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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.24 18.29 11.05
Вi цебск — 7.15 18.17 11.02
Ма гi лёў — 7.14 18.19 11.05
Го мель — 7.09 18.17 11.08
Гродна — 7.39 18.44 11.05
Брэст    — 7.38 18.46 11.08

Iмянiны
Пр. Ефрасінні, Германа, Мікалая, 
Сяргея.
К. Брыгіды, Валерыі, Пелагеі, 
Зянона, Людвіка, Марціна, 
Сымона, Сяргея.

Месяц
Першая квадра 12 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Стральца. 

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.
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Па га ры зан та лi: Яме ля. Не сцер ка. Кор бут. Шах та. 
Баб ка. Фея. Калье. Руль. Iг ры шча. Рак. Лiт ва. Аста. 
Ало вак. «Ака». Па нi ка. Плён. Цуг. Дар. Му ляр. По рах. 
Зэт. Ласт. Коль ца. Ма нат. Па ра. Араб. Бу рак. Бу ра цi на. 

Па вер ты ка лi: Чы па лi на. Па пя луш ка. Бар до. Ван дал. 
Баш мак. Аха. Яй ка. Ка iр. Ша кал. Тра пак. Нор ма. Нар. 
Ха лат. Пра раб. Спурт. Та бу. Афе ра. Мак. Ра гу. Яр ка. 
Свi цязь. Лот. Ку рэц. Ка мель. Ачаг. Та вер на.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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Рэ ста ран «Як у ма мы». У нас смач на і 
тан на! Але мы пры му ша ем да ядаць.

95% жан чын шу ка юць ней ка га муж-
чы ну, пры чым па пры кме тах гэ та адзiн 
i той жа ча ла век. Вель мi пры стой ны, 
не пi ту шчы, доб ры, ма тэ ры яль на i жыл-
лём за бяс пе ча ны, з ма нi я каль най лю-
боўю да чу жых дзя цей i раз ве дзе ных 
жан чын, i, ня гле дзя чы на ўсе гэ тыя 
вар тас цi, ён ча мусь цi ўсё яшчэ ха лас-
ты! Нi хто нi ко лi яго не ба чыў, але ўсе 
пе ра ка на ныя, што ён не дзе ёсць...

Мiж на род ны ты дзень пiсь ма. 
Пра во дзiц ца па ра шэн нi XIV 
кан грэ са Су свет на га паш то ва га 
са ю за (1957). На гэты час пры-
падае і 9 каст рыч нi ка — дзень 
ства рэн ня ў Бер не Су свет на га 
паш то ва га са ю за (1874).

1831 год — на ра дзiў ся 
(вёс ка Ду дзi чы, ця пер 

Пу ха вiц кi ра ён Мiн скай воб лас цi) 
Мi ха iл Кар ла вiч Ель скi, бе ла рус-
кi скры пач i кам па зi тар, му зыч ны 
пiсь мен нiк. З па чат ку 1860-х га доў 
кан цэр та ваў за мя жой. Збi раў бе ла-
рус кiя на род ныя ме ло дыi, вы ка рыс-
тоў ва ю чы iх у сва iх тво рах. На пi саў 
ка ля 100 му зыч ных тво раў, у тым 
лi ку два кан цэр ты, са на ту-фан та-
зiю, скры пiч ныя i фар тэ пi ян ныя па-
ла не зы, ма зур кi, мi нi я цю ры i iн шыя. 
Аў тар пра цы «На род ныя тан цы Мiн-
скай гу бер нi», ар ты ку лаў i на ры саў 
пра кам па зi та раў i му зы кан таў-вы-
ка наў цаў. Па мёр ў 1904 го дзе.

