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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 9.19 16.47 7.28
Вi цебск — 9.16 16.29 7.13
Ма гi лёў — 9.09 16.37 7.28
Го мель — 8.57 16.42 7.45
Гродна — 9.33 17.04 7.31
Брэст    — 9.25 17.13 7.48

Iмянiны
Пр. Парамона.

К. Адэлаіды, Аляксандра, Кандрата.

Месяц
Маладзік 11 снежня.
Месяц у сузор’і Казярога. 
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ЗАЎТРА

СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

Па да ры ла хлоп цу на дзень на ра-
джэн ня бі зун — з на мё кам на ін тым-
ныя экс пе ры мен ты, а ў вы ні ку ён ця-
пер ся дзіць з гэ тым бі зу ном на кух ні, 
ка лі я га тую, і сця бае мя не ім, каб я 
хут чэй гэ та ра бі ла.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
Раз мо ва з ма лень кай дзяў чын кай:
— А як ця бе за вуць, пры га жу ня?
— Ева.
— А як лас ка ва ця бе на зы ва юць баць-

кі?
— Раб рын ка.

Ра ней у шко ле ву чы лі чы таць і пі-
саць, а ця пер у шко ле пра вя ра юць, як 
дзя цей уся му гэ та му на ву чы лі до ма.

— Док тар, як прай шла апе ра цыя?
— Яшчэ ні як, але раз ужо вы не спі це, 

пры тры ма й це за ціс кам вось тут.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
Са ла ты на на ва год ні стол

Фран цуз ская са ла та 
з апель сі нам і ава ка да

Спат рэ біц ца: 300 г 
зя лё на га са лат на-
га ліс ця, 1 апель сін, 
1 ава ка да, па ло ва га-
лоў кі рэп ча тай цы бу лі, 
4 ст. лыж кі він на га во-
ца ту (мож на за мя ніць 
яб лыч ным або ста ло-
вым 5%), 1 ст. лыж ка 

мё ду, 120 мл алею, жме ня здроб не на га мін да лю, соль, 
па пры ка — на смак.

Апель сін раз бі ра ем на доль кі, на ра за ем іх тон-
кі мі скры лі ка мі. Гэ так са ма на ра за ем ава ка да і цы-
бу лю. Змеш ва ем ліс це са ла ты, ава ка да, апель сін 
і цы бу лю. Ад праў ля ем на рых тоў ку ў ха ла дзіль-
нік, на крыў шы хар чо вай плён кай. Для за праў кі ў 
асоб ным по су дзе ста ран на змеш ва ем ін грэ ды ен-
ты: во цат, мёд, алей, соль, па пры ку. Ка лі за праў кі 
атры ма ец ца шмат, ас тат нюю част ку мож на вы ка-
рыс тоў ваць для ін шай стра вы. За праў ляць са ла ту 
лепш не па срэд на пе рад па да чай, звер ху па сы паць 
арэш ка мі.

Са ла та з Ні цы
Спат рэ біц ца: 

4 ку ры ныя фі ле, 
250 г све жа ма-
ро жа най зя лё най 
фа со лі, 4 яй кі, 50 г 
мас лін без кос тач-
кі, 150 г па мі до раў 
чэ ры, 100 г зе ля-
ні ны ру ка лы, 3 ст. 
лыж кі аліў ка ва га 
алею, 2 ч. лыж-

кі зяр нё най гар чы цы, 1 ст. лыж ка лі мон на га со ку, 
2 зуб чы кі час на ку.

