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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 7.17 18.39 11.22
Вi цебск — 7.07 18.28 11.21
Ма гi лёў — 7.07 18.29 11.22
Го мель — 7.02 18.27 11.25
Гродна — 7.32 18.54 11.22
Брэст    — 7.31 18.56 11.25

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, Андрэя, 
Валянціна, Васіля, Данілы, Івана, 
Канстанціна, Уладзіміра.
К. Разаліі, Ружы, Конрада, 
Францішка.

Месяц
Першая квадра 1 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Вадалея. 
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Жон ка — му жу:
— Па мя та еш, я сён ня ра ні цай бе га ла 

па ква тэ ры з ра дас ным кры кам «Ура! На-
рэш це знай шла клю чы!»?

— Ну, так.
— Ты не ба чыў, ку ды я іх пас ля гэ та га 

па кла ла?

Хо ча це дак лад на ве даць, коль кі ў вас 
сва я коў? Ку пі це ква тэ ру ка ля мо ра. 

— Мі лы, пры ві тан не. Чым зай ма еш-
ся?..

— Ля жу ў лож ку, за сы наю. А ты?..
— А я ся джу ў клу бе за тва ёй спі ной, 

гля джу, як ты кру ціш ся і не мо жаш за-
снуць...

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е !

Фіш ла аф
Спат рэ біц ца: фі ле рыб нае — 500 г, яй кі ку ры ныя — 

3 шт., морк ва (ад ва рыць) — 1 шт., зя ле ні ва (пят руш ка, 
кроп) — 1 пуч., цы бу ля рэп ча тая — 1 шт., но ры (ліс ты 
спра са ва най мар ской ка пус ты) — 4 ліс ты, кур ку ма — 
1 ч. л., ад жы ка — 1 ч. л., со е вы со ус — 3 ст. л., па пры ка 
са лод кая — 1 ч. л., соль, ба тон — 3 ка вал кі.

Слой пер шы. У ча шы 
блен да ра злу чыць тра ці ну 
фі ле ры бы, 1 ст. л. со е ва га 
со у су, 1/3 цы бу лі ны, на рэ-
за нае зя ле ні ва, яй ка. Пра-
кру ціць 1-2 хві лі ны. Да даць 
лус тач ку ба то на, змо ча ную 
ва дой ці ма ла ком. Да са ліць 
на смак. Соль ужо пры сут ні чае ў со е вым со у се — улі-
чы це гэ та. Пад рых та ва ны фарш вы клас ці ў фор му для 
за пя кан ня. Звер ху за крыць ліс том но ры.

Слой дру гі. Злу чы це дру гую тра ці ну фі ле ры бы, 
1 ст. л со е ва га со у су, 1/3 цы бу лі ны, ва ра ную морк ву 
(мож на сы рую), яй ка, лус тач ку ба то на, змо ча ную ва-
дой ці ма ла ком, чор ны мо ла ты пе рац. Да баў це кур-
ку му, яна на дасць ко лер і смак. Пад рых та ва ны фарш 
вы кла дзі це дру гім сло ем у фор му. Звер ху — ліс ты 
но ры.

Слой трэ ці. Трэ цюю част ку фі ле ры бы, 1 яй ка, 
лус тач ку змо ча на га ба то на, 1/3 цы бу лі ны, ад жы ку, 
1 ст. л со е ва га со у су і са лод кую па пры ку пра кру ціць 
у блен да ры. Вы клас ці фарш у фор му.

Вы пя каць 30 хві лін у ду хоў цы пры 180°С.
Га то вы фіш ла аф мож на па даць як га ра чую стра ву 

ці як ха лод ную за кус ку.

Паш тэт з фа со лі
Спат рэ біц ца: 1 шклян ка фа со лі, 2-3 ст. лыж кі 

алею, 1 цы бу лі на, во цат, соль, пе рац.
Фа со лю ад ва рыць, пра цер ці скрозь сі та (здраб-

ніць у блен да ры), змя шаць з пад сма жа най цы бу ляй, 
да даць алей, соль, пе рац на смак. Усё пе ра мя шаць, 
вы клас ці ў фор му і асту дзіць у ха ла дзіль ні ку.