1871 год — на ра дзiў ся 
пра фе сiй ны ба рэц i 

ат лет Iван Пад дуб ны. Iван Мак сi ма-
вiч — за слу жа ны ар тыст РСФСР, 
за слу жа ны май стар спор ту, ула-
даль нiк ты ту ла «Чэм пi ён Аме ры-
кi». За сваю 40-га до вую кар' е ру ён 
не прай граў нi вод на га чэм пi я на ту, 
толь кi ў асоб ных су тыч ках уда ча 
здрадж ва ла яму. Спарт сме на, якi 
атры маў су свет нае пры знан не, 
на зы ва лi « чэм пi ё нам чэм пi ё наў» 
i «рус кiм во ла там». Ён з'я вiў ся 
на свет у бед най ся лян скай сям'i. 
У 17 га доў па чаў пра ца ваць у Се-
ва сто паль скiм пор це груз чы кам. 
У 1896 го дзе вы пад ко ва апы нуў ся 
ў цыр ку ў Фе а до сii. Там Iван час та 
на зi раў за тым, што ад бы ва ла ся 
на ма не жы, i ад ной чы па пра сiў да-
зво лу па спра ба ваць свае сi лы ў су-

тыч ках з чэм пi ё на мi. Яму да зво лi лi. 
У вы нi ку ўсе са пер нi кi бы лi пе ра мо-
жа ны. З гэ та га па ча ла ся кар' е ра 
бар ца, Пад дуб ны стаў вы сту паць 
у цыр ку. У 1905—1908 га дах «рус-
кi во лат» быў 
пе ра мож цам 
най буй ней-
шых чэм пi я-
на таў све ту 
па кла сiч най 
ба раць бе ся-
род пра фе-
сi я на лаў. Ён 
шмат гаст ра-
ля ваў за мя жой, iмя Пад дуб на га 
доў гiя га ды не па кi да ла ста ро нак 
еў ра пей скiх га зет. Пас ля Каст рыч-
нiц кай рэ ва лю цыi чэм пi ён ак тыў на 
пра па ган да ваў но вы — са вец кi — 
спорт. Толь кi ў 1941 го дзе ва ўзрос-
це 70 га доў ле ген дар ны ба рэц па-
кi нуў ды ван. А не ста ла Iва на Мак-
сi мо вi ча ў 1949 го дзе.

1948 год — на ра дзi ла ся (го-
рад Мiнск) Тац ця на Iва-

наў на Ша мя кi на, бе ла рус кi лi та ра-
ту раз наў ца, кры тык i пе ра клад чык, 
док тар фi ла ла гiч ных на вук (2001), 
пра фе сар (2003). Да сле дуе гiс то-
рыю куль ту ры, бе ла рус кую мi фа ло-
гiю ў кан тэкс це су свет най, у су вя зi 
з лi та ра ту рай i фальк ло рам, праб-
ле мы су час най бе ла рус кай про зы, 
асаб лi вас цi сты лю бе ла рус кiх пiсь-
мен нi каў. На рус кую мо ву пе ра кла-
ла тво ры I. Ша мя кi на «Ганд ляр ка i 
па эт», «Вазь му твой боль», «Зе нiт» 
i iнш.

Iван МЕ ЛЕЖ,
на род ны пiсь мен нiк Бе ла ру сi:
«На ву ка — свет, якi вы клi кае 
па ва гу».

Сён няш ні су раз моў ца 
«Звяз ды» — 
па эт і пра за ік 
Алесь Ба дак. А «па 
су мя шчаль ніц тве» — 
яшчэ і га лоў ны 
рэ дак та ра ча со пі са 
«Нё ман».
— Алесь Мі ка ла е віч, пач ну з та-

го, што пад каз вае рэ ча іс насць… 
А сён ня ўво гу ле «тоў стыя» лі та ра-
тур на-мас тац кія ча со пі сы ці не з'яў-
ля юц ца «ар ха із ма мі»?.. Ня ма ж ужо 
міль ён ных ты ра жоў «Но во го мира» 
і «Друж бы на ро дов»…

