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НОЧ 
ПАС ЛЯ ВЯ СЕЛ ЛЯ
Усё змя ша ла ся ў до ме Лук' я на вых. 

На заўт ра бы ло за пла на ва на вя сел ле 
ста рэй ша га сы на Ан то на, і яго баць кі 
ўжо ка то ры дзень зна хо дзі лі ся пад ця жа-
рам не да роб ле ных і не па ча тых спраў. У 
ста ло вай на ра за лі ся са лат кі і ўклад ваў-
ся се ля дзец пад фут ра, па да ро зе цыр-
ку ля ва лі ма шы ны з крэс ла мі, пра дук та мі 
і ка ра ва я мі, жанчыны да маў ля лі ся з цы-
руль ні ца мі і кве тач ні ца мі. І ў гэ тай мі тус ні 
трэ ба бы ло су стра каць гас цей.

А яны — з роз ных кан цоў кра і ны і 
бліз ка га за меж жа, вы зва ле ныя ад аба-
вяз каў, ужо тры ма лі курс на па сё лак 
За шыр'е Ель ска га ра ё на.

Мы пры еха лі не вя лі кім скла дам у 
ся рэ дзі не дня. Гас па да ры па ста ві лі на 
стол та лер кі з га ра чым, гра фін з моц-
ным і пас ля аб дым каў, па ца лун каў і 
па спеш лі вых раз моў па кі ну лі нас, каб 
вяр нуц ца да спраў. Мы, дзя куй Бо гу, 
бы лі гас ця мі са ма стой ны мі і не ўза ба ве 
ўжо па тэ ле фо не ўдак лад ня лі, з ча го б 
нам зноў на поў ніць гра фін, ды жар та-
ва лі, што пас ля та кіх «нер ваў» баць кі 
за мест па жа дан няў ска жуць ма ла дым: 
«Не дай Бог раз ве дзя це ся...».

Між тым да до ма пад бі ра лі ся дзядзь-
кі, цёт кі, бра ты, сёст ры, іх жон кі, му жы, 
дзе ці («бач, як вас рас пла дзі ла ся!..»). 
З не ка то ры мі мы рэд ка су стра ка лі ся, з 
не ка то ры мі — не зна ё мыя ўво гу ле. Са 
сла ву та га Санкт-Пе цяр бур га пры ехаў 
пра мыс ло вец і па эт дзядзь ка Са ша, 
пры вёз з са бой двух сы ноў, каб тыя ся-
бе па ка за лі ды на ін шых па гля дзе лі...

Шчас це ад су стрэ чы са сва я ка-
мі да во дзі ла да за мі ра ння ўнут ра ных 
ор га наў: вя сел ле, як яму і на ле жыць, 
ста ла пад ста вай аб няць і рас ца ла ваць 
вя лі кую рад ню, па жар та ваць на конт 
«пры чос кі як пас ля штор му, гы-гы-гы», 
ус пом ніць прод каў, вы піць за іх. І, вя до-
ма ж, не толь кі....

Ад нак, ва ўся го доб ра га ёсць па ча-
так кан ца. На дру гі дзень, у той час, 

як вя сел ле яшчэ пра цяг ва ла ся, пра-
мыс ло вец і па эт дзядзь ка Са ша з сы-
на мі са браў ся да моў. Усмеш кі з тва-
раў сцер лі ся, жан чы ны пус ці лі слё зы, 
муж чы ны ста лі спе хам на лі ваць «па 
апош няй» (ну, для ка гось ці апош няй). 
Нех та, па зба віў шы та ма ду мік ра фо на, 
вы даў спіч пра адзін ства на ша га ро ду. 
А ка лі на рэш це бы лі агу ча ны раз ві-
таль ныя сло вы і ма шы на ру шы ла, з'я ві-
ла ся не пры ем нае па чуц цё на ды хо дзя-
ча га кан ца. Рас хва ля ва лі ся, па ці шэ лі, 
расклеіліся...

Але ж му зы ка тры ма ла ра ней шы 
рытм, і стра та бай цоў хутка ады шла 
на дру гі план. На вя сел лі за ста  лі ся 
са мыя стой кія. Яны ар га ні за ва лі са бе 
асоб ны стол з най леп шы мі са ла та мі, 
за спя ва лі пад гі та ру і не за ўва жы лі, як 
па ве ча рэ ла, як ад чы ні лі ся дзве ры і... у 
за лу ўвай шоў дзядзь ка Са ша ўлас най 
пер со най, пра мыс ло вец і па эт! Ён кар-
цін на раз вёў ру ка мі, гуч на ска заў: «Так, 
я «ла пух нуў ся!» і за па тра ба ваў на ліць 
яму вы піць.

Агуль нае здзіў лен не змя ні ла ся га ме-
рыч ным сме хам, калі вы свет лі ла ся, што 
Саша, пра ехаў шы дзвес це кі ла мет раў, 
вяр нуў ся, та му што па кі нуў у до ме свой 
пін жак з ка шаль ком і да ку мен та мі.

Пры гле дзе лі ся — пін жак на ім 
надзеты, праўда, ру ка вы ка рат ка ва тыя, 
ды па ко ле ры да шта ноў не пасуе.

«След ства» вы яві ла, што гэ ты шчас-
ліў чык з ра ні цы пры браў ся, па ля паў ся-
бе па гру дзях і, на ма цаў шы ка ша лёк, 
спа кой на адправіўся свят ка ваць дру гі 
дзень вя сел ля. «Пад лог» вы явіў ся толь-
кі на за праў цы, ка лі дзядзь ка Са ша, 
да ста ю чы гро шы, вы цяг нуў з кі шэ ні ва-
дзі цель скія пра вы з тварыкам свай го 
бра та, баць кі ма ла до га.

«Мог бы не вяр тац ца, — ска заў 
той, — я на твае гро шы лаз ню да бу да-
ваў бы». Але на са май спра ве кож ны 
быў ра ды гэ тай па мыл цы, бо ў на шым, 
лук' я наў скім, рас па ра джэн ні ака за ла ся 
яшчэ ад на ноч.

Ірэ на Лук' я на ва,
г. Мінск

СТАР ШЫ НЯ 
МІЖ ТЫМ — 
НІ ПРЫ ЧЫМ

...Ба ю ся ўспа мі наць пас ля ва ен нае 
мі ну лае і, у пры ват нас ці, як жа цяж ка 
руб ца ва лі ся ра ны, як доў га па ўста ва ла 
з ру ін кра і на, як па ды ма ла сель скую 
гас па дар ку. Не бы ло для гэ та га ні тэх-
ні кі, ні ўгна ен няў. Усё, што маг ло хоць 
не як па спры яць урад лі вас ці, шу ка лі, як 
крум кач кос ці. Нас, школь ні каў, пом ню, 
пры му ша лі збі раць па ха тах по пел і ва-
зіць на кал гас ныя па лі.

Ад чу ваў ся і не да хоп кі раў ні коў-муж-
чын.

Каб лік ві да ваць яго, пар тыя кі ну ла 
кліч да га ра джан і, для пад' ёму эка но-
мі кі, на кі ра ва ла ў вёс кі ка ля 30 ты сяч 
ра бо чых і слу жа чых. Сі ла, зда ва ла ся 
б, але мно гія з гэ тых доб ра ах вот ні каў 
па вы рас та лі ў га рад скіх умо вах, яны 
ку ры цы жы вой ні ко лі не ба чы лі, а тут 
якія-ні я кія, але ж ко ні, ка ро вы, фер мы, 
па лет кі — кал гас. Ім трэ ба кі ра ваць...

Адзін з та кіх на чаль ні каў тра піў і ў 
на шы мяс ці ны, стаў стар шы нёй. Зва-
лі пар тый ца Ма кар Пят ро віч Бу ха роў. 
Што ка лі ра біць — у якія тэр мі ны якую 
куль ту ру се яць і ка лі ўбі раць — ён спа-
чат ку на ват уяў лен ня не меў. Усё вы-
ра ша лі вы шэй шыя пар тый ныя ўла ды. 
Але ж і Ма кар Пят ро віч без спра вы не 
ся дзеў. Ён са чыў за па рад кам, ста раў-
ся тры маць дыс цып лі ну. І з людзь мі, 
дзя ка ваць Бо гу, не лю та ваў. Вяс коў цы 
па ва жа лі яго за па са ду, за знеш нюю 
куль ту ру, за рус кую мо ву...

Але ж па ва га па ва гай, а го лад го ла-
дам: ён, як вя до ма, не цёт ка. І на ват не 
дзя дзі на — з'я сі і кра дзе на.

Дык вось. Не як раз дзве су сед кі, 
Воль ка і Ма ры ля, цэ лы дзень кру кам 
пра ста яў шы ў ба раз не (кал гас ную буль-
бу вы бі ра лі та ды ўруч ную, за плу гам), 
пры кме ці лі, што як ты зям лю не пе ра-
бі рай, а клуб ні ўсё ж за ста юц ца: не дзе 
плуг на ка мень на ско чыць, не дзе ара ты 
спуд луе, а то і конь... Гля дзіш, кус цік-
дру гі ў зям лі...

Шка да іх кал гас ні цам, бо пра пад зе 
ж да бро, змерз не, згніе, а до ма — дзе-
ці...

Факт, што па шап та лі ся яны і, ка лі 
пры цям не ла, з ка ша мі, з рыд лёў кай 
па да лі ся на буль бя ні шча. Воль цы гэ та 
ляг чэй бы ло, бо яна даў га но гая, ду жая, 
спрыт ная, а вось Ма ры ля... Ма ла та го, 
што яна рос там не вый шла, што ця жар-
ная, дык яшчэ і ба яз лі вая. Збі рае тую 
буль бач ку ды тра сец ца:

— Вой, зло віць стар шы ня... Вой, бя-
ды нам бу дзе...

На кар ка ла, ка ра цей: конь як быц-
цам ір жэ? Пад ня лі га ло вы — і са праў-
ды: хут кім кро кам ідзе да іх Бу ха роў (на 
ка лё сах па кал до бі нах не раз го ніш ся).

— Уця кай ма! — крык ну ла Воль ка, 
сха пі ла рыд лёў ку, свой кош з буль бай 
і кі ну ла ся да блі жэй ша га ле су.

Ма ры ля, вя до ма ж, за ёй. І доб ра, каб 
лес той быў бліз ка, а то ж... За ды ха лі ся 
ка бе ты, уз мак рэ лі. Воль ка на Ма ры лю 
азір нец ца, спы тае: «Ну што — бя жыць 
стар шы ня?» Тая ка жа: «Бя жыць», бо 
азір нуц ца прос та не мо жа.

З апош ніх сіл жан кі ўця ка лі... І та-
кі ж уцяк лі. У ле се ад ды ха лі ся кры ху 
ды па кі ра ва лі да до му. Зноў жа з пры-
го да мі: па да ро зе Ма ры ля на ра дзі ла 
хлоп чы ка — без па ры, але, дзя куй Бо гу, 
зда ро ва га.

На зва лі ма ло га Кос ці кам. А мя нуш ка 
пры ля пі ла ся не як са ма — Бу ха роў. Хоць 
ён, ка лі ра за брац ца, быў ні пры чым.

Ці ўсё ж пры чым?
Н.С., г. Слуцк

P.S. Шмат га доў пас ля гэ та га прай-
шло, але я і ця пер не ра зу мею, у чым 
быў кры мі нал? Ча му пас ля асноў най 
убор кі ўра джаю нель га бы ло да зво ліць 
кал гас ні кам пе ра коп ваць, пе ра вор ваць 
тое ж буль бя ні шча, каб хоць так ад дзя-
чыць за пра цу? Ча му так доў га лю дзі на 
вёс цы пра ца ва лі за так зва ныя «па лач-
кі», а па сут нас ці — за дар ма?

ПРА КАЗ ЛА, 
ЯКІ НЕ БА ІЦ ЦА 

НІ ЧО ГА, АПРОЧ...
На ша ле ці шча зна хо дзіц ца на па-

чат ку ма ла дзе чан ска га ўзвыш ша, у 
мяс цо вас ці, якую трап на на зы ва юць 
«бе ла рус кай Швей ца ры яй»: бо ў нас, 
як і ў той, са праўд най Швей ца рыі, ёсць 
і го ры, і да лі ны, ёсць сцеж кі, якія іх звяз-
ва юць. Жар ты жар та мі, а з ган ка на шай 
да чы, на прык лад, мож на ба чыць, як уні-
зе, праз мяс тэч ка, да яко га не менш за 
кі ла метр, ву се нем паў зе цяг нік...

Эк зо ты ка! І пры тым пры го жая!
Але ж тут не пра яе — вер нем ся да 

сце жак.
Ад на з іх на дзей на звяз вае на шы да чы 

з тым мяс тэч кам, з чы гу нач най стан цы яй. 
І да яе і ад яе не дзе з мая па каст рыч-
нік па ста ян на хо дзяць лю дзі. Тут жа, ля 
сцеж кі, мес тач коў цы па ста ян на на вяз ва-
юць коз. Ча му, зда га дац ца ня цяж ка: жы-
вё лі ны пры ву ча ны да рук, да па ста ян ных 
па час тун каў. З до му вы хо дзіш, — неш та, 
вя до ма ж, бя рэш. Не сам, дык дзе ці за ля-
ман ту юць, што дзя ліц ца трэ ба!

Дык вось. Не як над вя чор кам пас ля 
дач на га пра цоў на га «ўі кэн да» вяр та ю ся 
я ў Мінск і толь кі збоч ваю на заў сёд ную 

сцеж ку, як з пад лес ку з трэс кам вы скок-
вае... ка зёл. Ды та кі ба ра да ты, вя ліз ны, 
зза ду лан цуг жа лез ны гры міць... У мя не 
ад не ча ка нас ці аж сум ка з рук вы па ла.

А ка зёл між тым па чы нае не прос та 
жаб ра ваць ці гас цін ца вы прош ваць, а 
хо ча... за ра біць яго, каб усё «па-чэс на-
му». Да вай ён, зна чыць, ва кол мя не кру гі 
на ра заць ды вы брык ваць, да вай роз ныя 
гім нас тыч ныя фін ты па каз ваць. Ка рон ны 
ну мар — пад ско чыць і пя рэд ні мі на га-
мі быц цам на пле чы мне хоча стаць, у 
во чы за зір нуць, па кла ніц ца... Ну чыс та 
ар тыст!

Я яму за гэ та вы ступ лен не бу лач ку 
да ла і пай шла б са бе, бо на элект рыч-
ку спя ша ла ся. Але ж кро каў праз пяць 
сцеж ку мне зноў за сту піў ка зёл: ён ха-
цеў пра доў жыць сваё вы ступ лен не.

Да вя ло ся яшчэ раз па гля дзець, по-
тым — па час та ваць, зра біць пяць кро-
каў і...

З та кі мі вось не прад ба ча ны мі «пры-
го да мі» я прай шла ўсё по ле, по тым — 
мост праз рэч ку. А да лей...

Я лас ка ва пра сі ла каз ла ад ча піц ца 
ад мя не, вяр нуц ца на зад, я раз мах ва ла 
сум кай, кры ча ла на яго... Той , што на-
зы ва ец ца, слу хаў і ву хам не вёў.

Мя не тым ча сам аха піў са праўд ны 
ад чай: «на га ры зо це» па ка за ла ся стан-
цыя, і я ўяў ля ла, як за раз, з гэ тым каз-
лом, узы ду на пе рон...

Трэ ба бы ло шу каць вый сце. «Уклю-
чы ла» маз гі, па ду ма ла, што ка зёл гэ-
ты — не іна чай Ян каў: у яго до сыць вя-
лі кі ста так. Ус пом ні ла, як гас па дар па 
ве ча рах за га няў яго ў хлеў і звы чай ных 
люд скіх слоў у яго лек сі ко не та ды не 
бы ло — спрэс ма цю кі.

Вось гэ тым я і на ду ма ла ска рыс тац-
ца: азір ну ла ся (каб лю дзі, бронь Бог, не 
па чу лі), на бра ла ў гру дзі па вет ра і...

Спа чат ку атры ма ла ся ці ха — ка зёл 
на мя не толь кі па гля дзеў, по тым — мац-
ней (ён на сця ро жыў ся), а по тым мя не 
па нес ла, не раў ну ю чы, як то га Аста па. 
Я ска за ла каз лу ўсё, што ду ма ла — пра 
яго, яго ных прод каў, лю дзей з каз лі най 
«упарт асцю»...

«Ар тыст» уваж лі ва слу хаў. У ней кі 
мо мант, мне па да ло ся, што ў яго ва чах 
пра міль гну ла за хап лен не, змя ша нае з 
жа хам, і мор да ў каз ла не як вы цяг ну ла-
ся. Пас ля ча го мой пра ва жа ты на рэш це 
пад брык нуў і, за гры меў шы лан цу гом, 
знік у зва рот ным на прам ку. ...На элект-
рыч ку я, дзя куй Бо гу, па спе ла. І амаль 
усю да ро гу да Мін ска ду ма ла пра сі лу 
пры выч кі, пра тое, што доб рыя сло вы 
яны, вя до ма ж, пры ем ныя — для ўсіх, у 
тым лі ку і каз лоў. Але ж неш та да вес ці 
Ян ка вым мож на толь кі ма там.

