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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.57 16.56 7.59
Вi цебск — 8.53 16.40 7.47
Ма гi лёў — 8.47 16.46 7.59
Го мель — 8.36 16.50 8.14
Гродна — 9.11 17.13 8.02
Брэст    — 9.04 17.21 8.17

Iмянiны
Пр. Германа, Івана, Нікіфара.
К. Катарыны, Кандрата, Леанарда, 
Лявона, Сільвестра.

Месяц
Апошняя квадра 25 лістапада. 
Месяц у сузор’і Дзевы. 
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Двое сяб роў.
— Учо ра ха дзіў на баць коў скі сход, збі-

ра лі гро шы на ра монт кла са, у якім май му 
сы ну ста вяць двой кі, уяў ля еш!

— У мя не яшчэ лепш: жон ка па тра буе 
зра біць ра монт у спаль ні, у якой яна мне 
ад маў ляе ў сек се...

Аб мер ка ван не ня даў ня га кар па ра-
ты ву:

— А вы ка лі ра зы шлі ся?
— Ра зы шла ся я блі жэй да два нац ца-

ці, а пай шла а па ло ве трэ цяй.

Мужык, які дзесяць гадоў прапрацаваў 
у шахце з адбойным малатком, укалыхвае 
сына за чатыры секунды.

Ды рэк тар:
— Пра тое, што вы спі це на пра цы, я 

ўжо даў но ве даю, але апра наць пі жа-
му — гэ та ўжо за над та.
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Пер шы ў све це пом-
нік згу шча на му ма ла ку 
ад кры ты 23 ліс та па да 
ў Ра га чо ве. Трох мет-
ро вая скульп ту ра з 
ме та лу і ке ра міч ных 
кам па зі цый ных ма тэ-
ры я лаў зман ці ра ва на 
на су праць ад мі ніст-
ра цый на га бу дын-
ка прад пры ем ства 
ўздоўж аў та ма гіст ра-
лі Баб руйск—Кры чаў, 
што пра хо дзіць праз 
Ра га чоў. Кам па зі цыя, 
якая мае доб ра зна-
ё мыя на сель ніц тву 
рэс пуб лі кі бе ла-бла-
кіт ныя ко ле ры, ста ла 
ад ной з га лоў ных па-
дзей ме ра пры ем стваў, 
пры све ча ных 75-год-
дзю ААТ «Ра га чоў скі 
ма лоч на-кан сер ва вы 
кам бі нат».
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Па га ры зан та лі: Бляс на. Спі нінг. Крэй да. Сан кі. Ка-
тэт. Гіт. Ад пор. Ру да. Га га рын. Эму. Су дак. Ма ра. Кі ра са. 
Бар. Ка ка ду. Гну. Рух. Туя. Бі зон. Аг раф. Яд ро. Ніт. Ка як. 
Ру жа ны. Ку рок. Ча га. Олаф. Ка бу кі. Эс кад ра.

Па вер ты ка лі: Пе да го гі ка. Па пла вок. Ка гор. Абу так. 
Тэ ра са. Уфа. Са кі. Арыя. Станс. Кру чок. Арэ на. Ра лі. 
На пад. Да ро га. Са док. Ка фэ. Іг рэк. Бор. Ма лі. Трум. 
Аба ро на. Здор. Ду нін. Абух. Ты чын ка.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

«Скан сэн» ства рыў Ар тур Ха зе лі-
ус. Мне зда ец ца, што яго, як і мно гіх 
ін шых, пры жыц ці лі чы лі дзі ва ком. Ну 
са праў ды: вы пуск нік Упсаль ска га ўні-
вер сі тэ та, спе цы я ліст па скан ды наў-
скіх мо вах, мог бы зра біць па спя хо вую 
кар' е ру: ся дзеў бы не дзе ў вы со кім ка-
бі не це і «ру ка мі ва дзіў»… А ён пеш шу 
ванд ра ваў па сель скай Шве цыі, за-
на тоў ваў ле ген ды, пад ан ні, сцэ на рыі 
свят, збі раў гас па дар скае на чын не, 
кас цю мы, рэ чы хат ня га ўжыт ку. І з су-
мам і ду шэў ным бо лем кан ста та ваў, 
што ады хо дзіць у ня быт тра ды цый-
ны на род ны ўклад жыц ця, што кра і на 
ўрба ні зу ец ца, а част ка на сель ніц тва ў 
по шу ках за роб ку з'яз джае са Шве цыі, 
што ады хо дзяць у ня быт на род ныя 
тра ды цыі, мас тац тва, ра мёст вы, 
кух ня… (Ска жы це, вам гэ та ні чо га 
не на гад вае?..) 

