
22 кастрычніка 2013 г.6

Кі дай це ста лі цу 
і едзь це ў вёс ку

Гас па да ры до ма — Ула дзі мір 
і Ве ра Це ра хі. Але мас тац кае 
аздаб лен не ся дзі бы і хат ня га ін-
тэр' ера — спра ва рук толь кі Ве-
ры Мі хай лаў ны. Гэ та за га рад ны 
дом Це ра хаў, а па пра піс цы яны 
— ста ліч ныя жы ха ры. На са мрэч 
жы вуць у Па ры чах увесь час. З 
ка рот кай раз мо вы па спеў да ве-
дац ца, што ў 1969 го дзе Ве ра 
па еха ла ў Мінск на пра цу з вёс кі 
Дво ры шча Жло бін ска га ра ё на. 
Пра ца ва ла кла даў шчы цай на 
трак тар ным за вод зе. Ця пер на 
пен сіі. Хто ве дае, ці ўзя ла ся б за 
ма ля ван не, каб не гэ ты па рыц-

кі ку то чак, які стаў са праўд най 
кры ні цай на тхнен ня і пры му сіў 
узяць у ру кі ало вак і пэн дзаль.

— Дом ку пі ла за ча ты ры га ды 
да пен сіі, а по тым лі чы ла дні, каб 
хут чэй па кі нуць пра цу, — ка жа 
гас па ды ня. — Ха це ла ся хут чэй 
аку нуц ца ў свой свет. А Мінск — 
гэ та тур ма па ўлас най во лі.

Свой дом трэ ба 
пры сніць

Ад ной чы Ве ра пры сні ла, што 
яна тра пі ла ў Па ры чы, зай шла 
ў адзін з да моў і праз яго вок ны 
ўба чы ла яшчэ адзін дом — су-
сед скі, з са дам і два ром. На заўт-
ра да вя ло ся ехаць у гар па сё лак, 
гля дзець да мы на про даж.

— Ка лі мя не сю ды пры вя лі, я 
зра зу ме ла, што ноч чу бы ла ме-
на ві та тут, — пры гад вае Ве ра Мі-
хай лаў на. — Я на ват не агля да ла 
дом, ку пі ла яго ад ра зу. Уба чыў-
шы печ ку з ля жан кай, пры га да ла 
ма ту лі ну ха ту. Печ ка для мя не 
— як сон ца ў ха це.

Не вы пад ко ва на ад ным з ба-
коў груб кі яна на ма ля ва ла парт-
рэт ма ту лі ў ма ла до сці, а на ко мі-
не рус кай пе чы — вы яву сон ца.

Ма люй це фар ба мі 
ра дас ці

Ве ра Мі хай лаў на ка жа, што 
з дзя цін ства зай ма ла ся вы шы-
ван нем — глад дзю, кры жы кам, 
най больш вы шы ва ла біб лей скія 
сю жэ ты, на прык лад, «Ада ма і 
Еву» і «Вы гнан не з раю». Ця пер 
вы шы вае бі се рам і пе ра важ на 
аб ра зы. Гас цёў ня яе па рыц кай 
ха ты ўся ў вы шы ван ках — свое-
асаб лі вая га ле рэя тра ды цый на га 
ру ка дзел ля. Яе сяст ра так са ма 
лю бі ла вы шы ваць. А дзядзь ка 
па ма ця рын скай лі ніі быў на ват 
мас та ком. Ве ра Мі хай лаў на не 
шка дуе, што толь кі ця пер узя-
ла ся за пэн дзаль: і ця пер не по-

зна рэа лі за ваць ся бе, рас крыць 
свой та лент.

— Ні ко му з род ных не ка за-
ла, што ха чу раз ма ля ваць ага-
ро джу і дом, — ка жа гас па ды ня, 
— на куп ля ла пэнд зляў, фар баў, 
зра бі ла алоў ка выя на кі ды.

