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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.58 19.34 12.36
Вi цебск — 6.47 19.24 12.37
Ма гi лёў — 6.48 19.24 12.36
Го мель — 6.45 19.20 12.35
Гродна — 7.13 19.49 12.36
Брэст    — 7.15 19.49 12.34

Iмянiны
Пр. Хрысціны, Аляксандра, Нікіфара, 
Мікалая. 
К. Ларысы, Маргарыты, Тодара, 
Фелікса, Цімафея, Эмануіла.

Месяц
Апошняя квадра 24 сакавіка. 
Месяц у сузор’і Вадалея. 

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

Фо
та

 А
ле

сі 
Фо

та
 А

ле
сі 

ВА
РА

Б'Ё
ВА

Й
ВА

РА
Б'Ё

ВА
Й..

ca
ric

atu
ra

.ru

 

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, 
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, 
Л. ЦІМОШЫК.
НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; 
«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 22.315.  Iндэкс 63850.  Зак. № 1224.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
         25 сакавіка 2014 года. 

Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1801 год — на ра дзіў ся Канут 
Іва на віч Ру сец кі, бе ла-

рус кі мас так, пе да гог. Ву чыў ся ў 
Ві лен скім уні вер сі тэ це, у Ака дэ міі 
мас тац тваў у Па ры жы і Ры ме. Прад-
стаў нік кла сі цыз му. Твор часць звя-
за на з мас тац кім жыц цём Бе ла ру сі і 
Літ вы. У 1840-я га ды жыў у Бе ла ру-
сі. Пі саў парт рэ ты, пей за жы. Ся род ра бот: «Усмеш лі-
вы італь я нец», «Жняя», «Верб ная ня дзе ля» і ін шыя. 
Аў тар се рыі пей за жаў Бе ла веж скай пу шчы і ва ко ліц 
На ва груд ка, Ашмян шчы ны. Па мёр у 1860 г.

1949 год — 65 га доў та му на ра дзіў ся (вёс-
ка Хар кі Па стаў ска га ра ё на) Мі ка лай 

Ула дзі мі ра віч Ка за ра вец, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 
сель ска гас па дар чай жы вё ла га доў лі, член-ка рэс пан-
дэнт НАН Бе ла ру сі (2004), док тар сель ска гас па дар-
чых на вук (1999), пра фе сар (2000). У 1977 го дзе 
скон чыў Ві цеб скі ве тэ ры нар ны ін сты тут, пра ца ваў 
заа тэх ні кам саў га са «На ва сёл кі», ды рэк та рам саў-
га са, быў да цэн там, дэ ка нам заа ін жы нер на га фа-
куль тэ та Бе ла рус кай дзяр жаў най сель ска гас па дар-
чай ака дэ міі, ды рэк та рам Дэ парт амен та аду ка цыі, 

на ву кі і кад раў Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі 
і хар ча ван ня, рэк та рам Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
аграр на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та. Аў тар больш як 
400 на ву ко вых прац па фар мі ра ван ні сіс тэм на га па-
ды хо ду ў ар га ні за цыі пле мян ной ра бо ты ў ма лоч най 
жы вё ла га доў лі. Удзель ні чаў у вы вя дзен ні і ўдас ка-
на лен ні бе ла рус кай чор на-пя рэс тай па ро ды буй ной 
ра га тай жы вё лы.

1989 год — 25 га доў та му ад бы лі ся вы ба ры 
на род ных дэ пу та таў СССР, на якіх упер-

шы ню за ўсю гіс то рыю кра і ны вы бар шчы кам бы ло 
пра да стаў ле на рэ аль нае пра ва вы ба ру з не каль кіх 
прэ тэн дэн таў. У ад па вед нас ці з но вым вы бар чым 
за ко нам, пры ня тым у кан цы 1988-га, вы шэй шым 
ор га нам дзяр жаў най ула ды стаў з'езд на род ных дэ-
пу та таў СССР.

Фё дар ЯН КОЎ СКІ, 
лінг віст, пісь мен нік:

«Ге ній не толь кі ства рае, умее ства раць, — 
ге ній умее ўба чыць, умее па чуць тое, што ёсць 

на све це, у пры ро дзе, у лю дзях, на людзях».