Ку ры нае фі ле ад вар ва ем. Асту джа ем і на ра за ем 
ка ва лач ка мі шы ры нёй 1,5 см. Бу лён не вы лі ва ем! 
Ро бім за праў ку. Час нок здраб ня ем. Уз бі ва ем алей 
з гар чы цай, час на ком і лі мон ным со кам. У ку ры-
ным бу лё не ад вар ва ем фа со лю да мяк кас ці на 
пра ця гу 6-7 хві лін. Ад кі да ем яе на друш ляк. Яй кі 
зва рыць «у мя шоч ку» — 5-6 хві лін. Аб ліць ха лод-
най ва дой, ачыс ціць ад шкар лу пі ны і раз рэ заць 
на па ло ву. Мас лі ны рэ жам кру жоч ка мі. Па мі до ры 
раз ра за ем на па лоў кі. Злу ча ем ру ка лу, фа со лю і 
па мі до ры, да баў ля ем па ло ву за праў кі, пе ра меш-
ва ем. Вы кла да ем на блю да. Звер ху рас кла да ем 
ка ва лач кі ку ры цы, мас лі ны, па лоў кі яек. Па лі ва ем 
па кі ну тай за праў кай.

На ва год нія паш тоў кі
У кра мах сён ня мож на знай сці на ва год нія паш тоў кі 

на лю бы густ. Але ка лі мы ро бім рэч сва і мі ру ка мі, то 
ду ма ем пра та го, ка му яна пры зна ча на, і ўклад ва ем 
у яе сваё цяп ло і лю боў. Бя ры це на за мет ку ідэі для 
пры го жых, ары гі наль ных і, га лоў нае, «хут кіх» на ва год-
ніх паш то вак, на лю бую з якіх спат рэ біц ца не больш 
за паў га дзі ны.

Дзед Ма роз
Гэ та га сім па тыч на га Дзе да 

Ма ро за ра біць вель мі прос-
та. Чыр во ная шап ка і ру жо вы 
твар — гэ та па лос кі па пе ры, на-
кле е ныя на паш тоў ку або па да-
рун ка вы па кет. Мех шап кі і ба-
ра да атрым лі ва юц ца так: трэ ба 
ўзяць па пе ру для аква рэ лі (яна 
пра да ец ца ў кра мах канц та ва-
раў) і прос та ада рваць па лос кі 
па трэб най фор мы, каб атры-
ма лі ся ня роў ныя ба кі. На кле іць 

на паш тоў ку па-над чыр во най і ру жо вай па ло са мі. А 
да лей на ма ля ваць дзве за ка вы кі — рот і нос — і дзве 
кро пач кі — воч кі.

Паш тоў кі з гу зі ка мі
На пэў на, у кож на га до ма 

ёсць скрын ка з са мы мі роз ны мі 
гу зі ка мі. На рэш це яны спат рэ-
бяц ца: з іх атры ма юц ца пры го-
жыя паш тоў кі! Мож на, на прык-
лад, зра біць гу зіч на га сне га ві ка 
і ёлач ныя цац кі.

Роз на ка ля ро выя 
ел кі

Мі лыя ялін кі вый дуць 
з аб рэз каў шпа лер, ка ля-
ро вай па пе ры, вы ра зак з 
ка ля ро вых жур на лаў.

Смеш ныя але ні
Але няў вель мі лёг ка зра біць з да па мо гай ад біт каў 

паль цаў. Прос та аку ні це па лец у фар бу, а ас тат няе — да-
ма люй це. Дзе ці з за да валь нен нем паў дзель ні ча юць.
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Не так даўно ў Грод не прай шоў 
чэм пі я нат све ту па гі ра вым спор це, 
у якім удзель ні ча лі 157 спарт сме наў 
з 17 кра ін. Адзін з ар га ні за та раў гэ тых 
спа бор ніц тваў — стар шы ня праў лен ня 
між на род най фе дэ ра цыі гі ра вых ві даў 
спор ту, уні каль ны гі ра вік, адзі ны 
ў све це ўла даль нік 145 сер ты фі ка таў 
Гі не са Ана толь ЯЖОЎ.

ПАД ДВУ МА СЦЯ ГА МІ
— Ана толь Мі ка ла е віч, вы жы вя це ў Ра сіі, 

але ла дзі це спа бор ніц твы гі ра ві коў не толь кі 
там — яны ўжо пра во дзі лі ся ў мно гіх рэ гі ё нах 
Бе ла ру сі. Вас на зы ва юць і ра сій скім, і бе ла-
рус кім спарт сме нам...

