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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    — 9.06 16.52 7.46
Вi цебск — 9.02 16.34 7.32
Ма гi лёў — 8.56 16.41 7.45
Го мель — 8.44 16.46 8.02
Гродна — 9.20 17.08 7.48
Брэст    — 9.12 17.17 8.05

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Валянціна, Васіля, 
Дзмітрыя, Канстанціна, Міхаіла, 
Сяргея.
К. Альбіны, Паўліны, Пятра, Яна.

ЗАЎТРАМесяц
Апошняя квадра 3 снежня. 
Месяц у сузор’і Дзевы.

Сын раз гад вае кры жа ван ку: «Без 
яе не пры га ту еш блі ны» — ча ты ры лі-
та ры, пер шая «М». Дзі ця без ва ган няў 
пі ша: «МА МА».

— Што ты па да рыў жон цы на га да ві ну 
вя сел ля?

— Пу цёў ку ў Тай ланд.
— А яна што та бе?
— Па ля це ла!

Я вель мі гас цін ны гас па дар. Ка лі да 
мя не пры хо дзяць гос ці, я на лі ваю ім у 
ку бак гар ба ты да кра ёў. Ну, каб яны 
цук ру па менш кі да лі.

Пра моў це «па хмел ле» з на ціс кам на 
апош нім скла дзе. Ад чуй це цень ві на град-
ні ку, смак ма ла до га ба жа ле, утуль насць 
він на га скле па.
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МІФ 4: най леп шыя ма тэ ры я лы 
для ўкры ва ння — лап кі і апа лае ліс це

Яло выя і са сно выя лап кі за слу жа на лі чац ца 
ад ным з най леп шых ма тэ ры я лаў для ўкрыц ця 
рас лін на зі му. Пры чым аба ра ня юць яны не 
толь кі ад моц ных ма ра зоў, але і ад усю ды іс-
ных гры зу ноў.

І ўсё ж... Ка лі вы жы вя це да лё ка ад ле су, 
на за па сіць лап кі бу дзе да стат ко ва праб ле ма-
тыч на. Ра зам з пры не се нымі з ле су лап ка мі вы 
мо жа це за нес ці на свой дач ны ўчас так роз ных 
шкод ні каў і на ват ін фек цыю. На рых тоў ваць лап-
кі мож на толь кі з тых хвой ных, якія зда ро выя, а 
яшчэ лепш — рас туць на ва шым участ ку.

Апа лае ліс це на дзей на аба ра няе гле бу ад пер-
шых ха ла доў і слу жыць вы дат най ежай даж джа-
вым чар вя кам, якія, у сваю чар гу, па вы ша юць 
урад лі васць гэ тай са май гле бы. Але ці ўсю ліс то-
ту мож на вы ка рыс тоў ваць для зі мо ва га ўкрыц ця 
рас лін? Ліс це боль шас ці са до вых дрэў хут ка гніе. 
Ме на ві та ў ліс то це вель мі лю бяць улад коў вац ца 
мы шы. За зі му не па спя вае згніць толь кі ду бо-
вае ліс це — ме на ві та яго лепш вы ка рыс тоў ваць 
у якас ці ўкрыў но га ма тэ ры я лу. Як аль тэр на ты ву 
мож на ўжываць ліс це бя ро зы, клё на і каш та на. 
Нель га ўкры ваць рас лі ны мок рай ліс то тай, да 
вы ка ры стан ня яна па він на за хоў вац ца ў су хім 
па мяш кан ні. Каб ліс це на пра ця гу ўся го зі мо ва-
га пе ры я ду за ста ва ла ся су хім і не прэ ла, над ім 
не аб ход на зра біць да дат ко вае ўкрыц цё.

МІФ 5: ня тка ныя ма тэ ры я лы — 
ідэа льны спо саб укрыц ця

Без умоў на, ня тка ныя ма тэ ры я лы іс тот на 
аб лег чы лі на шу пра цу. З іх да па мо гай ста ла 
ляг чэй вы рошч ваць не ка то рыя куль ту ры, і яны 
са праў ды слу жаць вы дат ным сродкам для зі мо-
вай аба ро ны рас лін, але толь кі ў тым вы пад ку, 
ка лі вы вы ка рыс тоў ва е це іх пра віль на.