ЗАЎТРА
Па сце нах не лазь, кіп цю ры аб ка на пу не 

васт ры... Доб ра, хоць ры бак у аква ры у ме 
не пе ра ліч ва юць.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
Ма ці — гас цям:
— Час туй це ся, не са ро мей це ся...
Ма лая дач ка да дае:
— Ма ма, ты ня пра віль на ка жаш. Трэ ба 

ка заць, як у нас у дзі ця чым сад ку: «До ма 
бу дзе це ес ці, што хо ча це, а тут — што 
да юць!»...

Ад на ва вёр ка вы пад ко ва па спы та ла пі-
ва і зра зу ме ла, на вош та яна ўсё жыц цё 
збі ра ла арэш кі.

Дзе ха кей лю бяць так моц на, як і 
ў Ка на дзе? Маг чы ма, ад ка зу нех та 
здзі віц ца, але ў Лат віі. Гуль ні там збі-
ра юць заў сё ды вя лі кую аў ды то рыю, 
заў зя та ры на ста ды ё не ства ра юць 
не ве ра год на доб рую ат мас фе ру — 
«хва рэць» там лю бяць і ўме юць. Ха-
кей у Лат віі з'яў ля ец ца са мым па пу-
ляр ным ві дам спор ту. Збор ная ўпер-
шы ню пры ня ла ўдзел у чэм пі я на це 
Еў ро пы ў 1932 го дзе і за ня ла пе рад-
апош няе 8-е мес ца. Да ўступ лен ня ў 
СССР лат вій цы не па каз ва лі вы со кіх 
вы ні каў, са мы мі яр кі мі да сяг нен ня мі 
та го ча су бы лі 10-е і 14-е мес цы на 
чэм пі я на тах све ту 1938 і 1939 га доў 
ад па вед на.

Ла ты шы згу ля лі важ ную ро лю ў раз віц-
ці ха кея ў Са вец кім Са ю зе. Рыж скае «Ды-
на ма» бы ло ад ным з адзі нац ца ці клу баў, 
якія гу ля лі ў пер шым са вец кім чэм пі я на це. 
Лат вій скі гу лец Ха рыйс Мэ лупс быў асноў-
ным ва ра та ром збор най Са вец ка га Са ю за 
на пер шым між на род ным спа бор ніц тве ў 
1948 го дзе.

Ад ным з са мых вы дат ных гуль цоў лат-
вій ска га ха кея і да гэ та га ча су з'яў ля ец ца 
Хел мут Бал дэ рыс. У чэм пі я на тах СССР 
Бал дэ рыс за біў 333 га лы. Ён быў леп шым 
бам бар дзі рам у 1977 і 1983 га дах. У скла дзе 
збор най СССР стаў трох ра зо вым чэм пі ё нам 
све ту і Еў ро пы, за ва я ваў ся рэб ра ныя ме да лі 
Алім пій скіх гуль няў 1980 го да. Так са ма за 
збор ную СССР вы сту па лі ва ра та ры Ві таль 
Са мой лаў і Ар турс Ір бе. Са мой лаў у скла дзе 
збор най СССР стаў алім пій скім чэм пі ё нам у 
1988 го дзе. Ар турс Ір бе быў пры зна ны леп-
шым ва ра та ром на чэм пі я на це све ту 1990 
го да, ён з'яў ля ец ца двух ра зо вым чэм пі ё нам 
све ту (1989 і 1990).

Ня ма ла лат вій скіх ха ке іс таў па гу ля лі 
і ў На цы я наль най ха кей най лі зе. Сан дыс 
Оза лінш, Ар турс Ір бе, Сяр гей Жол так і 
Кар ліс Скрас ціньш бы лі най больш па спя-
хо вы мі. Оза лінш з'яў ля ец ца адзі ным лат-
вій скім ха ке іс там, яко му ўда ло ся вый граць 

Ку бак Стэн лі (се зон 1995-1996). Оза лінш і 
Ір бе гу ля лі ў мат чы зо рак НХЛ.