Ха зе лі ус ра зу меў, што спы ніць 
пра грэс і імк нуц ца, каб жы ха ры 
Шве цыі на ват у сель скай мяс цо-
вас ці пра цяг ва лі рых та ваць ежу на 
ад кры тым аг ні, зда бы ваць з лё ну 
ва лак но і ткаць з яго па лот ны, 
спаць на ску рах але ня, — ня пра-
віль на і не маг чы ма. І та ды ён за-
ду маў ства рыць му зей, які не мае 
ана ла гаў, а ме на ві та: фальк лор ны 
куль тур на-гіс та рыч ны му зей пад 
ад кры тым не бам, дзе пе рад на вед-
валь ні ка мі паў ста лі б са праўд ныя 
жы лыя і гас па дар чыя па бу до вы, аб стаў-
ле ныя мэб ляй і прад ме та мі, якія бы лі ва 
ўжыт ку ў пэў най мяс цо вас ці, «на се ле-
ныя» людзь мі, апра ну ты мі ў адзен не 
той эпо хі, у акру жэн ні хат ніх і дзі кіх 
жы вёл, што зна хо дзяц ца ў на ту раль-
ных пры род ных умо вах. І з гэ тай мэ тай 
у 1891 го дзе быў вы куп ле ны ка ва лак 
зям лі на ўзгор ку Скан сэн на вост ра ве 
Юр гар дэн у Стак голь ме — з та го ча су 
му зей і па чы нае сваю гіс то рыю.

Як бы я ні спра ба ва ла аб стра га вац-
ца — ура жан ні між во лі пе ра клі ка юц ца 
з ты мі, што ўзнік лі пад час мі ну ла год няй 
ванд роў кі па на шым бе ла рус кім Азяр-
цоў скім му зеі пад ад кры тым не бам, 
пра які я рас каз ва ла ў мі ну лы раз.

Пер шае і га лоў нае іх ад роз нен не: 
наш «скан сэн» — ней кі, ка лі мож на так 
ска заць, пус та ва ты, не жы лы ў па раў на-
нні са швед скім. Так, ста яць ха ты, ад ры-
ны, пу ні, шко ла, царк ва; у іх ёсць гас па-
дар чае на чын не, якое мож на па тры маць 
у ру ках — ка лі зра зу ме е це, як яно дзей-
ні чае. Але пры ўсім тым — вёс ка гэ тая 
без жы ха роў, і адзі ны ваш спа да рож нік у 
па да рож жы — эк скур са вод у джын сах і 
кра соў ках, ды і то, ка лі вы яго па пя рэд не 
за мо ві лі і апла ці лі эк скур сію…

А ў швед скім «Скан сэ не» на вед-
валь ні каў у кож ным з дам коў су-
стра кае гас па дар ці гас па ды ня ў на-
цы я наль ным адзен ні, ха рак тэр ным 
для гэтай мяс цо вас ці. Як пра ві ла, 
яны не чым за ня тыя: вя жуць, ткуць, 
пра дуць, раз вод зяць агонь у ача гу, 
ра ман ту юць абу так — сло вам, зай-
ма юц ца гас па дар чы мі спра ва мі. Гас-
па да ры ах вот на сфа та гра фу юц ца з 
на вед валь ні ка мі, вет лі ва і пад ра бяз-
на ад ка жуць на ўсе ва шы пы тан ні — 
ка лі, вя до ма, вы змо жа це іх за даць 
(ох, як не ха пае ў за меж ных ванд роў-
ках ве дан ня хоць бы анг лій скай мо-

вы!). Па ка жуць «май стар-клас», ка лі 
ў не ка га ўзнік не жа дан не па ву чыц ца 
іх ра мяст ву. І ўсё гэ та без да дат ко вай 
апла ты. Хоць дзе ля спра вяд лі вас ці 
трэ ба ска заць, што бі лет у швед скі 
«Скан сэн» не тан ны — пры клад на 
20 до ла раў (Шве цыя ўво гу ле до сыць 
да ра гая кра і на — пры нам сі, у па раў-
на нні з да хо да мі бе ла рус кіх ту рыс-
таў).

