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«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 9.27 16.50 7.23
Вi цебск — 9.24 16.32 7.08
Ма гi лёў — 9.14 16.37 7.23
Го мель — 9.17 16.40 7.23
Гродна — 9.41 17.07 7.26
Брэст    — 9.33 17.16 7.43

Iмянiны
Пр. Аляксандры, Таццяны, 
Аляксандра, Анатоля, Івана, 
Канстанціна.
К. Вікторыі, Івоны, Віктара, Славаміра, 
Яна.

ЗАЎТРАМесяц
Поўня 25 снежня.
Месяц у сузор’і Блізнят.

Поў най быць клас на: ад ра зу ра зу ме-
еш, ча му ў ця бе ня ма аса біс та га жыц ця. 
А ка лі ху дая — шу кай пры чы ны, га дай, 
му чай ся.

— Мне вось вель мі па да ба ец ца гэ тая 
са ра ка сан ты мет ро вая шклян ка для ві на.

— Гэ та ва за.
— Як я па гля джу, ты ма ла што ра зу-

ме еш у рэ чах...

Ка лі рус кі да стаў трэ цюю бу тэль ку 
га рэл кі, не мец пры кі нуў ся мёрт вым.

— А да вай це ад пра вім мя не ў ад па чы-
нак! Я па еду, а вы тут ад пач ня це.
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23 СНЕЖ НЯ

1799 год — у Пе цяр бур гу на ра дзіў ся 
Карл Паў ла віч Бру лоў, сла ву ты 

рус кі мас так. У 1809 го дзе ён ста но віц ца вы-
ха ван цам Пе цяр бург скай ака дэ міі мас тац тваў, 
у якой у гэ ты час ужо ву чы лі ся яго ста рэй шыя 
бра ты. Са мыя вя до мыя май стры рус ка га мас-
тац тва па чат ку XІX ста год дзя ад зна ча лі рэд-
кія здоль нас ці і ўпар тасць Бру ло ва з пер шых 
вуч нёў скіх га доў. Ён вы нес з ака дэ міі са мыя 
па чэс ныя ўзна га ро ды, атры маў усе ма лыя і вя-
лі кія ся рэб ра ныя ме да лі. Ад нак на стаў ні кі бы лі 
не за да во ле ныя ты мі пра ца мі юна га мас та ка, у 
якіх ён пра явіў не за леж насць, са ма стой насць і 
па ру шаў стро гія ака дэ міч ныя пра ві лы (у пры ват-
нас ці, у пер шай яго вя до май пра цы «На рцыс»). 
На вы ха дзе з ака дэ міі Бру лоў пры няў пра па но ву 
«Та ва рыст ва за ах воч ван ня мас та коў» па ехаць у 
якас ці яго пан сі я не ра ў Іта лію. Пе рад мас та ком 
рас чы ні лі дзве ры твор чыя май стэр ні Рэ мбран-
та, Ван Дэй ка, Ты цы я на і ін шых. Ува браў шы ў 
ся бе да сяг нен ні су свет на га мас тац тва, ён вы-
явіў на сва іх па лот нах ад крыц ці, роў ныя ім па 
маш та бе.

1914 год — ім пе ра тар Мі ка лай ІІ за цвер-
дзіў ра шэн не аб ства рэн ні эс кад ры 

па вет ра ных ка раб лёў «Ілья Му ра мец» — пер-
ша га ў све це злу чэн ня цяж кіх ча ты рох ма тор-
ных бам бар дзі роў шчы каў, ад яко га ўзя ла свой 
па ча так авія цыя да лё ка га дзе ян ня СССР. За 
га ды Пер шай су свет най вай ны экі па жы эс кад ры 
вы ка на лі ка ля 400 ба я вых вы ле таў па раз вед цы 
і бам ба ван ні аб' ек таў пра ціў ні ка. Пас ля Каст-
рыч ніц кай рэ ва лю цыі на ўзбра ен не эс кад ры 
быў пры ня ты бам ба вік «ТБ-3», спра ек та ва ны 
пад кі раў ніц твам Анд рэя Ту па ле ва, а не ўза ба ве 
і спра ек та ва ны Сяр ге ем Іль ю шы ным двух ма тор-
ны да лё кі бам ба вік «ДБ-3». У 1940-м злу чэн ні 
і час ці цяж кіх бам ба ві коў увай шлі ў ство ра ную 
Даль не бам бар дзі ро вач ную авія цыю Га лоў на га 