Збор ная Лат віі вяр ну ла ся на між на-
род ную арэ ну са ма стой най ка ман дай у 
па чат ку 90-х. Ха ке іс ты атры ма лі пра ва вы-
сту паць толь кі ў трэ цім ды ві зі ё не чэм пі я-
на ту све ту, а ўжо ў 1997 го дзе пра бі лі ся ў 
элі ту су свет на га ха кея. Іх са мы мі вы со кі мі 
вы ні ка мі на чэм пі я на тах све ту бы ло пра-
хо джан не ў 1/4 фі на лу (8-е мес ца), са мым 
ніз кім — 13-е мес ца.

На Алім пій скіх гуль нях най леп шым 
вы ступ лен нем ста ла 8-е мес ца ў Со чы. 
Збор ная не вы гля да ла сла бай, па ка за ла 
доб ры, змяс тоў ны ха кей, хоць прай гра ла і 
швей цар цам, і шве дам, і чэ хам. У пер шым 
раў ндзе плэй-оф ла ты шы пе рай гра лі збор-
ную Швей ца рыі і вый шлі на ка над цаў, дзе 
да лі ро да па чы наль ні кам ха кея са праўд ны 
бой. Ха ке іс там збор най Ка на ды толь кі ў 
трэ цім пе ры я дзе атры ма ла ся вы рваць пе-
ра мо гу з мі ні маль ным лі кам 2:1.

У Лат віі гэ тае вы ступ лен не аца ні лі як 
уда лае, і кі раў ніц тва і заў зя та ры за ста лі ся 
за да во ле ны мі сва ёй збор най. Га лоў ны 
трэ нер Тэд Но лан пас ля тур ні ру ска заў 
жур на ліс там: «Апош нія не каль кі га доў я 
вы ву чаў лат вій скі ха кей. Для кра і ны та-
ко га па ме ру ўдзел у ча ты рох Алім пій скіх 
гуль нях — вя лі кае да сяг нен не. Мы ро бім 
неш та, што, з май го пунк ту гле джан ня, 
з'яў ля ец ца цу дам, і гэ та ўсе на шы гуль ні, 
усе на шы мат чы.

Ка лі ў вас доб ры ва ра тар, вы шмат ча го 
мо жа це да маг чы ся. Наш ка пі тан па ка заў 
са праўд ныя лі дар скія якас ці, шмат якія 
гуль цы пра яві лі ся бе. І мо ладзь ка ман ды 
яшчэ па ка жа ся бе. Мы ча ка ем гэ та га ў 
бу ду чы ні. Хлоп ца мі вар та га на рыц ца, уліч-
ва ю чы тое, як яны гу ля лі су праць леп шай 
збор най у све це».

У аэ ра пор це ка ман ду су стра ка лі сот ні 
ча ла век з на цы я наль ны мі сця га мі і квет-
ка мі.

Што год у кра і не пра хо дзіць свой чэм пі-
я нат па ха кеі, у ім удзель ні чае, як пра ві ла, 
8 ка ман даў. У се зо не 2011/2012 «Ме та-

лургс» з Лі е пая ўдзель ні чаў у Ад кры тым 
чэм пі я на це Бе ла ру сі. У Кан ты нен таль най 
ха кей най лі зе Лат вію прад стаў ляе рыж-
скае «Ды на ма». Пер шыя се зо ны ры жан 
бы лі не вель мі па спя хо вы мі, ад нак кі раў-
ніц тва клу ба зра бі ла стаў ку на ай чын ных 
гуль цоў і не пра лі чы ла ся. Сён ня рыж скае 
«Ды на ма» лі чыц ца «се рад ня ком» лі гі.

Кас цяк збор най скла да ец ца ме на ві та з 
гуль цоў гэ та га клу ба, яго прад стаў ля юць 9 
ха ке іс таў: Сан дыс Оза лінш, Ге ор гій Пу яц, 
Крыш' я ніс Рэ дліхс, Ар відс Рэ кіс, Крыс тапс 
Сот ні екс, Мікс Ін дра шыс, Мар ціньш Цы пу-
ліс, Ві таль Паў лаў, Лаў рыс Да рзіньш.

У алім пій скую збор ную Лат віі ўвай шоў 
толь кі адзін гу лец НХЛ — Зем гус Гір ген-
санс («Ба фа ла»).