Мы бы лі свед ка мі, як дзе так (па-
мой му — іс пан цаў) швед ская гас па-
ды ня ву чы ла ва рыць суп. Спа чат ку 
яны пай шлі на ага род (так-так, тут і 
ага ро ды па са джа ны, і ка ро вы па су цца 
на луж ку, і авеч кі бле юць у за го не, і 
ку ры топ чуц ца ка ля ног эк скур сан таў, 

і пчо лы ў вул лях 
гу дуць), на рва лі 
морк вы, цы бу лі, 
бу ра коў, са мі па-
мы лі іх, па рэ за лі, 
за кі ну лі ў гар шчок, 
што ўжо кі пеў на ад кры тым аг ні. Не 
ве даю, ці ха пі ла ў ма лых цяр пен ня да-
ча кац ца свай го су пу, але з пра цэ сам 
яны па зна ё мі лі ся. Цу доў на бы ло б, каб 
і ў Азяр цы гас цей ву чы лі ра біць ма чан-
ку ці за меш ваць хлеб…

У царк ве нас су стрэў свя тар — не 
«бу та фор скі», а са праўд ны. Нам рас-
ка за лі, што гэ тая царк ва, якая зна хо-
дзіц ца, па-сут нас ці, у цэнт ры Стак-
голь ма, але ў аб са лют на ні на што не 
па доб ным мес цы, з'яў ля ец ца лю бі мым 
мес цам вян чан ня ма ла да жо наў.

І ўсё ж у швед ска га і бе ла рус ка га 
скан сэ наў шмат агуль на га. Я ўвесь час 
ла ві ла ся бе на дум цы: як жа гэ тыя вяс-
ко выя хат кі па доб ныя на на шы — ка лі 
не браць пад ува гу іх ад мет ны чыр во-
ны ко лер, які шве ды вы най шлі дзе ля 
ахо вы дрэ ва ад гні ен ня, зва рыў шы ра-
зам жыт нюю ці пша ніч ную му ку, жа-

лез ны ку пар вас, ва ду і піг мент 
во кі су жа ле за… Гэ тыя чыр во ныя 
дам кі з бе лы мі на ліч ні ка мі ста лі 
сім ва лам Шве цыі, як і бе ла рус-
кія, па кры тыя ча ро там (ча сам — 
дош ка мі ці ча ра пі цай).

А ў ха тах… Са ма тка ныя руч ні-
кі вось гэ так жа не ка лі пра са ва-
ла мая ма ці — ка чол ка мі. І пра сы 
та кія ж у нас бы лі — на ву гол лі. І 
крос ны тыя ж… І лож кі гэ так жа 
за сці ла лі бе ла рус кія гас па ды-
ні — з вы шы ва ны мі пад узор ні-
ка мі, аздоб ле ны мі вя за ны мі ка-
рун ка мі, а звер ху — са ма тка ны 
ды ван… І ход ні кі са ма тка ныя на 
пад ло зе сла лі гэт кія ж…

Уво гу ле, чым больш бы ваю ў Шве-
цыі, тым больш пе ра кон ва ю ся, што 
на шы на ро ды вель мі па доб ныя — па 
мен та лі тэ це сва ім, па тра ды цы ях. На-
вед ван не «Скан сэ на» пе ра ка на ла, што 
яшчэ — і па на род ных звы ча ях. Яны ж 
на ват Ку пал ле свят ку юць, хоць і на зы-
ва юць не так, і гэ та ад но з га лоў ных 
на род ных свят у кра і не, амаль та кое 
ж важ нае, як Рас тво. 

