
17 снежня 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ8

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.24 16.48 7.24
Вi цебск — 9.21 16.30 7.09
Ма гi лёў — 9.14 16.38 7.24
Го мель — 9.02 16.43 7.41
Гродна — 9.38 17.04 7.26
Брэст    — 9.30 17.14 7.44

Iмянiны
Пр. Варвары, Ульяны, Аляксандра, 
Аляксея, Генадзя, Івана, Мікалая. 
К. Алены, Алімпіі, Лазара, Лукі, 
Лявона, Мацея, Яна.

Месяц
Поўня ў 11.29. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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— Ты нам чаю на ліў?
— Так.
— Цу кар па клаў і са бе і мне?
— Так. І са бе, і мне.

Пад па ле ная ха та і конь на ска ку — 
гэ та ўсё глуп ства! Ты па спра буй сан-
тэх ні ка ад ла віць пас ля па луч кі!

19 жнiў ня...
— Ска жы це, а тэ а рэ тыч на ёл ка мо жа 

са ма сыс цi?..

Фут бол пры ду ма лi анг ла сак сы як 
фор му на цы я наль на га пры нi жэн ня 
рус кiх.

Та ко га фэс ту мін скі Па лац мас тац тваў 
яшчэ не ба чыў. У кан цэрт най за ле сцэ на 
бы ла ад ве дзе на пад на зі раль ны пункт 
кам пе тэнт на му жу ры, а тра ці ну ас тат няй 
пра сто ры ар га ні за та ры ад да лі тан цо рам. 
Кон курс бе ла рус кіх тан цаў «Мя це лі ца» са браў 
леп шых вы ка наў цаў поль кі («Ка кет ка», 
«Ля во ні ха», «Кра ка вяк», «Ба ры ня», 
«Па дэс пань», «Ка ра пет»...) Ка ра цей ка жу чы, 
да ста ліч на га гле да ча пры ля цеў ві ху рыс ты, 
яск ра вы вяс ко вы та нец. Свя та так і на зва лі — 
«Мя це лі ца».

Ле пей за Ры го ра Ба ра ду лi на мо жа быць 
толь кi ён сам. Дня мi вый шла но вая кнi-
га на род на га паэ та Бе ла ру сi, якая так i 
на зы ва ец ца «Ле пей». Мяк ка, лёг ка, ла-
ка нiч на. Як мы лю бiм.

Але не ўсё ў кнi зе як звы чай на. I хоць твор-
часць дзядзь кi Ры го ра лi чыц ца вяр шы няй бе-
ла рус кай паэ зii, да кнi гi, на огул, сён ня да во лi 
скла да на пры цяг нуць чы та ча. Усе 
пе ра хо дзяць на элект рон ныя чы тал-
кi або на огул не чы та юць. Для та-
го, каб пры цяг нуць ча ла ве ка да кнi-
гi (ха ця трэ ба пры знаць, бе ла ру сы 
яшчэ тры ма юц ца; пры га дай ма ха ця 
б ста тыс ты ку, па вод ле якой бе ла ру-
сы — най больш чы та ю чая кра i на з 
усiх кра iн СНД), трэ ба асме лiц ца на 
неш та над звы чай нае. На што i ўга ва-
ры лi Ры го ра Ба ра ду лi на ства раль нi кi 
кнi гi «Ле пей».

«Ле пей» — гэ та кнi га ХХI ста год-
дзя, у якой ня ма нi вод на га дру ка ва на-
га сло ва! Яна скла да ец ца з двух на-
тат нi каў. У пер шым са бра ны вер шы 
паэ та 1952—2013 гадоў., на пi са ныя 
ўлас на руч на гра фiч на па зна валь ным 
по чыр кам. Гэ та по чырк са мо га Ба ра-
ду лi на. У на тат нi ку «Ле пей» — 103 
вер шы. Пры чым боль шасць з iх — на пi са ныя 
ў апош нiя га ды i ёсць на ват тыя, якiя ра ней 
нi дзе не дру ка ва лi ся. Ёсць тут «на тат кi на 
па лях»: эпi гра мы, улас ныя праў кi, ма люн кi 
ўнуч кi Да мi нi кi... Так мы ба чым не ка на нiч на-
га Ба ра ду лi на. Тут i верш «Ой ча наш, што ў 
Ня бё сах», i ка рот кiя вер шы кi з ла ян ка вы мi 
сло ва мi. Глы бi ня, iро нiя i доб рыя сяб роў скiя 
жар ты — уся раз на стай насць i на ват су пя-
рэч лi васць твор час цi паэ та ад люст ра ва ны ў 
ад ной кнi зе.

Дру гi на тат нiк мож на толь кi ўмоў на так на-
зваць. Гэ та, хут чэй, па пка. У ёй — кружэлка 

з за пi сам вер шаў з кнi гi Ба ра ду лi на «Ле пей».  
Гэ тае аў ды я суп ра ва джэн не, трэ ба пры знац-
ца, у мно гiм спра шчае ўспры ман не. Бо ча сам 
гра фiч на вы тан ча ны i цi ка вы по чырк паэ та 
ра за браць бы вае да во лi скла да на. На ват ня-
гле дзя чы на не каль кi вер шаў у па чат ку кнi гi, 
якiя для пры кла ду пра дуб лi ра ва ла ка лi гра-
фiч ным по чыр кам спя вач ка Але на Ка зан ца-

ва. А таму, нягледзячы на невялікі памер, з 
кнігай Барадуліна вы праведзяце не адзін ве-
чар, разбіраючы таямніцы почырку жывога 
класіка. Што можа быць прыўкрасней! 

У кан вер це з крафт-па пе ры ў па пцы по бач з 
кружэлкай ёсць i фо та здым кi Ба ра ду лi на. Яны 
ўсе роз на га па ме ру, та кiя, якi мi яны бы лi ў ча-
сы, ка лi фа та гра фа ва лi на плён ку i пра яў ля лi 
амаль у хат нiх умо вах. У прын цы пе, гэ та ба-
дай што на бор унi каль ных паш то вак. Усе яны 
так са ма пад пi са ны Ба ра ду лi ным i тлу ма чаць, 
што мы ба чым на фо та. У да да так да ўся го, 

ся род здым каў ёсць вель мi рэд кiя эк зэмп ля-
ры. Iх дзядзь ка Ры гор знай шоў у сва iм драў ля-
ным ча ма да не. Ме на вi та з iм Ба ра ду лiн не ка лi 
пры ехаў па сту паць на мiн скi фiл фак. Ця пер ён 
за хоў вае ў ча ма да не фо та здым кi. Мно гiя фо-
та здым кi з праекта «Лепей» так са ма нi дзе да-
гэ туль не дру ка ва лi ся. На прык лад, фо та баць кi 
Ба ра ду лi на — Iва на Ры го ра вi ча. На огул, цi ка ва 

тры маць у ру ках ко пii аў тэн тыч ных ста-
рых здым каў паэ та, на якiх мы ба чым 
яго... аб са лют на но вым. Пры нам сi, 
маё па ка лен не, якое пры вык ла ўжо да 
пэў на га воб ра за Ры го ра Ба ра ду лi на 
(удум лi вы, муд ры фi ло саф ста ла га ве-
ку ), мо жа пе ра ка нац ца, што на род ны 
па эт Бе ла ру сi так са ма быў ма ла дым, 
аван тур ным, вя сё лым жар таў нi ком. На 
мно гiх фо та здым ках ён крыў ля ец ца 
i па смi ха ец ца. Ёсць у кан вер це i не-
каль кi фо та здым каў ма мы Ба ра ду лi-
на, якой ён пры свя цiў знач ную част ку 
сва ёй твор час цi.

Увесь гэ ты на бор ахай на за па ка-
ва ны ў кар дон ную скры ню. I паў сюль 
— толь кi сло вы i лi та ры, вы ве дзе ныя 
ру кой паэ та! Ду маю, прой дзе не шмат 
ча су i гэ тае вы дан не ста не та кой жа 
бiб лi яг ра фiч най рэд кас цю i каш тоў-

нас цю, як, на прык лад, не пад цэн зур нае вы дан-
не «Лад дзi рос па чы» Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча.

Да рэ чы, у прад мо ве да вы дан ня «Ле пей» 
рас па вя да ец ца, што Ба ра ду лiн спа чат ку на-
сця ро жа на па ста вiў ся да та кой iдэi. Паў плы ва-
лi на яго пры мхi ста рых сяб ро вак. Але, па чуў-
шы ад аб рэ нне ад доб ра га дзя сят ка аў та ры-
тэт ных лю дзей, не аб ця жа ра ных за ба бо на мi, 
па га дзiў ся. А мы з ва мi ма ем та кую ра дасць 
— кнi гу, якая ўся спрэс — аў то граф ге нi яль-
на га бе ла рус ка га паэ та.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ. Фо та аў та ра

�

Та кія па доб ныя — 
і та кія роз ныя

Га дзі на пе ра лё ту з Каў на са ў 
Стак гольм — і я ў Шве цыі. Якім жа 
бы ло маё здзіў лен не, ка лі не ўба чы-
ла раз на ко лер нас ці аг нёў. Так, усё 
вель мі пры го жа і з гус там: у кож-
ным акне ззяе ці ка ляд ная зор ка, ці 
ёлач ка-пі ра мід ка з ся мі ці дзе вя ці 
агень чы каў-све чак. У кож ным два-
ры зі ха ціць убра ная аг ня мі жы вая 
ёлач ка. 

Але ўсё гэ та — толь кі ад на го, звы-
чай на жоў та га, у край нім вы пад ку — 
бе ла га ко ле ру. Ні я кіх та бе сі не-зя лё-
на-чыр во на-ма лі на ва-ру жо вых агень-
чы каў, ні я кіх «спец эфек таў»! 

Да рэ чы, у шве даў ёсць вы раз, які ў 
знач най сту пе ні ха рак та ры зуе іх, ка лі 
хо ча це, стыль жыц ця. На рус кую мо-
ву ён пе ра кла да ец ца пры клад на так 
«не вы лу чац ца». Ні ў чым: ні ў адзен-
ні, ні ў ла дзе жыц ця, ні ў аздаб лен ні 
жыт ла... 

...На заўт ра, за гру зіў шы ў ма шы ну 
ка ляд ныя па да рун кі і пры сма кі, мы на-
кі ра ва лі ся на поў нач, у го рад Ху дзікс-
валь, які мяс цо выя жы ха ры лю боў на 
на зы ва юць «ра дас ны Ху дзік» — ме на-
ві та там жы ве сім па тыч ная жан чы на 
Герт ру да, у до ме якой мы і збі ра ем ся 
ад зна чыць «Рас тво па-швед ску».

Ад Стак голь ма да Ху дзі ка — пры-
клад на 300 кі ла мет раў роў най аў та-
стра ды, якая, як стра ла, пе ра ся кае 
вы цяг ну тую кра і ну з поўд ня на поў-
нач (ці на ад ва рот?). Ім чыш па та кой 
(хут касць у 120 кі ла мет раў зу сім не 
за ўва жа ец ца) і ду ма еш: як доб ра, 
што хоць бы пра ві лы да рож на га ру-
ху і да рож ныя зна кі ва ўсіх кра і нах 
Еў ро пы пры клад на ад ноль ка выя: 
свят ла фор — ён паў сюль ад ноль ка-

вы, і «зеб ра», і да рож ная раз мет ка, 
і ўка заль ні кі... І на ват ва дзі це лі, ка лі 
мі нуць па лі цэй скі па труль, мір га юць 
фа ра мі су стрэч ным ма шы нам гэ так 
жа, як на шы — хоць і да лё ка не ўсе 
(штраф за пе ра вы шэн не хут ка сці ў 
Шве цыі — 130 еў ра).

За акном пра но сяц ца амаль та кія 
ж края ві ды, што і ў Бе ла ру сі: гон кія 
сос ны, раз ла піс тыя ел кі, бе ла ство лыя 
бя роз кі. Сям-там яны пе ра мя жа юц-
ца не вя лі кі мі па лет ка мі па тры-пяць 
гек та раў. По бач з па лет ка мі міль га-
юць ад ноль ка выя, як бліз ня ты, чыр-
во ныя до мі кі з бе лы мі на ліч ні ка мі. 
Вё сак амаль ня ма, усё гэ та ў на шым 
ра зу мен ні — ху та ры, на якіх жы вуць 
фер ме ры — гас па да ры тых са мых 
па лет каў ды на ва коль ных ля соў. Але 
кож ны да мок — пры да рож ны і ад да-
ле ны — ззяе ка ляд най зор кай і міг ціць 
свеч ка мі.

Але пры ўсім па да бен стве швед-
скія края ві ды вель мі ад роз ні ва юц ца 
ад бе ла рус кіх. І не толь кі па лет ка мі ды 
кан ды цы я не ра мі на сель скіх да мах: 
уз доўж да ро гі то зле ва, то спра ва ўзні-
ка юць са праўд ныя ка мен ныя сце ны, 
па кры тыя сло ем гле бы і рас лін нас цю. 
Сча са ныя ка мя ні — шэ рыя, чор ныя, 
ру жо выя — вы гля да юць вель мі пры го-
жа, і спа чат ку яны зда юц ца мне ўпры-
га жэн ня мі, эле мен та мі дэ ко ру.

— Ну што вы! — раз венч ва юць 
маю на іў насць спа да рож ні кі. — Гэ та 
бы ло б вель мі до ра га. Так Шве цыю 
ўпры го жы ла са ма пры ро да — гэ та на-
ступ ствы ле да ві ка.

Але тое, што для ту рыс та — пры-
га жосць, для мяс цо вых жы ха роў — 
вя лі кая ня зруч насць і да дат ко вая 
пра ца. І коль кі трэ ба бы ло пры клас ці 
на ма ган няў, каб у гэ тых су цэль ных 
ска лах па бу да ваць да ро гі, да мы, каб 

рас ціць тут хлеб?! Са праў ды, шве ды 
— вель мі пра ца ві ты на род. Як і мы, 
бе ла ру сы.

А вось ад на з іх тра ды цый ных на-
цы я наль ных страў — кат ле ты (яны ў 
швед скім ва ры ян це ма лень кія, ве лі-
чы нёй з грэц кі арэх, на пор цыю — во-
сем штук), толь кі шве ды па да юць да 
іх ча мусь ці яшчэ і брус ніч нае ва рэн не 
— со ус з буль бя ным пю рэ, шчы ра ка-
жу чы, на ама та ра. Не ўпэў не на, што 
бе ла рус кім муж чы нам ён спа да ба ец-
ца. А яшчэ — брус ніч ны морс, які пра-
да ец ца ў аў та ма тах по бач з «Ко лай», 
«Фан тай» і «Спрай там».

Пры ўсім гэ тым па да бен стве на-
шых дзвюх кра ін уз ро вень жыц ця ў 
нас аб са лют на роз ны. Мы жы вём не 
так, як шве ды, мо жа та му, што яны 
ні чо га не раз бу ра лі, а толь кі бу да ва лі 
ўвесь час свой ка пі та ліс тыч ны са цы-
я лізм? А мо жа та му, што ў сва ёй ха-
лод най Скан ды на віі ні ко му асаб лі ва 
не бы лі па трэб ны. А па бе ла рус кіх 
зем лях увесь час ха дзі лі чу жын цы — 
то з за ха ду на ўсход, то з ус хо ду на 
за хад...

У шве даў на цы я наль ны го нар — на 
ўзроў ні пад свя до мас ці: на цы я наль ны 
сцяг раз вя ва ец ца ці не на кож ным бал-
ко не. Лю бяць яны і сваю кра і ну, і свой 

на род, і ма нар хію, і прэм' ер-мі ніст ра з 
яго ка бі не там — па-са праўд на му лю-
бяць, хоць і кры ты ку юць да во лі час-
та. На пэў на, гэ та і з'яў ля ец ца ад ной з 
асноў ных пры чын іх пос пе хаў...

Рас тво па-швед ску
Дом у Ху дзікс ва лі, ка ля яко га спы-

ня ец ца на ша ма шы на, ста іць на ці хай 
ву лач цы, по бач з ле сам — той па чы на-
ец ца лі та раль на за ага ро джай. До мік 
— тра ды цый ны швед скі: чыр во ны з 
бе лым бал кон чы кам, на ліч ні ка мі, ву-
ша ка мі...

Дом не вя лі кі, драў ля ны, двух па вяр-
хо вы, але вель мі зруч ны і ўтуль ны. 
У два ры яшчэ адзін не вя ліч кі, амаль 
што ца цач ны до мік, але та кі ж цёп лы 
і ўтуль ны — для гас цей.

Ужо звык лыя ка ляд ныя зор кі на 
вок нах, ва зо ны, якія ў нас на зы ва-
юц ца «ка ляд ная зор ка». І — свеч кі, 
свеч кі, свеч кі... Яны су стра ка юць нас 
яшчэ на ву лі цы, на сця жын цы, што 
вя дзе да до ма, а так са ма на ган ку... 
і на ват у снеж най гур бе! Свеч кі ў са-
мых роз ных пад свеч ні ках: шкля ных, 
драў ля ных, ме та ліч ных, ке ра міч ных; 
пад вес ных і на столь ных; стро гіх, тра-
ды цый ных і ары гі наль ных; вя ліз ныя і 
«таб ле тач ка мі»... Дзе ля ці ка вас ці ха-

це ла па лі чыць, коль кі ад на ча со ва ў 
до ме га рыць све чак, і вель мі хут ка 
ад мо ві ла ся ад гэ тай за ду мы. Яны паў-
сюль — на ват у ван ным па коі. У ма ім 
я на лі чы ла іх пяць...

І пры гэ тым на дру гім па вер се ў 
не вя лі кім хо ле ста іць амаль што наш 
тра ды цый ны бе ла рус кі ка лаў рот — 
кры ху ін шай, праў да, кан струк цыі, 
але ж пры зна чэн не і прын цып ра бо-
ты — тыя ж. У спа лу чэн ні тра ды цый і 
не аб ход на га су час на га кам фор ту, як я 
зра зу ме ла, і за клю ча ец ца стыль жыц-
ця ты по вай швед скай сям'і....

...Герт ру да час туе нас з да ро гі га-
ра чым глінт вей нам і спе цы яль ны мі 
ка ляд ны мі пер ні ка мі, якія кры ху на-
гад ва юць на ша аў ся нае пя чэн не. Уво-
гу ле, як мне па да ло ся, да Рас тва ў 
Шве цыі вы пус ка юць усё спе цы яль нае, 
ка ляд нае, тра ды цый нае, што ста віц-
ца ў гэ ты дзень на стол з го да ў год, 
з па ка лен ня ў па ка лен ня: хлеб, пі ва, 
квас, пер ні кі...

— Вы па ці каў це ся ў шве даў, ці ёсць 
у іх пост, ві гі лій ная вя чэ ра, — на ка заў 
ка ле га, да ве даў шы ся, што я пла ную 
су стра каць Рас тво ў швед скай сям'і.

Дык вось, як мне па тлу ма чы лі, пос-
ту ў на шым ра зу мен ні, ка лі за ба ро не-
на ўжы ван не мяс ных страў, у Шве цыі 
ня ма. Тут вель мі вя лі кую сі лу ма юць 
ме на ві та тра ды цыі, а не рэ лі гія.

Уво гу ле свят ка ван не Рас тва ад бы-
ва ец ца 24 снеж ня. Хоць яшчэ 23-га з 
ве ча ра доб ры Там тэ — швед скі Дзед 
Ма роз — кла дзе пад ёл ку па да рун-
кі для ўсіх чле наў сям'і, пры чым па 
два: адзін — не вя лі кі, дру гі — асноў ны 
(што ж, у ба га тай кра і не і Дзед Ма роз 
ба га цей шы). А ра ні цай 24-га, ад ра зу 
пас ля сне дан ня, усе збі ра юц ца ка ля 
ёл кі і да ста юць па ад ным не вя лі кім 
па да рун ку — ас тат нія бу дуць ля жаць 
там да ве ча ра (бед ныя швед скія дзе ці 
— ну як ім тры ваць цэ лы дзень, ка лі і 
да рос лых раз бі рае не цяр пен не і ці каў-
насць: што ж там?). Каб ні хто ні чо га 
не пе ра блы таў і не ўха піў не зна рок 
чу жы па да ру нак, яны не толь кі пры го-
жа ўпа ка ва ны — да кож на га пры ма-
ца ва на спе цы яль ная паш тоў ка: ка му 
і ад ка го па ві нен да ста віць па ку нак 
Там тэ.

...Ве ча рам сям'я і за про ша ныя гос ці 
са дзяц ца за ка ляд ны стол. Спе цы яль-
на для свай го ка ле гі і ін шых ці каў ных 
пад ра бяз на пе ра ліч ваю, што на ім бы-
ло: ад мыс ло вы ка ляд ны хлеб — чор-
ны, кштал ту на ша га «Рад ні ко ва га» (у 
звы чай ныя дні ў Шве цыі, як я зра зу-
ме ла, ад да юць пе ра ва гу бе ла му, які 
ча мусь ці заў сё ды за ста ец ца све жым 
і мяк кім). Ка ляд ныя пер ні кі, пра якія 
я ўжо га ва ры ла. Се ляд цы — аж но ў 
трох со у сах. Ва ра ная буль ба — яна 
аба вяз ко ва па він на быць на свя точ-
ным ста ле, як і спе цы яль ны са лат з 
чыр во ных бу ра коў, які па да юць, зда-
ец ца, толь кі на Ка ля ды. Кат лет кі, пра 
якія я ўжо рас каз ва ла. Спе цы яль ная 
ка ляд ная вянд лі на, а таксама ця ля-
ці на... Зда ец ца, ні чо га не за бы ла ся. 
Як ба чы це, ні я ка га на мё ку на пост! І 
ні я кіх на шых аба вяз ко вых два нац ца ці 
страў, трох «га ра чых»...

На ступ ная ін фар ма цыя спе цы-
яль на для муж чын: з на по яў на ста-
ле — толь кі ка ляд ны квас і та кое ж 
пі ва. Ну як, бу дзем ука ра няць но выя 
тра ды цыі?

Праў да, паз ней, пас ля та го як з-пад 
ёл кі да ста лі, рас па ка ва лі і аца ні лі за-
хоп ле ны мі аха мі і па дзя ка мі па да рун кі 
і кам па нія пе ра цяк ла ў гас цёў ню, на 
ста ле ра зам з фрук та мі і ша ка ла дам 
з'яў ля ец ца ві но. Толь кі не вар та ча-
каць, што вас, згод на з бе ла рус кай 
тра ды цы яй, бу дуць за пра шаць вы піць 
да дна з да па мо гай доў гіх пра нік нё-
ных тос таў і эле мен тар на га пры му су... 
Тут кож ны, ка му хо чац ца ві на, па ды-
хо дзіць, на лі вае са бе столь кі, коль кі 
лі чыць па трэб ным, і п'е, рас цяг ва ю чы 
аса ло ду. А тост там адзін: «Сколь!» — 
пры клад на тое ж, што на ша «Бу дзем 
зда ро выя!». Праў да, на шы швед скія 
сяб ры вель мі хут ка асво і лі і бе ла рус-
кае «На зда роўе!». А так са ма сло вы 
«так» і «не». А я — «так», што па-
швед ску азна чае «дзя куй». Так што 
ад но ад на го мы ў асноў ным ра зу ме лі 
— ака за ла ся, што гэ та не так і скла-
да на.

Пра ін шыя ўра жан ні ад Шве цыі, 
якіх на за па сі ла ся шмат, як-не будзь 
ін шым ра зам. А па куль — з на ды хо-
дзя чым!
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ПО ЛЕЧ КА ПО ЛЕЧ КА 
«ПА-МЯС ЦО ВА МУ»«ПА-МЯС ЦО ВА МУ»

— Гэ ты кон курс адметны 
тым, што кож ная па ра ўдзель-
ні каў па каз вае та нец так, як 
яго ва ўсе ча сы вы кон ва лі ў 
кан крэт ным рэ гі ё не Бе ла ру сі, 
— за зна чыў аў тар ідэі фэс ту, вя-
до мы эт на ха рэо граф і да след-
чык фальк лор най спад чы ны 
Мі ка лай Ко зен ка. — Трыц цаць 
дзе вяць пар з роз ных га ра доў 
і вё сак пры вез лі не толь кі па-
роз на му «афар ба ва ныя» тан цы, 
але і вы ка на ныя ў роз ных тра-
ды цы ях на цы я наль ныя строі.

Трэ ба пры га даць, што за ха-
ван нем і вы ву чэн нем бе ла рус ка-
га по бы та ва га тан ца на пра ця гу 
мно гіх га доў зай ма юц ца ўдзель ні-
кі рэс пуб лі кан ска га фальк лор на га 
фес ты ва лю «Бе ра гі ня». Кон курс 
«Мя це лі ца» пра доў жыў гэ тыя тра-
ды цыі і да нёс да ста ліч на га гле-
да ча пры га жосць традыцыйнай 
тан ца валь най спад чы ны.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.

Кнiж ная па лi цаКнiж ная па лi ца  ��

«ЛЕ ПЕЙ» НЯМА КУДЫ!

У за ле ві ху рыць «Мя це лі ца».

По леч ку пра па на ва лі і ў та кой ін тэр прэ та цыі.

КА ЛЯ ДЫ Ў ШВЕ ЦЫІУПЕР ШЫ НЮ ў Шве цыі я бы ла 
ў 2010 го дзе, ка лі Бе ла рус кі 
са юз жур на ліс таў на кі роў ваў 

ту ды для ста жы роў кі ў мяс цо вай 
рэ гі я наль най га зе це не каль кі груп 
жур на ліс таў-«ра ён шчы каў», у ад ну 
з якіх па шчас ці ла па тра піць і мне. 
Ад той па езд кі за ста ло ся шмат ура-
жан няў. Па га дзі це ся, ад на спра ва 
— зна ё міц ца з кра і най з акна ту-
рыс тыч на га аў то бу са пад рас по вед 
эк скур са во да ці з бал ко на атэ ля 
і зу сім ін шая — па гля дзець на іх 
жыц цё, што на зы ва ец ца, знут ры.

Ванд ру ем з Ні най РЫ БІКВанд ру ем з Ні най РЫ БІК  ��

Тым часам у Шатландыі

Як нас ду рацьЯк нас ду раць  ��

ТРОЙ ЧЫ ЗДАЎ
ЧУ ЖУЮ КВА ТЭ РУ

Су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі-
наль на га вы шу ку За вод ска га 
РУ УС ста лі цы за тры ма лі 20-га-
до ва га жы ха ра Са лі гор ска, які 
зда ваў у на ём чу жую ква тэ ру. 
Ён па спеў пра вяр нуць гэ тую 
«апе ра цыю» трой чы.

На па чат ку ма ла ды ча ла век аран-
да ваў на трое су так жыл лё па Пар-
ты зан скім пра спек це, пас ля ча го 
праз аб' явы зда ваў яго ін шым ах-
вот ным. У мэ тах кан спі ра цыі хло пец 
на ват на быў са бе но вы тэ ле фон і 
сім-кар ту. Яшчэ до ма, у Са лі гор-
ску, зла мыс нік зра біў ко піі не ка то-
рых ста ро нак са свай го паш пар та, 
у якія пры да па мо зе кам п'ю тар на га 
гра фіч на га рэ дак та ра ўнёс змя нен-
ні — у пры ват нас ці, змя ніў шы імя, 
імя па баць ку і проз ві шча. Пас ля 
гэ та га ма ла ды ча ла век пра да ста віў 
гэ тую па пе ру за кон най ула даль ні-
цы ква тэ ры: маў ляў, сам паш парт у 
па соль стве — на афарм лен не ві зы. 
Жан чы на па ве ры ла і ад да ла клю-
чы. На на ступ ны дзень хло пец даў 
аб' яву, што за 400 до ла раў здаец ца 
ква тэ ра...

К ве ча ру з'я ві лі ся пер шыя клі ен-
ты — ма ла дая па ра. Ім зла мыс нік 
пра дэ ман стра ваў зноў жа «ксе ра-
ко пію» паш пар та і па ве да міў, што 
здае жыл лё ў су вя зі з тым, што едзе 
за мя жу. Праў да, у тых, хто жа даў 
аран да ваць квад рат ныя мет ры, з 
са бой бы ло толь кі 150 до ла раў, та-
му да мо ві лі ся, што ас тат нія гро шы 
яны ад да дуць на заўт ра. На ступ най 
ах вя рай ста ла дзяў чы на, у якой 
афе рыст узяў пе рад апла ту за тры 
ме ся цы ў су ме 1 100 до ла раў, ад-
даў шы ёй клю чы ад ква тэ ры, якія ён 
вы ра біў за га дзя. У яшчэ ад на го клі-
ен та — муж чы ны — хло пец вы ма ніў 
100 до ла раў. Пас ля па зва ніў та му, 
хто па кі нуў у якас ці пе рад апла ты 
150 до ла раў, і за па тра ба ваў ас тат-
нія гро шы. І ў гэ тым вы пад ку ўру чыў 
най маль ні ку ключ. Усім па цяр пе лым 
зла мыс нік, да рэ чы, вы да ваў рас піс кі 
на сваё вы ду ма нае імя. Атры ма ныя 
1 600 до ла раў афе рыст па тра ціў на 
аса біс тыя па трэ бы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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