ка ман да ван ня Чыр во най Ар міі. Да па чат ку Вя-
лі кай Ай чын най вай ны яна ўклю ча ла пяць авія-
кар пу соў, тры асоб ныя авія ды ві зіі і адзін асоб ны 
авія полк. У га-
ды вай ны бам-
бар дзі ро вач ная 
авія цыя да лё-
ка га дзе ян ня 
пры ма ла ўдзел 
ва ўсіх буй ных 
апе ра цы ях Чыр-
во най Ар міі, вы кон ва ю чы спе цы яль ныя за дан ні. 
Пас ля вай ны на ўзбра ен не ДА СССР бы ла пры-
ня та рэ ак тыў ная тэх ні ка. Экі па жы пры сту пі лі 
да за сва ен ня Арк ты кі. У 1961 го дзе на ўзбра-
ен не па сту пі лі звыш гу ка выя да лё кія бам бар-
дзі роў шчы кі «Ту-22» і ра ке та нос цы «Ту-16К», 
«Ту-95К». У 1980 го дзе бы лі сфар мі ра ва ны тры 
па вет ра ныя ар міі Вяр хоў на га Га лоў на ка ман да-
ван ня. У 1970-1980-я га ды са вец кая авія цыя 
да лё ка га дзе ян ня па поў ні ла ся авія цый ны мі 
комп лек са мі «Ту-22МЗ», «Ту-95МС» і «Ту-160», 
уз бро е ны мі кры ла ты мі ра ке та мі вя лі кай да лё-
кас ці.

1930 год — на ра дзіў ся (г.п. Чыр во ны 
Сцяг Сма ля віц ка га ра ё на) Мі ка лай 

Паў ла віч Бле шчык, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 
тэх на ло гіі бу даў ніц тва, док тар тэх ніч ных на вук 
(1989), пра фе сар (1992). У 1957 го дзе скон чыў 
Ле нін град скі за воч ны ін дуст ры яль ны ін сты тут. 
Аў тар на ву ко вых прац па рэ ало гіі, тэх на ло гіі 
аб' ём на-блоч на га до ма бу да ван ня і ўзвя дзен ня 
ма на літ ных жа ле за бе тон ных кан струк цый. Лаў-
рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (2000).

Аляк сей ПЫ СІН, па эт:
«А до ля ўсіх ма так та кая — 
да ро гам сы ноў ад да ваць».
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Нам яшчэ ў дзя цін стве рас каз ва лі, што снег 
па трэ бен для аба ро ны ад моц ных ха ла доў. На-
са мрэч, снеж ная шап ка да па ма гае рас лі нам не 
толь кі ў ма ра зы. Снег — не ад' ем ная да насць 
на ша га клі ма ту — уз дзей ні чае на дрэ вы, ка ра-
ні рас лін, тра вы, гле бу знач на даў жэй.

Снег мо жа за па сіць цяп ло ў гле бе. Але ра біць 
гэ та здоль ны пры пэў ных умо вах — у за леж нас ці 
ад шчыль нас ці по кры ва і тэр мі наў, у якія ён лёг на 
зям лю.

Най леп шы ва ры янт зі моў кі — пер шы ран ні 
рых лы глы бо кі снег на ад та лую зям лю, ды каб не 
рас таў. Уво сень за цяж ны дроб ны дождж здоль ны 
да во лі глы бо ка пра ма чыць гле бу на град ках і па лях. 
Тэм пе ра ту ра гле бы ў гэ тую па ру вы со кая. У ёй кі піць 
жыц цё: мік ра ар га ніз мы пла дзяц ца, пе ра пра цоў ва юць 
ар га ніч ныя рас лін ныя эле мен ты, ка ра ні рас лін па спя-
ва юць на за па шваць не аб ход ныя па жыў ныя рэ чы вы. 
Ча сам вы шы ня сне гу бы вае та кая вя лі кая, што і ма-
ра зы не здоль ныя пе ра тва рыць зям лю ў пан цыр. Вось 
пад та кім сняж ком лёг ка зі му ец ца ўсім.

