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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.49 19.16 12.27
Вi цебск — 6.38 19.06 12.28
Ма гi лёў — 6.39 19.06 12.27
Го мель — 6.36 19.02 12.26
Гродна — 7.05 19.32 12.27
Брэст    — 7.06 19.32 12.26

Iмянiны
Пр. Дзмітрыя, Івана, Канстанціна, 
Кірылы, Міхаіла, Усевалада.
К. Канстанцыі, Эміліі, Леапольда, 
Тодара, Януара.

Месяц
Апошняя квадра 16 верасня. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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Н а  р о  д ж а  н ы я 
19 ве рас ня да дро-
бя зяў пра дум ва юць 
свой по быт, здоль-
ныя ар га ні за ваць 
усё ва кол ся бе ў 
адзі нае цэ лае. Яны 
за ча ра ва ныя пры-

га жос цю на ва коль на га ася род дзя, 
іх воп рат ка без да кор ная, яны пе-
дан тыч на пры трым лі ва юц ца гус ту 
свай го гра мад ска га ко ла. Зрэд ку іх 
лі чаць па вяр хоў ны мі асо ба мі, уліч-
ва ю чы імк нен не ў лю бых сі ту а цы ях 
вы гля даць як са ста рон кі мод на га 
ча со пі са. З гэ тай пры чы ны яны час-
та за ста юц ца адзі но кі мі, што пры му-
шае іх жорст ка па ку та ваць. За яр кім 
знеш нім вы гля дам час та ха ва ец ца 
глы бо ка па чуц цё вая на ту ра.

Ка лі мне ноч чу не аб ход на сес ці за 
руль, я на вя чэ ру на яда ю ся час на ку — ка лі
ДА Іш ні кі спы няць, гэ та бу дуць іх праб ле мы.

— Да ра гі, я ця пер на ды е це, та му пры-
га та ва ла на вя чэ ру мар коў ныя кат ле ты!

— Ну доб ра, зра бі та ды на заўт ра 
ад біў ныя з кро пу...

У дзі ця ці ў шко ле пер шы баць коў скі 
сход, ска за лі ўзяць паш парт. Крэ дыт, ма-
быць, ад ра зу афарм ляць бу дзем...

— Сён ня пра чы таў ва шу кні гу...
— Апош нюю?
— Спа дзя ю ся...
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Прос тыя рэ чыПрос тыя рэ чы  ��

Як вя до ма, жан чы ны ка ха юць ву ша мі. 
Бы ва ла, ідзеш з кра су няй па тра ту а ры, 
ма шы ны гу дуць, трам ваі гры мяць жа ле-
зам, а твае ша пат лі выя сло вы грам чэй-
шыя за лю бы ха рал. Возь меш яе под руч кі, 
на хі ліш ся да га ла вы ды пра шэп чаш праз 
све жа за ві тыя ку дзер кі: «Пе ра пё лач ка ты 
мая даў га цы бень кая…» Гля дзіш, праз па-
ру кро каў яна ўжо і са праў ды ўпо ра вень з 
та бой ста но віц ца — ці то на ды бач кі ўзня-
ла ся, ці то цу да дзей на пад рас ла ў ад но 
ім гнен не…

Муж чы нам так са ма слых да па ма гае — 
ка лі не па ка хаць, дык па лю біць. Я вось, 
на прык лад, ку ды больш па лю біў кроп, 
ка лі ад ной чы па чуў па ра дыё, што ён — 
над та ўпа да ба ная сла вя на мі пры пра ва. А 
мне, пры знац ца, кар ціць па чу ваць ся бе не 
толь кі бе ла ру сам, але мець і больш-менш 
вы раз ную са ма ідэн ты фі ка цыю ў сла вян-
скім све це, а то мы чу жы нім ся, як бра ты, 
якія ані як не мо гуць па дзя ліць баць ка ву 
спад чы ну.

Ін фар ма цый нае агенц тва Reuters ад-
ной чы на ра ка ла: ма ла та го, што ра сі я не 
шчод ра да баў ля юць кроп у свае на цы я-
наль ныя стра вы, дык яны яшчэ не менш 
шчод ра пад сы па юць яго ў… грэц кі са лат, 
італь ян скую пі цу і на ват у мек сі кан скія бу-
ры та. Ага, бу дзе це ве даць наш сла вян скі 
смак, гос цей кі!

