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ДА КА ПАЦ ЦА 
ДА СУТ НАС ЦІ
Ці спы ніць ван да лаў указ 
аб за ба ро не ме та ла шу каль ні каў
НА гэ тым тыд ні ў жыц ці на шай кра і ны ад бы ла ся ад на вель мі важ-

ная па дзея. Маг чы ма, яна мно гі мі за ста ла ся не за ўва жа най, бо 
ты дзень быў на сы ча ны на ві на мі гра мад ска-па лі тыч на га ха рак та ру. Але 
гэ тае не вя лі кае — у тры аб за цы — па ве дам лен не, што пра міль гну ла 
два дні та му ў ін фар ма цый ных стуж ках, за слу гоў вае ўва гі. Най перш 
тых, хто ру піц ца пра за ха ван не спад чы ны. А яшчэ тых, хто гэ тую спад-
чы ну бяз бож на ні шчыць, імк ну чы ся на біць улас ную кі шэ ню.

Я маю на ўва зе ўказ №485, які дня мі пад пі саў Прэ зі дэнт. На кі-
ра ва ны гэ ты да ку мент, як ска за на ў афі цый ным ка мен та рыі да яго, 
«на ўдас ка на лен не ахо вы ар хеа ла гіч ных аб' ек таў і ар тэ фак таў». 
Пра ду гле джа ныя ў ім за ба ро ны — кан крэт ныя і ка тэ га рыч ныя, як, 
напрыклад, «вы ка ры стан не ме та ла шу каль ні каў, геа ра да раў і ін шых 
тэх ніч ных срод каў і ін стру мен таў для по шу ку ар хеа ла гіч ных аб' ек таў 
і ар тэ фак таў да пус ка ец ца толь кі пры пра вя дзен ні ва ўста ноў ле ным 
па рад ку ар хеа ла гіч ных да сле да ван няў». Акра мя та го, указ за ба ра-
няе пра да ваць і куп ляць ар тэ фак ты.

Ка ра цей, мож на не бес пад стаў на мер ка ваць, што «чор ныя ка-
паль ні кі» ў шо ку: на іх ва чах да гэ туль пры быт ко вы і амаль ле галь-
ны (у нас жа што пра мым тэкс там не за ба ро не на, тое да зво ле на) 
«біз нес» на кры ва ец ца мед ным та зам. Ця пер не па хо дзіш бес па ка-
ра на па ле се з «пі кал кай» у ру ках, ды і зной дзе нае так прос та па 
вы гад най ца не не збу дзеш.

АБ тым, на коль кі важ ная гэ та праб ле ма, коль кі мы страч ва ем 
пад час та кіх вар вар скіх рас ко пак, га ва ры ла ся ўжо не ад ной чы. 

Пад час круг ла га ста ла, які «Звяз да» пра во дзі ла на па чат ку гэ та га 
го да, яго ўдзель ні кі — пар ла мен та рыі, на ву коў цы, края знаў цы, прад-
стаў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў — бі лі тры во гу: «чор ная ар хеа ло гія» 
на бы ла лі та раль на пра мыс ло выя маш та бы. Па гэ тай зям лі з ме та ла-
шу каль ні кам не ба дзяў ся толь кі ля ні вы, а ўрон, на не се ны дзяр жа ве, 
вы мя раў ся ва гой вы ка па ных ар тэ фак таў. Ме та ліч ная зброя ты ся ча-
га до вай даў ні ны, ры цар скія да спе хі па та кой «шка ле» са сту па лі звы-
чай на му ло му... Вый сцем з гэ та га не вя сё ла га ста но ві шча ўдзель ні кі 
дыс ку сіі на зы ва лі ме на ві та пад пі са ны кі раў ні ком дзяр жа вы ўказ.

