
Вік тар Шуль га (на фо та) мае 
дып лом ін жы не ра пас ля за кан-
чэн ня Бе ла рус кай дзяр жаў най 
по лі тэх ніч най ака дэ міі, за раз 
пра цуе ў ад ным з ма га зі наў 
Мін ска сіс тэ мы «Еў ра опт». А ў 

воль ны час зай ма ец ца ша шач-
най кам па зі цы яй, якой за ха піў ся 
яшчэ ў школь ныя га ды. Ця пер 
ён — не ад на ра зо вы чэм пі ён 
Бе ла ру сі, а ў раз дзе ле па ства-
рэн ні ма лых кам бі на цый ных 
праб лем на вя лі кай стак ле тач-
най дош цы — брон за вы пры зёр 
чэм пі я на ту све ту, за што пер-
шым з бе ла рус кіх скла даль ні каў 
атры маў зван не між на род на га 
май стра. Пра явіў свае здоль нас-
ці ў ар га ні за цыі спа бор ніц тваў 
роз на га зна чэн ня і пра па ган дзе 
ста ра даў няй гуль ні. На прык лад, 
па яго іні цы я ты ве пра ве дзе ны 
прэ стыж ныя між на род ныя кон-
кур сы «Бе ла русь-2012» і «Бе-
ла русь-2013». З улі кам гэ тых і 
ін шых за слуг яму да ве ра на кі-
раў ніц тва ка мі сі яй па кам па зі цыі 
ФМЖД.

Ня даў на Вік тар Іва на віч ад-
зна чыў сваё 50-год дзе! Він шу-
ю чы юбі ля ра, пра цяг ва ем яго 
аў тар скі кон курс-18 чар го вы мі 
за дан ня мі. У іх бе лыя па чы на юць 
і вый гра юць:

№ 18/14. Бе лыя: b6, d6, f4, 
дам кі e1, h2 (5).

Чор ныя: a5, b4, d4, e5, дам кі 
b8, d8 (6).

№ 18/15. Бе лыя: a1, a7, c3, 
c5, d4, e1, e5 (7).

Чор ныя: a5, b2, c7, e7, f6, g5, 
g7 (7).

№ 18/16. Бе лыя: a3, a5, c3, 
c5, d2, d6, e5, g1 (8).

Чор ныя: a7, b4, b8, c7, d8, f4, 
g3, g5 (8).

№ 18/17. Бе лыя: 7, 11, 33, 
дам ка 3 (4).

Чор ныя: 6, 27, 35, 39, 44, 45 
(6).
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Тэр мін для ад ка заў тра ды цый-
ны — два тыд ні. Ад рас: 220013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 
10-а, рэ дак цыя га зе ты «Звяз-
да», руб ры ка «Шаш кі».

ПЕР ШЫН СТВО КРА І НЫ
Яно прай шло ў пер шай лі зе 

па шаш ках-64. Зван не чэм пі ё-
на за ва я ваў кан ды дат у май-
стры спор ту Аляк сандр Бар таш 
з Ма ла дзеч на. У муж чын скім 
тур ні ры вы сту пі ла між на род-
ны май стар ся род жан чын Да-
р'я Фе да ро віч (Мінск). Гу ля ла 
яна моц на і эфек тыў на: ёй 
уру ча ны ся рэб ра ны ме даль. 
3-5 мес ца па дзя лі лі май стры 
Ві таль Анісь ка (Мінск), Ва сіль 
На ву мік (Ваў ка выск) і мін ча-
нін Ула дзі слаў Ва люк. Усе яны 
пе рай шлі ў вы шэй шую лі гу. У 
жан чын ад быў ся ро зыг рыш 4 
пу цё вак у вы шэй шую лі гу. Іх 
ула даль ні ца мі ста лі ста ліч ныя 
кан ды да ты ў май стры Ма рыя 
Мі ро на ва, Аляк санд ра Спі ры-
на, Па лі на Пет ру сё ва і Ган на 
Вуз лік.

РА ШЭН НІ
«Аў тар скі-17» (П. Шклу даў): 

№ 17/18 — h8+, № 17/19 — 
h8 (c3A) a1 (d4) a5 (b2) c3, f4 
(c3) c1+. A(f6) d8(b2) d6, a1+
і № 17/20 — c5, c7, g3, h8, f6, b4, 
c7, c7 (b6) a5 (e7) b6 (d6) a7 (e5) 
b8 (d4) f4(c3) c1+.
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ПА КА ЯН НЕ 
Коль кі сня гоў рас та ла, коль-

кі ва ды сцяк ло, а пом ніц ца да 
драб ніц.

Па ча так 1956-га, сту дзень, 
заўт ра — Ка ля ды. Сяб роў ка 
мая, Ні на, ка жа: «Слу хай, а да-
вай мах нём да до му!». Я ёй тут 
жа: «Да вай…». Бо до ма ж — 
свя та! Ма ма, па куль ма лыя 
спяць (апроч мя не, іх чац вё ра), 
бу дзе са ма роб ны мі цац ка мі і 
све жы мі (з пе чы) аба ра на чка мі 
ўпры гож ваць ялін ку, бу дзе пя чы 
пі ра гі…

Ка ра цей, са бра лі ся мы і — не, 
каб ска заць што клас най, не, каб 
ад пра сіц ца, — сва ім аду мам па-
еха лі да моў, у вёс ку.

Пра пус ці лі два дні за ня ткаў, 
вяр ну лі ся. Ідзе ўрок хі міі. Вы-
клад чы ца, яна ж ды рэк тар ву-
чы лі шча Ма рыя Мі кі таў на, вы-
клі кае мя не да дош кі і ста віць 
двой ку, хоць на ўсе пы тан ні я 
ад ка за ла… По тым мя не вы клі-

ка юць на пед са вет. Пы та юць, 
ча му я пра пус ці ла за ня ткі. Маў-
чу, як той пар ты зан, бо хі ба ж 
ска жаш (і ка му?), што Ка ля-
ды — гэ та най вя лік шае свя-
та, што до ма ма ма, сям'я, што 
бул кі…

На ме сяц мя не па збаў ля юць 
сты пен дыі. А да лей бо лей: на но-
се эк за мен — па той са май хі міі. 
«Усё, — ду маю, — не стаць мне 
на стаў ні цай, ад лі чаць». Дрыжу 
як асі на вы ліст, але ж прад мет 
ве даю: ад каз ваю на пы тан ні бі-
ле та. По тым бя ру ся за ла ба ра-
тор ную ра бо ту, за рэ чы вы. Вы-
клад чы ца з не да ве рам спы няе: 
рас каз вай, маў ляў, што ро біш, а 
то яшчэ ўза рвеш нас…

І праз ім гнен не:
— У Бо га ве ру еш?
Слё зы з мя не прос та гра-

дам:
— Не-е-е-а, — цяг ну…
Вы скок ваю ў ка лі дор. Сяб-

роў кі з усіх ба коў:
— Ну што? Ну як?

Тут жа раз гар ну лі за лі коў ку:
— Дык ча го ты ра веш, дур ні-

ца? Тут жа «пя цёр ка»!..
Дзя ка ваць Бо гу, зда ла я эк-

за мен, па спя хо ва да ву чы ла ся — 
ста ла на стаў ні цай. Але аб ра зоў 
з ха ты ні ко лі не вы но сі ла, дзя-
цей (у мя не іх трое) хрыс ці ла, а ў 
царк ву і да гэ туль ха джу. Спа дзя-
ю ся, што Бог, мо жа, да руе мне 
тое паў дзі ця чае «Не-е-е-а».

Аляк санд ра СА РО КА.
в. Шаш кі, Стаўб цоў скі ра ён. 

ЯШЧЭ РАЗ 
ПРА ЛЮ БОЎ 

На ўсіх скры жа ван нях мож на 
па чуць пра тое, як мы, баць кі, 
вы хоў ва ем дзя цей, а вось пра 
тое, як дзе ці нас, — не…

Мы та ды бы лі ма ла ды мі, 
толь кі пе ра еха лі ў но вы дом — 
не вя лі кі, трох па вяр хо вы. А та-
му ад ра зу ж з усіх жыль цоў са-
бра лі якія-ні я кія гро шы, за ку пі лі 
бу даў ні чыя ма тэ ры я лы — ста лі 
да во дзіць да ла ду двор: та ла-
кой аб га ра дзі лі яго, зра бі лі пра-
стор ную аль тан ку; для ма лых (у 
кож най сям'і па двое-трое дзе так 
бы ло) па ста ві лі пя соч ні цы, арэ-
лі, бо трэ ба ж… А тым ле там і 
нам, бо ў сям'і дру гое дзі цят ка 
з'я ві ла ся — да чуш ка. Я, вя до ма 
ж, ля яе ўвесь час тап та ла ся. А 
сы но чак бо лей на ву лі цы — то з 
дзець мі, то з та там…

Дык вось. Вы скок ваю я не як 
на бал кон пя люш кі су шыць (пра 
пам пер сы на ват чу так та ды не 
бы ло), сле дам мой хлоп чык вы-
хо дзіць і так сур' ёз на ка жа: «Ма-
ма, а ты дзве ры на бал кон не 
за чы няй, хай яна за мерз не». І 
на сяст рыч ку па каз вае.

Я ледзь не са мле ла та ды. 
Сха пі ла дзі ця на ру кі, да вай 
ца ла ваць ды пры га вор ваць: 
«Сы но чак, ну што ты? Я ж ця-
бе так са ма люб лю! Мы ж з та-
там ця бе і ку пі лі та му, што ты 
са мы леп шы быў… Але ж ця-
пер ты пад рос, вя лі кі ўжо: сам 
апра на еш ся, сам ясі і та ту да-
па ма га еш. А сяст рыч ка па куль 
ма лень кая: яна ні чо га не ўмее. 
Ба чыш, я яе карм лю, пя люш-

кі за ёй мыю, на шу на ру ках. 
Але хут ка і яна пад рас це, вы 
бу дзе це ра зам гу ляць. А пас ля 
ты за руч ку бу дзеш ва дзіць яе 
ў са док, у школ ку…».

Ба чу, дзі ця гля дзіць на мя не і 
як быц цам ве рыць.

— І што, — пы та ец ца, — яна 
бу дзе нар маль нуа адзя вацца?

— А як жа, — ад каз ваю, — я 
су ке на чак ёй на шыю… І бо ці кі 
ку пім. Яна бу дзе лю біць ця бе, а 
ты яе — ба ра ніць…

Воч кі ў дзі ця ці, гля джу, па-
цяп ле лі.

— Доб ра, — зга джа ец ца 
сын, — мы, як вы рас цем, на ват 
па жэ нім ся.

— Не, — ка жу, — з род ны мі ж 
ні хто не жэ ніц ца.

— А як жа ты з та там? Па жа-
ні ла ся ж?

Ну як тут рас тлу ма чыць ма-
ло му, што та та не ка лі быў мне 
чу жы?..

…Факт, што ве ча рам, па клаў-
шы дзе так спаць, мы з ім доў га 
раз маў ля лі. Бо зра зу ме лі, што 
да пус ці лі вя лі кую па мыл ку: усім 
дзе цям, коль кі б іх ні бы ло, і лю-
бо ві, і ўва гі трэ ба ад ноль ка ва 
шмат.

По тым ме на ві та так і га да ва лі 
іх — ця пер ужо да рос лых.

Яны друж на жы вуць, з лю-
боўю ад но да ад на го. Чым нас, 
баць коў, вя до ма ж, ра ду юць.

Ва лян ці на ПА БЯ ГАЙ ЛА, 
г. Ля ха ві чы.

І НІ Я КА ГА 
МЕР ЧАН ДАЙ ЗІН ГУ 

…Вось не ка лі што бы ло га-
лоў ным? План і «вал»: вы ра-
бі лі, «зва лі лі» і ня хай ля жыць. 
А за раз — не: пра даць трэ ба, 
за тра ты вяр нуць… Для гэ та га 
ад ной якас ці ма ла. Трэ ба яшчэ 
і ўмен не — «упа рыць» аль бо 
«ўцю хаць», як той ка заў, трэ ба 
мар ке тынг пра вес ці, мер чан дай-
зе раў пад клю чыць…

Не сло вы, зга дзі це ся, а ні бы 
ма цю кі — быц цам ней кіх люд-
скіх ня ма.

Але ж яно і са праў ды: каб 
неш та пра даць, здоль нас ці трэ-

ба. У не ка га яны ёсць, у не ка-
га — не. Пры нам сі, на ша цё тач-
ка Ган на ў ро лі пра даў ца толь кі 
раз па бы ла.

У кал га се гро шай та ды не 
пла ці лі: усе пра ца ва лі за «па лач-
кі». А ў яе чац вё ра ма лых. Плюс 
ма ту ля — іх баб ка, зна чыць. З 
ад на го бо ку доб ра — га да ваць 
да па ма гае, а з дру го га — пі луе 
ўвесь час: ты б, маў ляў, на ба зар 
сха дзі ла, неш та пра да ла. Гля-
дзіш — абу так дзе цям ку пі лі б. 
Усе ж так ро бяць. А ты што — 
зло мак?..

Крыўд на гэ та чуць бы ло, бо 
ма ла дзі ца — як раз на ад ва рот: 
узор сум лен нас ці, вы ха ван ка 
пар тыі і кам са мо ла, пас ля вай ны 
яе ў ва ен на-ме ды цын скую ака-
дэ мію на кі роў ва лі… А яна вось 
ін шы вы бар зра бі ла…

І пас ля гэ та га што — у жаб-
рач кі (яна так са бе ба зар уяў ля-
ла)? Ды ні за вош та! Для яе гэ та 
страш ней, чым ня мец кія тар пе-
ды!..

Але ж форс фор сам, а дзя цей 
абу ваць трэ ба. Ды і пеў ні каў як-
раз на рас ло — і для ся бе, і на 
про даж.

…Спаць, лі чы, не ла жы-
ла ся. Вы та пі ла ў пе чы, па да-
іла ка роў ку. У цем ры зня ла з 
ку ра сад ні тых пе вун коў, не як 
звя за ла, па са дзі ла ў ка роб ку з 
по чап кай, за кры ла. Ба ба На дзя 
тут як тут. Ка жа: маў ляў, каб 
ха ро шы торг быў, трэ ба ў ка-
ча рэж ні ку віл кі «па та са ваць». 
І пры гэ тым трой чы пра мо віць: 
«Куп цы-тар гаў цы, усе мае, усе 
ка мне».

Ча го толь кі не зро біш, каб 
та вар збыць, — па та са ва ла. А 
да лей — ка роб ку за пле чы і на 
пя ту. Ба ба На дзя, па пля ваў шы 
це раз ле вае пля чо, яшчэ і пе ра-
хрыс ці ла яе — на ўда чу…

Аў то бу сы та ды не ха дзі лі. 
Мож на бы ло вы ча каць «па пут-
на га» ка ня, але…

Яшчэ і від нець не ста ла — 
вяс ко выя пеў ні ўзяліся сон ца 
бу дзіць. А гэ тыя, з ка роб кі за 
спі най, гай да ім пад пя ваць! Ну 
не раў ну ю чы, кан цэрт хо ру Пят-
ніц ка га. З ім жан чы на прос та ку-

ляй за вёс ку вы бег ла, каб лю дзі 
не ба чы лі.

І вось яна на ба за ры. Усе хо-
дзяць, у не ка га неш та куп ля юць, 
а ў яе — на ват не пы та юц ца. Бо 
ста іць яна ці ха, ва чэй не па ды-
мае…

З ча сам, праў да, па смя ле-
ла — кры ху больш сва іх пе ву ноў 
ад кры ла: мо жа, упа да бае хто, 
мо жа, па тар гу ец ца…

Тыя ж пеў ні з ка роб кі ф-р-р… 
Усім ба за рам ла віць прый шло-
ся…

Ка ра цей, цёт кам, што ганд ля-
ва лі па блі зу, шка да гэ ту ма ла-
дзі цу ста ла. І ўзя лі ся яны ёй пад-
маг чы: ста лі «свя шчэн на дзей ні-
чаць». За кры ча лі ка мусь:

— Жан чы нач ка! Ку пі во пеў-
ня! Ты ж, ві даць, доб рая гас па-
дынь ка? Па гля дзі: ета ж не пе-
вень — ета ж чыс ты ка бан! Спе-
цы яль на ад корм ле ны! Ты дзень 
сям'я бу дзе ес ці!

Што пас ля гэ та га за ста ва ла-
ся «жан чы нач цы»? Толь кі гро шы 
да стаць, бо хі ба ж яна не гас па-
дынь ка?

— Муж чы нач ка, — цёт кі за 
сваё, — вазь мі пе ву на.

— Ды ў мя не ёсць, — той ад-
каз вае.

— А ты ж у люс тэр ка ра ні цай 
ці гля дзеў ся? Не? Да рэм на: від-
ны муж чы на. Ад жан чын, ня бось, 
ад бою ня ма? Дык та бе і пе вень 
гэт кі па трэб ны. Твой жа па жы-
лы ўжо? А гэ та — ся го лет ні: ку-
рэй па топ ча — ну не раў ну ю чы, 
як танк!.. Па ра дуй сва іх ку рак! 
Не сці ся бу дуць як з ку ля мё та.

І то га пеў ня ў сет ку яму…
Умо мант та вар ра зы шоў ся: 

ма ла дзі ца не ве да ла, як і ад-
дзя чыць.

Ад нак больш на ры нак яна не 
пай шла, бо не яе гэ та. А вось да 
ме ды цы ны вяр ну ла ся. І дач ка яе 
ме ды кам ста ла. Ста рэй шая ж 
унуч ка і ўво гу ле зай ма ец ца іму-
на ло гі яй, пра цуе над праб ле ма мі 
ста рэн ня. Так што ген — не вош.

І ў кож на га — ён свой.
Соф'я КУ СЯН КО ВА,

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.
Руб ры ку вя дзе

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Сам ся бе не па хва лі — так і па мрэш…
«Руб ры ка «Алё, на род на про ва дзе!» за свае 13 га доў ста ла 

па-са праўд на му на род най. Цяж ка на ват уя віць, коль кі зме шча на ў 
ёй вя сё лых і праў дзі вых гіс то рый, — ус клі кае спа дар Аляк сандр Ма-
тош ка з Ра сон шчы ны. — Мя не аса біс та заўж ды ўраж ва лі апо ве ды 
аб жыц ці ча ла ве ка, гра мад ства, дзяр жа вы, аб тых пе ра гі бах, якія 
да пус ка лі ся як вы со кім кі раў ніц твам, так і не вель мі». Ма тэ ры я лы з 
руб рык «Прос тая мо ва», «Хто ка го?», «Алё, на род на про ва дзе!» не 
ма юць ча су даў нас ці. Та му я заў сё ды вы ра заю іх з га зет, за хоў ваю 
ў асоб ных па пках, а по тым пад шы ваю. Та кім чы нам, — пі ша спа дар 
Ула дзі слаў Пі ля чын скі з вёс кі Свір кі Док шыц ка га ра ё на, — у мя не 
атры ма лі ся тры вя лі кія кніж кі, якія час та пе ра чыт ваю сам і якія бу-
дуць чы таць і пе ра чыт ваць мае на шчад кі…».

Што да даць да гэ тых і ін шых пры знан няў? Хі ба сло вы Рас ула 
Гам за та ва, на га да ныя су жэн ца мі Ясе ві ча мі з Ля ха ві чаў: «Для та-
го, каб па знаць ся бе, па трэб на кні га. Для та го, каб па знаць ін шых, 
па трэб на кні га. На род без кні гі па доб ны да ча ла ве ка, які кро чыць 
з за вя за ны мі ва чы ма: ён не ба чыць све ту. На род без кні гі па доб ны 
на ча ла ве ка без люс тэр ка: яму нель га ўба чыць свой твар».

Мы — ра зам — гэ тую кні гу пі шам. Та кім чы нам…

Сён ня з ра ні цы не жар ты:

Снег на паў знянацку, ноч чу.

Людзі могуць вый сці з ха ты,

Калі гур бы пе ра ско чаць.

Трак та ры ідуць бры га дай,

Ба таль ё нам — сне га мё ты.

Ка му наль ныя атра ды

На сту па юць на су мё ты.

Хлоп цы з «ма заў скіх» ка бі нак

Рэ жуць снеж ныя за но сы,

Але зноў міль ён сня жы нак

Дэ сан ту ец ца з ня бё саў...

Я на гэ тым по лі бою —

У па ло не. Шчы міць сэр ца:

Як уба чыц ца з та бою,

Ад ва чэй тва іх са грэц ца?

ШАШКІ Пад рэ дак цы яй мiж на род на га 
ар бiт ра Мi ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

НА ША МУ АЎ ТА РУ — 50!

Аца ніць пры га жосць на ва-
кол ля ў блі жэй шай на за хад су-
сед няй кра і не не да лі бяс кон цыя 
вя ліз ныя шчы ты ўздоўж да ро гі. 
Як вы свет лі ла ся, уста ля ва ныя 
перш-на перш дзе ля та го, каб у 
на се ле ных пунк тах менш бы лі 
чуваць гу кі ад тра сы. Але ж не 
толь кі. Ча го гля дзець на чу жую 
пры ват ную ўлас насць, якая, да 
та го ж, аб са лют на паў сюд на 
аб не се на яшчэ і сет кай-ага ро-
джай? Так што ні я кіх да ля гля даў, 
ні я кай перс пек ты вы, ні я кіх пры-
выч ных чор на-бе лых ка ро вак за 
акном.

Больш за тое: ні я кай маг чы-
мас ці пры выч ным для нас чы нам 
за да во ліць на ту раль ныя па трэ-
бы. Усё тры май у са бе аж но да 
афі цый на га пры пын ку. А гэ та — 
раз на 3,5–4 га дзі ны. Звы чай на 
пры за праў цы аў то бу са па лі вам 
ці ў спе цы яль на ад ве дзе ным 
мес цы, дзе ёсць не вя ліч кія ўтуль-
ныя кра ма-бар-атэль ну і, вя до-
ма ж, пры бі раль ня пры іх. Ад но 
на вед ван не «ўтуль на га кут ка» 
звы чай на каш туе ка ля 0,5 еўра. 
Пры гэ тым да лё ка не паў сюль у 
вы шэй на зва ных кра і нах пры бі-
раль ні плат ныя. Пра са чыць ло-
гі ку, згод на з якой мож на бы ло 
б вы зна чыць, трэ ба рых та ваць 
гро шы ці не, ні як не атры ма ла-
ся. Але ні ра зу, ні дзе, ні з-за якіх 
пад стаў ні ко га з нас не пры му сі-
лі доў га шу каць мес ца, каб ад-
асо біц ца. Пры гэ тым і ту а лет ная 
па пе ра так са ма ні ко лі не за кан-
чва ла ся.

Кан сер ва тыў ны і стро гі Бер-
лін, на на вед ван не яко га бы ло 
ад ве дзе на менш за су ткі, ура-
зіў бу даў ніц твам, якое вя дзец ца 
асаб лі ва ва ўсход няй яго част цы. 
Ка му ні ка цыі вы ве дзе ны вон кі, і 
та му го рад на Шпрэе на гад вае 

бу даў ні чую пля цоў ку, хоць і 
вель мі аку рат ную. Са мы га лоў-
ны для бы лых са вец кіх лю дзей 
сім вал — рэйх стаг — хоць і не 
за кры ты для на вед ван ня, але 
ўва ход у яго аб ме жа ва ны і па-
тра буе па пя рэд няй за мо вы. Пра-
чы таць тыя са мыя над пі сы, якія 
свед чаць пра пе ра мо гу на шых 
прод каў у Вя лі кай Ай чын най, 
нам не да вя ло ся. На ша рус кая 

па па хо джан ні эк скур са вод, якая 
сваё бліс ку чае па чуц цё гу ма ру 
пад трым лі вае за кошт ста сун-
каў з бы лы мі су ай чын ні ка мі, ад-
зна чы ла, што за на та ва ныя на 
ка ме ні вы ра зы ўнут ры бу дын-
ка-сім ва ла да лё ка не заў сё ды 
мож на вы маў ляць пры дзе цях. 
На шы прод кі шчы ра вы каз ва лі 
эмо цыі — пі са лі воб раз на пра 
тое, што ад чу ва лі.

Бер лін скую сця ну мы па ба чы-
лі… пад ко ла мі свай го аў то бу са. 
Ён не каль кі ра зоў пе ра ся каў вы-
кла дзе ную бру кам у ас фаль це 

сім ва ліч ную па ла су, якая не ка лі 
на жы вую пра рэ за ла го рад і на-
род. Да во лі не ча ка на бы ло тут 
жа, на зліц ці дзвюх час так Бер-
лі на, па ба чыць вя ліз ную ад кры-
тую штуч ную снеж ную гор ку для 
ка тан ня.

Імя зло га ге нія XX ста год дзя 
тут імк нуц ца на ват не ка заць 
услых без пад ста вы, а вось 
«жа лез на га канц ле ра і хіт рую 
лі су» Біс мар ка ўспа мі на юць з 
го на рам. Да рэ чы, не каль кі ра зоў 
эк скур са вод пад крэс лі ла, што 
апош нім ча сам знач на зні зі лі ся 
пры быт кі жы ха роў кра і ны «і кож-
ны сё мы апы нуў ся за ры сай бед-
нас ці». Праў да, у ліч бах яна тую 
ры су так і не вы зна чы ла, коль кі 
мы яе ні пы та лі. Пра па ра док-
сы са цы яль най ме ды цы ны пры 
на яў нас ці стра хоў кі ада зва ла ся 

ад на знач на: «Са цы яль на — гэ-
та не зна чыць, што ця бе бу дуць 
доб ра ля чыць». Але ж за пэў ні ла, 
што ка лі мяс цо ва му гра ма дзя-
ні ну Гер ма ніі без вы зна ча на га 
мес ца жы хар ства спат рэ біц ца 
апе ра цыя на сэр цы, яе яму зро-
бяць — пас ля ча го вер нуць на 
тую ж лаў ку ў пар ку, дзе ён ля-
жаў да гэ туль.

Між ін шым, тыя ж бес пра-
цоў ныя ма юць пра ва бяс плат на 
на вед ваць му зеі і вы ста вач ныя 
за лы — каб па вы шаць свой куль-
тур ны ўзро вень і на тхняц ца вы со-
кім мас тац твам. Уво гу ле, у гэ тай 
га лі не ва ўсіх кра і нах Еў ра са ю за 
яшчэ шмат роз ных бо ну саў для 
мо ла дзі, па жы лых і ін ва лі даў. І 
ўсе гэ ты мі маг чы мас ця мі ка рыс-
та юц ца вель мі ак тыў на. Больш 
за тое — у вя лі кіх му зе ях, та кіх, 
як Луўр, пра ду гле джа на спе цы-
яль нае не вя лі кае па мяш кан не 
і сто лік, каб бы ло зруч на спа ві-
ваць дзі ця. І та му зу сім ні ко га не 
здзіў ляе, ка лі ма ці з не маў лят кам 
на ру ках ці ў ваз ку гу ляе па вы-
ста вач ных за лах.

Пры нам сі, ёсць і та кая ака ліч-
насць. У бы лым па ла цы фран-
цуз скіх ка ра лёў на тоўп аба вяз-
ко ва вы не се вас да Джа кон ды 
і вы, вя до ма ж, па спра бу е це 
сфа та гра фа ваць ся бе на фо не 
шэ дэў ра. Звяр ні це ўва гу так са ма 
і на не ма лень ка га па ме ру чор на-
чыр во ныя ма люн кі з абод вух ба-
коў ад су свет на вя до май кар ці ны. 

Яны за ўваж на па пя рэдж ва юць 
аб не бяс пе цы маг чы ма га кра дзя-
жу: «Са чы це за сва і мі сум ка мі і 
кі шэ ня мі, ка лі фа та гра фу е це!». 
Ві даць, ма юць ра цыю. У нас, на 
шчас це, абы шло ся без сум ных 
ін цы дэн таў.

Да рэ чы, рас пра на цца ў Луў-
ры зу сім не аба вяз ко ва, а фа та-
гра фа ваць мож на ўсё, што вам 
па да ба ец ца. У ін шых му зе ях, між 
тым, ёсць пэў ныя аб ме жа ван ні. 
У га ле рэі д'Ар сэ (Musee d'Orsay), 
дзе са бра на вя ліз ная ка лек цыя 
тво раў ім прэ сі я ніс таў, фа та гра-
фа ваць за ба ро не на ўво гу ле, у ін-
шых му зе ях — мож на толь кі без 
ус пыш кі. Ідэа гра фіч най ін фар-
ма цыі паў сюль да стат ко ва — ка-
лі мо вы не ве да е це, са чы це за 
ма люн ка мі на дзвя рах.

Куль ту ру вам пра па ну юць не 
толь кі па ба чыць, але і на быць — 
на лю бы густ і кошт. Кра мы з 
мас тац кі мі аль бо ма мі, сум ка мі, 
куб ка мі, алоў ка мі, упры га жэн-
ня мі і, без умоў на, маг ні ці ка мі ў 
асар ты мен це ёсць у кож най уста-
но ве. Та кім чы нам вы аба вяз ко ва 
спа ку сі це ся на Мо ну Лі зу, якая 
бу дзе по тым за гад ка ва і з да ко-

рам на зі раць з ха ла дзіль ні ка за 
ва шым хар ча ван нем.

Вы бар дро бя зяў на па да рун кі 
эка ном-кла са пра па ну юць і ма-
ла дыя цем на ску рыя хлоп цы — 
на ўсіх рас паў сю джа ных ту рыс-
тыч ных марш ру тах, асаб лі ва ў 
Фран цыі. Яны кі да юц ца на дзве-
ры аў то бу са, як на амб ра зу ру, 
пра цяг ва ю чы да вас чор ныя ру кі 
з на ні за ны мі на дрот ма лень кі мі 
Эй фе ле вы мі ве жа мі і кры чаць: 
«Бра та ны, ха ля ва за 5 еў ра!» 
Па мя таю, ка лісь ці з та кім жа эн-

ту зі яз мам на кід ва лі ся на па са-
жы раў цяг ні коў пра даў цы ца цак 
у Жло бі не. Між тым, за вы зна ча-
ную су му вам мо гуць пра даць і 
ад ну ве жач ку-бі руль ку, і дзе сяць. 
Як пой дзе ган даль, дзе пра цэс 
важ ней за вы нік.

Па коль кі ў цэнт ры вя ліз на-
га го ра да аб ме жа ва ны мес цы 
для ста ян кі аў то бу саў, ха дзіць 
прый шло ся да во лі мно га, за ў-
ва жа ю чы па да ро зе не толь кі гіс-
та рыч ныя сла ву тас ці, але і ад-
мет нас ці звы чай на га жыц ця, у 
тым лі ку тых, ка го яшчэ га доў 
20 та му на ўрад ці мож на бы ло 
на зваць са праўд ны мі фран цу-
за мі. Дык вось, шлях да Луў ра 
праз гра мад скі парк Цю іль ры 
(le jardіn des Tuіlerіes) прак тыч-
на на вод не ны пра даў ца мі ўся го 
та го, што міль га ціць, ззяе, пры-
ваб лі вае, а по тым вы кі да ец ца як 
не па трэб нае. Для са мых гас па-
дар лі вых — хуст кі ці ка пя лю шы кі 
з ад па вед най сім во лі кай. (А як 
жа вы по тым ус пом ні це, што бы лі 
ў Па ры жы, ка лі не кі не це по зірк 
на су мніў най якас ці рэч?)

Про даж ідзе не па срэд на з 
зям лі. Па мя таю, у па чат ку 1990-х 

так ганд ля ва лі ў Го ме лі са лам і 
каў ба сой жы ха ры Укра і ны, якія 
за раб ля лі на роз ні цы ў цэ нах. 
Між тым, час ад ча су, як і ў нас, 
іх там га ня юць па лі цэй скія. Так 
што лёг кім жыц цё но вых фран-
цу заў ні як не на за веш.

А вось ка та ліц кае Рас тво ў 
Па ры жы вы клі ка ла ў мя не вель-
мі су праць лег лыя па чуц ці. Але 
ж пра гэ та рас ка жу асоб на — у 
на ступ ным ма тэ ры я ле.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра. 

ГА ЛО ПАМ ПА ЕЎ РО ПЕ,
або Бог у дэ та лях, д'я бал у дро бя зях

Про даж су ве ні раў ідзе не па срэд на з зям лі.

У Луў ры ка ля скульп ту ры
свя той Ма рыі Маг да лі ны 
(G. Erhart).

Са чы це за сум ка мі і кі шэ ня мі ка ля Джа кон ды.

Дзі ця чая гор ка для ка тан ня.

Так і не змаг ла дак лад на вы свет ліць, хто аў тар гэтага вя до ма-
га вы ра зу. Ці то Гё тэ, ці то Фла бэр — абод ва пе ра асэн соў ва лі 
за ход не ўра пей скі фальк лор. Ад нак ме на ві та такое высказ-
ванне пры хо дзіла ў га ла ву на пра ця гу апош ніх тыд няў. У кан-
цы 2013 — па чат ку 2014-га да вя ло ся ванд ра ваць на аў то бу се 
па не каль кіх еў ра пей скіх кра і нах. Але па коль кі па Еў ро пе мы, 
хут чэй, «ля це лі», чым еха лі, то і ўра жан ні ака за лі ся вель мі 
роз ны мі. Што ў ва чах ад люст ра ва ла ся, ка лі пе ра ся ка лі ме жы 
Поль шчы, Гер ма ніі, Фран цыі, Іта ліі, Аў стрыі, Чэ хіі і зноў жа 
Поль шчы, — тое і ўзга даю.

Ін ша зе мец пе ра даў аўто 
не за кон на

У Ві цеб ску кан фіс ка ва ны 
«Опель», за рэ гіст ра ва ны ў 
Лат віі, на якім не за кон на ез-
дзіў гра ма дзя нін на шай кра і ны. 
Аса біс тая ма шы на бы ла пе ра-
да дзе на гра ма дзя ні нам Лат вій-
скай Рэс пуб лі кі на ша му зем ля-
ку ў па ру шэн не па тра ба ван няў 
мыт на га ко дэк са МС. «Опель» 
ацэ на чным кош там 74 міль ё ны 
руб лёў кан фіс ка ва лі. 

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Спе цы я ліс ты ўпраў лен ня ар хі тэк ту ры 
і го ра да бу даў ніц тва Го мель ска га 
гар вы кан ка ма пры му ша юць збі раць 
ліш нія да вед кі і пе ра кла да юць свае 
аба вяз кі на гра ма дзян. Пра ве дзе ная 
ка мі тэ там Дзярж кант ро лю Го мель скай 
воб лас ці пра вер ка па ка за ла, 
што ня свое ча со ва вы кон ва юц ца 
прак тыч на ўсе пра цэ ду ры.

У мно гіх вы пад ках час на раз гляд за яў пе ра вы-
шае вы зна ча ныя тэр мі ны больш чым на 200 дзён. 
Пры тым, што тэр мін ажыц цяў лен ня са міх пра цэ-
дур скла дае не больш за 30 дзён. Са ста рэ ла і тая 
ін фар ма цыя для гра ма дзян, якая зна хо дзіц ца на 
ад па вед ных стэн дах. Ва ўпраў лен ні ар хі тэк ту ры 
і го ра да бу даў ніц тва скла ла ся не га тыў ная прак-
ты ка збо ру за яў ні ка мі да ку мен таў і звес так, якія 
па він ны за пыт вац ца кі раў ніц твам са ма стой на, а 
так са ма па тра ба ван не да ку мен таў, не пра ду гле-
джа ных за ка на даў ствам для ажыц цяў лен ня ад мі-
ніст ра цый ных пра цэ дур, ад зна чы лі ў прэс-служ бе 
Ка мі тэ та дзярж кант ро лю.

На прык лад, па ад мі ніст ра цый най пра цэ ду ры 
«Вы да ча да зволь най да ку мен та цыі на пра ек та-
ван не, уз вя дзен не, рэ кан струк цыю, рэ стаў ра-
цыю, ка пі таль ны ра монт, доб ра ўпа рад ка ван не 
аб' ек та, знос» з за яў ні каў не аб грун та ва на па тра-

бу юць: ко піі да ку мен таў на зя мель ны ўчас так і 
на аб' ект не ру хо май ма ё мас ці, да га вор арэн ды 
ка пі таль на га бу дын ка (іза ля ва на га па мяш кан-
ня), за клю чэн не на пра ек та ван не аб' ек та, вы да-
дзе нае Га рад скім цэнт рам гі гі е ны і эпі дэ мі я ло-
гіі, пе ра лік ві даў ра бот на ста дыі пра ек та ван ня, 
схе му зна хо джан ня аб' ек та ў маш та бе 1:500, 
эс кіз аб' ек та, які пра ек ту ец ца, рэ кан стру ю ец ца, 
ма дэр ні зу ец ца.

І гэ та ў той час, ка лі, у ад па вед нас ці з адзі-
ным пе ра лі кам ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур, якія 
здзяйс ня юц ца дзяр жаў ны мі ор га на мі і ін шы мі ар-
га ні за цы я мі ў да чы нен ні да юры дыч ных асоб і ін-
ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, за цвер джа ным 
па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад 17.02.2012 № 156, для ажыц цяў лен ня та кой 
пра цэ ду ры за яў ні ку не аб ход на прад ста віць толь кі 
за яву; да ку мент, які па цвяр джае дзяр жаў ную рэ-
гіст ра цыю юры дыч най асо бы ці ін ды ві ду аль на га 
прад пры маль ні ка, і да ку мент, што па цвяр джае 
ўня сен не пла ты.

Кант ра лё ры вы яві лі вы пад кі і ка лі за дзярж-
рэ гіст ра цыю са ма воль ных па бу доў з гра ма дзян 
не аб грун та ва на ўзя лі 16,7 млн руб лёў. Ця пер раз-
гля да ец ца пы тан не пра пры цяг нен не ві на ва тых да 
ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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Яно было, «ад но акно»? 


