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ШАНОЎНЫЯ СЯБРЫ!
Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы 6 месяцаў

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 47 500 142 500 285 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 42 750 128 250 256 500

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 95 300 285 900 571 800

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

85 800 257 400 514 800

Пачалася падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2014 года!

Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай су вя зі; з да па мо гай 
аплат на-да ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад піс ка» 
на сай це www.belpost.by; у кі ёс ках «Бел са юз дру ка»; у паш таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа стаць доб рым ка ляд ным па да рун кам для ва шых род ных 
і бліз кіх, для ва шых сяб роў.

Збу дзем злы бе ду-бя ду —
Бу дзе мо ва ў мо дзе!
Вы бі рай, на род, «Звяз ду»
І ў но вым го дзе!

З'яў лен не но вых ін фар ма цый ных 
пра дук таў, ак тыў нае раз віц цё ін тэр-
нэ ту і ства рэн не буй ных ме ды я хол-
дын гаў — пры кме ты на ша га ча су. 
Пры чым да во дзіц ца кан ста та ваць, 
што імк лі выя змя нен ні ад бы ва юц-
ца як на агуль на рэс пуб лі кан скім, 
так і на рэ гі я наль ным рын ку СМІ, і 
аб гэ тым — на ша гу тар ка з га лоў-
ным рэ дак та рам га зе ты «Мін ская 
праў да», стар шы нёй Мін скай аб лас-
ной ар га ні за цыі Бе ла рус ка га са ю за 
жур на ліс таў Мі ка ла ем Літ ві на вым.

— Мікалай Пятровіч, якія, на вашу 
думку, асноў ныя тэн дэн цыі раз віц ця 
рэ гі я наль ных СМІ Мін шчы ны?

— Вар та ўзга даць, што ўсе змя нен ні 
ін фар ма цый най пра сто ры — па трэ ба ча-
су, ад люст ра ван не са цы яль на-эка на міч-
на га раз віц ця на шай кра і ны ў рэ чы шчы 
су свет ных тэн дэн цый. Эка но мі ка фар мі-
руе со цы ум, лад жыц ця лю дзей. У гэ тым 
пла не Мін шчы на, як цэнт раль ны, шмат у 
чым вы зна чаль ны рэ гі ён кра і ны (та кую 
ацэн ку воб лас ці даў кі раў нік дзяр жа вы), 
з'яў ля ец ца ла ка ма ты вам тых ста ноў чых 
пра цэ саў, што ад бы ва юц ца ў са цы яль-
на-эка на міч ным раз віц ці Бе ла ру сі. Гэ та 
дак лад на ра зу ме юць кі раў ніц тва Мі набл-
вы кан ка ма, мяс цо выя ўла ды. Зра зу ме ла, 
у флаг ман скім рэ чы шчы па він на ад бы-
вац ца і раз віц цё СМІ. Тут шы ро кае по ле 
дзей нас ці і вя лі кія маг чы мас ці. 

Сён ня ін фар ма цый ную пра сто ру воб-
лас ці фар мі ру юць аб лас ная га зе та «Мін-
ская праў да», 22 ра ён ныя і жо дзін ская 
га рад ская га зе ты, аб лас ная ра дыё стан-
цыя «Мін ская хва ля», рэ дак цыі мяс цо ва-
га вя шчан ня, 6 рэ гі я наль ных тэ ле сту дый 
і столь кі ж шмат ты раж ных га зет. Пры гэ-
тым мы раз гля да ем гэ ты ма гут ны рэ сурс 
як адзі ны су гуч ны ар га нізм. Аб' яд наль най 
пля цоў кай тут вы сту пае цэнт раль нае вы-
дан не воб лас ці «Мін ская праў да» і аб лас-
ная ар га ні за цыя Бе ла рус ка га са ю за жур-
на ліс таў. Так што мы фак тыч на пра цу ем 
ва ўмо вах сва ёй рэ гі я наль най пра сто ры 
— пад кі раў ніц твам Мінск ага абл вы кан-
ка ма, су поль на з мяс цо вы мі ўла да мі. 
Ак тыў нае су пра цоў ніц тва на ла джа на з 
рэс пуб лі кан скі мі ор га на мі ўла ды. 

Тут яшчэ і геа гра фіч нае раз мя шчэн не 
спры яе. Я ўпэў не ны, што рэ гі я наль ная 
жур на ліс ты ка (ні коль кі не цу ра ю ся та ко га 
вы зна чэн ня, а на ват га на ру ся ім) па він-
на вы хо дзіць на но вы ўзро вень раз віц-
ця, ак тыў на асвой ваць ін фар ма цый ную 
пра сто ру не толь кі свай го рэ гі ё на, але 
і да во дзіць да сва іх чы та чоў, гле да чоў, 
слу ха чоў як ма га больш гла баль ны кан-
тэнт. Не губ ля ю чы пры гэ тым сва ёй уні-
каль най па зі цыі — бліз ка сці да на шых 
спа жыў цоў. Не здар ма адзін са сло га наў 
на шай га зе ты гу чыць так: «Мін ская праў-
да» як доб ры су сед — заўж ды по бач». 
Мы не ста ім на мес цы, а імк лі ва кро чым 
на пе рад. Апош нім ча сам у раз віц ці рэ гі я-
наль ных СМІ ўсё больш вы раз на пра соч-
ва юц ца не каль кі тэн дэн цый: па шы рэн не 
аў тар скай жур на ліс ты кі, пе ра ход на су-
час ны, больш зруч ны для ўспры няц ця 
чы та чом ды зайн пе ры ё ды кі, а так са ма 
но выя па ды хо ды да ін тэр нэт-сай таў вы-
дан няў, імк нен не да на паў нен ня элект-
рон ных ва ры ян таў у рэ жы ме ан лайн і да 
боль шай сту пе ні ві зу а лі за цыі пры да па-
мо зе фо та здым каў, аў дыя- і ві дэа за пі саў. 
Пры чым сён ня дру ка ва ныя і ін тэр нэт-вер-
сіі рэ гі я наль ных га зет — ужо да лё ка не 
ад но і тое ж.