— Як ня ма за раз дзе ся ці ты сяч на-
га на кла ду ў «По лы мя», «Ма ла до сці» 
і «Нё ма на»… Не трэ ба за бы вац ца 
на тое, што ўсё ж та кі міль ён ныя ты-
ра жы ў ча со пі саў з'я ві лі ся, ка лі тыя 
па ча лі дру ка ваць ра ней не да сяж ныя 
для шы ро ка га чы та ча па ідэа ла гіч-
ных пры чы нах тво ры, ней кія сме лыя 
мас тац кія рэ чы, што да гэ туль бы ло 
аб са лют на не маг чы ма. Акра мя та го, 
гэ ты пе ры яд уз лё ту су паў з дэ фі цы-
там у кніж ных кра мах доб рай су час най 
за меж най лі та ра ту ры. Ка лі «Нё ман» 
на дру ка ваў Мар ке са, ты раж ча со пі-
са ад ра зу ж рэз ка пад ня ўся — амаль 
пад 200 000 эк зэмп ля раў. Але хут ка 
ўсё не да ся галь нае бы ло на дру ка ва-
на, кніж ныя па лі цы па ча лі пра гі нац ца 
ад на яў нас ці са май раз на стай най, 
у тым лі ку і за меж най, лі та ра ту ры, 
а сме лас цю сён ня ні ко га не здзі віш. 
І ты ра жы, як тэм пе ра ту ра ў хво ра га, 
па коль кі яны свед чы лі пра хва ро бы ў 
гра мад стве, ста лі па даць. Ін шая спра-
ва, што гэ тае па дзен не не ча ка на лёг ка 
пра ско чы ла па пя рэд нюю, «зда ро вую» 
ад зна ку, ска жам, у 100 ты сяч эк зэмп-
ля раў і за сты ла на кры тыч ных, не бяс-
печ ных не каль кіх ты ся чах. Пры чы ны 
гэ та га трэ ба, у пер шую чар гу, шу каць 
у гра мад стве, а не ў са міх ча со пі сах. 
Бо ра ней гра мад скі ста тус ін тэ лі ген-
цыі, гу ма ні та ры яў быў не па раў наль-
на вы шэй шым. І ма ла ды ча ла век, які 
чы таў у мет ро лі та ра тур ны ча со піс ці 
«Литературку», вы клі каў у па са жы раў 
па ва гу. Дзе яшчэ, як не ў гэ тых вы-
дан нях, мож на бы ло знай сці глы бо кія, 
муд рыя раз ва гі пра ча ла ве чае пры зна-
чэн не, пра на ша іс на ван не, на дзён ныя 
і не вель мі кло па ты, вост рыя праб ле-
мы. Сён ня гэ тым на край ні вы па дак, 
што да ты чыць праб лем, спра бу юць 
зай мац ца ўсе — вунь коль кі на тэ ле-
ка на лах роз ных пе ра дач-кло наў. Але 
ўсё гэ та не як вель мі па вяр хоў на, пры-
хап кам. І як ака за ла ся, шы ро ка му спа-
жыў цу гэ та больш ці ка ва, пры маль на, 
па коль кі ён сам усё ро біць па хо ду, 
па коль кі ў яго ўжо, як мы га во рым, вы-
пра ца ва ла ся клі па вае мыс лен не.

— Ка лі га ва рыць пра чы тац ка-
геа гра фіч ную пра сто ру ча со пі са 
«Нё ман», то чым, якой тэ ры то ры-
яй ахо пу яна вы мя ра ец ца? Ра ней 
ужо ад на пры на леж насць да рус-
кай мо вы да зва ля ла шу каць чы та ча 
на край ні вы па дак па ўсёй са вец кай 
пра сто ры…

