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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.05 18.40 10.35
Вi цебск — 7.57 18.28 10.31
Ма гi лёў — 7.56 18.30 10.34
Го мель — 7.50 18.29 10.39
Гродна — 8.20 18.56 10.36
Брэст    — 8.18 18.59 10.41

Iмянiны
Пр. Марыі, Аляксея, Антона, 
Мялеція, Яўгена. 
К. Настассі, Віктара, Цэзара, 
Яраслава.

Месяц
Маладзік 1 сакавіка. 
Месяц у сузор’і Казярога. 
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1909 год — на ра дзіў ся (г.Сло нім Гро дзен-
скай вобл.) Сяр гей Мі хай ла віч Да рож ны 

(сапр. Се ра да), бе ла рус кі па эт. Аў тар паэ тыч ных 
збор ні каў «Звон вяс ны», «Ва сіль ко вы рос сып», 
«Пра ко сы на па мяць» і інш. Пе ра клаў на бе ла рус-
кую мо ву ра ман А.Ка ра ва е вай «Ле са за вод», вер шы 
Э.Баг рыц ка га, А.Твар доў ска га, апа вя дан ні А.Но ві-
ка ва-Пры боя і інш. У 1936 г. рэ прэ са ва ны. Па мёр у 
1943 г. Рэ абі лі та ва ны ў 1957 г.

1957 год — на ра дзіў ся (вёс ка Іва наў ка Кас-
цю ко віц ка га ра ё на) Алесь (Аляк сандр 

Ула дзі мі ра віч) Пісь мян коў, па эт. Аў тар паэ тыч ных 
збор ні каў «Бе лы ка мень», «Чы таю 
зор кі» і інш. Пі саў так са ма на ры сы, 
эсэ, тво ры для дзя цей. Быў га лоў ным 
рэ дак та рам га зе ты «ЛіМ». Лаў рэ ат 
прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла-
ру сі. Па мёр у 2004 го дзе.

1985 — па чаў ся ХХVІІ з'езд Ка-
му ніс тыч най пар тыі Са-

вец ка га Са ю за — пер шы з'езд пас ля 
смер ці Л.І. Брэж не ва, Ю.У. Анд ро па ва і К.У.  Чар-
нен кі (Ге не раль ным сак ра та ром ЦК пар тыі быў 
ужо М.С. Гар ба чоў) і пе рад апош ні ў гіс то рыі КПСС. 
Пра хо дзіў у Маск ве ў Крам лёў скім па ла цы з'ез даў. 
На з'езд бы ло абра на 5 ты сяч дэ ле га таў. З яго фак-
тыч на па ча лі ся кар ды наль ныя пе ра ме ны ў са вец кім 
гра мад стве. На з'ез дзе га ды кі раў ніц тва Брэж не ва 
бы лі на зва ны «пе ры я дам за стою». Бу ду чы пер шы 
прэ зі дэнт Ра сіі, а ў той час пер шы сак ра тар Мас коў-
ска га га рад ско га ка мі тэ та пар тыі Ба рыс Мі ка ла е віч 
Ель цын упер шы ню звяр нуў на ся бе ўва гу шы ро кай 
гра мад скас ці ме на ві та дзя ку ю чы сва ёй до сыць сме-
лай пра мо ве на ХХVІІ з'ез дзе КПСС.

Ян ка БРЫЛЬ, бе ла рус кі пісь мен нік:

«Вы жы ваць — гэ та лю бой ца ною, а 
жыць — гэ та ўсё-ткі менш ці больш сум-
лен на».
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ГА ЛОЎ НАЕ пы тан не, якое 
ха це ла ся вы ра шыць пад час су-
стрэ чы: які ён, гу мар бе ла ру саў 
і мал да ван? Пра ліць свят ло на 
гэ тае пы тан не да па маг ла рэ-
дак тар ад дзе ла лі та ра ту ры 
ча со пі са «Во жык» Ве ра ні ка 
МАН ДЗІК. Яна рас ка за ла, што 
ў бе ла рус кім гу ма ры га лоў ны ге-
рой — гэ та, час цей за ўсё, се ля-
нін, прос ты му жык. Пры чым пад 
вы гля дам пра ста ка на са мрэч 
ха ва ец ца вель мі тон кі ро зум, 
ве ся лосць, зна ход лі васць. Мо-
жа ён, ка лі трэ ба, па смя яц ца і з 
са мо га ся бе. Ве ра ні ка пры га да-

ла не каль кі жар таў, якія здаў на 
вя до мыя ў Бе ла ру сі:

«Ехаў не як му жык па сва іх 
спра вах чы гун кай. На вак за ле ў 
за ле ча кан ня вы ра шыў пе ра ку-
сіць, але там бы ло вель мі люд на. 
Ён знай шоў воль нае мес ца, сеў і 
па чаў сіл ка вац ца. Рап там ад не-
куль з'яў ля ец ца за мож ны пан, 
ба чыць, што на во кал яб лы ку ня-
ма дзе ўпа сці. Па ды хо дзіць пан 
да му жы ка, ста но віц ца по бач і 
дэ ман стра тыў на звяр та ец ца да 
ўсіх пры сут ных: «Спа дар ства, 
мо жа, вы мне пад ка жа це, чым 
ад роз ні ва ец ца му жык ад свін-

ні?» Але му жык быў не з па лах-
лі вых. Ён і ад каз вае: «Ага, ёсць 
роз ні ца». «Якая ж?» — не па кі-
дае та го ў спа коі пан. «А та кая, 
— не губ ля ец ца се ля нін, — што 
му жык есць се дзя чы, а свін ня 
— сто я чы».

«Ад ной чы ў му жы ка ўкра лі 
ка ня. Усе аб мяр коў ва юць гэ та, 
шпа цы ру ю чы ка ля яго до ма, ра-
яць, як зла віць зло дзея. А ён ім 
ад каз вае: «Ве да е це, я зраб лю 
тое ж, што і мой дзед двац цаць 
га доў та му, ка лі ў яго ўкра лі ка-
ня. Вось та ды ён мя не і па пом-
ніць». Гэ тыя сло вы дай шлі да 
зло дзея, ён спа ло хаў ся, ста ла 
яму не як млос на. Не вы тры маў 
той і праз па ру дзён ці хень ка 
пры вёў ка ня на зад. Пра гэ та 
зноў усе да ве да лі ся, са бра лі ся 
на пад вор ку ў та го ча ла ве ка, 
аб мяр коў ва юць. Ся род іх ста яў 
і зло дзей, яко му кар це ла да ве-
дац ца, што за паст ка яму бы ла 
пры га та ва на. Ён і пы та ец ца ў 
гас па да ра: «А што та ко га зра-
біў твой дзед двац цаць га доў 
та му, ка лі ў яго ўкра лі ка ня?» 
Той ад каз вае: «Што зра біў, што 
зра біў? Пай шоў на кір маш і ку-
піў но ва га».

Вя сё лы мі па пра ве лі чац ца не 
толь кі бе ла ру сы, але і мал да ва-
не. Мож на на ват ска заць, што гэ-
та іх на цы я наль ная ры са. Гу мар 
быц цам у кры ві гэ та га на ро да. 
Усе жар ты мал да ва не ўспры ма-
юць доб ра зыч лі ва, не злу юц ца і 
толь кі ра ды па чуць неш та трап-
нае. Ге роі мал даў скіх на род ных 
гу ма рыс тыч ных рас ка заў хіт рыя, 
кем лі выя, ду рас лі выя. Яны на ват 
ад мет ныя ім ёны ма юць — Пэ ка-
лэ і Тын да лэ. Ка лі ёсць з ка го 
па кпіць, яны аба вяз ко ва зро бяць 

гэ та. Ад нак з за да валь нен нем 
па смя юц ца і ад но з ад на го. Мал-
даў скія жар ты так са ма рас ка за-
ла Ве ра ні ка Ман дзік:

«Ад ной чы Тын да лэ зай шоў 
у вяс ко вую ха ту, ка лі гас па дар 
і ся мей ні кі збі ра лі ся пад сіл ка-
вац ца. Госць па цёр ру кі ад за-
да валь нен ня: «Ні што са бе, і стол 
ёсць, і на ста ле. Мо жам сес ці і 
пад' ес ці». Гас па дар не за да во ле-
на ад ка заў: «Ві даць, ес ці бу дзем, 
ды не ўсе». Тын да лэ здзіў ле на 

вы лу піў ся на яго: «Дык вы што, 
хі ба не пра га ла да лі ся?»

«Ад ной чы Пэ ка лэ ад пра віў ся 
ў карч му. А ў кі шэ нях у яго пус та. 
На су страч му жы ку ідуць два па-
ны і ка жуць: «Чуў я, што ёсць та кі 
ча ла век, над та хіт ры, лю бо га пе-
ра хіт рыць. Як бы нам гэ та га ча-
ла ве ка знай сці?» Пэ ка лэ не раз-
гу біў ся і ка жа: «Вось жа ён, я пе-
рад ва мі». «Раз ты та кі май стар, 
да вай нас пе ра хіт ры», — ка жуць 
яны. «Ды лёг ка, — ад каз вае той, 

— праў да, за раз не ма гу, у мя не 
це шча па мер ла, спя ша ю ся ад-
шу каць гро шы на яе па ха ван не». 
Па ны па гу та ры лі па між са бой і 
пра па на ва лі яму пэў ную су му. 
Пэ ка лэ за гро шы — і хут чэй у 
карч му. Яны яму кры чаць: «Па-
стой. Ку ды ты? У ця бе ж це шча 
па мер ла!» А ён ім: «Вы ж пра сі лі, 
каб я вас пе ра хіт рыў...»

На су стрэ чу, дзе гу ча лі бе-
ла рус кія і мал даў скія жар ты, 
за ві та ла пер шы сак ра тар Па-
соль ства Мал до вы ў Бе ла ру сі 
Тац ця на Чар кез. Яна за пра сі ла 
ўсіх ах вот ных на мал даў скае 
свя та Мар ці шор, якое бу дзе ад-
зна чац ца 1 са ка ві ка. Так са ма 
яна па він ша ва ла бе ла ру саў з 
алім пій скі мі пе ра мо га мі ў Со-
чы і за ўва жы ла: «Мы за вас 
так са ма «хва рэ лі». Пры сут ні-
ча ла на ве ча ры і на мес нік ды-
рэк та ра Цэнт ра на цы я наль ных 
куль тур Ва лян ці на Грыш ке віч, 
якая па ве да мі ла, што ўся го ў 
Бе ла ру сі пра жы вае ка ля 140 
на цы я наль нас цяў. Мал даў ская 
су пол ка ся род іх — ад на з са-
мых ак тыў ных.

Мал да ва нін Ва сіль Се мя нюк, 
які пад час су стрэ чы так са ма ве-
ся ліў гас цей, пе ра ехаў у Бе ла-
русь 20 га доў та му. З та го ча су 
жы ве на Дзяр жын шчы не, пі ша 
па-бе ла рус ку вер шы і гу ма рэс кі, 
ма люе, дру ку ец ца ў «Во жы ку». 
Ра зам з жон кай ён спя вае ў ан-
самб лі на род най пес ні «Ба ра ві-
чан ка» Ба ра ві коў ска га сель ска-
га До ма куль ту ры. Ці ка ва, што ў 
іх рэ пер ту а ры ёсць пес ні як пра 
вя сё ла га мал да ва ні на, так і пра 
бе ла ру сач ку-шча бя ту шач ку.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

ЛЕП ШЫЯ ЖАР ТЫ 
АД БЕ ЛА РУ САЎ І МАЛ ДА ВАН

Ду ма еш, гэ та ты ку піў но вы ай фон? 
Не, гэ та Эпл ку піў но ва га ра ба.

— Мя не ўчо ра не пус ці лі ў ба сейн! Ска-
за лі: «З бай дар кай — пай шоў ад сюль!»

Паш таль ё на, які пры нёс па вест ку 
сы ну ге не ра ла, за бра лі ў вой ска дру гі 
раз.

— Не шка ду еш, што за муж вый шла?
— Ды што ж я, не ча ла век, ці што? Шка-

да яго, вя до ма.

У шко ле я быў узор ным хлоп чы кам. 
Мя не заў сё ды ста ві лі ў прык лад: «Не 
ра бі так, як ён!»

Я зайз дро шчу му жы ку, які кож ную ра ні-
цу бе гае ва кол до ма. Кра соў кі ў яго клас-
ныя.

Га тоў насць да са ма ах-
вя ра ван ня — іх асноў ная 
якасць. Яны час та ах вя-
ру юць сва і мі ін та рэ са мі 
дзе ля агуль на ча ла ве ча га 
даб ра бы ту ці звы чай ных 
жа дан няў сяб роў і сям'і, 
бы ва юць бес ка рыс лі-
вы мі, пра цу юць дзе ля 
ін шых. Ад ны ро бяць гэ та з вя лі кім за да-
валь нен нем, дру гія — з не ах во тай, лі ча-
чы гэ та сва ім аба вяз кам, на сту па ю чы на 
аса біс тае «я». Але ў абод вух вы пад ках 
яны шчы ра ве раць у тое, што ро бяць. А 
ка лі іх імк нен ні не ацэнь ва юц ца на леж-
ным чы нам, яны па чы на юць лі чыць ся бе 
ня ўдач ні ка мі і пад па рад коў ва юц ца лё су. 
Перш чым ах вя ра ваць са бой, яны па він ны 
на быць і вы ха ваць сі лу во лі, па мяр коў-
насць і муж насць. Ім не аб ход на на ву чыц-
ца слу жыць гра мад ству, але пры гэ тым 
не ах вя ра ваць сва і мі ін та рэ са мі.

Гэ та лю дзі вель мі 
са ма ўпэў не ныя, з вя лі-
кім па чуц цём год нас ці. 
Вя лі кую част ку жыц ця 
яны ад да юць служ-
бе, гра мад ству, але не 
бес ка рыс лі ва, а для 
па ве лі чэн ня аса біс та га 
ўздзе ян ня на ін шых. Яны 

ня рэд ка кан флік ту юць з на ва коль ны мі, 
кры ты ку юць гра мад скія пра ві лы, эма-
цы й на рэ агу юць на лю бую не спра вяд-
лі васць. Ка лі ад чу ва юць, што не мо гуць 
жыць у гар мо ніі з са бой, па чы на юць 
па вы шаць свой ін тэ лект, вы ву чаць фі-
ла со фію, мас тац тва, рэ лі гію. Пра цу юць 
з вя лі кай ад да чай, мэ та на кі ра ва на, не 
да пус ка юць ні я кіх па слаб лен няў. У цэ-
лым іх мож на на зваць транс фар ма та ра мі 
— якім бы вуз кім і ры зы коў ным ні быў іх 
шлях, ад ной чы абра ны, яны бу дуць іс ці 
па ім да пе ра мо гі.

Па га ры зан та лі: 1. ... га ра ды бя рэ (прык.). 5.  «Ідзе 
... па го ра дзе». Па пу ляр ная ар мей ская пес ня (сл. М. Та-
ні ча, муз. В. Ша ін ска га). 8. Ад ва га або мёд п'е, або ... 
трэ (прык.). 11. Ста туй, яко му па кла ня юц ца як ба жаст-
ву. 12. ... — за ры ка лі ка ро вы (прык.). 13. Хлеб, соль. 
... — сал дац кая яда (прык.). 16. Квет кам па трэб на ..., а 
ча ла ве ку — мір (прык.). 17. Хто за Ра дзі му га рой — той 
са праўд ны ... (прык.). 20. Пра сто ра як рас паў сюдж валь-
нік ра дыё хваль. 21. Не вя лі кае ліс це вае дрэ ва ся мей ства 
кру шы на вых. 24. Ка зац кая ата ка — на па дзен не на пра-
ціў ні ка з флан гаў і з ты лу. 26. Част ка за тво ра він тоў кі,  
якая за чы няе ка нал ства ла. 28. Дэ ка ра тыў ная са до вая 
рас лі на. 29. «Во спа чат ку йдзе ...,\\За ёй кон ні ца і тан кі». 
З вер ша Я. Ку па лы «Як у гос ці сын пры ехаў...».

Па вер ты ка лі: 1. «Сла ва та бе, ... !». Верш Я.Ку па лы 
(«За ля сы шум лі выя»). 2. Май стар па вет ра на га бою. 3. 
«Ні бы здра ду сал дат,\\я сваё па ха ваў бы ка хан не,\\Быў 
бы толь кі за гад\\і ... для яго па ха ван ня». З вер ша А.Ку-

ля шо ва «Ні бы здра ду сал дат...». 4. Імк лі вы на пад. 5. «І 
бай цы — мае дзяр жа вы\\Вер ныя ...». З вер ша Я. Ко ла са 
«Сла ва Ар міі Чыр во най!». 6. «... — 5». Мар ка са ма лё-
та, які шы ро ка пры мя няў ся ў га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. 7. Пра рыў фрон ту і глы бо кае ўклінь ван не ў раз-
мя шчэн не войск пра ціў ні ка. 9. На чаль нік вай ско вай 
час ці, пад раз дзя лен ня. 10. Пеў чая птуш ка, вяс тун вяс ны. 
14. Не та му ..., хто на язык лёг кі, а та му, хто ў спра ве 
стой кі (прык.). 15. Ча со вая ста ян ка, звы чай на пад ад-
кры тым не бам. 18. «За ны ла ад бо лю\\Сал дац кае ... -\\Не 
вы па ла до ля\\З ка ха най су стрэц ца». З вер ша П.Броў кі 
«Да ро гай сал да та». 19. Сал дат не бя дак; ... на ма куш-
ку, ша бель ка на бруш ку, вус за кру чо ны, бот па чар нё-
ны (прык.). 21. Хто смер ці не ба іц ца, та го і ... не бя рэ 
(прык.). 22.  Не толь кі ... — і ко лас во ра га ко ле (прык.). 
23.  Цем на ску ры ча ла век (устар.). 25. Вяз кі аса дак на 
дне ва да ёмаў. 27. ... ці Вох. Па вод ле па вер'я, ма лень кі 
ба ра да ты ча ла ве чак, які жы ве пад зям лёй.