Ча му кроп? Мо жа, та му, што з ім не 
трэ ба ва ла во дзіц ца — рас це і рас це са бе 
са ма сей каю, ці та му, што яго мож на да-
баў ляць у стра ву шчод рай ру кой: не пе-
рад асі — не пе рац. Шы ры ню ду шы на ват 
у дро бя зях не хо чац ца за ціс каць.

Пом ню, у на шым га род чы ку з ба рыш-
но га (так на Ле пель шчы не на зы ва юць 
гра ды гур коў, морк вы, ка пус ты, фа со-
лі…) кроп рас ся ваў ся і на дзя ля нач ку 
буль бы, якая кус ці ла ся по бач. Пад час 
пра пол кі ма ці ра зам з асо там вы ры ва-
ла і ка лі вы кро пу. А што ра біць, ка лі яго 
проць ма і ўжо дуд дзём пай шоў. І дзе ты 
на бя рэш ся столь кі гур коў ды гры боў для 
са лен ня, пры якім звер ху жму том кла-
дуць тое дуд дзё. Хоць сён ня мне вель мі 
шка да тых стра ча ных ка ліў кро пу — як 
ма ла до га ча су. Мож на бы ло б се мя вы-
спе ліць…

Як пры пра ву я больш люб лю як раз се-
мя, сып лю яго шчод ра ў юш ку, ва ра ную 
ка пус ту, боршч… І так пры вык да ўжы ван-
ня кро пу, што між во лі па чаў ду маць, у якія 
стра вы яшчэ мож на да ба віць яго се мя. І 
пры ду маў — па чаў пад сы паць у грэч не-
вую ка шу. Ні што са бе — смач на.

Ка лі бя ру з па лі цы сло ік з на сен нем 
кро пу, дык зноў і зноў пы та ю ся ў жон кі: 

«А за пас яшчэ вя лі кі, ёсць ад куль пад-
сы паць?..» 

Але га лоў най вар тас цю гэ та га се мя, 
як мне зда ец ца, з'яў ля ец ца тое, што на 
ім цу доў на на стой ваць га рэл ку. Не ка то-
рыя лі чаць, што та кая га рэ лі ца больш 
для ама та раў. А хто ж тыя ама та ры, як 
не мы, сла вя не? Хі ба што яшчэ ір ланд цы, 
якіх Бог зра біў п'я ні ца мі, каб не за ва я ва лі 
ўвесь свет.

Тут да мес ца зга даць вось гэ тую рус-
кую по каз ку.

Двое сяб ру коў за маў ля юць у рэ ста ра не 
бу тэль ку га рэл кі. Афі цы янт пры но сіць і 
ча кае, якую на вед ні кі за мо вяць за кус ку. 
Тыя маў чаць. Паў за так за доў жы ла ся, што 
афі цы янт, не вы тры маў шы, пы та ец ца:

— А что вы бу де те ку шать?
— Вот её, родимую, и бу дем ку шать! — 

ад ка за лі ўсмеш лі выя сяб ру кі.
Лепш за ін шых для гэ та га ім па ды шла 

б як раз га рэ лі ца, на сто е ная на кро пе, — як 
ні кру ці, а ўсё ж трош кі з за кус сю, у ад ным 
«фла ко не».

Ча рач ку га рэл кі спрак ты ка ва ныя ку-
ха ры, як вя до ма, на пры кан цы вар кі да-
баў ля юць у юш ку: маў ляў, ка лі ў рыб най 
стра ве ёсць га рэл ка — гэ та юш ка, ка лі 
ня ма — рыб ны суп. А ка лі ўзяць га рэ лі цу 
з кро пам, дык ма гіч нае ку лі нар нае да па-
са ван не ма гіч на га на пою спа лу ча ец ца з 
не за мен най пры пра вай. Усё ма гіч на.