Гэ та звы чай на вяс ной гле ба тро хі пад мяр зае, ка лі 
па чы нае ага ляц ца пры рас та ван ні сне гу. Але ўжо не 
на столь кі, каб сур' ёз на па шко дзіць су поль нас ці гле ба-
вых жы ха роў і ка ра нёў шмат га до вых рас лін. Вы шы ня 
гле ба ва га за се ле на га ка ра ня мі слоя не вя лі кая, пад 
глы бо кім ахоў ным по кры вам яна прак тыч на не за ле-
жыць ад тэм пе ра ту ры ма роз на га па вет ра.

Гор шы ва ры янт — сне гу ма ла, вы па дае ён за над-
та поз на і на за над та пра мёрз лую зям лю.

Снег і ка ра ні рас лін
Ус пом нім за ко ны фі зі кі: пры асту джэн ні це лы па-

мян ша юц ца ў па ме рах. Гэ та і да зям лі да чы нен не 
мае. Ка лі сне гу за над та ма ла і на двор'е ма роз нае, то 
ў гле бе ўтва ра юц ца рас ко лі ны, ка ра ні рас лін прос та 
рвуц ца. Зра зу ме ла, ча му пас ля ха лод най ма ла снеж-
най зі мы гі нуць пла до выя дрэ вы. Хоць і рас пус ка юць 
яны ліс точ кі ўвес ну, але ка ра ні-то яшчэ ўзім ку за гі ну-
лі! Вось та ды ўра джаю ча каць не вар та, хоць бы самі 
дрэў цы ўмуд рыц ца вы ха дзіць. Зра зу ме ла, ча му ўсе 
па лі з азі мы мі збож жа вы мі чар не юць пра лы сі на мі. Не 
леп шым чы нам та кія ўмо вы ад бі ва юц ца і на па дзім ніх 
па се вах ага род ных куль тур — пас ля «чор най» зі мы 
вя лі кая част ка на сен ня стра ціць ус хо джасць, па прос-
ту пе ра мерз не да та кой сту пе ні, што сі л не хо піць 
на ват для ма ло га кво ла га па раст ка. Вось ча му трэ ба 
ста віць шчы ты, вы са джваць упо пе рак сва іх участ каў 
кус ты, па кі даць на зі му на град ках бац він не буль бы і 
па мі до раў, вы рошч ваць па мя жы ўчаст каў пус та зел ле 
або вы са ка рос лыя за рас ні кі ку ку ру зы. Гэ та не аб ход-
ныя ме ры для за трым кі сне гу.

Урок снеж най 
арыф ме ты кі

Ап ты маль ны пласт сне гу ў са дзе — 80 сан ты мет-
раў! Пры та кой аба ро не ха лод нае па вет ра не да бя-
рэц ца да гле бы і ка ра нёў рас лін.

Ня ма ў на шых кра ях та ко га на двор'я, каб ад ра зу 
столь кі сне гу на ва лі ла? Дык ад ра зу і не трэ ба...

• Доб ра, ка лі вы пад зе сня жок сло ем у 35 сан ты-
мет раў. І не рас та не, за ста нец ца да ха ла доў.

• Да на ды хо ду моц ных ма ра зоў сне гу па він на быць 
ужо пры клад на 60 сан ты мет раў.

• А ўжо да зы хо ду зі мы — да та го мо ман ту, пра які 
ка жуць, што яна ў зям лю сы хо дзіць, — вы шы ня слоя 
па він на да сяг нуць тых са мых 80 сан ты мет раў.

Вель мі доб ра, ка лі гэ тыя па ра мет ры бу дуць знач на 
боль шы мі — нам снег ні ко лі не пе ра шко дзіць! А вось 
сняж ку, які, мож на лі чыць, це ру шыў, нам ра да вац ца 
не вар та. Ча му? Ма лень кі слой сне гу гле бу ад хо ла-
ду аба ра няць не ўмее. Ён ні бы па лі то з па ву цін ня: на 
пля чах зі ха ціць, а грэць не мо жа. Сне га вы пласт у 
6 сан ты мет раў ста ра ец ца, хут чэй, вы гнаць гле ба вае 
цяп ло. Пры гэ тым ад бе лай, ча сам да во лі бліс ку чай 
па верх ні со неч ныя пра мя ні ад бі ва юц ца. І не ад да юць 
зям лі свай го і так бед на га цяп ла.

