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Сё ле та — 110 га-
да вi на з дня на-
ра джэн ня Ла за ра 
Ла гi на, пiсь мен нi-
ка, на ро джа на га 
ў Вi цеб ску, якi ў 
лi ку iн шых на пi-
саў сла ву ты твор 
— каз ку «Ста ры 
Ха та быч». Бы ло 
гэ та роў на 75 га-
доў та му.

Ужо даў но ідзе раз-
мова пра тое, што ў Вi-
цеб ску ўве ка ве чаць 
па мяць Ла гi на пом нi кам яго са ма му 
вя до ма му ге рою. Пра не аб ход насць 
гэ та га шмат казалі i на 100-год дзi з 
дня на ра джэн ня Ла гi на, i ра ней.

Не сцер ка, 
Мi кол ка-па ра воз 
i Ха та быч

Адзiн са ста рэй шых паэ таў Бе ла-
ру сi — вi цяб ча нiн Да вiд Ры го ра вiч 
СI МА НО ВIЧ, яко му сё ле та споў нiў-
ся 81 год, ужо даў но ма рыць, каб у 
Вi цеб ску па ста вi лi пом нiк не толь кi 
Ха та бы чу, але i iн шым лi та ра тур ным 
ге ро ям, якiх пры ду ма лi лi та ра та ры — 
вы хад цы з Вi цеб шчы ны.

— На прык лад, Мi кол ку-па ра во-
за пры ду маў Лынь коў — наш з ва мi 
зям ляк. Бы ло б доб ра так са ма ўста-
на вiць скульп ту ры ка го-не будзь з ге-
ро яў Бы ка ва, Ка рат ке вi ча, Воль ска га 
(Не сцер кi. — Аўт.), чыё жыц цё звя-
за на з Пры дзвiн скiм кра ем.

Што да ты чыц ца Ла гi на i Ха та бы-
ча, на дум ку Да вi да Ры го ра вi ча, пом-
нiк апош ня му, не су мнен на, па вi нен 
быць у Вi цеб ску, бо Ха та быч — адзiн 
з са мых цi ка вых i па пу ляр ных лi та-
ра тур ных воб ра заў, якi ве да юць з 
дзя цiн ства.

Упер шы ню пра тое, што Ла гiн — 
твор чы псеў да нiм, Да вiд Сi ма на вiч 
да ве даў ся ад вя до ма га жур на лiс та i 
пiсь мен нi ка Ула дзi мi ра Мя жэ вi ча (бы-
лi ра зам у ка ман дзi роў цы ў Грод не).

А цi па мя тае па эт пры езд Ла гi на 
ў 1974 го дзе на 1000-год дзе Вi цеб-
ска? Аб гэ тым на вед ван нi род на га 
го ра да Ла гi ным згад ва ец ца ў мно гiх 
ар ты ку лах.

— Ды хто вам ска заў, што ён пры-
яз джаў? Мы з Ла гi ным на юбi леi го ра-
да не су стра ка лi ся. Пры нам сi, я та ды 
ў Вi цеб ску яго не ба чыў. Мо жа, Ла гiн 

i быў, але я гэ та га 
не ве даю. Ма гу 
зга даць проз вi шчы 
ўсiх з ка гор ты вя лi-
кiх зем ля коў, ка го я 
пра па на ваў за пра-
сiць гар ка му КПБ 
на свят ка ван не. 
Ся род iх — Броў ка, 
Ка рат ке вiч, Азгур, 
Фрад кiн i iн шыя. 
З iмi я меў зно сi ны, 
з Ла гi ным — не, — 
здзiў ля ец ца май му 
пы тан ню па эт.

У не ка то рых ар-
ты ку лах пра Ла гi на ўпа мi на ец ца, што 
ён быў на свят ка ван нi 1000-й га да вi-
ны Вi цеб ска, але не афi ша ваў свой 
вi зiт. У пры ват нас цi, пра гэ та пi са ла 
яго дач ка — жур на лiст i лi та ра тар.

Ла гiн — 
ад Ла зар Гiнз бург

На пэў на, на са мрэч Ла зар Iо сi-
фа вiч Гiнз бург, якi пры ду маў са бе 
псеў да нiм на асно ве пер шых лi тар 
свай го iмя i проз вi шча, мог да зво-
лiць са бе «рас ко шу» ў 1974 го дзе 
без лiш няй ува гi да ся бе па ха дзiць 
па род на му го ра ду. Тут ён на ра дзiў ся 
21 лiс та па да 1903 го да (па ста рым 
сты лi) у бед най яў рэй скай сям'i. Ён 
быў пер шым з пя ця рых дзя цей Iо сi фа 
Фай ве ле вi ча i Ха ны Ла за раў ны. Яго 
баць ка зай маў ся пе ра го нам плы тоў 
па За ход няй Дзвi не.

Па не ка то рых звест ках, ужо ў 
на ступ ным го дзе сям'я пе ра еха ла ў 
Мiнск. Але iн шыя да след чы кi твор-
час цi пiсь мен нi ка кан ста ту юць, што 
ў Мiн ску юны Ла зар ака заў ся ва 
ўзрос це 5 га доў. Гэ та ад бы ло ся, ка лi 
ў ця пе раш няй ста лi цы на шай кра i ны 
баць ка хлоп чы ка ад крыў ска бя ную 
кра му.

Вя до ма, што ў 1919 го дзе 
15-га до вы Ла зар скон чыў ся рэд нюю 
шко лу ў Мiн ску. По тым ад пра вiў ся 
доб ра ах вот нi кам на гра ма дзян скую 
вай ну. Зай маў ся ар га нi за цы яй кам-
са мо ла ў Бе ла ру сi, быў ад ным з яго 
кi раў нi коў. А ў хут кiм ча се ў га зе тах 
па ча лi дру ка ваць яго пер шыя вер шы 
i за мет кi.