— Алесь Жук, наш вя до мы пра за ік 
і адзін з па пя рэд ніх рэ дак та раў «Нё-
ма на», мне ка заў, што ты раж ча со-
пі са, якія рас паў сюдж ваў ся на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі, ні ко лі не пе ра вы шаў 
18 ты сяч эк зэмп ля раў. Гэ та зна чыць, 
ад амаль 200 ты сяч эк зэмп ля раў ады-
мем ва сям нац цаць і да ве да ем ся, які 
пра цэнт чы та чоў «Нё ма на» ў са вец кі 
час зна хо дзіў ся за ме жа мі рэс пуб лі кі. 
Ця пер, зра зу ме ла, усё на ад ва рот. З 
трох з не чым ты сяч эк зэмп ля раў лі ча-
ныя асоб ні кі ідуць за ме жы Ай чы ны. 
У асноў ным, зра зу ме ла, у Ра сію. Ве-
ра год на, іш ло б і бо лей, але, на жаль, 
пад пі сац ца ў той жа Ра сіі на «Нё ман» 
на шмат да ра жэй, чым у нас. І на ад ва-
рот, пад піс ка на ра сій скія лі та ра тур на-
мас тац кія ча со пі сы ў Бе ла ру сі іс тот на 
да ра жэй шая, чым у Ра сіі. Але гэ та што 
да ты чыц ца па пя ро вай вер сіі. Дзя ку-
ю чы ін тэр нэ ту, сён ня нас чы та юць і ў 
Еў ро пе, і ў Азіі, і ў Аме ры цы. Я мяр кую 

аб гэ тым па по шце, якую мы атрым лі-
ва ем. Пры чым пі шуць з роз ных ку точ-
каў све ту не толь кі звы чай ныя чы та чы, 
але і аў та ры, якія хо чуць на дру ка вац ца 
ў «Нё ма не».

— У рэ дак цыі «Нё ма на» ёсць ней-
кія асаб лі выя кан цэп ту аль ныя па ды-
хо ды да вы ба ру аў та раў?.. Раз мо ва 
не толь кі пра пе ра ка нан ні паэ таў і 
пра за ікаў… Раз мо ва і пра тое, коль-
кі вы ад да яце мес ца пісь мен ні кам з 
Бе ла ру сі, мас та кам сло ва з Ра сіі? Ці 
тры ма е це ў по лі зро ку лі та ра ту ру 
ін шых кра ін?

— Без умоў на, асноў ныя на шы аў та-
ры — пісь мен ні кі, якія жы вуць у Бе ла-
ру сі. Але пры пад трым цы Па ста ян на га 
ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы ўжо шмат 
га доў за пар адзін з ну ма роў ча со пі са 
ро бім бе ла рус ка-ра сій скім, у якім іль-
ві ную част ку ну ма ра зай ма юць тво ры 
су час ных ра сій скіх пісь мен ні каў. Для 
бе ла рус ка га чы та ча гэ ты пра ект мае 
вы ключ на важ нае зна чэн не, па коль-
кі ў яго ёсць да дат ко вая маг чы масць 
па зна ё міц ца з су час най рус кай лі та ра-
ту рай — не ма са вай, не з дэ тэк ты ва мі, 
жа но чы мі ра ма на мі і г. д., якіх на па лі-
цах і бе ла рус кіх кніж ных крам звыш-
да стат ко ва, а з сур' ёз най лі та ра ту рай. 
З ты мі тво ра мі, у якіх пра цяг ва юц ца 
тра ды цыі вя лі кай рус кай кла сі кі. Да-
рэ чы, не ка то рыя ра сій скія аў та ры пра-
па ноў ва юць нам свае тво ры ў якас ці 
экс клю зіў най пуб лі ка цыі.

Ёсць у ча со пі се і па ста ян ная руб ры-
ка «Су свет ная лі та ра ту ра ў «Нё ма не», 
дзе дру ку юц ца тво ры за меж ных аў та-
раў, якія, як пра ві ла, да гэ туль на рус-
кую мо ву не пе ра кла да лі ся.