Трэ не рам збор най на пра ця гу 6 га доў 
быў Алег Зна рок, вя до мы і да во лі па спя-
хо вы на стаў нік у КХЛ. Пас ля ня ўда ла га 
вы ступ лен ня на чэм пі я на це све ту 2011 
го да яго змя ніў ка над скі спе цы я ліст Тэд 
Но лан. Леп шым да сяг нен нем Знар ка ў 

ру ля збор най Лат віі стаў вы хад у плэй-оф 
чэм пі я на ту све ту 2009 го да, ка лі ка ман-
да спы ні ла ся на ста дыі 1/4 фі на лу. Пад 
кі раў ніц твам Но ла на ла тыш скія ха ке іс ты 
ўвай шлі ў вась мёр ку най мац ней шых на 
Алім пій скіх гуль нях.

Сёння збор ная Лат віі зай мае 10-е мес-
ца ў рэй тын гу Між на род най Фе дэ ра цыі 
ха кея. Ня ма су мнен няў, што ў Мінск ла-
ты шы пры едуць з сур' ёз ны мі на ме ра мі 
па леп шыць свае вы ні кі.

Для збор най Бе ла ру сі Лат вія з'яў ля ец ца 
вель мі ня зруч най ка ман дай, за апош нія 
га ды бе ла рус кім ха ке іс там у афі цый ных 
мат чах ні ра зу не ўда ло ся пе рай граць лат-
вій скіх ка лег. Бе ла ру сы прай гра лі ім на 
чэм пі я на тах све ту 1996, 2003, 2008 га доў. 

У маі ў Мін ску з'я віц ца вы дат ная маг-
чы масць пе ра ла маць гэ тую тэн дэн цыю: 
збор ныя Бе ла ру сі і Лат віі згу ля юць 19 мая 
на лё дзе «Мінск-Арэ ны».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ

�

Па га ры зан та лі: 1. Ша ну е мае 
на Бе ла ру сі ма гіч нае дрэ ва — 
ахоў нік, якое сім ва лі зуе жа но чы 
па ча так; у мі фа ла гіч ных ле ген дах 
ру сал кі вы хо дзяць з ва ды і гой-
да юц ца на ...., дзяў ча ты пус ка лі 
на ва ду ... вян кі, каб па ва ра жыць 
пра свой да лей шы лёс. 4. Рас лі на, 
што ўва хо дзі ла ў шэ раг ку паль-
скіх зё лак: па вод ле па вер' яў, ... па-
збаў ляў ад за ля цан няў ня чыс тай 
сі лы, ім сцё ба лі па на гах, каб не 
ба ле лі. (Рус кая наз ва — донник). 
8. Біб лей скі пер са наж, які, па вод-
ле мі фа, па ве сіў ся на асі не; дрэ ва 
спу жа ла ся шы бе ні ка, за трэс ла ся 
ад стра ху. З той па ры ліс це на асі-
не тра пе чац ца на ват без вет ру. 
10. Вес на вая квет ка, пер ша цвет, 
якая кон ту рам на гад вае звяз ку 
клю чоў, і слу жыць зна кам ада-
мкну тай зям лі. 11. Вес на вое свя-
та, дзень па мі нан ня па мер лых; у 
не ка то рых мяс ці нах Бе ла ру сі на 
... да свя шчэн ных ду боў нес лі па-
мі наль ныя стра вы, а на га лін ках 
ду ба раз веш ва лі бе лыя льня ныя 
руч ні кі. 12. Вя лі кі сад, або гай з 
але я мі, квет ка мі. 14. Доў гія за пле-
це ныя ва ла сы; не ка лі ў ... дзяў чы-
нам упля та лі лён, «каб доб ра ра-
дзіў», лён так са ма кла лі ня вес це 
ў абу так. 15. Ме да нос ная дэ ка ра-
тыў ная рас лі на ся мей ства ру жа-
к вет ных. 16. Аб ра да вы на пой, які 
не ка лі га та ва лі на ўскрай ку вёс кі ці 
на бе ра зе ра кі; ... ту шы лі па жа ры, 
што ўзні ка лі ад уда ру ма лан кі. 17. 
Вяс на — на шы баць ка і ..., хто не 
па сее, не бу дзе збі ра ці (прык.). 18. 
Звя за ны пук зжа тых сцёб лаў зба-