На рэш це, яшчэ ад на но вая з'я ва — 
усё больш ак тыў нае вы ка ры стан не СМІ 
маг чы мас цяў ін тэр нэ ту для зва рот най 
су вя зі з жы ха ра мі воб лас ці. І ад ным з 

най больш ад мет ных у гэ тым пла не стаў 
ін тэр нэт-пра ект пад наз вай «На род ны 
кант роль». Гэ та спе цы яль ны вір ту аль-
ны сэр віс, ство ра ны для ўза е ма дзе ян ня 
срод каў ма са вай ін фар ма цыі і гра мад-
скас ці Мін скай воб лас ці. Яго га лоў ная 
за да ча — пры цяг нен не ўва гі з да па мо гай 
ін тэр нэ ту да фак таў без гас па дар нас ці і 
пра ва па ру шэн няў. 

Зра зу ме ла, асоб ныя са зва ро таў — 
тэ ма для жур на лісц кіх ма тэ ры я лаў, маг-
чы масць прый сці на да па мо гу лю дзям. 
Жур на ліс ты ка па він на за хоў ваць ча ла-
веч насць. Гэ ты ін тэр нэт-пра ект за клі ка ны 
так са ма звяр нуць ува гу на раз на стай ныя 
гра мад ска знач ныя па дзеі, што ад бы ва-
юц ца на Мін шчы не.

— Усё больш мо ла дзі пе ра ка на на, 
што бу ду чы ня — толь кі за ін тэр не там. І 
што тра ды цый ная сіс тэ ма срод каў ма-
са вай ін фар ма цыі прос та не вы тры мае 
кан ку рэн цыі і з ця гам ча су знік не...

— Не да ацэнь ваць маг чы мас ці ін тэр-
нэ ту нель га — гэ та са праў ды ма гут ны 
ка му ні ка цый ны і ін фар ма цый ны рэ сурс. 
І ўсё ж я не стаў бы спіс ваць з ра хун каў 
тра ды цый ныя аў ды я ві зу аль ныя і дру ка-
ва ныя СМІ. На ват шчы рыя пры хіль ні кі 
се ці ва пры зна юць, што яно мае шмат 
не да хо паў, і ў пер шую чар гу га вор ка аб 
вя лі кай коль кас ці не пра ве ра най, а ча сам 
на ват хлус лі вай ін фар ма цыі. А плюс да 
та го ін фар ма цыі вель мі па вяр хоў най. 

Так, ін тэр нэт пра па нуе шмат на він. 
Але ме на ві та іх вя лі кая коль касць і ка-
лей да ска піч насць вя дуць да та го, што 
боль шасць та кіх па ве дам лен няў на на-
ступ ны дзень эле мен тар на за бы ва ец ца 
з вель мі прос тай пры чы ны: спа жы вец ін-
фар ма цыі прос та не мае ча су, каб спы-
ніц ца і па ду маць. 

У гэ тым пла не тра ды цый ныя СМІ з 
пад бо рам най больш знач ных звес так, з 
пра вер кай іх на са праўд насць і ана лі зам 
па дзей ма юць бяс спрэч ную пе ра ва гу. І 
вель мі пры ем на, што на зме ну ін тэр нэт-
эй фа рыі пры хо дзіць по пыт на пра фе сій-
ную, якас ную жур на ліс ты ку.

— Але якасць га зет ных і аў ды я ві зу-
аль ных ма тэ ры я лаў ў пер шую чар гу 
за ле жыць ад пад рых тоў кі жур на ліс та. 
Як па вы сіць яе ўзро вень?

— На пэў на, ні вод ны ча ла век не мо жа 
ад ноль ка ва доб ра раз бі рац ца ў эка но мі-
цы, ме ды цы не, фут бо ле і на він ках мо ды 
ад на ча со ва. А жур на ліс ту да во дзіц ца 
гэ та ра біць лі та раль на што дня, бо ад на 
з асаб лі вас цяў яго ра бо ты — хут кае пе-
ра клю чэн не на роз ныя тэ мы. Та му адзі-
ны шлях да па вы шэн ня пра фе сій на га 
ўзроў ню су пра цоў ні ка СМІ — па ста ян ная 
аду ка цыя. І ў гэ тым вы пад ку жур на ліс ту 
трэ ба да па ма гаць. 

Вось ча му, лі чу, ад ным з най важ ней-
шых кі рун каў дзей нас ці Мін скай аб лас ной 
ар га ні за цыі Бе ла рус ка га са ю за жур на ліс-
таў з'яў ля ец ца пра вя дзен не аду ка цый ных 
се мі на раў для ра бот ні каў рэ гі я наль ных 
СМІ з удзе лам спе цы я ліс таў у тых або ін-
шых сфе рах. Мы плён на ўза е ма дзей ні ча-
ем з га лоў ным упраў лен нем ідэа ла гіч най 
ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Мінск ага абл вы кан ка ма, уво гу ле ва ўсіх 
жур на лісц кіх спра вах яны на шы доб рыя 
да рад цы, на дзей ныя парт нё ры. 