Лю бі мыя фар бы мас-
тач кі, якія ня суць ра дасць 

— чыр во ная, жоў тая, 
бла кіт ная, зя лё ная. 
Цём ныя ко ле ры не 
вы ка рыс тоў вае прын-
цы по ва, бо лі чыць, 
што жыц цё па він на 
быць ма ляў ні чым і 
свет лым. Лю бі мыя 

тэ мы — жы вёль ны і рас лін ны 
свет. Улю бё ныя сю жэ ты — з 
на род ных ка зак.

— Жу раў лі мо гуць знік нуць 
— та му іх і на ма ля ва ла. Ле бе-
дзі — вель мі пры го жыя птуш кі. 
Дэль фі ны да юць доб рую энер гію, 
— усмі ха ец ца гас па ды ня.

На яе ма люн ках жы вё лы і 
птуш кі так са ма ўсмі ха юц ца — і 
дэль фі ны, і жаб кі. І тым больш 
со ней ка. Сам дом усмі ха ец ца 
— і фар ба мі на фран то не, і ака-
ні ца мі.

— Ка лі раз ма лёў ва ла ака ні-
цы, пры ля це ла лас таў ка і се-
ла на ўскрай ку да ху, доў га мне 
па зі ра ва ла... А во сен ню, пе рад 
ад лё там у вы рай, я ўба чы ла 
шмат гэ тых пту шак на дро це 
на су праць ха ты. Маг чы ма, яны 
пры ля це лі па клі каць з са бою 
лас та вак з ака ніц? — з пры ха-
ва най усмеш кай ска за ла Ве ра 
Мі хай лаў на.

Жы ві це з сон цам 
у ду шы

Але со ней ка гас па ды ня лю-
біць бо лей за ўсё на све це. 
Ледзь не ў кож ным сю жэ це 
яна зна хо дзіць мес ца лю бі-
ма му воб ра зу ў фор ме кру га і 
аба вяз ко ва з вя лі кі мі ва чы ма. 
У ха це, на фран то нах, на ага-
ро джах.

— Каб у ду шы ін шых так са-
ма зі ха це ла сон ца! — ка жа Ве ра 
Це рах.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

Вi да воч на, у ней кую сель-
скую ха ту прый шоў но вы гас-
па дар: ку пiў яе аль бо ўсту пiў 
у пра вы спад чын нi ка, i пе рад 
тым, як пры сту пiць да ра мон-
ту, «вы зва лiў» не ру хо масць 
ад лiш ня га хла му. Нар маль-
ны ча ла век, зра зу ме ла, уты-
лi за ваў бы не па трэб ныя рэ чы 
ней кiм iн шым чы нам, ну ха ця 
б спа лiў iх. I парт рэ ты — у пер-
шую чар гу. Гэ та нар маль ны. 
На жаль, не ка то рыя су час-
ныя iн ды вi ды у мы па збаў ле ны 
та кiх прос тых ча ла ве чых па-
мкнен няў i ад чу ван няў. Яны 
не аб ця жар ва юць ся бе i ма-
раль ны мi аба вя за цель ства мi: 
ляг чэй пе ра сту пiць праз тое, 
што стра цi ла каш тоў насць, ды 
пай сцi да лей.

I ўсё ж вель мi цяж ка гля-
дзець на кi ну тую пад но гi част-
ку не ча га жыц ця. На ад ным з 
парт рэ таў ма ла ды муж чы на ў 
фор мен най вай ско вай гiм нас-
цёр цы. Здым ку та му не менш 
за паў ве ка, на iм чый сьцi сын, 
муж цi баць ка. I ка мусь цi, вя-
до ма, парт рэт быў да ра гi. Та го 
ма ла дзё на ча ка лi з вой ска, су-

стра ка лi, на пэў на, лю бi лi. Паз-
ней зды мак у рам цы ра да ваў 
ду шу гас па ды нi до ма свет лы мi 
ўспа мi на мi, слу жыў па мяц цю 
пра род на га ча ла ве ка. I парт-
рэ ты, i iн шыя рэ чы з той ку-
чы бы лi для ка гось цi да ра гi мi 
рэ лiк вi я мi. Iх не прос та кi ну лi i 
рас тап та лi, iх па кi ну лi нi бы на 
здзек.