жы ны; у па вер' ях бе ла ру саў ата я-
сам лі ваў ся з муж чын скім па чат кам 
і ўва саб ляў ба гац це і даб ра быт. 
20. Ліс це вае дрэ ва; па вод ле ле-
ген ды, ... пе ра тва рае ў мядз ве дзя 
ча ла ве ка за яго жа дан не «каб 
мя не ўсе ба я лі ся». 21. ..., або ля-
шчы на; у бе ла ру саў ... на ле жаў да 
свя шчэн ных дрэў. Лі чы ла ся, што 
цві це ... уна чы, у чыс ты чац вер, і 
хто са рве пер шы цвет, той хут чэй 
зной дзе скарб у ку паль скую ноч. 
22. Ле ка вая рас лі на, што рас це, 
га лоў ным чы нам, уз доўж да рог. 
Па вод ле ле ген ды, ... — гэ та ва яр, 
які за стаў ся адзін з уся го вой ска і 
тра піў на рас стай ныя да ро гі. 27. ..., 
або воль ха. Дрэ ва, якое звя за на з 
уяў лен ня мі пра за ма гіль ны свет; 
чыр во ны ко лер ка ры ... бе ла рус кая 
ле ген да звяз вае з кры вёй чор та, 
які ра та ваў ся ад ваў ка. 28. Струч-
ко вая рас лі на; у бе ла рус кіх каз-
ках з зяр нят ка ... вы рас тае вя лі кая 
сцяб лі на, па якой ге рой трап ляе на 
не ба. 29. Шы ро кі пра езд у пло це; 
каб за сця раг чы ся ад ча раў ні ка, на 
... ве ша лі вя нок, пад імі так са ма 
ха ва лі асвя чо ную вяр бу. 30. Ле-
ка вая рас лі на з бе лы мі і роз на ка-
ля ро вы мі квет ка мі; па вод ле мі фа, 
па во лі зло га лё су быў да пу шча ны 
ін цэс ту аль ны шлюб бра та і сяст ры, 
і яны за гэ ты грэх пе ра тва ры лі ся 
ў рас лі ну.

Па вер ты ка лі: 2. Ня бес нае це-
ла. 3. Ад хі лен не ад ча го-не будзь. 
5. Мі не рал віш нё ва-ру жо ва га ко ле-
ру; ра да ніт (разм.). 6. Асоб нае ўды-
хан не. 7. Тра вя ніс тая рас лі на, са 
сцёб лаў якой вы раб ля юць пянь ку; 

у лі рыч най паэ зіі ... і іх се ян не сім-
ва лі зуе дзяў чы ну і яе га тоў насць 
да лю боў ных і шлюб ных ад но сін. 
9. Мес ца за акном ма га зі на для 
па ка зу та ва раў. 13. Тра вя ніс тая 
рас лі на з пя ку чы мі ва лас ка мі; па-
вод ле ле ген ды, ... — гэ та дач ка, 
якая за гу бі ла баць ку-ву жа, рас ка-
заў шы яго тай ну дзядзь кам. 14. 
Га род ні на, якая ў на род на-паэ тыч-
ных уяў лен нях сім ва лі зуе стан ка-
хан ня, час цей па за шлюб на га. 17. 
Тра вя ніс тая рас лі на з яда ві тым бе-
лым со кам. 19. ..., або пор хаў ка. 
Ша ра па доб ны грыб. 23. Га ту нак 
каш тоў най паўд нё вай яб лы ні. 24. 
Адзін з ча ты рох на прам каў све-
ту. 25. Фі га вае дрэ ва, сма коў ні ца. 
26. Ба гі ня цнат лі вас ці; на Бе ла ру-
сі іс на ваў звы чай пе рад вя сел лем 
свят ка ваць апош ні дзень дзя воц-
тва дзяў чы ны, пас ля ча го яна па-
збаў ля ла ся апя кун ства ба гі ні ... .

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ. 
г. Дзяр жынск.

