
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Абрама, Аляксандра, 
Аляксея, Георгія, Івана, Кірылы, 
Мікалая, Сяргея, Фёдара, Юрыя.
К. Сусанны, Аляксея, Лукаша, 
Расціслава.

Месяц
Апошняя квадра 
18 лютага.
Месяц у сузор’і Скарпіёна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 8.25 18.23 9.58

Вi цебск — 8.17 18.09 9.52

Ма гi лёў — 8.15 18.13 9.58

Го мель — 8.08 18.13 10.05

Гродна — 8.39 18.39 10.00

Брэст — 8.36 18.43 10.07

Дзяў чы на пы та ец ца ў 
хлоп ца:

— Мі ко ла, я хва лю ю ся:  
ты пе ра стаў мне пі саць. 
Што зда ры ла ся?

— Ды я, Ма ша, піць кі-
нуў...

Праб ле ма жан чын ра ні -
цай — зра біць пры чос ку, на-
фар ба вац ца, па да-
браць туф лі кі, ка пя-
лю шык пад су мач ку. 
По тым зра зу мець, 
што па лі то не па суе, і 
трой чы пе ра апра нуц-
ца, пры гэ тым пад бя-
га ю чы кож ныя тры 
хві лі ны да люс тэр ка.

Праб ле ма муж-
чын — знай сці гэ-
тую чор та ву дру гую 
шкар пэт ку!

Гу тар ка двух ка-
тоў:

— Ты ча му гу-
ляць не пры хо-
дзіш?

—  П р а  ц у ю 
шмат, да нас гос-

ці пры еха лі, па куль усё 
мя не пе ра гла дзяць, так 
стам ля ю ся, так стам ля-
ю ся...

Каб ску ра рук не лу шчы-
ла ся ад ма ро зу, вазь мі це 
па ло ву лі мо на, дроб ку со лі, 
бу тэль ку тэ кі лы і не вы ходзь-
це на ву лі цу.

УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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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.
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«Мая ба бу ля на ра дзі ла ся ў вёс цы Сі-
нія Го ры Сма ля віц ка га ра ё на. Рас ка жы-
це, ка лі лас ка, пра наз ву гэ тай вёс кі».

Сця пан Та бо ліч, Мінск.

На пы тан ні ад каз-
вае стар шы ня Рэс-
пуб лі кан скай та па-
ні міч най ка мі сіі пры 
НАН Бе ла ру сі Ігар 
КА ПЫ ЛОЎ.

На пер шы по гляд 
па ра дак саль ным мо-
жа пад ацца той факт, 

што ў Бе ла ру сі, тэ ры то рыю якой амаль 
на 75 пра цэн таў зай ма юць раў ні ны і ні-
зі ны, на ліч ва ец ца да во лі вя лі кая коль-
касць та по ні маў з ас но вай га ра: вёс кі 
Ба рань-Га ра, Бя ро за вая Га ра, Гор кі, 
Крас ная Гор ка, Лы сая Га ра, Га ра ват ка, 
Гор ная Ру та, Га ра вец, Га ра він і мно гія 
ін шыя. На са мрэч ні я ка га па ра док су ў 
гэ тым ня ма. Па вод ле вя до ма га ў ана-
мас тыч най на ву цы «за ко на ад нос най 
не га тыў нас ці», сфар му ля ва на га яшчэ 
ў шас ці дзя ся тыя га ды двац ца та га ста-
год дзя вя до мым та па ні міс там В.А. Ні-
ка на вым, улас ныя геа гра фіч ныя наз вы 
звы чай на да юц ца не па ха рак тэр най, а 
па рэд кай пры кме це мяс цо вас ці, якая 
вы дзя ляе на зва ны аб' ект з на ва коль на га 
ася род дзя. У та кім ра зе аб са лют на за ка-
на мер на, што бе ла ру сы га ра мі на зы ва лі 
лю быя ўзвыш шы на раў нін най і ні зін най 
мяс цо вас ці. Та кім чы нам, асноў ны кам-
па нент (Го ры) у наз ве вёс кі Сі нія Го ры 
мае праз рыс тую ма ты ва цыю. Больш 
за гад ка вым мо жа пад ацца азна чаль ны 
кам па нент — Сі нія. Але і ён мае сваё 
на ву ко вае тлу ма чэн не.

Ка ля ро выя аба зна чэн ні — ты по вая 
з'я ва для та па ні міі Бе ла ру сі. Най больш 
шы ро ка ад зна ча юц ца та по ні мы, у скла-
дзе якіх ёсць пры мет нік бе лы (Бе лы Мох, 
Бе лыя Лу жы), ма са ва прад стаў ле ны наз-
вы з кам па не нтам чор ны (Чор ны Ру чай, 
Чор ны За сце нак), ня рэд ка су стра ка юц-
ца наз вы, у струк ту ры якіх ма юць мес-
ца пры мет ні кі зя лё ны (Зя лё ны Вост раў, 
Зя лё ны Пру док) і чыр во ны (Чыр во ныя 
Ні вы, Чыр во нае По ле). Арэ ал ужы ван ня 
пры мет ні ка сі ні ў на звах на се ле ных пунк-
таў ахоп лі вае ўсе рэ гі ё ны на шай кра і ны: 
па сё лак Сі ні Вост раў (Вет каў скі ра ён Го-
мель скай воб лас ці), па сё лак Сі няе Мо ра 
(Ра га чоў скі ра ён Го мель скай воб лас ці), 
па сё лак Сі няк (Са лі гор скі ра ён Мін скай 
воб лас ці), вёс ка Сі ня ўка (Клец кі ра ён 
Мін скай воб лас ці), вёс ка Сі няя Га ра (Ва-
ло жын скі ра ён Мін скай воб лас ці), па сё-
лак Сі няе Ба ло та (Крас на поль скі ра ён 
Ма гі лёў скай воб лас ці), вёс кі Сі ні Ка ло-
дзеж і Сі няя Сла ба да (Слаў га рад скі ра ён 
Ма гі лёў скай воб лас ці), ху тар Сі ні Ру чай 
(Аст ра вец кі ра ён Гро дзен скай воб лас-
ці), вёс ка Сі ні Ка мень (Гро дзен скі ра ён), 

ху тар Сі ня ўшчы на (Глы боц кі ра ён Ві цеб-
скай воб лас ці), вёс ка Сі ня нка (Га ра доц кі 
ра ён Ві цеб скай воб лас ці). Ста ра жыт ная 
гіс то рыя, ко ле ра вая сім во лі ка, глы бо кі 
жыц цё вы сэнс і на род ная муд расць ад-
люст ра ва ны ў кож най з гэ тых на зваў. 
Шка да, што мно гія з іх ужо сён ня знік лі 
з кар ты Бе ла ру сі і пе рай шлі ў раз рад 
стра ча ных на зваў.

Да во лі шы ро кі спектр най мен няў з 
кам па не нтам сі ні ад зна ча ец ца не толь кі 
ў ай ка ні міі (улас ных на звах на се ле ных 
пунк таў), але і ў бе ла рус кай мік ра та па ні-
міі (улас ных на звах дроб ных геа гра фіч-
ных аб' ек таў). Пры гэ тым у мно гіх вы-
пад ках вя до ма ма ты ва цыя най мен няў. 
Так, за то ка Сі няя Да лі на на Ма зыр шчы не 
атры ма ла сваю наз ву з-за та го, што ва да 
тут чыс тая, з сінім ад цен нем. У мяс цо-
вых жы ха роў, па свед чан ні да след чы цы 
мік ра та па ні міі рэ гі ё на А.А. Іва но вай, пры-
кме та сі ні ў ад но сі нах да ва ды звяз ва-
ец ца з па ня цем «чыс ты», «праз рыс ты». 
На Крас на поль шчы не мес ца ў ле се на-
зы ва ец ца Сі няе Ба ло та з той пры чы ны, 
што тут рас це шмат чар ніч ніц, а Сі няе 
По ле ў Слаў га рад скім ра ё не на зва лі так 
та му, што ў лет нюю па ру яно па кры та 
ва сіль ка мі. Ці ка выя наз вы мік ра аб' ек таў 
за фік са ва лі на ву коў цы Гро дзен ска га ўні-
вер сі тэ та на тэ ры то рыі сва ёй воб лас ці: 
па ля на Сі ня чы ха (на ёй рас туць гры бы —
сі ня кі), се на жаць Сі ню коў шчы на (на ле-
жа ла бра там Сі ню кам), па ша Сі няк (тут 
вель мі не ўрад лі вая гле ба — сі няк), па-
го рак Сі няя Га ра (на ім пя сок сі ня ва та га 
ко ле ру). Не да лё ка ад вёс кі Су бот ні кі Іў еў-
ска га ра ё на ёсць уро чы шча з наз вай Сі-
няе Во ка. Во кам у гэ тай мяс цо вас ці на зы-
ва юць прор ву, без дань у ба ло це, дрыг ву. 
Не менш ці ка выя наз вы су стра ка юц ца на 
Мін шчы не (глы бо кая яма ў рэ чцы Сі няя 
Тонь) і Брэст чы не (за ліў на рэ чцы Сі нія 
Бух ты). А наз ва ўро чы шча Сі ні Вост раў 
на Го мель шчы не, ві даць, уз нік ла та му, 
што на гэ тым мес цы рос яло вы лес. А 
сі нім ён на зы ваў ся, на дум ку В.П. Лем цю-
го вай, з той пры чы ны, што яго драў ні на 
змя шчае ма ла сма лы.

Акра мя та го, нель га іг на ра ваць пад ан-
ні і ве ра ван ні на шых прод каў, якія скла-
да юць не ад' ем ную част ку тра ды цый най 
куль ту ры бе ла ру саў. Тым больш што 
амаль у кож ным ра ё не Бе ла ру сі су стра-
ка юц ца ўзвыш шы, якія ма юць наз ву Га ра 
або Гор ка ў спа лу чэн ні з пэў ным ко ле рам. 
Так, Л. Ду чыц і І. Клім ко віч наз ву Крас ная 
Гор ка звяз ва юць з мес цам, ку ды пры но сі-
лі дзяў ча ты і ма ла дыя жан чы ны ры ту аль-
ныя стра вы і на поі, спа жы ва лі іх, спя ва лі 
аб ра да выя пес ні, ва дзі лі ка ра го ды. На 
Чор ных га рах звы чай на бы лі языч ніц кія 
ка пі шчы. Вель мі ці ка вую ін фар ма цыю ву-
чо ныя-эт ног ра фы да юць пра го ры, наз вы 
якіх змя шча юць азна чаль ны кам па нент 

за ла ты або ся рэб ра ны: «У мі фа па э тыч-
най кар ці не све ту на шых прод каў ланд-
шафт ным аб' ек там ня рэд ка на да юц ца 
паэ тыч ныя азна чэн ні за ла ты і срэб ны, 
што ў бе ла рус кім фальк ло ры ёсць сім-
ва лам ба гац ця, да стат ку і аса цы і ру ец ца з 
Сон цам, Ме ся цам, жа но чым ды муж чын-
скім па чат ка мі, ад па вя дае вы шэй ша му і 
ні жэй ша му све ту, све ту па мер лых. Дык 
і не дзі ва, што су стра ка юц ца і та кія наз-
вы, як За ла тая і Срэб ная Га ра. Вель мі 
час та на іх мес цяц ца ста рыя мо гіль ні кі». 
Па свед чан ні на ву коў цаў, сі ні ко лер у бе-
ла рус кай мі фа ло гіі звя за ны з ар ха іч ны-
мі ўяў лен ня мі аб за ма гіль ным све це, з 
культ ам па мер лых.

Наз ва Сі нія Го ры не адзін ка вая. У 
Ва ло жын скім ра ё не, па звест ках Л. Ду-
чыц, іс нуе мік ра та по нім Сі няя Га ра, ад 
яко га, у сваю чар гу, пай шла наз ва вёс-
кі. На род нае пад ан не тлу ма чыць гэ ту 
наз ву тым, што га ра ды міц ца. Ёсць і 
ін шае мер ка ван не ад нос на па хо джан-
ня гэ тай наз вы: на гэ тым мес цы не ка лі 
бы ла кры ні ца з праз рыс тай ва дой. З 
наз вай Сі нія Гор кі за фік са ва ны так са ма 
комп лекс кур га ноў не да лё ка ад вёс кі 
Са ко ві чы ў Асі по віц кім ра ё не.

Та кім чы нам, пра ана лі за ваў шы мно-
гія вы пад кі ўжы ван ня пры мет ні ка сі ні ў 
та па ні міч най сіс тэ ме Бе ла ру сі і су па ста-
віў шы з ін шы мі ко ле ра вы мі най мен ня мі, 
мож на вы ка заць най больш ве ра год ныя 
дзве вер сіі ўзнік нен ня наз вы вёс кі Сі нія 
Го ры. Пер шая вер сія звя за на з гас па дар-
чай дзей нас цю лю дзей, для якіх важ на 
бы ло ад зна чыць не толь кі рэ льеф мяс-
цо вас ці, але і сту пень урад лі вас ці гле-
бы. Цал кам маг чы ма, што на ўзвыш анай 
мяс цо вас ці зям ля бы ла пяс ча ная, і ад па-
вед на яе не ўрад лі вы (сі ні) ха рак тар быў 
ад люст ра ва ны ў наз ве геа гра фіч на га 
аб' ек та. Дру гая вер сія мо жа мець су вязь 
з мі фа па э тыч най твор час цю на сель ні каў 
гэ тай мяс цо вас ці, якія, маг чы ма, уз нік-
нен не га ры звяз ва лі з мес цам ста ра-
жыт на га па ха ван ня. Але кан чат ко вую і 
больш дак лад ную раз гад ку па хо джан ня 
наз вы мож на ад шу каць толь кі на мес цы, 
звяр нуў шы ўва гу на ха рак тар рас лін-
нас ці, якасць гле бы, а так са ма ўваж лі ва 
па слу хаў шы апо ве ды ста ра жы лаў.