А цi не так, як i з парт рэ там, 
бы вае з ча ла ве чай ду шой, ка лi 
аб яе вы цi ра юць но гi? Пы тан не 
не бяс спрэч нае, але... Вось дзве 
гiс то рыi, дзей ных асоб якiх я ве-
даю даў но.

Гiс то рыя пер шая. Яны су-
стра ка лi ся доў га, пэў на, больш 
за дзя ся так га доў. I ста лi част-
кай жыц ця ад но ад на го. Яна 
пе ра жы ва ла ўсе яго праб ле-
мы. Яна бе га ла ў баль нi цу, ка лi 
хва рэў, та му што яе тур ба ва ла 
яго зда роўе. Яна моц на за сму-
ча ла ся, ка лi ён меў не пры ем-
нас цi на ра бо це. Яна не маг ла 
да ча кац ца на ступ на га дня, ка-
лi ён ехаў на зi мо вую ры бал ку, 
каб упэў нiц ца, што ўсё доб ра. 
Ка ра цей ка жу чы, яна заў сё ды 
бы ла га то ва рас крыць на су-

страч ду шу. Ён так са ма да па-
ма гаў ёй iс цi па ня прос тым i 
ня лёг кiм жыц цi, хоць нi ко лi не 
быў асаб лi ва пунк ту аль ным, 
не лi чыў па трэб ным вы кон ваць 
шмат лi кiя абя цан нi. Але мя жу 
ча ла ве чай год нас цi нi ко лi не 
па ру шаў. I ўсё бы ло доб ра, 
па куль ён ад ной чы прос та не 
пай шоў ад яе, нi як не па тлу ма-
чыў шы свой учы нак. А по тым 
ска заў, што так бы вае.

Гiс то рыя дру гая. У ге ро яў 
гэ та га ра ма на ад но сi ны доў-
жы лi ся яшчэ больш пра цяг лы 
час. Ён быў пры па са дзе, i да ма 
гэ тым уме ла ка рыс та ла ся. Трэ-
ба за зна чыць, што яе ха рак тар 
нi як нель га на зваць па да рун-
кам. Кап рыз ная, ня стры ма ная, 
а ча сам прос та гру бая, веч на 
ўчы няе скан да лы, раз бор кi са 
сля за мi, пра клё на мi i бiц цём 
по су ду. Сцэ ны зда ра лi ся i пры 
лю дзях. Але гэ та, зда ва ла ся, 
пры да ва ла толь кi раз на стай-
нас цi i васт ры нi ад но сi нам. Ён 
заў сё ды ўсё да ра ваў гэ тай вы-
со кай блан дзiн цы з доў гi мi на-
га мi. I нёс яе ў ду шы як му зу, 
як най свят лей шае сваё сон ца. 
Яна ж з уся го i заў сё ды атрым-
лi ва ла кан крэт ныя ма тэ ры яль-
ныя ды вi дэн ды, ну i, вя до ма, 
уме ла ма нi пу ля ва ла па чуц ця-
мi, пад трым лi ва ла, як ця пер 
ка жуць, драйв. Але прый шоў 
час, ка лi яго ўра чыс та ад пра-
вi лi на пен сiю. По тым ён стаў 
хва рэць — у адзi но це i за быц цi. 
Бо «му за» па кi ну ла яго, зор ка 
за ка цi ла ся i згас ла. Яна прос-
та пай шла ад ка хан ка, яко му 
бы ла аба вя за на ўсiм у жыц цi: 
ква тэ рай, ра бо тай, пра ца ўлад-
ка ван нем дзя цей. Так, вi даць, 
бы вае так са ма.

Вось пра што па ду ма ла ся, 
ка лi я раз гляд ва ла чу жы парт-
рэт у ча роў ным во сень скiм 
ле се.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ
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ДОМ, ДЗЕ ЖЫ ВЕ СОН ЦА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пер шае, што кі да ец ца ў во чы пры 
по гля дзе на бер лін скі на тоўп — 
усе ў цём ных курт ках і кра соў ках, 
з за плеч ні ка мі... Вель мі рэд ка су-
стрэ неш жан чы ну ў па лі то і на аб-
ца сах, і гэ та, як пра ві ла, бу дзе або 
па жы лая фрау, або ін ша зем ка.