Зям ля моц на пра мяр зае, і ўвес ну ўся віль гаць сця-
кае ў ні зі ны, па кі да ю чы гле бу без увіль гат нен ня, бо 
глы бі ня пра мяр зан ня пры не да стат ко вым снеж ным 
по кры ве да ся гае ча сам 200 сан ты мет раў!

Таў шчы ня сне гу 
і гле ба выя жы ха ры

Лю бо му грун ту, які не мае гас па дар ча га зна чэн ня, 
ма роз не рых туе буй ных або дроб ных не пры ем нас цяў.

А вось сель ска гас па дар чым гле бам ма ра зы без 
сне гу не бяс печ ныя. Не толь кі тым, што вят ры зня суць 
са мую ўрад лі вую част ку зям лі, горш ін шае. Гле ба выя 
мік ра ар га ніз мы, як бы яны ні бы лі пры ста са ва ны, з 
цяж кас цю пе ра но сяць, пе ра жы ва юць жу дас ныя ха ла-
ды. Тут не да пра цы вяс ной — тут бы вы жыць пас ля 
эк стрэ маль ных умоў.

Ага род нік з во се ні ўно сіць ар га ні ку для мік ро баў, 
каб на кар міць іх удо сталь, даць штур шок да раз мна-
жэн ня. А по тым зі ма з ма ра за мі і без сне гу гу біць 
вель мі шмат мік ра ар га ніз маў. І вяс ной ня ма ка му 
ар га ні ку пе ра пра цоў ваць — ні бы по шасць прай шла 
зі мой. Доб ра, ка лі да ся рэ дзі ны ве ге та цый на га пе ры-
я ду ад бу дзец ца ад наў лен не коль кас ці мік ро баў.

Вось вам і ўра джай! Гле ба пра мерз ла глы бо ка, 
гле ба вых бак тэ рый знач на па мен шы ла ся, ад та лая 
ва да ў мерз лую гле бу не тра пі ла. Ды рас лі нам прос та 
есці і піць ня ма ча го!

Сё лет няя зі ма па куль не пры нес ла ні вя лі ка га 
сне гу, ні моц ных ма ра зоў, але ж яна яшчэ не закан-
чва ец ца. І хто ве дае, якія сюр пры зы ча ка юць нас 
праз не каль кі тыд няў? Бу дзем спа дзя вац ца, што 
па дзеі раз гор нуц ца па леп шым сцэ на рыі, і ка лі ма-
роз ныя дзянь кі ўсё ж бу дуць, то і на снег зі ма не 
па ску піц ца.

Ужо хут ка Ка ля ды і Но вы 
год, а сне гам і не пах ла. Але 
свя ты ні хто не ад мя няў, та-
му не хва люй це ся: лі та ра-
тур ныя па да рун кі ад ча со-
пі саў «Ма ла досць», «По лы-
мя», «Нё ман» і «Бя роз ка» 
вы атры ма е це! Пра па ну ем 
па сва воль ні чаць ды за зір-
нуць у мех Дзе да Ма ро за.

У 12-м «По лы мі» чы тай це 
апо весць у на ве лах «Аст ра вы 
на су шы» Ка зі мі ра Ка мей шы. 
«Тут бу дзе заў сё ды кры ху ха а-
тыч на, кры ху асі мет рыч на, ад нак 
жа з пры кі дам свай го жыц цё ва га 
во ка ме ру, з ду май не толь кі пра 
ся бе, але і на шчад каў сва іх», — 
пі ша аў тар у прад мо ве да свай го 
тво ра. Інт ры гуе, ці не так?

Паэ тыч ная пад бор ка Мі ко лы 
Мят ліц ка га «З ра кі ста год дзяў 
па мяць п'ю» на гад вае пра хут-
ка плын насць ча су:

Па мя тай: ту ды імк нец ца час,
Дзе ў ту ма не год не бу дзе нас.
І та му ў прад ба чан ні ім жы
Ты ім гнен нем кож ным да ра жы.