Ма тэ ры ял, апуб лі ка ва ны па вы ні ках та го круг ла га ста ла, са браў 
на сай це «Звяз ды» рэ корд ную коль касць ка мен та ры яў. Пі са лі і 
руп ліў цы спад чы ны, якія цал кам па га джа лі ся з ге ро я мі пуб лі ка цыі, 
і ўла даль ні кі тых ме та ла шу каль ні каў, якія ста ві лі пад су мнен не мэ-
та згод насць ба раць бы з імі, мяк ка так на мя ка ю чы, што як шу ка лі-
ка па лі, так і бу дуць да лей, якія б ме ры су праць іх ні пры ма лі ся. Бо 
іх шмат, яны асця рож ныя (хоць да на зва на га ўка за да ку мен таль на 
іх дзей насць фак тыч на ні як не аб мя жоў ва ла ся, але ж ха дзі лі больш 
ха ва ю чы ся, пэў на, сум лен не ўсё-та кі хоць зрэд ку ту за ла), а яшчэ 
мно гія ма юць ін дуль ген цыю ў вы гля дзе па свед чан ня чле на та ва-
рыст ва ахо вы пом ні каў ці су пол кі ну міз ма таў...

ЦЯ ПЕР доў га ча ка ны да ку мент ёсць і трэ ба аба вяз ко ва дзей-
ні чаць, інакш раз ра бу юць і тое, што ў зям лі яшчэ за ста ло ся. 

На огул, ня дрэн на бы ло б пра вес ці апе ра цыю рэс пуб лі кан ска га маш-
та бу кштал ту «Ар се на ла» і ўсе ме та ла шу каль ні кі па кан фіс коў ваць. 
Цал кам, мне зда ец ца, ла гіч на: ка лі вы ка ры стан не за ба ро не на ўсім, 
акра мя пра фе сій ных ар хе о ла гаў, дык на вош та гэ тую пры ла ду до ма 
тры маць? Яшчэ б не па шко дзі ла «пра ве рыць спі сы» на зва ных вы-
шэй гра мад скіх су по лак, асаб лі ва на мес цах, каб ве даць дак лад на, 
хто са праў ды хва лю ец ца за за ха ван не спад чы ны ці ка лек цы я ні руе 
ма не ты, а хто ка пае ста ра жыт ныя кур га ны толь кі дзе ля ўлас най 
вы га ды. Ка ра цей, мож на пры маць роз ныя ме ры, каб гэ тую эпі дэ мію 
спы ніць. Ду маю, тут уба ку не за ста нец ца і мі лі цыя, бо хлоп цы з ме-
та ла шу каль ні ка мі вель мі час та шу ка юць — і зна хо дзяць! — зброю 
мі ну лай вай ны, яшчэ аб са лют на пры дат ную для вы ка ры стан ня па 
пра мым на зна чэн ні...

ЗРЭШ ТЫ, гэ та вы ра шэн не толь кі па ло вы праб ле мы. Бо дру гая 
яе па ло ва — не ў на яў нас ці або ад сут нас ці ў ча ла ве ка ме та ла-

шу каль ні ка, геа ра да ра, ін шых су час ных пры лад для ар хеа ла гіч на га 
пі рац тва, а ў на яў нас ці або ад сут нас ці ра зу мен ня, ве дан ня, па ва гі, 
сум лен ня. Я з гэ тай праб ле май су тык ну ла ся пад час рас ко пак на го-
мель скім Па лес сі пад Пет ры ка вам. Мы ка па лі па се лі шча Пра жскай 
куль ту ры — V ста год дзе, пер шыя сля ды ме на ві та сла вян. Асця рож на 
зды ма лі рыд лёў ка мі тон кія плас ты зям лі, цярп лі ва пе ра ці ра лі кож ную 
яе пя дзю паль ца мі. Каш тоў на га ў абы ва цель скім ра зу мен ні ні чо га не 
зна хо дзі лі: рэшт кі пры мі тыў най ке ра мі кі (прод кі не ве да лі та ды ган-
чар на га кру га), ка вал кі жа лез най ру ды, не каль кі та нют кіх брон за вых 
пярс цён каў. Але каш тоў ным бы ло ін шае — мы па кры се вы коп ва лі аб-
ры сы жыт ла, якое бы ло тут паў та ры ты ся чы га доў та му. А па глі ня ным 
не вя лі кім ка ва лач ку-вен чы ку кі раў ні ца на шай экс пе ды цыі збі ра ла ся 
ад на віць цэ лы гар шчок, па ка вал ку ву га ля з ача га — вы зна чыць з 
дак лад нас цю да дзе ся ці год дзя, ка лі гэ ты ачаг па лі лі апош ні раз.

Мяс цо выя з ці ка вас цю за на мі на зі ра лі і з не да ве рам ста ві лі ся 
да на шых зна хо дак: маў ляў, неш та вы ўтой ва е це, не мо жа ту зін 
ма ла дых лю дзей ка лу пац ца ў зям лі два тыд ні дзе ля не каль кіх ча-
рап коў. Сту пень не да ве ру мы зразумелі за два дні да ад' ез ду, ка лі 
по бач з на шым рас ко пам уба чы лі зран ку глы бо кую ямі ну: мяс цо выя 
«ар хе о ла гі» вы ра шы лі па шу каць «скар бы» са мі. Мы ў рос па чы ста-
я лі ля той ямы, гля дзе лі на змя ша ныя з пяс ком ка вал кі ке ра мі кі, на 
не па праў на пе ра мя ша ныя слаі зям лі і ледзь ве не пла ка лі. А на ша 
кі раў ні ца з ака дэ міі па ста я ла кры ху, а по тым ру шы ла да мяс цо вай 
шко лы. Праз не каль кі га дзін яна ўжо тлу ма чы ла на тоў пу ма ле чы 
і пад лет каў і пра пер шых сла вян, і пра ке ра мі ку, якую ля пі лі без 
кру га, і пра слаі, і пра ма ця рык. Дзе ці, ся род якіх, не су мнен на, бы лі 
і тыя, хто ка паў ноч чу яму, ні шча чы ста ра жыт ную ста ян ку, слу ха лі 
рас по вед, бы най ці ка вей шую каз ку.

ПАС ЛЯ та го, як рас каз ва ла яна праз не каль кі га доў, кож-
нае ле та ад доб ра ах вот ні каў на рас коп кі ад бою не бы ло. І 

больш ні хто з мес ці чаў не шко дзіў, спра бу ю чы са ма стой на знай-
сці «ба гац це», на ад ва рот, ад га ня лі ад рас ко пу асаб лі ва ці каў ных 
пры ез джых.

«Вось з ча го трэ ба бы ло па чы наць», — ска за ла яна мне та ды. 
Што ж, і ця пер цяж ка з ёй не па га дзіц ца.

Але на ЛЯЎКОВІЧ. alena@zviazda.by
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Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» пра бег-
лі ся па кра мах, каб аца ніць асар-
ты мент елак і ца цак. Сцвяр джа-
ем: ства рыць у до ме пе рад свя-
точ ны на строй мож на з лю бым 
бюд жэ там.

Ад на столь ных 
да ча ты рох мет ро вых

Знай сці ру кат вор нае свя точ нае дрэ-
ва мож на без праб лем. На прык лад, у 
Цэнт раль ным уні вер саль ным ма га зі не 
ста лі цы (ЦУ Ме) ужо коль кі дзён пра-
цуе на ва год ні кір маш. Строй ныя шэ-
ра гі зя лё ных пры га жунь су стра ка юць 
на вед валь ні каў на са мым ува хо дзе. 
Пры клад на па ло ва елак — ай чын най 
вы твор час ці. Ас тат нія пры еха лі ў Бе-
ла русь пе ра важ на з Укра і ны.

Што да ты чыц ца кош таў, то іх дыя-
па зон да во лі шы ро кі. Усё за ле жыць у 
пер шую чар гу ад па ме ру і, зра зу ме ла, 
якас ці. У лю бым вы пад ку ары ен та-
вац ца трэ ба як мі ні мум на паў міль ё на 
руб лёў. Са мы тан ны зной дзе ны на мі 
ва ры янт — бе ла рус кая ел ка ма дэ лі 
«Кле а пат ра» вы шы нёй 120 сан ты мет-
раў, яе ад да юць за 387 ты сяч руб лёў. 
Ас тат нія дрэ вы, вы шэй шыя за метр, 
каш ту юць у ся рэд нім ка ля 1 міль ё на. 
На прык лад, бе ла рус кая «Ван да» (150 
см) — 904 ты ся чы. А вось за амаль 
двух мет ро выя сім ва лы Но ва га го да 
прый дзец ца за пла ціць ужо больш: 
ай чын ныя «Ка ра ле ва» і «Беа та» (абе-
дзве — па 180 сан ты мет раў) каш ту юць 
ка ля 1,2 міль ё на.

Не ка то рыя з за меж ных ана ла гаў 
амаль ад па вя да юць па цэ нах бе ла рус-
кім ел кам. Так, 180-сан ты мет ро вая «Мі-
шэль» абы дзец ца ў тыя ж 1,2 міль ё на. 
Ін шыя — да ра жэй. Вось, на прык лад, 
бе зы мен ная ел ка вышынёй 180 сан ты-
мет раў, па доб ная да сла ву та га бла кіт-
на га ві ду, па цяг не ўжо на 2,8 міль ё на. 
А яшчэ ад на ма дэль пад наз вай «Аг-
нія», якая імі туе зна ё мую бе ла ру сам 
на ту раль ную ел ку (з ка рот кі мі ігол ка мі 
і вель мі па доб най да са праўд най «ка-
рой»), абы дзец ца яшчэ да ра жэй — 
2,4 міль ё на за 150-сан ты мет ро вы ва ры-
янт і 3,3 міль ё на за 210-сан ты мет ровы.

Ёсць у про да жы і боль шыя эк земп-
ля ры. На прык лад, бе ла рус кая «Вік то-
рыя» (300 см) абы дзец ца свай му шчас-
лі ва му ўла даль ні ку ў 2,6 міль ё на, на 
30 сан ты мет раў ні жэй шая — у 2,2 міль-
ё на. Са мы ж да ра гі ва ры янт — яе «цёз-
ка» з Укра і ны вы шы нёй у ча ты ры мет-
ры. За та кую ел ку да вя дзец ца ад даць... 
8,7 міль ё на! Да во лі шы ро кі асар ты мент 
і зу сім ма лень кіх, «на столь ных» елак. 
У ся рэд нім яны каш ту юць ад 100 да 
200 ты сяч.

— По пыт ёсць на ўсе пра па на ва-
ныя та ва ры, — рас каз вае пра да вец-
кан суль тант Тац ця на ХВІН. — Са мыя 
ма лень кія ел кі звы чай на на бы ва юць 
лю дзі ста ла га ве ку — не трэ ба доў-
га ўпры гож ваць, лёг ка да нес ці... Той, 
хто жы ве ў ква тэ ры, спы ня ец ца на 
ва ры ян тах вы шы нёй да двух мет раў. 
Вы шэй шыя бя руць ула даль ні кі ўлас-
ных да моў. А ел кі-гі ган ты звы чай на 
зна хо дзяць гас па да роў у вы гля дзе 
са мых роз ных прад пры ем стваў і кам-
па ній.

У пошуках натуральнага
З 22 снеж ня ў ста лі цы пач нуць пра-

ца ваць елач ныя ба за ры — без вы хад-
ных і абе ду, з 10 да 19 га дзін. Ужо вя до-
мы і пры клад ныя цэ ны: за на ту раль нае 
дрэ ва да 1 мет ра — да 140 ты сяч; да 
2 мет раў — не больш за 180 ты сяч; да 
3 мет раў — мак сі мум 220 ты сяч.

Але ка лі вам кар ціць па ра да ваць 
бліз кіх і гас цей па хам хвоі раней, мож-
на ад пра віц ца ў шмат лі кія ганд лё выя 
цэнт ры, пе ра важ ная боль шасць з якіх 
ужо рас па ча ла рэа лі зоў ваць на ту раль-
ныя ел кі. Га лоў нае, каб да 31 снеж ня 
не прый шло ся іс ці ў кра му ці на ба зар 
паў тор на.

Так, у ад ной з буй ных ганд лё вых се-
так кош ты на жы выя ел кі па чы на юц ца 
ад 169 ты сяч. За са мы вя лі кі эк земп ляр 
да вя дзец ца ад даць 300 ты сяч. Як раз 
на на шых ва чах ад но дрэ ва ўпа коў ва лі 
для ма ла дой па ры, та му мож на кан ста-
та ваць, што по пыт, хоць і не ажы я таж-
ны, ужо ёсць.

Акра мя та го, на га да ем, што пры 
на яў нас ці воль на га ча су і вя лі ка га жа-
дан ня жы вую ел ку мож на на быць ужо 
сён ня па цэ нах, на ват ні жэй шых за «ба-
зар ныя». Для гэ та га трэ ба звяр нуц ца 
ў лю бы ляс гас — на куп лі свя точ на га 
дрэ ва «без па ся рэд ні каў» звы чай на 
мож на сэ ка но міць ад 30 да 50 пра цэн-
таў кош ту.

Асноў ны вы твор ца — 
Кі тай

— Ча го ў нас толь кі ня ма! — па каз-
вае асар ты мент на ва год ніх ца цак на-
мес нік за гад чы ка сек цыі ГУ Ма Люд-
мі ла СЛЕП ЧАН КА. — Кож ны дзень са 
скла да та вар вы гру жа ем. Но выя па-
ступ лен ні ў нас два ра зы на ты дзень.

Цац кі тут — на лю бы густ. Шыш кі, 
хат кі, ча ра ві кі, сне га ві кі, мядз ве дзі кі... 
Праў да, най боль шым по пы там ка рыс-
та юц ца звы чай ныя ша ры. Вы твор цы 
пра па ну юць кам плек ты ў сі нім, чыр во-
ным, за ла тым і ся рэб ра ным ко ле рах. 
На бор з шас ці ся рэд ніх ша роў (дыя-
мет рам 6 сан ты мет раў) абы дзец ца ў 
35-50 ты сяч руб лёў. Столь кі ж ца цак, 
але боль ша га па ме ру, бу дуць каш та-
ваць ужо ка ля 120 ты сяч. Ка лі не ўяў-
ля е це сваю ёл ку без тра ды цый най 
вер ха ві ны ў вы гля дзе зор кі, рых туй це 
яшчэ 60 ты сяч.

У ад ной з віт рын за ўва жа ем шкля-
ныя ша ры з над пі сам «Зроб ле на 
ру ка мі». На рэш це на шы бе ла рус кія 
ёлач ныя цац кі! На ад ны ша ры на не-
се ны ар на мент, ін шыя аздаб ляе вы-
ява Чыр во на га кас цё ла і стэ лы Пе ра-
мо гі. Ад на шту ка каш туе — ад 60 да 
100 ты сяч.

— Гэ та са праў ды руч ная пра ца, але 
вы пус ка юц ца яны не ў Бе ла ру сі. Укра і-
на па стаў ляе па на шым за ка зе, — тлу-
ма чыць Люд мі ла Юр' еў на. — Асноў ны 
вы твор ца ас тат ніх ца цак, вя до ма, Кі-
тай. З бе ла рус ка га — толь кі мі шу ра, 
якую пры ват нік ро біць.

Два мет ры ай чын най гір лян ды пра-
да юць за 20-30 ты сяч, больш пух на ты 
ва ры янт — за 50. За па чак «дож джы-
ку» про сяць менш за 6 ты сяч. Праў-
да, па куп ні кі час цей бя руць яго не для 
ўпры гож ван ня ёл кі, а на кас цю мы дзе-
цям для на ва год ніх ра ніш ні каў.

Для тых, ка му звык лыя ша ры ўжо на-
да ку чы лі, ёсць больш ці ка выя пра па но-
вы. На прык лад, на бор драў ля ных ца цак. 

За во сем фі гу рак (усе роз ныя: і сне га вік, 
і сал да цік, і ка роб кі з па да рун ка мі) ад-
дас це амаль 90 ты сяч руб лёў. Дзе цям 
баць кі мо гуць на быць гіп са вую за га тоў-
ку з фар ба мі, каб тыя са ма стой на рас-
пі салі бу ду чае ўпры га жэн не. Па доб ны 
кам плект (ад на цац ка і не каль кі фар баў) 
абы дзец ца пры клад на ў 30 ты сяч.

Па на шых сціп лых пад лі ках, каб 
больш-менш свя точ на аздо біць паў-
та ра мет ро вую ел ку, спат рэ біц ца 
30 ша роў і во сем мет раў мі шу ры. У 
су ме — 350 ты сяч. Хо ча це «да ба-
віць агень чы ку»? Пры плю суй це яшчэ 
60-80 ты сяч — столь кі каш туе лям па-
вая гір лян да.

— Ёсць доб рыя свят ло ды ёд ныя, — 
пра па ну юць у кра ме. — Не пе ра га ра-
юць, па куль ні хто вяр таць не пры но сіў. 
Але яны да ра жэй шыя: ад 170 ты сяч 
за гір лян ду да 1,5 міль ё на за сет ку на 
акно.

Экс клю зіў 
ад ра мес ні каў

Акра мя ёлач ных ца цак, мож на 
знай сці без ліч ін шых аздаб лен няў 
для до ма. На прык лад, ка ляд ны вя нок 
на дзве ры. У за леж нас ці ад па ме ру 
і коль кас ці дэ та ляў ён абы дзец ца ў 
120-250 ты сяч. Пра па ну юць і па пу ляр-
ныя ў еў ра пей скім дэ ко ры шкар пэт кі 
для па да рун каў — да 170 ты сяч за шту-
ку. У асар ты мен це так са ма ёсць сі лі ко-
на выя на леп кі на вок ны, віт ра жы.

Ка лі хо чац ца экс клю зі ву, зроб ле-
на га ў краіне, мож на звяр нуц ца да на-
шых ра мес ні каў. Тэкс тыль ныя цац кі на 
ёл ку, па шы тыя з тка ні ны, пра да юць 

па 30 ты сяч за шту ку (ца на па доб ных 
за вод скіх упры га жэн няў амаль та кая 
ж). На бор ке ра міч ных ца цак (10 штук) 
ад да дуць за 400 ты сяч. Аў тар скія ка-
ляд ныя вян кі звы чай на да ра жэй шыя 
за тыя, што ў ганд лё вых цэнт рах, — па 
300 ты сяч.

Ка ляд ныя вян кі, да рэ чы, пра па ну-
юць і ў квет ка вых кра мах. З на ту раль-
ных ма тэ ры я лаў.

— Асно ву ро бім з бла кіт най ел кі, 
яна не так асы па ец ца, — рас каз ва-
юць у ад ным з мін скіх фла рыс тыч-
ных са ло наў. — Стан дарт ная ас но ва, 
дыя мет рам 20 сан ты мет раў, каш туе 
360 ты сяч. На дэ кор — што пры ма ца-
ваць да вян ка, вы бі ра е це са мі — ідзе 
ў ся рэд нім 100 ты сяч.

Абя ца юць, што та кое ўпры га жэн не 
пра тры ма ец ца ме сяц-паў та ра.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zviazda.by

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ,
lyskavets@zviazda.by 
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Бу дзе свя та!Бу дзе свя та!  ��

СУСТРАКАЦЬ — 
ДЫК З «КАРАЛЕВАЙ»!

У КОЛЬ КІ АБЫ ДУЦ ЦА НА ВА ГОД НІЯ ЎПРЫ ГА ЖЭН НІ ДЛЯ ДО МУ?

Жы вую ел ку мож на на быць 
ужо сён ня па цэ нах, на ват 
ні жэй шых за «ба зар ныя». 
Для гэ та га трэ ба звяр нуц ца 
ў лю бы ляс гас.

Па на шых сціп лых пад лі ках, 
каб больш-менш свя точ на 
аздо біць паў та ра мет ро вую ел ку, 
спат рэ біц ца 30 ша роў і во сем 
мет раў мі шу ры. 
У су ме — 350 ты сяч.
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