi ра ваў пад поль най гру пай у Каст рыч нiц кiм 
ра ё не, на кi роў ваў дзей насць мо ла дзе ва-
кам са моль скiх груп. З мая 1942 го да — сак-
ра тар пад поль на га Каст рыч нiц ка га рай ка ма 
КП(б)Б, з чэр ве ня — член Мiнск ага гар ка ма 
пар тыi, на чаль нiк ад дзе ла па ар га нi за цыi 
ды вер сiй, удзель нi чаў у рас паў сюдж ван-
нi пад поль най га зе ты «Звяз да» i лiс то вак. 
У каст рыч нi ку 1942 го да арыш та ва ны i пас ля 
ка та ван няў рас стра ля ны.

1913 год — на ра дзiў ся (го рад Мiнск) 
Ула дзi мiр Паў ла вiч Цас люк, кi-

на апе ра тар i рэ жы сёр, за слу жа ны дзе яч 
мас тац тваў Бе ла ру сi (1964). У час Вя лi кай 
Ай чын най вай ны — фран та вы апе ра тар, якi 
ўдзель нi чаў у здым ках фiль маў «Раз гром 
ня мец кiх вой скаў пад Маск вой», «Дзень 
вай ны» i iн шых. Яго кад ры вы ка ры ста ны ў 
кi на эпа пеi «Вя лi кая Ай чын ная». З 1945 го-
да — на кi на сту дыi «Бе ла русь фiльм», зды-
маў хро нi ку, да ку мен таль ныя i на ву ко ва-па-
пу ляр ныя фiль мы. З 1960-х вы сту паў i як 
рэ жы сёр: фiль мы «Су стрэ ча ге ро яў Брэс та», 
«Штры хi да парт рэ та», «Край Кры нiч ны». 
Па мёр у 1977 го дзе.

1931 год — на ска ле Кар ка ва ду, што 
вы сiц ца над Рыа-дэ-Жа ней ра, 

ура чыс та ад кры лi 30-мет ро вую ста тую Хрыс-
та-Зба вi це ля — род ную «сяст ру» ста туi Сва-
бо ды. Што дае нам пра ва так сцвяр джаць? 
Агуль насць ра дзi мы i па да бен ства ў бiя гра-
фi ях скульп тур. I ад ну, i дру гую ства ры лi ў 

Па ры жы i пе ра вез лi па част ках за акi ян, i 
тая, i дру гая — сiм ва лы го ра да i кра i ны, дзе 
ўста ноў ле ны, абедз ве здзiў ля юць ве лiч нас-
цю i пры ваб лi ва юць ту рыс таў.

Фё дар ЯН КОЎ СКI, лiнг вiст, пiсь мен нiк:
«Убач не толь кi да ле ка ва тае i да лё-
кае, а i тое, што пад бо кам, пад са-
мым но сам».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2969--2968-

З А К О Н Ы  С Т Ы Л ЮП А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

АВЕН. Вя лі кая ве ра год насць та го, што па тра-
ба ван ні да ва шай пра цы бу дуць за вы ша ны, і вы 
су тык ня це ся з не спра вяд лі вас цю ў да чы нен ні да 
ся бе з бо ку на чаль ства. Не па жа да на пры маць 

па спеш лі выя ра шэн ні па зме не пра цы ці ін шых кар' ер ных 
кро ках. Ты дзень спры яль ны для на ладж ван ня сяб роў скіх 
кан так таў і за вяз ван ня ка рыс ных зна ём стваў.

ЦЯ ЛЕЦ. Не вар та пе ра ацэнь ваць сі лы і маг чы-
мас ці. Бе ра жы це сваю дзе ла вую і гра мад скую 
рэ пу та цыю: перш чым зга джац ца на пры ваб ныя 
пра па но вы, вар та ўсё пра ду маць. Па спра буй це 

не брац ца за важ ныя спра вы без ста ран най пад рых тоў кі. 
Асноў ную шко ду вам мо гуць пры чы ніць та ем ныя во ра гі і 
зайз дрос ні кі — ка лі яны, вя до ма, у вас ёсць.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Не аб ход на быць вель мі дыс цып лі-
на ва ным і пунк ту аль ным, та ды па спя хо ва вы-
ра шац ца шмат лі кія праб ле мы, і вы сме ла па не-
ся це ся на пе рад да но вых да сяг нен няў. З'я віц ца 

мност ва но вых маг чы мас цяў для ажыц цяў лен ня пла наў 
і рэа лі за цыі ідэй. Ва ша іні цы я ты ва і пра ца здоль насць 
бу дуць вы со ка ацэ не ны.

РАК. Мо жа це да маг чы ся пос пе ху ва ўсіх сфе рах 
уза е ма дзе ян ня з дзе ла вы мі парт нё ра мі. Ка лі 
вас ці ка віць кар' е ра, не іг на руй це афі цый ных 

ме ра пры ем стваў, які мі б не да рэ чны мі яны вам ні зда-
ва лі ся. Ча ка ец ца ўсплёск твор чай энер гіі, ува со бі це ў 
жыц цё якую-не будзь даў нюю за дум ку.

ЛЕЎ. Скінь це з ся бе ця жар не па трэб ных праб-
лем і па спра буй це зла віць ра дасць во сень ска га 
на строю. Да вя дзец ца пры клас ці не ма лыя на-
ма ган ні для та го, каб пла ны не бы лі па ру ша ны. 

Маг чы мы дроб ныя по бы та выя праб ле мы, якія ўзні ка юць 
на роў ным мес цы. Мае сэнс за няц ца ўма ца ван нем сяб-
роў скіх су вя зяў з ка ле га мі па пра цы, каб су лад най ка ман-
дай су праць ста яць агуль ным ня доб ра зыч ліў цам.

ДЗЕ ВА. Вы ру ха е це ся ўвесь час уга ру, але, маг-
чы ма, тро хі спя ша е це ся. Ад на чаль ства мо жа 
па сту піць пры ваб ная пра па но ва, за ду май це ся, 
ці вар та зга джац ца на знач нае па вы шэн не, бо 

ста но ві шча ва ша мо жа ака зац ца два іс тым. Дру гая па ло-
ва тыд ня мо жа пры му сіць вас на пру жыц ца і пра ду маць, 
якія дзе ян ні лепш рас па чаць.

ША ЛІ. Не аб ход на бу дзе са браць ся бе ў ку лак і 
за вя заць вуз лом — важ ная спра ва за па тра буе 
рэд кай за ся ро джа нас ці і імк лі вас ці дзе ян няў. 
Да зво ліў шы са бе рас сла біц ца, вы ры зы ку е це 

пра пус ціць ней кі ўні каль ны шанц. У вы хад ныя дні вы 

лёг ка лік ві ду е це дроб ныя не па лад кі і на ве дзя це ў сва-
ім до ме амаль ідэа льную чыс ці ню, але па спра буй це не 
пе ра там ляц ца і за хоў ваць пэў ную асця рож насць пры 
абы хо джан ні з ко лю чы мі, рэ жу чы мі прад ме та мі, якія 
мо гуць зва ліц ца на вас з вя лі кай вы шы ні.

СКАР ПІ ЁН. Маг чы мы праб ле мы юры дыч на га 
ха рак та ру, але ва шы хва ля ван ні бу дуць бес пад-
стаў ны мі і праб ле мы хут ка вы ра шац ца. Спры-

яль ны ты дзень для на ладж ван ня су вя зяў з людзь мі, яны 
не ўза ба ве ака жуц ца ка рыс ны мі. Апроч но вых зна ё мых, 
на да ля гля дзе з'я вяц ца і ста рыя сяб ры, якіх вы даў но не 
ба чы лі. З аў то рка і да кан ца пра цоў на га тыд ня вас ча кае 
на столь кі на пру жа ная пра гра ма, што ў чац вер і пят ні цу 
па жа да на быць асця рож ней шы мі з на груз ка мі. Умей це 
ўзяць паў зу.

СТРА ЛЕЦ. Змо жа це да ве дац ца шмат но ва га ад 
ка лег. У пер шую па ло ву тыд ня вас ча кае пос пех 
у спра вах, вар та за ду мац ца пра да дат ко вую 
пра цу, якая па шы рыць фі нан са выя маг чы мас ці. 

Ёсць не бяс пе ка пе ра аца ніць сваю знач насць, ты дзень не 
над та па ды хо дзіць для та го, каб рас па вя даць пра ся бе і 
свае праб ле мы, з кім бы вы ні вя лі гу тар ку.