Ка лі вы хо ча це вы ка рыс тоў ваць ня тка ны 
ўкрыў ны ма тэ ры ял для зі мо вай аба ро ны руж, 
па вой ні ку і ін шых рас лін, вы ка рыс тоў вай це, але 
зноў жа, кам бі ну ю чы яго з ін шы мі спо са ба мі 
ахо вы: тым жа ліс цем або лап ка мі. Толь кі так вы 
здо ле е це ства рыць ідэа льнае зі мо вае ўкрыц цё 
для рас лін.

Яшчэ ў якас ці зі мо ва га ўкрыц ця мож на вы-
ка рыс тоў ваць:
� снег — вы дат ны ма тэ ры ял. Ме на ві та ён да-

па мо жа аба ра ніць рас лі ны ад моц ных ма ра зоў, 
але, зноў жа, не вы ка рыс тоў вай це толь кі снег. 
Па крый це ім рас лі ны, ужо на кры тыя ліс то тай і 
ня тка ным ма тэ ры я лам, — гэ та іс тот на па вы сіць 
эфек тыў насць аба ро ны. Па ды хо дзьце да пы тан-
ня комп лекс на;
� ке рам зіт, які слу жыць не толь кі вы дат ным 

укрыў ным ма тэ ры я лам, але і цу доў най муль чай, 
доб рым дрэ на жом і цеп ла іза ля та рам. Пры чым 
пе ра ва га ке рам зі ту яшчэ і ў тым, што ён аба ра-
няе рас лі ны як зі мой, так і ле там, вы дат на за сце-
ра га ю чы ад за гні ван ня ка ра нё вай сіс тэ мы. Каб 
пад рых та ваць рас лі ны да зі мы, ке рам зіт трэ ба 
пад сы паць ад ра зу пас ля іх аб ра за ння во сен ню: 
ня ма сэн су ча каць больш ха лод нага на двор'я, а 
гэ та вель мі зруч на;
� торф, якім ужо тра ды цый на ўцяп ля юць 

зям лю ва кол роз ных кус тоў і дрэў. Але і з тор-
фам будзь це асця рож ныя — ён вель мі за кіс ляе 
гле бу, і ка лі для не ка то рых рас лін гэ та толь кі на 
ка рысць, то, на прык лад, для бэ зу — на шко ду.

МІ ФЫ АБ ЗІ МО ВЫМ УКРЫ ВА ННІ РАС ЛІН

2 СНЕЖ НЯ

1805 год — ад бы ла ся біт ва пад Аў стэр лі цам. На пя рэ дад-
ні рус ка-аў стрый ская ар мія пад ка ман да ван нем ге-

не ра ла Мі ха і ла Ку ту за ва на ліч ва ла 86 ты сяч ча ла век і зай ма ла 
моц ныя па зі цыі ў ра ё не Оль мю ца ў ча кан ні па ды хо ду пад ма ца-
ван няў. Ку ту заў пер ша па чат ко ва быў пра ціў ні кам біт вы. Пас ля 
па спя хо ва га за вяр шэн ня Уль мска-Оль мюц ка га марш-ма неў ру 
ра сій скі ка ман ду ю чы пра па ноў ваў ады хо дзіць да лей, каб за-
ваб лі ваць фран цу заў на ўсход і яшчэ больш рас цяг нуць іх ка-
му ні ка цыі, вый гра ю чы час да пад хо ду но вых пад ма ца ван няў. 
Ад нак ма ла ды ім пе ра-
тар Аляк сандр І і яго 
акру жэн не ма ры лі аб 
не ад клад най ба я вой 
сла ве. Цар пры няў 
план аў стрый ска га 
ге не ра ла Вей ро тэ ра, 
які ха цеў як ма га хут-
чэй вы зва ліць Ве ну ад 
фран цу заў і на ста яў на пе ра хо дзе ў ра шу чае на ступ лен не. 
Ку ту заў скі пра ект быў ад хі ле ны, і са юз ныя вой скі ру шы лі на-
су страч ар міі На па ле о на. 2 снеж ня 1805 го да па ча ла ся біт ва. 
Імк лі вай ата кай фран цу зы рас сек лі рус ка-аў стрый скі фронт 
па па лам. Пра вы фланг ака заў ся пры ціс ну тым да за мёрз лых 
азё раў. Ка лі, ады хо дзя чы, ты ся чы сал дат апы ну лі ся на лё дзе, 
фран цу зы па ча лі біць па іх кар цеч чу. Са юз ні кі па цяр пе лі поў-
нае па ра жэн не. Яны стра ці лі 27 ты сяч ча ла век (трэць сва ёй 
ар міі). У баі быў па ра не ны Ку ту заў. Стра ты фран цу заў скла лі 
ка ля 12 000 ча ла век.