Кроп, як і нас з ва мі — ты мі, хто пра-
мя няў род ную вёс ку і кал гас на га рад-
ское жыц цё — мож на так са ма на зваць 

«ады ход ні кам». З сям'і па ра со на вых (а ў 
на шым по лі зро ку, як па зна ча на ў за га-
лоў ку, яшчэ кмен і ка лянд ра) толь кі кмен 
за стаў ся вер ным за дзір ва не ла му лу гу з 
дзі кім раз на траў ем. А брат кроп ды сяст-
ра ка лянд ра — род ныя ці стры еч ныя, не 
ве даю — ту ляц ца ў доб ра аб ла джа ных 
ка ту хах дач ных га род чы каў. Рас па не лі: 
дождж ім — з лей кі, пад сіл ка ван не, фос-
фар нае, ка лій нае — з па ке ці ка, ды яшчэ 

ле ка мі, не раў ну ю чы, як ка лісь ці ка пус ту 
дус там, так са ма аб сы пяць ці пад лі юць іх 
пад ка рэнь чык…

А кме ну толь кі і за ста ец ца, што без 
спа дзя ван ня на якую-коль ве чы да па мо-
гу ла міц ца да цёп лых пром няў праз гус-
ты су плёт сцяб лоў і ліс цяў. А пра б'еш ся, 
дык і не згле дзіш ся, як ра за не ка са пад 
са мы ка рэнь чык — та ды бу дзеш ля жаць 
ра га цін нем на вер се ўся го раз на траўя, 
на са мым гар бы лі пра ко са. Доб ра, ка лі 
ўжо са спе лы — сцяб лі ны збя рэ ў сна пок 
гас па ды ня кас ца. Але та кія вы пад кі су-
па дзен ня спе лас ці, кась бы, со неч на га 
на двор'я і су жэн скай луч нас ці зда ра лі ся 
ня час та. Звы чай на жан чы ны вы лу ча лі 
воль ную хві лі ну, доб рую па ру і вы праў-
ля лі ся рваць кмен на за га дзя аб лю ба-
ва ных лу га ві нах. А то і, вяр та ю чы ся з 
по ля ўве ча ры, за вер не ка то рая ў пры-
гле джа ную мяс цін ку, на рве сна пок — і 
пад па ху.

Мая ма ма бы ла, мож на ска заць, са май 
руп най збі раль ні цай кме ну ў на шай вёс-
цы. Та му што лю бі ла ка лі не жме няй, дык 

лыж кай сы паць яго ў са га нок з па стаў ле-
най на агонь буль бай, у на кры ша ную для 
ква шан ня ка пус ту…

А коль кі мне на ад сы па ла ўзяць з са бой 
у го рад! Яшчэ і сён ня, зда ец ца, за па сы 
не скон чы лі ся, хоць яна ўжо і са ма па ру 
га доў як ста ла «га рад ской»: пры гну ла ня-
мог ласць — пе ра еха ла да мя не. А коль кі 
доб рых лю дзей на дзя лі ла са сва ёй ку-
жэль най тор бач кі!..

Ка лі я бы ваю на род най ся лі бе, да мя не 
аба вяз ко ва па ды хо дзіць пры яз ная і вет-
лая ўкра ін ка Тац ця на з су сед няй ха ты, 
якую яна са сва ім Пет ра ком мае як дач ны 
пры ту лак (муж у свой час звыш тэр мі но ва 
слу жыў тут у вой ску, дык і за ста лі ся). Па-
чы нае рас пыт ваць:

— Ну, як там ба ба Іры на ма ец ца? Ці не 
пры е дзе яна трош кі ў вёс цы па жыць?

— На ўрад ці, — ка жу, — са сла бе ла. Га-
ды ціс нуць до лу.

— Дык пры ві тан не пе ра да вай це. Яна 
ж мя не ў свой час так кме нам адо рва ла, 
так адо рва ла… А дзе яна яго збі ра ла, дзе 
ён тут рас це, не ве да е це?

— А вунь там, за бы лым на шым га ро-
дам, пад Глі наў кай… — па каз ваю я ру-
кой.

А сам тым ча сам ду маю са бе: «Дык, 
мо жа, і ў кме не не менш, чым у кро пе, сі-
лы, што па яд ноў вае гус ты сла вян?» 

А се мя ка лянд ры — дроб нень кі-дроб-
нень кі га ро шак — больш пры пра ва для 
ду жых, муж ных муж чын, тых, хто не ба-
іц ца ні цяж кай пра цы, ні рат най спра вы. 
Гэ та пры пра ва для чор на га, жыт ня га, 
важ ка га, як плён на пра жы тыя га ды, хле-
ба, для шчыль на на пі ха ных каў бас, кін-
дзю коў, доб ра вы ле жа най, пад сі ве ра най, 
ма ці цо вай на зроб ле ным вост рым ля зом 
зрэ зе па лянд ві цы…