— І ўсё ж та кі пра яр кія ім ёны, пра 
тое, што, на ваш по гляд, на дру ка-
ва на іс тот на га ў апош нія год-два… 
Гры меў жа не ка лі «Нё ман» пас ля 
пуб лі ка цыі ра ма на Габ ры э ля Гар сіа 
Мар ке са…

— Ка лі б га доў двац цаць на зад я ска-
заў, што ў «Нё ма не» ўпер шы ню бу дзе 
на дру ка ва ны адзін з ра ма наў Сі ме но на, 
не су мня ва ю ся, ты раж яго ім гнен на пад-
ско чыў бы. А та кі ра ман нам са праў ды 
ня даў на пра па на ва лі. Толь кі вось нель га 
вяр нуць тое, што за ста ло ся ў мі ну лым. І 
яшчэ, усё ж та кі на ціск мы ро бім на ай-
чын ную лі та ра ту ру, якая, на жаль, ма ла 
вя до мая за ме жа мі Бе ла ру сі, але якая 
вель мі ці ка вая і раз на стай ная. Узяць 
ха ця б на шых па ста ян ных аў та раў — 
пра за ікаў ся рэд ня га па ка лен ня: Анд рэя 
Фе да рэн ку, Ана то ля Каз ло ва, Ва ле рыя 
Га пе е ва, Ула дзі мі ра Сця па на. З рус ка-
моў ных аў та раў «Нё ма на» я з за да валь-
нен нем ма гу на зваць Але ну Па по ву, 
Але га Жда на, Зі на і ду Крас неў скую.

— Га во раць, што сён ня праб-
ле мы з на ры сам, з лі та ра тур най 
кры ты кай… А ўво гу ле, ці так ужо 
не аб ход ны пуб лі ка цыі та кіх жан раў 
у «тоў стым» лі та ра тур на-мас тац кім 
ча со пі се?

— На рыс — жанр, які ўсё ж та кі вель-
мі за леж ны ад рэ ча іс нас ці, ад свай го 
ча су. Ба гац це на ры саў у дру ку пры па-
дае на са вец кі час, ка лі для лі та ра та раў 
усё бы ло над звы чай яс на і зра зу ме ла: 
вось на ша вя лі кая Ра дзі ма — СССР, 
вось вя лі кая бу доў ля — БАМ, вось ра-
бо чы і кал гас ні ца — пе ра да ві кі пра цы. 

І г. д. і да т. п. Так, ёсць праб ле мы: не дзе 
не вы ка на лі план, спаз ні лі ся з сяў бой… 
Але вост рым пя ром зма гац ца з гэ тай 
без гас па дар час цю (хоць і не заў сё ды 
пе ра ма гаць) бы ло да стат ко ва прос та і, 
без умоў на, га на ро ва. А пас ля не ста ла 
СССР, ад бы ла ся пе ра ацэн ка каш тоў-
нас цяў. Пе ра да ві кі вы твор час ці ра бо чы 
і кал гас ні ца ады шлі на дру гі план. Ге-
ро я мі дня ста лі біз нес ме ны, якіх яшчэ 
ня даў на тыя ж на ры сіс ты на зы ва лі спе-
ку лян та мі. Гра мад ства ака за ла ся ўцяг-
ну тым у та кія скла да ныя пра цэ сы, якія 
зла ма лі ра ней шыя зра зу ме лыя боль-
шас ці ары ен ці ры, што асэн са ваць усё 
гэ та пісь мен ні ку ці жур на ліс ту ака за ла-
ся не так і лёг ка. Хоць і сён ня, на прык-
лад, той жа «Наш современник» ся род 
ін шых ча со пі саў вы лу ча ец ца ме на ві та 
яр кай пуб лі цыс ты кай, вель мі ці ка вай, 
дзе да стат ко ва вя лі кае мес ца зай мае 
як раз на рыс.