Пра тыя вер ша ва ныя «спро бы» 
Ла зар Iо сi фа вiч iра нiч на на пi саў у 
прад мо ве да ад ной са сва iх кнiг: 
«Па слу хай це, шчы ра ка жу чы, у мя-
не ёсць не ма лая за слу га пе рад ай-
чын най лi та ра ту рай: я свое ча со ва 
i на ве кi пе ра стаў пi саць вер шы». 

Та ды ж ён су стрэў у Рас то ве-на-
До не Ула дзi мi ра Ма я коў ска га i па-
ка заў яму свае вер шы. Ма я коў скi 
iх па хва лiў, а паз ней у Маск ве пры 
су стрэ чах цi ка вiў ся: ча му Ла зар не 
ня се яму но вых? Цi ка ва, што ў 1923 
го дзе Ла зар ву чыў ся на ад дзя лен нi 
ва ка лу Мiн скай кан сер ва то рыi. Ад-
нак па кi нуў ву чо бу з-за ад сут нас цi 
цi ка вас цi да му зы кi.

У вы нi ку Гiнз бург скон чыў ад дзя-
лен не па лiт эка но мii Iн сты ту та на род-
най гас па дар кi iмя К. Марк са. Пас ля 
ча го слу жыў у ар мii. У 1930-м пра-
ца ваў у га зе це «За индустриализа-
цию», а яго баць ка стаў на бор шчы-
кам га зе ты «Известия» — ад ным з 
леп шых. По тым бы лi ас пi ран ту ра i 
пад рых тоў ка да аба ро ны ды сер та-
цыi, пра ца ў га зе це «Пра вда» i ча со-
пi се «Крокодил»...

Са мы вя до мы твор — апо весць-
каз ка «Ста ры Ха та быч» — бы ла 
на дру ка ва на ў 1938 го дзе ў 
ча со пi се «Пионер». Апо весць 
вый шла асоб най кнi гай у 1940 
го дзе. Бi ёг ра фы ад зна ча юць, 
што вар та ад роз нi ваць пер шую 
рэ дак цыю апо вес цi ад дру гой, 
якая з'я вi ла ся ў 1955-м. Там не 
толь кi бы лi за ме не ны мно гiя 
эпi зо ды i пер са на жы, але i са ма 
кнi га знач на вы рас ла ў аб' ёме. 
На пад ста ве дру гой рэ дак цыi 
Ла гiн на пi саў ад най мен ны кi на-
сцэ на рый. Фiльм быў зня ты ў 
1957 го дзе.

«Пе ра нос» 
джы на ў Ра сiю

Дом у Вi цеб ску, у якiм на ра-
дзiў ся лi та ра тар, зна хо дзiў ся 
на ву лi цы, якая ў наш час мае 
наз ву Талс то га, а да рэ ва лю цыi 
бы ла Па дзвiн скай.

На жаль, той двух па вяр хо-
вы дом не за ха ваў ся да на-
шых дзён. На яго мес цы пра-
цуе лет няя ка вяр ня. Але ёсць 
на дзея, што дом ад но вяць. 
Та кую iнi цы я ты ву пад тры ма лi 
Аляк сандр Ко сi нец, стар шы-
ня Вi цеб ска га абл вы кан ка ма, 
i Аляк сей Мi лер, кi раў нiк ра-
сiй скай кам па нii «Газп рам». 
Чаму б у адноўленым доме не 
размясціць дзіцячы музей?

Мяр ку ец ца, што ме на вi та 
тут юна му Ла за ру пра чы та лi 
кнiж ку, якая i на тхнi ла яго на 
на пi сан не «Ста ро га Ха та бы-
ча» — гэ та апо весць «Мед ны 

збан» анг лiй ска га пiсь мен нi ка Энс-
цi. Адзiн з яе ге ро яў, джын Фак ра-
ша-эль-Аама ша, на за гад Су лей ма-
на Вя лi ка га быў зме шча ны ў мед ны 
збан i кi ну ты ў Чыр во нае мо ра...

Ла гiн «пе ра нёс» джы на ў са вец-
кую Ра сiю. На пэў на, мно гiя су час ныя 
бло ге ры, ка лi б Ла гiн на пi саў каз ку 
пра Ха та бы ча ця пер, маг лi б аб вi-
на ва цiць аў та ра ў пла гi я це. Але ж 
на ват Шэкс пiр пе ра раб ляў сю жэ ты 
тво раў, якiя бы лi на пi са ны да яго. А 
«За ла ты клю чык» Талс то га — так са-
ма аў тар скi ва ры янт ра ней вя до май 
каз кi.

Цi ка ва, што i ў XXI ста год дзi, 
пад час ак тыў на га раз вiц ця «вы со-
кiх тэх на ло гiй», Ха та быч — вель-
мi за па тра ба ва ны ге рой. У Ра сii, у 
пры ват нас цi, быў зня ты поў на мет-
раж ны фiльм аб iн тэр нэ це. Гэ та 
фан тас тыч ная ка ме дыя... па ма-
ты вах каз кi пра Ста ро га Ха та бы ча. 

Сю жэт пры клад на та кi: юны ха кер 
Ге на ку пiў праз iн тэр нэт на аў кцы ё-
не па фаль шы вай крэ дыт най карт-
цы збан. А ў iм быў вя до мы ўсiм 
ста ры. Вы зва ле ны джын зноў ку 
спаз нае, як моц на змя нiў ся свет, 
у якiм на ват ма гут ны джын мо жа 
да лё ка не ўсё. Мно гiя кi на кры ты кi 
аца нi лi фiльм, ад зна чыў шы, што ён 
атры маў ся вы дат ным — са праў ды 
жы вым i вя сё лым.