Па ру га доў та му я вы ра шыў з да па-
мо гай млын ка для зяр нят ка вы па яд наць 
усіх сла вян све ту — за ход ніх, ус ход ніх, 
паў днё вых. За сы паў той млы нок на па лам 
се мем кро пу і ка лянд ры, да ба віў ню шок 
кме ну, бо ка лі яго пе ра даць — за гар чыць 
пры пра ва. Ды і пах у змо ла та га кме ну рэз-
ка ва ты — ве да ма ж, з за се я на га вет рам 
лу га рас лі на, а не з га род чы ка. Па ню хаў я 
во дар — і без мя са смач на. Але з мя сам, 
вя до ма, смач ней, а з поў ным ке лі хам — 
яшчэ і ве ся лей…

Толь кі пра шу вас, не пе ра пі вай це, а то 
жон кі сва рыц ца бу дуць — і бе ла рус кі, і 
ра сі ян кі, і ўкра ін кі, і па ляч кі, хто б ні быў у 
нас, зу ха ва тых маль цаў, у гэ тай па чэс най 
і трош кі са ма ах вяр най ро лі.

Сяр гей РУБ ЛЕЎ СКІ

�

866 год — на ра дзіў ся Леў VІ Муд ры, ві-
зан тый скі ім пе ра тар. Рэд ка яко му кі-

раў ні ку ўда ец ца ўвай сці 
ў гіс то рыю пад мя нуш кай 
Муд ры. Ві зан тый скі ім пе-
ра тар Леў VІ атры маў яе 
за на пі сан не трак та таў, 
вер шаў і пра моў. Ён быў 
аў та рам 11-ці еван гель-
скіх сці хі раў, трак та та аб 
ва ен най спра ве «Так ты-
ка Льва», а так са ма збо ру 
за ко наў на грэ час кай мо ве пад наз вай «Ба зі лі-
кі». Са ста ра жыт на рус кіх кры ніц дай шла да нас 
зна ка мі тая гіс то рыя пра тое, як «Вещий Олег» 
пры аб ло зе Кан стан ці но па ля атры маў ад Льва 
ве лі зар ны вод куп. Ра зум ны кі раў нік хут ка аца ніў 
маш та бы бя ды, а рус кі князь у знак пе ра мож на-
га па хо ду па ве сіў на ва ро тах го ра да свой шчыт. 
Сён ня воб раз муд ра га ім пе ра та ра за ха ва ны ў 
ма за і цы, якую мож на ўба чыць пры ўва хо дзе ў 
храм свя той Са фіі су час на га Стам бу ла.

1797 год — на ра дзіў ся Яну а рый Іва на віч 
Су ха доль скі, бе ла рус кі жы ва пі сец-ба-

та ліст. Аў тар ра ман тыч ных кар цін на гіс та рыч ную 
тэ му «Біт ва пад Ра шы нам», «Біт ва пад Са ма сье-

рай», «Пе ра ход ар міі На па ле о на цераз Бя рэ зі ну». 
Ства рыў се рыю ба таль ных кам па зі цый на тэ му 
рус ка-пер сід скай і рус ка-ту рэц кай вой наў, у якіх 
удзель ні чаў і сам. Па мёр у 1875 го дзе.

1907 год — па ча ла ся бія гра фія вер та лё та. 
У гэ ты дзень він так ры лы ге лі коп тар 

Gyroplane, рас пра ца ва ны і па бу да ва ны бра та мі 
Луі і Жа кам Брэ ге, упер шы ню ада рваў ся ад зям-
лі і на рэ жы ме за ві сан ня пра тры маў ся ў па вет ры 
кры ху больш як хві лі ну; пры гэ тым кан струк цыю 
апа ра та пад трым лі ва лі з усіх ба коў ча ты ры ча-
ла ве кі, пад штур хоў ва ю чы ня ўстой лі вую ма шы ну 
ўго ру. Гэ ты па лёт (як і на ступ ны пер шы сва бод ны 
па лёт, ажыц цёў ле ны 13 ліс та па да ін шым фран-
цу зам — По лем Кар ню — на двух він та вым ля-
таль ным апа ра це) ад крыў шлях да прак тыч на га 
вы ка ры стан ня ля таль на га апа ра та вер ты каль на га 
ўзлё ту і па сад кі.

Ля вон цій КАР ПО ВІЧ, 
пісь мен нік-па ле міст, 
пе да гог, цар коў ны 

дзе яч:

«Да вы ка нан ня пра цы — 
не ад па чы вай це, да атры ман ня 
пе ра мо гі — не тры ум фуй це».