Ва шую гіс та рыч ную па мяць, 
ша ноў ныя чы та чы, ус ка лых не так-
са ма лі та ра тур ная ле ген да Іва на 
Са вер чан кі «Скарб кры ві чоў».

Да во лі рэд ка ў «По лы мі», «Ма-
ла до сці» і «Нё ма не» з'яў ля юц ца 
дра ма тур гіч ныя тво ры. Кож ная 
п'е са на іх ста рон ках — па дзея 
ад мет ная. Та му су стра кай це па-
дзею — ка ме дыю Ге ор гія Мар чу ка 
«Ад ной чы на да чы». Так са ма ня-

час та су час ныя паэ ты пі шуць паэ-
мы. На стой лі ва ра ім пры гле дзец-
ца і да «Ба ку» Тац ця ны Сі вец.

У руб ры цы «Га ла сы све ту» — 
пе ра кла ды з турк мен скай. Ке-
рым Кур ба ня пе саў, Ага гель ды 
Ала на за раў, Ата му рад Ата ба еў 
пры ня суць у наш бяс снеж ны сне-
жань кры ху турк мен ска га сон ца 
сва ёй паэ зі яй.

Рэ дак цыя ча со пі са «Ма ла-
до сць» вы ра шы ла не ся дзець 
склаў шы ру кі ў прык рай бяс снеж-
най сі ту а цыі і на пі са ла ліст да Зю-
зі з прось бай пра снег. Па ба чыць 
гэ тую аван тур ную спро бу вы мо-
жа це на па чат ку ну ма ра.

Упер шы ню ў «Ма ла до сці» — 
Па вел Гор бач, у вер шах яко га нот кі 
во сень скай ту гі і са ма іро ніі. У сва іх 
паэ тыч ных раз ва жан нях ён пры хо-
дзіць да вы сно вы, што «кі нуць па-
ліць, ма цю кац ца і піць» — пер шы 
крок у шчас лі вую бу ду чы ню.

Алег Ні ку лін пра па нуе не вя ліч-
кую паэ му «Ка лі ня ма для Дра ку-
лы ах вя ры». Тут і жа хі, і роз дум аб 
ве ры і лё се паэ таў... Па эт ка Люд-
ка Сіль но ва рас па вя дзе, як пад-
клю чыць фан тас тыч ны роў мінг 
і паэ тыч на рас тлу ма чыць, ча му 
цы бу лі ны ў шклян цы па доб ныя да 
ка ла ніс таў Мар са. Тра ды цый ная 
ж ка ляд ная пад бор ка «Прый дзе 
Бог сня жын каю на но се» са грэе і 
па до рыць свя точ ны на строй.

Про за 12 ну ма ра спрэс ка зач-
ная. Тут вам і гіс то рыі аб прын-
цэ сах і бы ках (каз ка Але га Гру-
шэц ка га), і пра Зю зі ча, «сы на 
трас ку ча га ма ро зу, уну ка сі вой 
зі мы», і пра кас міч ных гон шчы каў 
(апо весць Свят ла ны Ма гі леў чык). 
Вось толь кі кра наль нае апа вя-
дан не На стас сі На рэй кі «Су кен-

ка для прын цэ сы» — не вя сё лая 
зям ная рэ аль насць, але і яно не 
па збаў ле на свя точ най цу доў нас ці 
і цеп лы ні.

Чар го вая ча роў ная апо весць 
Ка ця ры ны Мядз ве дзе вай «Ка лі 
рас цві туць чор ныя ру жы» — «ра-
зы на чка» ну ма ра. Здоль насць 
ма ла дой пісь мен ні цы ства раць 
свой не паў тор ны свет, на ся ляць 
яго сім па тыч ны мі ге ро я мі чар го вы 
раз за хап ляе. На наш по гляд, тво-
ры Мядз ве дзе вай мож на сме ла 
за но сіць у спіс утуль на га чы тан ня 
пад пле дам (які, да рэ чы, так са ма 
пра па нуе 12-я «Ма ла досць»).