У по шу ках ме цэ на таў
Вя до мы вi цеб скi скульп тар Ва ле-

рый МА ГУ ЧЫ ў свой час рас пра ца ваў 
чар на вы ва ры янт пом нi ка га лоў на му 
ге рою каз кi. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па бы ваў у яго май стэр нi — у над зеi 
ўба чыць тое, што змо жа ўпры го жыць 
го рад.

Ва ле рый Ма гу чы — аў тар та кiх 
вя до мых скульп тур, як «Скрып ка 
Ша га ла» (дру гая наз ва — «Вi цеб-

ская ме ло дыя на фран цуз-
скай скрып цы»), Са ляр цiн ска-
га... Уся го больш за 20 тво раў 
Ма гу ча га мож на ўба чыць у 
Вi цеб ску. Ён — аў тар ста ту-
э так «За ла тая лi ра», Гран-
пры кон кур саў мiж на род на га 
фес ты ва лю «Сла вян скi ба зар 
у Вi цеб ску».

— Вель мi даў но ма ру, каб 
тут з'я вiў ся пом нiк ге ро ям каз-
кi пра Ста ро га Ха та бы ча. Ду-
маў пра гэ та яшчэ ў са вец кiя 
га ды. Вы ву чаў цэнтр го ра да, 
«пры кiд ваў», дзе лепш уста-
ля ваць пом нiк. I ха це ла ся, каб 
мес ца бы ло звя за на з Ла гi ным. 
Вель мi доб ра «ўпi саў ся» б та кi 
пом нiк у мес ца, дзе ста яў дом, 
у якiм Ла гiн жыў. Мож на зра-
бiць цi ка вы брэнд Вi цеб ска, 
— раз ва жае скульп тар. — Хо-
чац ца, каб кам па зi цыя бы ла не 
ма ну мен таль ным, а ка мер ным 
аб' ек там, якi б вы клi каў ста ноў-
чыя эмо цыi.

Яшчэ ў 2004 го дзе ён 
атры маў «да бро» на ства-
рэн не пом нi ка Ха та бы чу ад 
та га час на га кi раў нiц тва гар-
вы кан ка ма. Але ў афi цый ным 
ад ка зе га ва ры ла ся, што для 
рэа лi за цыi iдэi ў брон зе па-
трэб ны спон са ры. Апош нiх 
ня ма i ця пер.

Маг чы ма, у год чар го ва га 
юбi лею Ла гi на ўдас ца вы зна-
чыц ца з фi нан са вым пы тан-
нем?

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Уна чы да брац ца да мас коў-
скай ква тэ ры май го сяб ра 
маг чы ма толь кі на так сі. 
Сця пан пад бя гае да ўзбо чы-
ны, вы цяг вае ру ку... Ім гнен-
на вы стра і ла ся чар га з ма-
шын. Праз се кун ду мы ўжо 
ў цес ным са ло не бла кіт ных 
ста рэнь кіх «Жы гу лёў». Пад 
гуч нае «Бе лые ро зы, бе лые 
ро зы...» ім чым ся з хут ка сцю 
вет ру праз увесь го рад. За 
ру лём — та джык су мнеў-
на га вы гля ду, які ма ла та го 
што раз маў ляе на ла ма най 
рус кай, дык яшчэ і пад ра зае 
ін шыя ма шы ны. У га ла ве 
тут жа пра но сіц ца проць ма 
ду мак. Дзе і як ён атры маў 
пра вы? Што ў яго ў га ла ве? 
Ка лі вы хо дзім на све жае па-
вет ра — вы ды хаю з па лёг-
кай: «Абы шло ся». І ў той жа 
мо мант за ра ка ю ся: больш 
так ры зы ка ваць не бу ду.

«Ці шэй едзеш — 
да лей бу дзеш...»

Ка лі га вор ка ідзе пра не ле-
галь ных так сіс таў, ад ра зу ж 
згад ваю тра гіч ную смерць акт-
ры сы Ма ры ны Го луб. Ра сій скія 
СМІ пі шуць, што яна зла ві ла так-
сіс та-пры ват ні ка, каб да ехаць да 
до му. Але так і не да еха ла... Як 
вы свет лі ла ся паз ней, так сіст, па 
ві не яко га ад бы ла ся ава рыя, быў 
па збаў ле ны пра воў...

«Брас лаў, Па ста вы, Ле пель...» 

З та кі мі за клі ка мі пра па ноў ва юць 
свае па слу гі кі роў цы не ле галь ных 
марш рут ных так сі не да лё ка ад 
ува хо ду ў адзін з мін скіх аў та вак-
за лаў. Асоб ныя з іх умуд ра юц ца 
на ват пе ра хоп лі ваць па са жы раў 
прос та ля бі лет ных кас. Гэ тую 
кар ці ну на зі раю што раз, ка лі еду 
да до му. І ёсць лю дзі, якія спа ку-
ша юц ца на гэ тыя за клі кі. Ся род 
іх ма ла дыя лю дзі, якія два га ды 
та му спя ша лі ся з Мін ска ў Грод на. 
Не да рэм на ка жуць, не спя шай ся 
з ко за мі на торг! Двое з пя ці да 
мес ца пры зна чэн ня так і не да-
еха лі... «Кі роў ца «Фаль ксва ге на» 
на за круг лен ні да ро гі ва ўмо вах 
га ла лё дзі цы не вы браў бяс печ-
ную хут касць, не спра віў ся з кі-
ра ван нем і вы ехаў на су стрэч ную 
па ла су. Су тык нуў ся з «Вол гай»... 
У вы ні ку ДТЗ двое па са жы раў 