КМЕН, КРОП, КА ЛЯНД РА

Трэ ці се зон ра сій ска га пра ек та «Го лас» упер шы ню 
па каз вае і ай чын нае ТБ. За ад бо рам удзель ні каў 
на сля пых пра слу хоў ван нях, а так са ма за іх да лей шым 
лё сам на пра ек це мож на на зі раць па пят ні цах у эфі ры 
тэ ле ка на ла АНТ.

Па вы ні ках ад бо ру, які па чаў ся яшчэ вяс ной, у пра ек це 
ўдзель ні ча юць 200 ча ла век. Ся род вы бра ных ака за лі ся і бе-
ла ру сы Ві таль Ва ран ко, Мар та Жда нюк і На тал ля Бал дзі на, не 
вы клю ча на, што маг чы ма з'яў лен не і ін шых на шых ар тыс таў. 

А вось Ры гор Ла выш з Грод на ўжо 
вы тры маў эк за мен «сля по га пра-
слу хоў ван ня» і прай шоў у дру гі тур. 
Вы ка нан нем пес ні «Пра ка хан не» 
гур та «Чыж і Ко» хло пец пры му-
сіў па вяр нуц ца да ся бе ўсіх траіх 
суд дзяў — Ле а ні да Агу ці на, Аляк-
санд ра Град ска га і Пе ла гею, якую 
і аб раў сва ёй на стаў ні цай у шоу. 
Ры гор, да рэ чы, — са ліст эст рад на-
сім фа ніч на га ар кест ра Гро дзен скай 
аб лас ной фі лар мо ніі пад кі раў ніц-
твам Ба ры са Мяг ко ва.

Ка лі ка заць пра ас тат ніх кан кур-
сан таў з Бе ла ру сі, якія на гэ ты раз 
бу дуць прэ зен та ваць свае ва каль-
ныя здоль нас ці, то:

Мар та Ямай ка — бы лая ўдзель-
ні ца гур та «Ямай ка», вя до мая па 
ўдзе ле ў пер шым шоу «Ака дэ мія 
та лен таў». Му зы кай за хап ля ец ца з 
дзя цін ства, быў пе ры яд, ка лі дзяў-
чы на вя ла дзі ця чую пра гра му «Муль-
ты клуб».

Ві таль Ва ран ко — ба я ніст-
вір ту оз, спя вак, яко га сён ня пра-
д зю сі руе Ула дзі мір Ку быш кін, у 
прад стаў лен ні, ма быць, не мае 
па трэ бы. Ён ужо спра ба ваў свае 
сі лы на поль скім «Го ла се», што, 
да рэ чы, у свой час пры ем най на-
ві ной аб ля це ла мно гія вы дан ні. 
Вый граў кон курс «За спя вай.by», 
штур ма ваў на цы я наль ны ад бор 
на «Еў ра ба чан не».

На тал ля Бал дзі на (вы сту пае 
як На тал ля Ба я ра) вя до мая па су-
пра цоў ніц тве з ня мец кай гру пай 
Scorpіons у 2012 го дзе. Яшчэ пад час на ву чан ня ў кан сер ва то рыі 
На тал ля пра ца ва ла ў На цы я наль ным ар кест ры пад кі раў ніц твам 

М. Фін бер га, у 2008-м пра ца ва ла з 
мно гі мі джа за вы мі му зы кан та мі, та кі-
мі як Анд рэй Сла він скі, Ула дзі мір Бя-
лоў, Аляк сей Зай цаў і шэ раг ін шых. З 
2011 го да — са ліст ка эст рад на-сім-
фа ніч на га Yanіs Orchestra.

Ра сій ская вер сія су свет на вя до ма-
га му зыч на га шоу «The Voіce» да ла 
маг чы масць па ка заць ся бе мно гім ар-
тыс там. Ле тась у пра ек це, да рэ чы, пе-
ра мог бе ла рус Сяр гей Ваўч коў, свае 
сі лы спра ба ва лі Пётр Ял фі маў, Дзя дзя 
Ва ня, Па тры цыя Кур га на ва і ін шыя на-

шы ар тыс ты. Тут шу ка юць та лен ты, якія здоль ныя, на дум ку на стаў-
ні каў, зра біць свой уклад у раз віц цё му зыч най куль ту ры.