А ўво гу ле, сён ня мес ца на ры са ўсё 
бо лей упэў не на зай мае эсэ — як жанр 
больш гіб кі для твор ча га са ма вы яў-
лен ня.

Лі та ра тур ная кры ты ка сён ня так-
са ма пе ра жы вае да лё ка не леп шыя 
ча сі ны. Пра гэ та га во раць і ў Ра сіі, і ва 
Укра і не, і ў Бе ла ру сі. Кры ты кі стра ці лі 
свой не ка лі вель мі вя лі кі ўплыў на лі-
та ра тур ны пра цэс, на чы та ча. Час 
ад ча су мне трап ляе ў ру кі ча со піс 
«Читаем вмес те», так зва ны «на ві га-
тар у све це кніг». Ты раж яго скла дае 
10 ты сяч эк зэмп ля раў. Для ча со пі са 
та кой скі ра ва нас ці ты раж на ват вель мі 
вя лі кі. Але ў ім ня ма ана лі тыч ных ар ты-
ку лаў, глы бо кіх раз ваг пра лі та ра ту ру. 
Гэ та неш та ся рэд няе па між кры ты кай і 
жур на ліс ты кай, раз лі ча нае на чы та ча 
з клі па вым мыс лен нем. Гэ тае «неш та» 
за мя няе са бою рэ цэн зію, якая сён ня 
зу сім не за па тра ба ва на.

З дру го га бо ку, як у сён няш нім ча-
се кры ты кам-рэ цэн зен там да гнаць усе 
лі та ра тур ныя на він кі? Не вы пад ко ва, 
ві даць, у «Но вом мире» з'я ві ла ся руб-
ры ка «Біб лі яг ра фіч ныя ліст кі», дзе пра 
гэ тыя на він кі га во рыц ца ўся го не каль-

кі мі ска за мі. Трэ ба ж, атрым лі ва ец ца, 
не як фік са ваць для гіс то рыі лі та ра ту ры 
тое, што ад бы ва ец ца ў ёй сён ня. Гэ та, 
да рэ чы, ад на з важ ных за дач «тоў-
стых» ча со пі саў: не прос та дру ка ваць 
вер шы, апа вя дан ні, ра ма ны, а пі саць 
гіс то рыю лі та ра ту ры. І без кры ты кі 
тут ні як не абы сці ся. Гэ та да ты чыц ца 
і пуб лі цыс ты кі: яна пі ша гіс то рыю су-
час нас ці. Не важ на, па пу ляр ныя сён-
ня на рыс ці эсэ. Ня хай з'я віц ца на ват 
неш та трэ цяе. Мо жа быць, і чац вёр тае. 
Але пуб лі цыс ты ку нель га вы крас ліць з 
лі та ра ту ры.

— У Льва Талс то га ў дзён ні ку 
бы ло за пі са на на ступ нае пе ра ка-
нан не: «Ад но мас тац тва не ве дае 
ўмоў ча су, ні пра сто ры, ні ру ху, — 
ад но мас тац тва, заў сё ды ва ро жае 
сі мет рыі — кру гу, дае сут насць». 
Ча со піс пра цуе на мас тац тва, вы-
зна чае са мыя каш тоў нас ныя ары-
ен ці ры ва ўза е ма ад но сі нах пісь мен-
ні ка, ва ша га аў та ра ў яго су вя зях з 
гра мад ствам. Ці вы, да ючы сло ва 
пра за ікам і паэ там, хі ба ўся го толь кі 
ад люст роў ва е це су час насць?

— Вя до ма ж, ча со піс імк нец-
ца не толь кі ад люст роў ваць су час-
насць, але і на кі роў ваць чы та ча да 
тых эс тэ тыч ных, куль тур ных, ду хоў-
ных ідэа лаў, які мі яны нам уяў ля юц-
ца. Лі та ра тур ны ча со піс у Бе ла ру сі, 
як і ў Ра сіі, — гэ та неш та са праў ды 
ўні каль нае. Гэ та, ка лі хо ча це, ствол 
ве лі зар на га дрэ ва, якое за вец ца лі-
та ра ту рай. Ён не да зва ляе на сту піць 
у лі та ра ту ры ха о су.