1902 год — на ра дзіў ся (ст. Пу ха ві чы) Ана толь Воль ны 
(сапр. Ажгі рэй), бе ла рус кі пісь мен нік, за слу жа ны 

дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі (1935). Адзін з за сна валь ні каў лі та ра-
тур най ар га ні за цыі «Ма лад няк». Аў тар апо вес цей «Два», «Ан тон 
Са віц кі», кні гі фель е то наў «Су се дзі». Па сцэ на рыях А. Воль на га 
па стаў ле ны філь мы «Но вая ра дзі ма», «Со неч ны па ход», «Шас-
ці дзя ся тая па ра лель» і інш. У 1936 го дзе быў арыш та ва ны, у 
1937-м рас стра ля ны. Рэ абі лі та ва ны ў 1957 го дзе.

1935 год — 80 га доў та му на ра дзіў ся Аляк сандр Мі хай-
ла віч Са ла губ, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ма шы-

на бу да ван ня, док тар тэх ніч ных на вук (1991), пра фе сар (1999), 
за слу жа ны вы на ход нік Бе ла ру сі (1990). Аў тар на ву ко вых прац 
па кан стру я ван ні ко ла вых і гу се ніч ных ма шын з тэх на ла гіч ны мі 
комп лек са мі для ме ха ні за ван ня бу даў ні чых і да рож ных ра бот, 
тэх на ло гіі, эка но мі цы і ар га ні за цыі ма шы на бу да ван ня.

Яў ге нія ЯНІ ШЧЫЦ, паэ тэ са:
«Да стат ко ва для шчас ця і го ра,
Да стат ко ва, каб сі лу ад чуць».

