
6 мая 2014 г.НАПРЫКАНЦЫ8

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.24 20.50 15.26
Вi цебск — 5.08 20.44 15.36
Ма гi лёў — 5.14 20.40 15.26
Го мель — 5.16 20.30 15.14
Гродна — 5.40 21.04 15.24
Брэст    — 5.47 20.59 15.12

Iмянiны
Пр. Аляксандры, Анатоля, Георгія, 
Івана, Валерыя(і). 
К. Паўліны, Юдзіты, Антона, Арцёма, 
Георгія, Дамініка, Філіпа.

Месяц
Першая квадра 7 мая. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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1904 год — 110 га доў 
та му на ра дзіў-

ся Паў люк (Па вел Ада мо віч) 
Трус, бе ла рус кі па эт. Ся лі бай 
ро ду Тру саў бы ла вёс ка Ста-
рое Ся ло, але не за доў га да 
на ра джэн ня Паў лю ка вёс ка 
зга рэ ла ад ма лан кі і сям'я ад-
бу да ва ла ся ў най блі жэй шым 
Ніз ку. Меў бра та Мі ха ся і сёст-
раў Ма рыю і Ве ру. З ма лых га доў да па ма гаў па 
гас па дар цы. У дзе сяць га доў ха дзіў за ба ра ною, 
кры ху паз ней ва зіў з баць кам узім ку лес да Усы 
на сплаў, у два нац цаць браў пер шыя ўро кі ара та-
га, у пят нац цаць да па ма гаў пры кась бе. У 1928-
1929 гг. ву чыў ся ў БДУ. На вед ваў лек цыі Яку ба 
Ко ла са, Усе ва ла да Іг на тоў ска га, су стра каў ся з Ян-
кам Ку па лам, Ціш кам Гарт ным, Мі ха сём Ча ро там 
і Язэ пам Лё сі кам. Па сяб ра ваў з Язэ пам Пу шчам, 
Мак сі мам Лу жа ні ным, Сяр ге ем Да рож ным, Зі на і-
дай Бан да ры най і мно гі мі ін шы мі. Быў па ста ян ным 
удзель ні кам сту дэнц ка га хо ру. З 1925 го да — член 
лі та ра тур на га аб' яд нан ня «Ма лад няк». У 1927-
1928-м пра ца ваў у го мель скай га зе це «Па лес кая 
праў да». Аў тар збор ні каў «Вер шы», «Вет ры буй-
ныя». Рых та ваў трэ ці збор нік пад наз вай «Чыр во-
ныя ру жы» і пра ца ваў над паэ май «Сі ра та Але ся». 
Пі саў са ты рыч ныя вер шы, гу ма рыс тыч ныя вер-
ша ва ныя апа вя дан ні. Паэ зіі Тру са ўлас ці выя спа-
лу чэн не пуб лі цыс тыч ных гра ма дзян скіх ма ты ваў 
з мяк кім лі рыз мам, ра ман тыч ная пры ўзня тасць, 

твор чае вы ка ры стан не на род на-пе сен ных срод-
каў, рыт мі ка-ме ла дыч ная на пеў насць. Па мёр ад 
ты фу ў 1929 го дзе.

1936 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ба лот ца На-
ва груд ска га ра ё на) Фё дар Ва сіль е віч 

Аляш ке віч, бе ла рус кі ней ра хі рург, ака дэ мік НАН 
Бе ла ру сі (1996), док тар ме ды цын скіх на вук (1973), 
пра фе сар (1980). У 1980-2000 гг. быў га лоў ным 
ней ра хі рур гам Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь. Аў тар больш за 300 на ву ко вых прац. 
На ву ко выя да сле да ван ні пры све ча ны са су дзіс тым 
па ру шэн ням га лаў но га моз га, чэ рап на-маз га вым 
траў мам, пух лі нам га лаў но га моз га, эпі леп сіі, бо-
ле вым сін дро мам.