— У ча со пі са «Нё ман» ёсць доб-
рая тра ды цыя — ар га ні за цыя ў ме-
жах Дня бе ла рус ка га пісь мен ства 
між на род на га «круг ла га ста ла» 
«Мас тац кая лі та ра ту ра як шлях 
адзін да ад на го»… Чым вы клі ка на 
гэ тая іні цы я ты ва? Што яна дае ча-
со пі су і ад па вед на чы та чам?

— Іні цы я ты ва вы клі ка на перш-на-
перш скі ра ва нас цю са мо га ча со пі са, 
у кож ным ну ма ры яко га мож на су-
стрэць ім ёны не толь кі ай чын ных аў-
та раў, але і пісь мен ні каў да лё ка га і 
бліз ка га за меж жа. З мно гі мі з іх у нас 
на ладж ва юц ца доб рыя ста сун кі, а гэ та 
вель мі іс тот ны мо мант, ка лі раз мо ва 
ідзе аб ар га ні за цыі та ко га ня прос та га 
ме ра пры ем ства, як між на род ны «круг-
лы стол». Ча со пі су і чы та чам гэ та дае 
но выя ці ка выя тво ры, но вых ці ка вых 
аў та раў, па коль кі кож ная та кая су стрэ-
ча да зва ляе ў вы ні ку па шы рыць кан-
так ты па між на мі і лі та ра та ра мі ін шых 
кра ін.

— Сён ня ўсё бо лей і бо лей га-
во раць аб пра соў ван ні мас тац ка га 
сло ва ў ін тэр нэт-пра сто ры… Ці ёсць 
у вас, у «Нё ма на», ней кія пла ны ў 
гэ тым кі рун ку?..

— Не су мнен на, з ча сам на ша пры-
сут насць у ін тэр нэ це бу дзе толь кі рас-
ці. Рэ аль насць та кая, што коль касць 
чы та чоў у ін тэр нэ це па вя лі чыць пра-
сцей, чым коль касць тых, хто вы ка рыс-
тоў вае па пя ро вую вер сію ча со пі са. Бо 
на сайт мож на вы клад ваць не толь кі 
са мі тво ры. Мож на ар га ні зоў ваць чы-
тац кія фо ру мы. Мож на без праб лем 
«па вя ліч ваць» аб' ём са мо га ча со пі са. 
Мож на ра біць яго больш ма ляў ні чым 
і г. д.

— І ўсё ж «Нё ман» — гэ та…
— Гэ та прос та ці ка вы лі та ра тур ны 

ча со піс!.. Ка лі ў вас ёсць ця га да лі та-
ра ту ры, ка лі вам ці ка ва, што ад бы ва-
ец ца ў бе ла рус кай лі та ра ту ры, то вам 
прос та не абы сці ся без на ша га ча со-
пі са!..

Гу та рыў Кас тусь ХА ДЫ КА.

МАС ТАЦ ТВА
ЗАЎ СЁ ДЫ ВА РА ГУЕ 

З СІ МЕТ РЫ ЯЙ…
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Ран кам ра бот ні кі Мін скай між ра ён най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту за тры ма лі на За-
слаў скім ва да схо ві шчы (Мін скім мо ры) гра ма дзя ні на, 
які ла віў ры бу сет ка мі.