Дру гое, што за ўва жа еш — мност ва 
ве ла сі пе дыс таў і ве ла сі пед ных ста я нак 
на га рад скіх ву лі цах. Трэ цяе ад роз нен-
не ад нас — бер лін цы ў мет ро чы та юць 
га зе ты!

Апош няе так ра дуе мя не, што я ад-
ра зу ж пра ні ка ю ся да іх сім па ты яй. У 
мін скім мет ро я та ко га даў но ўжо не 
су стра ка ла.

На пер шы по гляд тут усе адзін з 
ад ным вет лі выя, пры яз ныя, па ста ян-
на про сяць пра ба чэн ня, усмі ха юц ца і 
ра дас на ві та юць вас у ка вяр ні, кра ме, 
ля ка сы су пер мар ке та... На ват у гас ці-
ніч ным ліф це вы пад ко выя па са жы ры 
заў сё ды з ва мі па ві та юц ца, а пры вы-
ха дзе па жа да юць доб ра га дня!

По тым, спаз на ю чы ўсё больш і больш 
бер лін цаў на су стрэ чах, кан фе рэн цы ях 
і «круг лых ста лах», па чы на еш іх па ва-
жаць — за іні цы я тыў насць, ак тыў насць, 
доб ра раз ві тае па чуц цё ўза е ма да па-
мо гі. На прык лад, міль ё ны нем цаў па 
3-4 га дзі ны на ты дзень зай ма юц ца ва-
лан цёр ствам — бяс плат на да гля да юць 
па жы лых лю дзей, бя руць шэф ства над 
дзець мі з ма ла ма ём ных сем' яў або тых, 
дзе дзі ця вы хоў ва ец ца ад ной ма ці, трэ-

ні ру юць су сед скіх хлап чу коў, пра цу юць 
на тэ ле фо нах да ве ру...

А да гле джа насць Бер лі на, яго вы-
дат ныя клум бы — гэ та не толь кі вы нік 
пра цы му ні цы паль ных служ баў, але і 
са міх га ра джан, якія ў кож ным мік ра ра-
ё не рэ гу ляр на ла дзяць неш та на кшталт 
на шых су бот ні каў — пры чым па ўлас-
най іні цы я ты ве! Са мі афарм ля юць гуль-
ня выя пля цоў кі, ла дзяць ра ён ныя свя ты 
і ін фар ма цый ныя ве ча ры, да па ма га юць 
ма ла ма ём ным, ар га ні зоў ва ю чы «блы-
шы ныя» рын кі, дзе за ка пей кі пра да юць 
не па трэб ныя рэ чы і мэб лю, якая, на-
прык лад, ужо на да ку чы ла (да рэ чы, ар-
га ні за ваць та кі ры нак мож на без доў гіх 
уз гад нен няў і за тры мак). На прык лад, 
у ра ё не Гнай зе нау-Кіц нам рас па вя лі, 
што іх жы ха ры задумаліся аб тым, як 
прывабіць у го рад пчо л, так па трэб ных 
для апы лен ня, і па ча лі вы са джваць для 
іх дзі ка рос лыя тра вы. І по тым, ка лі я 
ўба чы ла з акна трам вая га зон з кра пі-
вой, ле бя дой і сві рэ пай, я ўжо не здзі-
ві ла ся, ча му яны мне су стрэ лі ся амаль 
у цэнт ры го ра да...
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Ка заць пра ся рэд нюю ня мец кую зар-

пла ту — тое ж са мае, што пра ся рэд-
нюю тэм пе ра ту ру па баль ні цы, але, тым 
не менш, па спра бу ем... Та кім чы нам, 
з ага вор кай, што гэ та звест кі да во лі 
пры бліз ныя, мож на ска заць, што ў ся-
рэд нім нем цы атрым лі ва юць за ме сяц 
ка ля 3 ты сяч еў ра. Гэ та «бруд ны мі». 
Ка лі з гэ тай су мы ад няць усе па да ткі 