Ск
ла

ў Л
я в

он
 Ц

Е Л
ЕШ

, г
. Д

зя
р ж

ын
ск

.

«ВЕР НЫЯ СЫ НЫ»

Па га ры зан та лі: 1. Ад ва га. 5. Сал дат. 8. Кай-
да ны. 11. Ідал. 12. Па кро вы. 13. Ва да. 16. Сон-
ца. 17. Ге рой. 20. Эфір. 21. Кру шы на. 24. Ла ва. 
26. Лі чын ка. 28. Аза лія. 29. Пя хо та.

Па вер ты ка лі: 1. Ар мія. 2. Ас. 3. Акоп. 4. Удар.
5. Сы ны. 6. «Ла — 5». 7. Та ран. 9. Ка ман дзір. 10. Жа ва-
ра нак. 14. Сла ва. 15. Ла гер. 18. Сэр ца. 19. Шап ка. 21. 
Ку ля. 22. Штык. 23. Арап. 25. Іл. 27. Ох.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

2+2:
Хто са мы вя сё лы і дас ціп ны? Хто ўмее лепш за ўсіх 

рас смя шыць і пры га даць трап ную ці ка вую гіс то рыю? 
Які на род сам па са бе вы зна ча ец ца ап ты міс тыч ным 

па ды хо дам да жыц ця і імк нен нем з усмеш кай іс ці 
на пе рад? Усе гэ тыя пы тан ні-спрэч кі па-сяб роў ску 

вы ра ша лі па між са бой бе ла ру сы і мал да ва не на 
гу ма рыс тыч най су стрэ чы «Во жык» і «Кі пэ руш»: 

усмі ха ем ся ра зам».

У Мін ску ад бы лі ся гон кі 
на са ба чых за прэж ках

Гон кі на са ба чых 
за прэж ках до сыць 

эк за тыч ныя для на ша га 
рэ гі ё на. Ад нак у Бе ла ру сі 

гэ ты ві до вішч ны від 
спор ту за ва ёў вае ўсё 

боль шую па пу ляр насць. 
Па каз чык гэ та га — 

чац вёр тыя між на род ныя 
спа бор ніц твы па 
ез да вым спор це 

«За ві ру ха 2014», якія 
прай шлі на ста ліч най 

лы жа ро лер най тра се ў 
Вяс нян цы.

Па ка заць сваё май стэр ства 
пры еха ла ка ля 60 спарт сме наў 
з Бе ла ру сі, Літ вы, Лат віі, Эс то ніі 
і Ра сіі. Ня гле дзя чы на не зу сім 
пры ем нае для спа бор ніц тваў на-
двор'е і «жорст кі» снег, усе спарт-
сме ны тры ма лі ся да стой на.

Ці ка ва, што на «За ві ру ху» 
пры хо дзі лі цэ лы мі сем' я мі ра-
зам са сва і мі хат ні мі лю бім ца мі. 
Ар га ні за та ры так са ма пра вя лі 
кон кур сы на са ма га пры го жа га, 
са ма га моц на га і са ма га пя ву-
ча га са ба ку. З ме ра пры ем ства 
гле да чы вяр та лі ся толь кі ў вы-
дат ным на строі. Лю бы ах вот ны 
мог па гла дзіць, аб няць кас ма-
тых ча ты рох но гіх сяб роў, сфа-
та гра фа вац ца з імі.

На дзея БУ ЖАН. 
Фо та аў та ра.

У фран цуз скай Ні цы ад бы ло ся лё са ван не ква лі фі ка цый на га раў нда 
фут боль на га чэм пі я на ту Еў ро пы-2016. 

Яго вы ні кі мож на ўспры маць па-роз на му, але ім ёны бу ду чых са пер ні-
каў бе ла ру саў усё ска жуць са мі — Іс па нія, Укра і на, Сла ва кія, Ма ке до нія, 
Люк сем бург. Свой пер шы матч у ад бо рач ным цык ле нашы футбалісты 
пра вя дуць 8 ве рас ня. У гас цях на шым су ай чын ні кам бу дзе су праць ста-
яць збор ная Люк сем бур га.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Нас зноў 
ча кае 
Іс па нія

Хто самы хуткі, моцны, прыгожы, пявучы?

Галоўны рэдактар часопіса 
«Вожык» Юлія ЗАРЭЦКАЯ.

Васіль 
СЕМЯНЮК.