КА ЗЯ РОГ. Жа да ю чы на ву чыц ца ча му-не будзь, 
па зна ём це ся са спе цы я ліс там, які доб ра ва ло дае 
гэ тым май стэр ствам. Да вед ні кі не да па мо гуць. 
Не ча ка ны па ва рот па дзей рас крые пе рад ва мі 

но выя маг чы мас ці. Пры ма ю чы ад каз ныя ра шэн ні ў кан цы 
тыд ня, не спя ша ю чы ся ўзваж це свае маг чы мас ці.

ВА ДА ЛЕЙ. Апы ня це ся пе рад вы ба рам но ва-
га шля ху, але лю бая да ро га пры вя дзе вас да 
вы зна ча най мэ ты, толь кі роз ны мі срод ка мі ці ў 
роз ны час. Вас ча кае ўда лы ты дзень, які пры-

ня се ўпэў не насць у рэа лі за цыі пла наў. У пер шыя яго дні 
аб ры нец ца ла ві на раз на стай ных спраў і кло па таў. Ка лі 
не здо ле е це спра віц ца, то па пра сі це да па мо гі ў сяб роў. 
Ка ман дзі роў кі, па езд кі і ванд роў кі бу дуць уда лы мі ў дру-
гую па ло ву тыд ня.

РЫ БЫ. Дзе ла выя ста сун кі з парт нё ра мі шмат 
у чым бу дуць за ле жаць ад ва шай стры ма нас ці 
і дып ла ма тыч нас ці. Пра ду май це ўсё да дро бя-

зяў, перш чым ад каз ваць на пы тан ні. Пры слу хоў вай це ся 
да ся бе, і ін ту і цыя вас не пад вя дзе. Да вя дзец ца ад стой-
ваць свой пункт гле джан ня пе рад на чаль ствам, ва шы 
ідэі па він ны быць вы раз ны мі, ла гіч ны мі і ўяў ляць са бою 
строй ную сіс тэ му. Аку на ю чы ся ў пра цу, не за бы вай це ся 
пра дзя цей, бо ім не заў сё ды ўда ец ца са ма стой на спраў-
ляц ца з уз нік лы мі праб ле ма мі.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Па га ры зан та лі: 1. Со ней ка. 4. Да чуш ка. 6. Мёд. 7. Се-
ча. 10. Дно. 11. Ма ту леч ка. 15. Зі ма. 16. Амур. 17. Ад на. 18. 
Ар фа. 19. Ра гу. 20. Злом. 22. Ле та. 23. Цвет. 28. Гас па ды ня. 
30. Імя. 31. Пу ня. 32. Ікс. 33. Га лоў ка. 34. Ра дзі ма.

Па вер ты ка лі: 2. Но чы. 3. Цёп ла. 5. Шанц. 7. Слёз ка. 
8. Рай. 9. Акт. 12. Сэр ца. 13. Па да ру нак. 14. Ма ла дзі ца. 
19. Рал ля. 21. Ма ту ля. 24. Зад. 25. Лас ка. 26. Сны. 27. 
Ямал. 29. Ру кі.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Нач ны зва нок у па жар ную часць. Жа-
но чы го лас:

— Да мя не ў акно трэ ця га па вер ха ле зе 
муж чы на.

Дыс пет чар ад каз вае:
— Тэ ле фа ну й це «102», у мi лi цыю, а не 

«101».
Жа но чы го лас:
— Дур нi, яму лес кi па трэб ны!

— Вось, ку пi лi да чу для ад па чын ку.
— Ну i як, ад па чы ва е це?
— Так, ка лi на да чу не ез дзiм...

Гар бу зо вы гар шчок
Спат рэ бiц ца: гар буз (ма лень кi) — 1 шт., фарш мяс-

ны — 300 г, буль ба (ся рэд ня га па ме ру) — 2 шт., цы бу ля 
рэп ча тая — 1 шт., ма я нэз — 1 ст. л., сыр каў бас ны — 
100 г, соль — на смак, пе рац дух мя ны — на смак.

Пад рых та ваць гар буз. Ад рэ заць «веч ка», вы да лiць 
гар бу зi кi. На буй ной тар цы на дзер цi буль бу, па са лiць. Да 
фар шу да даць соль, пе рац, асоб на дроб на па рэ заць цы-
бу лю. Па чы на ем фар-
шы ра ваць «гар шчок». 
Слой буль бы, слой цы-
бу лi. Фарш кла дзем на-
верх, каб буль ба на сы-
ча ла ся мяс ным со кам. 
Звер ху тро хi ма я нэ зу. 
На кры ва ем гар бу зо вым 
«веч кам» i ад праў ля ем 
у ду хоў ку (180 °C) га дзi-
ны на 2. За 15 хвi лiн да 
га тоў нас цi зняць веч ка i доб ра па сы паць сы рам, лепш 
каў бас ным, бо ён на дае тро хi вэн джа ны смак.

Мо ча ныя яб лы кi
Спат рэ бiц ца: ка ры ца — 1 па лач ка, спе цыi (у тры 

паль цы кож най — ма цяр душ ка, свя та ян нiк, гваз дзi ка, 
ба дзян; га лiн ка мя ты); соль — 2 ч. л. З гор кай, мёд — 
2—4 ст. л.; яб лы кi (лю быя поз нiя га тун кi, якiя ма юць 
шчыль ную мя каць) — 1,5 кг; со лад (мож на за мя нiць 
жыт няй му кой — 4 ст. л. цi кан цэнт ра там квас на га 
сус ла — 2 ст. л.) — 2 ст. л.

Чыс тыя яб лы кi па кла дзi це хвос цi ка мi ўга ру ў па ды-
хо дзя чую та ру, шкля ную цi эма ля ва ную. У iдэа ле — 
драў ля ная боч ка. Да дай це вост рыя пры пра вы i тра-
вы. Звер ху па кла дзi це ма лень кую га лiн ку мя ты, яна 
на дасць яб лыч кам асаб лi вы смак.

Га ту ем сус ла. У га ра чай ва дзе рас пус ка ем соль, 
мёд i со лад, доб ра раз меш ва ем, астудж ва ем.

Пе рад тым, як за лiць яб лы кi сус лам, яшчэ раз пе-
ра мя шай це, вы лi це ў сло iк з яб лы ка мi, на крый це плас-
ты ка вай на крыў кай i па стаў це ў ха лад на ва тае мес ца 
на ты дзень. Рэшт кi сус ла не вы лi вай це, тры ма й це ў 
хо ла дзе, яны вам спат рэ бяц ца. Пе ры я дыч на пра вя-

рай це яб лыч кi, каб яны бы лi 
цал кам апу шча ныя ў сус ла, па 
не аб ход нас цi да лi вай це яго. 
Ка лi бу дзе це га та ваць у вяд ры, 
то на яб лы кi трэ ба аба вяз ко-
ва па клас цi груз, лепш за ўсё 
драў ля ны круг, каб яб лы кi бы-
лi цал кам у вад ка сцi, iнакш 
мо гуць са пса вац ца. Праз ме-
сяц—паў та ра мож на «ны раць» 
у сло iк i атрым лi ваць аса ло ду 
ад смач ных, ка рыс ных, хрумс-
ткiх яб лыч каў.

Ву чым ся хо ра ша адзя вац ца
Пра вiль на вы бра ны фа сон адзен ня дае маг-
чы масць па ка заць фi гу ру ў са мым вы гад ным 
свят ле.

Жан чы нам нiз ка га рос ту лепш на сiць адзе жу ка-
ра цей шую, якая пад аў жае но гi. Менш iм iдуць кас цю-
мы, больш — не ад раз ныя па та лii су кен кi з ад на ко лер-
най тка нi ны. Не па ды хо дзяць фа со ны з на клад ны мi 
кi шэ ня мi.

Вы со кiм жан чы нам з доў гi мi на га мi i ка рот кiм 
ту ла вам iдуць кас цю мы з доў гi мi жа ке та мi, ту нi кi, на-
дзе тыя на вы пуск, су кен кi з за нi жа най та лi яй.

Ху дар ля выя мо гуць на бы ваць са бе доў гiя i шы ро-
кiя, у склад кi цi плi сi ра ва ныя, з на клад ны мi кi шэ ня мi 
спад нi цы. Iм па ды хо дзяць фак тур ныя тка нi ны.

Пры шы ро кай верх няй част цы це ла i ху дых сцёг-
нах трэ ба вы зна чыць даў жы ню адзе жы ў за леж нас цi 
ад рос ту: для нi жэй шых жан чын — спад нi цы ка ра цей-
шыя, для больш вы со кiх — нi жэй ка ле на, па шы ра ныя 
ўнi зе. Ка лi адзен не двух ко лер нае, верх няя яго част ка 
па вiн на быць цям ней шай за нiж нюю. Да рэ чы бу дуць 
вост ры вы раз, каў ня ры з па доў жа ны мi ад ва ро та мi, 
ру каў рэг лан.

Ула даль нi ца по ста цi з шы ро кi мi сцёг на мi, але 
ху ды мi пля ча мi i не вя лi кiм бюс там, па вiн на на сiць 
адзе жу нi жэй ка лен, па збя гаць ка рот кiх спад нiц у аб-
цяж ку, на клад ных кi шэ няў, спад нiц у склад кi i збор кi, 
не за цяг вац ца по ясам. Шы ро кiя сцёг ны пры глу шае 
доў гi жа кет, цём ная спад нi ца.

Поў ным жан чы нам не па ды хо дзiць як вель мi ка-
рот кая, так i вель мi доў гая адзе жа. Больш за ўсё па су-
юць су кен кi паў пры ля га ю чых i пра мых сi лу э таў з тон-
кiх, але шчыль ных тка нiн. Жа ке ты ў кас цю маў па вiн ны 
быць доў гi мi, ад на борт ны мi, з вер ты каль най строч кай. 
Поў ным су праць па ка за ныя шы ро кiя па ясы, збор кi, вы-
со кiя каў ня ры, тка нi ны з буй ным ма люн кам.

Х О  Ч А  Ц Е  —  В Е Р  Ц Е

Баць коў скі ка мі тэт 3 «Г» кла са 
мін скай СШ № 12 він шуе па ва жа ную 

на стаў ні цу Ма рыю Пят роў ну ГУ РЭ ВІЧ 
з юбі ле ем. Ма рыя Пят роў на — ча ла век 

з не вы чэрп най энер гі яй , ап ты міст па 
жыц ці, пра фе сі я нал най вы шэй ша га 
кла са. Зы чым ёй моц на га зда роўя, 

вы дат на га на строю і ду шэў на га 
цяп ла. Ня хай Вам сон ца смя ец ца, 

ня хай усё ўда ец ца! Ня хай бу дзе 
свет лым кож ны Ваш дзень!

Не крычаць!

Доктар

не глухі!

Па га ры зан та лі: 1. «Яна, ні бы яс нае ... ,\\Што ззяе 
над род най зям лёй». (Г. Да шке віч. «Ма ма»). 4. «Як 
на бра ла ся мо цы\\Мат чы на ... ,\\Па ля це ла да сон ца\\
Пе ра лёт най птуш кай». (Я. Ку па ла. «Але ся»). 6. Як 
па пра цу еш, то ў кож най спра ве ... па чу еш (прык.). 
7. Бой, біт ва (уст.). 10. «Як ве ра шча ка ў ... спа да ла,\\
То ма ці ес ці па кі да ла\\Ды йшла ў ка мо ру па дру гое». 
(Я. Ко лас. «Но вая зям ля»). 11. «... мая! Ца лую ру кі.\\
Твой ла шчыць го лас , як вяс ной пя лёст кі». (Г. Рэ лі-
коў ская. «Ма ту лі»). 15. Каст рыч ніц кі гром — ... бяс-
снеж ная (прыкм.). 16. Ста ра жыт на рым скі бог ка хан ня. 
17. «... ёсць ма ці, што як сон ца ў ха ці.\\Хто мо жа быць 
рад ней нам за яе?». (А. Ку ля шоў. «Я му зу па раў наў 
бы з род най ма ці...»). 18. Шчып ко вы му зыч ны ін стру-
мент. 19. Стра ва з дроб ных ка ва лач каў мя са, ры бы, 
ага род ні ны. 20. Кру ты па ва рот. 22. Ба бі на ... . Вяр тан не 
цёп ла га на двор'я ў па чат ку каст рыч ні ка. 23. «Бе ла русь 
для мя не — мая род ная ма ці,\\Што ў за ло ча ны во се ні 
...,\\У ся лян скай з лу чы наю ха це\\На ра дзі ла мя не на 
свет». (Я. Зо лак. «Бе ла русь для мя не — мая род ная 
ма ці»). 28. Гас па дар за га рэ лач ку, а ... за та ле рач ку 
(прык.). 30 «Ма мі на ...\\Са мае леп шае,\\Ма мі на сло-
ва\\Най да ра жэй шае». (М. Хве да ро віч. «Ма мі на імя»). 