Па га ры зан та лі: 1. Жанр тэ ле філь ма 
Л. Ня ча е ва «Пры го ды Бу ра ці на», па стаў ле-
на га па ма ты вах вя до ма га тво ра А. Талс-
то га. 4. Бе ла рус кі рэ жы сёр-да ку мен та ліст, 
яко га су ай чын ні кі на зва лі паэ там-фі ло са-
фам эк ра на. 7. Брат няя кра і на, дзе ў 20-
30-я га ды мі ну ла га ста год дзя па чы на ла ся 
ста наў лен не бе ла рус ка га кі не ма то гра фа. 
8. Адзін з аў та раў эк ра ні за цыі пры год ніц кай 
апо вес ці Я. Маў ра «Па лес кія ра бін зо ны». 
15. Асноў ная, га лоў ная за ду ма філь ма. 16. 
На род ная ар тыст ка Бе ла ру сі, якая зня ла ся 
ў кар ці нах «Я, Фран цыск Ска ры на», «Лю-
дзі на ба ло це» і ін шых. 17. Ства раль нік 
кі на стуж кі «Па лес кія ка ляд кі», што ўвай-
шла ў ан та ло гію ка лян дар ных на род ных 
аб ра даў. 20. Твор чы ме тад вя до ма га кі на-
знаў ца і кры ты ка Еф ра сін ні Бон да ра вай. 
21. Ге рой вай ны, зна ка мі ты пар ты зан скі 
ка ман дзір, пер са наж гіс то ры ка-да ку мен-
таль на га філь ма Б. Сця па на ва «Баць ка». 
22. Пас ля доў нае раз віц цё па дзей у кар ці-
не. 25. Ты по вы пер са наж на род ных ка зак, 
ува соб ле ны ў кі на сю жэ тах В. Доў на рам, 
Л. Вол ча кам і ін шы мі муль ты плі ка та ра мі. 
26. Апо весць В. Бы ка ва «... бя ды», эк ра ні-
за ва ная вя до мым рэ жы сё рам М. Пта шу ком 
(на фо та). 27. Му зыч ная да ку мен таль ная 
стуж ка В. Аслю ка, пры све ча ная пі я ніс ту 
Ю. Гіль дзю ку і ві я лан чэ ліс ту А. Алоў ні ка ву. 
28. Ра шэн не Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са-
ве та БССР, у ад па вед нас ці з якім зор цы 
бе ла рус кай сцэ ны і эк ра на Здзіс ла ву Сто му 
ў 1961 го дзе бы ло пры свое на зван не на-
род на га ар тыс та. 33. Пра ек тар для атры-
ман ня па вя лі ча на га ад біт ку на эк ра не. 34. 
Ку па лаў ская мяс ці на, па да дзе ная Т. Ло гі-
на вай, апе ра та рам тэ ле філь ма «Зной дзеш 
Баць каў чшы ну бліз ка» ў яр ка-ка ля ро вай 
га ме. 37. Рэ жы сёр, які ўнёс знач ны ўклад у 
рас пра цоў ку ва ен най тэ ма ты кі ў бе ла рус кім 
кі но. 40. Фільм В. Ду дзі на. 41. Аў тар му зыч-
на га афарм лен ня кар ці ны «Кан стан цін За-
сло наў». 42. Зна ка мі ты мас так і кам па зі тар 
з Бе рас цей шчы ны, яко му С. Гай дук пры-
свя ціў да ку мен таль ную стуж ку «За бра май 
за бы тых ме ло дый». 45. Ства раль нік мас-
тац ка га філь ма «Праз мо гіл кі», за не се на га 
ў 1964 го дзе ра шэн нем ЮНЕС КА ў лік 100 
най леп шых кар цін пра Дру гую су свет ную 
вай ну. 46. Пер са наж У. Гас цю хі на ў філь-
ме Ла ры сы Ша піць кі «Узы хо джан не». 47. 
Прэ зен та цыя кар ці ны Ю. Ял хо ва «Анас та сія 

Слуц кая», якая ад бы ла ся ў 2004 го дзе ў 
Ста ліч ным му зеі бе ла рус ка га кі но. 48. Вя-
до мы кі на зна вец, ад на з аў та раў «Гіс то рыі 
бе ла рус ка га кі но».

Па вер ты ка лі: 2. Рэ жы сёр, які ўзба га-
ціў ай чын нае да ку мен таль нае кі но цык лам 
сту жак-да сле да ван няў аб па дзе ях Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. 3. Па ста ноў шчык філь ма 
«Ідзі і гля дзі» па вод ле тво раў А. Ада мо ві ча. 
5. Па тры ярх бе ла рус ка га дзі ця ча га кі не-
ма то гра фа Леў Го луб як вы дат ны, агуль-
на пры зна ны май стар. 6. Апа вя даль ны род 
мас тац кай лі та ра ту ры, шмат лі кія сю жэ ты 
якой ува соб ле ны на эк ра не. 9. За ключ ны 
эпі зод філь ма. 10. Рус кі кла сік, да твор-
час ці яко га не ад ной чы звяр та лі ся май стры 
бе ла рус ка га кі но. 11. Чый воб раз ства ры-
ла сла ву тая акт ры са Ку па лаў ска га тэ ат-
ра Г. Ма ка ра ва ў кар ці не В. Чац вя ры ко ва 
«Фру за»? 12. Асноў ны ма тыў мас тац ка га 
тво ра. 13. Ства раль нік цык ла кі на сту жак 
па да ку мен таль най кні зе С. Алек сі е віч «У 
вай ны не жа но чы твар». 14. Жанр апа вя-
даль на га тво ра І. Ме ле жа «Лю дзі на ба ло-
це», па якім А. Гут ко віч зняў трох се рый ны 
тэ ле спек такль. 18. Па ста ноў шчык кар ці-
ны «Баць кі і дзе ці» па ма ты вах ра ма на 
І. Тур ге не ва. 19. Аў тар апо вес ці «Крыж на 
зям лі і поў ня ў не бе» пра сла ву та га бе ла-
рус ка га мас та ка В. Бя лы ніц ка га-Бі ру лю, 
па кла дзе най у асно ву ад най мен най стуж кі. 
23. Зна ка мі ты па ла ча нін, што ства рыў пер-
шы ай чын ны мас тац кі фільм па вод ле апо-
вес ці М. Ча ро та «Сві на пас». 24. Бе ла рус кі 
скульп тар, ад на з дзе ю чых асоб філь ма 
У. Ба ку на «Ка лі Ві цебск быў Па ры жам». 
29. Сцэ на рыст да ку мен таль най кі на стуж-
кі «Брэсц кая крэ пасць». 30. Рэ жы сёр, які 
ў тэ ле філь ме «Баць каў шчы на» ства рыў 
аб агу ле ны воб раз род най зям лі. 31. Кар ці-
на С. Га ла вец ка га, у якой ство ра ны воб ра-
зы вы дат ных май строў бе ла рус кай сцэ ны 
М. Гры гор чы ка і А. Са ўчан кі. 32. Зна ка мі ты 
рус кі кам па зі тар М. Ду на еў скі як твор ца му-
зы кі да філь маў У. Корш-Саб лі на, ад на го з 
па чы наль ні каў бе ла рус ка га эк ран на га мас-
тац тва. 35. Род ныя мяс ці ны, услаў ле ныя ў 
шмат лі кіх пра цах бе ла рус кіх кі на да ку мен-
та ліс таў. 36. Уз на га ро да, якой у 1980 го дзе 
быў уда сто е ны на між на род ным кі на фес-
ты ва лі ў Ман рэ а лі Ва ле рый Ру бін чык за 
фільм «Дзі кае па ля ван не ка ра ля Ста ха». 
38. Кар ці на Б. Сця па на ва «Аль пій ская ...», 

якая ста ла кла сі кай бе ла рус ка га кі но. 39. 
Кі на эпа пея рэ жы сё ра В. Чац вя ры ко ва, па-
стаў ле ная ў 1974 го дзе. 43. Ані ма цый ная 
стуж ка мас тач кі Алы Бу лай «Пус тэль нік і 
...», якую зняў та ле на ві ты муль ты плі ка тар 

К. Крас ніц кі. 44. Пры суд, вы не се ны мін скі-
мі па тры ё та мі ня мец ка му ка мі са ру Ку бэ ў 
філь ме «Га дзін нік спы ніў ся апоў на чы».

Склаў Іо сіф КАР ПЫ ЗА,
г. Ля ха ві чы.

Зор кі нашага кі но

2 снеж ня, се ра да. Дзень цу доў на па ды хо-
дзіць для на вед ван ня цы руль ні ка.

3 снеж ня, чац вер. Уда лы час для ўдас ка-
на лен ня! Будзь це сме лы мі, экс пе ры мен туй це, 
пры чым не толь кі з даў жы нёй ва ла соў, але і з 
іх ко ле рам.

4 снеж ня, пят ні ца. Не спры яль ны ме ся цо вы 
дзень для стрыж кі ва ла соў.

5 снеж ня, су бо та. Спры яль ны дзень для 
стрыж кі, ад наў лен ня па шко джа ных ва ла соў.

6 снеж ня, ня дзе ля. Стрыж ка ва ла соў пры ня се 
зда роўе, пра ду хі ліць крыў ды — ва шы і на вас.