мік ра аў то бу са і па са жыр «Вол-
гі» па мер лі на мес цы. Яшчэ тры 
ча ла ве кі з траў ма мі шпі та лі за ва-
ны». На пер шы по гляд, гэ та ўся го 
толь кі ад на са шмат лі кіх зво дак 
УДАІ МУС. З дру го га бо ку, гэ та 
ДТЗ — чар го вая на го да звяр нуць 
ува гу на праб ле му не ле галь на га 
воз ніц тва. Вар та ад зна чыць, што 
кі роў ца «Фаль ксва ге на» на пя рэ-
дад ні пры цяг ваў ся да ад мі ніст-
ра цый най ад каз нас ці за пе ра вы-
шэн не хут ка сці больш чым на 30 
км/г. Ча му не ле галь ныя так сіс ты 
спя ша юц ца, зра зу ме ла: яны за-
ці каў ле ны вы ключ на ў пры быт ку. 
Чым хут чэй бу дуць на мес цы, тым 
больш рэй саў зро бяць і больш 
гро шай па кла дуць у кі шэ ню.

Ле галь ныя су праць 
не ле галь ных

Каб вы явіць ня доб ра сум-
лен ных так сіс таў, су пра цоў ні кі 
пад атко вай ін спек цыі са дзяц ца 
ў са лон па да зро ных ма шын у 
якас ці па са жы раў. Ча сам, пры-
зна юц ца, і са мі ле галь ныя так сіс-
ты тэ ле фа ну юць у пад атко вую і 
«зда юць» сва іх ка лег-не ле га лаў. 
Але гэ та яшчэ ні чо га. У ін тэр нэ це 
ба чы ла фо та здым кі, як у Кі таі ле-
галь ныя так сіс ты б'юць ма шы ны 
не ле галь ных жа лез ны мі пал ка мі. 
Не каль кі, праў да, больш мір ных 
раз бо рак па між так сіс та мі, якія 
не па дзя лі лі па са жы ра, бы ло і 
ў нас. Ад на з най больш гуч ных 
ад бы ла ся ля стан цыі мет ро «Ка-
мен ная Гор ка», ка лі так сіс ты 
спра ба ва лі вы цяг нуць не ле га ла 
з яго аў то. Ды я і са ма не ад ной-
чы ба чы ла, як азлоб ле ныя так-

сіс ты з ужы ван нем не цэн зур най 
лек сі кі «пра сі лі» не ле га лаў, якія 
за ня лі іх мес цы, з'е хаць, «па куль 
цэ лыя».

— Не ле га лы пе ра шка джа юць 
пра ца ваць афі цый на за рэ гіст ра-
ва ным пе ра воз чы кам, — ка жа 
суд дзя Вы шэй ша га Гас па дар ча-
га Су да Вік тар Ку ры ла. — Вя до-
ма, гэ та ад бі ва ец ца і на па ступ-
лен ні па дат каў у каз ну. Ёсць і 
ін шы мо мант — пад ры ва ец ца 
куль ту ра вя дзен ня біз не су. З'яў-
ля ец ца спа ку са для ін шых сыс ці 
ў не ле галь ную сфе ру, та му што 
та ды пра сцей вы ра шаць пы тан ні 
з утры ман нем аў та ма бі ля, з тэх-
ніч ным і ме ды цын скім агля дам. 
Атрым лі ва ец ца, што ўзяў ма шы-
ну — і па ехаў. Вы дат кі — толь кі 
на бен зін, усю ас тат нюю вы руч ку 
мож на за браць са бе. Бы ва юць 
та кія вы пад кі, ка лі ча ла век пра-
ца ваў на ней кую фір му, по тым 
пай шоў, але па кі нуў на сва ім 
аў та ма бі лі ад мет ныя зна кі. Не-
ка то рыя кі роў цы хіт раць і зды-
ма юць на леп кі з ле ва га бор та, 
па кі да ю чы на пра вым, каб бы-
ло не за ўваж на з да ро гі, але ві-
даць па тэн цый ным па са жы рам. 
Ча сам яны на ват ка рыс та юц ца 
па слу га мі ле галь ных дыс пет ча-

раў. Ма быць, ёсць не афі цый ныя 
да моў ле нас ці па між асоб ны мі 
прад стаў ні ка мі гэ тай сфе ры. 
Ка лі та кія аб ста ві ны вы свят ля-
юц ца ў су дзе, то мы на кла да ем 
больш жорст кія санк цыі. Па га-
дзі це ся, ёсць роз ні ца: ча ла век 
раз-два вы ехаў па так са ваць або 
зай ма ец ца гэ тым пра фе сій на, 
што дня. На ту раль на, ле галь ныя 
фір мы за ці каў ле ны ў спы нен ні 
па доб най не ле галь най дзей нас-
ці і су пра цоў ні ча юць з пад атко-
вы мі ор га на мі. Іх ні як не мо жа 
за да валь няць не сум лен ная кан-
ку рэн цыя. Та му трэ ба зма гац ца 
з не ле галь ным воз ніц твам для 
нар маль на га раз віц ця біз не су 
так сі. У кан чат ко вым ра хун ку 
гэ та па зі тыў на ада б'ец ца на спа-
жыў цах па слуг.

«На лі цэн зію, 
на ват на жоў тую 
па лос ку, у мя не 
гро шай ня ма»

Пры му сіць так сіс таў ад мо-
віц ца ад не ле галь ных за роб каў 
мо жа толь кі па гро за стра ты ма-
шы ны, лі чаць у Вы шэй шым Гас-
па дар чым Су дзе. Па куль у прак-

ты цы з 2011 го да быў толь кі адзін 
вы па дак, ка лі аў та ма біль кан фіс-
коў ва лі за паў тор нае па ру шэн не. 
Больш ак тыў на су ды ста лі пры-
маць ра шэн ні аб кан фіс ка цы ях 
аў та ма шын, па чы на ю чы з дру го-
га паў год дзя 2012 го да, ка лі кан-
фіс ка ва лі 7 ма шын. У пер шым 
квар та ле гэ та га го да так са ма 
кан фіс ка ва на 7 ма шын.