— Мая ма ма — бе ла рус ка, яна з Ві цеб ска, а 
баць ка — рус кі, ле нін гра дзец. Апош нія 25 га доў 
яны жы лі ў Ві цеб ску, па ха ва ны там. Я ву чыў ся ў 
Ві цеб скім элект ра тэх ні ку ме су вя зі, по тым слу жыў 
у ар міі ва Уруч чы пад Мінск ам. І ця пер, ха ця жы ву 
ў Ра сіі, лі чу сва ёй ра дзі май і Бе ла русь, імк ну ся са-
дзей ні чаць друж бе, парт нёр скім кан так там па між 
на шы мі кра і на мі. Да рэ чы, у між на род на га Ін сты-
ту та кі ра ван ня ў Ар хан гель ску, які я ўзна чаль ваю, 
пад пі са ны да га во ры з сям нац цац цю ВНУ Бе ла ру сі: 
су пра цоў ні ча ем у сфе рах на ву кі, аду ка цыі, спор ту, 
дру ку ем у сва ім вы да вец тве на ву ко выя ар ты ку лы 
бе ла рус кіх ка лег. Сё ле та пра вя лі сту дэнц кі лі та-
ра тур ны кон курс, пры све ча ны 70-год дзю вя лі кай 
Пе ра мо гі, і вы зна чы лі ча ты рох пе ра мож цаў — з 
Бе ла ру сі, Ра сіі, Ка зах ста на і Турк ме ні ста на.

Што ж ты чыц ца гі ра во га спор ту, то я вы сту паю 
за Ра сію (з ра сій скім сця гам), за Бе ла русь (з бе-
ла рус кім сця гам) і за Са юз ную дзяр жа ву, па ды ма ю чы 
сця гі Ра сіі і Бе ла ру сі. Апош нія 125 су свет ных рэ кор даў 
уста на віў за Бе ла русь. Да рэ чы, у ма са вым гі ра вым 
спор це бе ла ру сы за раз най леп шыя ў све це, ім на ле-
жаць да сяг нен ні ва ўсіх пя ці на мі на цы ях, якія пры зна ны 
лон дан скай штаб-ква тэ рай Кні гі рэ кор даў Гі не са.

У між на род ным гі ра вым су поль ніц тве шмат вы-
дат ных спарт сме наў, чэм пі ё наў яшчэ СССР, сва іх 
кра ін. Па між на мі не іс нуе па дзе лу на на цы я наль нас-
ці, ней кіх ме жаў, а толь кі ўза е ма па ва га, сяб роў ства. 
Мы пры яз джа ем на спа бор ніц твы не столь кі на ват 
па ўста наў лен не рэ кор даў, атры ман не ўзна га род, 
коль кі па та ва рыс кія су стрэ чы, шчы рыя ча ла ве чыя 
кан так ты. Вось так ума цоў ва ем друж бу па між на-
шы мі на ро да мі.

КЛАС НЫЯ ГІ РА ВІ КІ 
НА ГАД ВА ЮЦЬ ЛЁГ КА АТ ЛЕ ТАЎ

— Ці ка ва, што ка ла саль ных пос пе хаў у гі ра-
вым спор це вы да маг лі ся ва ўжо не над та ма ла-
дым уз рос це...

— Спор там я зай ма ю ся ўсё жыц цё. Быў май страм 
спор ту па ба раць бе сам ба, ку ля вой страль бе. І заў-
сё ды па ды маў гі ры. Па мя таю ся бе яшчэ хлоп чы кам 
з 16-кі ла гра мо вай гі рай — мен шых па ва зе та ды не 
бы ло. І ка лі мне стук ну ла 60, то ад чуў па трэ бу ў фі зіч-
ных на груз ках і вяр нуў ся да гі раў. Пра што не шка дую 
і ўсім рэ ка мен дую. Гі ра — гэ та, так бы мо віць, вель мі 
ра зум ны спар тыў ны сна рад, наш ся бар. Тым больш, 
што яны ў ма са вым спор це роз ныя па ва зе — ад 2 
да 60 кі ла гра маў. Га лоў нае — пра віль ная ме то ды ка 
пад рых тоў кі да вы ка нан ня прак ты ка ван ня і ад па вед-
ная ва га гі ры з улі кам уз рос ту спарт сме на. Та ды гэ та 
бу дзе на ка рысць зда роўю, доб ра му са ма ад чу ван ню. І 
ра зам з тым, ча ла век змо жа да біц ца леп шых вы ні каў 
у сва іх пра фе сій ных ві дах дзей нас ці.

Да рэ чы, гі ра вы спорт пры дат ны як для муж чын, 
так і для жан чын. Пры чым, прад стаў ні цам пры го жа-
га по лу не трэ ба ба яц ца, што на пам пу юц ца вя лі кія 
мыш цы. Ні чо га па доб на га. Клас ныя гі ра ві кі, як пра-
ві ла, на гад ва юць лёг ка ат ле таў — строй ныя фі гу ры, 
мыш цы не вя лі кія, але элас тыч ныя і вы нос лі выя. Да-
рэ чы, я ха цеў бы пад рых та ваць спарт смен ку з Бе ла-
ру сі, якая б упер шы ню ста ла рэ кард смен кай Гі не са 

ся род жан чын. Ка лі ёсць ах вот ныя — звяр тай це ся і 
бу дзем су пра цоў ні чаць.

— З ча го па ра і це рас па чаць за ня ткі з гі ра мі?
— Як ні дзіў на, па чы наць трэ ба з... ап тэ кі. Ку пі це 

там ры зі на вы бінт і, на ма таў шы яго на кіс ці рук, рас-
цяг вай це. А пры клад на праз ме сяц, ка лі прой дуць 
бо ле выя ад чу ван ні, з'я віц ца мы шач ны то нус, мож-
на пе рай сці на ган тэ лі, яшчэ праз ме сяц — па чаць 
зай мац ца з гі ра мі не вя лі кай ва гі. Па ра лель на бу дуць 
ка рыс ны мі лёг кія пра беж кі, пе шыя пра гул кі, у ка го 
ёсць маг чы масць — пла ван не, гім нас тыч ныя прак-
ты ка ван ні для мыш цаў.

— Ці ёсць ней кія аб ме жа ван ні па ўзрос це гі-
ра ві коў?

— Ні я кіх. Адзі нае аб ме жа ван не — у ва зе гі ры: 
згод на з уз рос там спарт сме на. На прык лад, най ста-
рэй шы ўдзель нік чэм пі я на ту ў Грод не Паў люс Гі ліс 
з Лат віі вы сту паў з 8-кі ла гра мо вай. У 91-га до вым 
узрос це (!) гэ ты ін тэ лі гент ны ча ла век, цу доў ны спарт-
смен так па-май стэр ску па ды мае сна рад, што яму 
па зайз дрос цяць і знач на ма ла дзей шыя.

«БЫЦ ЦАМ НЕХ ТА ВЯ ДЗЕ МЯ НЕ 
ГЭ ТЫМ ШЛЯ ХАМ»

— На ва шу дум ку, у гі ра во га спор ту ёсць шан-
цы на ўклю чэн не ў пра гра му Алім пій скіх гуль-
няў?

— Без умоў на. Гэ та па тэн цы яль на са мы алім пій скі 
від спор ту, бо ім мо гуць зай мац ца ўсю ды. Мы гэ та 
па ка за лі і на Паў ноч ным, і на Паў днё вым по лю се, 
на ват у га рах, у па вет ры, пад ва дой, пад зям лёй... 
Гі ра вым спор там мо гуць зай мац ца муж чы ны і жан-
чы ны ў лю бой кра і не, у тым лі ку і па ра лім пій цы.