7 снеж ня, па ня дзе лак. Аба вяз ко ва пад стры-
жы це ва ла сы ў гэ ты дзень, каб зра біць сваё 
жыц цё больш яр кім і ці ка вым.

8 снеж ня, аў то рак. Спры яль ны дзень для 
ві зі ту ў са лон. Ад нак пры гэ тым не вар та экс-
пе ры мен та ваць і рэз ка мя няць звык лы для вас 
воб раз.

9 снеж ня, се ра да. Стрыж ка ва ла соў па ка-
за на для сты му ля ван ня ап ты міз му.

10 снеж ня, чац вер. Стрыж ка ў гэ ты дзень 
мо жа асла біць іму ні тэт і па вы сіць ры зы ку за-
хвор ван няў.

11 снеж ня, пят ні ца. Вель мі свет лы дзень. 
Пас ля стрыж кі сён ня ва ла сы хут ка рас туць, але 
іх струк ту ра і стан не змя ня ец ца.

12 снеж ня, су бо та. Доб ры час для пра вя-
дзен ня не стан дарт ных стры жак.

13 снеж ня, ня дзе ля. Дзень вель мі спры-
яль ны для на вед ван ня цы руль ні ка, мож на па-
экспе ры мен та ваць з даў жы нёй ва ла соў і фор-
май пры чос кі.

14 снеж ня, па ня дзе лак. Не спры яль ны час 
для стрыж кі і афар боў ван ня ва ла соў.

15 снеж ня, аў то рак. Сён ня яшчэ адзін не па-
ды ход ны дзень для стрыж кі, ад афар боў ван ня 
так са ма лепш ад мо віц ца.

16 снеж ня, се ра да. Час, не бяс печ ны для 
стрыж кі. Іс нуе ры зы ка вы па дзен ня ва ла соў, аб-
лы сен ня і стра ты су вя зі з Су све там.

17 снеж ня, чац вер. Сён ня ад стрыж кі ва ла-
соў лепш ад мо віц ца. За тое ві та юц ца ўся ля кія 
пра цэ ду ры па до гля дзе: па жыў ныя і ўма ца валь-
ныя мас кі, апа лоск ван не тра вя ны мі на сто я мі — 
усё гэ та пой дзе на ка рысць ва шым ва ла сам.

18 снеж ня, пят ні ца. Нейт раль ны дзень для 
стрыж кі і за віў кі ва ла соў. Стрыж ка, зроб ле ная 
ў гэ ты дзень, па ско рыць рост ва ла соў, але са 
стра тай іх якас ці. А вось афар боў ваць ва ла сы 
мож на аб са лют на ў лю бы ко лер.

19 снеж ня, су бо та. Сён ня са та нін скія 9-я ме-
ся цо выя су ткі — стрыг чы і афар боў ваць ва ла сы 
не рэ ка мен ду ец ца.

20 снеж ня, ня дзе ля. Доб ры дзень для стрыж кі 
ва ла соў і на огул до гля ду за сва ёй знеш нас цю.

21 снеж ня, па ня дзе лак. Доб ра ра біць лёг кія 
пры чос кі. Стрыж ка ні як не паў плы вае на стан 
ва ла соў.

22 снеж ня, аў то рак. Пас ля стрыж кі ў гэ-
ты дзень ва ла сы рас туць да во лі хут ка, але іх 
якасць і струк ту ра не мя ня юц ца.

23 снеж ня, се ра да. Не спры яль ны дзень для 
стрыж кі, афар боў кі і за віў кі ва ла соў. Ка лі па-
стрыг чы ва ла сы сён ня, яны ста нуць не па слух-
мя ны мі і кал ма ты мі, стрыж цы не атры ма ец ца 
на даць па трэб ны вы гляд, пры чос ка бу дзе бяс-
фор мен най.

24 снеж ня, чац вер. Ус тры май це ся ад лю бых 
цы руль ніц кіх пра цэ дур — вы на ўрад ці атры ма-
е це доб ры вы нік.

25 снеж ня, пят ні ца. Спры яль ны дзень. Ка лі 
ў гэ ты дзень са стрыг чы кан цы ва ла соў, мож на 
зняць ліш ні ця жар, не па трэб ную ін фар ма цыю. 
Ва ла сы ажы вуць, ама ло дзяц ца, ста нуць гус цей-
шы мі, бу дуць менш вы па даць.

26 снеж ня, су бо та. Спры яль ны дзень для 
стрыж кі ва ла соў: яны ста нуць мац ней шы мі і 
хут ка ад рас туць.

27 снеж ня, ня дзе ля. Стрыж ка асвя жыць ваш 
знеш ні вы гляд і на ват па леп шыць даб ра быт.

28 снеж ня, па ня дзе лак. Спры яль ны дзень для 
стрыж кі, ад наў лен ня па шко джа ных ва ла соў.

29 снеж ня, аў то рак. Стрыж ка ва ла соў про-
ці па ка за на ўсім, бо ба га тая на ўся ля кія по шас ці 
і не пры ем нас ці.

30 снеж ня, се ра да. Стрыж ка ў гэ ты дзень ума-
цуе ва шы ва ла сы, яны бу дуць менш сек чы ся.

31 снеж ня, чац вер. Ка лі вы па стры жа це ва-
ла сы ў гэ ты дзень, яны зро бяц ца больш гус ты мі 
і моц ны мі.

За зі му не па спя вае згніць толь кі 
ду бо вае ліс це — ме на ві та яго лепш 
вы ка рыс тоў ваць у якас ці ўкрыў но га 
ма тэ ры я лу. Як аль тэр на ты ву мож на 
ўжываць ліс це бя ро зы, клё на 
і каш та на.

— У кан цы 80-х мі ну ла га ста-
год дзя ў ВНУ, дзе я вы кла даў, да-
зво лі лі вес ці за ня ткі па-бе ла рус-
ку, — уз гад вае пе ра клад чык. — 
І ха ця я, як той ка заў, на ра дзіў ся 
з мо вай, уз нік лі не вя лі кія скла да-
нас ці, бо доў гі час ёй не ка рыс-
таў ся. Ад ны мі лек цы я мі не стаў 
аб мя жоў вац ца, узяў ся за мас-
тац кія тво ры. Ад ной чы не каль кі 
рад коў з вер ша Вы соц ка га «Па-
ля ван не на ваў коў» доб ра ляг лі 
на бе ла рус кую мо ву. З гэ та га ўсё 
і па ча ло ся. За раз пе ра клаў ужо 
45 вер шаў, але той пер шы лі чу 
са мым уда лым.

Ад мет на, што да гэ туль Вы-
соц кі ў бе ла рус кім вы ка нан ні 
амаль не іс на ваў, акра мя не-
каль кіх вер шаў, якія пе ра клаў 
Ры гор Ба ра ду лін. Мі хась Бу-
ла вац кі па пра сіў, каб на род ны 
па эт Бе ла ру сі кры тыч на пра гля-
дзеў яго пра цу. «Гэ та доб ра, — 
ска заў той, азна ё міў шы ся з пе-
ра кла да мі, — але яшчэ трэ ба 

рэ да га ваць». На жаль, су стрэ-
ча, якую пры зна чыў «дзядзь ка 
Ры гор» ма гі лёў ска му пе ра клад-
чы ку, не ад бы ла ся. За два дні 
да яе пісь мен нік пай шоў з жыц-
ця. Бу ла вац ка му вяр ну лі яго 
ру ка пі сы з «пту шач ка мі». Гэ та 
пры му сі ла яшчэ раз пе ра гле-
дзець спрэч ныя рад кі. Улі ча ны 
так са ма кры тыч ныя вы каз ван-
ні Ге на дзя Бу раў кі на, Ля во на 
Бар шчэў ска га. Пе ра клад чык 
і за раз га то вы вы слу хаць ка-
рыс ныя па ра ды і мер ка ван ні. У 
прад мо ве ён па кі нуў свой элект-
рон ны ад рас, па якім з ім мож на 
звя зац ца. Мі хась Бу ла вац кі не 
прэ тэн дуе на ней кую вы ключ-
насць. Шчы ра пры зна ец ца, што 
ў Вы соц ка га ёсць тво ры, якія 
на огул яму не да лі ся. Як, на-
прык лад, «Да рож ная гіс то рыя». 
«Не атрым лі ва ец ца пе ра даць 
сло вы дак лад на, — ка жа ён. — 
А ка лі неш та мя няць, ады хо дзіш 
да лё ка ад аў та ра. Мне ж важ на 

най перш за ха ваць дух аў та ра, 
яго экс прэ сію, ды на мізм, глы бі-
ню па чуц цяў».

Вы дан не ўба чы ла свет за кошт 
аса біс тых срод каў пе ра клад чы ка 
і спон сар скіх ах вя ра ван няў. «Імя 
Вы соц ка га ма гіч нае, — усмі ха-
ец ца аў тар. — Ка лі я на зы ваў 
яго, лю дзі ад ра зу ж рэ ага ва лі і 
па га джа лі ся да па маг чы». У кні-
гар нях «Бел са юз друк» збор нік 
бе ла рус ка моў ных вер шаў Вы-
соц ка га каш туе 85 600 руб лёў. 
Ты раж не вель мі вя лі кі — уся го 
1000 асоб ні каў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
zigulya@zviazda.by

Фо та аў та ра

�

ГА РА СКОП СТРЫ ЖАК НА СНЕ ЖАНЬЭкс клю зіўЭкс клю зіў  ��

ВЫ СОЦ КІ 
ПА-БЕ ЛА РУС КУ
Ма гі лёў скі ама тар твор час ці Ула дзі мі ра Ся мё на ві ча 

вы даў за свае гро шы збор нік яго вер шаў на род най мо ве
«Пра жыц цё, пра во лю, пра ся бе» — 
так на зы ва ец ца кні га з бе ла рус кім ва ры ян там вер шаў 
Ула дзі мі ра Вы соц ка га, якая ня даў на вый шла 
ў вы да вец тве «Кні га збор». Пры го жае ілюст ра ва нае 
вы дан не на 230 ста рон ках, дзе по бач з рус ка моў ны мі 
ары гі на ла мі су сед ні ча юць пе ра кла ды. 
Іх аў тар — ма гі лёў скі вы клад чык ма тэ ма ты кі і фі зі кі, 
жур на ліст і пісь мен нік Мі хась БУ ЛА ВАЦ КІ. 
Пра свой шлях да Вы соц ка га ён на пі саў у прад мо ве. 
Ці ка ва, што рус кі па эт да па мог яму ў свой час 
удас ка на ліць бе ла рус кую мо ву.

Пра вер це, ка лі лас ка, свае ад ка зы.
Па га ры зан та лі: 1. Каз ка. 4. Як жэн. 7. Ра сія. 8. Ба хар. 15. Ідэя. 16. За ха рэ віч. 

17. Са ва. 20. Ана ліз. 21. Мі най. 22. Фа бу ла. 25. Лі са. 26. Знак. 27. Ма ры. 28. Указ. 
33. Апа рат. 34. Ако пы. 37. Кар паў. 40. Іван. 41. Ба га ты роў. 42. Ор да. 45. Ту раў. 46. 
Ры бак. 47. Па каз. 48. Ня чай. Па вер ты ка лі: 2. Алай. 3. Клі маў. 5. Кла сік. 6. Эпас. 
9. Фі нал. 10. Чэ хаў. 11. Ма ці. 12. Тэ ма. 13. Да шук. 14. Ра ман. 18. Ні кі фа раў. 19. Ка-
ра ма заў. 23. Та рыч. 24. Азгур. 29. Ха ліп. 30. Ба саў. 31. Опе ра. 32. Аў тар. 35. Край. 
36. Прыз. 38. Ба ла да. 39. По лы мя. 43. Ру жа. 44. Ка ра.