Вось толь кі адзін з апош ніх 
пры кла даў. Прад пры маль ны 
біз нес мен з Баб руй ска да кан-
фіс ка цыі свай го «Фаль ксва ге-
на Па са та» па пад аў ся су пра-
цоў ні кам пад атко вай ін спек цыі 
трой чы. Муж чы ну па пя рэдж ва-
лі, штра фа ва лі, але на леж ных 
вы сноў ён так і не зра біў. «Ну 
а сё ле та, атрым лі ва ец ца, па паў-
ся чац вёр ты раз, — ка жа суд дзя 
Гас па дар ча га су да Ма гі лёў скай 
воб лас ці Ула дзі мір Трам ба чоў. — 
З 2009-га муж чы на ні дзе не пра-
ца ваў. Ня гле дзя чы на тое, што ў 
яго ёсць сям'я і дзе ці. Па коль кі 
ра ней шыя вы ха ваў чыя за ха ды 
не да па маг лі, суд па лі чыў, што 
штраф у па ме ры 90 ба за вых ве-
лі чынь (Вr9 млн) не спы ніць муж-
чы ну. Ён усё роў на бу дзе зай мац-
ца не ле галь ным так са ван нем. 
Та му вы ра ша лі кан фіс ка ваць у 
яго аў та ма біль».

Што ду ма юць на конт кан фіс-
ка цыі аў то са мі так сіс ты? З гэ тым 
пы тан нем ру шы ла на ад ну з так са-
ста я нак у цэнт ры Мін ска. І, як вар-
та бы ло ча каць, дум кі па дзя лі лі ся. 
Кі роў цы, якія пра цу юць з лі цэн зі-
яй, у адзін го лас ка жуць: «Ін ша га 
спо са бу зма гац ца з не ле га ла мі ня-
ма. Яны зра бі лі ся зу сім на хаб ны мі. 
За мі на юць нар маль на пра ца ваць. 
Па дат каў не пла цяць, не пра хо-
дзяць тэх агля ды, вы яз джа юць 
на да ро гу без ме дабс лед аван ня, 
а клі ен таў у нас уво зяць прос та 
з-пад но са. Вось бы лі на ват так-

сіс ты ў Ма гі лё ве, якіх пра воў па-
зба ві лі за п'ян ку, а яны пры гэ тым 
лю дзей ва зі лі. Пры чым не ле галь-
на пра цу юць амаль усе, хто не ля-
ну ец ца. Трэ ба пры маць су праць іх 
са мыя жорст кія ме ры».

Так сіс ты-не ле га лы, ка лі чу-
лі пра га зе ту «Звяз да», ад маў-
ля лі ся раз маў ляць. Агуль ную 
мо ву ўда ло ся знай сці толь кі з 
ад ным з іх. «Ды я не так сую 
кож ны дзень, — з абу рэн нем ка-
жа па жы лы кі роў ца ста рэнь кіх 
«Жы гу лёў». — Ка лі пен сія за-
кан чва ец ца і ня ма за што на бы-
ваць пра дук ты і ле кі (я ж ін ва лід 
2 гру пы), са джу ся за руль і спра-
бую хоць кры ху пад за ра біць. 
На лі цэн зію, на ват на жоў тую 
па лос ку, у мя не гро шай ня ма». 
На гад ваю пра маг чы мую кан-
фіс ка цыю і чую... «А ня хай за бі-
ра юць! Мя не ўсё жыц цё дзяр жа-
ва абі рае. Ка лі і апош ні сро дак 
пад за ра біць ады муць, ну што 
ж, пай ду збі раць бу тэль кі. На 
гэ та, на коль кі я ве даю, лі цэн зію 
па куль браць не трэ ба».

За мест апла ты 
ада браў тэ ле фон

Ка лі ўзні кае не аб ход насць 
ска рыс тац ца так сі, менш за ўсё 
мы ду ма ем пра тое, ці пла ціць 
яго кі роў ца па да ткі. А вар та бы-
ло б. Бо ме на ві та ад гэ та га за ле-
жыць не толь кі якасць ака зан ня 
па слу гі і яе кошт, але і бяс пе ка. 
Чым не бяс печ ныя не ле галь-
ныя так сіс ты і пра што вар та 
па ду маць перш, чым са дзіц ца 
ў так сі, на ад ным з ін тэр нэт-сай-
таў рас па вёў ды рэк тар ад ной 
з са мых буй ных служ баў так-
сі Мін ска Ігар Вер ха вец: «Ідзе 

жорст кая кан ку рэн цыя, не ле га-
лы пад ры ва юць па ва гу да пра-
фе сіі гру бі ян ствам, хам ствам, 
вы со кі мі та ры фа мі. Па са жыр 
не вы клі кае так сі па тэ ле фо не 
і ду мае, што тым са мым сэ ка-
но міў час. А по тым ку сае лок ці. 
Скар дзіц ца на не ле га лаў ня ма 
ку ды, бес па ка ра насць да зва ляе 
вы са дзіць па са жы ра на ся рэ-
дзі не да ро гі і з'е хаць. Не як раз, 
пры кры ва ючы ся наз вай на шай 
служ бы, адзін та кі «бам бі ла», 
да ве даў шы ся, што ў па са жы-
рак-дзяў чат не ха пае гро шай, 
ада браў у кошт вы пла ты со та вы 
тэ ле фон. Зма га ю чы ся за го нар 
на шай служ бы, так сіс ты аб' яд-
на лі на ма ган ні і ад шу ка лі яго 
са ма стой на».

Лю дзі, якія са дзяц ца ў ма-
шы ну не ле галь на га так сіс та, 
час та не ве да юць, што ён пра-
цуе не афі цый на. Бо сён ня шмат 
ма шын за ка муф ля ва на пад ле-
галь нае так сі, з па ло са мі, з «ша-
шач ка мі».

— На ўрад ці хтось ці з па-
са жы раў бу дзе па тра ба ваць у 
так сіс та прад' явіць па свед чан-
не, лі цэн зію, — ка жа на мес нік 

стар шы ні Гас па дар ча га су да 
Мін ска Сяр гей Ку ла коў скі. — 
Па са жыр у пер шую чар гу ду-
мае, як хут ка і за мен шую ца ну 
да ехаць да мес ца пры зна чэн ня. 
Але ка лі ўзні ка юць ней кія пы-
тан ні па якас ці ака зан ня па слу-
гі, то ў су дзе яму бу дзе праб ле-
ма тыч на да ка заць па ру ша ныя 
пра вы. У ле галь ных так сіс таў 

ёсць спе цы яль ная стра хоў ка 
ў вы гля дзе ад каз нас ці кі роў-
цы пры пе ра воз цы па са жы ра. 
І ка лі, не дай Бог, зда рыц ца 
ДТЗ, па цяр пе лы па са жыр мае 
пра ва раз ліч ваць на гра шо вую 
кам пен са цыю.

Дум кі ўго лас
Толь кі ад ны пад атко выя ін-

спек та ры праб ле му з не ле галь-
ны мі так сіс та мі не вы ра шаць. Бо 
ка лі кап нуць глы бей, праб ле ма 
не толь кі ў «бам бі лах», а ў на шай 
з ва мі сла вян скай свя до мас ці. 
За меж ныя сяб ры сцвяр джа юць, 
што ў тым са мым Нью-Ёр ку на 
пра па но ву пры ват ні ка-не ле га ла 
пад вез ці да до му па го дзіц ца да-
лё ка не кож ны. Там вы клі чуць 
афі цый нае так сі, та му што лю дзі 
бе ра гуць сваё жыц цё. У не ка-
то рых кра і нах увя лі на ват «жа-
но чае» так сі. Кі роў цы-жан чы-
ны во зяць па са жы раў-жан чын. 
Зноў жа ў імя бяс пе кі. Тра гіч ная 
гі бель па са жы раў па ві не так сіс-
таў-не ле га лаў свед чыць пра тое, 
што па ра б і нам за ду мац ца пра 
эле мен тар ную бяс пе ку свай го 
жыц ця.

На дзея ДРЫ ЛА.

БЕЗ ПРА ВА НА «ШАШ КІ»
І смех, і грэх!

У прак ты цы пад атко вых ін спек та раў зда ра юц ца і ка міч ныя 
сі ту а цыі. Ад на з іх ад бы ла ся пад час рэй ду па вы яў лен ні не ле-
галь ных так сіс таў у Го ме лі. У ін спек та раў вы клі каў па да зрэн не 
лег ка вік, аб ста ля ва ны пад так сі, але без дзяр жаў ных ну ма роў. 
Каб раз ве яць су мнен ні, вы ра шы лі пра ка ціц ца на ім. Па пры-
быц ці кі роў ца па пра сіў па са жы раў за пла ціць 20 ты сяч руб лёў. 
Атры маў спе цы яль на па зна ча ную ку пю ру і ўжо збі раў ся ехаць 
да лей... Ды дзе там: ін спек та ры прад' яві лі яму свае па свед-
чан ні. Раз ліч ва лі, што ён ад ра зу «здас ца». Толь кі па мы лі лі ся, 
бо кі роў ца ў ад но ім гнен не пра глы нуў гро шы. Праў да, гэ ты 
«фо кус» яго не вы ра та ваў ад штра фу, бо до ка заў не за кон най 
дзей нас ці бы ло да стат ко ва.

«У ма ла до сці я апы ну-
ла ся ў ма шы не з ад ным 
іды ё там, які гнаў з хут ка-
сцю 120 міль у га дзі ну. Я 
маг ла ска заць: «Эй, Джэ-
ром, спы ні ся, мне страш-
на». Але я пра маў ча ла. Так 
час та бы вае ў жыц ці. Та бе 
страш на да смер ці, але ты 
маў чыш».

Мэ рыл СТРЫП, акт ры са, 
64 га ды, Солс бе ры, 

штат Ка нек ты кут.

У Бе ла ру сі «бам бі лы» 
зай ма юць дру гое мес ца 
ся род не за кон ных 
прад пры маль ні каў. 
На пер шым мес цы — 
ганд ля ры.

Ка лі за дру гое паў год дзе 
2011 го да ў гас па дар чыя 
су ды Бе ла ру сі па сту пі ла 
158 спраў па фак тах 
не ле галь на га воз ніц тва, 
то ў 2012-м — ужо 451. 
У пер шым квар та ле гэ та га 
го да — больш за 200 спраў.

Як мож на вы зна чыць, хто пра па ноў вае па слу гу — «бам-
бі ла» ці за ко на па слух мя ны так сіст?