Але на ДРАП КО

�

У кад ры У кад ры   ��
ХТО З БЕ ЛА РУ САЎ

ШТУР МУЕ ШОУ «ГО ЛАС»?

Па га ры зан та лі: 1. «Ка мен ная квет ка» П. Ба-
жо ва як апа вя даль ны твор. 3. Дра пеж ная нач-
ная птуш ка — ты по вы фальк лор ны пер са наж. 
8. Ста ра жыт ны го рад, які збі раў ся зруй на ваць 
фа на бэ рыс ты пры стаў у каз цы А. Чэ ха ва «Са ма-
пад ман». 9. Фільм-каз ка А. Роу. 13. Ані ма цый ная 
кі на стуж ка А. Бу лай «Пус тэль нік і ...». 14. Зі мо вая 
па ра, ка лі бы ло звы ча ем згад ваць на вяс ко вых 
вя чор ках не ве ра год ныя фан тас тыч ныя гіс то рыі. 
15. Тое да па маг ло кем лі ва му Ян ку за ра біць у ба-
га цея аж но та лер ку зо ла та («Пан і ка зач нік»). 18. 
Вяс ко вы гра ма цей, яко га ў бе ла рус кай на род най 
каз цы му жы кі на ня лі склас ці па ну ка лек тыў нае 
пра шэн не.19. Бед ства, якое на пат ка ла ляс ных на-
сель ні каў плы ву ча га вост ра ва ў сю жэ це Э. Шы ма 
«Пры го ды Зай ца». 20. Най прас цей шая сэн са вая 
адзін ка мі фа, каз кі. 23. Ма тэ рыя для па ла ца мар-
ско га ца ра — пер са на жа ан дэр се наў скай «Ру са-
лач кі». 24. Адзін з два нац ца ці ме ся цаў, зга да ных у 
сла вян скай каз цы С. Мар ша ка. 26. Вай ско вая асо-
ба, якую ў апо вес ці-каз цы М. Са лты ко ва-Шчад-
ры на ўзяў ся пра кар міць кем лі вы му жык. 27. Від 
мас тац тва, што рас кры вае фальк лор ны сю жэт у 
тан ца валь на-му зыч ных воб ра зах. 31. Каз ка ка-
рот ка га змес ту. 32. Бе ла рус кі па эт, аў тар ад ной 
з пер шых пуб лі ка цый бе ла рус ка га фальк ло ру ў 
XІX ст. 33. Кра і на, дзе раз горт ва юц ца па дзеі каз-
кі Г.-Х. Ан дэр се на «Са ла вей». 38. Пер са наж, які 
ў фан тас тыч ным сю жэ це чар цей пе ра хіт рыў. 39. 
Да па мо га, якую ў на род най каз цы «Ад дай тое, 
што до ма не па кі нуў» па пра сіў у свай го дзяд ка 
па ляў ні чы. 40. Ма гіч ная сі ла, вядзь мар ства. 43. 
Аў тар скі ру ка піс. 44. Бе ла рус кі па эт, аў тар «Каз кі 
пра дзят ла і драз да». 45. Птуш ка, на кры лах якой 
ад пра віў ся ў Аф ры ку док тар Ай ба літ. 46. Бе ла-
рус кі кла сік, аў тар вер ша ва на га збор ні ка «Ехаў 
ка зач нік Бай».

Па вер ты ка лі: 1. Вар таў нік Бла кіт най Ве жы ў 
каз цы Р. Ба ра ві ко вай пра цу да-мас та ка. 2. Мі ністр 
ка ра леў ства кры вых люс тэ рак у сю жэ це В. Гу ба-
ра ва. 4. Част ка све ту, дзе ў г. Баг да дзе раз горт-
ва ец ца інт ры га каз кі В. Гаў фа «Ка ліф-бу сел». 5. 
Ка рот кая ха рак та рыс ты ка тво ра. 6. Прад мет хат-
ня га ўжыт ку, на дзе ле ны ў на род ных уяў лен нях дэ-

ма ніч ны мі якас ця мі. 7. Бе ла рус кі па эт, пя ру яко га 
на ле жаць кні гі «Чы тан ка-ма ля ван ка», «Каз кі», 
уда сто е ныя Га на ро ва га між на род на га дып ло ма. 
8. Рас пла та, што на пат ка ла па ган ца Про жа ра, за-
хоп ні ка столь на га го ра да Кі е ва ў на род най каз цы 
«Іль ю ша, Іва наў сын». 10. Ашу ка нец, жу лік. 11. 
За ключ ная част ка сю жэ та. 12. Му зыч ны ін стру-
мент, пра які не ве ра год ную гіс то рыю пры ду ма-
ла С. Ма гі лёў ская. 16. Фан тас тыч ная на род ная 
каз ка «Ох і за ла тая ...». 17. Пісь мен ні ца, аў та рка 
«Ка лі на вай ру ка віч кі». 21. Ас но ва вер ша ва на га 
рыт му. 22. Ча роў нае збу да ван не з мар цы па ну, 
якое здзі ві ла ма лень кую па да рож ні цу млеч на га 
цар ства ма ры ў вя до май каз цы Гоф ма на. 25. Пер-
са наж каз кі А. Талс то га аб пры го дах Бу ра ці на. 28. 
Свац ця з пуш кін скай каз кі пра ца ра Са лта на. 29. 
Хат нія рэ чы, што кі ну лі ся на ўцё кі ад ня дбай най 
гас па ды ні ў «Фя до ры ным го ры» К. Чу коў ска га. 
30. Не звы чай ны цар з на род най каз кі «Сі няя сві та 
на ле ва па шы та». 34. Ры жах вос тая ашу кан ка — 
пер са наж вер ша ва на га сю жэ та У. Ка рыз ны. 35. 
Жанр апа вя даль на га тво ра М. Но са ва аб не ве ра-
год ных пры го дах Ня знай кі ў Со неч ным го ра дзе. 
36. Па пя рэд няя, у агуль ных ры сах на тат ка аў тар-
скай за ду мы. 37. Па час ту нак, што пад рых та ваў 
дзед для ба бы ў рус кай каз цы «Лі січ ка-сяст рыч ка 
і воўк». 41. Мас тац тва, якое да ло дру гое жыц цё 
леп шым ка зач ным сю жэ там. 42. Ко ла жыц цё вых 
з'яў, па дзей, асэн са ва ных у тво ры.

Склаў Іо сіф КА РПЫ ЗА, г. Ля ха ві чы.

ЕХАЎ КА ЗАЧ НІК БАЙ

Па га ры зан та лі: 1. Сказ. 3. Са ва. 8. Кар фа ген. 
9. «Кі кі ма ра». 13. Ру жа. 14. Пі лі паў ка. 15. Ма на. 18. 
Пі сар. 19. Па жар. 20. Ма тыў. 23. Ка рал. 24. Са ка вік. 
26. Ге не рал. 27. Ба лет. 31. Бай ка. 32. Ча чот. 33. Кі-
тай. 38. Іван. 39. Па ра ту нак. 40. Ча ры. 43. Ары гі нал. 
44. Кі рэ ен ка. 45. Арол. 46. Танк.

Па вер ты ка лі: 1. Страж нік. 2. Абаж. 4. Азія. 5. 
Ана та цыя. 6. Ве нік. 7. Віт ка. 8. Ка ра. 10. Арап. 11. 
Фі нал. 12. Ба ра бан. 16. Та ба кер ка. 17. Ва сі ле віч. 21. 
Па мер. 22. За мак. 25. Ка ра бас. 28. Ба ба ры ха. 29. 
По суд. 30. Ча раў нік. 34. Лі са. 35. Ра ман. 36. На кід. 
37. Ры ба. 41. Кі но. 42. Тэ ма.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Сыр нае свя та

ў Грод не
Тэ ат ра лі за ва най ім прэ зай 
«Ска жы сяб рам «Cheese» рас-
пач нец ца а 12 га дзі не ў су бо ту, 
20 ве рас ня, фес ты валь сы ру ў 
пар ку імя Жы лі бе ра го ра да над 
Нё ма нам.

Ся род удзель ні каў — сы ра ва ры 
з Грод на, Ашмян, Дзят ла ва, Шчу чы-
на, На ва груд ка, Ка мя нец ка га ра ё-
на, Бя ро зы. А леп шыя пра дук ты бу-
дуць вы зна чац ца шля хам на род най 
дэ гус та цыі. Акра мя та го, ад бу дуц-
ца сыр ны аў кцы ён, шэ раг гуль няў, 
кон кур сы ку лі нар на га май стэр ства 
(у тым лі ку на леп шую скульп ту ру 
з сы ру), вы ста ва май строў-ра мес-
ні каў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.


