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У зна ё мых зла ма ла ся праль ная ма шы-
на. Больш за дзе сяць га доў ад пра ца ва-
ла без ра мон таў. Сям'я бы ла за да во ле-
на. Але вось, ві даць, тэх ні ка са ста рэ ла 
і «крэк ну ла». Да вя ло ся шу каць но вую, 
бо без праль най ма шы ны ж ні як. Ку пі лі, 
уста ля ва лі, пра чы та лі ін струк цыю па 
экс плу а та цыі і ста лі дзей ні чаць згод-
на з ёю — пра вя лі пер шае мыц цё без 
адзен ня, але са срод кам ад на кі пу. Тут 
і па ча лі ся праб ле мы...

Ба ра бан змя ніў ко лер — за мест бліс ку ча-
га стаў ма та вым. Пры чым не ўвесь, а ней кі мі 
ўчаст ка мі. Ві да воч на, што ад бы ла ся хі міч ная 
рэ ак цыя. Хто ве дае, паў плы вае гэ та на пра цу 
ма шы ны ці не?.. Зра зу ме ла, што зна ё мыя 
спа ло ха лі ся: мо жа быць, гэ та брак? У ад ным 
сэр віс ным цэнт ры ска за лі, што яны ку пі лі 
ня якас ны сро дак ад на кі пу, у дру гім — што 
кі даць гэ ты сро дак уво гу ле не трэ ба бы ло, 
бо на кі пу яшчэ ня ма ў но вым ба ра ба не. А 
як жа ін струк цыя? Вы ра шы лі звяр нуц ца да 
вытворцы. Я пра маў чу пра пісь мен насць спе-
цы я ліс та ад дзе лу сэр ві су прад стаў ніц тва вы-
твор цы ў Ра сіі, які ад каз ваў на да сла ны па 
элект рон най по шце ліст. Спра ва ў ін шым. 
Вы твор ца так са ма за явіў, што «я не я, і ха та 
не мая». «На ша тэх ні ка ўся сер ты фі ка ва на. І 
ўвесь ма тэ ры ял, з яко га яна зроб ле на, вель-
мі доб рай якас ці. А ін струк цыя да дзе на для 
та го, каб спа жы вец мог сам экс плу а та ваць 
на шу тэх ні ку. У ін струк цыі па зна ча на, што 
вы твор ца РЭ КА МЕН ДУЕ ра біць ці вы ка рыс-
тоў ваць, але ні ў якім ра зе НЕ СЦВЯР ДЖАЕ, 
што трэ ба ра біць ме на ві та так», — га во рыц-
ца ў ад ка зе. Гэ та як зра зу мець? Атрым лі ва-
ец ца, што ін струк цыя — гэ та фік цыя? Трэ ба 

ўсё ра біць не па ін струк цыі, а так, як та бе 
са мо му за хо чац ца, ці што?

Па спра буй да ка жы
«Бы вае, што пры хо дзяць па не каль кі ча-

ла век з прэ тэн зі я мі да ад ной і той жа фір мы. 
Дык тут ужо не да за ко на аб ахо ве пра воў 
спа жыў цоў трэ ба звяр тац ца, а да Кры мі наль-
на га ко дэк са за мах ляр ства», — ка жа Юрый 
КА ВА ЛЁ НАК, юрыскон сульт Мінск ага та-
ва рыст ва спа жыў цоў.

— Што ўво гу ле ра біць: вы ба рач на вы-
кон ваць ін струк цыю ці як? Ці з'яў ля ец ца 
ін струк цыя юры дыч ным да ку мен там?

— На ту раль на, ін струк цыя з'яў ля ец ца 
юры дыч ным да ку мен там.

— Зна чыць, тое, што тут на пі са на, аба-
вяз ко вае для вы ка нан ня?

— Нель га ска заць, што яна аба вяз ко вая. 
Гэ тая ін фар ма цыя вам па ве дам ля ец ца, і ў 
вы пад ку, ка лі пры не вы ка нан ні гэ тых пра ві-
лаў экс плу а та цыі праль ная ма шы на прый дзе 
ў не пры дат насць і бу дзе да ка за на, што па ру-
шы лі тыя пра ві лы экс плу а та цыі, то пра да вец 
у пер шую чар гу бу дзе спа сы лац ца на тое, 
што вы па ру шы лі пра ві лы. Гэ та дак лад на 

пра пі са на і ў за ко не.
— Та кім чы нам, ка лі 

я ра біў усё згод на з ін-
струк цы яй па экс плу а та-
цыі, то ў лю бым вы пад ку 
праў да бу дзе мая?

— Вя до ма. Але ка лі вас 
ці ка віць пы тан не, што ўсё 
ж та кі зда ры ла ся з праль-
най ма шы най, то бу дзе па-
трэб на экс пер ты за.

— Па за ко не па ві нен 
ра біць экс пер ты зу пра-
да вец ці вы творца, але 
яны час цей за ўсё не 
хо чуць гэ та га. Што ра-
біць?

— Вытворца аба вя за ны 
бу дзе зра біць экс пер ты зу 
і зро біць, але ў вы пад ку 
ад сут нас ці не да хо паў вы 
па він ны бу дзе це апла ціць 
яе. Ня ма та кой фар му лёў-
кі: «ці мо жа це пра ве рыць, 

ёсць не да хо пы ці не». Вы творца ад дасць у 
сэр віс ную май стэр ню, і там, зра зу ме ла, ска-
жуць, што не да хо паў ня ма. А па тра ба ван не 
экс пер ты зы — гэ та сцвяр джэн не, што ёсць 
не да хо пы.