— Муж чы на ака заў ся вар таў ні ком, што ахоў ваў 
бу доў лю на бе ра зе спар тыў на га комп лек су, які на-
ле жыць фе дэ ра цыі па рус на га спор ту. Пры агля дзе 
ра бо чай «бы тоў кі», дзе раз мя шча лі ся вар таў ні кі, 

дзярж ін спек та ры знай шлі ёміс тас ці з ры бай і сет ка мі. 
Агуль ная даў жы ня апош ніх скла ла амаль 1,5 кі ла мет-
ра, — рас ка за лі ў Дзяр жін спек цыі ахо вы жы вёль на га 
і рас лін на га све ту. — Пад час раз бо ру вы свет лі ла ся, 
што яшчэ адзін вар таў нік з ча ты рох за трым лі ваў-
ся дзярж ін спек та ра мі ка ля ме ся ца та му — так са ма 
за не за кон ную ры бал ку на Мін скім мо ры. Ёсць пад-
ста вы ду маць, што і трэ ці су пра цоў нік ахо вы мае 

да чы нен не да пра ва па ру шэн ня. Трэ ба за ўва жыць, 
што тэ ры то рыя бу доў лі аб не се на ага ро джай, якая 
спус ка ец ца ў ва ду. За ціш насць і за кры тасць мес ца 
да зва ля ла па ру шаль ні кам зай мац ца бра кань ер ствам 
сіс тэ ма тыч на. Да рэ чы, маг чы ма, прэ тэн зіі бу дуць 
прад' яў ле ны і пра ца даў цу, які або не кант ра ля ваў 
сва іх су пра цоў ні каў, або за плюшч ваў во чы на іх су-
праць праў ныя дзе ян ні.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Ну і ну!Ну і ну!  �� ВАР ТАЎ НІ КІ-БРА КАНЬ Е РЫ 

ЗДЗЕ КА ВАЎ СЯ 
З ПЕН СІ Я НЕ РА

Зло дзей аб ра ба ваў пен сі-
я не ра, звя заў яго і па кі нуў 
у без да па мож ным ста не.

Да 81-га до ва га пен сі я не ра з 
Ува ра ві чаў Бу да-Ка ша лёў ска га 
ра ё на на ве даў ся муж чы на, які ад-
рэ ка мен да ваў ся су пра цоў ні кам 
«Гар га за». Пасля «пра ве ркі» ка-
тла «га заў шчык» звя заў ста ро га 
правадамі. Па гра жа ю чы ся ке рай, 
вы свет ліў, дзе за хоў ва юц ца гро-
шы. За браў шы 1,7 млн руб лёў, па-
тра ба ваў яшчэ. Да та го ж, ха цеў 
знай сці ме ды ка мен ты, якія змя-
шча юць нар ко тык. Дзя ду ля пра сіў 
раз вя заць яму ру кі і но гі, але ж зло-
дзей на прось бы не рэ ага ваў. Ён 
пе ра вяр нуў усю ха ту, ні чо га больш 
не знай шоў, сы шоў, а па жы ло га 
ча ла ве ка па кі нуў звя за ным.

Як паведамілі ў аб лас ном ад-
дзя лен ні кры мі наль на га вы шу ку 
УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма, 
дзя ду лю, які меў па трэ бу ў па-
ста ян ным пры ёме ле каў, сва я кі 
знай шлі праз два дні і ад ра зу ж 
ад пра ві лі ў баль ні цу. Хут ка бы ла 
ўста ноў ле на асо ба па да зра ва на-
га. Не ад на ра зо ва асу джа ны нар-
ка ман са ста жам, 36-га до вы жы-
хар Жыт ка ві чаў ха дзіў па вёс ках 
і пад роз ны мі пад ста ва мі на вед-
ваў ся ў да мы па жы лых лю дзей. 
Час та пас ля гэ та га ў іх неш та 
зні ка ла. Ра баў ні ка за тры ма лі на 
чы гу нач ным вак за ле ў Го ме лі. Ён 
пры знаў ся ў здзейс не ным. Пра-
во дзіц ца пра вер ка на яго да чы-
нен не да ін шых зла чын стваў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ

�

КрыміналКрымінал  ��


