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Пы таль нікПы таль нік  ��

ХІ ЦЕР ЗМІ ЦЕР,
ДЫ І СА ЎКА 
НЕ ДУ РАНЬ

Гэ ту гіс то рыю я па чу ла ў «ку лу-
а рах» — на вя сел лі сва яч кі. Рас-
каз ваў яе ста ры вяс ко вы дзя док 
і, што на зы ва ец ца, у вуз кім ко ле. 
А мне по тым крыўд на ста ла, бо 
яна, як па да ец ца, вар та са мых 
шы ро кіх...

Зна чыць, не ка лі ў ад на го за-
мож на га, але вель мі ску по га 
дзядзь кі бы ла дач ка — дзеў ка га-
доў пад трыц цаць, не дур ная, ба-
га тая, пры го жая, а вось за муж — 
ну ані як... І ўсё з-за ба цеч кі. Той у 
яе за шмат прэ тэн зій меў. Ха цеў, 
па-пер шае, сваю адзі ную дач ку 
ад даць за ка то лі ка, аба вяз ко ва — 
са шлях ты, а са мае га лоў нае, каб 
зяць быў... скна рам, яшчэ боль-
шым, чым цесць!

Та кія ў акру зе, мо жа, і ва дзі лі-
ся. Але ж дзе хто ба чыў, каб жа-
ніх (а тым бо лей шлях ціц!) пе рад 
дзеў кай, пе рад баць кам яе сваё 
кры ха бор ства вы да ваў?..

Так што, му сіць, і ве ка ва ла б 
тая дзеў ка ў дзеў ках, каб не адзін 
дзя цюк. Па ды шоў ён не як да яе 
на вя чор ках ды пы та ец ца:

— Ці пай шла б ты за мя не?
— Пай шла б, — па чыр ва не ла 

тая. — Але ж ты не шля хец ка га 
ро ду. Мя не тат ка за ця бе не ад-
дасць.

— Гэ та мы яшчэ па гля дзім, — 
аб над зе іў яе хла пец.

На заўт ра ён на браў з до му 
ней кіх гас цін цаў, пры сма каў і па-
д аў ся з імі да ксян дза. Пра што 
яны там га ма ні лі, гіс то рыя за-
моўч вае. Факт, што праз па ру 
га дзін усе да ку мен ты спра ві лі. 
І па вод ле іх ужо вы ні ка ла, што 
і сам той дзя цюк, і баць ка яго, і 
дзя ды па абедз вюх лі ні ях, і пра-
дзе ды — ну ўсе чыс та бы лі вы-
ключ на шля хец ка га ро ду!

А да лей бо лей: «пры бі ра ец ца» 
той «шлях цюк» у... дзі ра вы ка-
жух, у ста рую шап ку-аб ла вуш ку, 
за пра гае кань ка і едзе да баць коў 
ня вес ты. Сту кае там у дзве ры.

— Та бе ча го? — пы та ец ца гас-
па дар.

— Я ў сва ты пры ехаў.
— А ча му адзін? — азі ра ец ца 

баць ка, ад чы ня ю чы дзве ры. — 
Дзе ж твой сват?

— Ды на вош та ён? Каб за дар-
ма га рэл кай па іць? — ад каз вае 
жа ніх.

Баць ку гэ тыя сло вы што баль-
зам на ду шу! Але ж гос ця ў ха ту 
па куль не за пра шае, пы та ец ца:

— А ча му ж ты ў сва ты ды ў та-
кім рыз зі пры ехаў? Леп шай адзе-
жы ня ма ці што?

— Ёсць, ва ша мі ласць, але ж 
на вош та яе тра паць? Рап там не 
да мо вім ся...

Да спа до бы баць ку і гэ ты ад-
каз! Не ка жу чы пра да ку мен ты!..

А вось бу тэль ка, што жа ніх 
з кі шэ ні да стае, — ужо не... Бо 
ду жа ж ма лень кая... Ды яшчэ і... 
над пі тая. Гас па дар з-за яе на ват 
аб ра зіц ца ха цеў! Але жа ніх тут як 
тут — па тлу ма чыў:

— Гэ та ж на до ечы я да ін шай 
дзеў кі сва тац ца ха дзіў. Не ад да лі 
баць кі... Дык я за га рэл ку — і за-
па зу ху. На што яе па кі даць?

Гас па дар, па чуў шы гэт кі ад-
каз, з ра дас ці цы бу лі ну з кух ні 
вы нес, пе рад гос цем ска рын ку 
хле ба па клаў! Ся дзяць яны да-
лей — га мо няць...

— От, каб на дзеў ку па гля-
дзець, — ка жа на рэш це дзя-
цюк, — мож на бы ло б пас ля гэ та-

га і лям пу за дзьмуць — на вош та 
нам га зу пе ра во дзіць?

Баць ка з усіх ног у ка мор ку, 
па клі каў дач ку. Усміх ну ла ся яна 
хлоп цу і ад ра зу на зад. А муж чы-
ны тым ча сам апош нія кроп лі ў 
чар ках ню ха юць, у по цем ках ся-
дзяць...

— Так яшчэ і ле пей, — це шыц-
ца госць. — Вось толь кі на вош та, 
се дзя чы ў цем ры, мы порт кі пра-
ці ра ем? Мож на ж скі нуць іх ды ў 
спод нім па ся дзець?

Баць ка, па чуў шы гэ та, аж пад-
ско чыў ад шчас ця: мі гам за па ліў 
лям пу, яшчэ раз па клі каў і жон-
ку, і дач ку. Ця пер — каб аб' явіць, 
што ад дае тую за муж, што бу дзе 
вя сел ле!

...Не дзе праз ме сяц-дру гі тыя 
ма ла дыя і са праў ды па бра лі ся, ста-
лі жыць ра зам. Праў да, зу сім не 
так, як ха цеў бы гэ та га цесць... Ад-
нак ні чо га змя ніць ён ужо не мог.

Алёна НЕ СЦЯ РО ВІЧ,
г. Ві цебск

САМ СЯ БЕ 
НЕ ПА ХВА ЛІ...

У на шай вёс цы не ка лі жыў 
муж чы на па мя нуш цы Пу чок. Зна-
ка мі ты ён быў тым, што, зда ец ца, 
адзі ны з ад на вяс коў цаў-кал гас-
ні каў атрым лі ваў га зе ту. Ін шыя 
не вы піс ва лі. Не та му, што ім 
не ці ка ва бы ло ці чы таць не ўме-
лі, — прос та гро шай не ме лі, бо за 
пра цу та ды на ліч ва лі так зва ныя 
па лач кі-пра ца дні, пла ці лі за іх у 
кан цы го да і, як пра ві ла, на ту рай, 
най час цей зер нем...

А вось Пу чок той ча ла ве кам 
быў май стра вым: ён і ста ля рыць 
мог, і цяс ля рыць, і лы ка драць, 
та му гро шы ў яго ва дзі лі ся.

Ней кую част ку іх дзядзь ка тра-
ціў на га зе ту. Не на пра пой, не на 
ку ра ва... Гэ тым жа грэх бы ло не 
хва ліц ца! А та му ці не з кож ным 
све жым ну ма рам дзядзь ка Пу чок 
пры хо дзіў у бры га ду на ра ніш нюю 
на ра ду, штось пе ра каз ваў там, 
за чыт ваў неш та з на він.

Дык вось. У той дзень бры га-
да бы ла ўжо ў збо ры (бры га дзір, 
праў да, ча мусь ці спаз няў ся). Пу-
чок раз гар нуў га зе ту, узяў ся чы-
таць... Пры чым на гэ ты раз — са 
слоў: «Во... А тут і пра мя не сён ня 
артыкул ёсць!..» Вяс коў цы, ура-
жа ныя гэ тым па ве дам лен нем, за-
ціх лі — слу ха юць. А Пу чок уго лас 
чы тае, і які ж ён доб ры жы вё ла-
вод, і як жа ста ран на пра цуе, і 
як жа яго па ва жае, на ват ша нуе 
на чаль ства...

Ка лі ён скон чыў сваё чы тан не, 
ня мая сцэ на бы ла як у «Рэ ві зо ры». 
Бры га дзір з'я віў ся — зра зу мець не 
мог, што ж тут ад бы ва ец ца?

Нех та па тлу ма чыў яму. Той — 
ад ра зу ж — ру ку да га зе ты: маў-
ляў, дай па гля дзець.

— Яшчэ ча го, — фырк нуў 
дзядзь ка і сха ваў «ра ён ку» ў кі-
шэнь. — Вам дай, дык яшчэ на 
са ма крут кі пус ці це, не пры ем нас-
цяў не абя рэш ся...

Але ж і так ён іх не па збег, бо 
ўве ча ры нех та з ці каў ных вяс коў-

цаў не па ле на ваў ся сха дзіць да 
на стаў ні ка, яко му так са ма пры хо-
дзі ла «ра ён ка», і вы свет ліць, што 
ар ты кул у га зе це са праў ды быў, і 
ўсе сло вы, пра чы та ныя Пуч ком, 
су па да лі — адзін да ад на го! Вось 
толь кі... проз ві шча ў га лоў на га ге-
роя бы ло зу сім ін шае, наз ва кал га-
са — так са ма. Дзядзь ка ж Пу чок, 
чы та ю чы, прос та ўстаў ляў сваё...

У вёс цы гэ ты яго, як ска за лі б 
за раз, пі я раў скі ход уз гад ваў ся 
до сыць доў га. Му сіць, та му і за-
пом ніў ся нам, ма лым, якія толь кі 
па чы на лі та ды ха дзіць у шко лу, 
ву чыц ца чы таць — тое, што на пі-
са на. І ні чо га больш.

Валерый ГАЎ РЫШ,
г. Ча ву сы.

ХРЫС ТОС 
УВАСК РЭС!

Ка жуць, што смерць не вы бі-
рае, ка го за бі рае... І са праў ды.

Так атры ма ла ся, што ма іх 
баць коў яна за бра ла амаль ад-
на час на: та ты не ста ла ў лю тым, 
ма мы — праз тры ме ся цы. Мне на 
той час бы ло 18 га доў, бра ту — на 
4 менш.

Ска заць, што нам з ім вель мі 
цяж ка бы ло — ма раль на, ма тэ-
ры яль на, — зна чыць не ска заць 
ні чо га. Але ж мы не як боў та лі ся, 
вы жы ва лі...

Усё змя ні ла ся, ка лі я су стрэ-
ла Мі ха ся, ка лі ён пры вёз мя не ў 
сваю сям'ю: з бо ку яго баць коў я 
ад чу ла столь кі шка до бы, столь кі 
кло па ту, да бры ні... Ну вось на-
прык лад: па гас ці лі мы ў іх на вы-
хад ныя (у мя не та ды на ўсе вы пад-
кі дзве апра ткі бы лі: кас цюм чык, 
які звя за ла ма ма, і су кен ка, якую 
па шы ла цёт ка), збі ра ем ся ад'-
яз джаць. Свяк роў ка пад во дзіць 
мя не да ша фы, да стае з па лі чкі 
10 руб лёў. «На, — шэп ча, — вам 
больш па трэб на. — Толь кі баць ку 
не ка жы». По тым, у ней кі зруч ны 
мо мант, убок ад во дзіць баць ка. 
Так са ма дае мне дзя сят ку, про-
сіць: «Толь кі мат цы не ка жы».

Ін шы мі сло ва мі, пры ня лі, па-
лю бі лі яны мя не, а ўжо я іх...

Дык вось. Га доў з трыц цаць та-
му, на прад вес ні, я (ужо, да рэ чы, 
ма ла дая док тарка) — гас цюю ў 
вёс цы ў му жа вых баць коў. З ма-
ту ляй мы рых ту ем ся да га лоў на га 
га да во га свя та: пры бі ра ем ха ту, 
пра дум ва ем свя точ ны стол, свяк-
роў ка агля дае пры ха ва ныя мяс-
ныя пры сма кі...

Ве ча рам — не спа дзеў кі — на 
пад во рак за яз джае ма шы на: пры-
во зіць шваг ра, му жа ва га бра та. І 
не прос та так, а з ад каз ным да-
ру чэн нем. Маў ляў, у ра ён з Мін-
ска, аж з са мо га аб ка ма пар тыі, 
пры яз джа юць пра вя раль шчы кі: 
бу дуць ха дзіць па цэрк вах у час 
ве лі код ных служ баў — гля дзець, 
ці ня ма там дзе ка му ніс таў, ці, 
крый Бо жа, пар тый ных ра бот ні-
каў, ін шых ад каз ных асоб. А ўжо 
по тым, скон чыў шы спра ву, тыя 
аб ка маў цы за едуць да нас... Мы 
да гэ та га ча су му сім на крыць ім 
стол...

— Стол дык стол, — не пя рэ-
чыць ма ту ля. А я і тым больш...

— А яшчэ, — пра цяг вае шва-
гер (ён быў та ды га лоў ным ідэ о-
ла гам у рай ка ме), — па зды май це 
з ку тоў іко ны.

— Вось гэ та га, сы нок, я ра біць 
не бу ду! І не пра сі! — у заў сё ды 
спа кой ным го ла се ма ёй свяк роў кі 
па чу лі ся ме та ліч ныя нот кі.

— Але ж трэ ба, ма ма... Ну, ка лі 
лас ка, — не тра ціць над зеі сын. — 
А то ж ма ла не бу дзе мне... Яшчэ 
з ра бо ты па го няць...

— Та ды вя зі ку ды хо чаш гэтых 
людзей, не ў на шую ха ту, — ста-
іць на сва ім ма ту ля.

Пра гэ та — пра ін шую ха ту — 
на ват раз мо ва не ідзе.

І вось на ды хо дзіць Вя лік дзень. 
Аб ра зы на мес цы... І ў но вых на-
бож ні ках... Мы з ма май топ чам ся 
па ха це, рых ту ем вя чэ ру. На пяк лі 
ўжо, на сма жы лі ўся го. Я збі ра ю ся 
буль бы на чыс ціць.

Тут мая свяк роў ка раз зла ва-
ла ся яшчэ раз. Маў ляў, ты што 
гэ та, дзі цят ка? Ты хі ба з глуз ду 
з'е ха ла: на Вя лік дзень вя лі ка му 
ста ліч на му на чаль ству бу дзем 
буль бу па да ваць. Гэ та ж гань ба 
якая!

Слу хаю... Ды са ма са бе ду-
маю, што я ж у Мін ску на ра дзі ла-
ся, там жы ву... Буль ба на ста лах 
у ста лі цы заў сё ды...

А та му ціш ком аб ра заю яе, 
за лі ваю ха лод най ва дой, ха ваю 
пад ла ву і толь кі блі жэй да пры-
хо ду гас цей стаў лю ў печ — га-
та вац ца.

...Глы бо кай ноч чу ка ля на шай 
ха ты спы ня ец ца ма шы на. Мы 
ў на пру жан ні ста ім ля дзвя рэй. 
Ба чу, як хва лю ец ца свё кар... На 
свяк роў цы і на огул тва ру ня ма! 
Па доб на, у яе дзве дум кі ў га ла ве, 
але ж якія! З ад на го бо ку, як ад 
гэ тых су па ста таў аба ра ніць свае 
аб ра зы, а з дру го га... Ну не во-
раг жа яна свай му дзі ця ці! А та му 
ледзь ве не пла ча, што пад вя ла 
яго, што яму са праў ды па пад зе 
за «цём ных» баць коў.

Той сын урэш це рас чы няе 
дзве ры — пач ці ва за пус кае ў ха ту 
пер ша га гос ця, трэ ба ра зу мець, 
са ма га га лоў на га?

І тут ад бы ва ец ца са праўд ны 
цуд: муж чы на шы ро ка, на ўсе 
32 зу бы ўсмі ха ец ца, рас хі нае 
ру кі для аб дым каў і з ра дас ным 
«Хрыс тос уваск рэс!» шы буе да 
гас па ды ні, да свяк роў кі.

У шваг ра, як ска за лі б ця пер, 
ад ві сае скі ві ца. Свё кар вы гля дае 
ні коль кі не лепш... Ма ту ля і на-
огул у ці хай па ні цы...

Пас ля хрыс то са ван ня (ва ўсіх, 
што на зы ва ец ца, па га ры ́ з пля-
чэй!) мы — уз ру ша ныя, шчас лі-
выя — са дзім ся за ўра чыс ты стол. 
Мой свё кар — вы со кі, маж ны — 
па важ лі ва на лі вае па пер шай. 
Гос ці — у прад чу ван ні — за хоп-
ле на азі ра юць стол.

— Бо жух на, якая пры га-
жосць! — па ці рае ру кі са мы га-
лоў ны. — А коль кі сма ка ты! Каб 
да яе ды буль бач кі...

Я — пад умоў ныя фан фа ры — 
зры ва ю ся з крэс ла, вы маю з пе чы 
дух мя ны гар шчок.

...Даў но ня ма ся род жы вых 
ма ёй за ла той свяк роў кі, май го 
дру го га ба цеч кі, не ста ла та го 
шваг ра і май го Мі ха ся...

А вось так зва ныя двай ныя 
стан дар ты за ста лі ся да гэ туль. 
Жы ву чыя...

Свят ла на ЧАР НЯЎ СКАЯ,
г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 
Ва лян ці на ДОЎ НАР.
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Бы ва ю чы на бе ра гах рэк, асаб лі ва 
ста рыц, і азё раў, ба чыш пры ха ва ныя 
ма лыя лод кі. Гэ та стап ра цэнт на плаў-
срод кі бра кань е раў. За да ваў пы тан не 
ра бот ні кам ахо вы пры ро ды, ча му іх 
не ўбі ра юць. Аказ ва ец ца, што яны не 
ма юць пра ва та кія лод кі ча паць. Та-
му лі чу, што ўсе плаў срод кі, у тым 
лі ку і са ма роб ныя, па він ны быць за-
рэ гіст ра ва ны і мець бар та вы ну мар. 
А ка лі гэ тыя па тра ба ван ні вы ка на ны 
не бу дуць, лі чыць та кія лод кі без гас-
па дар ны мі і зні шчаць. У са вец кія ча сы 
ў бі ле це ры ба ло ва ста я ла ад зна ка аб 
тым, што ў яго ёсць лод ка.

Г.І. КАЗ ЛОЎ СКІ, г. Ра га чоў

«У ад па вед нас ці з пе ра лі кам ад мі ніст ра цый ных 
пра цэ дур, якія ажыц цяў ля юц ца дзяр жаў ны мі ар га-
ні за цы я мі і ін шы мі ар га ні за цы я мі па за явах гра ма-
дзян, за цвер джа ным Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь ад 26.04.2010 №200, не пад ля га юць 
дзяр жаў най рэ гіст ра цыі вёс ла выя лод кі, бай дар кі 
і на дзі ма ныя без ма тор ныя суд ны гру за па ды маль-
нас цю менш за 225 кі ла гра маў», — па ве да мі лі 
нам у Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га 
і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь.

З пра па но вай аб рэ гіст ра цыі ма ла мер ных 
пла валь ных срод каў, якія за раз не пад ля га юць 
рэ гіст ра цыі, гра ма дзя нін мо жа звяр нуц ца ў Дзяр-
жаў ную ін спек цыю па ма ла мер ных суд нах.
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НА КОНТ НА КОНТ 
РЭ ГІСТ РА ЦЫІ ЛО ДАК РЭ ГІСТ РА ЦЫІ ЛО ДАК 

МО ЖНА ЎНЕС ЦІ ПРА ПА НО ВУМО ЖНА ЎНЕС ЦІ ПРА ПА НО ВУ

Як хут ка змя ня ец ца жыц цё! Прос та не па спя ва еш да 
ўсіх гэ тых пе ра мен хоць не як пры ста са вац ца...

На прык лад, яшчэ га доў дзе сяць та му ма біль ныя 
тэ ле фо ны прад ме там рас ко шы лі чы лі ся, а за раз яны — 
амаль што ў кож на га, па чы на ю чы ледзь не з ясель на га 
ўзрос ту.

А ўзяць той жа ін тэр нэт з кам п'ю та рам! Ды я за раз 
без іх жыц ця свай го не ўяў ляю і здзіў ля ю ся, як гэ та 
мог ра ней пі саць п'е сы ці пра за іч ныя тво ры ад ру кі! 
Пі саць, вы праў ляць, зноў ку пе ра піс ваць. І толь кі по тым 
іх на ма шын цы пе ра дру коў ваць (з не па збеж ны мі пры 
гэ тым па мыл ка мі).

А за раз я ўсё гэ та раб лю вы ключ на на кам п'ю та ры. 
Вель мі зруч на, на ват па мыл кі кам п'ю тар сам вы яў ляе 
і ад ра зу ж пад крэс лі вае іх чыр во най рыс кай. Аль бо 
зя лё най, ка лі гэ та прос та не дак лад насць ней кая...

Ці ўзяць, на прык лад, элект рон ныя кні гі!
Мож на ку піць дыск з сот няй і ты ся чай кніг, і гэ та 

абы дзец ца тан ней на ват, чым ку піць ад ну па пя ро вую 
кні гу ў кні гар ні. Ды і дыск без па трэ бы, ка лі за лез ці са-
мо му ў су свет нае па ву цін не. А по тым за пам па ваў усё, 
што трэ ба, ва ўлас ны кам п'ю тар — і чы тай на зда роўе! 
І столь кі мес ца ў ква тэ ры ад ра зу ж вы зва ліц ца... ды і 
пы лу там ку ды менш ста не.

А коль кі дрэў та кім чы нам за ха ваць мож на, не пус-
ціў шы іх на па пе ру!

А яшчэ пры чы тан ні з эк ра на мож на па вя лі чыць 
шрыфт, на ват змя ніць яго, як, да рэ чы, і ко лер.

Праў да, кам п'ю тар (у ад роз нен не ад кні гі) да во лі 
гру васт кая рэч, але ёсць жа і не вя лі кія ноў тбу кі. Ёсць, 
у рэш це рэшт, і зу сім ма лень кія план шэ ты, ку ды так-
са ма мож на за пам па ваць столь кі кніг, што за год не 
пра чы та еш...

А ўзяць, на прык лад, та кую рэч, як аў ды як ні гі!
Для лю дзей з праб ле ма мі зро ку гэ та вя лі кі плюс, 

ды і не толь кі для іх. Ідзеш па ву лі цы... ды не прос та 
ідзеш, а слу ха еш, на прык лад, «Ка пі тан скую дач ку» 
Пуш кі на. Ці «Са ля рыс» Ста ні сла ва Ле ма... тут ужо на 
свой, як ка жуць, густ...

Усё гэ та доб ра, толь кі вось ад но мя не не па ко іць — 
лёс па пя ро вых кніж ных вы дан няў. Коль кі ім яшчэ жыць 
за ста ло ся пры та кіх тэм пах раз віц ця элект рон ных 
срод каў ма са вай ін фар ма цыі?

Аб тым, што ў бу ду чым элект рон ныя кні гі цал кам 
вы цяс няць з на ша га ўжыт ку кні гі па пя ро выя, ка жуць 
ужо даў но. Пы тан не толь кі ў тым, як хут ка та кое мо жа 
ад быц ца...

Да бі ра ю чы ся што дня ра ні цай да мес ца ра бо ты на 
мет ро, я звяр нуў ува гу на тое, як мно га лю дзей у час 
па езд кі ба вяць час за чы тан нем. Пры чым амаль усе 
яны чы та юць элект рон ныя кні гі, і рэд ка хто па пя ро-
вую.

Яно і зра зу ме ла: чым браць з са бой таў шчэз ны 
кніж ны том, лепш усё гэ та за пам па ваць у то нень кі 
план шэт. Ды ту ды ўсё мож на за пам па ваць: пад руч ні кі, 
ву чэб ныя да па мож ні кі, кла сі ку, су час ную лі та ра ту ру 
роз ных жан раў...

Ні бы та і ра да вац ца трэ ба, што лю дзі па-ра ней ша му 
лю бяць чы таць... Але штось ці пе ра шка джае гэ та му 
ра да вац ца. Не як крыўд на ста но віц ца за ста рую доб-
рую па пя ро вую кні гу. Тым больш, што і сам пісь мен нік. 
Ня даў на вось чар го вая кні га вый шла. Па пя ро вая, як і 
ўсе па пя рэд нія...

Але ж пра грэс, як ка жуць, не спы ніць. Вось ужо і ў 
шко лы ідуць элект рон ныя пад руч ні кі... І не трэ ба бу дзе 
дзе цям згі нац ца пад ця жа рам дзя сят ка кніг на кож ны 
школь ны дзень. Па лёг ка, ды яшчэ якая!

Элект рон ныя пад руч ні кі, элект рон ныя дзён ні кі... Ды 
і сшыт кі так са ма хут ка элект рон ны мі ста нуць. А за мест 
руч кі ці, ска жам, алоў ка — кла ві я ту ра... За ад но і праб-
ле ма дрэн на га по чыр ка цал кам зды ма ец ца...

Толь кі вось як гэ та ада б'ец ца на зро ку на шых дзя-
цей? Ка лі і за раз так шмат блі за ру кіх ся род школь ні-
каў, то та ды, на пэў на, ву чань без аку ля раў му зей най 
рэд кас цю ста не...

Як і са ма па пя ро вая кні га...
Ці, мо жа, я за над та згу шчаю фар бы? Бо і тэ ат ру 

прад каз ва лі хут кае знік нен не яшчэ ў са мым па чат ку 
ХХ ста год дзя, пас ля з'яў лен ня кі не ма то гра фа і кі на тэ-
ат раў. А по тым, з раз віц цём тэ ле ба чан ня, ві дэа апа ра-
ту ры і ін тэр нэ ту, гэт кія ж ве шчу ны і пра ро кі прад ра ка лі 
хут кую смерць ужо са мім кі на тэ ат рам...

І што?
Тэ ат ры (і дра ма тыч ныя, і опер ныя) на род як на вед-

ваў, так і пра цяг вае на вед ваць, хоць ку ды там тэ ат-
раль ным пад мост кам да кам пью тар ных «на ва ро таў» 
у су час ных філь мах! І кі на тэ ат ры змаг лі ад ста яць сваё 
мес ца пад сон цам, пры ста са вац ца, пе ра тва рыц ца ў 
3D... і на ват 5D...

Дык, мо жа, і па пя ро вая кні га здо лее за ха вац ца, 
знай шоў шы сваю ні шу? Тут як у му зы цы: ка мусь ці 
па да ба ец ца су час ная поп-му зы ка, а ка мусь ці больш 
да спа до бы опе ра ці ба лет.

Так і з кні га мі. Элект рон ныя — для шы ро ка га ўжыт-
ку, па пя ро выя — ра ры тэт, пры кме та вы со кай куль ту ры 
іх ула даль ні ка. І, зра зу ме ла ж, гэ та бу дуць не тан ныя 
кніж кі ў мяк кіх вок лад ках, а пры го жа аформ ле ныя, 
да ра гія фа лі ян ты...

Вось толь кі б і ў бу ду чым лю дзі на бы ва лі гэ тыя 
шы коў ныя кні гі, у пер шую чар гу, для чы тан ня, а не 
прос та для та го, каб па ста віць аку рат на на па лі чку і 
час ад ча су дэ ман стра ваць гас цям і зна ё мым пры го жа 
аформ ле ныя вок лад кі.

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА
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Дзён нік на стаў ні каДзён нік на стаў ні ка  ��

ПА ПЯ РО ВЫЯ ПА ПЯ РО ВЫЯ 
ЦІ ЦІ 

ЭЛЕКТ РОН НЫЯ?ЭЛЕКТ РОН НЫЯ?

Zамор'еZамор'е  ��

Ра зам і цяг нік пе ра ку лім
Дзя сят кі па са жы раў 
элект рыч кі ў аў стра-
лій скім Пер це здо ле лі 
ар га ні за вац ца і вы зва-
ліць муж чы ну, які пра-
ва ліў ся ў за зор па між 
цяг ні ком і плат фор май. 
Дзя сят кі лю дзей ста лі 
ў шэ раг уз доўж са ста-
ву і прос та на хі лі лі яго, 
вы зва ля ю чы па са жы ра, 
які за храс.

Ін цы дэнт ад быў ся на стан цыі Stіrlіng. Муж чы на, які ўва хо дзіў у 
цяг нік, спа тык нуў ся, яго на га пра ва лі ла ся ў 15-сан ты мет ро вы за зор 
па між ва го нам і плат фор май і за храс ла там. Па са жы ры па ве да мі лі 
пра зда рэн не ва го на ва жа тым. Су пра цоў ні кі стан цыі спа чат ку па пра-
сі лі іх ады сці да су праць лег лай сця ны ва го на ў над зеі на тое, што гэ та 
ство рыць не аб ход ны на хіл і па вя лі чыць за зор. Ка лі гэ та не спра ца-
ва ла, па са жы раў па пра сі лі вый сці з ва го наў. Пас ля гэ та га ка ля 50 
ча ла век ста лі ўздоўж цяг ні ка і су мес ны мі на ма ган ня мі на хі лі лі ва гон, 
што і да зво лі ла вы зва ліць па цяр пе ла га. На мес ца зда рэн ня вы клі ка лі 
хут кую да па мо гу, але ўмя шан не ме ды каў не спат рэ бі ла ся: муж чы на, 
які на зваў ся Ні кам, абы шоў ся сі ня ка мі і дра пі на мі. Прад стаў нік транс-
парт най сіс тэ мы Transperth вы ка заў сваё за хап лен не дзе ян ня мі па са-
жы раў. «Ні хто не за стаў ся абы яка вым, — ад зна чыў ён. — Агуль ны мі 
на ма ган ня мі лю дзі вы ра та ва лі ча ла ве ка ад сур' ёз ных траў маў».

Ху дзей за... зо ла та
У Ду баі (Аб' яд на ныя Араб скія Эмі ра ты) пра хо дзіць уні каль-
нае спа бор ніц тва, дзе ня ма тых, хто прай граў. Уз на га ро ду 
атрым лі вае кож ны, хто да сяг нуў ня хай і ма лых, але вы ні каў. 
Так, у якас ці за ах воч ван ня за скі ну тыя «ліш нія кі ла гра мы» і 
да рос лыя, і дзе ці атрым лі ва юць чыс тае зо ла та!

Па доб ны кон курс быў аб ве шча ны ў го ра дзе дру гі год за пар. Вар-
та ад зна чыць, што ўдзель ні ка мі спа бор ніц тва мо гуць стаць лю дзі 
лю бой на цы я наль нас ці і ўзрос ту. За пе ра мо гу над сва і мі «ліш ні мі 
кі ло» кож ны кан кур сант атрым лі вае зо ла та — адзін грам каш тоў на га 
ме та лу за 1 скі ну ты кі ла грам ва гі. Вы ні каў (скі нуць не менш за два 
кі ла гра мы) удзель ні кі спа бор ніц тваў па він ны да сяг нуць за 2 ме ся-
цы. У гэ тым го дзе ўмо вы «тлус та га» кон кур су бы лі кры ху зме не ны. 
Так, на прык лад, ка лі ва гу скі ну ла дзі ця, то яно атры мае ўзна га ро ду 
ў па двой ным па ме ры — 2 гра мы зо ла та за кож ны «ліш ні» кі ла грам. 
Так са ма па двой ную ўзна га ро ду атры ма юць сем'і, якія ста лі кан кур-
сан та мі ра зам са сва і мі дзець мі.

Да рэ чы, ле тась па ху дзен не ўдзель ні каў кон кур су абы шло ся га рад-
ской каз не больш чым у 2 міль ё ны дыр хе маў, або $ 540 ты сяч. Та ды 
пе ра мож цам спа бор ніц тва бы ло ўру ча на 16 кі ла гра маў каш тоў на га 
«пры за».

Муж чы на, ку пі це ста нік!
У То кіа па сту пі лі ў про даж бюст галь та ры для муж чын. Гэ ты 
прад мет ніж няй бя ліз ны за клі ка ны зні зіць уз дзе ян не гра ві-
та цыі на гру дзі прад стаў ні коў моц най па ло вы ча ла вец тва. 
На він ку рэ ка мен да ва лі на дзя ваць на ноч.

Кошт «на він кі» склаў ка-
ля трох ты сяч ен (пры бліз на 
30 до ла раў). Па тэн цы яль ны мі 
па куп ні ка мі бюст галь та раў, 
якія атры ма лі наз ву Kaheі 
Oyasumі Bra, вы твор цы на-
зва лі спар тыў ных муж чын, 
якія кла по цяц ца пра пры га-
жосць це ла. Ка ку Ні шы о ка, 
у та кій скай кра ме яко га з'я-
ві лі ся ў про да жы муж чын скія 
бюст галь та ры, вы ка заў упэў не насць, што прад стаў ні кі моц на га 
по лу ма ла ве да юць пра свае гру дзі. «Ка лі ў муж чы ны доб ра раз-
ві тыя груд ныя мыш цы, з ча сам, пад уз дзе ян нем сі лы зям но га 
пры цяг нен ня, яго гру дзі мо гуць аб віс нуць, як гэ та ча сам зда ра ец-
ца з жан чы на мі», — рас па вёў ён. Дэ таль ту а ле та вы ка на на ў жоў-
та-ру жо вай га ме з укра пі на мі бе ла га і лі мон на га ко ле раў. У па ру 
да Kaheі Oyasumі Bra бы лі ство ра ны тру сы той жа рас фар боў кі. 
Ці бу дзе бюст галь тар эфек тыў ны для тых, у ка го груд ныя за ло зы 
па спе лі па цяр пець ад гра ві та цыі, або яго вар та раз гля даць толь кі 
як сро дак пра фі лак ты кі, не ўдак лад ня ец ца.

Вы на ход ства ўжо вы клі ка ла кры ты ку фіт нес-экс пер таў, якія лі-
чаць, што адзі ны спо саб пад трым лі ваць гру дзі пад цяг нутымі — гэ та 
зай мац ца спор там. Мер ка ван не на ву коў цаў з на го ды на він кі па куль 
не вы ка за на, ад нак мож на вы ка заць зда гад ку, што ідэя ба раць бы з 
на ступ ства мі гра ві та цыі ле жа чы зда ла ся б ім спрэч най.

Хо ча це за муж? 
Пя чы це сэнд ві чы!

Су пра цоў ні ца га зе ты New York Post Стэ фа ні Сміт атры ма ла 
ад свай го ка ха на га пра па но ву ру кі і сэр ца пас ля та го, як пры-
га та ва ла для яго 257 раз на стай ных сэнд ві чаў.

Усе бу тэрб ро ды аме ры кан ка па да ва ла бой фрэн ду ў рам ках за-
клю ча на га па між імі па гад нен ня: яна га туе 300 сэнд ві чаў, пас ля ча-
го атрым лі вае за ру чаль ны пярс цё нак. Та кім чы нам, Сміт уда ло ся 
вы ка наць умо вы на 43 сэнд ві чы ра ней, чым гэ та бы ло аб га во ра на 
па між за ка ха ны мі. Сміт па ча ла ад лік бу тэрб ро даў у 2012 го дзе, ка лі 
яе ка ха ны Эрык Шуль тэ ска заў ёй: «Мі лая, ты за 300 сэнд ві чаў ад за-
ру чаль на га пярс цён ка». Як пры зна ла ся жур на ліст ка, пры няць вы клік 
яе пры му сі ла не толь кі ка хан не да Эры ка, але і мэ та на кі ра ва насць і 
за хоп ле насць ку лі на ры яй.

Каб да ваць спра ва зда чу аб сва іх пос пе хах у спра ве пра соў ван ня 
да сва ёй мэ ты, за ру чын з Шуль тэ, Сміт за вя ла блог «300 sandwіches», 
дзе раз мяс ці ла ін фар ма цыю аб па гад нен ні, а так са ма ста ла пуб лі-
ка ваць рэ цэп ты і фа та гра фіі бу тэрб ро даў. У па чат ку ле та ў бло гу 
Стэ фа ні Сміт з'я віў ся пост, у якім яна па ве да мі ла пра тое, што Эрык 
зра біў ёй пра па но ву. «Сло ва мі не маг чы ма пе ра даць, якая я шчас-
лі вая. Не та му, што атры ма ла гэ ты за ру чаль ны пярс цё нак, а та му, 
што мя не ча ка юць дзіў ныя пры го ды, якія мне трэ ба бу дзе пе ра жыць 
ра зам з ма ёй дру гой па ло вай», — на пі са ла жур на ліст ка. Ка лі Сміт і 
Шуль тэ ма юць на мер ажа ніц ца, не ўдак лад ня ец ца.

Пакаштуйце ку зур ку
Ва ўсім све це ку зур кі ўсё час-
цей ус пры ма юц ца як кры ні ца 
хар ча ван ня для ча ла ве ка. І ка-
лі ра ней гэ та бы ло эк зо ты кай 
Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі, то за-
раз трэнд пе ра мяс ціў ся і ў Еў-
ро пу, а так са ма ў Паў ноч ную 
Аме ры ку.

На прык лад, у Гер ма ніі вель мі 
па пу ляр ныя ле дзян цы з на ся ко-

мы мі. Вы со кая коль касць бял ку і да ступ насць ад ло ву да зва ля юць 
са праў ды лі чыць на ся ко мых доб рай кры ні цай хар ча ван ня. На прык лад, 
вось та кія ле дзян цы пра па ноў ва юц ца ў ад ной з ня даў на ад кры тых ка-
вяр няў у Бер лі не. Вось толь кі як быць з эс тэ ты кай? Ві да воч на, што не 
кож ны ча ла век здоль ны пра глы нуць лі чын ку і тым больш яе раз жа ваць. 
Стэ рэа ты пы, якія скла лі ся ста год дзя мі, пе ра шка джа юць нам ажыц-
цяў ляць мно гае. Са ла та з ко ні ка мі, са ран ча з чы лі, муч ныя чар вя кі з 
ка ры цай і ка лянд рай. Сма ка та! Праў да, не для кож на га з нас :)

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС
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...Не ве даю, як ін шыя, а вось мы, усім кла сам, з'яз джа ем ся 
ў сваю шко лу што год.
Зра зу ме ла, што клас знач на па ра дзеў: ад ных ня ма, ін шых лёс 
за кі нуў ку дысь ці да лё ка. Але ж для ас тат ніх пер шая 
су бо та лі пе ня — дзень свя ты і жа да ны. Мы імк нём ся сю ды, 
бо мі ну лае за ста ло ся ў на шай па мя ці як пры ста нак сум лен ня, 
спра вяд лі вас ці, шчы рас ці.

Тут, у вяс ко вай шко ле, мы з удзяч нас цю ўзгад ва ем сва іх на стаў ні каў. 
Яны жы лі, му сіць, не ба га цей за ша ра го вых вяс коў цаў, ме лі гас па дар ку, 
га да ва лі ўлас ных дзя цей, ад нак, ня гле дзя чы на хат нія кло па ты, вы крой-
ва лі час для па за клас ных за ня ткаў, зай ма лі ся з вуч ня мі ў гурт ках, на цэль-
ва лі на са мыя вы со кія жыц цё выя мэ ты. Амаль усе на шы вы пуск ні кі, якія 
пас ля шко лы ха це лі ву чыц ца да лей, па сту па лі ў абра ныя на ву чаль ныя 
ўста но вы.

Са ма ад да насць на стаў ні каў ад бі ла ся ў па мя ці вуч няў. Мы пра цу ем і 
сум лен на жы вём дзя ку ю чы ім.

Зрэш ты, і ця пер у шко ле не ад чу ва ец ца без да ні па між мі ну лым і су-
час ным. Сум лен ная пра ца во пыт ных пе да го гаў і руп лі васць ма ла дых 
вы лі ва юц ца ў доб рыя ве ды вуч няў. Ды рэк тар Да ра га наў ска га ву чэб-
на-пе да га гіч на га комп лек су «Дзі ця чы сад—ся рэд няя шко ла» Ста ні слаў 
Мі хай ла віч Стру пін скі з го на рам за зна чае, што ўсе вы пуск ні кі мі ну ла га 
на ву чаль на га го да (як, да рэ чы, і ўсіх апош ніх га доў) з пер ша га ра зу па-
сту пі лі ў ВНУ, пры чым толь кі адзін з іх бу дзе ву чыц ца за гро шы, ас тат-

нія — на бюд жэт най фор ме на ву чан ня. Ці ж не пра гэ та ма раць баць кі 
кож на га дзі ця ці?! І ці ж не та кія пос пе хі вуч няў ро бяць го нар усёй на шай 
бе ла рус кай сіс тэ ме аду ка цыі?

Да рэ чы, Ста ні слаў Мі хай ла віч кі руе шко лай не адзін дзя ся так га доў — 
гас па дар. «Па гля дзі це, і гэ та на Бе ла ру сі ў вёс цы!» — та кі здзіў ле ны 
вок ліч раз мяс ціў у се ці ве адзін з жы ха роў брат няй кра і ны, па бы ваў шы ў 
Да ра га наў скім ву чэб на-пе да га гіч ным комп лек се, дзе і для дзя цей, і для 
пе да го гаў ство ра ны ўсе ўмо вы!

А яшчэ тут прос та вы дат ны края знаў чы му зей...
Ча сам ду ма ец ца, што ў да сяг нен нях шко лы ёсць драб ні цы ўнёс каў і 

бы лых яе вуч няў. Пры нам сі, на апош няй су стрэ чы вы пуск ні коў усе го ра ча 
ві та лі Рэ гі ну Са ро ку, якая скон чы ла шко лу 60 га доў та му! Чым не прык-
лад для су час ных вуч няў — перш за ўсё, не ста рэць ду шой і, зра зу ме ла, 
вы зна чыць мес ца ве даў у сва ёй сіс тэ ме каш тоў нас цяў.

...Бур лі вы па ча так но ва га ста год дзя зноў і зноў за дае пы тан не: з ча го 
па чы на ец ца Ра дзі ма? Мае ад на клас ні кі ўслед за паэ там сцвяр джа юць: з 
ма люн ка ў тва ім бук ва ры, з вер ных сяб роў, з сум лен ных на стаў ні каў. Яны 
ка жуць: «Мы з'яз джа ем ся ў вёс ку, каб тры маць спра ва зда чу — і пе рад 
ты мі, хто ёсць, і пе рад ты мі, ка го ўжо ня ма...»

Ва ле рый МІ ХА ДЗЮК,
вы пуск нік Да ра га наў скай ся рэд няй шко лы 1970 го да,

г. Мінск
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Тра ды цыіТра ды цыі  ��

СУ СТРЭ НЕМ СЯ Ў ДА РА ГА НА ВЕ!СУ СТРЭ НЕМ СЯ Ў ДА РА ГА НА ВЕ!