На ле галь ным так сі жоў тыя па ло сы, на пя рэд ніх дзвя рах — наз ва 
юры дыч най асо бы або прад пры маль ні ка, які ажыц цяў ляе пе ра воз-
ку, ну мар лі цэн зіі. На да ху — пла фон, ну ма ры — жоў та га ко ле ру. 
У не ле га лаў ма шы ны амаль «го лыя» — то з ад ным пла фо нам на 
да ху, то з аб рыў ка мі жоў тых па лос на ку за ве, але без над пі саў. За-
стра ха вац ца ад не пры ем нас цяў мож на з да па мо гай вы клі ку так сі 
па тэ ле фо не — у не ле га лаў сва ёй служ бы ня ма.

КАМ ПЕ ТЭНТ НА
— Што па гра жае не ле галь на му так сіс ту?
— Ка лі ён па па да ец ца пер шы раз, то, 

як пра ві ла, гас па дар чыя су ды на кла да юць 
штраф па рад ку Br3-4 млн, — рас па вя дае 
на мес нік стар шы ні Гас па дар ча га су да 
Мін ска Сяр гей Ку ла коў скі. — Пры паў та-
рэн ні, вя до ма, гэ тыя су мы па двой ва юц ца. 
Мак сі маль ная ве лі чы ня — 100 ба за вых, 
што ця пер скла дае Br10 млн. На трэ ці-
чац вёр ты раз штра фам не аб мя жоў ва-
ем ся, кан фіс коў ва ем ма шы ну. Пры гэ тым 
суд дзі ўліч ва юць, як час та па ру шаль нік 
аказ ваў па слу гі па не ле галь ным воз ніц тве, на пра ця гу яко га пе-
ры я ду, ці вы пла ціў ён штраф, пры зна ча ны ра ней.

— А ка лі аў та ма біль за пі са ны на ін ша га ча ла ве ка?
— Су стра ка юц ца ў прак ты цы вы пад кі, ка лі не ле галь ныя так сіс-

ты рэ гіст ру юць аў то на жо нак, бра тоў, баць коў і гэ так да лей. Яшчэ 
ня даў на за кон да зва ляў кан фіс коў ваць аў та ма бі лі ў так сіс таў-не-
ле га лаў не за леж на ад та го, у чы ёй улас нас ці яны зна хо дзяц ца. З 
28 жніў ня гэ та га го да ўсту піў у сі лу За кон «Аб уня сен ні змя нен няў 
у Ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях і Пра цэ су аль-
на-вы ка наў чы ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях». З 
ар ты ку ла «Не за кон ная прад пры маль ніц кая дзей насць» вы клю чы лі 
сло вы «не за леж на ад та го, у чы ёй улас нас ці яны зна хо дзяц ца». У 
той жа час за ка на даў ца за ма ца ваў маг чы масць за мест кан фіс ка цыі 
аў то спаг наць з па ру шаль ні ка яго кошт.

Не так суй 
без лі цэн зіі!

Для та го, каб ле галь на пра-
ца ваць на рын ку па са жыр скіх 
пе ра во зак, трэ ба атры маць лі-
цэн зію. Яна каш туе 8 ба за вых 
ве лі чынь — 800 ты сяч руб лёў. 
Су ма што ме сяч на га па да тку 
вар' і ру ец ца ад 550 ты сяч руб-
лёў для рай цэнт ра і 650 ты сяч 
для аб лас но га цэнт ра да 1 міль-
ё на руб лёў у Мін ску. Так со метр 
«Бел ТАКС» абы дзец ца пры-
клад на ў 4 міль ё ны руб лёў.

УСЕ СЁН НЯ ШУ КА ЮЦЬ 
СВАЕ КА РА НІ

У Мін ску прай шла Між на род ная кан фе рэн цыя па пы тан нях між куль тур-
на га дыя ло гу і між эт ніч на га ўза е ма дзе ян ня на пра сто ры СНД. Удзел у 
кан фе рэн цыі ўзя лі прад стаў ні кі з Бе ла ру сі, Ра сіі, Лат віі, Літ вы...

Бы ло аб мер ка ва на шмат важ ных пы тан няў для між куль тур на га ўза е ма дзе ян-
ня, а так са ма пы тан ні за ха ван ня на цы я наль най ад мет нас ці ў су час ных умо вах. 
Не ка то рыя вы сту поў цы, як, на прык лад, Ула дзі мір Снап коў скі, пра фе сар ка фед ры 
між на род ных зно сін БДУ, у сва ім дак ла дзе «Са цы яль на-па лі тыч ныя праб ле мы 
за ха ван ня ідэн тыч нас ці Бе ла ру сі» на ват звяр нуў ува гу на та кую ці ка вую ака ліч-
насць, як па мыл ка ў Кан сты ту цыі. Вы каз ва ю чы свае дум кі на конт са ма ідэн ты-
фі ка цыі бе ла рус ка га на ро да, Ула дзі мір Еў да кі ма віч звяр нуў ува гу:

— Са ма ідэн ты фі ка цыя бе ла ру саў сён ня зна хо дзіц ца на ніз кім уз роў ні. 
На прык лад, ні хто не звяр нуў ува гу на та кі яск ра вы тэр мі на ла гіч ны ню анс. У Кан-
сты ту цыі на пі са на не «ад імя бе ла рус ка га на ро да», а «ад імя на ро да Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь».

І яшчэ шмат ці ка вых, ак ту аль ных і не вель мі тэм аб мяр коў ва ла ся на гэ тай 
кан фе рэн цыі. Больш пад ра бяз на пра кан фе рэн цыю і шэ раг ін шых ме ра пры ем-
стваў рас па вя дае ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра на цы я наль ных куль тур 
Мі ха іл РЫ БА КОЎ. Ме на ві та гэ ты цэнтр зай ма ец ца ар га ні за цы яй гэ тай між на-
род най кан фе рэн цыі.