і аба вяз ко выя стра хоў кі, то на ру ках 
за ста нец ца не дзе 1800 еў ра. Да лей 
ідзе апла та ква тэ ры і ка му нал кі, бен зі-
ну, ка лі ма ец ца ўлас ны аў та ма біль... У 
вы ні ку на жыц цё за ста ец ца пры бліз на 
800-900 еў ра. Су ма па бе ла рус кіх мер-
ках знач ная, але на са мой спра ве, як 
ба чы це, зу сім не га ла ва круж ная. Хоць 
дзе ля спра вяд лі вас ці трэ ба ад зна чыць, 
што цэ ны на пра дук ты ў бер лін скіх су-
пер мар ке тах цал кам су па стаў ныя з бе-
ла рус кі мі. Неш та каш туе тро хі больш, 
неш та кры ху менш, але ў цэ лым кар ці-
на па доб ная... Што ты чыц ца кош таў на 
іншыя та ва ры, тут раз беж ка мо жа быць 
знач най. Ёсць кра мы як з тан ны мі та-
ва ра мі, тым жа адзен нем, на прык лад, 
так і з вель мі да ра гі мі. 
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«Хут кай да па мо гі» ў на шым звык-

лым уяў лен ні ў Гер ма ніі не іс нуе. Ёсць 
служ ба 112 — па жар ная, яна ж па су-
мя шчаль ніц тве служ ба вы ра та ван ня. 
На ёй пра цу юць так зва ныя па ра ме-
ды кі: лю дзі без ме ды цын скай аду ка цыі, 
але спе цы яль на на ву ча ныя пры ёмам 
пер шай да па мо гі ў роз ных эк стран ных 
сі ту а цы ях. Чыр во ныя ма шы ны 112-й 
служ бы па ста ян на но сяц ца па го ра дзе 
з уклю ча ны мі мі гал ка мі і сі рэ най. Ба чы-
лі і чу лі мы іх час та, пра цу юць яны вель-
мі апе ра тыў на. Ка лі на на шых ва чах 
гру за вік збіў пе ша хо да, та кая ма шы-
на пры мча ла ся лі та раль на праз дзве 
хві лі ны. Тое ж са мае мож на ска заць і 
пра па лі цыю: ка лі мы ака за лі ся свед-

ка мі ава рыі, у якой аў та ма біль вы ле цеў 
на трам вай ныя рэй кі, па лі цыя (так са-
ма з уклю ча ны мі мі гал ка мі і сі рэ най) 
з'я ві ла ся на столь кі хут ка, што між во лі 
склалася ўра жан не, што па лі цэй ская 
ма шы на ста я ла за ра гом і ча ка ла гэ-
тую ава рыю.

���
Ка жуць, што бер лін цы ні ко лі не сла-

ві лі ся на бож нас цю. Сён ня ся род іх вер-
ні кі скла да юць не дзе 25-30%. Гэ та тыя, 
хто на ле жыць якой-не будзь царк ве і 
пла ціць у яе ўнёс кі. Яшчэ, на прык лад, 
Бер лін лі чыц ца го ра дам адзі но чак. 
Ма ец ца на ўва зе, што яго сва воль ныя 
жы ха ры зу сім не імк нуц ца скоў ваць 
ся бе ву за мі шлю бу (без сва ёй дру гой 
па ло вы жы вуць ка ля 55% ча ла век). 
Але, як ска за ла нам на ша эк скур са-
вод, ня даў на яна са сва ім сяб рам ад-
зна чы ла 25-год дзе су мес на га жыц ця. 
Жыц ця — але не шлю бу. Так што на-
са мрэч боль шасць бер лін цаў пра во -
д зяць свае ве ча ры зу сім не ў адзі но-
це.

