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На 24-х квад рат ных мет-
рах раз мя шча юц ца са ні, ка-
на па, трон і ка мін, за се ле ны 
па кой жы вё ла мі, якія тра ды-
цый на аса цы ю юц ца з зі мой, 
у пры ват нас ці, зай ца мі. Усё 
гэ та зроб ле на з лё ду, а за-
хоў вае ін тэр' ер тэм пе ра ту ра 
ў мі нус 10 гра ду саў. Без цёп-
лай воп рат кі пра тры мац ца 
ў та кой ка зач най рэ зі дэн цыі 
цяж ка. Да паў няе экс па зі цыю 
ат мас фер ная пад свет ка. Усю 
«мэб лю» мож на кра наць і на-
ват вы ка рыс тоў ваць па пра-
мым пры зна чэн ні, праў да, не 
над та доў га — каб не пра сту-
дзіц ца.

— Ідэя з'я ві ла ся прос та — 
мы ха це лі зра біць неш та та-
кое, ча го яшчэ не бы ло ў Бе-
ла ру сі, — рас па вя дае аў та рка 
ідэі ле дзя но га па коя, спе цы-
я ліст па мар ке тын гу кам па-
ніі-за бу доў шчы ка «А-100 
Дэ ве ла пмент» Воль га ЦІШ-
КЕ ВІЧ. — Вы пад ко ва ўба-
чы лі пра цы сту дыі ле дзя но га 
мас тац тва Nіce, якая по тым 
і ста ла вы ка наў цам пра ек та, 

і вы ра шы лі, што гэ та бу дзе 
ці ка ва. Ад мо ман ту рас пра-
цоў кі ма ке та і да за вяр шэн ня 
ра бот над скульп ту ра мі прай-
шло два ме ся цы. На вед ван не 
па кою бу дзе для ўсіх бяс плат-
ным, пра ца ваць ён бу дзе што-
дзень з 10 ра ні цы да са ма га 
ве ча ра, а сам пра ект пра цяг-
нец ца да 15 сту дзе ня. Маг чы-
ма, па за вяр шэн ні вы ста вім 
скульп ту ры на ву лі цы.

Па сло вах кі раў ні ка сту-
дыі ле дзя но га мас тац тва 
Nіce Аляк сея АЎ СЕЙ КІ, 
пра цэс ства рэн ня ле дзя ных 
скульп тур — не са мая прос-
тая за да ча. На ват ва да, якая 
пас ля пры мае вы бра ную мас-
та ком фор му, рых ту ец ца па 
спе цы яль най тэх на ло гіі — у 
яе па ві нен быць пэў ны хі-
міч ны са стаў і асаб лі выя ха-
рак та рыс ты кі. Уся го пад час 
пра цы бы ло вы ка ры ста на 
шэсць тон вад ка сці, а не ка-
то рыя экс па на ты ва жаць ка-
ля то ны. Ства раль нік па коя 
абя цае, што за больш як ме-
сяц фі гу ры не са псу юц ца і не 
зме няць фор му, ка лі толь кі 
чыя-не будзь не ахай насць не 

па кі не зай цаў без ву шэй.
Для бу ду чых на вед ні каў 

па коя ства раль ні кі пад рых та-
ва лі ад мыс ло вую пра гра му: 
што дзень ка ля па коя бу дзе 
«дзя жу рыць» Дзед Ма роз, 
тут жа яму мож на бу дзе па кі-
нуць ліст з па жа да ны мі па да-
рун ка мі (вя до ма, у ле дзя ной 
скры ні).

У цы ры мо ніі ад крыц ця ста-
ліч на га «по лю са хо ла ду» ўзя лі 
ўдзел і тыя, ка му да ма ра зоў і 
за мкнё най пра сто ры не пры-
вы каць: бе ла рус кія па ляр ні кі 
Юрый ГІ ГІ НЯК і Ула дзі слаў 
МЯ МІН рас ка за лі на вед ні кам 
пра свае пры го ды і што дзён-
нае жыц цё ў Ан тарк ты дзе. Ра-
зам з па ляр ні ка мі пры сут ныя 
за пі са лі зва рот да сва іх ка лег, 
якія ця пер на кі роў ва юц ца на 
паў днё вы кан ты нент і на пра-
ця гу на ступ ных ме ся цаў бу-
дуць ман ці ра ваць там пер шую 
бе ла рус кую ан тарк тыч ную 
стан цыю. Пры ві тан не з ра дзі-
мы ка ман да ўба чыць, як толь-
кі вер нец ца на вя лі кую зям лю 
ў аф ры кан скім Кей птаў не.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by

«ЛЕ ДЗЯ НЫ ПА КОЙ» «ЛЕ ДЗЯ НЫ ПА КОЙ» 
ДЛЯ СВЯ ТОЧ НА ГА НА СТРОЮДЛЯ СВЯ ТОЧ НА ГА НА СТРОЮ

— На ва шу дум ку, на коль кі ДА ІШ 
не бяс печ ная для Бе ла ру сі?

— Пра мой па гро зы ў гэ тым пла не для 
кра і ны ня ма. У Бе ла ру сі ад сут ні чае тэн-
дэн цыя раз віц ця ідэа ло гіі гру поў кі. Та му 
што му суль ман пра жы вае не так шмат 
(не каль кі дзя сят каў ты сяч), і ў муф ты я та 
атрым лі ва ец ца аб' яд ноў ваць усіх вер ні-
каў пад агуль ным да хам мя чэ ці.

— А ча му ў ас тат ніх кра і нах, асаб-
лі ва ў Еў ро пе, ДА ІШ мае столь кі пры-
хіль ні каў?

— ДА ІШ раз ві ва ец ца з-за та го, што 
лю дзі не ма юць на леж най рэ лі гій най 
аду ка цыі. Гру поў ка зай ма ец ца пра па-
ган дай ра ды каль на га іс ла му і не тлу-
ма чыць сут насць рэ лі гіі цал кам, а толь-
кі тыя фак ты, якія ім на ру ку. Бя руць 
цы та ту з Ка ра на і трак ту юць, як лі чаць 
па трэб ным. Та му ў ра ды гру поў кі трап-
ля юць тыя, хто не ве дае і не ра зу мее 
іс ла му. А іх сён ня ў све це ня ма ла.

— На коль кі я ве даю, гэ та ўво гу ле 
да лё кая ад ідэа лаў іс ла му ар га ні за-
цыя.

— Без умоў на. Яны па ру ша юць асноў-
ныя прын цы пы на шай ве ры. Са мо сло ва 
«іс лам» па хо дзіць ад сло ва «са лам» — 
гэ та зна чыць мір. Пад крэс лю: гэ та рэ лі-
гія, якая па він на нес ці ў са бе мір. І сло ва 
му суль ма нін ад араб ска га сло ва «асля-
ма» — уве ра ваў шы ў адзі на га Бо га.

Мэ та іс ла му, ды, на пэў на, і ас тат ніх 
рэ лі гій, — акрэс ліць лю дзям мя жу па між 
да бром і злом. Сён ня яна вель мі тон кая. 
Яе лёг ка пе ра сту па юць, зай ма юц ца са-
ма апраў дан нем. Па ло гі цы лю дзей, яны 
ро бяць штось ці доб рае, але на са мрэч 
гэ та шко дзіць іх ася род дзю і гра мад ству 
ў цэ лым.

У свой час я вы ву чаў на шу рэ лі гію 
вель мі шы ро ка, пра чы таў усе да ступ-
ныя кні гі, і аду ка цыя ў мя не ад па вед-
ная. За га ды вы ву чэн ня не ад шу каў 
у ёй ні я кай агрэ сіі, пры ха ва най ва ро-
жас ці як з му суль ма на мі, так і з ін шы мі 
вер ні ка мі. Пра рок Му ха мед жыў у мі ры 
і спа коі ра зам з іў дзе я мі, хрыс ці я на мі, 
ня ве ру ю чы мі. Ён па ка заў нам прык лад 
та го, што не толь кі мож на, але і не аб-
ход на нес ці мір не толь кі му суль ма нам, 

а так са ма і тым, хто вы знае ін шыя ве ры 
і на ват і тым, хто ў Бо га не ве рыць. Як 
ка заў Пра рок, «ад му суль ма ні на не па-
він на быць шко ды: ні ад яго ру кі, ні ад 
яго язы ка». А ДА ІШ па ру шыў усе гэ тыя 
прын цы пы: яны ва ю юць, за бі ва юць без-
аба рон ных лю дзей, на ват му суль ман, 
што з'яў ля ец ца ад ным з са мых вя лі кіх 
гра хоў.

— Мо жа це пра вес ці гіс та рыч ную 
па ра лель з ДА ІШ?

— Та кая ж сі ту а цыя ў свой час бы-
ла на Паў ноч ным Каў ка зе. Ка лі ра сій скі 
ўрад ра за браў ся, чым ад роз ні ва юц ца 
му суль ма не ад тэ ра рыс таў, та ды змог 
сі ла вым спо са бам су па ко іць вай ну, і 
ця пер Ра сія кант ра люе Паў ноч ны Каў-
каз. Ра сі я не па ка за лі, што па ва жа юць 

му суль ман, іх рэ лі гію і тра ды цыі, яны 
со чаць за аду ка цы яй, ідэа ло гі яй, якая 
там се ец ца. Тым са мым змаг лі па зба віц-
ца ад эк стрэ міс таў, якія пра па ган да ва лі 
ра ды ка лізм. Та му ад каз насць шмат у 
чым кла дзец ца на пле чы дзяр жа вы: яна 
му сіць са чыць за тым, хто і як на ву чае 
іс ла му, якія пра па вед ні кі пры яз джаюць 
на яе зям лю.

— А бы лі вы пад кі, ка лі ў Бе ла русь 
пры яз джа лі та ко га кштал ту «пра па-
вед ні кі»?

— Так, бы лі. Яны спра ба ва лі тут за-
стац ца і дзей ні чаць. Але му суль ман ская 
су поль насць іх вы цес ні ла. Мы па ка за лі, 
што ма ем сваю сіс тэ му на ву чан ня іс-
ла му для ўсіх ах вот ных. Так бы мо віць, 
ад сек лі ўсе іх спро бы на па чат ку.

Так са ма важ на, што мы ма ем па-
ра зу мен не з бе ла рус кі мі дзяр жаў ны мі 
ор га на мі. Яны су пра цоў ні ча юць з муф-
ты я там і ба чаць, што му суль ман ская су-
поль насць вы знае тра ды цый ны іс лам — 
мір ную рэ лі гію. Му суль ма не ў Бе ла ру сі 
жы вуць ужо 600 га доў (іс лам пры нес лі 
ў свой час та та ры). Ні ра зу за гэ ты час 
у нас не бы ло су тык нен няў на рэ лі гій най 
гле бе. Спа дзя ю ся, што тое ад моў нае, 
што ад бы ва ец ца ў све це, так і не да кра-
нец ца Бе ла ру сі.

— Што ўво гу ле мо жа пры ва біць 
лю дзей у ДА ІШ?

— У яе ўсту па юць не над та па спя-
хо выя асо бы. Як па каз ва юць на ву ко-
выя да сле да ван ні, у гру поў ку ідуць 
тыя, хто не рэа лі за ваў ся ў ся бе до ма. 
Ка лі му суль ма нін пісь мен ны, лю біць 
ву чыц ца, пра ца ваць, ён доб ра пры-

ста су ец ца жыць і ў не му суль ман скай 
кра і не. Тых, хто не ад шу каў са бе мес-
ца на ра дзі ме ці ў ін шай кра і не, ДА ІШ 
пры ваб лі вае ло зун га мі: «Пры ходзь це 
сю ды, мы ства ра ем но вую дзяр жа ву, 
і вы бу дзе це ка ля яе вы то каў». З'яў-
ля ец ца ілю зія, што лю дзі па едуць на 
за ва я ва ныя тэ ры то рыі, зой муць ні шу ў 
на ва ство ра ным гра мад стве. Зда ец ца, 
што гра мад ства, у якім ця пе раш нія ДА-
ІШаў цы бы лі ра ней, іх не пры ма ла, але 
на са мрэч на ад ва рот, — яны не пры ма лі 
яго. Раз вя заць вай ну не скла да на. Цяж-
ка яе скон чыць. Як пра ві ла, пры хіль ні кі 
ДА ІШ здоль ныя бу рыць і зні шчаць, а не 
бу да ваць.

— ДА ІШ не пер шая ў гіс то рыі тэ ра-
рыс тыч ная гру поў ка. Час цей за ўсё 
та кія аб' яд нан ні хут ка з'яў ля юц ца і 
хут ка зні ка юць. Як вы лі чы це, што 
мо жа звес ці ДА ІШ на ні што?

— Каб ад ка заць на гэ тае пы тан не, 
трэ ба за зір нуць у гіс то рыю. За хад у 
XІX-XX ста год дзях тры маў му суль ман-
скі свет пад ка ло ні я мі. Вя ла ся жорст кая 
вай на су праць тых, хто вы зна ваў іс лам. 
За раз ін тэр нэт поў ніц ца жу дас ны мі 
здым ка мі той эпо хі. Для фран цу за бы ло 
го на рам ад ся чы му суль ма ні ну га ла ву і 
сфа та гра фа вац ца з ёй. Мы шмат ча го 
не ве да ем пра той час. Пра тое, што 
вай на ў Іра ку вы ні шчы ла знач на больш 
лю дзей, чым мы ду ма ем, у тым лі ку і ні 
ў чым не па він на га мір на га на сель ніц-
тва. У Лі віі ў ча сы, ка лі Іта лія ка ла ні за-
ва ла яе, бы ло за бі та над звы чай шмат 
іс лам скіх вер ні каў. Гэ та крыў да, злосць, 
агрэ сія збі ра ла ся ў му суль ман скім све-
це. І ка лі ДА ІШ зай ма ец ца пра па ган дай, 
яна ка жа: зір ні це, што За хад ро біць з 
му суль ма на мі. Нам трэ ба стаць моц-
ны мі і ад помс ціць ім. Та му па лі ты ка 
ка ла ні за цыі сыг ра ла важ ную ро лю ў 
фар мі ра ван ні су час ных тэ ра рыс тыч ных 
гру по вак.

Трэ ба ра зу мець, што тыя, хто быў на 
вай не, стра ціў там сва іх бліз кіх, па ба чыў 
смерць улас ных дзя цей, ста лі яе «дзець-
мі». У іх на сту пае псі ха ла гіч ны пе ра лом, 
ка лі на ват не хо чац ца жыць, а толь кі 
за ста ец ца ад но жа дан не — ад помс ціць 
зла чын цу-За ха ду. Та кія лю дзі вы сту па-
юць перш за ўсё су праць па лі ты кі, якую 
той пра во дзіў.

Вый сце тут ад но — змя ніць сваё 
стаў лен не да іс ла му, па чаць яго па ва-
жаць. Гэ та зна чыць, па важ лі ва ста віц-
ца і да яго вер ні каў. Бо для му суль ман 
ве ра ады гры вае ад ну з га лоў ных ро-
ляў у жыц ці, яна — ас но ва тра ды цый, 
куль ту ры на шых на ро даў. Ка лі не бу дзе 
пры гнё ту, не бу дзе і гру поў кі, якая ба-
зу ец ца на крыў дзе за гвалт. Бо мож на 
бяс кон ца фі зіч на зні шчаць са мых агрэ-
сіў ных ДА ІШаў цаў, але трэ ба ра зу мець, 
што крыў да ў сэр цах лю дзей ад гэ та га 
не змен шыц ца.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavit@zviazda.by
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НА КОЛЬ КІ «ІС ЛАМ СКАЯ ДЗЯР ЖА ВА» —
ІС ЛАМ СКАЯ?

Пра тое, на коль кі тэ ра рыс тыч ныя ар га ні за цыі мож на па раў наць з 
сек та мі, у сва ім ар ты ку ле «Сек танц тва і тэ ра рызм» раз ва жае Ула дзі-
мір МАР ЦІ НО ВІЧ, бе ла рус кі сек таз наў ца, за гад чык ка фед ры апа ла ге-
ты кі Мін скай ду хоў най ака дэ міі (Бе ла рус кая Пра ва слаў ная Царк ва), 
кі раў нік Ін фар ма цый на-кан суль та тыў на га мі сі я нер ска га цэнт ра імя 
пра па доб на га Іо сі фа, ігу ме на Во лац ка га. Ён пры во дзіць да сле да ван не 
аме ры кан ска га на ву коў ца Эн та ні Ста хель скі, які вы лу чае пяць эта паў 
са цы яль на-псі ха ла гіч на га ўздзе ян ня на ча ла ве ка, якое вы ка рыс тоў-
ва ец ца і ў сек тах і культ ах, і пры пад рых тоў цы тэ ра рыс таў, у тым лі ку 
тэ ра рыс таў-смя рот ні каў:

— Спа чат ку на ча ла ве ка ўздзей ні ча юць та кім чы нам, што страч ва юц ца 
ўсе яго мі ну лыя знеш нія ідэн тыч нас ці. Ён іза лю ец ца ад све ту ў ла ге ры — за-
мкнё ным со цы у ме. З гэ та га ча су «ўвесь комп лекс уяў лен няў аб са мім са бе 
звяз ва ец ца толь кі з пры на леж нас цю да но вай гру пы».

За тым зні шча ец ца ідэн тыч насць са мо га ча ла ве ка. Раз бу ра юц ца мі ну лыя 
све та по гляд, звыч кі, каш тоў нас ці. Усе яны ця пер су гуч ныя з гру па вы мі.

Трэ ці этап — фар мі ра ван не дум кі аб тых, хто да гру пы не на ле жыць. Яны 
злі ва юц ца ў адзі ную ва ро жую ма су. Ад бы ва ец ца зву жэн не знеш ня га све ту да 
ка тэ го рый «не мы», «ін шыя». Ад на ча со ва па вя ліч ва ец ца агрэ сія ў да чы нен ні да 
на ва коль на га све ту, і псі ха ла гіч ны бар' ер, што ін ша га ча ла ве ка за біць нель га, 
па сту по ва сці ра ец ца.

Да лей чац вёр ты этап — усе, хто не на ле жыць да гру пы, па чы на юць аса цы-
я вац ца з не ча ла ве чы мі ры са мі і іс то та мі: ві ру са мі, па цу ка мі, пру са ка мі. Як раз 
гэ та і ад роз ні вае тэ ра рыс тыч ную гру поў ку ад сек таў і культ аў. Апош нія ў боль-
шас ці вы пад каў не дэ гу ма ні зу юць прад стаў ні коў знеш ня га све ту.

Пя ты, апош ні этап — ідэн ты фі ка цыя чле наў знеш ня га све ту з аб са лют ным 
злом. За бой ства ін ша вер на га ці прад стаў ні ка «не сва іх» уяў ля ец ца га на ро вай 
мі сі яй, уз на га родж ва ец ца па ва гай з бо ку чле наў сва ёй гру пы. Гэ та пра ду хі ляе 
з'яў лен не пас ля здзяйс нен ня за бой ства згры зот сум лен ня і шка да ван няў аб 
зроб ле ным.

— Ка лі ра біць ней кія вы-
сно вы, што най больш знач нае 
зроб ле на для баб руй чан за час 
ва ша га кі раў ніц тва?

— Ня даў на спра ві ла на ва сел-
ле га рад ская стан цыя хут кай і 
не ад клад най ме ды цын скай да-
па мо гі, ад кры та во да ля чэб ні ца 
ў га рад ской па лі клі ні цы №1, 
кас ме та ла гіч ны ка бі нет у цэнт-
раль най баль ні цы, уста ля ва на 
су час нае аб ста ля ван не ў шэ-
ра гу ін шых ме ды цын скіх уста-
ноў. Дзя ку ю чы ўдас ка на лен ню 
ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы, 
ука ра ня юц ца су час ныя ме та ды 
ды яг нос ты кі, ля чэн ня і рэ абі лі-
та цыі. Вя до ма, што най леп шы 
спо саб па збег нуць за хвор ван-
ня — гэ та яго пра фі лак ты ка. 
Сё ле та пас ля рэ кан струк цыі 
ўве дзе ны ў дзе ян не ста ды ён 
імя Пра ка пен кі, за ла ба раць-
бы ў дзі ця чай юнац кай шко ле 
алім пій ска га рэ зер ву №3. На 
ву лі цы Лынь ко ва па бу да ва на 
пля цоў ка з ву ліч ны мі трэ на жо-
ра мі, а ў ра ё не Зор на га пра ез ду 
ство ра ны ўмо вы для за ня ткаў 
вар каў там. Жыл лё вы мі ар га ні-
за цы я мі ад ра ман та ва на звыш 
700 дзі ця чых, спар тыў ных і гас-
па дар чых пля цо вак, зроб ле ны 
ра монт не каль кіх ты сяч квад-

рат ных мет раў ас фаль та бе тон-
на га па крыц ця.

Мы імк нём ся зра біць го рад 
утуль ным для жы ха роў, у тым 
лі ку і для лю дзей з аб ме жа ва-
ны мі маг чы мас ця мі. І той са мы 
ве ла сі пед ны аб' езд ра біў ся дзе ля 
та го, каб вы свет ліць, якія іс ну-
юць не да хо пы. На огул пра цы па 
па ляп шэн ні ста ну да рог, пра ез-
даў, аб' ек таў вон ка ва га доб ра-
ўпа рад ка ван ня на да ец ца шмат 
ува гі. Зроб ле ны кап ра монт ву лі-
цы Чыр во на ар мей скай, част ко-
ва ву ліц Ван цэ ці і Ар джа ні кі дзе. 
Па сту по ва знеш ні вы гляд го ра да 
мя ня ец ца ў леп шы бок.

— Нель га не за ўва жыць 
узор ную чыс ці ню на ву лі цах 
го ра да. Але смец це ма ла са-
браць, яго яшчэ трэ ба пе ра-
браць, пе ра пра ца ваць. Што 
ро біц ца ў гэ тым кі рун ку?

— Для па ляп шэн ня эка ла-
гіч на га ста ну і па ве лі чэн ня аб'-
ёму зда бы ван ня дру гас ных ма-
тэ ры я лаў на па лі го не «Ба бі на» 
ўве дзе на ў экс плу а та цыю лі нія 
сар та ван ня ад хо даў ма гут нас цю 
20 ты сяч тон смец ця ў год. Лі нія 
на бы та за срод кі ДУ «Апе ра тар 
дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур-
саў» і каш туе бо лей чым 1,4 міль-
яр да руб лёў. Гэ та аб ста ля ван не 

да зво лі ла па вя лі чыць коль касць 
зда бы ван ня ма тэ ры яль ных рэ-
сур саў на 80 тон у ме сяц. За 
кошт бюд жэт ных і ўлас ных срод-
каў «Апе ра тар» аб на віў свой аў-
та парк для вы ва зу цвёр дых ад-
хо даў і на быў вя лі кую коль касць 
кан тэй не раў для збо ру цвёр дых 
ка му наль ных ад хо даў і дру гас-
ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў.

— Баб руйск, як га во рыц ца 
ў бес смя рот най кні зе Іль фа і 
Пят ро ва «За ла тое ця ля», го-
рад вы со кай куль ту ры, ку ды 
імк ну лі ся «дзе ці» лей тэ нан та 
Шмі та. Якія пос пе хі на зі ра юц ца 
ў куль тур ным пла не?

— На шчас це, з той ка тэ го-
ры яй на сель ніц тва, якая згад-
ва ец ца ў ра ма не, у нас вя лі кай 
праб ле мы ня ма. У го ра дзе па-
спя хо ва пра цуе ка ар ды на цый ны 
са вет па ба раць бе са зла чын нас-
цю, ка руп цы яй і нар ка ма ні яй. А 
што да ты чыц ца на шых пос пе-
хаў у куль тур ным жыц ці, то тут 
ёсць чым га на рыц ца. Фес ты валь 
на род на га мас тац тва «Вя нок 
друж бы», які з'яў ля ец ца ві зіт най 
карт кай го ра да, са браў сё ле та 
18 кра ін-удзель ніц. Гэ та вель мі 
доб ры па каз чык. Уні каль ны пра-
ект для пра фе сі я на лаў — пле нэр 
«Арт-Жы жаль» — да зво ліў па-
поў ніць фон ды мас тац ка га му зея 
ра бо та мі май строў 18 кра ін. Мы 
га на рым ся тым, што ў на шым го-
ра дзе пра цуе больш за 70 ка лек-
ты ваў са ма дзей най ама тар скай 
твор час ці са зван нем «за слу-
жа ны», «на род ны», «узор ны». 
Іх удзель ні кі дэ ман стру юць вы-
со кі ўзро вень вы ка наў ча га май-
стэр ства і год на прад стаў ля юць 
куль ту ру го ра да на га лоў ных аб-
лас ных і рэс пуб лі кан скіх ме ра-
пры ем ствах. Да стат ко ва ад зна-
чыць, што ама тар скі ка лек тыў 
«Юнац тва» быў за про ша ны для 
ўдзе лу ў свя точ ным кан цэр це 
ў го нар інаў гу ра цыі Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

�
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ІМК НЁМ СЯ ЗРА БІЦЬ ГО РАД 
УТУЛЬ НЫМ ДЛЯ КОЖ НА ГА

Сён ня гру поў ка «Іс лам ская дзяр жа ва Іра ка 
і Ля ван та», якая ў Ра сіі афі цый на пры зна на 
тэ ра рыс тыч най, час та аса цы ю ец ца ме на ві та 
з му суль ма на мі і іх ве ра выз нан нем. 
Але на коль кі та кое ўспры ман не слуш нае? 
За раз за меж ныя СМІ і кі раў ні кі кра ін 
(на прык лад, прэ зі дэнт Фран цыі Фран суа 
Аланд) вы ка рыс тоў ва юць 
не агуль на пры ня тую аб рэ ві я ту ру «ІДІЛ»,
 а яе араб скі ад па вед нік 

«ДА ІШ» — «Даў лат Іс ла мі Ірак ва-Шам». Та кой жа па зі цыі ў апош нія тыд ні 
ста лі па сту по ва пры трым лі вац ца і не ка то рыя СМІ на шай ус ход няй су сед кі. 
Да вы ка ры стан ня ана ла га за клі кае і кі раў нік Са ве та муф ты яў Ра сіі шэйх 
Ра віль Гай нут дзін. Бо для чле наў гру поў кі та кая наз ва аб раз лі вая. Яна 
су гуч ная з араб скі мі сло ва мі «daes» («той, які ту пае/ ду шыць на га мі») 
і «dahes» («той, хто сее раз лад/раз бу рэн не»). У раз мо ве з Рус та мам 
ХА СЯ НЕ ВІ ЧАМ, ус хо даз наў цам, ды рэк та рам Бе ла рус ка га цэнт ра 
стан дар ты за цыі і сер ты фі ка цыі «Ха ляль», пра тое, на коль кі ідэі гру поў кі 
ад па вя да юць каш тоў нас цям іс ла му, мы вы ка рыс тоў ва лі ме на ві та яе.

Сё ле та споў ніў ся год, 
як Баб руй скі гар вы кан кам 
узна ча ліў Анд рэй 
КА ВА ЛЕН КА. Лю дзі 
не ад ной чы ад зна ча лі, 
што твар го ра да змя ніў ся 
ў леп шы бок. 
Бабруйск стаў больш 
чыс тым, пры го жым, 
утуль ным. А ка лі мэр сеў 
на ве ла сі пед, каб ра зам 
з ін ва лі да мі-
ка ля сач ні ка мі 
пра ін спек та ваць стан 
га рад скіх да рог, 
у ін тэр нэ це раз гар ну ла ся 
цэ лая па ле мі ка на гэ ты конт. Жы ха рам ім па нуе, што іх 
гра да на чаль нік дэ ман струе сваю ад кры тасць для ста сун каў 
і за кла по ча ны па ляп шэн нем умоў для пра жы ван ня 
га ра джан. У тым лі ку і з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

АД ВА РОТ НЫ БОК 
НАВАГОДНІХ «СПЕЦ ЭФЕК ТАЎ»

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

А я за ду маў ся. Ка лі б не іс на ва ла 
по пы ту на не лі цэн зій ную пі ра тэх ні-
ку, то знікла б і пра па но ва. Зда ва-
ла ся б, і ча сы ганд лё ва га дэ фі цы ту 
даў но ады шлі ў мі ну лае. Ча му ж 
да гэ туль жы ве пра ві ла ў на род най 
свя до мас ці «ні чо га я шу каць не ста-
ну, та му што з рук усё да ста ну»?

— Ка ле гі з МУС рас каз ва лі, 
што на ват эка на міч на га эфек ту 
ад на быц ця не лі цэн за ва най пі ра-
тэх ні кі ня ма. Кошт яе ў па раў на нні 
з сер ты фі ка ва ны мі та ва ра мі, якія 
зроб ле ны, за хоў ва юц ца і рэа лі-
зу юц ца па ўсіх пра ві лах бяс пе кі, 
прак тыч на ад ноль ка вы. Час та на 
рэй дах мы ба чым шмат змя тых 
віль гот ных упа ко вак з ёй. Гэ та 
зна чыць, што яна маг ла за хоў-
вац ца абы-дзе — на прык лад, на 
скла дзе, які не ацяп ля ец ца, у га-
ра жы, на пры ват ным пад вор ку... 
Пры гэ тым для боль шас ці пі ра-
тэх ніч ных вы ра баў умо вы за хоў-
ван ня вы зна ча ны жорст ка — ад 
плюс 10 да плюс 25 гра ду саў пры 
да стат ко ва су хім па вет ры. Гэ та 
зна чыць, што на ват сер ты фі ка-
ва ныя та ва ры нель га па кі даць на 
бал ко не ці ў ква тэ ры з па вы ша най 
віль гот нас цю.

«Шэ рая» пі ра тэх ні ка не прай-
шла вы пра ба ван няў у сер ты фі ка-
ва най ла ба ра то рыі на тэ ры то рыі 
ЕА ЭС. А гэ та зна чыць, што, хут чэй 
за ўсё, да ўпа коў кі пе тар даў, на-
бы тых з-пад па лы, не зной дзец ца 
ін струк цыі. Зрэш ты, за па вет ная 
па пер ка мо жа і ад шу кац ца, ад нак 
яна бу дзе на дру ка ва на па-кі тай-
ску. Вось і ўжы ва ец ца ме тад на-
ву ко ва га «ты ку». Толь кі экс пе ры-
мен ты з пі ра тэх ні кай ры зы ку юць 
скон чыц ца вель мі дрэн на. Што год 
ме ды кі рэ гіст ру юць дзя сят кі траў-
маў тва ру, рук, ва чэй, вы клі ка ных 
ня пра віль ным вы ка ры стан нем 
свя точ най пі ра тэх ні кі.

РУ ЛЕТ КА СА СМЕР ЦЮ
За пус каць пе тар ды му сіць 

вы ключ на цвя ро зы ча ла век, чыя 
рэ ак цыя не бу дзе за ту ма не на ал-
ка го лем. Ра біць гэ та рэ ка мен ду-
юць не менш як за 30 мет раў ад 
бу дын каў — мо жа зда рыц ца так, 
што за баў ка па ля ціць не ту ды і 
хтось ці атры мае па ла ю чую рэч у 
якас ці не па жа да на га «па да рун-
ка» са бе ў ква тэ ру. У квар та лах 
са вец кай за бу до вы та кую пля-
цоў ку ад шу каць да во лі лёг ка, а 
вось у су час ных ушчыль не ных 
мік ра ра ё нах з гэ тым ужо бу дзе 
ця жэй. Ды і зва жаць трэ ба не 
толь кі на па жар ную бяс пе ку. Ка-
лі на ват вы вы ка на лі ўсе па тра-
ба ван ні па ад лег лас ці ад жы лых 
да моў, а пе тар ду за пус ка е це ва 
ўмо вах шчыль най за бу до вы, то 
на вас мо гуць па скар дзіц ца ў мі-
лі цыю су се дзі на тое, што па ру-
ша е це гра мад скі па ра дак. Асаб-
лі ва гэ та да ты чыц ца так зва ных 
два роў-«ка ло дзе жаў», у якіх 
акус ты ка вель мі доб рая. А вось 
у жы лых па мяш кан нях за баў ляц-
ца з пі ра тэх ні кай ка тэ га рыч на за-
ба ро не на.

Але зда ра ец ца і так, што пе-
тар ду па ўсіх пра ві лах за пус ці лі, 
а яна ўпа ла на зям лю ці ў снег, 
па шы пе ла кры ху і за ціх ла. Та кі 
бра ка ва ны пі ра тэх ніч ны сна рад 
за браў на па чат ку го да жыц цё 18-
га до ва га юна ка ў ста лі цы. Пас ля 
та го, як пе тар да не спра ца ва ла, 
ма ла ды ча ла век па ды шоў і на хі-
ліў ся над ёй. І як раз у гэ тую се-
кун ду пра гры меў вы бух. Сна рад 
пра біў юна ку га ла ву. Яго хут ка 
да ста ві лі ў баль ні цу са шмат лі кі мі 
па шко джан ня мі га лаў но га моз га, 
кас цей но са ды чэ ра па і апё ка мі 
тва ру. Ад ра зу ж не ба ра ку па вез лі 
на апе ра цый ны стол. Пра цяг нуў-
шы яшчэ не каль кі дзён у рэ ані-
ма цый ным ад дзя лен ні Мін скай 

га рад ской баль ні цы хут кай да-
па мо гі, юнак па мёр...

— Ка лі пе тар да не спра ца ва ла, 
па ды хо дзіць да яе нель га блі жэй 
за двац цаць мет раў. А пры клад на 
праз га дзі ну асця рож на за лі це яе 
ва дой. Для вя лі кай ба та рэі ці так 
зва на га «тор та», якія ста лі вель-
мі па пу ляр ны мі ў апош нія га ды, 
пра ві лы кры ху ін шыя, та му лепш 
за га дзя пра чы таць ін струк цыю. 
Між ін шым, бя ды мо жа на ра біць і 
пі ра тэх ні ка, у якой скон чыў ся тэр-
мін вы ка ры стан ня. Прос та вы кі-
нуць яе нель га — не вя до ма, хто 
пад бя рэ та кі сна рад?

На бы ваць «пра за пас» пі ра-
тэх ні ку так са ма не вар та. Як і 
лю бы та вар, яна мае свой тэр-
мін пры дат нас ці. І ка лі ён скон-
чыў ся, то адзі нае, што за ста ец ца 
зра біць — уты лі за ваць. А як гэ та 
зра біць бяс печ на, зноў жа на пі са-
на ў кан крэт най ін струк цыі. Для 
роз ных ты паў за ба вак роз ныя і 
спо са бы.

Да во лі час та мож на па ба чыць 
у два рах, як за пус каць пі ра тэх-
ні ку вы хо дзяць цэ лы мі сем' я мі. 
Ма лым, без умоў на, ці ка ва па-
гля дзець на тое, як у не бе рас-
цві та юць яр кія агень чы кі. Але ж 
і ад каз насць баць коў за зда роўе 
сва іх дзя цей уз рас тае шмат кроць. 
Той мак сі мум, які ім мож на да ве-
рыць, — гэ та бен галь скі агонь, і 
тое тры маць яго яны му сяць пад 
піль ным кант ро лем да рос лых, 
якія здо ле юць свое ча со ва ад рэ-
ага ваць, ка лі іск ра тра піць не ту-
ды. Су час ная ква тэ ра лі та раль на 
на шпі га ва на раз на стай най сін тэ-
ты кай, якая за га ра ец ца за до лі 
се кун ды і вы лу чае шмат яда ві тых 
га заў. Да та го ж і яр кая свя точ ная 
воп рат ка так са ма ня рэд ка зроб-
ле на са штуч ных тка нін... Не гу-
ляй це ў «ру лет ку»!

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК
schklennіk@zvіazda.by

Фо та з сай та tut.by
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Па словах Юрыя ГІГІНЯКА, адзінае ратаванне ног ад лютых маразоў Антарктыкі — 
драўляныя хэндмэйд-тапачкі. Адну пару палярнік падарыў ледзяному пакою.

На слыхуНа слыху  ��

ВЫ ПАД КО ВА ПАД СТРЭ ЛІЎ ЗУБ РА
У буй ную су му абы шла ся па мыл ка за меж-
на му ту рыс ту з Бал га рыі. Пад час па ляў-
ні ча га ту ра па бе ла веж скіх угод дзях ён 
пад стрэ ліў зуб ра.

— Як вы свет лі ла ся, вы пад ко ва: пе ра блы таў 
яго з дзі ком. Зубр ішоў адзін, што не зу сім ха рак-
тэр на для гэ та га ві ду, — па ве да мі ла прэс-сак ра-
тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га 
і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Воль га ГРА МО ВІЧ. — Згод на з па пя-
рэд няй ацэн кай, са мец быў фі зіч на зня сі ле ным, 
ве ра год на, з гэ тай пры чы ны ад біў ся ад стат ка.

У той жа дзень бал га рын, які цал кам пры-
знаў сваю ві ну, па крыў на не се ную шко ду — 
216 міль ё наў руб лёў. Апроч та го, пе ра лі чыў па-
ляў ні чай гас па дар цы 40 ты сяч еў ра ў лік част ко-
вай апла ты пя ці крат на га кош ту да зво лу на зда-
бы чу жы вё лы. Яшчэ 52 ты ся чы еў ра па ляў ні чы 
аба вя заў ся вы пла ціць на пра ця гу ме ся ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

СА БА КІ ЗА ГРЫЗ ЛІ ДА СМЕР ЦІ
Ля вёс кі Ца гель ня ў Го мель скім ра ё не ра ні цай на 
ляс ной да ро зе па між мо гіл ка мі і сві на комп лек сам 
знай шлі це ла мяс цо ва га жы ха ра.

Як рас ка за ла афі цый ная прад стаў ні ца Го мель ска-
га аб лас но га ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та Ма рыя 
КРЫ ВА НО ГА ВА, па вод ле вы ні каў су до ва-ме ды цын скай 
экс пер ты зы, смерць муж чы ны 1951 го да на ра джэн ня на-
сту пі ла ад знач най стра ты кры ві ў вы ні ку па шко джан няў 
буй ных кры вя нос ных са су даў:

— Пры агля дзе на це ле муж чы ны бы ло зной дзе на мно-
га сля доў ад уку саў жы вёл, па доб ных на са ба чыя. Падчас 
пра вер кі ўста ноў ле на, што мяс цо вы жы хар за сту піў на 
су тач нае дзя жур ства на ас фаль табе тон ны за вод, дзе 
пра ца ваў вар таў ні ком. Але ж ве ча рам, па сло вах ві да-
воч цаў, муж чы на рас пі ваў спірт ныя на поі ка ля кра мы, а 
по тым зноў на кі ра ваў ся на пра цу. Па да ро зе і ад бы ла ся 
тра ге дыя.

Да ад ло ву без на гляд ных жы вёл пад клю чы лі ся су пра-
цоў ні кі прад пры ем ства «Спец ка мунт ранс» з аб лас но га 
цэнт ра, Го мель ска га ляс га са, а так са ма прад стаў ні кі та-
ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

Са мыя роз ныя пы тан ні хва ля-
ва лі лі та ра та раў кра ін, па яд на-
ных па між са бою даў ні мі ву за-
мі сяб роў ства. Паэ ты, пра за ікі 
вя лі га вор ку пра ўза ем ныя пе-
ра кла ды, пра гіс та рыч ныя тра-
ды цыі лі та ра тур на га па бра цім-
ства, згад ва лі пер ша пра ход цаў 
на ні ве лі та ра тур най друж бы. 

Не ад ной чы гу ча ла імя Ва лян ці на 
Лук шы, шмат га до ва га ды рэк та ра 
мінск ага вы да вец тва «Юнац тва», 
які над звы чай мно га зра біў дзе ля 
па шы рэн ня пра сто ры зна ём ства 
бе ла рус ка га чы та ча з дзі ця чай лі-
та ра ту рай Турк ме ні ста на. Ме на ві-
та дзя ку ю чы яго руп лі вас ці на мо ве 
Ку па лы і Ко ла са ўба чы лі свет дзі ця-
чыя кні гі турк мен скіх аў та раў Ка ю ма 
Танг ры ку лі е ва, Ан на Ка ву са ва, Ага-
гель ды Ала на за ра ва, Кур ба на Ча-
лі е ва і ін шых аў та раў. У се рыі кніг, 
пры све ча ных дзі ця чым лі та ра ту рам 
на ро даў Са вец ка га Са ю за, па ба чыў 
свет і турк мен скі том.

— Доб ра ве-
да ю чы бе ла рус-
кую лі та ра ту ру, 
аса біс та я і сён ня 
вель мі ўдзяч ны 
за ўва гу да нас, 
турк ме наў, — 
за зна чыў на 
«круг лым ста ле» 

Ага гель ды АЛА НА ЗА РАЎ. — Мне 
пры ем на бы ло лі та раль на толь кі 
што раз гля даць све жы ну мар га зе-
ты «Лі та ра ту ра і мас тац тва», дзе 
зме шча ны ўры вак з май го ра ма на 
«Цю лень» у пе ра кла дзе Іры ны Ка-
чат ко вай і мае вер шы ў пе ра кла дзе 
Юліі Алей чан кі. Для мя не гэ та вель-
мі па чэс на — быць прад стаў ле ным 
бе ла рус ка му чы та чу. Ужо ў пост-
са вец кі час у Мін ску вый шла да ра-
гая мне кні га «Вя сё лая аз бу ка», па 
якой турк мен ская дзят ва ву чыц ца 
чы таць — зра зу ме ла, па кні зе на 
мо ве ары гі на ла. А ця пер, як ба чу, і 
бе ла рус кія хлоп чы кі і дзяў чат кі бу-
дуць за свой ваць лі та ры і сло вы па 
ма ёй вер ша ва най кні зе ў пе ра кла-
дзе ва ша га вя до ма га твор цы Вік-
та ра Гар дзея. Ніз кі па клон за гэ та 
бе ла ру сам!

— У свой час 
ме на ві та Ашха-
бад на тхніў мя-
не на на пі сан-
не апа вя дан ня 
«Ідэа льны чы-
тач», — рас ка-
заў на «круг лым 
ста ле» ды рэк-

тар вы да вец тва «Мас тац кая лі-
та ра ту ра», пра за ік і па эт Алесь 
БА ДАК. — Ве ру, што знай ду ў 
Ашха ба дзе, Турк ме ні ста не но выя 
сю жэ ты, но выя тэ мы, но выя воб ра-
зы і мас тац кія сім ва лы. Ба чу ўжо з 
дру гой су стрэ чы з ва шай кра і най, 
да ра гія турк мен скія сяб ры, як імк лі-
ва раз ві ва ец ца Турк ме ні стан. Пры-
ем на, што раз віц цё гэ та пра хо дзіць 
у цес ным эка на міч ным і па лі тыч ным 
парт нёр стве з Бе ла рус сю.

Са праў ды, жыц цё пад каз вае но выя 
сю жэ ты і но выя тэ мы. Ужо сён няш нія 
дні ста но вяц ца гіс то ры яй у стасунках 
Турк ме ні ста на і Бе ла ру сі, гіс то ры яй 
но вай і не менш ці ка вай, чым уча раш-
нія дні. Пра гэ та га ва ры лі на «круг лым 
ста ле» ў Дзяр жаў най біб лі я тэ цы Турк-
ме ні ста на пісь мен ні кі Га зель Ша ку лі-
е ва, Ата джан Та ган, Араз гу лы Ана еў. 
Пра за ік Ата джан Та ган ус пом ніў сва-
іх сяб роў — бе ла рус кіх пісь мен ні каў 
Але ся Жу ка, Ге на дзя Па цы ен ку. «Пе-
ра да ючы ім бра тэр скае пры ві тан не 
з ка ра кум скай ста рон кі, — ска заў 
Ата джан ТА ГАН, — я спа дзя ю ся на 
турк мен скае пра-
чы тан не іх но вых 
тво раў. Уво гу ле 
як пісь мен нік, які 
вы со ка ацэнь-
вае ў кан тэкс це 
су свет най ме на-
ві та бе ла рус кую 
лі та ра ту ру, най-
перш — за вы со кія твор чыя па мкнен-
ні ў ад люст ра ван ні праў ды жыц ця Ва-
сі лём Бы ка вым, Іва нам Ша мя кі ным, 
зга да ным ма ім сяб рам Але сем Жу-
ком, я спа дзя ю ся, што і ў нас з'я віц ца 
ня ма ла пе ра кла даў су час най бе ла рус-
кай про зы і паэ зіі на мо ву не ўмі ру ча га 
Мах тум ку лі».

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА, 
г. Ашха бад, Турк ме ні стан.

Но вае пра чы тан не 
бра тэр скіх по вя зяў

У Дзяр жаў най біб лі я тэ цы Дзяр жаў на га куль тур на га 
цэнт ра Турк ме ні ста на ўчо ра прай шоў «круг лы стол» 

з удзе лам бе ла рус кіх і турк мен скіх пісь мен ні каў