Бліз кі па на строі апо вес ці 
«Ка лі рас цві туць чор ныя ру жы» 
твор «Ма лень кая да ма» ня мец-
кай пісь мен ні цы Штэ фа ні Та шын-
скі, які вы зной дзе це ў руб ры цы 
«Пе ра кла ды». Не ад моў це са бе 
ў за да валь нен ні зір нуць на свет 
ва чы ма дзі ця ці.

Асоб на ў 12-й «Ма ла до сці» вы-
лу ча ец ца «Кі тай скі сшы так». Тут 
вас ча кае вы тан ча ная паэ зія Лі Хэ, 
яко га «Ма ла досць» узя ла на ся-
бе сме ласць па раў наць з на шым 
Мак сі мам Баг да но ві чам, а так са ма 
апо весць ма ла до га пісь мен ні ка Гэ 
Ля на «Ста ту эт кі май стра Іня» і пе-
ра клад чыц кія спро бы сту дэн таў і 
ма гіст ран таў ка фед ры кі тай скай 
фі ла ло гіі філ фа ка БДУ.

І гэ та да лё ка не ўсё, што вы 
зной дзе це ў ка зач на-ка ляд най 
«Ма ла до сці», апош няй у 2015 
го дзе...

«Бя роз ка» пра па нуе пра во-
дзіць ста ры год (пер шы год іс-
на ван ня ад ноў ле на га ча со пі са, 
да рэ чы) вік та ры най па ма тэ ры я-
лах па пя рэд ніх ну ма роў. Тым, хто 
ўваж лі ва чы таў «Бя роз ку» ўвесь 
год і пра віль на ад ка жа на ўсе пы-
тан ні, абя ца юць па да ру нак.

Пад рых тоў цы да Но ва га го да 
ел кі, ква тэ ры, ся бе і свай го на-
строю пры све ча ны ўвесь ну мар. 
Ган на Ва рон ка рас па вя дзе, як су-
стра кае свя та, Сяр гей Груд ніц кі 
пра ма ты вуе сва і мі раз ва жан ня-
мі пра мес ца ча ла ве ка ў све це, 
Яна Мус ві дас рас тлу ма чыць, які 
па да ру нак ні ў якім ра зе нель га 
да рыць дзе цям. Сваю ка лон ку 
зай меў на ват... па пя ро вы ку ба-
чак для ка вы.

Пісь мен ні ца Але на Бе ла нож-
ка пад ка жа, як пе ра тва рыць 
звы чай ны школь ны ра ніш нік у 
са праўд нае свя та: рэ кві зіт і па да-

рун кі сва і мі ру ка мі, ары гі наль ныя 
свя точ ныя кон кур сы, на ва год-
няя пош та і ка ляд ная ва раж ба... 
І яшчэ шмат ідэй! Як ства рыць 
па да рун кі і ўпры го жан ні сва і мі 
ру ка мі, мож на ўба чыць у май-
стар-кла сах. А са мыя дзейс ныя 
спо са бы свя точ най ва раж бы пад-
ка жа пры від Ар ка ша.

Ге рой руб ры кі «Бел. літ» — Мак-
сім Баг да но віч. Вуч ні мін скай гім на-
зіі №10 пра вя лі эк скур сію па ка бі не-
це-му зеі імя са ма га ра ман тыч на га 
паэ та. А да поў ніць ства рэн не свя-
точ на га на строю ра ім апа вя дан нем 
Ка ця ры ны Мядз ве дзе вай «Мой та-
та — Дзед Ма роз».

На юбі лей, які «Нё ман» па чаў 
ад зна чаць яшчэ ў мі ну лым ну ма-
ры, за ві та лі гос ці з Ка лі нінг ра да — 
ча со піс «Балтика». Не абы шло ся 
без па да рун каў. Ад апа вя дан ня 
Але га Глуш кі на «Ці хая Валь пур гі-
е вая ноч» ча ка еш не ха рак тэр най 
для «Нё ма на» ма гіі, фан тас ты кі, 
пры год. Але фан тас ты кі не атрым-
лі ва ец ца. Атрым лі ва ец ца про за 
жыц ця, ча сам не менш не звы чай-
ная і за хап ляль ная, але ча мусь ці 
з ад ным, заў сё ды прад ка заль ным 
і ад на ча со ва не ча ка ным кан цом. 
Не па кі дае «Нё ман» тэ ма вай ны. 
Аф га ні стан — у апо вес ці Ле а ні да 
Чыг ры на «Мя цеж», Вя лі кая Ай-
чын ная — у апа вя дан ні «Пах га зы» 
Ві та ля Шаў цо ва, Чач ня — у «Аві та-
мі но зе» Ва ле рыя Гор ба ня. І толь кі 
ў апа вя дан ні Дзміт рыя Гры гор' е ва 
«Сця на» вай на — не га лоў ная ге-
ра і ня, а не на зой лі вая дэ ка ра цыя, 
а га лоў нае — пе ра адо лен не ся бе, 
сва ёй сла бас ці і пе ра мо га — перш 
за ўсё над са бой.

Яшчэ кры ху ап ты міз му і пра гі 
жыц ця на дасць чы та чу «Нё ма на» 

паэ зія. Яна прад стаў ле на ін тым-
най і фі ла соф скай лі ры кай Але ся 
Ба да ка, поў ны мі жа но чых эмо цый 
вер ша мі Лі за ве ты Па ле ес, ода мі ка-
хан ню Сла ва мі ра Ада мо ві ча, жыц-
це сцвяр джаль ны мі рад ка мі Ва лян-
ці ны Са лаў ё вай і пры ем най ту гой па 
мі ну лым Тац ця ны Це цень кі най.

За меж жа ў «Нё ма не» прад-
стаў ле на не толь кі «Ка лі нінг рад-
скім сшыт кам». Ге ро ем руб ры кі 
«Су свет ная лі та ра ту ра» стаў Гу-
рам Сва ні дзэ, рус ка моў ны гру зін, 
пісь мен нік. «Нё ман» пра па ноў-
вае па зна ё міц ца з ім спа чат ку 
праз ін тэр в'ю, а по тым пра чы таць 
і апа вя дан ні. Яны, да рэ чы, пры-
ваб лі ва юць вель мі не ты по вы мі 
наз ва мі: «Жа но чая пры ваб насць 
ма тэ ма ты кі», «На шча дак ім пе ра-
та ра», «Не мец-пе рац-каў ба са», 
«Спад чы на іды ё та» і г.д. Вось і 
зда га да е це ся, пра што тво ры. 
А ле пей пра чы тай це.

Яшчэ ад на рэ аль ная і ўжо гіс та-
рыч ная по стаць — Анд рэй Ма ка ё-
нак. Сё ле та споў ні ла ся 95 га доў з 
дня яго на ра джэн ня. Сва і мі ўспа-
мі на мі пра вя до ма га дра ма тур га, 
ко ліш ня га рэ дак та ра «Нё ма на» 
на ста рон ках ча со пі са ўспа мі-
на юць ак цё ры Ба рыс Лу цэн ка, 
Ге надзь Аў сян ні каў, рэ жы сёр Ва-
ле рый Ані сен ка. Пра асаб лі вас ці 
ха рак та ру Анд рэя Яго ра ві ча, яго 
пра цу з ак цё ра мі, пра птуш ку і 
мыш ку рас каз ва юць яны.

Та ма ра МІ НЮТ КА, 
Ка ця ры на ЗА ХА РЭ ВІЧ

�

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 2. Тое, 
што і кры лы: ло пас ці вет ра ка. 
6. Гуш кал ка. 8. «А драў ля ны млын 
слух мя на ме ле. \\ За мест ... — 
б'юц ца жор ны ў це ле». З вер ша 
А.Ку ля шо ва «Млын». 9. Наз ва 
не ка лі рас паў сю джа на га на Бе-
ла ру сі вет ра но га млы на, у яко га 
ўвесь кор пус па ва роч ваў ся ва кол 
во сі; а ў млы на з наз вай шат роў ка 
ра зам з кры ла мі па ва роч ва ла ся 
толь кі верх няя част ка — «шап-
ка». 12. Ка му што, а млы на ру ... 
(прык.). 13. Млын ме ле — ... бу дзе, 
язык ме ле — бя да бу дзе (прык.). 
14. Ча ла век вя ліз най фі зіч най сі-
лы. 15. Ран ні ... ро дзіць пша ніч-
ку, а поз ні — мят ліч ку (прык.). 16. 
Пры кме та ча го-не будзь. 17. ... і 
млын ло міць (прык.). 18. Ані лыж-
кі, ані міс кі, а па ве сіў ... ка лыс кі 
(прык.). 20. Аха ла джаль ная вад-
касць, якая не ка лі вы ка рыс тоў-
ва ла ся ў ру ха ві ку аў та ма бі ля. 22. 
Вап на вае мі не раль нае рэ чы ва. 
24. Дон-... . Ге рой ра ма на М.Сер-
ван тэ са, які зма гаў ся з вет ра ка-

мі. 25. Той, хто ва ло дае ча ра мі, 
вядзь мар: не ка лі ... на Бе ла ру сі 
лі чы лі млы на роў, пча ля роў, ка-
ва лёў. 26. ... мы ец ца, лі жа ла пу — 
на па го ду (прыкм.). 27. Мар цін — 
... млы на роў, якое ад зна ча ла ся 
25 каст рыч ні ка. 28. Не вя лі кі лі та-
ра тур ны твор, у якім ідэа лі за ва на 
па каз ва ец ца вяс ко вы по быт на 
ўлон ні пры ро ды.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ:1. Мель ні ка-
ва ..., дзеў ка па по ва і эка но ма ва 
ка бы ла ні ко лі га лод ны мі не бы лі 
(прык.). 3. ... ма ла до га, што млын 
без ва ды (прык.). 4. Пры ста са ван-
не для ся дзен ня. 5. З уся ля ка га 
но ва га млы на ва дзя нік ... бя рэ 
(прык.). 7. Ге рой ста ра жыт на-
грэ час ка га мі фа, які імк нуў ся 
да ля цець да сон ца. 8. ... ці мя са: 
па да ру нак ва дзя ні ку, які млы на-
ры кла лі пад ва дзя ное ко ла; як 
най леп шую ах вя ру яны так са ма 
тры ма лі пры млы не чор на га пеў-
ня. 10. Борт пра вад ні ца. 11. Жон ка 
млы на ра. 17. «І кры лы пад вет рам 
шу ме лі — \\ Лю біў ... Ку ля шоў». 
З вер ша П.Пан чан кі «Млы ны». 
19. епш за стат кам ха дзіць, чым 
... ва дзіць (прык.). 21. Вен гер скае 
блю да з га род ні ны, па пу ляр нае 
і на Бе ла ру сі. 22. «Га рэ ла ці хая 
за ра \\ І за ды хаў ся го ран.\\Ня ма 
Мя нес ка-млы на ра — \\ На зваў ся 
Мен скам ...». З вер ша Р.Ба ра ду-
лі на «Мя неск». 23. На Ган кі ся дай-
це на ...(прык.); пры свя так Ган ны 
ад зна чаў ся 22 снеж ня. 24. Від 
цвёр да га па лі ва.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ.
г. Дзяржынск.

ЛІ ТА РА ТУ РА Ў БЯС СНЕЖ НЫМ СНЕЖ НІ КОЛЬ КІ СНЕ ГУ НАМ ТРЭ БА?

«І кры лы пад вет рам шу ме лі...». Млы ны на Бе ла ру сі

Пра вер це, ка лі лас ка,
 ад ка зы:

Па га ры зан та лі: 2. Крыл ле. 
6. Арэ лі. 8. Сэр ца. 9. Каз лоў ка. 
12. Ве цер. 13. Му ка. 14. Ат лет. 
15. Пар. 16. Знак. 17. Ва да. 18. 
Тры. 20. Та сол. 22. Гіпс. 24. Кі-
хот. 25. Ча раў нік. 26. Кош ка. 27. 
Свя та. 28. Іды лія. Па вер ты ка лі: 
1. Ка ро ва. 3. Ро зум. 4. Лаў ка. 
5. Па да так. 7. Ікар. 8. Са ла. 10. 
Сцю ар дэ са. 11. Млы на ры ха. 17. 
Вет ра кі. 19. Ста так. 21. Ле ча. 22. 
Го рад. 23. Сан кі. 24. Кокс.
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