31. Тое, што і ад ры на. 32. У ма тэ ма ты цы — не вя до мая 
ве лі чы ня. 33. У ка го мат ка, у та го ... глад ка (прык.). 
34. Дзе ма ці на ра дзі ла, там і ... (прык.).

Па вер ты ка лі: 2. «Во чы ма ці! У доў гія зім нія ...\\Вы 
над на мі\\Вя сё лы мі зор ка мі ззя лі». (Н. Гі ле віч. «Ма ці».). 
3. Пры со ней ку ..., пры ма ту лі доб ра (прык.). 5. Ве ра-
год ная маг чы масць ажыц цяў лен ня ча го-не будзь. 7. 
Доч ка — га ру чая ... (прык.). 8. Доб рая жон ка — до ма 
..., злая — хоць ты ця гу дай (прык.). 9. За кон ча ная 
част ка спек так ля. 12. ... ма ці лепш за ўсё грэе (прык.). 
13. «Кож най ма ме — ...,\\Кож най ма ме — па ца лу нак». 
(А. Воль скі. «Свя та мам»). 14. ..., хоць ва ды на піц ца 
(прык.). 19. «Сы нок і ма ці — зер не і ....\\Сы нок і ма ці — 
муд рая іко на». (Я. Яні шчыц. «Сы нок і ма ці»). 21. «Мі лая 
..., я ця бе люб лю!». (Л. Пра нчак. Мі лая ...»). 24. Ка ро ва 
це ліц ца, а ў бы ка ... ба ліць (прык). 25. Ма ця рын ская 
... кан ца не ве дае (прык.). 26. «Аб ёй мне ба юць каз-
кі-...\\Вя сен нія пра та лі ны». (Я. Ку па ла. «Спад чы на».). 
27. Вя лі кі паў вост раў на поў на чы Ра сіі, які скар дзіц ца 
на свой ма лы па мер. 29. «Са мыя доб рыя во чы — мат-
чы ны,\\Са мыя дбай ныя ... — мат чы ны,\\Са мае чу лае 
сэр ца — мат чы на». (М. Па зня коў. «Трып ціх»).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

«СА МАЕ ЧУ ЛАЕ СЭР ЦА — МАТ ЧЫ НА»

Шчас це — гэ та ад чу ван не аса бiс тай 
су лад нас цi з на ва коль най пра сто раю, 
з ка лек ты вам i ў са мiм са бе, iмк нен не 
паў сюль пад трым лi ваць гар ма нiч ныя 
ад но сi ны.

Шчас лi выя хвi лi ны, ка лi ад чу ва еш ду-
хоў ную злiт насць з на ва кол лем, ня рэд кiя 
ў на шым жыц цi. Пра гэ та i апя ва ец ца ў 
пес нi «Коль кi ў не бе зор» Аляк санд-
ра Шыд лоў ска га. Як яна за гу ча ла 
(пер шы вы ка наў ца — са ма дзей ны 
хор Па ла ца куль ту ры трак тар на га 
за во да), то ад ра зу ста ла па пу ляр най 
i хут ка фальк ла ры за ва ла ся.

Ва каль ны твор «Коль кi ў не бе 
зор» Аляк сандр Шыд лоў скi (на той 
час пра ца ваў ды рэк та рам Гро дзен-
ска га аб лас но га До ма на род най 
твор час цi) пры свя цiў сва ёй жон цы 
Вар ва ры Яфi маў не, з якой ра зам па-
чы наў ар тыс тыч ны шлях у Бе ла рус-
кiм ан самб лi пес нi i тан ца пад кi раў-
нiц твам Ры го ра Шыр мы. Та му вель мi 
хо ра ша i ўда ла пе ра даў па чуц цё вы 
стан за ка ха най асо бы.

Пес ня ўзнiк ла ў кан цы 1960-х га-
доў i пер ша па чат ко ва нес ла на са бе 
ад бi так та га час най моў най куль ту ры. 
У дру гой стра фе спя ва ла ся: «Сон ца 
i вяс на — з на мi круг лы год. Шчас ця 

больш у нас, як на не бе звёзд». Пры да-
пра цоў цы тэкс ту тут з'я вi ла ся ад мет нае: 
«Дзе так доб ра жыць, дзе та кi пра стор, 
Шчас ця больш у нас, як на не бе зор». 
Але са цы яль ны ас пект паз ней аў тар за-
мя нiў на больш аб агуль не нае ўспры ман-

не рэ ча iс нас цi: «Сон ца i вяс на», на ва кол 
пра стор...». Як раз гэ та i вы яў ляе сут-
насць шчас лi ва га iс на ван ня ча ла ве ка.

Верш i му зы ка
Аляк санд ра Шыд лоў ска га

Коль кi ў не бе зор —
  цяж ка па лi чыць,
Толь кi з iх ад на най яр чэй га рыць.
Гэ та ты мая, зор ка яс ная,
Ты, лю боў мая не па гас ная.

У пра цы i ў жыц цi
  доб ра нам з та бой
Ма рыць i лю бiць з пес няй ма ла дой.
Сон ца i вяс на, на ва кол пра стор,
Шчас ця больш у нас,
  як на не бе зор.

Край шы ро кi наш, мiр ны, да ра гi,
I бя гуць удаль свет лыя шля хi.
Мне з та бой па iх хо чац ца iс цi
I дзя лiць усё ра зам у жыц цi.

Апош нiя два рад кi кож най стра фы 
паў та ра юц ца.

Пад рых та ваў Мi хась ША ВЫР КIН

�

Пес ню бя ры це з са бойПес ню бя ры це з са бой  ��ФактФакт  ��

Коль кi ў не бе зор

Ко лер ле чыць?
Асаб лі вас ці ўздзе ян ня ко ле раў на псі хі ку лю-
дзей бы лі за ўва жа ны вель мі даў но. У не ка то рых 
ста ра жыт ных цы ві лі за цый, на прык лад, у Егіп це і 
Кі таі, бы ла рас паў сю джа на ко ле ра тэ ра пія — ля-
чэн не лю дзей шля хам уз дзе ян ня на іх пэў ны мі 
ко ле ра мі.

Ста ра жыт ныя лю дзі ве ры лі, што чыр во ны ко лер 
сты му люе пра цу моз гу і ўзмац няе цыр ку ля цыю кры-
ві, жоў ты ко лер спры яе ачы шчэн ню ар га ніз ма ад 
шла каў і ўма ца ван ню нер во вай сіс тэ мы, аран жа вы 
да па ма гае па ско рыць пра цэс азда раў лен ня лёг кіх і 
па вя ліч вае агуль ны энер ге тыч ны ўзро вень ар га ніз ма, 
бла кіт ны ко лер здоль ны па мен шыць боль, а глы бо кі 
сі ні ка рыс ны пры ля чэн ні скур ных за хвор ван няў.

Ідуць не ле га лы 
з В'ет на ма, Ма ро ка...

Ня даў на на ад ной з па меж-
ных за стаў ка ля Брэс та за-
тры ма ны гра ма дзя нін Ма ро-
ка. Пры са бе муж чы на меў 
ка ля трох ты сяч еў ра, кар ты 
све ту і Брэс та. Ён спра ба ваў 
абы сці сіс тэ му сіг на лі за цыі 
на мя жы, але гэ та га зра біць 
не ўда ло ся. 
А не ле га ла з В'ет на ма за тры-

ма лі... у кра ме вёс кі Ка мя ню кі, 
гэ та ў Бе ла веж скай пу шчы. Пра-
пар шчык-кі но лаг блі жэй шай за-
ста вы зай шоў у свой вы хад ны 
дзень у кра му. Там ён уба чыў лю-
дзей, што вы клі ка лі па да зрэн не, 
па спра ба ваў за га ва рыць з імі на 
рус кай і анг лій скай мо вах, але яго 
не зра зу ме лі. Ад на го з па куп ні коў 
пра пар шчык за тры маў у кра ме, 
дру го му ўда ло ся ўця чы. За тым у 
ра ё не мя жы ар га ні за ва лі по шук, у 
вы ні ку бы ло за тры ма на яшчэ тры 
ча ла ве кі. Чац вё ра в'ет нам цаў рас-
ка за лі, што збі ра лі ся пе ра брац ца ў 
Поль шчу для пра ца ўлад ка ван ня.

Яна СВЕ ТА ВА
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