P.S. Ша ноў ныя чы та чы!
Вас ці ка віць, што азна чае наз ва 

го ра да, вёс кі ці мяс тэч ка, у якіх вы 
жы вя це? А мо жа, той мяс цо вас ці, 
ад куль вы ро дам? Вам хо чац ца ве-
даць, ад куль пай шлі най мен ні пэў ных 
уро чы шчаў, ля соў, азёр, што раз мя-
шча юц ца ў ва шай мяс цо вас ці? Та ды 
да сы лай це свае ліс ты з пы тан ня мі на 
ад рас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль-
ніц ка га, 10а, га зе та «Звяз да». Або па 
элект рон най по шце: nіna@zvіazda.by 
з па зна кай «Род ныя та по ні мы».
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СІ НЯЯ ГА РА І СІ НЯЕ БА ЛО ТА

17 ЛЮ ТА ГА

1837 год — на ра дзіў ся (в. Ля ды, ця пер у Чэр вень-
скім ра ё не) Кан стан цін Мі хай ла віч Ель скі, бе-

ла рус кі ву чо ны-бі ё лаг, ге ог раф, ге о лаг, па да рож нік. У 1860 
го дзе скон чыў Кі еў скі ўні вер сі тэт. Пра ца ваў у Фран цуз скай 
Гві я не, Пе ру, Тур цыі, Гер ма ніі і Фран цыі. Аў тар кні гі «Па-
пу ляр на-пры ро да знаў чыя апа вя дан ні пра зна хо джан не ў 
Фран цуз скай Гві я не і част ко ва ў Пе ру». У го нар Ель ска га 
на зва ны адзін від лаў ра і не ка то рыя ві ды пту шак і звя роў. 
Па мёр у 1896 го дзе.

1867 год — на ра дзіў ся Пётр Пят ро-
віч Шміт, рус кі мар скі афі цэр, 

рэ ва лю цый ны дэ ма крат, адзін з кі раў ні коў 
Се ва сто паль ска га паў стан ня 1905 го да. 
Па пра па но ве рэ ва лю цый ных мат ро саў 
пры няў на ся бе ка ман да ван не крэй се рам 
«Ача каў». Пас ля па ра жэн ня ў жорст кай 
біт ве крэй се ра і ін шых ка раб лёў, якія пад тры ма лі паў стан-
не, з ура да вай эс кад рай П.П. Шміт быў ад да дзе ны пад 
суд і асу джа ны да смя рот на га па ка ран ня. Рас стра ля ны 
19 са ка ві ка 1906 го да.

1900 год — на ра дзіў ся Фё дар Пят ро віч Ві на ку раў, 
ву чо ны ў га лі не гід ра тэх ні кі, за слу жа ны дзе яч 

на ву кі і тэх ні кі Бе ла ру сі, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, ака дэ мік 
Ака дэ міі бу даў ніц тва і ар хі тэк ту ры СССР. У 1954—1956 
га дах — мі ністр ме лі я ра цыі і вод най гас па дар кі БССР. Рас-
пра цоў ваў пы тан ні пра ек та ван ня і бу даў ніц тва комп лек саў 
гід ра тэх ніч ных збу да ван няў, ме ха ні кі тар фя ных грун тоў. Аў-
тар пра ек таў і кі раў нік ка ля 20 бу даў ні чых комп лек саў, якія 
ма юць важ нае на род на гас па дар чае зна чэн не. Апуб лі ка ваў 
больш за 50 на ву ко вых ра бот. Па мёр у 1990 го дзе.

1932 год — анг лій скі фі зік Джэймс Чэд вік ад крыў 
ней трон (Но бе леў ская прэ мія за 1935 год). 

Па ча так су час най ядзер най фі зі кі.

Ніл ГІ ЛЕ ВІЧ, на род ны па эт Бе ла ру сі:
«А па зям лі ўсе сце люц ца да ро гі —
Гас цін цы, ма гіст ра лі, баль ша кі —

Не для па кут, не для люд ской тры во гі —
Для ра дас ці і шчас ця на вя кі».