Р У П  Л І  В Ы  Г А С  П А  Д А Р

Як зра біць ад ту лі ну 
ў ке ра міч най пліт цы?

Час та пры аб лі цоў ван ні сцен ке ра міч най пліт-
кай уз ні кае шэ раг за дач: у ад ным мес цы на сця не 
па він на быць элект рыч ная ра зет ка, у ін шым трэ ба 
пра ду гле дзець ад ту лі ну пад вы хад тру бы сіс тэ мы 
ацяп лен ня. Як быць у та кой сі ту а цыі?

Для вы ра шэн-
ня гэ тай за да чы 
не аб ход ны спе цы-
яль ны ін стру мент. 
Ён скла да ец ца з 
сля сар най на жоў-
кі з ад мыс ло вы мі 
піл ка мі, пліт ка рэ за 
і шчып цоў для ке-
ра міч най пліт кі. Пры да па мо зе пліт ка рэ за раз ра за ем 
пліт ку на дзве част кі. Лі нію раз рэ зу вы бі ра ем так, каб 
яна прай шла па цэнт ры бу ду чай ад ту лі ны.

Сты ку ем дзве част кі раз рэ за най пліт кі і на но сім 
раз мет ку ад ту лі ны не аб ход на га дыя мет ра так, каб 
на кож ным ка вал ку раз рэ за най пліт кі ўтва ры ла ся па 
паў кру гу. Ця пер пры да па мо зе шчып цоў па чы на ем 
ад кус ваць ма лень кі мі ка ва лач ка мі пліт ку, пры трым-
лі ва ю чы ся раз мет кі. Га лоў нае — па збег нуць спеш кі і 
пра ца ваць вель мі аку рат на. Пас ля вы ка нан ня гэ тай 
кар пат лі вай пра цы пры клей ва ем абедз ве част кі пліт кі 
ва кол ра зет кі або тру бы. У нас атры ма ец ца аку рат ны 
і не пры кмет ны стык.

Раз гле дзім ін шую сі ту а цыю. Не аб ход на па ве-
сіць су шыл ку на сця ну. Як жа зра біць ад ту лі ну ў 
ке ра міч най пліт цы пад па трэб ны дзю бель?

Са мае прос тае — 
вы браць для ад ту лі-
ны між плі тач нае шво. 
Але ка лі так мы мо-
жам зра біць ад ну ад-
ту лі ну, то дру гая, на-
пэў на, не су пад зе са 
швом, яе да вя дзец ца 
ра біць у са мой пліт-
цы. У гэ тым вы пад ку 
бу дзем свід ра ваць.

Пры свід ра ван ні ска рыс та ем ся ма ляр ным скот чам. 
Пры ляп ля ем яго ў мес цы бу ду чай ад ту лі ны і на но сім 
яе цэнтр. Ма ляр ны скотч вы клю чыць са слізг ван не 
сверд ла па глад кай па верх ні пліт кі і да зво ліць дак лад-
ней вы тры маць між цэнт ра вую ад лег ласць. Свід ра ваць 
па чы на ем сверд лам мен ша га дыя мет ра (на прык лад, 3 
мм), за тым мя ня ем на свер дзел па трэб на га дыя мет ра 
(у ад па вед нас ці з дзю бе лем).

Глы бі ню ад ту лі ны кант ра лю ем па вы стаў ле ным 
аб ме жа валь ні ку. Ка лі на дры лі ня ма аб ме жа валь-
ні ка, то мож на на нес ці па зна ку, якая ад па вя дае па-
трэб най глы бі ні, на сам свер дзел (на прык лад, лю бой 
фар бай). Пе рад тым, як уста віць дзю бель, не аб ход на 
пра дзьмуць атры ма ную ад ту лі ну.

У ад роз нен не 
ад ас тат ніх, 
яны прос та 
жы вуць сва ім 
жыц цём 
і па вод зяць ся бе 
так, як жа да юць. 

Яны час та бы ва юць вель мі 
мі лы мі і пры ем ны мі людзь мі, 
у іх ёсць унут ра ная цвёр дасць. 
Тыя, хто зна хо дзіц ца по бач, 
лі чаць за ча ра ван не гэ тых лю дзей 
пры ем ным і аб на дзей лі вым. 
Яны рэд ка пра яў ля юць 
сна бізм, на ват ка лі і пад ні муц ца 
вы со ка па кар' ер най лес ві цы. 
Гэ тыя лю дзі га на рац ца сва ёй 
сям' ёй. Ка лі на ват у іх са міх ня ма 
дзя цей, яны бу дуць кла пат лі вы мі 
дзядзь ка мі і цёт ка мі, 
ад да ны мі му жа мі і жон ка мі. 
Яны доб ра ад чу ва юць ся бе 
ў гра мад стве, ад да юць пе ра ва гу 
жыц цю пры ем на му, лёг ка му 
і кам форт на му. У іх доб ры 
густ і звыч ка акру жаць 
ся бе пры го жы мі рэ ча мі.

Гэ та ба раць бі ты 
за праў ду, яны 
ад ноль ка ва 
ра шу ча 
дзей ні ча юць 
і ў аса біс тых 
ад но сі нах, і 

ў са мых вы со кіх эша ло нах 
гра мад ства. Яны на стой ва юць на 
спра вяд лі вым стаў лен ні да ся бе і 
не цер пяць аб ра зы сва ёй год нас ці. 
Па няц це сум лен най гуль ні зай мае 
вя лі кае мес ца ў іх пра мо вах і 
спра вах. На ро джа ныя ў гэ ты 
дзень у глы бі ні ду шы са праўд ныя 
жыц ця лю бы. Яны атрым лі ва юць 
ве лі зар нае за да валь нен не ад 
кі ра ван ня ін шы мі або ад свай го 
аса біс та га ўкла ду ў пра цу 
ка ман ды. Мо гуць зда вац ца 
моц ны мі і не за леж ны мі асо ба мі, 
але ім па трэб на ад аб рэ нне. Для іх 
ве лі зар нае за да валь нен не ба чыць 
па дзя ку на тва рах тых, на ка рысць 
ка го яны пра цу юць.
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1582 год — у За ход няй Еў ро пе ўве дзе ны гры-
га ры ян скі стыль. Рым скі па па Гы го рый XІІІ 

ажыц ця віў у Еў ро пе ка лян дар ную рэ фор му, і за мест 
ста ро га, юлі ян ска га ка лен да ра, увёў но вы. Яго ста лі 
на зы ваць гры га ры ян скім. Пры чы най пра вя дзен ня рэ-
фор мы ста ла па сту по вае змя шчэн не ў да чы нен ні да 
юлі ян ска га ка лен да ра дня вяс но ва га раў на дзен ства, 
па якім вы зна ча ла ся да та Вя лі ка дня. Да ся рэ дзі ны ХХ 
ста год дзя гры га ры ян скім ка лен да ром ста лі ка рыс тац-
ца амаль усе кра і ны све ту. У Ра сіі ён быў уве дзе ны ў 
1918 го дзе дэ крэ там Саў нар ка ма, згод на з якім пас ля 
31 сту дзе ня на сту пі ла 14 лю та га. Вы праў ле ны ка лян дар 
атры маў наз ву «но ва га сты лю», а за ста рым юлі ян скім 
за ма ца ва ла ся наз ва «ста ры стыль». Рус кая Пра ва слаў-
ная Царк ва, за хоў ва ю чы тра ды цыі, пра цяг вае ка рыс тац-
ца юлі ян скім ка лен да ром.

1744 год — на ра дзіў ся (г. Ка мя нец) Мі хал Фран-
ці шак Кар по віч, па лі тыч ны і цар коў ны дзе-

яч, ба га слоў-асвет нік. Аду ка цыю атры маў у Брэсц кім 
езу іц кім ка ле гі у ме. З 1767 го да — пра фе сар фі ла со фіі 
Вар шаў скай се мі на рыі, з 1771-га вы кла даў тэ а ло гію ў 
Кра ка ве, у 1772-74-м — ба га слоўе і цар коў ную гіс то-
рыю ў епар хі яль най се мі на рыі пры кас цё ле св. Ка зі-
мі ра ў Віль ні. Зай маў ся так са ма пра па вед ніц кай дзей-
нас цю, пі саў вер шы з на го ды роз ных па дзей жыц ця 
мяс цо вых маг на таў, пра па ган да ваў ідэі фран цуз скіх 
асвет ні каў. Адзін з пер шых у Бе ла ру сі па чаў кры ты-
ка ваць пры гон нае пра ва і жорст кае абы хо джан не фе-
а да лаў з ся ля на мі. Са браў ба га тую біб лі я тэ ку, у якой 
бы ло шмат лі та ра ту ры на фран цуз скай мо ве. Зма гаў-
ся за ўва саб лен не ў жыц цё прын цы паў Кан сты ту цыі 
3 мая 1791 го да, якая бы ла на кі ра ва на на лік ві да цыю 
фе а даль най анар хіі і па він на бы ла са дзей ні чаць па-
лі тыч на му і эка на міч на му ўма ца ван ню Поль шчы. У 
час паў стан ня 1794 г. ува хо дзіў у склад паў станц ка га 
ўра да. Па мёр у 1803 го дзе.

1957 год — у СССР з па лі го на Цю ра-Там быў 
за пу шча ны пер шы ў све це штуч ны спа да-

рож нік Зям лі. Ён меў фор му ша ра дыя мет рам 580 мі-

лі мет раў, ча ты ры 
шты ра выя ан тэ ны, 
яго ва га скла да ла 
83 кі ла гра мы. Ар-
бі та бы ла раз лі ча-
на так, што спа да-
рож нік пра ля таў 
над Маск вой і 
В а  ш ы н г  т о  н а м , 
пе ра адоль ва ю чы 
гэ ту ад лег ласць 
пры клад на  за 
15 хві лін. Пер шы 

кас міч ны апа рат здзейс ніў 1440 аба ро таў па ка ля-
зям ной ар бі це і праз 4 ме ся цы зга рэў у ат мас фе ры. 
У Аме ры цы за пуск са вец ка га спа да рож ні ка рас ца ні лі 
як «зні шчаль ны ўдар па прэ сты жы Злу ча ных Шта таў». 
Аб шо ку, які зве да лі аме ры кан цы, мож на мер ка ваць 
хоць бы па та кім успа мі не су свет на вя до ма га пісь-
мен ні ка Сты ве на Кін га: «Мне бы ло дзе сяць га доў, я 
зна хо дзіў ся ў кі на тэ ат ры. У са мы інт ры гу ю чы мо мант 
эк ран па тух. Кі на тэ атр быў біт ком на бі ты дзець мі, але, 
як ні дзіў на, усе па во дзі лі ся бе ці ха. На сцэ ну вый шаў 
на стаў нік і пад няў ру ку, про ся чы ці шы ні, — зу сім ліш-
ні жэст. Мы га да лі, што за ка та стро фа пры му сі ла яго 
спы ніць фільм, але тут ён за га ва рыў, і дры гот ка ў яго 
го ла се яшчэ больш збян тэ жы ла нас. «Я ха чу па ве да-
міць вам, — па чаў ён, — што Са ве ты вы ве лі на ар бі ту 
ва кол Зям лі кас міч ны са тэ літ. Яны на зва лі яго... «спут-
ник». «Па мя таю вель мі вы раз на: страш нае, мёрт вае 
маў чан не кі на за лы рап там бы ло па ру ша на адзі но кім 
вы кры кам; го лас быў поў ны слёз і спа ло ха най злос ці: 
«Да вай па каз вай кі но, хлус!»...

Анд рэй МА КА Ё НАК, пісь мен нік, дра ма тург:

«Ка лі Бог за хо ча па ка раць ча ла ве ка, 
ён за да валь няе ўсе яго па жа дан ні».

Дзень па чат ку кас міч най эры ча ла вец тва. 
Аб ве шча ны Між на род най фе дэ ра цы яй аст ра наў ты кі ў ве рас ні 1967 го да

� Для за ха ван ня сма ку, во да ру і ко ле ру све жых 
ягад пры ва рэн ні кі ся лю ад ціс ну ты з ягад сок не кі пя-
ці це. Кі пя ці це толь кі за лі тыя ва дой жа ме ры ны яга ды 
і ў атры ма ны ад вар да да вай це цу кар і крух мал. Сок 
улі вай це ў га то вы кі сель, ка лі ён зня ты з агню.

� Бу ра кі ва рац ца вель мі доў га — 3—3,5 га дзі ны. 
А мож на ва рыць іх толь кі га дзі ну, за тым зняць з агню 
і па ста віць на 10 хві лін пад стру мень ха лод най ва ды. 
Бу ра кі бу дуць га то вая.

� Ві не грэт на бу дзе тон кі і пры ем ны смак, ка лі ўліць 
у яго 1 ст. л. ма ла ка і да даць 1 ч. л. цук ру.

� Вы змо жа це лёг ка і прос та за мя ніць ма я нэз 
смя та най, да даў шы ў яе рас цёр ты жаў ток зва ра на га 
ўкру тую яй ка і чай ную лыж ку гар чы цы.

К У  Л І  Н А Р  Н Ы Я  Х І Т  Р Ы  К І

Ноччу яшчэ паглядзім, 
каму давядзецца 
вушы затыкаць — 
нам ці суседзям...

Пом ніць, ша на ваць, га на рыц цаПом ніць, ша на ваць, га на рыц ца  ��

ПА ЖА ДАЙ МНЕ, МА МА!..
Пес ня «Па жа дай мне, ма ма!..» Ула дзі мі ра Пе цю ке ві ча 

і Дзміт рыя Даў га лё ва ад ра зу за па ла ў сэр цы слу ха чоў, 
як толь кі за гу ча ла на эст ра дзе, у ра дыё- і тэ ле эфі ры. 
На па чат ку гэ та га ста год дзя яе прэ зен та ваў Алег Ся мё-
наў. Спя вак змог ду шэў на пе ра даць пры ся галь ны роз дум 
ма ла до га па ка лен ня, дзя цін ства яко га апа лі ла вай на. Ня-
лёг кая до ля вы па ла тым юна кам і дзяў ча там. І заў сё ды 
на жыц цё вай да ро зе іх пад трым лі ва ла і клі ка ла на пе рад 
свя тая ве ра ў роск віт род на га краю, яго шчас лі вую бу ду-
чы ню. А гэ та маг чы ма толь кі та ды, ка лі во ля і не за леж-
насць за ва ла да раць паў сюль у мір най пра сто ры.

Ула дзі мір Пе цю ке віч і Дзміт рый Даў га лёў у цес ным 
су пра цоў ніц тве на пі са лі не каль кі дзя сят каў ва каль ных 
тво раў («Гаю мой, не кліч», «Мі лая спа да ры ня», «За спя-
вай мне пес ню, кры ві чан ка», «Ба ла да», «Бе лая лі лея», 
«Па ла ча нач ка-кня зёў на», «Рэ ха жу раў лі нае» і ін шыя). 
Усе яны ўраж ва юць тон кім паэ тыч ным пра нік нен нем у 
ду хоў ную сут насць бе ла рус ка га на ро да і яе мас тац ка-
воб раз ным вы яў лен нем му зыч ны мі срод ка мі. Пес ня «Па-
жа дай мне, ма ма!..» увай шла ў за ла ты фонд бе ла рус кай 
пе сен най лі ры кі, год на аздаб ляе яе част ку, пры све ча ную 
па дзе ям мі ну лай вай ны.

ПО ШУК ГІС ТА РЫЧ НА ГА СВЯТ ЛА

Алег Ждан, які ра ней быў 
уваж лі вым у асноў ным да пра-
за іч ных шу кан няў у тэ ма тыч-
най пра сто ры пра су час ныя 
рэа ліі гра мад ства, у тво рах 
гіс та рыч на га ха рак та ру пры-
вя за ны да ад на го го ра да. Да 
Мсці сла ва. Да яго ва ко ліц, да 
ўся го та го, што звя за на з гэ-
тым ба га тым на па дзеі ка ва-
лач кам зям лі бе ла рус кай.

Ма тэ ры я лам да ра ма на 
«Князь Мсці слаў скі» ста лі па-
дзеі па чат ку XVІ ста год дзя. 
Вя лі кія гас па да ры заўж ды 
жы лі, це шы лі ся бе кло па та-
мі пра па ме ры сва іх зем ляў. 
Мас ко віі ха це ла ся ада рваць 
ка ва лак Вя лі ка га Княст ва Лі-
тоў ска га. ВКЛ зма га ла ся за 
свае ўлас ныя пра вы. Мсці-
слаў жа быў на раз да рож жы. 
За сна ва ны яшчэ ў 1135 го дзе 
сма лен скім кня зем Рас ці сла-
вам Мсці сла ва ві чам, го рад 
згад ва ец ца ў Іпаць еў скім ле-
та пі се за 1156 го дам, ка лі ім 
ва ло даў Да выд Рас ці сла ва віч. 
З 1180 го рад — цэнтр Мсці-
слаў ска га княст ва. З дру гой 
па ло вы XІV ста год дзя на ле-
жаў кня зям Мсці слаў скім. 
Пас ля смер ці сма лен ска га 
кня зя Да вы да, дзядзь кі Мсці-
сла ва Ра ма на ві ча, Мсці слаў 
Ра ма на віч быў пры зна ны 
сма лен скім кня зем і да лу-
чыў Мсці слаў скае княст ва да 
Сма лен ска га. У 1359 го дзе 

лі тоў скі князь Аль герд за ха-
піў Мсці слаў і да лу чыў яго да 
лі тоў ска га княст ва. 1386 год, у 
час, ка лі іш ла ка ра на цыя вя лі-
ка га кня зя лі тоў ска га Ягай лы, 
сма лен скі князь Свя та слаў 
аб ла жыў го рад. Але ні чо га не 
атры ма ла ся. Лі тоў скія вой скі 
пад кі раў ніц твам кня зёў Скір-
гай лы і Ві таў та зня лі аб ло гу. 
Свя та сла ва за бі лі, дзя цей 
яго — Юрыя і Гле ба — узя лі 
ў па лон. У Грун валь дскай біт-
ве Ся мён-Луг вен ка ман да ваў 
тры ма пал ка мі — сма лен скім, 
мсціс лаў скім і ста ра дуб скім, 
якія вы тры ма лі пер шы ўдар 
войск Тэў тон ска га ор дэ на. 
Ся мён-Луг вен, ажа ніў шы ся з 
пра ва слаў най, пе рай шоў у яе 
ве ру і за сна ваў ды нас тыю кня-
зёў Мсці слаў скіх. Так па ча ла ся 
но вая гіс то рыя гэ тых зем ляў... 
Але не ме ней скла да ная, чым 
у ра ней шыя ста год дзі. У ра-
ма не Але га Жда на — толь кі 
не вя лі кая част ка та кой шмат-
пла на вай гіс то рыі. Але гіс та-
рыч на му ра ма ніс ту, які хо ча 
па ка заць мно гія пе ры пе тыі 
на шых пра шчу раў, імк нец ца 
раз гле дзець усю шмат аб ліч-
насць па во дзін роз ных са цы-
яль ных груп на сель ніц тва, не 
аба вяз ко ва пры трым лі вац ца 
ле та пі саў і хро нік. Гіс та рыч ныя 
фак ты, гіс та рыч ная праў да, 
да якой А. Ждан асця рож на 
да кра на ец ца, — уся го толь кі 

фон, тая сця на, пе рад якой, 
быц цам у тэ ат ры жыц ця, ста-
яць ка ла рыт ныя пер са на жы. 
І не аба вяз ко ва ім мець вя-
до масць з пунк ту гле джан ня 
гіс та рыч на га. Пе рад чы та чом 
пра хо дзяць воб ра зы роз ных 
лю дзей. Яны вы ма ля ва ны 
пісь мен ні кам у свят ле да лё-
кай мі нуў шчы ны, ві да воч на, 
для ад ной мэ ты — па ка заць 
пе ра жы ван ні ча ла ве чых душ 
і сэр цаў. Са цы яль ныя, гіс то-
ры ка-па лі тыч ныя ка та кліз мы 
да лё кіх ча сін з'яў ля юц ца пра-
сто рай для вы пра ба ван ня ча-
ла ве чых ха рак та раў.

Ды на міч ная дра ма тыч-
насць ра ма на, што над звы чай 
пры ваб лі вае, ро біць чы тан не 
зай маль ным, рэ льеф на па каз-
вае не столь кі біт вы, аб ло гі, 
сі лу зброі, коль кі ад кры вае 
пе рад чы та чом кар ці ну тры-
вог і су мнен няў прос тых лю-
дзей. Князь Мі хай ла Іва на віч, 
ва я во да па проз ві шчы Шчэ-
ня, свя тар Ні ка дзім, рэз чык і 
мас так Анд рон Аб ло га... Аў тар 
ра ма на да сле дуе, рас кры вае 
пе рад на мі іх пе ра жы ван ні. 
Жыц цё па тра буе ад іх што дня 
ра біць свой вы бар. Не аба вяз-
ко ва ён звя за ны з ра шэн ня мі 
па лі тыч на га ха рак та ру. Праў-
да, чым вы шэй шы са цы яль-
ны ста тус — тым боль шая ад-
каз насць. Не вы пад ко вай жа 
зда ец ца ўжо на за вяр шэн ні 

ра ма на раз мо ва кня зя з Ні-
ка дзі мам, пе ра ка на ным, што 
«са мае леп шае — ні мас коў-
ска му га су да ру, ні поль ска му 
ка ра лю не слу жыць, а ад но 
Бо гу і сва ім лю дзям». Але ж 
як упа рад ка ваць та кую пад-
каз ку свя та ра?!. Ка лі «по бач 
та кія ма гут ныя су се дзі, і цяр-
пець яны не мо гуць, што вось 
гэ тае ма лень кае княст ва — 
са мо па са бе. Кож ны лі чыць, 
што на ша зям ля — яго зям ля, 
на шы ля сы, рэ кі, азё ры — яго 
ля сы, што ад на му яму му сім 
мы слу жыць ад на ра джэн ня 
да са май смер ці, не для ся бе, 
а для яго жыць!..» Не толь кі за 
ся бе і бліз кіх, але і за го рад, 
княст ва, за сот ні і ты ся чы лю-
дзей, за іх бу ду чы ню пе ра жы-
вае князь. Але ж і ў Анд ро на 
Аб ло гі — ба га тае ўнут ра нае 
жыц цё, скла да ны свет су да-
кра нан ня з бліз кі мі і мас тац-
твам, моц ныя пе ра жы ван ні і 
тры во гі. Пра ўсё пісь мен нік 
пі ша яр ка, ка ла рыт на, вы ка-
рыс тоў ва ю чы са мыя па трэб-
ныя сло вы і воб ра зы.

Чы тан не гіс та рыч ных тво-
раў — заў сё ды роз дум, заў-
сё ды раз ва гі. Чы тан не гіс та-
рыч най про зы Але га Жда на, 

