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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

27 ве рас ня 2017 го да ад зна чы ла-

ся тым, што ў Мін ску зга рэ лі ад ра зу 

два бал ко ны. Удзень за па ла лі рэ чы 

на бал ко не двух па ка ё вай ква тэ ры, 

раз ме шча най на пер шым па вер се 

ў до ме па ву лі цы Кун цаў шчы на. На 

шчас це, тым усё і скон чы ла ся — 

да лей бал ко на по лы мя прай сці не 

па спе ла, бо піль ныя мі на кі вель мі 

хут ка на бра лі ну мар «101» — гас-

па да роў до ма не бы ло. А вось ужо 

ўве ча ры яшчэ адзін не да ку рак за-

па ліў рэ чы на бал ко не вось ма га па-

вер ха ў до ме на про ці лег лым кан цы 

ста лі цы — у Зя лё ным Лу зе. Як і ў 

па пя рэд нім вы пад ку, до ма так са ма 

не бы ло ні ко га. Але тут ужо агонь 

за ўва жы лі знач на паз ней. У вы ні-

ку ён па шко дзіў акон ную ра му, за-

ку ра ды міў па кой і яшчэ рэ чы, якія 

зна хо дзі лі ся на бал ко не ква тэ ры 

па вер хам вы шэй.

Ды і драў ля ная бал кон ная ра ма 

не заўж ды з'яў ля ец ца на дзей ным 

ахоў ні кам ад не па га ша ных не да кур-

каў. Па ка заль ны вы па дак зда рыў ся 

на пры кан цы лю та га ў Мін ску, ка лі 

ра та валь ні кі ту шы лі ра му ў ча ты-

рох па вяр хо вым до ме на за вул ку 

Каз ло ва.

Не да ку рак вель мі доў га тлее. 

І без ста рон няй да па мо гі хут ка ён не 

згас не. А па коль кі ён лёг кі, то прад-

вы зна чыць, па якой тра ек то рыі па-

ля ціць, прос та не маг чы ма. Ска жам, 

ка лі яго вы кі ну лі з акна дзя вя та га 

па вер ха, то ён вель мі прос та мо жа 

стаць не пры ем ным «сюр пры зам» 

для жы ха роў дру го га ці трэ ця га. Або 

ўво гу ле пры ля цець па сы ход най з 

су сед ня га пад' ез да.

Зрэш ты, не бяс пе ка ўзга ран ня па-

гра жае і са мім ама та рам па ку рыць 

на бал ко не. Па кі ну тая за паль ніч ка 

пад уз дзе ян нем пра мых пра мя нёў 

сон ца мо жа ра за грэц ца да вы со кай 

тэм пе ра ту ры і дэ фар ма вац ца або 

ўво гу ле ра за рвац ца.

Па жар на бал ко не не бяс печ ны 

тым, што час та гэ тая част ка ква тэ-

ры пе ра тво ра на ў схо ві шча 

не па трэб ных рэ чаў. Знай-

сці свое ча со ва вог нен на га 

«гос ця», які, на прык лад, за ва ліў ся 

на кі пу ма ку ла ту ры па між ста рым 

рон да лем і ро ва рам, вель мі цяж ка. 

Асаб лі ва ка лі на ву лі цы цёп ла і ра ма 

ўвесь дзень рас чы не на на сцеж. А ў 

да мах ста рой па бу до вы і да гэ туль 

ёсць бал ко ны, дзе акон ных рам ня-

ма ўво гу ле. Та му ўмо вы для па жа ру 

там ство ра ны прос та ідэа льныя. Гас-

па дар ква тэ ры ры зы куе за ўва жыць 

по лы мя толь кі та ды, ка лі агонь ужо 

пач не пра ні каць праз акон ную ра му 

ў ква тэ ру. І доб ра яшчэ, ка лі до ма 

нех та зна хо дзіц ца і па спее свое ча-

со ва пры няць ме ры. А ка лі не? За-

ту шыць па жар так са ма не заўж ды 

лёг ка — не сак рэт, што мно гія два ры 

ў ста лі цы «за бі ты» аў та ма бі ля мі лі-

та раль на «пад за вяз ку». А аў та лес-

ві цы не як жа трэ ба па да брац ца да 

па трэб на га бал ко на.

— Знай сці ві ноў ні ка мож на не 

заў сё ды, — пра цяг вае Воль га 

Мель чан ка. — Ку рыль шчы каў у 

нас вель мі шмат, і пры цяг нуць іх да 

ад каз нас ці пе рад уз нік нен нем над-

звы чай най сі ту а цыі не маг чы ма з-за 

та го, што ку рэн не ў нас не за ба ро-

не на. Да та го ж агонь час та зні шчае 

са му кры ні цу ўзга ран ня, і су до выя 

экс пер ты не ма юць маг чы мас ці пра-

вес ці па трэб нае да сле да ван не. Але 

ка лі не да ку рак усё ж ней кім чы нам 

за ха ваў ся, то вы лі чыць «пад паль-

шчы ка» цяж кас ці не скла дае. Да па-

ма га юць і свед чан ні ві да воч цаў.

На прык лад, ка лі не каль кі га доў 

та му зга рэў бал кон па ву лі цы Уба рэ-

ві ча, то ві ноў ні цу па жа ру знай шлі да-

во лі хут ка. Ёй ака за ла ся трыц ца ці-

га до вая жан чы на, якая кі ну ла не да-

ку рак. У та кім вы пад ку штраф бу дзе 

не толь кі за вы кід ван не смец ця, але 

і за не асця рож нае абы хо джан не з 

аг нём. На сён ня гэ тая су ма скла дае 

ад 30 да 50 ба за вых ве лі чынь. Ка лі 

ж з-за па жа ру бы ла зні шча на ма ё-

масць на су му, боль шую за ты ся чу 

ба за вых, то да ку рыль шчы ка бу дзе 

ўжы ты ар ты кул Кры мі наль на га ко-

дэк са. Ну і, ка неш не ж, да вя дзец ца ў 

поў ным аб' ёме кам пен са ваць на не-

се ны ўрон. Дык мо жа, усё ж тан ней 

пе ра аб ста ля ваць пад по пель ні цу 

не па трэб ную бля шан ку?

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ВОГ НЕН НЫЯ 
«БЫЧ КІ»

Ка лі ж з-за па жа ру бы ла зні-

шча на ма ё масць на су му, боль-

шую за ты ся чу ба за вых, то да 

ку рыль шчы ка бу дзе ўжы ты ар-

ты кул Кры мі наль на га ко дэк са. 

Ну і, ка неш не ж, да вя дзец ца 

ў поў ным аб' ёме кам пен са ваць 

на не се ны ўрон.

Шах цёр ская 
ста лі ца ста не 
тэ ат раль най

У Са лі гор ску трэ ці 

раз прой дзе ад кры ты 

фес ты валь — 

фо рум тэ ат раль на га 

мас тац тва 

«ТЭ АТ РОН lіne — 

2018». 

З 22 па 25 са ка ві ка са-

мі тэ ат ры пры едуць у шах-

цёр скую ста лі цу. І не толь-

кі з Бе ла ру сі, але і з ін шых 

кра ін. Ця пер ідзе пры ём 

за явак ад удзель ні каў: дзі-

ця чых тэ ат раў, дзе ак цё рам 

па 10—16 га доў, сту дэнц кіх 

і ма ла дзёж ных ама тар скіх 

тэ ат раў (уз рост удзель ні-

каў да 35 га доў). На фо ру-

ме пла ну ец ца пра вя дзен не 

дзвюх асоб ных пра грам: 

«ТЭ АТ РОН lіne для ма-

лых» — спек так лі і ін тэр-

ак тыў ныя ме ра пры ем ствы 

для дзя цей ад 3 да 7 га-

доў, а так са ма на він ка — 

«ТЭАТРОН over a cup of 

tea», якая пра ду гледж вае 

спек так лі і ін тэр ак тыў ныя 

пра гра мы па тво рах анг-

лій скіх пісь мен ні каў.

Ар га ні за та ры фэс ту — 

Са лі гор ская дзі ця чая шко ла 

мас тац тваў і яе ся мей ны тэ-

атр «Ча ма дан», ка фед ра рэ-

жы су ры і цэнтр экс пе ры мен-

таль най рэ жы су ры «Ад кры тая 

пля цоў ка» Бе ла рус кай дзяр-

жаў най ака дэ міі мас тац тваў, 

Цэнтр бе ла рус кай дра ма тур гіі 

Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе-

ла рус кай дра ма тур гіі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. www.tut.by

Юлія ЦІ МА ФЕ Е ВА, лі та ра тар ка і пе ра клад чы ца, упэў-
не на, што ні вод ная з іх прос та не мо жа па кі нуць чы та ча 
абы яка вым. Яны ад важ ныя, шчы рыя, ад кры тыя, не прад-
ка заль ныя і су пя рэч лі выя, ты мо жаш з імі не па га джац ца, 
спра чац ца, але апо вед 
пра іх усё роў на ця бе 
за хоп лі вае. «Я быў ста-
рэй шы за яе амаль на 
тры га ды, а яна бы ла 
ра зум ней шая за мя не 
на тры ты ся чы пра чы-
та ных кніг, на трыс та 
па ба ча ных філь маў, 
на трыц цаць не зна ё-
мых мне слоў...», — так 
апіс вае га лоў ны ге рой 
ра ма на Аль гер да Ба-
ха рэ ві ча «Бе лая му ха, 
за бой ца муж чын» сваю 
су стрэ чу ў да лё кім 
юнац тве з жан чы най 
па мя нуш цы «Бо сая». 
Хто яны, жанчыны, што 
кі ну лі вы клік Кра і не 
зам каў і па тры яр халь-
на му гра мад ству, і ці 
мо жа быць хоць ней кі 
хэ пі-энд у гэ тай гіс то рыі, Юлія Ці ма фе е ва пра па ноў вае 
да ве дац ца нам са мім. У пе рад свя точ ныя дні ў рам ках пра-
ек та «Бел Літ: ма біль ны гід» ад бы ла ся пер шая пуб ліч ная 
лек цыя, пры све ча ная пры го жай па ло ве ча ла вец тва.

— Мне ці ка вая жан чы на ў лі та ра ту ры, я са ма па эт ка, і ў 

ней кай сту пе ні зай ма ю ся пра соў ван нем бач нас ці жан чын у 

лі та ра ту ры, — пры зна ла ся Юлія. — Ха це ла ся б, каб жан чы ны 

пі са лі больш пра ся бе і не тое, што ад іх ча ка юць, а тое, што 

яны са мі ад чу ва юць.

Пра ект «Бел Літ»: ма біль ны гід» ла дзіц ца пры пад трым цы 

Ма біль най біб лі я тэ кі МТС.

— Для нас гэ та вы дат ная на го да згур та ваць лю дзей, 

не абы яка вых да бе ла рус кай лі та ра ту ры і род на га сло ва, — 

пад крэс лі вае кі раў нік гру пы па су вя зях з гра мад скас цю 

кам па ніі МТС Воль га ТКА ЧЭН КА. — «Бел Літ» — ме на ві та 

так мы на зы ва лі прад мет «бе ла рус кая лі та ра ту ра» ў шко-

ле. Як мы яе ўспры ма лі? З які мі эмо цы я мі? У кож на га, без-

умоў на, бу дзе свой ад каз на гэ тае пы тан не. Для ка гось ці 
бе ла рус кая лі та ра ту ра «скон чы ла ся» ра зам са школь най 
пра гра май. А нам бы ха це ла ся абу дзіць жа дан не пра цяг-
нуць гэ тае зна ём ства, ад крыць для ся бе су час ную бе ла-
рус кую лі та ра ту ру, но вых аў та раў і но выя тво ры. Та му мы 
бу дзем ра ды ба чыць на лек цы ях як ма ла дых лю дзей, так і 
ста лых чы та чоў, якія жа да юць за ста вац ца ў трэн дзе. Пад-
час лі та ра тур ных су стрэч мож на бу дзе не толь кі па слу хаць 
пра фе сі я на лаў, за даць ім пы тан ні, але і па дзя ліц ца ўлас-
ны мі дум ка мі на конт лю бі мых тво раў, аў та раў і пры ем на 
пра вес ці час у сяб роў скай ат мас фе ры ад на дум цаў.

Уся го за пла на ва на 
шэсць лек цый. Па гру-
жэн не ў свет бе ла рус-
кай лі та ра ту ры бу дзе 
ад бы вац ца пры ўдзе ле 
пісь мен ні каў, вы клад-
чы каў і ме дый ных асоб. 
І пер шае па гру жэн не 
прай шло над звы чай 
па спя хо ва — пры поў-
най за ле. Ар га ні за та-
ры на ват хва ля ва лі ся, 
ці змо жа яна змяс ціць 
усіх ах вот ных. У сва ёй 
лек цыі Юлія Ці ма фе е ва 
рас па вя ла пра ме му а-
ры Са ла меі Піль шты-
но вай «Аван ту ры май-
го жыц ця», тво ры Паў-
ла Кас цю ке ві ча «План 
Ба ба ро зы», Аль гер да 
Ба ха рэ ві ча «Бе лая му-

ха, за бой ца муж чын», Ан кі Упа лы «На за сне жа ны вост раў» 
і вер шы па эт кі Валь жы ны Морт.

— Хто та кая Са ла мея Піль шты но ва і чым яна му сіць нас 
здзі віць? — інт ры га ва ла Юлія. — Гэ та бы ло фе на ме наль нае 
жыц цё для жан чы ны ў ХVІІІ ста год дзі. На ша ге ра і ня на ра дзі-
ла ся на На ва груд чы не ў сям'і збяд не ла га шлях ці ча. У 14 га доў 
баць кі ад да лі яе за муж за ня мец ка га ле ка ра, і ма ла дая сям'я 
з'е ха ла ў Стам бул, дзе ў му жа бы ла ля чэб ная прак ты ка. Са ла-
мея пры гля да ла ся да та го, што ён ра біў, і ў 15—16 га доў яна 
ўжо па ча ла са ма ля чыць, а ў 17 га доў зай ме ла ўлас ную прак-
ты ку. Праў да, не заў сё ды ля чэн не за вяр ша ла ся па спя хо ва, 
та му ле кар цы да во дзі ла ся ха вац ца. «Але сэр ца Бог даў мне 
муж нае, а не па лах лі вае», — ка за ла яна са ма пра ся бе.

Са ла мея на ве да ла шмат лі кія га ра ды і кра і ны, яе пры ма лі 
пры два ры ту рэц ка га сул та на Мах му да І, ра сій скай ім пе-
ра тры цы Ган ны Іа а наў ны, аў стрый ска га ім пе ра та ра Кар ла 
VІ, кня зёў Ра дзі ві лаў і Па тоц кіх. Усё яе жыц цё бы ло поў-
нае не ча ка нас цяў і аван тур, але пры род ны ро зум, сме ласць 

і зна ход лі васць заў сё ды да па ма га лі ёй вы хо дзіць з са мых 
не ве ра год ных і не бяс печ ных сі ту а цый.

— Я лі чу ся бе пад рых та ва ным чы та чом, па коль кі на ву-
ча ла ся ў лі цэі на фі ла ла гіч ным про фі лі, і, на прык лад, верш 
Валь жы ны Морт «Бе ла рус кая мо ва», пра які сён ня іш ла га-
вор ка, ве даю на па мяць. Доб ра «зна ё мая» я і з Са ла ме яй 
Піль шты но вай. Але ўпэў не на, што сю ды мо жа прый сці лю бы 
ах вот ны, бо фор ма па да чы лі та ра тур на га ма тэ ры я лу — вель-
мі су час ная, — па дзя лі ла ся сва і мі ўра жан ня мі пас ля лек цыі 
сту дэнт ка пер ша га кур са фі ла ла гіч на га фа куль тэ та БДУ 
Мі ха лі на БУР ВІ НА.

На ступ ная лек цыя «Бе ла рус кая лі та ра ту ра: «вя лі кая» 
ці «ма лая»?» ад бу дзец ца 21 са ка ві ка. Па раз ва жаць на тэ му, 
якое мес ца зай мае бе ла рус кая лі та ра ту ра ў су свет най, як яе 
ба чаць за мя жой і ці ка рэкт на на огул па дзя ляць лі та ра ту ру 
на «ма лую» і «вя лі кую», за пра шае пісь мен нік Аль герд БА ХА- 
РЭ ВІЧ. За рэ гіст ра вац ца на лек цыі і пад пі сац ца на е-mаіl-рас-
сыл ку мож на на сай це пра ек та httр://gіdbеllіt.bу/. Усе за ня ткі для 
на вед валь ні каў бяс плат ныя. Мес ца пра вя дзен ня — біз нес-
клуб Іmаguru (вул. Фаб ры цы у са, 4), па ча так у 19.00.

Кож ны слу хач лек цый атры мае за лі коў ку, дзе бу дуць 
ад зна чац ца за ня ткі, якія ён на ве дае, і тэ ма тыч ныя тэс ты, 
якія прой дзе на сай це СіtуDоg. Леп шыя сту дэн ты ў да да-
так да но вых ве даў і яр кіх эмо цый атры ма юць і «чыр во-
ныя» дып ло мы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Рас клад на ступ ных лек цый:

4 кра са ві ка
«Біб лія Ска ры ны: па спя хо вы стар тап ХVІ ста год дзя»

Алесь СУ ША, куль ту ро лаг, ска ры наз наў ца, на мес нік 
ды рэк та ра На цы я наль най біб лі я тэ кі па на ву ко вай ра бо це 
і вы да вец кай дзей нас ці.

18 кра са ві ка
«Не вя до мая бе ла рус кая лі та ра ту ра: пра што вам не 

ка за лі ў шко ле»

Ган на СЕ ВЯ РЫ НЕЦ, на стаў ні ца гім на зіі, пісь мен ні ца, 
да след чы ца бе ла рус кай лі та ра ту ры.

4 мая
«Ворк шоп: як пра віль на чы таць і ра зу мець паэ зію»

Валь жы на МОРТ, па эт ка, вы клад чы ца крэ а тыў на га 
пісь ма ў Кар нэль скім уні вер сі тэ це (ЗША).

23 мая
Дыс ку сія «За ла сла вы бе ла рус кай лі та ра ту ры: хто на-

шы ге ніі?»

Ган на БУ ТЫР ЧЫК, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук, да-
цэнт, за гад чы ца ка фед ры за меж най лі та ра ту ры БДУ.

Ма ры на КАЗ ЛОЎ СКАЯ, пе ра клад чы ца, кан ды дат фі-
ла ла гіч ных на вук, за гад чы ца ка фед ры бе ла рус кай мо вы 
і лі та ра ту ры Лі цэя БДУ.

«БЕЛ ЛІТ: МА БІЛЬ НЫ ГІД»: 
ПРА БЕ ЛА РУС КУЮ ЛІ ТА РА ТУ РУ — НЯ СУМ НА!

Бяс страш ная аван тур ная ле кар ка і ванд роў ні ца 
Са ла мея Піль шты но ва. Улад ная і ра зум ная Ба ба ро за, 
мат ры ярх ад ной мін скай сям'і. Сту дэнт ка швед скай 
шко лы Але на. Ху лі ган ка, за хоп ні ца зам каў, жорст кая, 
але спра вяд лі вая Бо сая. Што аб' яд ноў вае ўсіх гэ тых 
лі та ра тур ных ге ра інь?

Юлія ЦІМАФЕЕВА: «Ха це ла ся б, каб жан чы ны пі са лі больш пра ся бе і не тое, 
што ад іх ча ка юць, а тое, што яны са мі ад чу ва юць».
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