— У кож най дзяр жа вы свае на пра цоў кі, і для та го, каб ін шыя ве да лі пра гэ тыя 
на пра цоў кі, імі трэ ба, як мі ні мум, па дзя ліц ца. Мы ка му ні ку ем не толь кі з прад-
стаў ні ка мі кра ін СНД, але бліз ка га і да лё ка га за меж жа. Ла дзіц ца ў нас і кан суль-
та цый ная ра да па пы тан нях бе ла рус ка га за меж жа пры Мі ніс тэр стве куль ту ры. 
Ра да збі ра ец ца кож ны год. Сё лет няя — ужо чац вёр тая. На ёй аб мяр коў ва юць 
пы тан ні, да тыч ныя бе ла рус кай ды яс па ры, уза е ма дзе ян ня з бе ла ру са мі ў роз ных 
сфе рах. У пер шую чар гу — у куль тур най. Мно гія з удзель ні каў на шай кан фе-
рэн цыі і кан суль та цый най ра ды да во лі ўплы во выя лю дзі і ў кі раў ніц тве Маск вы, 
і ў рэс пуб лі кан скіх ра дах пры сва іх кра і нах, яны да стат ко ва здоль ныя на неш та 
ўплы ваць. Аб мяр коў ва юц ца пы тан ні, якія ты чац ца за ко на «Аб су ай чын ні ках», 
пра гра мы бе ла ру саў у све це, су мес ных па ез дак. У пры ват нас ці, адзін з вы ні каў 
пра цы кан суль та цый най ра ды — фес ты валь «Бе ла ру сы све ту», які ад крыў ся ў 
2011 го дзе. І ў 2014-м бу дзе дру гі та кі фес ты валь.

Свое асаб лі вым апа ге ем пра цы Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра на цы я наль ных куль-
тур з'яў ля ец ца фес ты валь на цы я наль ных куль тур. Сё ле та ён ад зна чае сваё 
дзе ся ці год дзе. У Мін ску ён ад быўся ў Бел дзярж фі лар мо ніі 14 ве рас ня, а далей 
прой дзе па ўсёй рэс пуб лі цы. 21 ве рас ня Ві цеб ская воб ласць пры мае эс та фе ту, 
і гэ так да лей. Рэс пуб лі кан скае жу ры пра е дзе па ўсіх ад бо рач ных ту рах, збя рэц-
ца і вы зна чыць най леп шых, якія возь муць удзел у фі наль ных ме ра пры ем ствах 
у Грод не ле там 2014 года.

Ся род мност ва ад мет ных лю дзей, якія сё ле та ўзя лі ўдзел у між на род най кан-
фе рэн цыі, Мі ха іл Ры ба коў ад зна чыў га на ро ва га кон су ла Бе ла ру сі ў Цю мен скай 
воб лас ці; пісь мен ні ка Ва ле рыя Ка за ко ва і Ула дзі мі ра Шуг лю, стар шы ню 
су по лак беларусаў Цю мен скай воб лас ці (Ра сія), якія з'яў ля ец ца стар шы нёй 
фе дэ раль най на цы я наль на-куль тур най аў та но міі «Бе ла ру сы Ра сіі».

— А вось Алег Да ві дзюк з Літ вы кі руе бе ла рус кім куль тур ным цэнт рам «Крок» 
у Ві са гі на се, — пра цяг вае Мі ха іл Ле а ні да віч. — Ця пер ён пра цуе над тым, каб 
бе ла ру сы, якія ра ней пра ца ва лі на Іг на лін скай атам най элект ра стан цыі, пры еха лі 
ў Бе ла русь і пра ца ва лі на Аст ра вец кай атам най элект ра стан цыі. Там іх больш 
за 200 ча ла век.

Па сло вах ды рэк та ра Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра на цы я наль ных куль тур, сё ле та 
ня ма ўдзель ні каў кан фе рэн цыі, якія пры еха лі ўпер шы ню. Звы чай на ме ра пры ем-
ства на вед ва юць най больш аў та ры тэт ныя лі да ры бе ла рус кай ды яс па ры.

— Усе яны на пра ца ва лі свой во пыт, аў та ры тэт, ва гу ся род бе ла рус кай ды яс-
па ры, — тлу ма чыць Мі ха іл Ры ба коў. — Ме на ві та та му іх і ада бра лі прад стаў ляць 
ін та рэ сы бе ла рус кай ды яс па ры. Плюс яны як дэ пу та ты ня суць ад каз насць за 
свае сло вы пе рад усі мі ас тат ні мі бе ла рус кі мі ды яс па ра мі па ўсім све це. Да рэ чы, 
па роз ных звест ках, у све це ка ля 900 з па ло вай міль ё наў бе ла ру саў, вы хад цаў 
з Бе ла ру сі і іх на шчад каў. Вось ця пер у Аме ры цы пай шла мо да шу каць свае 
бе ла рус кія ка ра ні. Зна хо дзяць дзя дуляў, ба буль з Бе ла ру сі. Мно гія ка жуць, што 
вось у Га лі ву дзе, у гэ тай сла ву тас ці, бе ла рус кія ка ра ні. І на мой по гляд, гэ та 
вель мі ста ноў ча. Та му што мы са мі па-ін ша му па чы на ем ста віц ца да бе ла рус-
кай на цыі. Ка лі ве да еш, хто ты і што ты, якая ў тва ёй кра і ны гіс то рыя, па чы на еш 
га на рыц ца гэ тым.

Зоя СВЕТ ЛАЯ.

Та кi Ха та быч мо жа ўпры го жыць Вi цебск

«БАЦЬ КА» ХА ТА БЫ ЧА 
НА РА ДЗIЎ СЯ Ў ВI ЦЕБ СКУ

Ла зар Ла гiн

У Кі таі ле галь ныя так сіс ты зма га юц ца 
з «не ле га ла мі» жа лез ны мі пал ка мі.