Свет рас лін Бе ла ру сі ў мі фах, ле ген дах, пад ан нях

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, 
АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 1. Бя ро за. 
4. Бар кун. 8. Юда. 10. Клю чы кі. 
11. Ра даў ні ца. 12. Парк. 14. Ко-
сы. 15. Ір га. 16. Пі ва. 17. Ма-
ці. 18. Сноп. 20. Лі па. 21. Арэх. 
22. Тры пут нік. 27. Але шы на. 
28. Боб. 29. Ва ро ты. 30. Брат кі.

Па вер ты ка лі: 2. Зор ка. 3. Ад-
рыў. 5. Ар лец. 6. Удых. 7. Ка ноп-
лі. 9. Віт ры на. 13. Кра пі ва. 14. Ка-
пус та. 17. Ма ла чай. 19. Пу хоў ка. 
23. Ра нет. 24. Ус ход. 25. Ін жыр. 
26. Се ва.

Гу кан не вяс ны ў Вя зын цы 
ла дзяць не пер шы год, та му 
свя та ўжо зай ме ла тра ды-
цый ны фар мат: за гу ка льныя 
пес ні, ка ра го ды, мо ла дзе-
выя гуль ні, тан цы, кір маш 
ра мёст ваў. Але ра ду юць 
ар га ні за та ры і на він ка мі: 
сё ле та да ме ра пры ем ства 
да лу чы ла ся ар га ні за цыя 
«Ахо ва пту шак Баць каў шчы-
ны» (як-ні як птуш кі — асноў-
ны сім вал свя та) і пя кар ня 
«Жор ны».

Уз доўж ган ка му зей най 
па бу до вы ганд ля ры рас кла-
лі свае та ва ры — якіх толь кі 
вы ра баў тут ня ма! «Куп ляй-
це пту ша чак!» — пра па нуе 
жан чы на, па каз ва ю чы на стол з 
вы ра за ны мі з ка ля ро вай па пе-
ры ка рун ка вы мі жа ва ро нач ка мі. 
Мно гія пад рых та ва лі ся за га дзя і 
пры вез лі гэ тыя вес на выя сім ва-
лы з са бой. А не ка то рыя маг лі 
сва і мі ру ка мі вы ра заць і раз ма-

ля ваць жа ва ран ка на мес цы — 
асаб лі ва гэ тай спра вай за ха пі-
лі ся дзе ці.

Пра цяг ваю шпа цыр уз доўж 
ста лоў з ра мес ніц кі мі вы ра ба мі 
і не стам ля ю ся дзі віц ца ўмель-
ствам май строў. «Па каш туй-
це пер ні кі!» — усмі ха ец ца мне 

ка ла рыт ны муж чы на ў шэ рым, 
пад пя рэ за ным тка ным по ясам 
жу па не і чыр во най кан фе дэ-
рат цы, які тры мае на лан цу гу 
вя лі ка га са ба ку. Ні бы са праўд-
ны за сцян ко вы шлях ціц, што 
вы праў ля ец ца на па ля ван не! 
Пер ні кі пры ем на га пя соч на га 

ко ле ру, упры го жа ны бе лай 
і чыр во най гла зу рай — у 
фор ме сэр цаў і, вя до ма ж, 
пту шак! За ганд ля ром ла-
сун ка мі спа дар з не маў лят-
кам на ру ках пра дае зба ны, 
гарш кі, гар ла чы ды ін шыя 
ке ра міч ныя вы ра бы. Ба га та 
тут і па ясоў, і вы ці на нак, і 
роз ных упры га жэн няў руч-
ной пра цы...

Збо ку ад кір ма шу раз гар-
ну ла ся кух ня: на аг ні грэ ец-
ца ў вёд рах ва да на гар ба ту, 
пя куц ца блі ны. На быць мож-
на і за ла ціс ты мёд у сло і ках, 
і цу кер кі, і на ват ма ла ко. Тут 
жа дзяў чы на ў строі пра дае 
пту ша чак з цес та. Ру мя ныя і 

пух на тыя драж джа выя, а так са-
ма плос кія з вы ра за ны мі крыл-
ца мі і воч ка мі-ра зы на чка мі. — 
«Усю ноч пяк ла!» — пра цяг вае 
мне па сы па на га цук рам пта ха. 
Шка да ес ці та кую пры га жосць, 
але каш тую. Смач на!

А по бач з кух няй на па ве ша-
ных на вы со кім дрэ ве арэ лях 
ужо ва ўсю гуш ка юц ца дзяў ча-
ты — гэ та так са ма ад на з тра-
ды цый ных вес на вых за баў. Але 
ж са мае га лоў нае ў аб рад нас ці 
ста ра жыт на га бе ла рус ка га свя-
та — за гу ка льныя спе вы. На 
ўзгор ку (каб вяс на ле пей па чу-
ла) вя лі кім паў кру гам збі ра юц ца 
дзяў ча ты і ма ла дзі цы ў не паў-
тор ных на род ных стро ях (пе ра-
важ на па шы тых гас па ды ня мі 
ўлас на руч на!). Гэ та ўдзель ні цы 
фальк лор ных гур тоў, якія і па чы-
на юць гу каць: «Вяс на-вяс на на 
ка лоч ку, не на пра ла на са роч ку, 
гу-у-у!..». Жан чы ны то пя юць ра-
зам, то гру па мі пе ра клі ка юц ца 
па чар зе, а гле да чоў строй ны 
пра цяг лы спеў пры ваб лі вае і 
ні бы гіп на ты зуе. А па гу ка ўшы, 
спя вач кі за вод зяць вес на вы 
ка ра год, што рас цяг ва ец ца на 
дзя сят кі мет раў. Бо ра зам з імі 
бя руц ца за ру кі ўсе ах вот ныя — 
да рос лыя і дзе ці (не ка то рыя з іх 
яшчэ на столь кі ма лень кія, што 
бя руць удзел у свя це, се дзя чы 
ў слін гу на гру дзях у ма мы ці за 
та та вы мі пля чы ма). На тва рах 
ззя юць усмеш кі, дзея за хоп лі вае 
ледзь не ўсіх гас цей, і ар га ні за-
та рам не да во дзіц ца на гад ваць 
пра сваю прын цы по вую па зі-
цыю — не па дзя ляц ца на гле да-
чоў і вы сту поў цаў.

Па ка ра го дзіў шы, мо ладзь 
па чы нае гу ляць. Гуль ні так са ма 
тра ды цый ныя: «Ява ро вы лю дзі», 
«Ба я ры», «Ця цер ка» — уме лі 
на шы прод кі ве ся ліц ца! Кры ху 
ста міў шы ся, гос ці ла дзяць пік-
ні кі ці прос та пра гуль ва юц ца па 
бе ра зе Вя зын кі. То тут, то там 
чу ваць жа но чыя і муж чын скія 
спе вы. Але не ўза ба ве ўда рае 
ба ра бан, па чы нае вы ці лінг ваць 
скрып ка, раз лі ва ец ца ду да — 
му зы кі за пра ша юць на ско кі. 
Кру ціц ца по леч ка, ві ху рыць «Ка-
ра пет» — і з імк лі вас цю тан цаў 
на ды хо дзіць вяс на!

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра

�
Мінск — Вя зын ка — Мінск.

Агу, вяс на, агу, крас на!

Ма ла дзе чан ская элект рыч ка толь кі 
па спе ла вы са дзіць у Вя зын цы пер-
шых гас цей, а на тэ ры то рыі фі лі яла 
му зея Ян кі Ку па лы ўжо ўсё га то ва 
да свя та. Вяс на — па нен ка, вя до мая 
сва і мі кап ры за мі і пе ра мен лі вым ха-
рак та рам. Ле тась яна не да ра валь на 
спаз ні ла ся, а сё ле та, быц цам вы-
праў ля ю чы па мыл ку, не ста ла ча-
каць, па куль яе па гу ка юць. І ўсё ж 
сяб ры Сту дэнц ка га эт на гра фіч на га 
та ва рыст ва ра зам з су пра цоў ні ка-
мі му зея вы ра шы лі вы ка заць вяс не 
сваю па ша ну — каб тая не па крыў дзі-
ла ся і прый шла ўжо на пэў на.
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