За апош ні час з да па мо гай аб лас но га 

ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не, а так са ма аб лас но га ўпраў лен ня 
МНС мы ўжо на ла дзі лі та кія се мі на ры па 
праб ле мах дэ ма гра фіі і аса біс тай бяс пе кі 
гра ма дзян. Су пра цоў ні ча ем з аб лас ным 
гра мад скім са ве там па дэ ма гра фіч най 
бяс пе цы. І па доб ная прак ты ка су пра цоў-
ніц тва пра цяг нец ца. Гэ та толь кі адзін з 
пры кла даў той ра бо ты, якая ла дзіц ца аб-
лас ной ар га ні за цы яй БСЖ — да рэ чы, ад-
ной з са мых вя лі кіх рэ гі я наль ных струк тур. 
Ра дуе тое, што ў блі жэй шай перс пек ты-
ве на шы шэ ра гі ад чу валь на па поў няц ца, 
пры хо дзіць мо ладзь. За ёй — бу ду чы ня.

— Шлях су пра цоў ніц тва — прын-
цы по вы?

— Па сва ёй на ту ры кож ны жур на ліст 
на стро е ны кры тыч на. Тым не менш дум ка, 
што прад стаў ні кі СМІ спра бу юць паў сюль 

ад шу каць вы ключ на не га тыў, цал кам па-
мыл ко вая. Аб са лют ная боль шасць жур-
на ліс таў — шчы рыя па тры ё ты Бе ла ру сі, 
яны ро бяць і бу дуць ра біць усё, каб кож ны 
гра ма дзя нін на шай кра і ны га на рыў ся ёй, 
каб раз ві ва ла ся на ша эка но мі ка і на ша 
па-са праўд на му ад мет ная куль ту ра. І тут 
без су пра цоў ніц тва з ін шы мі дзяр жаў ны мі 
і гра мад скі мі струк ту ра мі, якія ма юць та кія 
ж мэ ты, прос та не абы сці ся. 

Пры чым маю на ўва зе су пра цоў ніц-
тва па са мых роз ных кі рун ках. Для СМІ 
з'яў ля ец ца ад ноль ка ва важ ным і ства рэн-
не пры ваб на га ін вес ты цый на га і ту рыс-
тыч на га імі джу кра і ны, і па пу ля ры за цыя 
прад пры маль нас ці, і ад наў лен не гіс та-
рыч най спад чы ны, і пад трым ка род на га 
сло ва. Да рэ чы, што да апош ня га, то не 
ма гу не ад зна чыць вель мі доб рыя ста-
сун кі Мін скай аб лас ной ар га ні за цыі Бе-
ла рус ка га са ю за жур на ліс таў і Мінск ага 
аб лас но га ад дзе ла Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі. Ужо коль кі гадоў з мэ тай па-
пу ля ры за цыі твор час ці су час ных лі та ра-
та раў Мін шчы ны на ста рон ках «Мін скай 
праў ды» вы хо дзіць тэ ма тыч ная ста рон ка 
«Да ля гля ды». Ле тась, у год 130-га до ва га 
юбі лею з дня на ра джэн ня Ян кі Ку па лы і 
Яку ба Ко ла са, а так са ма 100-га до ва га 
юбі лею Мак сі ма Тан ка мы ажыц ця ві лі су-
мес ную лі та ра тур на-края знаў чую ак цыю 
«Шля ха мі паэ таў». Яна ме ла вя лі кі гра-
мад скі рэ за нанс. Гэ ты наш пра ект знай-
шоў сваё пра даў жэн не. 

На пя рэ дад ні 70-год дзя вы зва лен ня 
Бе ла ру сі і Вя лі кай Пе ра мо гі мы на ла-
дзі лі ванд роў ку «Шля ха мі паэ таў: сло ва 
клі ка ла ў бой». У яе ме жах — су стрэ чы з 
чы та ча мі, края знаў ца мі, ама та ра мі род-
на га сло ва ў рэ гі ё нах, звя за ных з ім ёна мі 
паэ таў-пар ты зан, паэ таў-фран та ві коў. Да 
пры кла ду, Ана то ля Аст рэй кі — у Ка пы лі, 
Іва на Му ра вей кі — у Лю ба ні, Усе ва ла да 
Саб лі на — у Мар' і най Гор цы і Ру дзен ску. 
У блі жэй шых пла нах так са ма — ар га ні за-
цыя зноў жа су мес на га кон кур су на ры саў 
на тэ му шмат дзет най сям'і. Пры чым вы-
ра ша на, што пля цоў кай для рэа лі за цыі 
гэ та га пра ек та ста нуць га зе ты «Мін ская 
праў да» і «Звяз да».

Аляк сандр СУШ КО
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АПРА НІЦЕ I... 
УСМIХ НІЦЕСЯ

У ста лiч ным ГУ Ме пра да ец ца фут бол ка з зу ха ва тым над пi-
сам: «Вы хоў ваю дач ку, i та му са джаць дрэ ва i бу да ваць дом 
не ба чу сэн су». Муж чы на, якi гэ тую цi ка вост ку за ўва жыў i 
рас па вёў пра яе ў рэ дак цыi, быў са праў ды ўзру ша ны:

— Ка лi чы та ем та кi над пiс, 
мож на да ча го за ўгод на да ду-
мац ца! — раз ва жаў ён, ма ю чы на 
ўва зе шмат сэн соў насць фра зы.

Хто гэ ты ча ла век, што апра не 
на ся бе вы шэй зга да ную фут бол ку i 
з якой мэ тай ён гэ та зро бiць? Ма ла-
дым, мо жа, i блiз кi та кi гу мар, а лю-
дзi ста ла га ве ку бу дуць мець поў-
нае пра ва ўпiк нуць но вае па ка лен-
не ў лег ка дум нас цi. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» звяр нуў ся да вы твор цы 
фут бол кi, у ад кры тае ак цы я нер нае 
та ва рыст ва «8 Са ка вi ка»...

Як рас ка за ла на чаль нiк ад дзе ла 
мар ке тын гу Свят ла на Дмiт ры чэн ка, 
з па чат ку жнiў ня прад пры ем ства 
па ча ло вы пус каць се рыю муж чын-
скiх фут бо лак з гу ма рыс тыч ны мi 
над пi са мi. У ме сяц шы ец ца ка ля 
ты ся чы адзi нак та кой пра дук цыi.

— У асноў ным мы ары ен та-
ва лi ся на па куп нi коў уз рос там 
пры клад на ад 20 да 35 га доў. I ў 
мо ла дзi, да рэ чы, «гу ма рыс тыч-
ная» пра дук цыя ка рыс та ец ца 
вя лi кiм по пы там.Так са ма, маг чы-
ма, фут бол ка з жар таў лi вым над-
пi сам мо жа на бы вац ца ў якас цi 
су ве нi ра, — рас па вя ла Свят ла на 
Дмiт ры чэн ка.

На прад пры ем стве вель мi здзi-
вi лi ся, што над пiс пра дач ку вы клi-
каў не над та доб рую рэ ак цыю, i па-
тлу ма чы лi: маў ляў, перш-на перш 
ме лi на ўва зе сва бо ду ўла даль нi ка 
фут бол кi ад жыц цё вых стэ рэа ты паў. Гэ та мож на, па iх сло вах, сфар му-
ля ваць на ступ ным чы нам: «Я не ад па вя даю нi вод на му пунк ту са ста ро га 
па сту ла та пра сы на, дом i дрэ ва, але ўсё роў на шчас лi вы».

На ас тат нiх фут бол ках з гэ тай се рыi мож на пра чы таць та кiя 
над пi сы: «Сту дэнт заўж ды мае ра цыю», «Аба нент ча со ва не да-
ступ ны», «Жы ву па сва iх пра вi лах», «Ха чу шмат гро шай. Пра цу не 
пра па ноў ваць» i iнш. Сло га ны гэ тыя ААТ «па зы чы лi» з iн тэр нэ ту, на 
пра сто рах яко га пра да ец ца шмат «пад пi са ных» фут бо лак.

Па сло вах Свят ла ны Дмiт ры чэн кi, мно гiя па куп нi кi бы лi пры ем на 
ўра жа ны, што та кiя рэ чы вы пус кае бе ла рус кае прад пры ем ства.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Ме ды яп рас то раМе ды яп рас то ра  ��Мі ка лай ЛІТ ВІ НАЎ:

АДЫДЗЕМ АД ПА ВЯР ХОЎ НАС ЦІ

Тра ды цый ныя СМІ з пад бо рам 
най больш знач ных звес так, 
з пра вер кай іх на са праўд насць 
і ана лі зам па дзей ма юць 
бяс спрэч ную пе ра ва гу перад 
інтэрнэтам.

Ама та рам мо лі 
пры свя ча ец ца 

С. К. — Тым, хто ўсё ж та кі вы-
ра шае ўклад ваць свае «каш тоў-
ныя па пер кі» ў ежу, трэ ба ве даць, 
што ва ша ква тэ ра не з'яў ля ец ца 
без раз мер ным склад скім па мяш-
кан нем. Не каль кі га доў та му ў 
асоб ных да мах, якія бы лі за ва ле-
ны мя ха мі з цук рам, за во дзі лі ся 
не толь кі мы шы, але і па цу кі. А ў 
га рад скіх ква тэ рах скры ні з ма ка-
ро най пе ра ўтва ра лі ся ў цу доў ную 
ста лоў ку для мо лі. Гэ та і зра зу ме-
ла, бо ся рэд няя сям'я не мо жа з'я-
даць па пяць кі ла гра маў ма ка ро ны 
за адзін раз.

У. К. — Згод ны. Але ж мож на 
зра біць пры па сы з рыб ных і мяс-
ных кан сер ваў. Да іх моль ні як не 
да бя рэц ца! І па цу кі та кую шкля нач-
ку зуб ка мі не возь муць…

С. К. — Так-так. Ула дзя, мая 
жон ка так са ма ду ма ла, што ра зум-
ней шая за ўсіх. Дня мі я ра біў рэ-
ві зію ку хон ных ша фак, дзе вы явіў 
не каль кі бля ша нак з пе чан ню трас кі, у якіх 
тэр мін пры дат нас ці скон чыў ся ўжо год та му. 
І ку ды ты ду ма еш яны ад ра зу ж па ля це лі? 
Вя до ма, у смет ні цу. А яшчэ на во пы це свай го 
су се да я ве даю, што моль вель мі лю біць грэч-
ку, ман ку, рыс, ды амаль усе кру пы. Су се да 
не вы ра тоў ва ла на ват тое, што ён ха ваў іх у 
трох літ ро выя сло і кі. Ты не па ве рыш: моль з 
лёг кас цю пра гры за ла плас ты ка выя веч кі.

У. К. — Ча му ж не па ве ру? Мне толь кі ня-
даў на ба бу ля ка за ла, што не маг чы ма доў га 
за хоў ваць ман ныя кру пы — праз не каль кі 
дзён пас ля ад крыц ця ўпа коў кі там за вод зяц-
ца лі чын кі. І зра біць з гэ тым, на яе дум ку, 
ні чо га не маг чы ма. А пра да юць кру пы толь кі 
кі ла гра мо вы мі пач ка мі… Ад нак ёсць і ін шая 
«на ту раль ная ва лю та» — мя са! Па мя та е це, 
як лю дзі па на куп ля лі ма ра зіль ні каў? А за раз 
гэ та, ма быць, уво гу ле ак ту аль на. Не вя до ма, 
што з гэ тай сві ні най ды яла ві чы най бу дзе 
пас ля та го, як па кра і не прай шла ся аф ры кан-
ская чу ма. А тут на та бе — цэ лы ма ра зіль нік 
за па саў. А мо жа, і два…

С. К. — Ага. Гэ та пры за ха ван ні ў пра мыс-
ло вых ха ла дзіль ні ках тэр мін пры дат нас ці 
сы ро га мя са мож на па доў жыць на паў год-
дзе. Не ве даю, як ты, а я ўво гу ле люб лю 
мя са не «пен сій на га ўзрос ту». А яшчэ ад-
ка жы мне: ку ды ты іх па ста віш? Доб ра так 
бу дзе гля дзец ца па ра ма ра зіль ні каў за мест 
кніж на га сто лі ка ў за ле. Ці лепш сха ваць 
іх у спаль ні, каб уна чы пад скок ваць, ка-
лі ён па чы нае пра ца ваць? Гэ та на пер шы 

по гляд зда ец ца, што ма ра зіль ні кі ес ці не 
про сяць. Элект рыч насць ён жа рэ, як той 
Гар ган цюа.

Трэ ці пы ла сос у гас па дар цы 
за мі наць не бу дзе?

У. К. — Ну доб ра, доб ра. Лі чы це, што пе-
ра ка на лі. Па куль… А ка лі ўспры няць тыя ж 
ма ра зіль ні кі ці якую ін шую тэх ні ку ў якас ці 
доў га тэр мі но ва га і «даль на бач на га» ін вес та-
ван ня? Гро шы абяс цэ няц ца з-за ін фля цыі, а 
так но вая праль ная ма шы на бу дзе ра да ваць 
сям'ю чыс тым адзен нем. Ня хай на ват бу дуць 
куп ле ны дзве ма шы ны — рап там ажэ няц ца 
да рос лыя дзе ці, дык і тым бу дзе што ў сва ёй 
но вай ха це па ста віць.

С. К. — Част ко ва я з та бою зга джу ся. 
Але ў нас на два ры не лі хія 1990-я, ка лі 
з рук або на рын ку мож на бы ло пра даць 
ці ку піць ха ла дзіль нік, тэ ле ві зар… ды ўсё, 
што за ўгод на. Мо жа быць, та бе ў ха це і тры 
пы ла со сы ліш ні мі не бу дуць. Ага, дзе цям 
па кі неш, уну кам… А ця пер ус пом ні, якім 
быў пы ла сос трыц цаць га доў та му. Ты гэ тай 
«іе ры хон скай тру бой» за раз на ўрад ці ка-
рыс таў ся б. Я ўпэў не ны, што праз не каль кі 
га доў су свет ная пра мыс ло васць на ро дзіць 
шмат ча го но ва га. У тым лі ку праль ную 
ма шы ну з га ла са вым упраў лен нем. А твае 
дзет кі на гэ ты бы та вы «ан ты ква ры ят» на ват 
не гля нуць.

У. К. — Вой, Сяр гей Анд рэ е віч, не як зда-
ец ца мне, што ва шы ка ра ні не дзе пад Брэс-
там. Над та ад вас «за ход ні кам цяг не» — усё 
пра ся бе, ды пра ся бе. Пер шы раз та кіх адзі-
на асоб ні каў ба чу, як ка за лі ў доб рым філь ме. 
А вы аб кра і не па ду ма лі? Для на шай пра-
мыс ло вас ці, мяр кую, та кі ажы я таж ны по пыт 
толь кі на шчас це. Гля дзіш, і скла ды ўсе раз-
гру зім хут чэй. Чым гэ та дрэн на?

С. К. — Не зу сім гэ та так. Лю бой вы твор-
час ці, на ват на шай, доб ра толь кі та ды, ка лі 
на рын ку іс нуе ста біль ны по пыт. А вось пас-
ля «ма сіў най за куп кі» аба вяз ко ва прый дзе 
мёрт вы се зон. Бы вай та ды, рыт міч ная пра ца 
прад пры ем стваў. Адзі нае, што і са праў ды 
пры цяг вае ў па доб ным «ха пу не», ты чыц ца 
па ляп шэн ня жыц ця гас па дынь. У гэ тым вы-
пад ку на ват са мы злос ны скна ра ку піць па-
трэб ны сям'і ку хон ны кам байн, па мя няе са-
вец кую га за вую плі ту на су час ную, маг чы ма, 
зро біць ра монт у ква тэ ры.

Стаць ну міз ма там
су час ных ва лют?