Паз ней у «Скан сэ не» быў ство ра ны 
яшчэ і «га рад скі квар тал», дзе мож-
на на зі раць, як жы лі і чым зай ма лі ся 
ў па за мі ну лым ста год дзі ра мес ні кі: як 
вы ду ва лі шкло, дру ка ва лі кні гі, пры ма лі 
і ад праў ля лі пош ту, ва ры лі сы ры і бі лі 
мас ла, пяк лі бул кі, ра бі лі сёд лы, ста ля-

ры лі і сля са ры лі, вы раб ля лі ску ры — і 
як жы лі ра бо чыя, май стэр ні якіх час цей 
за ўсё зна хо дзі лі ся пад ад ным да хам з 
жыт лом. Ня дрэн на жы лі, ска жам шчы-
ра… Лепш, чым вяс коў цы. На пэў на, 
гэ тым і тлу ма чыц ца, што ва ўсіх кра-
і нах на сель ніц тва з ця гам ча су ста ла 
імк нуц ца з вёс кі ў го рад: ва ўсе ча сы 
лю дзі ха це лі жыць лепш.

А больш за ўсё мя не ўра зі лі ў 
«Скан сэ не» ўмо вы ўтры ман ня жы вё-
лы — свой скай, і асаб лі ва — дзі кай. Як 
я ўжо ка за ла, Ар тур Ха зе лі ус, за дум-
ва ю чы свой му зей, пер ша па чат ко ва 
вы зна чыў, што гэ та бу дуць на се ле ныя 
людзь мі і жы вё ла мі тэ ры то рыі. Так яно 
і ёсць. Гу сі, ку ры, кач кі тут мір на пла-
ваюць у са жал ках, раз гуль ва юць па 
траў цы, ва вёр кі ўво гу ле ледзь не па 
га ло вах ска чуць. Але ж ёсць яшчэ і 
дра пеж ні кі (ваў кі, ры сі, мядз ве дзі), і 
буй ныя жы вё лы — зуб ры, ла сі, дзі кі, 
цю ле ні… Яны так са ма жы вуць у «Скан-
сэ не» — ва ўмо вах, мак сі маль на на блі-
жа ных да на ту раль ных. Ска жу шчы ра: 
мне яшчэ не да во дзі ла ся ба чыць та кіх 
заа пар каў (у Шве цыі ён на зы ва ец ца 
«са дам жы вёл»). Дзі кія жы вё лі ны зна-
хо дзяц ца амаль што на во лі — і тым не 
менш на вед валь ні кі мо гуць не тур ба-
вац ца за сваю бяс пе ку. Ство ра ны ўсе 
ўмо вы, каб яны маг лі на зі раць за звя-
ра мі — і пры гэ тым не пе ра шка джаць 
ім. На ват не ве рыц ца, што за не каль кі 
со цень мет раў ад сюль — вя лі кі го рад 
са сва ім тлум ным жыц цём…

Уво гу ле, на маю дум ку, ства раль-
нік Скан сэ на Ар тур Ха зе лі ус — ге ній, 
які аба гнаў час. Сён ня толь кі-толь кі 
па чы на юць за дум вац ца пра ін тэр ак-
тыў ныя му зеі, дзе мож на бы ло б стаць 
не прос та па сіў ным гле да чом (зна ё-
міц ца з экс па зі цы яй і слу ха ць рас по-
вед эк скур са во да), а яго не па срэд ным 
удзель ні кам. А ён у па за мі ну лым ста-
год дзі зра біў та кі му зей — пры чым 
жы вы, без уся ля кіх кам п'ю тар ных 3D-
тэх на ло гій, што на дае яму асаб лі вую 
каш тоў насць.

…Ка лі вам да вя дзец ца па бы ваць 
у Стак голь ме, не аб мі ні це «Скан сэн». 
Па вер це, ні дзе больш вы не змо жа це 
лепш да ве дац ца пра Шве цыю, пра яе 
тра ды цыі, куль ту ру, звы чаі.

�

Скан сэн швед скі —
і бе ла рус кі Пры клад на праз год пас ля 

та го, як у Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным му зеі 
ар хі тэк ту ры і по бы ту ў 
Азяр цы я да ве да ла ся, што 
та кое скан сэн (на га даю: гэ тае 
па няц це аба зна чае му зеі 
пад ад кры тым не бам), мне 
па шчас ці ла пад час чар го ва га 
на вед ван ня Стак голь ма 
па бы ваць у швед скім му зеі 
«Скан сэн», які даў па ча так 
гэ та му му зей на му ру ху ва 
ўсім све це.

ПРА ДА ЕЦ ЦА
� Дом у в. Сiт цы Док-

шыц ка га ра ё на Вi цеб скай 
вобл. Учас так 20 со так.

Тэл. 8 025 658 59 59.
� Вок ны драў ля ныя но-

выя 6 штук 130х90 см з ка-
роб ка мi. Ёсць на лiч нi кi да 
iх — вон ка выя i ўнут ра ныя. 
Ра мы двай ныя. За ад но акно 
70 у.а. Торг. Пу ха вiц кi р-н.

Тэл. 8 017 13 33 438.

� Бра шу ра на род ных 
рэ цэп таў: ля чэн не брон ха-
лё гач ных за хвор ван няў, су-
ста ваў, ал ка га лiз му, рас тва-
рэн не ка мя нёў, тлу ма чэн не 
да Бiб лii.

Тэл. 8 0212 25 80 79.
� Трус (туш ка). Мiн ская 

вобл., г. Клецк.
Тэл. 8 029 761 97 00 (МТС), 

Та ма ра.
� Трак тар Т-40, вы дат-

ны стан, шмат зап час так, 
пры чэп, 2 ПТС4.

Тэл. 8 033 303 24 43 
(МТС).� Для аг ра ся дзi бы 
швей ная ма шы на «Singer» 
(85 га доў), у ра бо чым ста-
не.
Тэл. 8 029 650 67 12 

(Vеlkоm).
� Ру ха вiк ВАЗ-

2108+КПП, ко ла — ГАЗ-53,
ГАЗ — Аб ста ля ван не — 
ВАЗ.

Тэл. 8 029 391 32 29.
� Дом у вёс цы за 5 км ад 

г. Дзят ла ва, а так са ма ко зы. 
Пад ра бяз нас цi па хат. тэл.: 
22 227 i 36 311.

� Ка ро вы ма-
ла дыя, ма лоч ныя, 
вы бар. Цялушкі ад 
гэ тых ка роў.

Тэл.: 603 41, 
8 029 811 68 05 
(МТС).
� Ко зы кот ныя. 

Раз даю ка ця нят.
Тэл. 801776 6 

0023.
РОЗ НАЕ
� Шу каю вы-

пуск нi коў Ня свiж-
скай шко лы-iн-
тэр на та 8А кла са 
1966 г.

Тэл. 8 044 700 57 
33, Мар ты сюк А.А.

№ 8 (736)

ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

КрыміналКрымінал  ��

Фо та БЕЛ ТА.

ПІВ
А

Не абы яка выя гра ма дзя не да па маг лi вы крыць 
буй но га ганд ля ра опi ум най сы ра вi най.

Жы ха роў ад на го з да моў па ста лiч най ву лi цы Не-
сце ра ва даў но тур ба ваў «Опель» сi ня га ко ле ру, з яко га 
iшоў ак тыў ны ган даль на сен нем ма ку i рас тва раль нi кам. 
Ра зу ме ю чы, што зга да ныя кам па не нты вы ка рыс тоў ва-
юц ца для вы твор час цi опiю, гра ма дзя не па ве да мi лi пра 
свае на зi ран нi пра ва ахоў нi кам.

Гас па дар па да зро най iн ша мар кi быў за тры ма ны з 
до ка за мi вi ны як раз у мо мант рэа лi за цыi свай го та ва-
ру. Iм ака заў ся 40-га до вы мiн ча нiн, асноў най кры нi цай 
да хо ду яко га быў ган даль на сен нем ма ку. Па вод ле 
iн фар ма цыi За вод ска га РУ УС г.Мiн ска, спе цы фiч най 
«прад пры маль нiц кай» дзей нас цю муж чы на зай маў ся 
кры ху больш за ме сяц, да стаў ля ю чы сы ра вi ну i рас-

тва раль нiк пра ма на дом клi ен там на сва iм «Опе лi». 
Пад час агля ду аў та ма бi ля апе ра тыў нi кi кан фiс ка ва лi 
пяць вя лi кiх па ке таў з ма кам, рас фа са ва ным у не вя-
лi кiя — па 200-300 гра маў. Агуль ная ва га сы ра вi ны 
скла ла ка ля 30 кi ла гра маў. Так са ма ў са ло не зна-
хо дзi ла ся дзе вяць бу тэ лек з рас тва раль нi кам. Та кiм 
чы нам, да «спа жыў ца» не дай шло ка ля 100 до заў не-
бяс печ на га нар ко ты ку. Кошт кан фiс ка ва най пар тыi ў 
цэ нах спе цы фiч на га рын ку склаў 12 мiль ё наў руб лёў. 
«Прад пры маль нi ка» ча кае вя лi кi штраф. Апроч гэ та-
га, яму да вя дзец ца рас стац ца з аў та ма бi лем, згод на 
з за ко нам, ма шы на пад ля гае кан фiс ка цыi як сро дак 
пра ва па ру шэн ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

МАК НЕ ДАЙ ШОЎ ДА «СПА ЖЫЎ ЦА»
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Аб лiч ча го ра даАб лiч ча го ра да  ��

Па ка заць гiс то рыю гас цям
Вяс ной на ступ на га го да ў гiс та рыч ным цэнт ры ста лi цы 
з'я вяц ца дзве но выя гас цi нi цы. Акра мя та го, гэ тую част ку 
го ра да на пат ка юць не ка то рыя iн шыя пе ра ўтва рэн нi.

— Пры е дзе шмат ту рыс таў, i яны аба вяз ко ва на ве да юць гiс-
та рыч ны цэнтр Мiн ска. Пер шая гас цi нi ца, якую мы збi ра ем ся 
ад крыць (на 93 мес цы з пар кiн гам на 26 ма шын), раз ме шча на 
на ву лi цы Кi ры лы i Мя фо дзiя. За раз там вы ка на ны амаль усе бу-
даў нi чыя ра бо ты i iдзе за куп ка аб ста ля ван ня. У лю тым-са ка вi ку 
пра цу пла ну ец ца поў нас цю за вяр шыць, — рас ка заў жур на лiс там 
ды рэк тар ка му наль на га ўнi тар на га прад пры ем ства «Мiн ская 
спад чы на» Па вел ШЫ КУ НЕЦ.

Па яго мер ка ван нi, но вая гас цi нi ца бу дзе цi ка вая тым, што 
ў ёй пад час рэ кан струк цыi збе раг лi фак тыч на ўсе гiс та рыч ныя 
асаб лi вас цi бу дын ка. Так са ма ў iм раз мес цяц ца му зеi: ар хеа ло гii, 
ма нас тыр ска га побы ту i iн шыя. Дру гая гас цi нi ца, на 52 мес цы, 
раз ме шча на на ву лi цы Зам ка вай. Яе за вяр шэн не так са ма за пла-
на ва на на са ка вiк. У iн шай част цы гiс та рыч на га цэнт ра, Тра ец кiм 
прад мес цi на ву лi цы Ста ра вi лен скай, у гэ тым го дзе за вер шыц ца 
пра ца над рэ ста ран ным комп лек сам. За ста лi ся пы тан нi з iн вес та-
рам па за куп цы тэх на ла гiч на га аб ста ля ван ня i ды зай ну iн тэр' ераў. 
Да рэ чы, у Тра ец кiм прад мес цi пла ну ец ца рэ кан струк цыя яшчэ 
ад на го аб' ек та — ЗА ГСа Цэнт раль на га ра ё на. Бу дуць ад ноў ле ны 
фа са ды, вок ны, унут ра нае аздаб лен не. Ве ра год на, да мая рэ кан-
струк цыя за вер шыц ца.

Што да ты чыць ста ра даў нiх жы лых да моў на ву лi цы Рэ ва лю-
цый най, то iх жы ха рам ужо вы дзе ле ны ква тэ ры. Праў да, ёсць 
не каль кi ся мей, якiя па куль не вы се лi лi ся. Як па ве да мiў Па вел 
Шы ку нец, адзiн з да моў бу дзе пе ра аб ста ля ва ны пад рэ ста ран 
з на цы я наль най кух няй i на цы я наль ны мi на по ямi. На конт лё су 
iн шых па бу доў сi ту а цыя па куль вы ра ша ец ца.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ
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