Да рэ чы, у 2011 го дзе мы ўжо пра вя лі ў Ар хан гель-
ску пер шыя Алім пій скія гуль ні па гі ра вым спор це, а 
ў 2014-м — дру гую су свет ную Алім пі я ду ў Ві цеб ску. 
Акра мя та го, ад бы лі ся дзве Алім пі я ды ў эк стрэ маль-
ных умо вах вы са ка гор'я — на Эль бру се і ў Эк ва до ры 
на га ры Чым ба ра са. Та кім чы нам, алім пій ская гіс то-
рыя ў гі ра вым спор це ўжо рас па ча ла ся.

— Зра зу ме ла, што ўста наў лен не рэ кор даў у эк-
стрэ маль ных умо вах звя за на не толь кі з прэ сты жам 
кра і ны, чый сцяг уз ні ма ец ца ў гэ тай кроп цы све ту, 
пра па ган дай гі ра во га спор ту, але і з сур' ёз най ры-
зы кай, траў ма мі. Што ж ва мі ру хае?

— Са праў ды, эк стрэ маль ныя кроп кі све ту і 
звыш на груз кі не шка ду юць ні ко га. Я не ад ной-
чы траў ма ваў ся, а ў не ка то рых мес цах сі ту а цыя 
пад час вы ступ лен ня з гі ра мі зда ва ла ся кры тыч-
най. На прык лад, на Паў ноч ным по лю се на во кал 
зна хо дзі ла ся шмат рас ко лін, лёд быў да во лі тон-
кім, мет ра паў та ра. А пад на га мі — 4,5 кі ла мет ра 
Паў ноч на га Ле да ві та га акі я на. Яго гул лі та раль на 
ад чу ваў ся на га мі, вы клі каў іх дры жан не, ды яшчэ 
кіс ла род нае га ла дан не — гэ тыя фак та ры пры вя лі 
да су тар гі мыш цаў, спаз маў ды хан ня. На вяр-
шы ні дзе ю ча га вул ка на Ясур (Ва ну а ту) атру ціў ся 
се ра ва да ро дам, атры маў апё кі, бы ла рэ аль ная 
не бяс пе ка за гі нуць пад вул ка ніч ны мі рас па ле ны-
мі бом ба мі...

Кож ны ча ла век сам вы ра шае, якім жыц цё вым 
шля хам іс ці, уста наў лі вае для ся бе пэў ныя мэ ты 
і бар' е ры. Та кое ад чу ван не, што мя не нех та вя-
дзе гэ тым шля хам. Азі ра ю чы ся на зад, ба чу, што 
ўсё, зда ва ла ся б, не рэ аль нае, зроб ле на, так бы 
мо віць, на ад ным ды хан ні і паў та рыць гэ та я не 
зма гу. Дзя куй Бо гу, што да зво ліў мне гэ та зра-
біць і за ха ваў жыц цё.

— Ана толь Мі ка ла е віч, но выя рэ кор ды бу-
дуць?

— Я ве даю, што мой па тэн цы ял яшчэ не вы-
чар па ны. Та му маю на мер пра доў жыць уста наў-

лен не рэ кор даў Гі не са. І ка лі мне ска жуць «звер ху» 
«стоп», то я спы ню ся і бу ду да лей пе ра да ваць сваё 
май стэр ства ін шым. А ў мя не 13 вуч няў з 7 кра ін, якія 
ўста на ві лі 33 ін ды ві ду аль ныя рэ кор ды Гі не са. А яшчэ 
1838 ча ла век з 27 кра ін удзель ні ча лі ва ўста наў лен ні 
пя ці ка лек тыў ных рэ кор даў, ка лі гі ра ві кі на пра ця гу 
пэў на га ча су сін хрон на па ды ма юць гі ру.

— Вя до ма, што пас ля кож на га эк стрэ маль на га 
па да рож жа з уста наў лен нем гі ра вых рэ кор даў вы 
ста ра еце ся вы пус каць кні гу...

— Так, іх ужо вый шла ка ля 40 — з апо ве дам пра 
ўсё, што ад бы ва ла ся, фа та гра фі я мі. Ад на ча со ва я 
пі шу вер шы ў жан ры ру баі. Гэ тыя ча ты рох рад коўі 
па чы на юць вы лі вац ца з ма ёй га ла вы, ду шы, быц цам 
хтось ці праз мя не пра во дзіць фі ла соф скія дум кі ў 
жыц цё. У ча ты рох рад ках за кла дзе ны глы бо кі сэнс 
той ці ін шай з'я вы, праб ле мы, па дзеі. Праз ру баі я 
імк ну ся вы ка заць свой по гляд на су час насць, па няц-
ці Ра дзі мы, ма раль нас ці, сяб роў ства. Звяр та ю ся да 
лю дзей: будзь це спра вяд лі вы мі, па мяр коў ны мі да 
сла бас цей ін шых, не за бы вай це ся, што ў жыц ці шмат 
ра ка вых вы пад ко вас цей, ста рай це ся ка рыс тац ца ва 
ўза е ма ад но сі нах муд рас цю ве ка вых іс цін.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. prakopchik@zviazda.by
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Гас цёў ня «Звяз ды»Гас цёў ня «Звяз ды»  ��

РЭ КОР ДЫ ГІ НЕ СА — У ПА ВЕТ РЫ І ПАД ВА ДОЙ
уста наў лі вае гі ра вік Ана толь ЯЖОЎ

«Я ха цеў бы пад рых та ваць спарт смен ку 
з Бе ла ру сі, якая ўпер шы ню ста ла б 
рэ кард смен кай Гі не са ся род жан чын. 
Ка лі ёсць ах вот ныя — звяр тай це ся 
і бу дзем су пра цоў ні чаць».

12 СНЕЖ НЯ
1766 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Мі хай ла віч 

Ка рам зін, рус кі пісь мен нік, пуб лі цыст 
і гіс то рык, га на ро вы член Пе цяр бург скай ака дэ міі 
на вук (1818), афі цый ны гіс та ры ёг раф ім пе ра та ра 
Аляк санд ра І. За сна валь нік рус ка га сен ты мен та-
ліз му («Ліс ты рус ка га ванд роў ні ка», «Бед ная Лі за» 
і інш.). Ства раль нік «Гіс то рыі дзяр жа вы Ра сій скай» 
(т.1-12), ад ной са знач ных прац у гіс та рыя гра фіі. 
Аў тар вер шаў, кры тыч ных і пуб лі цыс тыч ных ар-
ты ку лаў, рэ цэн зій на лі та ра тур ныя і тэ ат раль ныя 
тэ мы. Па мёр у 1826 го дзе.

1915 год — 100 га доў та му на ра дзіў ся Фрэнк 
Сі нат ра, сла ву ты аме ры кан скі спя вак, 

ак цёр, рэ жы сёр, му зы кант і аран жы роў шчык. У 

1942 го дзе быў пры зна-
ны са мым па пу ляр ным 
спе ва ком ЗША. За 50 га-
доў на эст ра дзе за пі саў 
больш за 200 аль бо маў 
і зняў ся ў 58 філь мах. 
Ула даль нік «Ос ка ра» — 
най вы шэй шай уз на га ро ды Аме ры кан скай ака дэ-
міі кі на мас тац тва — за ро лю ў філь ме «Ад сюль у 
веч насць» і не каль кіх му зыч ных прэ мій «Грэ мі», 
якія пры су джа юц ца На цы я наль най ака дэ мі яй мас-
тац тва і тэх ні кі грам за пі су.

1918 год — на ра дзіў ся (вёс ка Гай шын, ця пер 
Слаў га рад скі ра ён) Кас тусь Кі рэ ен ка, 

бе ла рус кі па эт, за слу жа ны дзе яч куль ту ры Бе ла ру-

сі (1970). У 1945—1962 га дах пра ца ваў у ча со пі се 
«Бе ла русь», з 1962-га — га лоў ны рэ дак тар ча со-
пі са «Бя роз ка», у 1972—1986 га дах — ча со пі са 
«По лы мя». Аў тар збор ні каў «Пас ля на валь ні цы», 
«Мая рэс пуб лі ка», тво раў для дзя цей (збор ні кі «Зя-
лё нае рэ ха», «Вяс на-крас на») і ін шых. Не ка то рыя 
вер шы К. Кі рэ ен кі па кла дзе ны на му зы ку. Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1972). Па мёр у 1988 
го дзе.

Сяр гей ГРА ХОЎ СКІ, па эт:
«Лю бі мых не за бы ва юць у ра дас ці, 

а ў го ры лю бяць яшчэ мац ней».

Да вед ка «Звяз ды»
Адзін з яго апош ніх рэ кор даў ня даў на атры-

маў «пра піс ку» ў Ір лан дыі. А ўво гу ле, Ана толь 
Мі ка ла е віч уста наў лі ваў іх ва ўсіх кра і нах Еў-
ро пы, а так са ма ў Азіі, Аф ры цы, Паў ноч най і 
Паўд нё вай Аме ры цы, Аў стра ліі. Гэ та ра бі ла ся ў 
са мых эк стры маль ных кроп ках све ту — на гор-
ных вяр шы нях, у па лё це на па вет ра ным ша ры і 
звыш гу ка вым са ма лё це, у бяз важ кас ці, пад ва-
дой і ў шах це на глы бі ні больш за 100 мет раў, у 
пус ты ні — лі та раль на ва ўсіх сфе рах, дзе мо жа 
іс на ваць ча ла век. І ўсю ды па ды ма лі ся дзяр жаў-
ныя сця гі Ра сіі і Бе ла ру сі.

Зрэш ты, ін та рэ сы 68-га до ва га Ана то ля Яжо-
ва не аб мя жоў ва юц ца толь кі гі ра вым спор там. 
Ён — док тар эка на міч ных на вук, уз на чаль вае 
між на род ны Ін сты тут кі ра ван ня ў Ар хан гель-
ску, пі ша вер шы ў сты лі ру баі, член Са юзаў 

пісь мен ні каў Ра сіі і Бе ла ру сі.

На род ная пес ня «Ой, ча му ж, ста-
ры, ды не жэ ніш ся?» — дас ціп ны 
рас по вед пра са цы яль на-по бы та вую 
з'я ву, якая ўсё больш па шы ра ец ца ў 
гра мад стве. Па да дзе ная ў іра ніч на-гу-
ма рыс тыч ным ас пек це, яна ўспры ма-
ец ца з усмеш кай і ад на ча со ва з глы-
бо кім роз ду мам. Кож ны з нас пра гне 
пя шчот ных уза е ма ад но сін, пры яз на га 
па ра зу мен ня. Але ў рэ ча іс нас ці не заў-
сё ды ўсё ла дам ідзе. Шмат ка му да во-
дзіц ца толь кі су іс на ваць у раз доль най 
для лю бо ві і ка хан ня пра сто ры, асвят-
ляць яе сціп лай ра дас цю. Раз важ лі-
васць ста ро га ў пес ні ці то вы тлу мач-
вае ста но ві шча, у якім ён апы нуў ся, ці 
то скід вае за сло ну з ся мей на га пры ві-
ду, ці то жар там па каз вае мо ла дзі (і не 
толь кі ёй) як шу каць шля хі тры ва ла га, 
па жыц цё ва га са ю зу сям'і.

Сут насць ся мей ных ад но сін раз-
на стай на ад люст ра ва на ў пес нях, 
ба ла дах, пры пеў ках. Ва ры янт на-
род най пес ні «Ой, ча му ж, ста ры, ды 
не жэ ніш ся?», які сён ня змя шча ем, 
за пі саў эт на фальк ла рыст Ула дзі мір 
Ра го віч на па чат ку 80-х га доў мі ну ла-
га ста год дзя на Сто лін шчы не.

Пес ню бя ры це з са боюПес ню бя ры це з са бою  ��

ОЙ, ЧА МУ Ж, СТА РЫ, 
ДЫ НЕ ЖЭ НІШ СЯ?

На род ная пес ня
— Ой, ча му ж, ста ры, ды не жэ ніш ся,

Да-ну, да-ну, да не жэ ніш ся?

— Я ста рой не ха чу, 

ма ла да не пой дзе,

Да-ну, да-ну, да-ну, ма ла да не пой дзе.

Ой, хоць яна пой дзе, то не ля жа спа ці,

Да-ну, да-ну, да-ну, то не ля жа спа ці.

Ой, хоць яна ля жа — 

да сця ны ва чы ма,

Да-ну, да-ну, да-ну, да сця ны ва чы ма.

Да сця ны ва чы ма, да мя не пля чы ма,

Да-ну, да-ну, да-ну, да мя не пля чы ма.

Ой, хоць яна ля жа — мя не не аб ды ме,

Да-ну, да-ну, да-ну, мя не не аб ды ме.

Хоць яна аб ды ме, то не па ца луе,

Да-ну, да-ну, да-ну, то не па ца луе.

Ой, хоць па ца луе, то на зад плю не,

Да-ну, да-ну, да-ну, то на зад плю не.

Пад рых та ваў Мі хась ШАВЫРКІН
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Ана толь ЯЖОЎ 
пад час уста наў лен ня су свет на га рэ кор ду на Паў днё вым по лю се.

ГЭ ТЫ ГЭ ТЫ 
НЕ ЎМІ РУ ЧЫ НЕ ЎМІ РУ ЧЫ 

«ВІЙ»,«ВІЙ»,
або Трай ная пе ра мо га 

«Сту ды ё зу саў»
Гран-пры ХІІ між на род на га 

фес ты ва лю сту дэнц кіх тэ ат раў 
«Тэ ат раль ны ку фар. БДУ — 
2015» атры маў спек такль «Вій» 
тэ ат раль най май стэр ні «Сту ды-
ё зу сы» Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та куль ту ры і 
мас тац тваў. Ён пе ра мог яшчэ 
ў дзвюх на мі на цы ях: «Най леп-
шая сцэ наг ра фія» і «Най леп-
шая муж чын ская ро ля дру го га 
пла на» (яе сыг раў Мі кі та Пры-
мо чан ка).

Дып лом за «Най леп шую жа-
но чую ро лю» атры ма ла сту дэнт-
ка май стэр ні Мі ка лая Кі ры чэн кі 
Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 
мас тац тваў Да р'я Па рме нен ка ва. 
У на мі на цыі «Най леп шая муж-
чын ская ро ля» пе ра мог кі яў ля нін 
Дзя ніс Гры га рук (тэ атр «Синема-
тографЪ»). Яго ка ле га па тэ ат ры 
Іна Кузь мі на за сваю ак цёр скую 
пра цу ў спек так лі па тво ры Ле а-
ні да Анд рэ е ва «Апо весць аб ся мі 
па ве ша ных» ад зна ча на дып ло-
мам за «Най леп шую жа но чую 
ро лю дру го га пла на».

Спе цы яль ным дып ло мам 
«За пад трым ку су час най бе-
ла рус кай дра ма тур гіі» ўз на га-
ро джа ны па ста ян ны ўдзель нік 
«Тэ ат раль на га куф ра» сту-
дэнц кі тэ атр «Тut» Тар тус ка га 
ўні вер сі тэ та (Эс то нія). Прыз 
за сна ваў ге не раль ны парт нёр 
фес ты ва лю пар тал Kufаr.bу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу
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