У. К. — Ну ні як вам не да га дзіць. Ка жа це, 
ра монт? Ды ця пер на ват не шы коў ны ра монт 
усе ва шы гро шы з'есць і не за ду шыц ца. А 
ўво гу ле лю дзі ў За ход няй Еў ро пе сён ня эка-
но мяць на ўсім, бо кры зіс — ні ў нар маль ны 
ад па чы нак не з'ез дзяць, ні ліш ня га «Бэнт лі» 
не ку пяць. Яны гро шы збі ра юць. На за па-
шва юць, ма быць, на чор ны дзень. Але, ра-
зу ме е це, у іх пра цэн ты па ўкла дах та кі-і-я 
мі зэр ныя… Я ўво гу ле чуў, што яны мо гуць 
хут ка стаць ад моў ны мі. А ў нас дэ па зі ты якія? 
Пад 50 пра цэн таў ужо. Та кія ша лё ныя гро-
шы еў ра пей цам і не сні лі ся! Дэ валь ва цыі не 
абя ца юць, а зна чыць, мож на ня дрэн на пад-
за ра біць…

С. К. — Гэ та так. Але па мя та еш, як нам 
заў сё ды бан каў скія ана лі ты кі ра і лі за хоў ваць 
гро шы? Ус пом ніў? Так — у роз ных ва лю тах. 
Част ка, вя до ма, у на цы я наль най ва лю це 
(пад той са мы вя лі кі пра цэнт), дру гую част-
ку, ма быць, у до ла рах, бо ней кія сур' ёз ныя 
па куп кі ў нас тра ды цый на на бы ва юц ца за 
«бак сы». Ня дрэн на бы ло б мець і еў ра (вунь 
як яно рас це апош нім ча сам), а так са ма ра-

сій скія руб лі — на ўся ля кі вы па дак, 
тым больш у Са юз най дзяр жа ве 
жы вём.

У. К. — Дак лад на! Вось за раз 
пай ду і на куп ляю «бак саў» ды еў ра 
на ўсе гро шы і ра за пхну па пан чо хах 
і па душ ках.

С. К. — А вось гэ та га і не трэ ба. 
Гро шы на эка но мі ку пра ца ваць па-
він ны. Ды і та бе, дур ню, да ход пры-
но сіць. Зра зу ме ла, у бан ках ця пер 
ва лют ныя дэ па зі ты ма юць вель мі 
ма лень кі пра цэнт. Але ёсць ін шыя 
ва ры ян ты. На прык лад, дзяр жаў ныя 
ва лют ныя аб лі га цыі ў на сель ніц тва 
ле тась доб ры по пыт ме лі. Буй ныя 
бан кі так са ма свае ва лют ныя аб лі-
га цыі пра па ну юць — не на гор шых 
умо вах. Ня хай гэ та толь кі 7 пра цэн-
таў, але га ла ва чут ка мі пра дэ валь ва-
цыю ўжо і не за бі та. Сур' ёз ныя гро шы 
ўво гу ле тры маць у ква тэ ры не бяс-
печ на. Га лоў нае — вы зна чыц ца з 
пра пор цы я мі «за па саў»: на прык лад, 
ка лі ты вы ра шыш праз ней кі час на-
быць ай чын ную мэб лю ці тэх ні ку, то 
лепш боль шы «ка ва лак» збе ра жэн-
няў тры маць у руб лях. Сло вам, трэ ба 
ду маць ка тэ го ры я мі зба лан са ва ных 
ін та рэ саў. А ка лі збі ра еш ся ле там ад-

па чыць за мя жой, та ды трэ ба звяр таць ува гу і 
на ін шыя ва лю ты.

У. К. — За «дур ня» дзя куй… Але ж вы так-
са ма не ўсё пра лі чы лі. Не па да ба ец ца мне 
гэ тая «ва ро жая» ва лю та — у іх там не ўсё 
так са лод ка, як зда ец ца на пер шы по гляд. 
Бес пра цоўе, праб ле мы з міг ра цы яй, па гро зы 
дэ фол ту ў асоб ных кра і нах Еў ра са ю за. Шта-
ты дру ку юць свае до ла ры, як звар' я це лыя, 
ні як не за бяс печ ва ю чы іх рос там эка но мі кі, 
а мы іх куп ляць па він ны? Але до лар ха ця б 
най ста рэй шая гла баль ная ва лю та. А ці вар-
та куп ляць еў ра, яко му прад ра ка юць хут кую 
смерць на ват са мі чле ны еў ра зо ны? Ку ды вы 
пас ля за пхня це гэ тыя па пер кі?..

С. К. — Пус тыя па пер кі ні ко му не па трэб-
ны. Тут я з та бою част ко ва зга джу ся. Мне 
зда ец ца, што праў да не дзе па ся рэ дзі не. 
Лух та ўсё гэ та на конт на кап лен ня вя лі кіх 
гро шай ці цэ лых скры няў ежы. Пра хо дзі лі 
мы ўжо гэ та. Трэ ба ста рац ца ме на ві та ця пер 
жыць год на — ха дзіць у тэ ат ры, зай мац ца 
спор там, цы ві лі за ва на ад па чы ваць, не шка-
да ваць гро шай на аду ка цыю сва іх дзе так… 
А апош ніх ня хай бу дзе шмат. Ад ным сло вам, 
уклад ваць гро шы ў жыц цё.

У. К. — І тое праў да.
P.S. Аўдыязапіс размовы вы можаце 
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Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Раз мо вы на кух ніРаз мо вы на кух ні  ��

ГАБ СЭК БЫ ПА ЗАЙЗ ДРОС ЦІЎ
Ужо тра ды цый на на пры кан цы го да ў ін тэр нэ це з'яў ля юц ца чут кі аб тым, што на шу 
кра і ну на пя рэ дад ні на ва год ніх свят або не па срэд на пас ля Но ва га го да ча ка юць гла-
баль ныя фі нан са выя ўзру шэн ні. Асоб ныя «хат нія» ана лі ты кі прад ра ка юць ім гнен-
ную гі пер ін фля цыю, дэ валь ва цыю, дэ на мі на цыю, увя дзен не но вых гро шай і ін шыя 
«страш ныя» з'я вы. Што ў гэ тым вы пад ку ро біць звы чай ны бе ла рус? Ула даль ні кі 
на ват не вя лі кіх гра шо вых збе ра жэн няў нер во ва шу ка юць шля хі вы гад на га ўлад ка-
ван ня сва іх кроў ных… Мы бы лі свед ка мі, ка лі пэў ная част ка на сель ніц тва на бы ва ла 
ў не аб ме жа ва най коль кас ці пра дук ты хар ча ван ня, бы та вую тэх ні ку, зо ла та, ва лю ту 
і гэ так да лей. У на шым ма тэ ры я ле мы па спра бу ем ра за брац ца ў мэ та згод нас ці па-
доб ных укла дан няў.

Каб стаць вя до мым, ста год дзе та му 
трэ ба бы ло тра піць у кры мі наль ную 
звод ку. Сён ня — так са ма.

Ка лісь ці наш су свет на вя до мы ка ле га 
Ан тон Чэ хаў, доб ра зна ё мы з май стэр-
ствам апра цоў кі мі лі цэй скіх пра та ко лаў, 
так па клаў на па пе ру пры го ды ад на го ма-
ла до га ча ла ве ка (вель мі ска ро ча на):

«29-га снеж ня, у адзі нац цаць га дзін 
ве ча ра, ка леж скі рэ гіст ра тар Дзміт рый 
Кул да раў… вы хо дзя чы з пор тар най, што 
на Ма лай Брон най, у до ме Ка зі хі на, і зна-
хо дзя чы ся ў не цвя ро зым ста не… па сліз-
нуў ся і зва ліў ся пад ка ня… Спа ло ха ны 
конь па нёс ся па ву лі цы і быў за тры ма ны 
двор ні ка мі. Кул да раў, спа чат ку зна хо дзя-
чы ся ў не пры том нас ці, быў ад ве дзе ны ў 
па лі цэй скі ўчас так і агле джа ны ле ка рам. 
Удар, які ён атры маў па па ты лі цы… ад не-
се ны да лёг кіх. Пра зда рэн не скла дзе ны 
пра та кол…» 

Зу сім ні чо га з су час на га ін фар ма цый-
на га по ля вам не на гад вае?

Та ды яшчэ ад на агуль на вя до мая гіс то-
рыя:

«Тра піў пад ка ня. Учо ра на пло шчы 
Свярд ло ва тра піў пад ка ня воз чы ка 
№ 8974 гр. А. Бэн дар. Па цяр пе лы абы шоў-
ся лёг кім спа ло хам…» 

А за раз су час нае «дэжа  вю» з ва ры я-
цы я мі.

«У бе ла рус кім Жло бі не «звар' я це лая 
ка ляс ні ца» за тап та ла ін ша мар ку. За прэ-

жа ны ў воз конь не ўпі саў ся ў па ва рот і на 
вя лі кай хут ка сці лі та раль на пра та ра ніў аў-
та ма біль. Гэ ты мо мант за фік са ваў ві дэа рэ-
гіст ра тар. За не каль кі дзён ві дэа на бра ла 
414 ты сяч пра гля даў на пар та ле YouTube. 
Па ін фар ма цыі ДАІ, хтось ці з кі роў цаў на-
ціс нуў на клак сон. Конь спа ло хаў ся і па нёс. 
На скры жа ван ні ён за ско чыў на аў та ма-
біль KІA, які спы ніў ся на за ба ра няль ны сіг-
нал свят ла фо ра. У вы ні ку ДТЗ ін ша мар ка 
атры ма ла па шко джан ні, а воз раз ва ліў ся. 
У той мо мант, ка лі конь асяд лаў КІA, у во зе 
зна хо дзі лі ся двое муж чын. Яны вы ва лі лі-
ся, але па цяр пе лых ня ма. Конь так са ма 
цэ лы. У да чы нен ні да воз чы ка — 30-га-
до ва га мяс цо ва га жы ха ра — скла дзе ны 
ад мі ніст ра цый ны пра та кол за па ру шэн не 
ПДР, якое па цяг ну ла па шко джан не транс-
парт на га срод ку».

Ка міч на-дра ма тыч нае зда рэн не тра пі-
ла ў по ле ўва гі ра сій ска га шоу «Вя чэр ні 
Ургант». А гэ та ўжо як мі ні мум еў ра зій ская 
па пу ляр насць! Ра сій скі гу ма рыст агу чыў 
ро лік ме ло ды яй з «Ня ўлоў ных мсці ўцаў» і 
жар та мі: «Го рад Жло бін. Ні ко лі не ве да еш, 
што пры ля ціць та бе ў ла ба ву ху».

Жар ты пра ка ня са Жло бі на пра цяг ва-
юць рас паў сюдж вац ца з хут ка сцю гу ку па 
не аб сяж най вір ту аль най пра сто ры. Пай ду 
куп ляць ві дэа рэ гіст ра тар. Мо жа, і мне па-
шан цуе тра піць у гіс то рыю? Ці ўсё ж бу дзе 
лепш, ка лі та кая сла ва абы дзе бо кам?

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

РА ДЫЁ ВЯ ШЧАН НЕ 
Ў ВЁС КАХ

АБЯ ЦА ЮЦЬ АД НА ВІЦЬ
У адзін дзень з На ва груд ска га ра ё на ў 
рэ дак цыю па сту пі лі два ад ноль ка выя 
па змес це зван кі ад роз ных лю дзей: 
не пра цуе ра дыё.
— Вы ж ве да е це, што та кое ра дыё 
для вяс ко ва га ча ла ве ка? Лю дзі ж пад 
яго пра чы на юц ца, пад яго кла дуц ца 
спаць. Цэ лы дзень слу ха ем на ві ны, 
му зы ку. А яно ў нас маў чыць: элект-
ры кі па аб ры ва лі пра ва ды. Праб ле ма 
да ты чыц ца вё сак Пан ту са ві чы і За-
гор'е-Сен нец кая, — па скар дзі ла ся 
пер шая за яў ні ца.
Праз ней кія паў га дзі ны па тэ ле фа на-
ва ла яшчэ ад на жы хар ка Пан ту са ві-
чаў, якая ўдак лад ні ла, што ра дыё не 
пра цуе ўжо з ме сяц. «Нам жа не гро-
шай тых не вя лі кіх шка да. Ня хай бы 
ра дыё ад на ві лі! А нам ка жуць, што 
яно ўво гу ле з но ва га го да пра ца ваць 
не бу дзе, та му і сэн су тыя аба рва ныя 
пра ва ды ад наў ляць ня ма. Дык як жа 
гэ та?» 

Як мож на бы ло зра зу мець, на шы за яў ні-
кі, на пэў на, ве да ю чы пра ма ю чыя ад быц ца 
пла ны па ска са ван ні пра вад но га ра дыё ў 
кра і не, тым не менш вы ра шы лі, што ра дыё… 
не бу дзе зу сім. Так, ра ней бы ло агу ча на, што 
пра вад ное ра дыё вя шчан не ў Бе ла ру сі бу дзе 
ад клю ча на да кан ца 2014 го да. Па чаць гэ ты 

пра цэс пла на ва ла ся з Гро дзен скай і Мін скай 
аб лас цей, па кры се па ра ё нах ад клю ча ю чы 
яго да поў на га за вяр шэн ня ра бот у цэ лым. 
Ула даль ні кам ра дыё кро пак пла на ва ла ся 
пра да ста віць УКВ-пры ём ні кі. Ад клю чэн не ж 
бы ло аб умоў ле на тым, што та кая тэх на ло гія 
пе ра да чы ін фар ма цыі са ста рэ ла і, як тлу ма-
чы ла ся, рэн та бель насць гэ тай па слу гі вы му-
шае жа даць леп ша га. Праў да, вы каз ва лі ся 
і су мнен ні ў мэ та згод нас ці та ко га кро ку… 
Тым не менш, ка лі мер ка ваць па сло вах за-
яў ні каў, склад ва ла ся ўра жан не, што пра цэс, 
як і бы ло абя ца на, «пай шоў»…

Мы па тэ ле фа на ва лі ў На ва груд скі ра-
ён ны ву зел элект ра су вя зі. Труб ку зняў яго 
на чаль нік Мі ка лай Пу чы ла. Па чуў шы пе-
ра каз скар гі вяс коў цаў з Пан ту са ві чаў, су-
раз моў ца ска заў, што ні чо га не ве дае аб 
гэ тай праб ле ме, па пра сіў тро хі ча су, каб 
ра за брац ца ў сі ту а цыі.

Ра ні цай на ступ на га дня Мі ка лай Іва на віч 
пе ра зва ніў у рэ дак цыю сам і ко рат ка па ве-
да міў на ступ нае. Па вод ле яго слоў, у тым, 
што ў Пан ту са ві чах і За гор'і-Сен нец кай (а 
праб ле ма за кра ну ла толь кі два гэ тыя на се-
ле ныя пунк ты) не пра цуе ра дыё, «ві на ва тыя 
элект ра сет кі, якія вя дуць ра бо ты. Як за пэў-
ні ва юць іх прад стаў ні кі, апош нія бу дуць за-
вер ша ны да 15–20 снеж ня». Пас ля гэ та га, 
ска заў Мі ка лай Іва на віч, пра вад ное ра дыё-
вя шчан не ў вёс ках бу дзе ад ноў ле на. Што 
ты чыц ца апла ты за гэ ты час «пра стою», на-
чаль нік ра ён на га вуз ла элект рыч най су вя зі 
гэ так жа ко рат ка ад ка заў, што «па коль кі 
ра дыё кроп кі маў чаць, зна чыць, і пла ціць 
не трэ ба». Па ве да міць штось ці пра ад клю-
чэн не ў ра ё не пра вад но га ра дыё вя шчан ня ў 
кан тэкс це вы шэй пры ве дзе най ін фар ма цыі 
на гэ ты конт су раз моў ца ад мо віў ся, спа-
слаў шы ся на за ня тасць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Як тра піць у «гіс то рыю» 
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Уладзіслаў Кулецкі:
«З та кі мі пры па са мі 

я ўна чы сплю лепш...»

Сяргей Куркач:
«А мне да спа до бы 

каш тоў ныя па пе ры,
бо ў іх — бу ду чы ня...»