— А ка лі раз гле дзець пы тан не агуль на: 
пры лю бых праб ле мах з па доб ны мі та ва-
ра мі трэ ба ра біць тое са мае?

— Ка лі ўзні ка юць ней кія праб ле мы з 
тэх ніч на скла да ным та ва рам, то ў пер шую 
чар гу трэ ба звяр тац ца ці да пра даў ца, ці ў 

сэр віс ны цэнтр. У за леж нас ці ад та-
ва ру. Бо гэ та мо жа быць і ма біль ны 
тэ ле фон, і кам п'ю тар. І пра вы спа-
жыў ца ў роз ных вы пад ках роз ныя. 
У вы пад ку, на прык лад, з ма біль ным 
тэ ле фо нам час цей за ўсё «ла ма ец-
ца» апе ра цый ная сіс тэ ма — яе аб-
наў ля юць ці яшчэ штось ці ро бяць у 
сэр віс най май стэр ні. Та ды пра да вец 
ка жа, што гэ та не з'яў ля ец ца не да-
хо пам. Але ў лю бым вы пад ку гэ та 
не да хоп, бо тэ ле фо нам ка рыс тац ца 
нель га. У та кіх вы пад ках трэ ба іс ці ў 
сэр віс ны цэнтр і пі саць за яву аб тым, 
што та вар ня якас ны і мае пэў ныя за-
га ны, ад ра мон ту ад маў ля ю ся ў су вя зі 
з тым, што та вар ня якас ны, і па тра бую толь-
кі вы яў лен ня пры чын уз нік нен ня не да хо паў. 
І ка лі ака жац ца, што гэ ты не да хоп не з'яў-
ля ец ца вы ні кам ня пра віль най экс плу а та цыі, 
то мож на па тра ба ваць вяр тан ня гро шай ці 
аб ме ну та ва ру на но вы, на леж най якас ці. 
У вы пад ку з праль ны мі ма шы на мі, кам п'ю-
та ра мі, ля доў ня мі і па доб на га па куп нік не 
мае пра ва па тра ба ваць вяр тан ня гро шай. 
Трэ ба бу дзе зга джац ца на ра монт. Толь кі ў 
вы пад ку на яў нас ці іс тот ных за ган (якія нель-
га лік ві да ваць ці якія вы яў ля юц ца паў тор на, 
або ка лі кошт іх лік ві да цыі пе ра вы шае 30% 
кош ту та ва ру) мож на па тра ба ваць вяр тан-
не гро шай.

— Яшчэ ад но пы тан не, якое мя не вель-
мі хва люе, — ці мо жа вытворца ка заць, 
што ў ін струк цыі толь кі рэ ка мен да цыі, і 
іх не аба вяз ко ва вы кон ваць?

— У гэ тым да ку мен це на пі са на ўсё лі та-
раль на, па кро ка ва апі са на, якім чы нам трэ ба 
ажыц цяў ляць пер шае пра нне. Там не на пі са-

на «рэ ка мен ду ем», а на пі са на «да баў ляй це 
сро дак ад на кі пу». Гэ та кан крэт ныя пра ві лы 
ка ры стан ня. У та кім вы пад ку вы творца не 
мае ра цыі, бо ён не рэ ка мен дуе. І ча ла век, 
які чы тае гэ ты да ку мент, бу дзе вы кон ваць 
усё, што там на пі са на.

— А ка лі вытворца га во рыць, што ні я кіх 
не да хо паў у сва ім пра дук це не ба чыць? 
Як уво гу ле зра зу мець, што ёсць не да хоп, 
а што — не?

— У вы твор цаў мо гуць быць роз ныя 
стан дар ты і ДА СТы. І ка лі 
вытворца ка жа, што гэ та 
не з'яў ля ец ца не да хо пам у 
яго кра і не, у на шай кра і не 
гэ та мо жа быць не да хо пам, 
бо ў нас ін шыя стан дар ты 
якас ці. І ўліч вац ца бу дуць 
тыя, якія ёсць у нас. У нас 
уста ля ва ны дак лад ны стан-
дарт якас ці, а зна чыць, лю-
бая не ад па вед насць гэ та му 

стан дар ту ў са мым мі ні маль ным пунк це бу-
дзе не да хо пам.

Па за ко не
«У ад па вед нас ці з ар ты ку лам 20 За ко на 

аб ахо ве пра воў спа жыў цоў, у вы пад ку вы-
яў лен ня ў пра цэ се экс плу а та цыі за ган та ва-
ру спа жы вец па ві нен на кі ра ваць пра даў цу 
прэ тэн зію з ад ным з па тра ба ван няў: за ме ны 
ня якас на га та ва ру та ва рам на леж най якас-
ці, ад па вед на га па мян шэн ня па куп ной ца ны 
та ва ру, не ад клад най бяз вы плат най лік ві да-
цыі не да хо паў та ва ру, па крыц ця вы дат каў 
па іх лік ві да цыі», — ка жа Але на Бы лі на, 
ад ва кат, член Мін скай га рад ской ка ле гіі 
ад ва ка таў.