Тац ця на Га раль чук, г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 
Ва лян ці на ДОЎ НАР. dounar@zviazda.by

«Пры ві тан не, да ра гая рэ дак цыя! Вы-
пад ко ва да мя не ў ру кі тра пі ла га зе та, у 
якой за ці ка віў ар ты кул пра тое, ча го нель-
га ра біць на ле ці шчы. Я вы піс ваю «Звяз-
ду», та му пра шу на дру ка ваць тое ж са мае, 
толь кі для жы ха роў вёс кі.

Ад лег ласць па між на шым до мам і до-
мам су се да пры бліз на 40 мет раў. Бы вае, 
што су сед ко сіць тра ву бен за ка сой са мым 
ран кам, ка лі мы яшчэ спім. Ён ду мае толь-
кі пра ся бе, не лі чыц ца з на шы мі ін та рэ са-
мі. Вы са дзіў ві на град на ад лег лас ці менш 
за метр ад на шай агуль най мя жы, а так-
са ма дрэ вы. Апроч та го, ён ужо трэ ці год 
вы во зіць тра ву і ін шае смец це на мес ца 
на су праць на ша га ўчаст ка, ад ра зу за на-
шым скле пам. І ка лі бу дзе якая пра вер ка, 
то па ду ма юць на нас.

М.І., Ка рэ ліц кі ра ён».
Ра зам з ліс том на ша чы тач ка да сла ла ксе-

ра ко пію ар ты ку ла, дзе пад ра бяз на рас пі са на, 
што і як мож на ра біць на ле ці шчы, — так бы 
мо віць, для ўзо ру. Га вор ка ў гэ тым вы пад ку 
ідзе пра Ты па выя пра ві лы ўнут ра на га рас-
па рад ку са доў ніц кіх та ва рыст ваў, якія бы-
лі рас пра ца ва ны ў ад па вед нас ці з Ука зам 
Прэ зі дэн та ад 28 сту дзе ня 2008 го да. У іх 
са праў ды вель мі пад ра бяз на рас пі са на, якой 
вы шы ні ага ро джы і дзе на тэ ры то рыі та кіх та-
ва рыст ваў мо гуць быць уста ля ва ны, на якой 
ад лег лас ці ад су сед ня га ўчаст ка мож на вы-

са джваць дрэ вы і ста віць сам са до вы до мік і 
г.д. Вось толь кі для вё сак та кіх пад ра бяз ных 
пра віл... ня ма.

— Вяс коў цы па він ны пад па рад коў вац ца 
пра ві лам го ра да бу даў ніц тва на се ле ных пунк-
таў ся дзіб на га ты пу, з які мі больш пад ра бяз-
на мож на азна ё міц ца, звяр нуў шы ся ў ад дзел 
ар хі тэк ту ры рай вы кан ка ма, — па цвер дзіў на-
шу дум ку стар шы ня Рай цаў ска га сель ска-
га вы кан ка ма Ва ле рый БАБ КО. Ме на ві та 
на яго тэ ры то рыі зна хо дзіц ца вёс ка, у якой 
пра жы вае на ша за яў ні ца. Ча му мы не ста лі 
на зы ваць яе проз ві шча і мес ца пра жы ван ня 
цал кам, ста не зра зу ме лым да лей.

Дык вось у тых пра ві лах са праў ды пра пі-
са на, што, на прык лад, яб лы ні і слі вы па він ны 
быць па са джа ны на ад лег лас ці не менш за 
тры мет ры ад мя жы з су сед нім участ кам. 
Але...

— Ка лі са джан цы бы лі па са джа ны ад 
ага ро джы ў мет ры ад мя жы чу жо га ўчаст ка 
сё ле та, мы мо жам вы нес ці рэ ка мен да цыю 
пе ра нес ці па сад кі. Ка лі дрэ вы бы лі па са джа-
ны дзе сяць га доў та му, не за да во ле ным за-
ста ец ца толь кі звяр тац ца ў суд, — рас па вёў 
да лей Ва ле рый Фё да ра віч.

Стар шы ня сель ска га вы кан ка ма ўво гу-
ле здзі віў ся па стаў ле ным у ліс це пы тан ням: 
ужо не каль кі ме ся цаў ні хто тра ву не ко сіць і 
не вы во зіць яе. Ка лі быў ней кі кан флікт, па 
да па мо гу трэ ба бы ло звяр тац ца ра ней. Тым 

не менш Ва ле рый Баб ко да дат ко ва па спра-
ба ваў ра за брац ца ў сі ту а цыі, па бы ваў шы на 
мес цы.

— За яў ні ца ва ша па ста ян на пра жы вае ў 
вёс цы, а яе су сед — дач нік з Лі ды, за раз ён на 
ле ці шчы не жы ве. Праз ага ро джу са праў ды 
мож на бы ло за ўва жыць са джан цы ві на гра ду, 
вы са джа ныя ім зу сім бліз ка да яе, — рас па вёў 
Ва ле рый Фё да ра віч. — Вы шы ня гэ тых са джан-
цаў скла дае ка ля пя ці сан ты мет раў. Маг чы ма, 
іх па са дзі лі ў гэ тым мес цы ча со ва...

Мо жа, у дадзеным вы пад ку з пісь мом у 
рэ дак цыю га вор ка ідзе пра так зва ны ча ла ве-
чы фак тар, ка лі су се дзі не мо гуць да мо віц ца 
па між са бой па-люд ску?..

�

Свой по глядСвой по гляд  ��

ЕЎ РА БА ЧАН НЕ 
ЯК СПОРТ
У бе ла ру саў тры ўлю бё ныя ві ды спор ту: 

фут бол, ха кей і «Еў ра ба чан не»
Так, за му зыч ным кон кур сам мы на зі ра ем 
з амаль спар тыў ным аза ртам. Жарс ці па чы на юць ві ра ваць 
яшчэ на эта пе на цы я наль на га ад бо ру. Што год у ін тэр нэ це 
раз лі ва ец ца мо ра «жоў ці»: і жу ры «куп ле нае», і вы ка наў цы 
«абы-якія», і пес ні «абы-што». Што год хто-не будзь 
са спе ва коў, ка му не па шчас ці ла, па чы нае ску го ліць 
пе рад жур на ліс та мі. Маў ляў, за су дзі лі мя не, і ня ма ў све це 
спра вяд лі вас ці...