���
А ўво гу ле, лю дзі ў Бер лі не, як і ўсю-

ды, роз ныя. І на тоўп толь кі на пер шы 
по гляд зда ец ца без аб ліч ным. Пры гле-
дзеў шы ся, мож на за ўва жыць, акра мя 
доб ра пры стой ных бюр ге раў, і роз на га 
кштал ту фры каў, якія па ве ча рах сцяг-
ва юц ца да мес ца сва ёй ту соў кі на Аляк-
сан дар-пляц (вось дзе са праў ды свя та 
кож ны дзень!), і са ста рэ лых яў рэ ек, і 
рус кіх эміг ран таў, і ту рэц кую мо ладзь 

(іх тут цэ лыя квар та лы), і за ка ха ныя 
па рач кі. Ма ла дыя нем кі ча сам тро хі не-
ахай ныя, па жы лыя лэ дзі — эле гант ныя 
і час ад ча су на ват эк стра ва гант ныя... 

Ну, а ча му ж я ў пад за га лоў ку на-
зва ла бер лін цаў ама раль ны мі? З іх жа 
слоў. Жы ха ры Бер лі на, ка лі ве рыць да-
вед ні ку для турыстаў, лю бяць ка заць 
пра свой го рад у най вы шэй шай сту пе ні: 
маў ляў, Бер лін са мы боль шы, са мы вы-
шэй шы, са мы пам пез ны, най ці ка вей-
шы, най ра зум ней шы, больш асляп-
ляль ны і ама раль ны, чым усе буй ныя 
га ра ды ва кол. Яшчэ ад на іх лю бі мая 
фра за — «Мы і не тое ба чы лі...».

���
...Ка лі я ўжо ста я ла на плат фор ме 

Бер лін ска га вак за ла і ча ка ла цяг нік у 
Мінск, які спаз няў ся на га дзі ну, да вя ло-
ся раз га ва рыц ца з рус кім эміг ран там. 
Сяр гею Іва на ві чу (імя зме не на) ужо 72 
га ды, хоць вы гля дае ён га доў на дзе-
сяць ма ла дзей. Ён бы лы вы клад чык з 
Маск вы, эміг ры ра ваў у Гер ма нію як ма-
ла лет ні вя зень канц ла ге ра. У ра сій скай 
ста лі цы за ста ла ся ква тэ ра. Гіс то рыя гэ-
та га ча ла ве ка ўзя ла за жы вое, асаб лі ва 
пас ля та го, як ста ла зра зу ме лай яго 
бес пра свет ная адзі но та. Жон ка па мер-
ла. Ня мец кай мо вы Сяр гей Іва на віч не 
ве дае. «Ся джу ў ча ты рох сце нах, — так 
ка жа ён пра сваё жыц цё. — Ня даў на 
пай шоў у кра му, уба чыў ма лень кія бе-
лыя ўпа коў кі і вы ра шыў, што гэ та сыр. 
Ку піў 4 ўпа коў кі, пры нёс да до му — а 
там дрож джы...».

Сяр гей Іва на віч атры маў са цы яль-
ную ква тэ ру на ўскра і не Бер лі на і што-
ме сяч ную да па мо гу ў су ме 207 еў ра, 

плюс 175 еў ра ра сій скай пен сіі. Гэ та 
ўвесь яго да ход, які мож на ха рак та ры-
за ваць тры ма сло ва мі: на мя жы вы-
жы ван ня. Вя до ма, у га ла ву ад ра зу ж 
пры хо дзіць вы дат ны ва ры янт: мож на 
пра даць мас коў скую ква тэ ру і жыць са-
бе на гэ тыя гро шы пры пя ва ю чы. Але не 
ўсё так прос та. Гэ ты ва ры янт пры хо дзіў 
у га ла ву і Сяр гею Іва на ві чу, але ака-
за ла ся, што ад крыць ра ху нак у бан ку 
яму нель га.

— На ват ка лі я па кла ду на ра ху-
нак уся го 1 еў ра, са цы яль ная служ ба 
да ве да ец ца пра гэ та лі та раль на праз 
не каль кі хві лін, і ўсе вы пла ты тут жа 
бу дуць спы не ны, — ка жа мой су раз-
моў ца. — Усё гэ та дак лад на ад соч ва-
ец ца праз кам п'ю тар. Ды і су се дзі тут 
за пра ста да но сяць адзін на ад на го ў 
пад атко вую. Мо гуць прый сці ў гос ці, а 
по тым па тэ ле фа на ваць і па ве да міць, 
што ў гас цёў ні ў су се да ві сіць, на прык-
лад, да ра гая кар ці на. І тут жа да ча ла-
ве ка пры хо дзіць пра вер ка і вы свят ляе, 
за якія срод кі яна на бы та...

Слу ха ла я свай го су раз моў цу і ні-
як не маг ла ўзяць у толк: на вош та яму 
трэ ба бы ла гэ тая эміг ра цыя, ды яшчэ ў 
та кім ша ноў ным уз рос це? Ду маў, што 
ў Гер ма ніі рай? Дык раю ня ма ні дзе на 
гэ тай пла не це, усю ды сваё жыц цё, свае 
праб ле мы. «Гор кі чу жы хлеб і цяж кія 
пры ступ кі чу жо га ган ка», — гэ та яшчэ 
Дан тэ на пі саў. Але ж не ска жаш так 
вы пад ко ва му спа да рож ні ку, да та го ж 
і мой цяг нік ужо па ды шоў...

Свят ла на БУСЬ КО,
Фо та аў та ра

�

Не фар матНе фар мат  ��

ЗВЫ ЧАЙ НАЯ ЗДРА ДА
Цi за ўва жы лi вы, якая сё ле та пры го-
жая во сень? Ня гле дзя чы на ўвесь хо-
лад, час тыя даж джы i ту ма ны, лю бы 
лес цi ўзле сак уяў ляе са бой вяр шы ню 
кра сы. Прос та ней кая пуш кiн ская ве-
лiч i ўра чыс тасць. Едзеш па да ро зе — i 
сэр ца за мi рае, дух за хоп лi вае ад раз-
на стай нас цi i яр кас цi кра сак. Зда ец ца, 
пры ро да свят куе ёй ад ной толь кi вя-
до мае свя та, свят куе рас кош на, нi бы 
апош нi раз. Праў да, гэ тым ра зам дрэ-
вы вель мi хут ка скiд ва юць пры го жае 
лiс це, та му трэ ба спя шац ца гля дзець. 
Гля дзець на во сень скую кра су мож на бяс кон ца, ка лi не 
ад цяг не ад та кiх вось уз нёс лых ду мак, ад ра зу не пе ра-
крэс лiць ура жан не, на прык лад, ку ча смец ця ся род ле су. 
I не прос та смец ця. У Брэсц кай аб лас ной iн спек цыi па 
ахо ве рас лiн на га i жы вёль на га све ту па ка за лi зды мак, 
зроб ле ны ў ле се пад Жа бiн кай. У агуль най ку чы пры-
ве зе ных транс пар там i вы вер ну тых пад дрэ ва рэ чаў — 
парт рэ ты i ся мей ныя здым кi ў рам ках.

СЛО ВЫ 
ЯД НАН НЯ

У Кі е ве ў На цы я наль-
ным Са ю зе пісь мен ні-
каў Укра і ны ад бы ла ся 
прэ зен та цыя кні гі пе-
ра кла даў укра ін скай 
паэ зіі на бе ла рус кую 
мо ву «Гар ну ся ду шою 
да сло ва».