1945 год — пас ля раз гро му ня мец ка-фа-
шысц кіх вой скаў на бер лін скім на-

прам ку адзі най сі лай, здоль най аказ ваць сур' ёз-
нае су пра ціў лен не Чыр во най Ар міі, бы ла гру па 
ар мій «Цэнтр» і част ка гру пы ар мій «Аў стрыя», 
якія зна хо дзі лі ся на тэ ры то рыі Чэ ха сла ва кіі. Апе-
ра цыю пра во дзі лі вой скі 1-га, 2-га і 4-га Укра ін-
скіх фран тоў — уся го больш за міль ён сал дат. 
Асноў ныя сі лы гру пы ар мій «Цэнтр» ака за лі ся «ў 
мяш ку» на ўсход ад Пра гі. Праз ча ты ры дні пас ля 
па чат ку ва ен най апе ра цыі яны ка пі ту ля ва лі. Так 
быў па кла дзе ны ка нец апош нім буй ным ня мец-
ка-фа шысц кім гру поў кам. Пра жская апе ра цыя 
ста ла яшчэ ад ным яр кім свед чан нем вы со ка га 
ба я во га май стэр ства во е на чаль ні каў і во і наў Са-
вец кай Ар міі.
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Аб мен эсэ мэс ка мі па між му жам і жон-
кай.

«Да ра гая, што та бе па да рыць на дзень 
на ра джэн ня?»

«Вой, ды мне аб са лют на ўсё ад но (ад-
праў ле на з май го вель мі ста ро га тэ ле фо-
на, з яко га ўсе сяб роў кі смя юц ца)».

Хо ча це да ве дац ца, коль кі ў вас сва-
я коў? Ку пі це ква тэ ру ка ля мо ра.

Му жык вяр та ец ца ўве ча ры да до му. Да 
яго жон ка:

— Мі лы, а ў мя не для ця бе дзве на ві ны 
— доб рая і дрэн ная. З якой па чаць?

— Да вай з дрэн най...
— Я ўшчэнт раз бі ла твой Lexus...
— Ці ка ва, а якая та ды доб рая на ві на?
— Я больш не бу ду!..

Яны лі чаць сва ім аба вяз кам 
ву чыць і аду коў ваць ін шых. 
Яны ва ло да юць доб ра раз ві-
тым ін тэ ле ктам. Лю дзі гэ та га 
дня вель мі ўпар тыя і ўпэў не-
ныя ў са бе, ім бы вае цяж ка 
пры знац ца ў тым, што яны 
па мы лі лі ся. Ім не ха пае так-

ту і дып ла ма тыч нас ці, каб пад трым лі ваць 
пос пе хі ін шых. Яны заў сё ды ў ру ху са мі і 
па ста ян на сты му лю юць да дзе ян ня ін шых. Ім 
не аб ход на па збя гаць ад кры тай агрэ сіў нас ці 
ў да чы нен ні да са пер ні каў. Вы ха ван не ў са-
бе цярп лі вас ці — за да ча не з лёг кіх, але для 
іх гэ та з'яў ля ец ца ад ной з умоў да сяг нен ня 
пос пе хаў.

Гэ тым лю дзям улас ці вая па-
вы ша ная спа чу валь насць. На-
стаў ні кі, да рад цы, кла пат лі выя 
баць кі, яны ўме ла вя дуць сва-
іх пад на ча ле ных у заўт раш ні 
дзень. Пос пех спа да рож ні чае 
тым, хто ўсвя до міў мя жу сва іх маг чы мас цяў і 
мо жа за ха ваць свае ін та рэ сы і ін та рэс ін шых. 
Лю дзі гэ та га дня чул лі выя, ураз лі выя, ра ні-
мыя, яны ў най вы шэй шай сту пе ні схіль ныя 
да эма цы я наль най не ста біль нас ці, цяж ка 
пе ра но сяць фі зіч ны дыс ка морт і боль. Муд-
рыя і ра шу чыя, яны аказ ва юц ца вы ключ на 
на дзей ны мі сяб ра мі ў хві лі ны цяж кіх ду шэў-
ных вы пра ба ван няў. Яны заў сё ды ста нуць на 
бок сла ба га і без аба рон на га, чыю псі ха ло гію 
ра зу ме юць вель мі доб ра.
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Па га ры зан та лі: 1. «Зя лё ны гай смя ец ца пад 
бла кі там.\\Праз рыс тым по гля дам ві тае ...-вяс ну». 
З вер ша Паў лю ка Тру са «Зо лак вяс ны». 5. «Ха чу, 
каб веч на кра са ва ла\\Пры го жа-свет лая ...». З вер-
ша «Вяс на». 8. Ве ру ю чы ча ла век. 9. Свя ты агонь у 
языч ні каў. 10. Гру па спе ва коў; ма ю чы доб ры му зы-
каль ны слых і пры ем ны го лас, Паў люк быў ак тыў-
ным удзель ні кам школь на га, а за тым сту дэнц ка га 
... . 11. Верш П.Тру са. («Вяс на! Вяс на! Уда лі над 
кра ем...»). 14. ..., Вяс ко вы. Псеў да ні мы паэ та. 16. 
«Па мёр па эт! Ды пес ня веч на!\\Яна зві ла яму ...!». З 
вер ша «Па мя ці Мак сі ма Баг да но ві ча». 17. Асоб ная 
кніж ка вы дан ня збо ру тво раў. 18. «Во зе ра дрэм ле.\\
Вер бы зя лё ныя\\... па хі лі лі\\На сон ную гладзь». З 
вер ша паэ та «Над во зе рам». 19. «Ма ла дая вяс на,\\
За ла тая ...! Будзь крас на і яс на,\\Не шка дуй нам даб-
ра». З вер ша Я.Ко ла са «Пес ня аб вяс не». 20. Грунт 
пад ва дой ра кі, во зе ра. 23. Тое, што скоў вае, аб мя-
жоў вае дзей насць. 24. Аб' ява аб спек так лі, лек цыі. 
27. Дзеж ка, у якой ра шчы ня юць хлеб. 28. «Пун со вы 
...,\\У цве це ....\\Вяр бі ны гнуц ца над ва дой». З вер ша 
П.Тру са «Май». 29. «Ця пер вяс на ў нас,\\Вят ры шу-
мяць над га ем,\\А поз на ўве ча ры\\Кра су ця ру шыць 
...». З вер ша «Ліст да сяст ры». 30. «Ге ро ям-зем ля-
кам мы ад да ем ...,\\Іх подз віг у імя жыц ця не за бы ва-
ец ца». З вер ша А.На фра но ві ча «У Дзень Пе ра мо гі». 
31. «Ма ла ды ...». Га зе та, у якой дру ка ва лі ся вер шы 
П.Тру са. 32. «... рас таў. І рас ка та мі гро му\\За зві не лі 
зі мо выя кры гі». З вер ша П.Тру са «Яна».

Па вер ты ка лі: 2. «У ку паль скую ...\\Пры спат кан ні 
з та бой\\Ты аб шчас ці з за па лам спя ва ла». З вер ша 
П.Тру са «У ку паль скую ...». 3. «... буй ныя». Збор нік 
паэ зіі П.Тру са. 4. Вы твор чае аб' яд нан не. 6. Жанр лі-
рыч ных мі ні я цюр у бе ла рус кай про зе. 7. «...», «Ма-
лад няк». Лі та ра тур ныя аб' яд нан ні, у дзей нас ці якіх 
пры маў удзел П.Трус. 12. Сіг наль ны ліх тар для рэ гу лі-
ра ван ня ру ху на чы гун цы, аў та ма біль ных да ро гах. 13. 
Збор нік вы бра ных мас тац кіх тво раў роз ных аў та раў. 
15. «Бі це, бі це ў ... -\\Не зва жай це, што я ма лы». Пры-
пеў ка. 16. Пе ра сад ка ра са ды ў гле бу. 21. «Чыр во ны 
...». Вус ная са ты рыч ная га зе та, якую рэ да га ваў сту-
дэнт Паў люк у час ву чо бы ў Мін скім пе да га гіч ным 
тэх ні ку ме. 22. Кус то вая рас лі на, цві цен не якой у маі 
су па дае з па ха ла дан нем. 25. «А ... га мо ніць,\\сяр дзі та 
шу міць,\\і ко цяц ца гроз ныя хва лі». З паэ мы «Дзя ся ты 
пад му рак». 26. Вёс ка на Уз дзен шчы не, у якой на ра дзі-
лі ся, акра мя П.Тру са, К.Кра пі ва і Л.Ара бей. 29.  Адна 
партыя якой-небудзь гульні.

«ПРЫ ГО ЖА-СВЕТ ЛАЯ ВЯС НА»
Вяс на, май, ка хан не ў твор час ці Паў лю ка Тру са
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...Прэ тэн дэнт кам на ка ро ну пер шай пры-
га жу ні кра і ны — ад 18 да 25 га доў. Пры чым 
най ма ла дзей шая і ста рэй шая за ўсіх дзяў-
чы ны пры еха лі з ад на го і та го ж го ра да, Го-
ме ля. Мно гія, што дзіў на, не да цяг ва юць па 
па ра мет рах да стан дарт ных для па доб ных 
кон кур саў 175 см рос ту — але пра гэ та хут ка 
за бы ва еш ся, гле дзя чы, як эфект на і ўпэў-
не на дзяў ча ты кро чаць па под ыу ме што ў 
ад ноль ка вых бе лых сціп лых су кен ках, што 
ў лег ка дум ных «мар скіх» ку паль ні ках, што ў 
дзе ла вых кас цю мах, што ў вя чэр ніх убо рах.

Суд дзі, у ад роз нен не ад аб са лют най 
боль шас ці пуб лі кі, піль на пры гля да лі ся да 
дзяў чат на пра ця гу не каль кіх тыд няў, та му 
з вон ка вай лёг кас цю аб ра лі 10 фі на ліс так, 
якія пад вы най дзе нае вя ду чы мі шоу но вае 
сло ва «апла дыс мент кі» прай шлі ся ў яшчэ 
ад ным дэ фі ле ў ку паль ні ках. І толь кі пас ля 
пя та га, агуль на га вы ха ду дзяў чат у дзі вос най 
пры га жос ці вя чэр ніх су кен ках пад зна ка мі ты 
«ма дэль ны» хіт швед скай поп-зор кі Бо са-
на (Bosson) «One іn a Mіllіon» жу ры зра бі-
ла кан чат ко вы вы бар і вы зна чы ла ся з усі мі 
ўзна га ро да мі. Пер шай, праў да, ад зна чы лі не 
дзяў чы ну, а... са мую пры го жую су кен ку аў-
тар ства бе ла рус ка га брэн да «Ан жэ Эту аль». 
Ты тул «Міс Фо та» атры ма ла Яна Жда но віч з 
Баб руй ска, «Міс Топ-ма дэль» на зва лі асляп-
ляль ную блан дзін ку, мін чан ку Вік то рыю Ва-
сі леў скую, «Міс Сяб роў ства» кан кур сант кі 
пры зна лі аба яль ную прад стаў ні цу Ма гі лё ва 
Ан ге лі ну Не руш кі ну, а «Міс гля дац кіх сім па-
тый» ста ла так са ма ма гі ляў чан ка Ве ра ні ка 
Бат вян ко ва. Усе ўла даль ні цы спе цы яль ных 
пры зоў у да да так да ты ту лаў, да рэ чы, атры-
ма лі гра шо выя ўзна га ро ды.

Што да га лоў на га ты ту ла «Міс Бе ла русь», 
то яго, па вод ле слоў стар шы ні жу ры, кі раў-
ні ка тэ ле ка на ла АНТ Ры го ра Кі ся ля, па він на 
бы ла атры маць «ра зум ная, аду ка ва ная, вы-
ха ва ная, руп лі вая, ак тыў ная і толь кі по тым 
— пры го жая». Блі жэй за ўсіх да гэ та га ідэа лу 
на блі зі лі ся тры кан кур сант кі. Мін чан ка Да р'я 
Фа мі на ста ла дру гой ві цэ-міс. Яшчэ ад на 
ста ліч ная пры га жу ня, Крыс ці на Мар цін ке віч, 
спы ні ла ся ўся го за крок ад ка ро ны і атры-
ма ла ты тул пер шай ві цэ-міс. «На мес ні цам» 
так са ма да ста лі ся гра шо выя пры зы. А вось 
но вай ула даль ні цай экс клю зіў на га ўпры га-

жэн ня з бе ла га зо ла та з фі я ні та мі і та па за мі 
ста ла Вік то рыя Мі га но віч са Смар го ні. Зрэш-
ты, з ад ноль ка вым пос пе хам мож на ска заць 
— з Мін ска: ме на ві та ў ста лі цы дзяў чы на 
жы ве і пра цуе ўжо не каль кі га доў, пас ля за-
кан чэн ня ме ды цын ска га ка ле джа.

«Міс Бе ла русь—2014» — 21 год. Яна пра-
цуе мед сяст рой у ста ма та ла гіч ным ка бі не це 
ад ной з мін скіх клі нік. Ні я ка га ма дэль на га 
во пы ту, як пры зна ла ся ад ра зу пас ля пе ра-
мо гі кры ху раз губ ле ная дзяў чы на, у яе ра ней 
не бы ло. На кас тынг прый шла па ўлас ным 
ра шэн ні: за ха це ла ся па спра ба ваць неш та 
но вае ў жыц ці. «Мая пе ра мо га — гэ та вель мі 
не ча ка на і над звы чай пры ем на. У дзяў чат 

шмат га доў ідзе на тое, каб за сво іць дэ фі-
ле, а мя не вось толь кі тут за па ру тыд няў 
на ву чы лі, і я спра ві ла ся, — у двух сло вах 
акрэс лі ла свой шлях да пос пе ху Вік то рыя. 
— Ця пер, праў да, вель мі хо чац ца най перш 
ад па чыць, вы спац ца і ад на віць сі лы». На пы-
тан ні ці каў ных пра аса біс тае жыц цё «Міс Бе-
ла русь» ад моўч ва ец ца, але так кра са моў на 
ўсмі ха ец ца, што на ват скеп ты кі ра зу ме юць: 
на аса біс тым фрон це ўсё ў пры га жу ні ў па-
рад ку. На да лей дзяў чы на пла нуе не што ін-
шае, як зноў пры сту піць да пра цы. Але гэ та 
ў яе атры ма ец ца не ра ней за атры ман не 
пры за ад тэ ле ка на ла АНТ — па езд ку ў Па-

рыж пад наз вай «Ты дзень топ-ма дэ лі», якая 
ўклю чае ў ся бе май стар-клас па ма кі я жы, 
кан суль та цыі ў ды е то ла га, удас ка на лен не 
май стэр ства дэ фі ле, ін ды ві ду аль ны курс ёгі 
і пра фе сій ную фо та се сію.

Акра мя та го, «Міс Бе ла русь» па тра ды цыі 
атрым лі вае пра ва прад стаў ляць на шу кра і ну 
на між на род ным кон кур се пры га жос ці «Міс 
Све ту», а дзве ві цэ-міс — на ін шых прэ стыж-
ных між на род ных кон кур сах, «Міс Ін тэр кан-
ты нен таль» і «Mіss Supranatіonal». Ну, а на-
ступ ныя вы ба ры най пры га жэй шай бе ла рус кі 
ад бу дуц ца праз два га ды, у 2016-м.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

НАЙ ПРЫ ГА ЖЭЙ ШЫЯ 
ДЗЯЎ ЧА ТЫ КРА І НЫ 
ЖЫ ВУЦЬ У МІН СКУ
Но вая «Міс Бе ла русь»: ра зум ная, вы ха ва ная, 
руп лі вая і... толь кі по тым пры ваб ная

Дзя вя ты па лі ку на цы я наль ны кон курс пры га жос ці яго ар-
га ні за та ры — тэ ле ка нал АНТ — зра бі лі мак сі маль на «сва-
ім». Усе кас цю мы і ак се су а ры, вы ка ры ста ныя 2 мая ў шоу 
«Міс Бе ла русь—2014», — ад бе ла рус кіх ды зай не раў. 9 з 10 
суд дзяў кон кур су — так са ма ай чын ныя ме дый ныя асо бы, 
ся род якіх прад стаў ні кі шоу-біз не су і све ту мо ды, зна ка мі-
тыя спарт сме ны, тэ ле ві зі ён шчы кі, ка ра ле вы пры га жос ці. 
Хі ба што ся род за про ша ных гас цей ай чын ных вы ка наў цаў 
і за меж ных ар тыс таў бы ло па роў ну. І, зра зу ме ла ж, усе 25 
дзяў чат, якія ўтой ва лі на пру жан не і хва ля ван не за лёг кі мі 
кро ка мі дэ фі ле — прад стаў ні цы роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі.

Жу ры ІХ На цы я наль на га кон кур су 
пры га жос ці «Міс Бе ла русь-2014»:
кам па зі тар, прад зю сар Ле а нід Шы рын;
ды рэк тар На цы я наль най шко лы пры га-
жос ці Але на Тро іц кая;
кі раў нік ма дэль на га агенц тва Та ма ра Ган-
ча ро ва;
ды зай нер Іван Ай пла таў;
«Міс Бе ла русь-2012» Юлія Скал ко віч;

«Mіss Supranatіonal-2012» Ка ця ры на Бу рая;
спя вак Bosson (Шве цыя);
ды рэк тар Бе ла рус ка га цэнт ра мо ды, кі-
раў нік Тыд ня мо ды Бе ла ру сі Яні на Ган ча-
ро ва;
чэм пі ён Алім пій скіх гуль няў у Со чы, фрыс-
тай ліст Ан тон Куш нір;
стар шы ня жу ры — стар шы ня праў лен ня 
ЗАТ «Дру гі на цы я наль ны тэ ле ка нал» Ры-
гор Кі сель.
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Пас ля кра са віц кай спро бы ча со пі са 
за глы біц ца ў фан тас ты ку свет па ба-
чыць ну мар, част ко ва пры све ча ны 
Мак сі му Баг да но ві чу. У гэ ты час па-
мяць аб са мым ма ла дым і за гад ка вым 
кла сі ку бе ла рус кай лі та ра ту ры тра ды-
цый на ажы вае, бо на 17 мая пры па дае 
га да ві на смер ці паэ та. Ус пом нім жа 
яго ра зам з «Ма ла до сцю».

Част ка май скай «Ма ла до сці», пры све-
ча ная Баг да но ві чу, но сіць наз ву «За ча ра-
ва ныя Мак сам». Ка мусь ці та кі зва рот мо-
жа па да сца не да рэ чным і фа міль яр ным, 
але бліз ка зна ё мым з Баг да но ві чам ён, 
ба дай, моц на ву ха не ра за не. Бо баг да-
но віц кая шчы расць, што бы ла ўлас ці вая 
паэ ту пры жыц ці і ня змен на пуль суе ў яго-
най твор час ці, пры му шае ста віц ца да яго 
як да сяб ра, схі ляе да сар дэч на га «ты». 
Ну мар па чы на ец ца ліс том да Баг да но ві ча, 
на пі са ным яго та ям ні чай пры хіль ні цай. І 
пра сяк ну ты ён тым жа ду хам род нас ці.

Мак сім Баг да но віч — асо ба не ад на знач-
ная і сва ёй не ад на знач нас цю над звы чай 
пры ця галь ная. Узяць ха ця б ужо «аб смак та-
ную» на роз ныя ла ды та ям ні цу так зва на га 
«ін тым на га дзён ні ка» паэ та. Пра тое, як жы-
вец ца і ды ха ец ца ў ску ры не ад на знач на га 
Баг да но ві ча, чы та чам «Ма ла до сці» рас па-
вя дзе ак цёр Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе ла-

рус кай дра ма тур гіі Аляк сандр Мар чан ка, які 
вы кон ваў ро лю паэ та ў спек так лі «Дзён нік 
паэ та» па п'е се Сяр гея Ка ва лё ва.

Да лей — сур' ёз на пра Баг да но ві ча: шэ-
раг ар ты ку лаў су пра цоў ні каў му зея Мак-
сі ма Баг да но ві ча пра аб' ект іх на ву ко вай 
ці ка вас ці. Тац ця на Шэ ля го віч рас па вя дае 
пра ар ты кул Баг да но ві ча «Кра са і сі ла», 
пры све ча ны га лоў на му лі та ра тур на му 
ўкра ін цу Та ра су Шаў чэн ку. Ці ка ва бу дзе 
па чы таць пра род ных Мак сі ма ў ар ты ку лах 
Мі ха ся Ба ра ноў ска га «Яб лык ад яб лы ні», 
Ма ры ны За пар ты кі «Пер шая ма ча ха» і 
Анас та сіі Жы лін скай «Гіс то рыя ча ла ве-
ка з фо та здым ка». Іры на Шо рац рас ка-
жа пра за мі ла ва насць Мак сі ма дзець мі, 
яго кра наль нае сяб роў ства з ма лень кай 
дзяў чын кай Ве ра ні кай За ла та ро вай. Іры-
на Мыш ка вец у ар ты ку ле «По шу кі і зна-
ход кі» дзе ліц ца асаб лі вас ця мі му зей най 
пра цы, якая ня рэд ка на гад вае дэ тэк тыў. У 
ся рэ дзі не «баг да но віц кай» част кі ну ма ра 
сха ва ла ся не звы чай ная ці ка він ка: ня даў-
на ад шу ка ны фель е тон «Меж ду на род ный 
чемпионат и ярос лав цы», аў тар ства яко га 
пры піс ва ец ца на ша му ге рою...

Для фі ла ла гіч на за глыб ле ных чы та чоў 
«Ма ла досць» на за па сі ла не каль кі ці ка вых 
кры тыч ных ар ты ку лаў. Да след чы ца за меж-
най і бе ла рус кай лі та ра ту ры Ева Ля во на ва 
рас ка жа пра се ман ты ку ка та стра фіч на га 

ў твор час ці Баг да но ві ча. Лі та ра ту раз наў-
ца Уль я на Ве ры на спра буе ра за брац ца ў 
прын цы пах, па якіх быў спле це ны «Вя нок» 
Баг да но ві ча — адзі ны пры жыц цё вы збор нік 
паэ та. Ар ты кул Ці ха на Чар ня ке ві ча «Дру гая 
эс тэ тыч ная ды вер сія» да зва ляе ўба чыць у 
асо бе Баг да но ві ча ра ды каль на га на ва та ра 
ў лі та ра ту ры, чые пер ша ад кры ва льніц кія 
за ха ды не ўсім бы лі да спа до бы: у пе ры пе ты-
ях стаў лен ня на ша ніў цаў да баг да но віц кай 
спад чы ны да гэ туль цяж ка ра за брац ца...

За кан чвае «баг да но віц кую» част ку май-
скай «Ма ла до сці» ма тэ ры ял па вы ні ках 
кон кур су эсэ «Мой Мак сім Баг да но віч», які 
пра во дзіў ся му зе ем Мак сі ма Баг да но ві ча. У 
ну ма ры чы тай це тры леп шыя тэкс ты.

Скон чыў шы апус кан не ў баг да но ві ча ма-
нію, чы тач плаў на пе ра мя шча ец ца ў тра-
ды цый ныя для «Ма ла до сці» паэ тыч ную і 
пра за іч ную руб ры кі, дзе яго ча ка юць но выя 
пры ем ныя лі та ра тур ныя зна ём ствы.

І апош няя пры ем ная на ві на. У пя тым 
ну ма ры «Ма ла до сці» стар туе но вы пра ект 
«Гіст факТ», які дае маг чы масць го лас на 
вы ка зац ца ўсім гіс то ры кам кра і ны. Пер шае 
сло ва пра на шу «да гіс то рыю» пра маў ляе 
ас пі рант Ін сты ту та гіс то рыі На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Ста ні слаў Юрэц кі.

Чы тай це «Ма ла досць». Будзь це ма ла-
ды мі і ці каў ны мі!

Та ма ра СА РА ЧЫН СКАЯ.

«МА ЛА ДОСЦЬ»: за ча ра ва ныя Мак сам

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 1. Рань. 5. Вяс на. 8. Вер нік. 

9. Зніч. 10. Хор. 11. «Пер ша май». 14. Ша вец. 16. 
Вя нок. 17. Том. 18. Стан. 19. Па ра. 20. Дно. 23. 
Ако вы. 24. Афі ша. 27. Хлеб ні ца. 28. Май. 29. Клён. 
30. Па клон. 31. Ара ты. 32. Снег. Па вер ты ка лі: 2. 
Ноч. 3. Вет ры. 4. Фір ма. 6. Аб раз кі. 7. «Уз вы шша». 
12. Свят ла фор. 13. Ан та ло гія. 15. Цым ба лы. 16. 
Вы сад ка. 21. Пра мень. 22. Ча ром ха. 25. Нё ман. 
26. Ні зок. 29. Кон.

Цёп лы май «Ма ла досць» су стра кае чар го вым не звы чай ным ну ма рам

Дзе так хтось куп ляў 
на рын ку,

Іх пры но сіў доб ры птах...
Дзе шу ка лі Ва сі ліс ку?
Не інакш — у ва сіль ках!
Ша ноў на га ка ле гу 
Ула дзі сла ва КУ ЛЕ ЦКА ГА 
шчы ра він шу ем 
з на ра джэн нем да чуш кі! 
Хай рас це ўце хай 
для баць коў і... нянь кай — 
для Ва сіль ка!

Звяз доў цы