Што год мы на зі ра ем за са мім кон кур сам з ад ной дум кай: мо жа, 
хоць гэ тым ра зам на шыя пе ра мо гуць? Ці ха ця б у «дзя сят ку» тра-
пяць? І што год ла дзяц ца ток-шоу з «раз бо рам па лё таў». Чым мы зноў 
не да га дзі лі Еў ро пе? І ка лі бе ла рус кі ар тыст атры мае, на рэш це, хрус-
таль ны мік ра фон? Мой улас ны пра гноз: ні ко лі. Пры нам сі па куль «Еў-
ра ба чан не» для нас — па дзея кас міч на га маш та бу і сур' ёз нас ці.

Прос тае пы тан не: ці ба га та пе ра мож цаў «Еў ра ба чан ня» ста ла 
су свет ны мі «зор ка мі»? Да вай це лі чыць: «АВВА», То та Ку туньё, Се-
лін Ды ён, Кліф Ры чард і... Ба дай, усё. І гэ та за амаль шэсць дзя сят 
га доў! Не дзі ва, што сур' ёз ныя му зыч ныя лэй блы не ўспры ма юць 
«Еў ра ба чан не» як прад стаў ні чы фо рум. У «ста рой» Еў ро пе гэ та 
за баў лян ка для хат ніх гас па дынь. Куз ня «зо рак» дру го га эшэ ло ну. 
Але мы да гэ та га чыс та ка мер цый на га ме ра пры ем ства ча мусь ці 
ста вім ся над звы чай сур' ёз на. Амаль як да Алім пі я ды або чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі.

Зрэш ты, не толь кі мы. Праз мер ная ўва га да «Еў ра ба чан ня» ўлас-
ці ва мно гім кра і нам, што па раў наль на ня даў на з'я ві лі ся на па лі тыч-
най кар це. Кра і нам, якім хо чац ца сцвер дзіц ца. Аб грун та ваць сваё 
жа дан не «людзь мі звац ца». І «Еў ра ба чан не» — гэ та маг чы масць 
за явіць пра сваю «ня гор шасць». Та му ар тыс та ста ра ем ся вы браць 
та ко га, каб спя ваў хо ра ша. І пес ні пі шам «фар мат ныя». Бо гэ та на 
«экс парт» ідзе. Але ў вы ні ку — но вае рас ча ра ван не. Бо еў ра пей цы 
ўсё гэ та сто ра зоў ба чы лі і чу лі. Ім ця пер па да вай не ва каль нае май-
стэр ства, а трэш і эпа таж.

Та му з папярэдніх удзель ні каў бе ла рус ка га ад бо ру ма і мі аса-
біс ты мі фа ва ры та мі бы лі «зом бі». Шка да, што не прай шлі ў фі нал. 
Бо ме на ві та яны гля дзе лі ся б на сцэ не су час на га «Еў ра ба чан ня» 
най больш ар га ніч на. А спя ваць мож на што за ўгод на. Хоць таб лі цу 
Мен дзя ле е ва пад цым ба лы. На «кон кур се пес ні» са мі пес ні даў но 
ні ко га не «тор ка юць». А вось якая-не будзь ба ра да тая жан чы на — 
гэ та па цеш на. Дар ма што яе кам па зі цыю праз паў го да на ўрад ці хто 
пры га дае. За тое эпа та жу — хоць каў шом бя ры. Та му ка лі мы хо чам 
пе ра маг чы, трэ ба зра зу мець ад но: пес ня — гэ та фар маль насць. 
Га лоў нае — ві зу аль ны воб раз, кар цін ка.

Еў ра пей скую пуб лі ку трэ ба здзіў ляць і ага ломш ваць. Пры ду маць 
неш та та кое, каб яна за бы ла ся, як ды хаць. Ства рыць ме ды я ле ген ду. 
На прык лад, пра ва каль ны ан самбль баб роў-транс ген да раў. Або дзі-
кіх па ле шу коў, што ні бы та вя ка мі жы лі іза ля ва на ад цы ві лі за цыі. Але 
вір ту оз на іг ра юць на лыж ках і жур бот на спя ва юць свае ста ра жыт ныя 
па ля шуц кія пес ні. Вось та ды пе ра мо га бу дзе на шая.

Ка лі ж ка заць сур' ёз на, то пе ра мо га на «Еў ра ба чан ні» — гэ та 
най перш пос пех асоб на га вы ка наў цы і яго прад зю са раў. Але не па-
каз чык раз віц ця кра і ны. А што па каз чык? На прык лад, тры за ла тыя 
ме да лі Да р'і До мра ча вай. Яны свед чаць пра раз віц цё бе ла рус ка га 
спор ту. Пра тое, што ў на шай та ле на ві тай мо ла дзі ёсць шанц рэа лі-
за ваць свой па тэн цы ял. Вось гэ та, а не кон курс пе се нек-ад на дзё нак, 
і вы зна чае прэ стыж дзяр жа вы.

Зрэш ты, і без гуч ных пе ра мог мож на адэ кват на ста віц ца да сва ёй 
кра і ны і са мо га ся бе. Бо ча ла век, як і на род, з нар маль най са ма ацэн-
кай не за ле жыць ад чу жой дум кі. Хай на шы ар тыс ты яшчэ сто ра зоў 
«пра ля цяць» на «Еў ра ба чан ні», бы тая фа не ра над Па ры жам. Ча му 
гэ та па він на за сму чаць бе ла ру саў — на род з са ма быт най му зыч най 
куль ту рай? На род, у яко га бы лі і ёсць му ля він скія «Пес ня ры»? Ча му 
мы звяз ва ем прэ стыж на шай кра і ны з пос пе хам на кон кур се, дзе 
час цей за ўсё пе ра ма га юць блаз ны? Дзе ўсё вы ра шае не кам пе-
тэнт нае жу ры, а гуль ня «Пра га ла суй за су се да»?

Як ста віц ца да «Еў ра ба чан ня»? Як да звы чай на га шоу. Ці ка ва га 
ві до ві шча на адзін раз. Ка лі нех та з на шых ар тыс таў рап там пе ра-
мо жа — шчы ра па ра да вац ца за зем ля ка. Ка лі ж не — па цеп нуць 
пля чы ма і пе ра клю чыць тэ ле ві зар.

Ва лян цін БОЙ КА
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Аб' яву з інт ры гу ю чым 
за пра шэн нем чы та лі ўсе — 
і да рос лыя, і дзе ці. 
За зі ра лі ў біб лі я тэ ку, 
ці ка ві лі ся: «Што, са праў ды 
ча со піс пры яз джае? 
Жыў цом?»
На са мрэч, лі та ра тур ныя 
гас цёў ні «Бя роз кі» 
ўжо ста лі школь най 
тра ды цы яй: ад на з іх, 
для на ву чэн цаў сё мых 
кла саў, ад бы ла ся 
ў каст рыч ні ку; дру гая, 
для шас ці клас ні каў, — 
у ліс та па дзе. 
Ця пер вось да снеж ня 
даб ра лі ся.

Ня дзіў на: ча со піс у нас у па ша-
не. Кож ны клас вы піс вае. Кож ны 
ву чань чы тае. Ча му? Та му што 
гэ та ці ка ва. Ве се ла. Па ву чаль на. 
Зай маль на. Ін тэ рак тыў на. Ак ту-
аль на. Мод на, урэш це.

А яшчэ та му, што «Бя роз ка» 
пі ша пра на шу шко лу. І на шы 
дзе ці пі шуць для «Бя роз кі». Ста-
ра юц ца вель мі. І ра ду юц ца, ка лі 
атрым лі ва ец ца са праўд ная пуб-
лі ка цыя. Вя до ма — яшчэ толь кі 
ву чань, а ўжо — аў тар! Шко ла 
ўва хо дзіць у склад са ве та чы та-
чоў ча со пі са. І сяб руе з ім у са-
цы яль най сет цы «УКан так це», 
дзе ліц ца на ві на мі з сяб ра мі, 

баць ка мі і ка ле га мі. Та кая вось 
вір ту аль ная «бя ро за вая» сет ка 
атрым лі ва ец ца.

Са ма су стрэ ча ад бы ва ец-
ца, на га да ем, у біб лі я тэ цы. За 
круг лым ста лом збі ра юц ца вуч-
ні і вы клад чы кі. Чы та юць ар ты-
ку лы, аб мень ва юц ца дум ка мі, 
спра бу юць вы сту піць у якас ці 
да рад чы каў для ге ро яў руб ры кі 
«Сі ту а цыя плюс». За да юць пы-
тан ні на шым аў та рам — іх па куль 
што тры — Па вел Ародзь, Лі за 
Сцяц ко і Га лі на Ана толь еў на Бог-

дан, ня змен ная вя ду чая руб ры кі 
«Сі ту а цыя плюс».

Трое, а ха це ла ся б бо лей! Гэ-
та му і пры све ча на дру гая част-
ка гас цёў ні — аб мяр коў ва юц ца 
бу ду чыя ар ты ку лы бу ду чых аў-
та раў.

— Хто б мог на пі саць для 
«Бя роз кі» рэ пар таж пра ці ка вую 
па дзею? — пы та ец ца гас па ды-
ня гас цёў ні Ні на Аляк санд раў на 
Мінь ко.

Тры ру кі па ды ма юц ца ўго ру 
па куль што не ра шу ча.

— А хто на ін тэр в'ю з мэ рам 
за мах нец ца? — усмі ха ец ца Га-
лі на Ана толь еў на.

— А мож на? — за ды ха юц ца 
ад за хап лен ня хлоп чы кі, вы кі да-
ю чы ўго ру да ло ні.

— Для «Бя роз кі» мож на. А хто 
каз ку пры ду мае?

І ажы ва юць во чы, і све цяц ца 
за гад ка вы мі ўсмеш ка мі тва ры, 
і па чы нае пра ца ваць дзі ця чая 
фан та зія. Без умоў на, не ўсе сён-
няш нія эн ту зі яс ты бу дуць аў та-
ра мі ча со пі са. Але даць ім та кую 
маг чы масць, абу дзіць за ці каў-
лен насць да твор ча га са ма вы-
яў лен ня, да чы тан ня, пра дэ ман-
стра ваць уні каль насць вы дан ня 
па сі лах кож най шко ле. Тым 
больш што рэ дак цыя ві тае і пад-
трым лі вае іні цы я ты ву дзя цей.

У перс пек ты ве гас цёў ні пла-
ну ец ца ра біць ад кры ты мі, гэ та 
зна чыць вы кла даць ін фар ма цыю 
і фо та здым кі ў школь ных се це-
вых су пол ках, да лу чаць баць коў, 
вы клад чы каў, вуч няў.

А яшчэ мы вель мі спа дзя ём ся 
на пра цяг на ша га сяб роў ства з 
«Бя роз кай», но выя ці ка выя тэкс ты, 
но выя яр кія лі та ра тур ныя па дзеі.

Га лі на БОГ ДАН,
на мес нік ды рэк та ра 

па вы ха ваў чай ра бо це 
СШ №12 г. Грод на
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Еў ра пей скую пуб лі ку трэ ба здзіў ляць і ага ломш ваць. 
Пры ду маць неш та та кое, каб яна за бы ла ся, як ды хаць. 
Ства рыць ме ды я ле ген ду. На прык лад, пра ва каль ны 
ан самбль баб роў-транс ген да раў.

За пра шае ча со піс «Бя роз ка»За пра шае ча со піс «Бя роз ка»  ��

ВЕ СЕ ЛА, ПА ВУ ЧАЛЬ НА, ІН ТЭ РАК ТЫЎ НА!..

Пы таль нікПы таль нік  ��

«СУ СЕД У ВЁС ЦЫ 
БЛІЗ КА ДА АГА РО ДЖЫ ВЫ СА ДЗІЎ ВІ НА ГРАД...»

Парт рэт су час ні каПарт рэт су час ні ка  ��

26 ГА ДОЎ НА СОН, 
6 — НА ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР
На што бе ла ру сы тра цяць свой час?

Та кім пы тан нем за да лі ся спе цы я ліс ты На цы я наль на га 
ста тыс тыч на га ка мі тэ та. Пад час маш таб на га да сле да-
ван ня бюд жэ ту ча су яны апы та лі шэсць ты сяч сем' яў. 
Удзель ні кі вя лі два дзён ні кі: за буд ныя і вы хад ныя дні. 
Вы свет лі ла ся, што ся рэд не ста тыс тыч ны бе ла рус за ўсё 
жыц цё 26,6 го да тра ціць на сон, амаль ча ты ры га ды есць і 
яшчэ 2,5 го да га туе гэ тую ежу. Пе рад тэ ле ві за рам мы пра-
седж ва ем ка ля шас ці га доў і толь кі пяць ме ся цаў чы та ем 
мас тац кую лі та ра ту ру. У па раў на нні з аме ры кан ца мі мы 
спім на год больш, але тыя гля дзяць тэ ле пе ра да чы аж но 
дзе вяць га доў.

СЕМ ХВІ ЛІН НА АДУ КА ЦЫЮ
— На сель ніц тва ва ўзрос це 10 га доў і ста рэй шае амаль па ло-

ву свай го ча су тра ціць на сон і аса біс тую гі гі е ну, — рас па вя дае 
Іна КА НА ШО НАК, на чаль нік упраў лен ня ста тыс ты кі ўзроў-
ню жыц ця на сель ніц тва і аб сле да ван ня хат ніх гас па да рак 
Бел ста та. — 16 пра цэн таў ча су ідзе на пра цу і звя за ную з ёй 
дзей насць, 19 — на вя дзен не хат няй гас па дар кі, до гляд дзя цей, 
да па мо гу род ным, сяб рам і аду ка цыю. Яшчэ 19 пра цэн таў скла-
дае воль ны час.

Бе ла ру сы спяць 8 га дзін 43 хві лі ны, га дзі ну і 17 хві лін тра цяць 
на хар ча ван не. За пра цай жан чы на ў ся рэд нім пра во дзіць амаль 
сем га дзін, муж чы на — на 40 хві лін больш. За ты дзень жан чы ны 
і муж чы ны за ня ты ад па вед на 43 і 48 га дзін. Чвэрць апы та ных за-
раб ляе на жыц цё і ў вы хад ныя. Ці ка ва, што га рад скія муж чы ны 
тра цяць на пра цу на шэсць пра цэн таў больш ча су, чым жан чы ны, 
а вяс ко выя — на ўсе 12 пра цэн таў. Ад нак ка лі браць пра цоў ную 
на груз ку, якая ўклю чае аплат ную і не аплат ную пра цу, кар ці на 
зу сім ін шая: 63 га дзі ны ў муж чын і 70 у жан чын.

ЕЖУ ГА ТУ ЕМ ХУТ ЧЭЙ ЗА РА СІ ЯН
Амаль тры з па ло вай га дзі ны на дзень бе ла ру сы тра цяць на 

вя дзен не гас па дар кі і до гляд дзя цей. Пен сі я не ры зай ма юц ца 
хат ні мі спра ва мі на дзве га дзі ны больш, чым тыя, хто пра цуе. 
Асноў ная на груз ка, вя до ма, на жан чы нах. Яны на га дзі ну больш 
пра вод зяць за плі той, на 20 хві лін даў жэй мы юць по суд і на 18 хві-
лін больш мы юць адзен не і бя ліз ну і чыс цяць абу так. Амаль шэсць 
пра цэн таў муж чын уво гу ле ні чо га не ро бяць па до ме. Хоць трэ ба 
ад даць ім на леж нае: бу даў ніц твам і ра мон там ма шы ны пе ра важ-
на зай ма юц ца муж чы ны.

Ба га тыя сем'і мо гуць да зво ліць са бе тра ціць на хат нія спра вы 
на 23 хві лі ны ў дзень менш, чым лю дзі з ніз кім пры быт кам, і на 
10 хві лін больш пра во дзіць у кра мах.

Дзе ці ва ўзрос це 10-15 га доў што дзень ад да юць на пра цу па 
до ме амаль га дзі ну. Тра ці на пад лет каў мые по суд, чвэрць са мі 
га ту юць са бе ежу і да гля да юць свой скіх жы вёл. Сем пра цэн таў 
дзя цей мые адзен не і пра суе.

У пы тан нях хат няй гас па дар кі бе ла ру сы па доб ныя да па ля каў. 
А вось у па раў на нні з ра сі я на мі ёсць ад роз нен ні: з пры га та ван-
нем ежы і мыц цём по су ду мы спраў ля ем ся на 20 хві лін хут чэй за 
на шых су се дзяў.

ГА ЛОЎ НЫ ТЭ ЛЕ ГЛЯ ДАЧ — МУЖ ЧЫ НА НА ПЕН СІІ
Воль на га ча су ў бе ла ру са — ча ты ры з па ло вай га дзі ны на 

дзень. Пры чым у муж чын яго на паў га дзі ны больш, чым у жа чын, 
у буд ні і на паў та ры — па вы хад ных. Амаль па ло ву гэ та га ча су 
на сель ніц тва тра ціць на срод кі ма са вай ін фар ма цыі.

— У 21.30 пе ра да чы гля дзяць 33 са 100 жан чын і 40 са 100 муж-
чын. Гэ ты час — са мы пі ка вы па пра гля дзе тэ ле ві за ра, — кан-
ста туе Іна Ка на шо нак.

Больш за ўсіх пе рад «скры няй» пра седж ва юць па жы лыя муж-
чы ны — 3 га дзі ны 19 хві лін за дзень. А мас тац кую лі та ра ту ру 
час цей чы та юць дзяў ча ты-пад лет кі — па 17 хві лін што дня.

15 пра цэн таў воль на га ча су ідзе на раз мо вы. Яшчэ па дзе-
вяць пра цэн таў пры па дае на ак тыў ную дзей насць і хо бі. Толь кі 
ча ты ры хві лі ны на дзень ся рэд не ста тыс тыч ны жы хар на шай 
кра і ны тра ціць на на вед ван не тэ ат раў і му зе яў. Столь кі ж ідзе 
на за ня ткі спор там (хоць на ак тыў ныя ві ды дзей нас ці бе ла ру сы 
ад да юць ка ля паў га дзі ны, яны па збя га юць ін тэн сіў ных на гру зак 
і ад да юць пе ра ва гу звы чай ны му шпа цы ру). Ці ка ва, што сён ня ў 
нас воль на га ча су на 40 хві лін больш, чым дзе сяць га доў та му. 
Праў да, ідзе ён... у ні ку ды. Згод на з да сле да ван нем, мы амаль 
40 хві лін у су ткі ні чо га не ро бім.

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

�

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» 
(ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

Л
о

т
 №

1 Легковой вагон Volkswagen Transporter, 
рег. № 9597 ВР-7, кузов (VIN)

№ WV2ZZZ70Z1H103889, год выпуска – 2001 г., 
местонахождение – г. Минск, ул. Чапаева, 4

Начальная 
цена с НДС, 
бел. рублей

Задаток 
с НДС,

бел. рублей

Шаг 
аукциона, 

%

47 880 000 2 394 000 5

Л
о

т
 №

2 Грузовой вагон Volkswagen Transporter, 
рег. № МА 0318, кузов (VIN)

№ WV1ZZZ70Z2H129119, год выпуска – 2002 г., 
местонахождение – г. Минск, ул. Чапаева, 4

Начальная 
цена с НДС, 
бел. рублей

Задаток 
с НДС, 

бел. рублей

Шаг 
аукциона, 

%

71 160 000 3 558 000 5

Л
о

т
 №

3 Грузовой вагон Volkswagen Multivan, 
рег. № 0707 МАО, кузов (VIN)

№ WV2ZZZ70Z2H066900, год выпуска – 2001 г., 
местонахождение – г. Минск, ул. Чапаева, 4

Начальная 
цена с НДС, 
бел. рублей

Задаток 
с НДС, 

бел. рублей

Шаг 
аукциона, 

%

87 120 000 4 356 000 5

Л
о

т
 №

4 Легковой вагон Volkswagen Transporter, 
рег. № 9911 ААХ, кузов (VIN)

№ WV2ZZZ70Z3Х029931, год выпуска – 2003 г., 
местонахождение – г. Минск, ул. Чапаева, 4

Начальная 
цена с НДС, 
бел. рублей

Задаток 
с НДС, 

бел. рублей

Шаг 
аукциона, 

%

38 280 000 1 914 000 5

Л
о

т
 №

5 Легковой хэтчбэк Volkswagen Polo, 
рег. № 6634 IХ-7, кузов (VIN)

№ WVWZZZ6NZ1Y304716, год выпуска – 2002 г., 
местонахождение – г. Минск, ул. Чапаева, 4

Начальная 
цена с НДС, 
бел. рублей

Задаток 
с НДС, 

бел. рублей

Шаг 
аукциона, 

%

36 960 000 1 848 000 5

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он со-
гласен приобрести Лот №1 и (или) Лот №2 и (или) Лот №3 и (или) Лот №4 и (или) Лот 
№5 по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, 
должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Лота (ов) в течение 10 (десяти) 
банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Валюта торгов – белорусский рубль. Валюта платежа – белорусский рубль.
Сумма для оплаты задатка за участие в аукционе производится в белорусских рублях.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота №1 и (или) Лота №2 и (или) Лота №3 
и (или) Лота №4 и (или) Лота №5 согласовываются Победителем аукциона (Претенден-
том на покупку) и Продавцом при заключении договора купли-продажи, но не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аук-
циона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона на основа-
нии счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания прото-
кола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные за-
конодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 18.01.2016 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25, 2 этаж, каб. 209

Задаток перечисляется до 13.01 2016 на р/с 3012001673822 в ЦБУ №538 ОАО «Белин-
вестбанк» г. Минск, ул. Коржа, 11А, код 369. Получатель – РУП «Жилкоммунтехника», 
УНП 100135569. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Лот №__), проводимом 18 января 2016 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток 
в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на 
участие в них.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену.
Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов согласно дей-
ствующему законодательству.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 
до 13.00, с 13.00 до 17.30 по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 25, каб. 209.
Форму заявления и приложения к заявлению можно получить по факсу: 8017 204-78-81 
или через запрос на e-mail: jkt@tut.by. Окончание приема заявлений – 13.01.2016 в 11.00. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное 
лицо для осмотра Объекта (Объектов): Почопко Вадим Леонович, (017) 204-71-51, 
(029) 147-24-89.
Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Ре-
спублики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» и Положения об организации и проведении аукционов. 
Более подробную информацию можно получить у Организатора аукциона.

� Организатор: 8 (017) 204-71-51, 8 (029) 698-51-76, 8 (029) 395-36-35 
• e-mail: jkt@tut.by 