А з'я віў ся на свет гэ ты па-
свой му ўні каль ны том паэ зіі 
ў вы да вец кім до ме «Звяз-
да». Пад ад ной вок лад кай 
са бра ны пе ра кла ды, зроб-
ле ныя «зор кай» бе ла рус кай 
паэ зіі Ні най Ма цяш. У кні зе 
«Гар ну ся ду шою да сло ва» 
прад стаў ле ны вер шы Та ра-
са Шаў чэн кі, Лэ сі Укра ін кі, 
Аляк санд ра Гаў ры лю ка, Лі ны 
Кас тэн кі, Маі Льво віч, Пят ра 
Ма ха, Ва сы ля Гэя, Ва ла ды-
мі ра Бар ны, Аляк санд ры Ка-
ва лё вай, Ні ны Го рык — паэ-
таў роз ных эпох, але вель мі 
бліз кіх па ду хоў най ед нас ці, 
па свай му све та по гля ду. Гэ та, 
ві даць, і пры ва бі ла Ні ну Ма-
цяш — адзін ства мас тац кіх і 
гра ма дзян скіх, на цы я наль ных 
па мкнен няў твор цаў, якія ёй 
па лю бі лі ся.

На прэ зен та цыі пра бе ла-
рус ка-ўкра ін скае па бра цім-
ства га ва ры лі стар шы ня На-
цы я наль на га Са ю за пісь мен-
ні каў Укра і ны Ва ле рый Ба ра-
наў, пра за ік і пе ра клад чы ца 
Га лі на Та ра сюк, сак ра тар 
НСПУ Сяр гей Гра бар, па эт, 
дзі ця чы пісь мен нік Аляк сей 
Ка на нен ка.

— Пе ра кла ды Ні ны Ма цяш 
з укра ін скай паэ зіі — гэ та са-
праўд ная кры ні ца ду хоў на га 
сіл ка ван ня ама та раў пры го жа-
га пісь мен ства, — за явіў укра-
ін скі па эт Ва ла ды мір Бар на, 
па зна ё міў шы ся з кні гай «Гар-
ну ся ду шою да сло ва». — Мне 
ду ма ец ца, што і ўкра ін скім 
пе ра клад чы кам вар та ад гук-
нуц ца ад па вед ным чы нам, 
звяр нуць да стой ную ўва гу на 
ары гі наль ную твор часць Ні ны 
Ма цяш, пе ра клас ці яе вы со-
ка мас тац кія зда быт кі на мо ву 
Та ра са Шаў чэн кі і Лэ сі Укра-
ін кі.

Вы дан не кні гі «Гар ну ся ду-
шою да сло ва» на га да ла пра 
вар тас ці па ста ян на га, тры ва-
ла га сяб роў ства бе ла рус кай і 
ўкра ін скай лі та ра тур.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

Бер лін скія замалёўкіБер лін скія замалёўкі  ��

«Цяж кія пры ступ кі чу жо га ган ка»
Пра жыхароў Бер ліна — пе дан тыч ных, па зі тыў ных, дас ціп ных, ама раль ных, упэў не ных у са бе...

Каля Бра ндэн бург скіх ва рот — 
са ма га зна ка мі та га сім ва ла Бер лі на — 
заў сё ды мна га люд на.

Га ра джа не лю бяць па ся дзець 
на траў цы ка ля Бер лін ска га 
ка фед раль на га са бо ра.

Бер лін, як і Мінск, — го рад бу даў ні чых 
пля цо вак.

У Мін скім ра ё не ра бот ні кі МНС прый шлі на 
да па мо гу па ра шу тыст цы, якая за віс ла на 
10-мет ро вай вы шы ні.

Ка ля 17.30 спарт смен ка Цэнт раль на га аэ ра-
клу ба ДТСА АФ здзейс ні ла ска чок з па ра шу там 
з са ма лё та «АН-2». Па вод ле слоў спе цы я ліс-
таў, пры гэ тым яна ра на ад кры ла па ра шут, і 
спарт смен ку ад нес ла вет рам на дрэ ва, што 

ста я ла асоб на. Стро пы па ра шу та за блы та лі ся 
ў га лі нах, і дзяў чы на па віс ла на 10-мет ро вай 
вы шы ні. Ра бот ні кам МНС да вя ло ся спі лоў ваць 
га лі ны, а по тым пры да па мо зе аў та ле сак зды-
маць спарт смен ку. На шчас це, тая не па цяр-
пе ла.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Зня лі з дрэ ва па ра шу тыст ку
ЗдарэннеЗдарэнне  ��

ЛЮСТЭРКА