Яна сцвяр джае, што спа жы вец мае пра-
ва па тра ба ваць за ме ны тэх ніч на скла да-
на га та ва ру ці да ра го га та ва ру ў вы пад ку 
вы яў лен ня іс тот ных не да хо паў — тых, якія 
не маг чы ма лік ві да ваць ці не маг чы ма лік-

ві да ваць без не су вы мер ных вы дат каў гро-
шай (30 і бо лей пра цэн таў ад кош ту та ва ру, 
ра бо ты ці па слу гі) або ча су (пе ра вы шэн не 
мак сі маль на да пу шчаль най стра ты ча су, 
якая пра ду гле джа на тэх ніч ны мі нар ма-
тыў ны мі пра ва вы мі ак та мі на лік ві да цыю 
ана ла гіч на га не да хо пу) ці якія вы яў ля юц ца 
не ад на ра зо ва, ці з'яў ля юц ца зноў пас ля лік-
ві да цыі, ці ін шыя па доб ныя не да хо пы. Да-
рэ чы, спа жы вец мо жа ска са ваць да га вор 
куп лі-про да жу і за па тра ба ваць вяр тан ня 
вы пла ча най за та вар су мы. Пры гэ тым спа-
жы вец па па тра ба ван ні і за кошт пра даў ца 
па ві нен вяр нуць атры ма ны та вар не на леж-
най якас ці (мож на без упа коў кі). Пра да вец 
не мае пра ва ўтрым лі ваць з вы пла ча ных 
за та вар гро шай, ка лі іх вяр тае, су му, на 
якую зні зіў ся кошт та ва ру з-за поў на га або 
част ко ва га яго вы ка ры стан ня, стра ты ім 
та вар на га вы гля ду і да т.п.

Акра мя та го, спа жы вец мае пра ва звяр-
нуц ца з па тра ба ван ня мі аб за ме не та ва ру, 

лік ві да цыі не да хо паў і інш. да вы т ворцы. 
Мож на за па тра ба ваць ад апош ня га вяр-
тан ня вы пла ча ных за та вар гро шай, але 
пры гэ тым трэ ба бу дзе вяр нуць за кошт 
вытворца та вар не на леж най якас ці 
(мож на без упа коў кі). Ка лі пра да вец або 
вы творцы не пла це жаз доль ныя (банк ру-
ты) ці іх дзей насць спы не на, ка лі ў спа-
жыў ца ад сут ні ча юць дак лад ныя звест кі 
аб вы творцы (пра даў цу) ці ка лі вы раб нік 
зна хо дзіц ца за ме жа мі Бе ла ру сі, вы ма-
е це пра ва прад' яў ляць усе свае па тра ба-
ван ні да па стаў шчы ка ці прад стаў ні ка.

Спа жы вец мае пра ва за па тра ба ваць 
не ад клад най бяз вы плат най лік ві да цыі 
не да хо паў та ва ру ад ра монт най ар га-
ні за цыі, упаў на ва жа най на лік ві да цыю 

не да хо паў та ва ру пад час га ран тый на га 
тэр мі ну.

Вар та ад зна чыць, што ад сут насць у спа-
жыў ца да ку мен та, які па цвяр джае факт на-
быц ця та ва ру, не з'яў ля ец ца пад ста вай для 
ад мо вы ў за да валь нен ні па тра ба ван няў. Для 
па цвяр джэн ня фак та на быц ця та ва ру мо-
гуць вы ка рыс тоў вац ца па ка зан ні свед каў, 
эле мен ты ўпа коў кі, дзе ёсць ад зна кі, якія 
да каз ва юць, што та вар быў на бы ты ў гэ та га 
пра даў ца, і інш.

Экс пер ты за
«Пры ўзнік нен ні па між спа жыў цом і пра-

даў цом спрэч кі аб на яў нас ці за ган та ва ру 
і пры чы нах іх уз нік нен ня пра да вец аба вя-
за ны пра вес ці экс пер ты зу та ва ру за свой 
кошт, — сцвяр джае ад ва кат. — Пра мес ца 
і час пра вя дзен ня спа жыў ца ін фар му юць у 
пісь мо вай фор ме. Ка лі ў вы ні ку экс пер ты зы 
вы явіц ца, што за га ны та ва ру ад сут ні ча юць 
ці ўзнік лі пас ля пе ра да чы та ва ру спа жыў-

цу праз па ру шэн не ім пэў ных пра ві лаў вы-
ка ры стан ня, за ха ван ня, транс пар та ван ня 
та ва ру ці дзе ян няў трэ ціх асоб або не пе-
ра адоль най сі лы, спа жы вец аба вя за ны па-
крыць вы дат кі на пра вя дзен не экс пер ты зы 
і звя за ны мі з ёю вы дат ка мі на транс пар-
та ван не. Спа жы вец мае пра ва аспрэ чыць 
за клю чэн не экс пер ты зы та ва ру ў су до вым 
па рад ку, а так са ма пра вес ці экс пер ты зу 
за свой кошт».

У вы пад ку вы яў лен ня не да хо паў у га ран-
тый ны тэр мін пра да вец ад каз вае за іх, ка лі 

не да ка жа, што яны ўзнік лі пас ля пе ра да чы 
та ва ру спа жыў цу. Ка лі га ран тый ны тэр мін 
скла дае менш за два га ды і не да хо пы та ва ру 
вы яў ле ны спа жыў цом пас ля яго за кан чэн ня, 
але ў ме жах двух га доў з дня пе ра да чы та ва-
ру спа жыў цу, пра да вец ад каз вае за не да хо-
пы та ва ру, ка лі спа жы вец да ка жа, што яны 
ўзнік лі да пе ра да чы та ва ру спа жыў цу.