са мо га, між ін шым, мсці слаў-
ца («Дзед аў та ра гэ та га ра ма-
на свя тар Іа ан Кан стан ці на віч 
Пуш кін на па чат ку мі ну ла га 
ста год дзя за ха цеў быў вяр нуць 
са бе га на ро вую і вы гад ную 
па тым ча се пры стаў ку Ждан 
і — да ка заў-атры маў...»), пад-
во дзіць яшчэ і да на ступ ных 
ду мак. Пра на шу гіс та рыч ную 
лі та ра ту ру. Ра ма ны і апо вес ці, 
што па ба чы лі свет толь кі ў ад-
ной се рыі Вы да вец ка га до ма 
«Звяз да» — «Свят ло мі нуў-
шчы ны» і на ле жаць пісь мен ні-
кам, якія пра цу юць і на рус кай, 
і на бе ла рус кай мо вах, пе ра-
кон ва юць: нам ёсць што рас-
ка заць све ту. Нам ёсць што 
ўзга даць для са міх ся бе. Толь-
кі на ўрад ці вар та га ва рыць 
пра мас тац кую лі та ра ту ру як 
пра пэў ныя ўро кі гіс то рыі. Не, 
хут чэй гэ тыя кні гі, што з'яў ля-
юц ца све та чам для ду хоў ных, 
ма раль ных шу кан няў су час-
ні ка, — ас но ва ці ня хай са бе 
толь кі склад нік вы ха ван ня і 
сцвяр джэн ня ў Ча ла ве ку Ча-
ла веч нас ці, Люд скас ці. Чым і 
зай ма ец ца як гіс та рыч ны і су-
час ны пісь мен нік Алег Ждан.

Па вел АЛЬ СО ВЫ.

Верш Ула дзі мі ра ПЕ ЦЮ КЕ ВІ ЧА  
Му зы ка Дзміт рыя ДАЎ ГА ЛЁ ВА

Па жа дай мне, ма ма, па жа дай мне
Яс ных дзён і са мых свет лых сноў! —
Я іду ў ня зве да ныя да лі
Веч ным по лем гор кіх па лы ноў.

Я іду на кліч сві таль най чай кі —
Не дзе там сві тае ра нак мой,
Не дзе там спат каю веч насць баць кі,
Што ўзы шла кур ган наю га рой.

Не дзе там, за той га рой свя тою,
На та лю ду шу з жы вых кры ніц
І знай ду я, ма ма, крас ку-до лю
У свят ле ку паль скіх за ра ніц.

Не дзе там, за той га рой свя тою,
Я не раз зга даю твой на каз:
— Пом ні, сын, і ты, як баць ка, во лю
За сла ні са бой у гроз ны час!..

Па жа дай мне, ма ма, па жа дай мне
Яс ных дзён і са мых свет лых сноў! —
Я іду ў ня зве да ныя да лі
Веч ным по лем гор кіх па лы ноў.

Пад рых та ваў Мі хась ША ВЫР КІН

�

Ёсць пісь мен ні кі, якіх ад кры ва еш 
не ўпры кмет, пас ля пра чы тан ня, 
маг чы ма, і не пер шай іх кні гі. 
Так скла ла ся ў мя не і са зна ём ствам 
з про зай Але га Жда на. Ён дру ку ец ца 
даў но, пра цуе ў лі та ра ту ры не ад но 
дзе ся ці год дзе. Тво ры яго бы лі 
зме шча ны ў са мых роз ных «тоў стых» 
мас коў скіх ча со пі сах: «Но вый мир», 
«Зна мя», «Друж ба на ро дов», «Наш 
современник»... Дру ка ваў ся пра за ік 
і на ра дзі ме, у Бе ла ру сі. Дру ка ваў ся 
і дру ку ец ца ця пер. Бы лі філь мы 

па кні гах Але га Жда на. А для мя не 
аса біс та пісь мен нік «уба чыў ся» 
не так і даў но — па ра ма не «Князь 
Мсці слаў скі» і апо вес ці «Ге ній». Пас ля 
ўжо пра чы таў «Бе ла рус цы. Апо весць 
у трох сю жэ тах», ра ман «Га су да ры ня 
і епіс кап». Акра мя «Ге нія», сле дам 
за пуб лі ка цы яй у пе ры ё ды цы, зга да ныя 
тво ры па ба чы лі свет у ад ной кні зе — 
ле тась у Вы да вец кім до ме «Звяз да». 
Што пры ва бі ла, што пры му сі ла 
па-но ва му зір нуць на вя до ма га і ра ней 
аў та ра, які ў асноў ным пі ша па-рус ку?..

Кніжная палічкаКніжная палічка  ��


