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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.37 19.34 12.57
Вi цебск — 6.25 19.25 13.00
Ма гi лёў — 6.27 19.24 12.57
Го мель — 6.25 19.19 12.54
Гродна — 6.52 19.49 12.57
Брэст    — 6.54 19.48 12.54

Iмянiны
Пр. Лізаветы, Аляксандра, Арсенія, 
Данілы, Івана, Паўла, Пятра.
К. Марыі, Кіра, Пятра

Месяц
Поўня 9 верасня. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 

Бы лую тан цор ку, ця пе раш нюю 
пя вун ню, за віш ную гас па ды ню, ня стом ную 
пра цаў ні цу, вы дат ную ма ці і ба бу лю, най леп шую 
ро дзіч ку, жан чы ну шчод рай ду шы — 
Ва лян ці ну Мі хай лаў ну ГАР ДЗЕЙ ЧЫК сар дэч на 
він шу ем з днём на ра джэн ня і жа да ем на ра дасць 
усім нам 100 га доў пра жыць, кож ны дзень су стра каць 
з ап ты міз мам, дзя ка ваць Бо гу за шчас лі выя дні!

Усе ро дзі чы з Го ме ля.
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Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
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ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
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на  меснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага 
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
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«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 
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Этыч ныя пы тан ні, пы тан ні го на ру і спра вяд лі вас-
ці вель мі важ ныя для іх. Гэ та сціп лыя, спа кой ныя 
лю дзі, якія лю бяць адзі но ту. Ад кры тыя і пра ца ві тыя 
асо бы, яны лю бяць, каб іх спра вы ўсё ка за лі за іх. 
Пры не аб ход нас ці яны ра шу ча су праць ста яць усе-
маг чы мым праб ле мам і цяж кас цям, пе ра ка на ны ў 
тым, што праў да на рэш це атры мае пе ра мо гу. Ня гле-
дзя чы на ве лі зар ныя ідэі і пра ек ты, на ро джа ныя 12 

ве рас ня праг ма тыч ныя і рэа ліс тыч ныя асо бы, якія не па ва жа юць 
не аб грун та ва ны ап ты мізм. Ключ да іх пос пе ху зна хо дзіц ца ў іх 
маг чы мас ці ўраў на ва жыць ра зу мо вы і фі зіч ны бок сва ёй асо бы, 
у здоль нас ці пе ры я дыч на ады хо дзіць ад праз мер на ак тыў на га 
жыц ця ў ці шу, цал кам па збя га ю чы роз ных спраў.

— Коль кі та бе трэ ба, каб на ву чыц ца ва-
дзіць?

— Пры клад на, 7—8.
— Ча го, ме ся цаў?
— Не, аў та ма бі ляў.

Па ля ван не — гэ та спорт! Асаб лі ва ка лі 
па тро ны скон чы лі ся, а дзік яшчэ жы вы.

Люб лю сваю ба бу лю! Для яе я заў сё ды 
ху дая.

«Два пры яце лі:
— Уяў ля еш, мая жон ка зу сім ужо здур-

не ла — на заўж ды ад мо ві ла ся зай мац ца 
са мной сек сам!

— У якім сэн се?
— Ну, ска за ла, што па куль цвя ро зы 

да до му не прый ду — сек су не бу дзе!.
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НА РО ДЖА НЫЯ

1790 год — на ра дзіў ся (го рад Слаў га рад) Іван Іва на-
віч Гры га ро віч, бе ла рус кі гіс то рык, ар хе ог раф, 

края знаў ца, рэ лі гій ны дзе яч. У 1811-1815 га дах — вы клад-
чык Ма гі лёў ска га ду хоў на га ву чы лі шча, рэк тар Го мель ска-
га ду хоў на га ву чы лі шча, з 1831 го да слу жыў у Пе цяр бур гу. 
Апіс ваў ру ка піс ныя кні гі Ру мян цаў скай біб лі я тэ кі ў Санкт-
Пе цяр бур гу. Для на пі сан ня па лі тыч най і цар коў най гіс то рыі 
Бе ла ру сі збі раў ма тэ ры я лы ў ар хі вах Мсці сла ва і Ма гі лё ва. 
Пад трым лі ваў на ву ко выя кан так ты з рэ лі гій ны мі дзея ча мі і 
ву чо ны мі Кі е ва, Віль ні, Маск вы, Пе цяр бур га. Рых та ваў да 
дру ку пер шы бе ла рус кі ар хеа гра фіч ны збор нік «Белорус-
ский архив древних гра мот». У Пе цяр бур гу вы даў збор нік 
да ку мен таў, пры све ча ны ўза е ма ад но сі нам ра сій скіх ца роў 
і рым скіх пап, збор тво раў ар хі епіс ка па Г. Ка ніс ка га са 
сва ёй прад мо вай, удзель ні чаў у пад рых тоў цы да вы дан ня 
«Ак таў За ход няй Ра сіі». Склаў слоў нік бе ла рус кай мо вы. 
Па мёр у 1852 го дзе.

1934 год — на ра дзіў ся (го рад Мінск) Ге надзь Ге-
ор гі е віч Бар та шэ віч, бе ла рус кі пар тый ны і 

дзяр жаў ны дзе яч, дып ла мат. У 1963 го дзе скон чыў БПІ. 
Пра ца ваў на Бе ла рус кім ра дыё, на Мін скім стан ка бу даў-
ні чым за вод зе. З 1967 го да — сак ра тар Ма ла дзе чан ска га, 
пер шы сак ра тар Мінск ага гар ка маў КПБ, стар шы ня Мінск-
ага гар вы кан ка ма. З 1983-га — дру гі сак ра тар ЦК КПБ. 
У 1987-1991 гг. — над звы чай ны і паў на моц ны па сол 
СССР у Ка рэй скай На род на-Дэ ма кра тыч най Рэс пуб лі цы. 
З 1993-га — па сол па асаб лі вых да ру чэн нях Мі ніс тэр ства 
за меж ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Па мёр у 1993 го дзе.

1941 год — да пры-
ча лаў мы са Асі-

на вец з ус ход ня га бе ра га 
Ла даж ска га во зе ра па ды шлі 
пер шыя бар жы са збож жам, 
му кой і бо еп ры па са мі. Па ча ла 
дзей ні чаць «Да ро га жыц ця» 
— адзі ная бла кад ная ар тэ рыя аб ло жа на га Ле нін гра да.

Якаў НА ВУ МЕН КА, на род ны ар тыст Бе ла ру сі:
«Па ме ры та го, як спаз наю штось ці но вае, 

ра зу мею, на коль кі ма ла мы ве да ем пра на-
шых да лё кіх прод каў, як ра зум на і гар ма ніч на 
бы ло ўлад ка ва на іх жыц цё і як мно га му нам, 
на шчад кам, у іх вар та па ву чыц ца».

Прос тыя рэ чыПрос тыя рэ чы  ��

— ...ХТО НЕ СХАВАЎСЯ, Я НЕ ВІНАВАТЫ.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2422 ад 01.09.14,  выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»  
на ІV квар тал
або ІІ паў год дзе 2014 го да —
за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, 
вы ра зай це і да сы лай це 
ДА 9 КАСТРЫЧНІКА 2014 ГОДА 
ў рэдакцыю на адрас: 220013, 
Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А. 

Ся род пад піс чы каў 14.10 2014 го да бу дзе ра зы гра на 
7 цеп ла вен ты ля та раў і су пер прыз — хле ба печ. Вы ні кі бу-
дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 24.10.2014 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 31.12.2014 г. 
пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал або 2-е паў год-
дзе 2014 г. і паш пар та. Пас ля 31 снеж ня вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі 
пад піс чы каў не пры ма юц ца.

Умо вы рэ клам най гуль ні «У цёп лую зі му са «Звяз дою» чы тай це ў нумары 
га зе ты «Звяз да» за 4.09.2014.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ ГУЛЬНІ — З 6.09.14 ПА 31.12.14.

Суперпрыз —Суперпрыз —
хлебапеч

7  цепла - 
7  цепла - 

вентылятараў

вентылятараў

Electrolux
Electrolux

(індэкс)

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІV квартал або 2-е паўгоддзе 2014 года

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                                        на ІV кв. або 2-е паўг. 2014 года

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    
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      «Бе ла русь 3» пра па нуе га ва рыць на род най мо ве без па мы лак
13 ве рас ня на тэ ле ка на ле ад бу дзец ца прэм' е ра вік та ры ны «Раз-

маў ля ем па-бе ла рус ку». Яе ўдзель ні кі — лю дзі, якія да лё ка не бліс-
ку ча ве да юць бе ла рус кую мо ву, але вель мі ці ка вяц ца і хо чуць на 
ёй раз маў ляць.

Да па маг чы ў гэ тым — ра за брац ца ў зна чэн ні і па хо джан ні роз ных 
слоў, кры ла тых фраз і ўстой лі вых вы ра заў — узя лі ся го мель скія тэ-
ле ві зій ні кі су мес на з экс пер та мі-мо ва знаў ца мі.

Пра вер це ся бе і вы — ха ця б се дзя чы ля эк ра наў. А ка лі вы ра шы це 
стаць удзель ні кам, за ходзь це на сайт тэ ле ра дыё кам па ніі «Го мель» 
http://tvrgomel.by/ або сайт ка на ла «Бе ла русь 3» http://3belarus.by/ і 
праз ба нер «Раз маў ля ем па-бе ла рус ку» за паў няй це за яў ку на ўдзел 
ка ман ды. Гуль цам за бяс пе ча ны доб рыя эмо цыі і ці ка выя ад крыц ці, 
а пе ра мож цам — пры ем ныя і ка рыс ныя пры зы!

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
�

Соль
К

А ЛІ за бі ва лі па рсю ка і на заўт ра на кро е нае 
са ла да стат ко ва за сты ва ла, баць ка гу каў 
ма ці і пра сіў пры нес ці соль. Ма ту ля ху цень-

ка па ва роч ва ла ся і праз коль кі хві лі нак пры но сі ла з 
кла доў кі поў на на сы па ны гар нец. Гэ тая ня хіт рая дзея 
паў та ра ла ся з го ду ў год. Зда ва ла ся, соль у нас не-
вы вод ная, ні бы та ра до ві шча якое ў той кла до вач цы 
мес ціц ца. Ка лі па мёр баць ка і я на ез да мі тро хі да па-
ма гаў ма ці па гас па дар цы, дык пад час упа рад ка ван ня 
све жа ні ны ця пер ужо ў мае ру кі пе ра да ва ла яна соль. 
Дзе тая соль за хоў ва ец ца, у якім кут ку, коль кі яе, я 
ні ко лі не ці ка віў ся. А по тым і на огул на го ды не ста ла: 
ма ма асла бе ла, ка тух у хля ве, дзе звы чай на рох каў 
па рсю чок, ка то ры год пус та ваў. Але ад ной чы не ча ка на 
зва рух ну ла ся стрэм ка ў ма ёй па мя ці, каль ну ла — і я 
па пра сіў ма ці па ка заць сваю схо ван ку.

Соль ля жа ла ў шчыль най скрын цы, у па пя ро вым 
мяш ку. Узяў, на сы паў на да лонь — буй ная, як зор кі 
ў яс ную ноч. Та му і не зля жа ла ся за доў гі час у ка-
мень.

— З якіх га доў яна тут? — спы таў ся я ў ма мы.
— Му сіць, з са ра ка вых, пас ля ва ен ных, ці з па чат ку 

пя ці дзя ся тых...
На ву ча ныя вай ной, мае баць кі, як і ўсе ад на вяс коў-

цы, ра бі лі за пас «на но вае го ра» — а рап там грым не 
з яко га бо ку, рас трэс ка ец ца не ба, як яеч ная шкар-
луп ка...

Узяў я та ды па ру пры гар шчаў мат чы най со лі з 
са бой у го рад, знай шоў ад мыс ло вы шкля ны по суд 
са шчыль най, так са ма праз рыс тай на крыў кай, на-
поў ніў яго пры ве зе най сол лю і па ста віў на пісь мо вы 
стол, каб за крыш та лі за ва ная па мяць пад соль ва ла 
ду шу...

Жыц цё па со ле на са мім Бо гам — праз акі ян, у якім 
яно за ра джа ла ся. Са лё ная сля зі на го ра ды чыр во ны 
цу рок кры ві зма ган ня — кра са моў ныя зна кі вяр тан ня 
ў той са мы, пер ша іс ны акі ян веч нас ці. Мы вяр та ем ся ў 
акі ян, а ў зям лю — толь кі вы пет ра ныя па рэшт кі.

Жмень ка со лі, рас пу шча ная ў кі пе ні, зноў з'яў ля ец-
ца пас ля вы па рэ ння ва ды — дра бок да драб ка, коль кі 
й бы ло. Ня звод нас цю, не аб сяж нас цю за па саў у све це 
соль пры мер ва ец ца да веч нас ці.

Да свед ча ныя лю дзі пад лі чы лі: за пас со лі на зям лі 
та кі, што ёю мож на за сы паць тэ ры то рыю ЗША сло ем 
вы шы нёй у дзе сяць кі ла мет раў. Во коль кі яшчэ лю-
дзей на на шай бла сла вё най пла не це на со ляць са бе 
гу роч каў, ка пуст кі, воб лы ды се ляд цоў! Ка лі, вя до ма, 
не ад да дуць заў час на Бо гу ду шу ў якой-не будзь лі ха-
ман ка ва раз вя за най ва ла да ра мі све ту між кан ты нен-
таль най ка лат не чы.

А   
даў ней жа соль бы ла свое асаб лі вай пры сып кай 
ад вай ны. Пад час па на ван ня смер ці, ка лі ку лі, 
раз лё та юц ца, як чмя лі, не па хар чу еш ся ма лы мі, 

куп ле ны мі ў кра ме на дзень ка ва лач ка мі. Што хві лін на 
трэ ба ду маць аб якіх-коль ве чы за па сах хар чоў. А як іх, 
тыя за па сы, зро біш без со лі?.. Да та го ж ні шчым ныя аця-
роб кі ў га ла ду ху ці пус ты бу лён без со лі па пя рок гор ла 
ста но вяц ца. А па со ле ныя — які-ні я кі, а на едак.

Соль жа, апроч уся го, яшчэ і не за мен ная пры пра ва. 
Да рэ чы, за ўгод ная на ват Бо гу. Ста ра жыт ныя яў рэі, 
ка лі пры но сі лі свае ах вя ры Усе ма гут на му, аба вяз ко ва 
пад соль ва лі іх... (Не пад но сіць жа яму які прас нак.)

Ся род даў ней шых пры кмет бе ла ру саў ёсць і та кія: 
вя лі кі ўра джай агур коў, гры боў хоць ка сой ка сі — да 

вай ны. Вя лі кі за пас бя ды не чы ніць, але бя да, ду ма лі 
на шы прод кі, чуе яго, гэ ты за пас, як хорт зве ра. Гля-
дзіш, і за гры ме ла не ба жа лез ным гро мам... А мо жа, 
прос та на ва ла за на ва лай ха дзі лі па на шай зям лі так 
час та, што су па да ла іх чар го вае на соў ван не з та кі мі 
шчод ры мі га да мі.

Так або інакш, гар та ю чы ста рон кі гіс то рыі, нас мож-
на на зваць на ро дам со лі. І не толь кі та му, што па краі 
ад на за ад ной гу ля лі вой ны і пры ву чы лі лю дзей да 
гор ка-са лё на га жыц ця. Асноў ным на ед кам бе ла ру саў 
боль шую част ку го да зда вён бы лі доб ра пра со ле ныя 
(каб да ля жа лі да Вя ліч ка, а та ды па сі ве ра лі пад стра-
хой) кум пя кі; кін дзю кі і па лянд ві ца — каб да ві се лі на 
га ры шчы да пры пар най ка са ві цы, ка лі іх па кры се не 

вы пра сяць у ма ці жар лі выя і ла сыя на пры сма кі сын кі-
пад лет кі; кос тач кі ў куб ле, каб з іх зноў і зноў ва рыць 
бу лён ці ка пус ту... Ад ным сло вам, соль, соль, соль... 
А яшчэ ж і тая ка пус та доб ра пра со ле на, каб не ўкіс ла 
звыш ме ры ў дзеж цы. Тыя ж агур кі, па мі до ры, гры боч кі 
— так са ма... І дар ма, што ця пер на кух нях вур чаць, як 
ка ты, ха ла дзіль ні кі ды ма ра зіль ні кі: тра ды цыю, звыч кі, 
якія ўжо ўе лі ся ў ге ны, не за ду шыць ані я кі пра грэс.

Ка лі я ці жон ка зга ту ем якую стра ву, дык люб лю 
за пы тац ца ў сва ёй 90-га до вай ма мы — ці смач на?

— Смач на, — звы чай на ад каз вае яна. — І соль ка 
чусць ві цель на...

От жа, соль ка — са мая пер шая, звык лая і не за мен-
ная пры кме та сма ку.

С
ОЛЬ, каб вы ве да лі, рэ чы ва біб лей скае. У 
Свя тым пі сан ні яна згад ва ец ца звыш пя ці-
дзе ся ці ра зоў. Пра рок Елі сей ёю вы ток ва ды 

ачы шчаў. У той сі вой ста ра жыт на сці сол лю па сы па лі і 
аб ці ра лі но ва на ро джа ных дзе так — усё, што па сы па на 
сол лю, не псу ец ца і не пра па дае!

У Біб ліі з пе ра лі ку га лоў ных па трэб для жыц ця ча-
ла ве ка вось які лан цу жок па да ец ца: ва да, агонь, жа-
ле за, соль, пша ніч ная му ка, мёд, ма ла ко, ві на град ны 
сок, алей і воп рат ка.

Пры за цвяр джэн ні ўра чыс тых да га во раў служ кі 
пры но сі лі па су дзі ну з сол лю, і вяр шы це лі дзеі бра лі 
ды з'я да лі па коль кі драб коў. Гэ та азна ча ла, што са юз 
бу дзе цвёр дым, не па руш ным. (Пры за сна ван ні СССР, 
ві даць, не па са лі лі ў ро це.).

Ме на ві та соль, а не хлеб з цар ска га ста ла сім ва лі-
за ва ла ў ста ра жыт на сці на блі жа насць да ка ра на ва най 
асо бы, са ўдзел у дзяр жаў ных спра вах. Мо жа, і нам 
гас цей трэ ба су стра каць па-цар ску — сол лю-хле бам, а 
не на ад ва рот? Пры тым пра сіць іх не ма чаць ад ла ма ны 
ка ва ла чак ка ра вая ў саль ніч ку, а па сы паць яго сол лю 
звер ху, бо ма чаць — дрэн ны знак (так ра біў Іу да на 
Тай най Вя чэ ры).

Дзе ля спра вяд лі вас ці му шу ска заць, што соль ува-
бра ла ў ся бе не толь кі бла сла вё нае да бро і ла го ду. 
Яна да во лі шкод ная пры не ка то рых за хвор ван нях, а 
з'я сі звыш ме ры коль кі дзя сят каў гра маў — і бы вай, 
не ба ра ка. Гіс то рыя ве дае вы пад кі, ка лі бяз лі тас ныя 
за ва ёў ні кі гус та за ся ва лі па лі пе ра мо жа ных сол лю, 
каб ні вод ная жыт няя іго лач ка не пра бі ла ся на сон ца, 
каб зга рэў за ро дак у на сен ні.

Соль быц цам бы эк за ме нуе ча ла ве ка: на коль кі ён 
ра зум ны, год ны і мі ра люб ны.

А яшчэ яна што дня на гад вае хрыс ці я нам аб іх па-
чэс най ро лі — быць «сол лю зям лі», ра ту ю чы свет ад 
ма раль на га за гні ван ня, як за клі каў сва іх пас ля доў ні-
каў Зба ві цель.

Н
А до світ ку Ка ця ры на Шу гу лей за хо дзі ла па 
Іры ну Руб леў скую, а по тым ужо ўдзвюх — па 
Ва сі лі ну Гам зюк. Яшчэ ша рэ ла, хмы зы і дрэ-

вы бы лі аху та ны ці шы нёй. Не ду ма ю чы пра даль нюю 
да ро гу, яны іш лі та роп ка і на па чат ку моўч кі. Але ўсё 
ад но то тут, то там спудж ва лі з га лін маўк лі вых, як 
яны са мі, пту шак. Па пе ра дзе іш ла Ва сі лі на, якая лепш 
ве да ла шлях на цянь кі — дзе вуз кай да рож кай, дзе сця-
жы най праз хмы зо вы гу шчар. Важ на бы ло ска ра ціць 

шлях хоць на якіх сто мет раў, бо пры вяр тан ні да моў, 
як ужо ве да лі жан чы ны ад сва іх та ва ры шак, гэ ты не ад-
рэ за ны лі шак бу дзе доў жыц ца, ні бы цэ лы кі ла метр.

У кож най спа да рож ні цы ў ру цэ бы ла пе ра вя за ная 
ма туз ком, аку рат на згор ну тая вя ліз ная хуст ка, а ў ёй — 
ад мыс ло ва па шы тыя са шчыль на га ку жа лю не вя ліч кія 
мя шэч кі (най леп шы па ку нак для со лі) ды сёе-тое яшчэ.

Па кры се свят ле ла на ва кол ле, птуш кі ўжо не пу-
жа лі ся і то з ад ной, то з дру гой кро ны азы ва лі ся, хто 
дроб ным по шча кам, хто ру ча ін ным цур чан нем...

У За на він ні, якое доў жы ла ся на доб ры кі ла метр, 
жан чы ны за га вор ва лі, азі ра ю чы ся дзі бы, ці ку ю чы за 
ту тэй шы мі жы ха ра мі.

— А ў іх во так са ма кра му яшчэ не ад бу да ва лі, — ка-
за ла Ва сі лі на. — Му сіць, як і нам, у По ла цак па соль ку 
ха дзіць да во дзіц ца...

У По лац ку, да яко га доб рых шэсць дзе сят кі ла мет-
раў (а трэ ба ж бы ло яшчэ вяр нуц ца да моў да гус той 
цем ры), жан чы ны пе ра круч ва лі ся на ад ной на зе — ад-
ра зу спя ша лі ся на чы гу нач ны склад, ху цень ка на куп-
лі ва лі со лі — і зноў у да ро гу.

...Яны іш лі, як па лом ні цы, з да во лі вя лі кі мі ха ту ля мі 
за спі на мі, якія на па чат ку зда ва лі ся зу сім лёг кі мі і не 
за ма рудж ва лі ха ды. Жан чы ны яшчэ не ве да лі по каз-
кі, якая на ра дзі ла ся з ця гам ча су ў та кіх па хо дах па 
по лац кую соль. Я і сам не ве даў, па куль не рас ка заў 
яе мне мой сяб ра Пет ра чок:

Вы праў ля юц ца жан чы ны з ха ту ля мі з По лац ка, вы-
хо дзяць за го рад, ад на й ка жа:

— Му сіць, не да ва жыў кла даў шчык со лі, пад ма нуў, 
лай тру га...

У Са ро чы не, ка лі пе ра адо ле на боль шая па ло ва да-
ро гі, тая са мая ка бе та зноў пра сваё су мнен не, якое 
стрэм кай за се ла ў га ла ве:

— А не, ві даць, са мую ме ру на сы паў...
На асе лі цы, ка лі ўжо ві дзён дах пер шай ха ты род най 

вёс кі, спа да рож ні цы чу юць яе за ключ ную вы сно ву:
— А ці не пе ра сы паў мне той лай тру га со лі?.. Да лі-

бог, з ліш кам пры нес ла.
...На паў да ро зе Ка ця ры на, Іры на і Ва сі лі на са дзі-

лі ся тро хі пад сіл ка вац ца. Зды ма лі ха ту лі, да ста ва лі з 
мя шэч каў ва ра ныя яй кі і буль бу, пё ры цы бу лі... Раз-
вяз ва лі і які мя шэ чак з сол лю, усё ад но як з дзі ця чай 
па ры ла сун кам. Ня спеш на, каб хоць кры ху ад па чыць, 
аб луп лі ва лі яеч кі і аку рат нень ка, каб до лу не ўпаў 
ні во дзін дра бок, па сы па лі іх сол лю. Ад на па сы па ла, 
дру гая тым ча сам пад стаў ля ла зні зу да лонь ку...

Жан чы ны сма ка ва лі даў но не каш та ва ную соль і не 
ўсве дам ля лі, што, уз муж не лыя, яны і са мі ўжо ста лі 
сол лю сва ёй зям лі, уз ара най сна ра да мі і са ма сей на 
ўпры го жа най крас ка мі.

Да моў спа да рож ні цы вяр та лі ся за поз на, ка лі ўжо 
на чыс тым не бе ледзь бач ны мі драб ка мі пра бі ва лі ся 
пер шыя зор кі.

* * *
...Да пі саў ра док — і зноў зір нуў на мат чы ну соль, 

якая ў шкля ной па су дзі не са шчыль не на ў Га лак ты ку 
Па мя ці.

Сяргей РУБЛЕЎСКІ
�

...

У Біб ліі з пе ра лі ку га лоў ных па трэб 
для жыц ця ча ла ве ка вось які лан цу жок 
па да ец ца: ва да, агонь, жа ле за, соль, 
пша ніч ная му ка, мёд, ма ла ко, ві на град ны 
сок, алей і воп рат ка.

Ма мі на соль.Ма мі на соль.

ЗАПРАШАЕМ ЗАПРАШАЕМ 
НАВЕДАЦЬ НАШ СТЭНД НАВЕДАЦЬ НАШ СТЭНД 

на выставе «Будпрагрэс»на выставе «Будпрагрэс»  
з 09 па 12 верасня!з 09 па 12 верасня!  

Як чу ец ца, так і пі шац ца?