«На пры кан цы хо чац ца ад зна чыць, што 
пры на быц ці та ва раў, асаб лі ва тэх ніч на скла-
да ных, спа жы вец па ві нен уваж лі ва азна ё міц-
ца з ін струк цы яй па экс плу а та цыі, а так са ма 
га ран тый ным та ло нам на та вар, па коль кі ў 
гэ тым да ку мен це па зна ча юц ца вы пад кі, пры 
якіх вытворцам не пры ма юц ца прэ тэн зіі спа-
жыў ца, а так са ма вы пад кі, пры якіх га ран тыя 
на вы ра бы не рас паў сюдж ва ец ца», — ад зна-
чае Але на Бы лі на.
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Адзі нае, ча го да маг лі ся зна ё мыя, — спе-

цы я ліст з сэр віс на га цэнт ра за фік са ваў, што 
ко лер ба ра ба на змя ніў ся і што гэ та на пра цу 
праль най ма шы ны ні як не паў плы ва ла. Пры 
гэ тым спе цы я ліст сам вель мі здзі віў ся та му, 
што бы ло на пі са на ў ін струк цыі.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Кні гі — як лю дзі: кож ная мае свой лёс. 
Мяр кую па сва ёй біб лі я тэ цы. Ад ны кніж-
кі так і за ста лі ся част кай ін тэр' еру, не-
чы та ны мі. Ін шыя ад чу жых ва чэй ха ваю, 
ні ко му не даю, бо ма ні я каль на па да зраю, 
што іх «за чы та юць». Ёсць та кія эк зэмп ля-
ры, які мі ад ду шы дзя лю ся, лі чу леп шым 
па да рун кам.
Неш та мне пад каз вае, кні га Вік та ра Кор-
бу та «Мінск. Леп шы від на гэ ты го рад», 
якая вый шла ў вы да вец кім до ме «Звяз-
да», з апош няй ка тэ го рыі: больш не трэ ба 
ла маць га ла ву, што, акра мя цу ке рак і лё-
ну, да рыць гас цям-за меж ні кам. Бо гэ тая 
кні га — не прос та рас каз пра Мінск, а пра 
го рад, па ка за ны ва чы ма, учын ка мі, пра-
цай най ці ка вей шых яго жы ха роў.

Пра тое, што пры му сі ла ўзяц ца за та кі ад-
мыс ло вы ле та піс го ра да, спы та ла ся ў аў та ра 
— жур на ліс та і да след чы ка Вік та ра Кор бу та.

— З 2002 го да, — тлу ма чыць Вік тар, — у 
га зе це «Со вет ская Белоруссия» вы хо дзі лі мае 
рэ парт ажы з рас ко пак Мін ска, ін тэр в'ю з гіс-
то ры ка мі, мас та ка мі і ар хі тэк та ра мі, ін шы мі 
вя до мы мі жы ха ра мі ста лі цы. Мне па шчас ці ла 
су стрэц ца з та кі мі ці ка вы мі людзь мі, як Май 
Дан цыг, Ілья Кур ган, Ге ор гій Шты хаў, Адам 
Гло бус, Ле а нід Ле він і яшчэ дзя сят ка мі, сот ня мі 
тых, хто мне па ка заў най леп шы від на гэ ты го-
рад — той Мінск, які ве да лі толь кі яны. А за раз 
ад кры юць для ся бе і чы та чы.

Гэ тую кні гу я пі саў больш за дзе сяць га доў. 
Так ста ла ся, што спа чат ку прос та ў пра цэ се 
жур на лісц кай ра бо ты на за па шва лі ся тэ мы, 
не звы чай ныя гіс то рыі, і ўрэш це ка ле гі ста лі 
пы тац ца, ча му я не пі шу кні гі, ка лі ўжо ёсць 
столь кі ці ка ва га ма тэ ры я лу. І са праў ды, на 
ней кім эта пе ста ла зра зу ме ла, што той ін фар-
ма цый ны ма сіў, які на збі раў ся па ўсіх эпо хах 
жыц ця Мін ска, па тра буе апра ца ван ня і вы дан ня 
не толь кі ў вы гля дзе га зет ных ар ты ку лаў, якія 
сён ня пра чы таў і за быў.

— Вік тар, гэ тая кні га най перш для са міх 
мін чан ці «на экс парт», як пры ня та ка заць, 
для гас цей ста лі цы?

— У пер шую чар гу яна раз лі ча на на мін чу коў. 
На сва ёй ску ры я ад чуў, што гэ та та кое — не ве-
даць свай го го ра да. У дзя цін стве, ка лі я жыў на 
«Ша ры ках», у Се раб ран цы, мае сва я кі ка за лі — 
вось, па е дзем «у го рад». Гэ та зна чыць — ку дысь-
ці на Ле нін скі пра спект, ця пе раш ні Не за леж нас ці, 
у ГУМ, у цырк, у «Буль бя ную». І я да ней ка га ча су 
прос та не ве даў, што ёсць Мінск, які ад роз ні ва-
ец ца ад спаль ных мік ра ра ё наў май го дзя цін ства. 
І толь кі ка лі ў 1992 го дзе мы пе ра еха лі жыць 
у цэнтр го ра да, на ву лі цу Бе ла рус кую, што ля 
ста ды ё на «Ды на ма», я стаў ад кры ваць для ся бе 
той Мінск, які на зы ва юць «го ра дам Сон ца» — з 
пры го жай ар хі тэк ту рай. А да лей ста ла ці ка ва: хто 
жы ве ў тых бу дын ках, што па мя та юць му ры?

Ужо праз два га ды пас ля пе ра ез ду ў цэнтр 
я пра вёў пер шыя ў сва ім жыц ці ар хеа ла гіч ныя 

рас коп кі — на ру і нах бу дын ка ка ля Свя та-Ду-
хава га ка фед раль на га са бо ра, там, дзе ця пер 
фан тан. З тых рас ко пак у мя не да гэ та га ча су 
за ха ва лі ся дзве зна ход кі: ка вал кі каф лі з фраг-
мен та мі шля хец ка га гер ба і вы явай ва лош кі. 
Між ін шым, на кар ці не Мая Дан цы га, якую я 
вы ка рыс таў у якас ці вок лад кі кні гі, гэ ты бу ды-
нак яшчэ ві даць.

Я да гэ туль су ты ка ю ся з дум кай, што Мінск 
зу сім но вы го рад, што ў ім ня ма ні чо га ста ро га, 
як, на прык лад, у най блі жэй шых да нас Віль ні, 
Ры зе, Вар ша ве, Кі е ве, Маск ве. Але ж, зга дзі-
це ся, на ват ХХ ста год дзе — гэ та ўжо гіс то рыя, і 
ў ім бы ло шмат ча го ці ка ва га. Ха чу ад ра зу ска-
заць, што ў ма ёй кні зе ня ма мі фаў і апо кры фаў. 
Гэ та да сле да ван не, за сна ва нае на дак лад ных 
на ву ко вых фак тах. Кож ная дэ таль з мі ну ла га 
го ра да пад ма ца ва на ін тэр в'ю з ар хе о ла га мі, 
гіс то ры ка мі, а што да па дзей ХХ ста год дзя, то 
і раз мо ва мі з іх ві да воч ца мі — вя до мы мі гра-
мад скі мі і куль тур ны мі дзея ча мі.

— Вы ка тэ га рыч ны пра ціў нік мі фаў?
— Гіс то рыя Мін ска ба га тая. Дык на што тут 

ней кія ле ген ды ці мі фы? На прык лад, ёсць бу-
ды нак, які ў на ро дзе за вуць «Пі шча лаў скім 
зам кам» — гэ та СІ ЗА № 1 на ву лі цы Ва ла дар-
ска га. Між тым, гэ та ні я кі не за мак у ра ман-
тыч ным сэн се гэ та га сло ва. Кі раў ні ком бу доў лі 
быў за мож ны мін ча нін Ру дольф Пі шча ла, ар хі-
тэк та рам — Ка зі меж Хшча но віч. Бу ды нак ад-
ра зу ста ві лі як тур му, а па іме ні па на Пі шча лы 
на зва лі Пі шча лаў скім. Яго спрад веч ная наз ва 
— «ту рэм ны за мак», так у Ра сій скай ім пе рыі 
на зы ва лі вяз ні цу.

Та му ка лі ця пер ка жуць, што тур му ад туль 
трэ ба вы вес ці і зра біць не вя до ма што — гэ та 
дыс ку сій нае пы тан не. Але ж не лоф ты там ра-
біць для жыл ля, не офі сы. Мо му зей ту рэм на га 
по бы ту? Не ве даю. Ін шая рэч, што бу ды нак 
па тра буе піль най рэ стаў ра цыі і за ха ван ня.

У Ра каў скім прад мес ці ёсць хле ба за вод. Ён 
яшчэ да рэ ва лю цый ны — усё ХХ ста год дзе там 
пяк лі хлеб. А ня даў на збі ра лі ся знес ці... На што? 
Вось ідзеш ву лі ца мі Ві цеб скай ці Ра каў скай, а 
там пах не хле бам — вы дат на, пры ем на, хай 
там бу дзе пя кар ня, рэ ста ран, кан ды тар ская. 
У Мін ску гіс то рыя на кож ным кро ку!

Тое ж са шпа лер най фаб ры кай, 
што на ву лі цы Шпа лер най. Фаб ры ка 
там ста іць больш за сто га доў. І хай 
на да лей бу дзе.

— Вік тар, мне зда ец ца, што га-
лоў ны міф Мін ска — яго мес ца і 
год на ра джэн ня. Ці не так?

— Так, ёсць міф аб за сна ван ні го-
ра да. І не адзін! Ні бы та жыў ней кі ці 
то Ме неск, ці то Мя неск, які за сна ваў 
го рад. Але гэ тую ле ген ду, хут чэй за ўсё, пры ду-
маў жур на ліст ХІХ ста год дзя Па вел Шпі леў скі. 
Вя до ма, го рад з'я віў ся зу сім не ў 1167 го дзе, ка лі 
ад бы ла ся біт ва на Ня мі зе. Гэ та прос та пер шае 
свед чан не пра Мінск у ле та пі се.

Го рад быў за сна ва ны на бе ра зе Свіс ла чы. Ха ця 
ёсць вер сія, што спа чат ку зна хо дзіў ся за Мін скай 
каль ца вой аў та да ро гай, і толь кі пас ля го рад пе ра-
нес лі на ця пе раш няе мес ца. Пра гэ тую гі по тэ зу і яе 
ве ра год насць я пі шу ў са мым па чат ку кні гі.

— А які, на ваш по гляд, га лоў ны міф пра 
Мінск ХХ ве ка?

— Тэ ма, якая ў гра мад стве вы клі кае шмат 
ува гі да гэ туль, гэ та Вя лі кая Ай чын ная вай на. 
Тут так са ма не абы шло ся без «га рад скіх ле-
ген даў» — маў ляў, Мінск зруй на ва ла са вец кая 
авія цыя, ні бы та гэ та бы лі пла на мер ныя ўда ры. 
Та кія спрэч кі вя дуц ца не ву чо ны мі, а ама та-
ра мі. У ма ёй кні зе ёсць цэ лы раз дзел на гэ ту 
тэ му. Гіс то рык Іры на Ва ран ко ва да сле да ва ла 
па ча так вай ны скру пу лёз на, па кож ным дні, і ў 
ін тэр в'ю ад зна чы ла, у якія бу дын кі і ка лі трап-
ля лі сна ра ды, бом бы.

Тэ ма жыц ця пад аку па цы яй да апош ня га 
ча су бы ла за кры та, да сле да ва лі ся і асвят ля лі ся 
пар ты зан ская ба раць ба, пад пол ле. А пра што-
дзён ны по быт го ра да «пад нем ца мі» ста ра лі ся 
не пі саць. Гэ та бы лі тра гіч ныя дні. З ад на го 
бо ку, зні шча лі ся бу дын кі, лю дзі, а з дру го га 
— спро ба вы жыць, за ха ваць куль тур ныя каш-
тоў нас ці. Я лі чу, што гіс то рыю трэ ба ўспры маць 
як скла да ную псі ха ла гіч ную хро ні ку ча ла ве чых 
уза е ма ад но сін і спра ба ваць зра зу мець ма ты-
ва цыі роз ных лю дзей.

Як па ста віц ца да лё су вя до ма га мас та ка Ва-
лян ці на Вол ка ва? Ён аў тар эс кі за Дзяр жаў на га 
гер ба БССР і вя до май па тры я тыч най кар ці ны 

з вы явай ува хо ду Чыр во най Ар міі ў Мінск «3 
лі пе ня 1944 го да». Але ж у час вай ны ён за-
стаў ся ў аку па ва ным го ра дзе, як на огул мно гія 
мас та кі, удзель ні чаў у вы ста вах, што ад кры ваў 
Віль гельм Ку бэ! Я не знай шоў свед чан няў, што 
Вол каў у 1941-1944 га ды ма ля ваў пра па ган-
дысц кія тво ры, якія ўхва ля лі б на цысц кі рэ жым. 
Мо та му пас ля вы зва лен ня Бе ла ру сі мас так 
за стаў ся на во лі, яго не арыш та ва лі, а я пра-
са чыў, як мя ня ла ся яго твор часць ужо ў но вых 
умо вах. Ме на ві та та кія жыц цё выя гіс то рыі, лё-
сы фар мі ру юць гіс то рыю го ра да. Пі шу чы пра 
сва іх ге ро яў, я пе ра жы ваў ра зам з імі іх лё сы, 
і вы так са ма, чы та ю чы кні гу, ад чу е це гіс то рыю 
Мін ска «на сва ёй ску ры».

— Гар та ю чы кні гу, склад ва ец ца ўра жан-
не, што вы збі ра лі яе, як ма за і ку, і атры ма-

ла ся са праў ды кар ці на: від на го рад. Мя не 
асаб лі ва за ці ка ві ла вок лад ка вы дан ня. Ча му 
вы вы нес лі на яе кар ці ны Мая Дан цы га?

— Май Дан цыг — ка рэн ны мін чук. На сва іх 
па лот нах ён за ха ваў Мінск, яко га ўжо ня ма: мы 
ба чым бу дын кі, якія маг лі б яшчэ да гэ та га ча су 
ста яць. На прык лад, Ха лод ная сі на го га на Ня мі зе, 
якая цал кам упіс ва ла ся ў но вы ра курс го ра да. 
Яе знес лі, сля доў не за ста ло ся, а на кар ці не, на 
якой ад люст ра ва ны бур лі выя зме ны на Ня мі-
зе, бу даў ніц тва До ма мо д, сі на го га яшчэ ста іць. 
На дру гой кар ці не Дан цы га — мост з пра спек та 
Не за леж нас ці на ву лі цу Мас коў скую. На па ла се 
ві даць Дом ура да, кас цёл у го нар свя тых Сы мо-
на і Але ны — той го рад, які сфар мі ра ваў ся на 
па чат ку ХХ ста год дзя. Гэ та так са ма гіс та рыч ны 
Мінск, бо цэнтр го ра да ў ХХІ ста год дзі, зда ец ца, 
зруш ва ец ца на пра спект Пе ра мож цаў.

І яшчэ вяр ну ся да асо бы Дан цы га. Дзед Мая 
Воль фа ві ча — Герц — меў сваю дру кар ню на 
ра гу Ня міг скай і Кам са моль скай ву ліц. У жніў-
ні 1917 го да, яшчэ пры Ке ран скім, ён адзі ны з 
мін скіх дру ка роў зга дзіў ся на дру ка ваць пер шы 
ну мар баль ша віц кай га зе ты «Звез да» — па пя-
рэд ні цы ця пе раш няй «Звяз ды». Гэ та так са ма 
эпі зод, які вар ты за ха ван ня ў на шай па мя ці. І 
спа дзя ю ся, што га зе та «Звяз да» не па кі не та кі 
ці ка вы факт без ува гі, і на ра гу ста рых ву ліц з'я-
віц ца ме ма ры яль ная шыль да ў го нар мас та ка 
Мая і яго дзе да Гер ца.

У кні зе «Мінск. Леп шы від на гэ ты го рад» 
мно га фак таў, пра якія маў чаць эн цык ла пе дыі 
і пад руч ні кі. Але без гэ тых фак таў, ка жу чы сло-
ва мі вя до ма га ра сій ска га жур на ліс та Ле а ні да 
Пар фё на ва, «нас не маг чы ма ўя віць, яшчэ ця-
жэй — зра зу мець».

Ла ры са РА КОЎ СКАЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Каб за ка хац ца ў род ны го рад кан-

чат ко ва i бес па ва рот на, трэ ба па гля-
дзець на яго з вы шы нi, — па ду маў наш 
ка лек тыў. I з вы шы нi па лё ту вер та лё та 
бы ла зроб ле на фан тас тыч най пры га-
жос цi фо та се сiя, якую мож на ўба чыць 
на ста рон ках га зет «Минский курь ер» i 
«Вечерний Минск», — рас каз вае ге не-
раль ны ды рэк тар агенц тва «Минск-
Новости» Ка ця ры на ДУ БIН СКАЯ. — 
Па ба чыць фо та здым кi, атры маць як 
ма га больш поў ную iн фар ма цыю пра 
свят ка ван не Дня го ра да мож на ў ну ма-
рах га зет за 12 i 13 ве рас ня.

Ка лi ска заць ко рат ка, мiн ча не атры-
ма лi сё ле та ў па да ру нак шэ раг но вых i 
рэ кан стру я ва ных са цы яль ных аб' ек таў. 
На жаль, ся род iх па куль ня ма вель мi 
маш таб ных ад крыц цяў, але ўсё яшчэ на-
пе ра дзе. На лiс та пад, ска жам, за пла на-
ва на ад крыц цё ганд лё ва-за баў ляль на га 
спар тыў на га комп лек су «Чы жоў ка».

У вы яз ным ганд лi возь муць удзел 
звыш 600 ганд лё вых ар га нi за цый i аб'-
ек таў гра мад ска га хар ча ван ня. Ган даль 
раз гор нец ца на больш як 30 пля цоў ках 
го ра да ў мес цах пра вя дзен ня куль тур-
на-ма са вых i спар тыў ных ме ра пры ем-
стваў. Шэ раг буй ных крам па ра ду юць 
па куп нi коў знiж ка мi.

Вя до ма, мiн ча нам хо чац ца, каб у iх го-
ра дзе бы лi ней кiя асаб лi выя, «фiр мо выя» 
па дзеi. Ду маю, што гэ та мо жа быць свя та 
«Мiнск гiс та рыч ны» з удзе лам прад стаў-
нi коў ры цар скiх клу баў, якое ад бу дзец-
ца на пра спек це Пе ра мож цаў з 11.30 да 
22.00. Ме на вi та гэ та па дзея бу дзе пра хо-
дзiць дру гi раз, i сё лет няя ад мет на тым, 
што да яе рых та ва лi ся амаль цэ лы год. 
Пла ну ец ца ад на вiць i ат мас фе ру ся рэд-
ня веч ча, i ге ра iч ную аб ста ноў ку ча соў 
Пер шай i Дру гой су свет ных вой наў.

На огул пач нуц ца ўра чыс тас цi ўскла-
дан нем а 11-й га дзi не кве так да абел i-
с ка «Мiнск — го рад-ге рой». Да лей бу-
дуць за крыц цё лет ня га ту рыс тыч на га 
се зо на ў Верх нiм го ра дзе «Му зыч ны 
бал кон», кан цэрт «Му зы ка ў га рад скiм 
iн тэр' еры», кнiж ная вы ста ва, дзi ця чы 
мас тац кi пле нэр, ля Мiн скай га рад-
ской ра ту шы — му зей ная экс па зi цыя 
«Кар та гра фiч ны ка бi нет», на лю бi май 
ужо мно гi мi пе ша ход най зо не ву лi цы 
К. Марк са — фi нал тэ ат раль на га пра ек-
та, ура чыс тая цы ры мо нiя яго за крыц ця. 
На тэ ры то рыi комп лек су «Сту дэнц кая 
вёс ка» — свя та «Мiнск мо ла дзе вы».

Ся род элiт ных ме ра пры ем стваў вар-
та ад зна чыць пад вя дзен не ў Па ла цы 
праф са юзаў вы нi каў кон кур су «Мiн скi 
май стар». 40 леп шых па пра фе сii — гэ та 
i то кар, i ма ляр, i ва дзi цель аў то бу са, i 
швач ка, i афi цы янт, i бiб лi я тэ кар i г.д. — 
атры ма юць з рук мэ ра го ра да дып ло мы 
i каш тоў ныя па да рун кi. А ў На цы я наль-
ным ака дэ мiч ным Вя лi кiм тэ ат ры опе ры 
i ба ле та ад бу дзец ца ўру чэн не ўзна га род 
«Мiн ча нам го да». Iм ёны гэ тых мiн чан 
тры ма юц ца, вя до ма, па куль у сак рэ це. 
Па коль кi на са му цы ры мо нiю мож на бу-
дзе тра пiць толь кi па за пра шэн нi, для 
ўсiх iн шых на пло шчы ля тэ ат ра бу дзе 
ар га нi за ва ны твор чы пра ект у 3D-фар-
ма це — у 21.30, 22.00, 22.30 i 23.00. 
У хут кiм ча се парт рэ ты мiн чан, якi мi 
мо жа га на рыц ца ста лi ца, з'я вяц ца на 
бiл бор дах. Да рэ чы, гуч ных iм ён сё ле та 
фак тыч на ня ма, гэ та прос та да стой ныя 
лю дзi, хоць па куль i не вя до мыя.

Кож ны ра ён па ра дуе сва iх жы ха роў улас-
ны мi сюр пры за мi. У Ле нiн скiм ра ё не — гэ та 
свя та на род най твор час цi «Ло шыц кi фэст», 
у Пар ты зан скiм ра ё не, у Цэнт раль ным дзi-
ця чым пар ку iмя М. Гор ка га, з 12.00 да 16.00 
прой дзе фес ты валь ду ха вых ар кест раў. У 
Фрун зен скiм на пля цоў цы ля рын ку «За-
ход нi» са свя точ ным кан цэр там вы сту пiць 
Аляк сандр Са ла ду ха.

P.S. Больш пад ра бяз ны план ме-
ра пры ем стваў раз ме шча ны на сай це 
Мiн гар вы кан ка ма. У мес цах ма са вых 
гу лян няў бу дуць рас паў сюдж вац ца 
фла е ры з пла нам-схе май за пла на ва-
ных на 14 ве рас ня па дзей.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Твае пра выТвае пра вы  ��

ПРАЛЬ НЫЯ ПРЫГОДЫ

КА РЫС НА ВЕ ДАЦЬ
У ад па вед нас ці з Па ла жэн нем аб па рад ку пра вя дзен ня 

экс пер ты зы та ва раў (вы ні каў вы ка на ных ра бот, ака за ных 
па слуг), дак лад нас ці ін фар ма цыі аб та ва рах (ра бо тах, па-
слу гах), за цвер джа ным Па ста но вай №26 Са ве та Мі ніст раў 
Бе ла ру сі ад 14.01.2009 г., экс пер ты зу ма юць пра ва пра во-
дзіць: акрэ ды та ва ныя ор га ны па сер ты фі ка цыі, акрэ ды-
та ва ныя вы пра ба валь ныя ла ба ра то рыі (цэнт ры); дзяр жаў-
ныя су до ва-экс перт ныя ўста но вы і асо бы, якія ма юць спе-
цы яль ныя да зво лы (лі цэн зіі) на ажыц цяў лен не дзей нас ці 
па ака зан ні юры дыч ных па слуг з па зна кай па слу гі, якая 
скла дае лі цэн за ва ны від дзей нас ці, — су до ва-экс перт ная 
дзей насць; та вар на-пра мыс ло выя па ла ты — па пы тан ні 
якас ці та ва раў; гра мад скія аб' яд нан ні спа жыў цоў. У за яве 
на пра вя дзен не экс пер ты зы ў ка рот кай і дак лад най фор ме 
фар му лю юц ца пы тан ні, якія не аб ход на вы ра шыць па вы-
ні ках пра вя дзен ня экс пер ты зы. Экс перт ная ар га ні за цыя 
па ўзгад нен ні з за яў ні кам (дзяр жаў ным ор га нам па ахо ве 
пра воў спа жыў цоў) вы зна чае кан крэт ны час пра вя дзен ня 
экс пер ты зы. Спа жы вец мае пра ва пры няць удзел у экс-
пер ты зе аса біс та ці праз свай го прад стаў ні ка.

Раз дзел ін струк цыі, дзе на пі са на, як пра во дзіць пер шае пра нне.

Ад каз прад стаў ні ка вы твор цы.

У нас уста ля ва ны дак лад ны 
стан дарт якас ці, а зна чыць, 
лю бая не ад па вед насць 
гэ та му стан дар ту ў са мым 
мі ні маль ным пунк це бу дзе 
не да хо пам.

Вар та ад зна чыць, 
што ад сут насць у спа жыў ца 
да ку мен та, які па цвяр джае 
факт на быц ця та ва ру, 
не з'яў ля ец ца пад ста вай 
для ад мо вы ў за да валь нен ні 
па тра ба ван няў.

ГО РА ДУ НЕ ПА ТРЭБ НЫ МІ ФЫ, 
КА ЛІ ЁН МАЕ ГІС ТО РЫЮ

У ма ёй кні зе ня ма мі фаў 
і апо кры фаў. Гэ та да сле да ван не, 
за сна ва нае на дак лад ных 
на ву ко вых фак тах.

СА СВЯ ТАМ 
НЕ РАЗ МI НЕШ СЯ

Гiс то рыя свя та па хо дзiць з 2001 
го да, ка лi дру гiя вы хад ныя 
ве рас ня па ча лi лi чыц ца Днём 
го ра да Мiн ска, яко му сё ле та 
спаў ня ец ца 946 га доў.


