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А ле ці шчы зна ё мы Мі ко ла Б., яко га тут 
за вуць Ка лян, на прош ва ец ца ў па моч ні кі 
па дроб най цяс ляр скай спра ве. Яго па ва га 

да мя не па тро е на, бо ён ней кім чы нам да ве даў ся, 
што пе ра бра дзі ла ў бут лі па рэч ка вае ві но — цэ лая 
бут ля пры ха ва на ў ха це.

Рап там яго ўва гу пры цяг вае маж ная па ву чы ха 
з кры жам на спі не, якая не асця рож на вы па ўзла 
па грэц ца на драў ля ны ву шак. Ка лян спрыт на за-
мах ва ец ца ма ла тком, а я не па спя ваю сха піць 
яго за ру ку. Ад па ву чы хі раз ля та юц ца пыр скі. Зух 
за да во ле на гі кае, але за ўва жае маю па гар ду і за-
пра шаль на за зі рае ў во чы.

— Чё та кое, Ва сі ліч?
— У ця бе арах на фо бія, Ка лян? — пы та ю ся.
Ён ня ўцям на па ціс кае пля чы ма. Га ва рыць з 

ім амаль не мае сэн су. Ні пра зна ка мі ты фан тас-
тыч ны апо вед Рэя Брэд бе ры, у якім па да рож ні кі ў 
мі ну лае вы пад ко ва за бі ва юць ма ты ля і які эфект 
ба чаць пас ля гэ та га, ка лі вяр та юц ца ў свой час, ні 
ўво гу ле пра па гро зу і на ступ ствы ка та стра фіч на га 
знік нен ня ві даў жы вёл.

Адзі ны ар гу мент я ўсё-та кі яму пры вод жу.
— Ці ве да еш ты, што, па пад лі ках на ву коў цаў, 

ка лі за гі нуць па ву кі, то Зям ля па кры ец ца трыц ца-
ці мет ро вым сло ем мух?

— Ня ўжо? — здзіў ле ны Ка лян.
— Мо жа, ты лю біш мух?
— Не, не вель мі, — ад каз вае зух.
— Пай шоў прэч, Ка лян, — ад хі ляю я са ма зва-

на га па моч ні ка. — Пра ца скон ча на.
Зух сы хо дзіць вель мі не за да во ле на, амаль у 

ад чаі, бо ў дум ках ужо за смокт ваў па рэч ка вае, 
а тут аб лом.

... Але на ша му гра мад ству, пэў на, на ды шоў час, 
каб усу тыч за няц ца праб ле май жорст ка га абы хо-
джан ня з жы вё ла мі і іх аба ро ны. Ад па вед ныя за ка на-
даў чыя ак ты пла ну ец ца пры няць ужо ў гэ тым го дзе ў 
пар ла мен це, а па куль што чар го вая хва ля ге на цы ду 
да жы вёл раз-по раз на бя гае на гра мад ства.

Ф
АК ТЫ ўраж ва юць сва ёй бес сэн соў най, 
ту пой жорст кас цю, якая ча сам мя жуе з 
са дыз мам. Вось у ста лі цы ней кі мань як 

здзі рае жыў цом ску ры з ка тоў, а ў Ба ры саў скім 
ра ё не пад лет кі ця га юць на лан цу гу па бе ра зе рэч кі 
жы во га баб ра. Вось дзя сят кам бак ла наў ад ра за-
юць дзю бы, і птуш кі па мі ра юць ад го ла ду. А гэ та 
ўво гу ле вяр шы ня цы ніз му — ама тар па ля ван ня і 
аг ра ту рыз му з су сед няй кра і ны ў п'я ным за па ле 
за бі вае зуб роў і г.д.

Да рэ чы, пра ад моў ную ры су так зва на га аг ра-
ту рыз му — хоць гэ тая тэ ма больш шы ро кая. Тэ ле-
ба чан не па ка за ла ня даў на сю жэт пра тое, што на 
пад вор ку пры ват най аг ра ся дзі бы ў вёс цы Лі па ві-
чы Чаш ніц ка га ра ё на ў вель мі цес най клет цы без 
да зво лу ўтрым лі ва ец ца трох га до вая мядз ве дзі ца.

Хо чац ца спы таць у па доб ных гас па да роў: ня ў-
жо жа дан не ўзба га цець «за ад ну ноч» на столь кі 
моц нае, што вы га то вы па-ха лоп ску пры ні жац ца і 
за па бя гаць пе рад «за лёт ны мі» чу жын ца мі, яшчэ ў 
да да так і бяз дум на ах вя ру ю чы па ку та мі без ад каз-
ных жы вёл? Тым больш, што так зва ныя ту рыс ты 
не заў сё ды сяб ру юць з за ко нам і ма рал лю.

Уво гу ле, нель га да зва ляць ад стрэль ваць жы-
вёл у на шых ля сах абы-ка му, ня гле дзя чы на тое, 
што яны, па ляў ні чыя, пла цяць быц цам за тое не-
ма лыя гро шы. На гэ тым — мы не ўзба га це ем, не 
«па ды мем ся», а, мяр кую, толь кі стра цім свой твар 
як цы ві лі за ва на га на ро да.

Ня даў на бы ло аб' яў ле на пра да звол но ва га 
спо са бу па ля ван ня — з ар ба ле там ці лу кам. Маў-
ляў, гэ та прак ты ку ец ца амаль у двац ца ці кра і нах 
Еў ро пы. Вя до ма, та кая эк зо ты ка — так са ма для 
аг ра ту рыс таў. Су час ны ар ба лет аль бо лук каш туе 
дзя сят кі ты сяч умоў ных адзі нак. Ба га тыя за меж ні кі 
не су праць «ад цяг нуц ца» ў на шых ля сах, якія, да рэ-
чы, зай ма юць ледзь не па ло ву тэ ры то рыі і па куль 
яшчэ слу жаць на ту раль най схо ван кай і мес цам 
пра жы ван ня шмат лі кім жы вё лам, не ка то рыя з якіх 
за не се ны ў так зва ную Чыр во ную кні гу. Але ці на-
столь кі бяс крыўд ны та кі спо саб па ля ван ня? Бу дзе, 
вя до ма, шмат пад ран каў, якія за гі нуць пас ля.

На дум ку роз ных зо а а хоў ных гра мад скіх ар га-
ні за цый і шмат лі кіх жы ха роў све ту і на шай кра і ны 
ім пэт па ляў ні чых даў но вар та аб ме жа ваць. У іх, 
ба чы це, та кая жарсць, та кое хо бі, та кое за хап-
лен не, што яны не мо гуць жыць, каб не пус ціць 
кроў яко му зве ру. Аль бо па ла са вац ца мя сам ла ся, 
дзі ка, ка зу лі, баб ра, мядз ве дзя, зуб ра і г.д. Дзі ка 
слу хаць та кія на ві ны, як на прык лад, у Аф ры цы 
ней кі ня ўрымс лі вы бра кань ер за дзень за стрэ ліў 
ка ля трыц ца ці (!) сла ноў. А вы ні шчэн не кі тоў, тыг-
раў, ле а пар даў? «Ца ру пры ро ды» між тым вар та 
пом ніць пра роц кае вы каз ван не Пі фа го ра: «Тая 
бяз мер ная жорст касць, з якой ча ла век ста віц ца да 
жы вёл, не мі ну ча абер нец ца да яго са мо га».

Мож на зра зу мець, на прык лад, Джы ма Кор бе та, 
пра фе сій на га па ляў ні ча га і вя до ма га пісь мен ні ка, 
які, рэ аль на ры зы ку ю чы жыц цём, па ля ваў вы-
ключ на на тыг раў-лю да е даў, а по тым па-май стэр-
ску апі саў гэ та ў сва іх кніж ках. А вось не ка то рыя 
сцэ ны так зва на га «са фа ры» ў тво рах Э. Хе мін гу эя 
вы клі ка юць па чуц цё ча сам бес сэн соў на га і ні чым, 
акра мя фа на бэ рыі, не аб грун та ва на га за бой ства 
і так ужо не шмат лі кіх ві даў жы вёл. У пры ват нас ці 
— ка шэ чых. Хоць сам звы чай ных ка тоў лю біў і на 
ві ле на Ку бе тры маў іх ка ля са ра ка асо бін.

Яшчэ адзін ню анс. Не сак рэт, што так зва ная 
дрэ сі роў ка цыр ка вых жы вёл — гвалт і жорст касць, 

а іх вы ступ лен ні пе рад пуб лі кай, ня гле дзя чы на ўсе 
ад га вор кі — ма раль нае зла чын ства. Гэ та доб ра ра-
зу меў Джэк Лон дан — пісь мен нік су свет на га маш-
та бу, вы дат ны знаў ца і апі саль нік «бра тоў на шых 
мен шых». Ён, да рэ чы, заўж ды быў упар тым пра ціў-
ні кам уся ля кіх цыр ка вых шоу з удзе лам жы вёл.

Я
ШЧЭ адзін бок праб ле мы: су іс на ван не з 
хат ні мі жы вё ла мі, пры ру ча ны мі на мі, і ў 
шмат лі кіх вы пад ках па-здрад ніц ку ад ры-

ну ты мі. Нель га крыў дзіць тых, хто да ве рыў ся та бе, 
— пра гэ та вар та пом ніць кож на му. «Брать ев наших 
меньших никогда не бил по го ло ве» — за рыф ма ваў 
не як вя до мы ра сій скі па эт ся рэб ра на га ве ку Сяр гей 
Ясе нін. На вя лі кі жаль, гэ тае за па мя та ва лі. У два рах 
жы лых квар та лаў, на ву лі цах са мот на ба дзя юц ца 
бяз до мныя ка ты і са ба кі. Раз-по раз іх ма лы мі бя-
руць дзе ля за ба вы ў ква тэ ру, а пас ля вы кід ва юць 
на го лад і хо лад. Яны ча сам раз мна жа юц ца ў якіх 
пад ва лах, у ка на лі за цы ях, на за кі ну тых пуст ках у 
не спры яль ных умо вах, па ку ту юць са мі і ства ра юць 
вя лі кі дыс кам форт лю дзям. Та ды іх атруч ва юць, ад-
стрэль ва юць аль бо ад лоў лі ва юць у пры ём ні кі, дзе 
праз ней кі час так са ма зні шча юць.

Мно гія ўла даль ні кі жы вёл ча сам эле мен тар на 
не ве да юць пра ўмо вы іх утры ман ня: на прык лад, 
вы гуль ва юць са ба ку без на морд ні ка і па вад ка, 
вы рошч ва юць уво гу ле за ба ро не ных жы вёл — ваў-
коў, кра ка дзі лаў, мядз ве дзяў, буй ных рэп ты лій. 
Раз-по раз гэ та за кан чва ец ца тра гіч на. У за ка-
на даў стве, між тым, ня ма акрэс ле ных ар ты ку лаў 
за па глум з жы вёл, за на цкоў ван не дра пеж ных 
іх ві даў на ча ла ве ка, на ін шых жы вёл. Не рас-
пра ца ва ны ад па вед ныя ме ры па ка ран ня тых, хто 
па ру шае эле мен тар ныя нор мы ма ра лі.

Ш
ТО ДНЯ на пла не це зні ка юць сот ні ві даў 
жы вёл. Яны яшчэ не са мыя моц ныя звё-
ны бія ла гіч на га лан цу гу. Тым не менш 

на ступ ствы ўжо ад чу ва юц ца. А вось вар та, на прык-
лад, знік нуць пчо лам, дык, як за ўва жыў А. Эй нштэйн, 
ча ла вец тва пра іс нуе мак сі мум ча ты ры га ды. Апош нім 
ча сам пла не ту лі ха ма ніць. Ура га ны, смер чы, па вод кі, 
не бы ва лая спё ка, цу на мі, ак тыў насць вул ка наў. Ма-
ла эфек тыў ны Кі ёц кі і ін шыя пра та ко лы. За бі лі тры-
во гу і ў ААН. А што ча ла вец тва? Яно па куль — як 
той не да лё кі Ка лян з ма ла тком у ру цэ. Зні шча юц ца 
ля сы, акі я ны і рэ кі. Гі нуць жы вё лы, бія сфе ра. Мы 
ры зы ку ем за стац ца не ўза ба ве сам-на сам хі ба што 
з па цу ка мі, та ра ка на мі, кла па мі і му ха мі. Змя ня ец ца 
клі мат і ў на шай кра і не. Да нас з усі мі на ступ ства мі 
міг ры ру юць ві ды жы вёл, якія на ся ля лі больш паў днё-
выя рэ гі ё ны. Адап та вац ца да ўся го гэ та га па він ны і 
мы. І дзей ні чаць ра зум на, рас пра ца ваў шы і пры ня ў-
шы ад па вед ныя за ко ны.

Юры СТАН КЕ ВІЧ

�

НЯ ДОЎ ГА 
МУ ЗЫ КА ІГ РА ЛА

Кал га сы ця пер ужо не кал га-
сы, а СВК — сель ска гас па дар-
чыя вы твор чыя ка а пе ра ты вы, 
што, зга дзі це ся, гу чыць! Ды і 
ад па вя дае, зда ра ец ца.

Дык вось. У адзін з та кіх до-
сыць па спя хо вых ка а пе ра ты ваў 
но вы кам байн пры сла лі — са-
мы да ра гі з усіх «за меж ні каў», 
са мы пра дук цый ны і са мы «на-
ва ро ча ны»: ка бі на ў яго — што 
пульт ка раб ля, хоць у кос мас 
ля ці: столь кі там роз ных кно пак 
і кно па чак, столь кі пры лад, каб 
аб лег чыць пра цу ме ха ні за та ра. 
А да ўся го яшчэ і за да валь нен не 
яму пры нес ці, бо маг ні то ла там 
— на апош ні «Мер се дэс» ста віць 
мож на!

Вя до мая спра ва — у ня ўме-
лыя ру кі гэт кі цуд не ад да сі. Яго 
Іва ну Ва сіль е ві чу да ве ры лі. Той 
— до ка — най леп шы ме ха ні за-
тар! Той, ка за лі, са свай го ста-
ро га кам бай на пы лін кі здзі маў, 
а ўжо на гэ ты, як мер ка ва ла ся, 
дык і на огул — ма ліц ца бу дзе! 
Але...

Не пры вя ло ся, што на зы ва ец-
ца, не атры ма ла ся!

Па ча ло ся з та го, што но вы 
агрэ гат за ці ка віў усіх — і на-
чаль ства так са ма: сам стар шы ня 
знай шоў час, каб па дзі віц ца, каб 
пад няц ца ў ка бі ну.

Ва сіль е віч — ужо як гас па дар 
— яго з ра дас цю су стрэў, усё, 
што мог, рас ка заў, па ка заў, на-
ват па ка таў кры ху... З му зы кай!

— Доб рая ма шы на, — пас ля 
гэ та га пры знаў стар шы ня, — мо-
жаш пра ца ваць. Але маг ні то ла, 
брат, — гэ та ўжо за ліш не... Зні-
мі... Ве ча рам пад' еду — на маю 
ма шы ну па ста віш.

Спах мур неў ме ха ні за тар, 
крыўд на яму ста ла, ды так... Ні-
хто ў СВК на чаль ству не пя рэ чыў 
(мо ды та кой не бы ло), а ён — на-
ва жыў ся. Ска заў, што ка лі за вод 
гэ ту маг ні то лу ў ка бі не па ста віў, 
дык хай яна і ста іць — не вам 
зні маць, маў ляў. А ка лі зні ме це 
— на гі ма ёй на гэ тым кам бай не 
не бу дзе! Са мі та ды і пра цуй це.

Му сіць, спа дзя ваў ся дзі вак, 
што стар шы ня пры слу ха ец ца, ад-
мо віц ца ад сва ёй «ідэі»... Дуд кі: 
маг ні то лу ўсё ж зня лі і па ста ві лі 
— ту ды, дзе яна больш па трэб ная. 
Гэ та зна чыць, на джып стар шы ні.

А тым ча сам жні во на дыш ло. 
Ва сіль е віч сло ва стры маў — на 
ста рым кам бай не за стаў ся. На 
но вы — но ва га ча ла ве ка знай шлі 
і як быц цам не злом ка, а не за-
во дзіц ца ма шы на, хоць ты плач! 
Што ні ра бі лі, як ні кру ці лі...

Стар шы ня да Ва сіль е ві ча і 
ледзь не за груд кі:

— Гэ та са ба таж, — кры чыць, 
— за раз мі лі цыю вы клі чу! Пры зна-
вай ся, што ты скру ціў, ку ды дзеў?

— Ды ад ча пі це ся! — абу ра ец-
ца той. — Мне — у ад роз нен не 
ад вас — ні чо га з та го кам бай на 
не трэ ба!

Што ра біць? Ску ме ка лі та ды, 
што агрэ гат жа но вы — на га-
ран тыі, зна чыць, трэ ба зва ніць 
у сер віс ны цэнтр — вы клі каць 
бры га ду ра монт ні каў...

Тыя са праў ды, як ба чыш, пры-
мча лі ся і ад ра зу ў ка бі ну.

Стар шы ня за імі: сам, ві даць, 
ха цеў ка лі не зла чын ства рас-
крыць, то пра са чыць за ра мон-
там... Ка ра цей — сур' ёз на быў 
на стро е ны.

А ра монт ні кі — тыя на ад ва-
рот: на па нель кі ра ван ня гля ну лі 
і ад ра зу ў ро гат. Маў ляў, ну што 
тут бу дзеш ра біць, — паў сюль 
ад на і тая ж «пес ня»: не кан ды-
цы я нер, дык маг ні то лу зні муць! 
Вось і тут... «Дзе, — пы та юц ца, 
— той зло дзей-кам па зі тар? Хто 
му зы ку пры са бе чыў? Трэ ба вяр-
нуць, бо ру ха вік без яе ні ко лі не 
за вя дзец ца».

Аказ ва ец ца, тыя вы твор цы-
за меж ні кі, кам плек ту ю чы кам-
бай ны для про да жу ў кра і ны 
бы ло га Са ю за, улі чы лі «асаб лі-
вас ці на цы я наль на га жні ва». І 
та му элект рыч ны лан цуг для за-
пус ку ру ха ві ка «за каль ца ва лі» 
са штат най маг ні то лай: бу дзе на 
мес цы яна (да па слуг кам бай не-
ра), бу дзе пра ца ваць і кам байн, 
а не — вы ба чай це...

Так што ня доў га стар шы ня па-
це шыў ся му зы кай: ад даў на зад. 
А вось мя нуш ку — Мо царт — му-
сіць, ужо не вер не. На ўсё жыц цё 
пры ля пі ла ся.

В. Клі маў, г. Ма гі лёў

ВЕ ДАЙ, КА ТОК, 
СВОЙ КУ ТОК

...Дры жыць зям ля ад не-
спа кою. Хоць ты тэ ле ві зар не 
ўклю чай: то зем ля тру сы, то ка-
та стро фы, то вой ны. Страх, што 
ро біц ца на све це! А зрэш ты, што 
там га ва рыць пра свет — вя лі кі, 
не аб дым ны — ка лі тут на ўлас-
ным пад вор ку мі ру ня ма. З кім? 
Ды не па ве ры це — са звы чай-
ным пеў нем!

Не вам ка заць — пра цы ў гас-
па дынь-вяс ко вак хоць ад баў ляй, 
пры чым з са май ра ні цы. І ка роў-
ку трэ ба па да іць ды ў по ле вы-
пра віць, і ма ла ко спа рад ка ваць 
ды дзяр жа ве здаць, і сві нак па-
кар міць, і ка та з са ба кам, і ся-
мей ні кам штось пры га та ваць... 
Да ўся го і ча су яшчэ ў аб рэз.

Вось і бе га ла я то з вяд ром, 
то з ка шом, то з ве ні кам... Мі ма-
ходзь яшчэ ку рат нік ад чы ні ла, як 
на тое лі ха, бо пя вун ад ра зу ж у 
двор і за спра ву — да ку рэй сва іх 
кі нуў ся.

Та кой бя ды, зда ва ла ся б! І хто 
б на гэ та зва жаў, ка лі б ён, ака-
ян ны, чы ніў свае лю бо шчы не дзе 
па вод даль, а то ж пад на га мі, на 
сцеж цы, дзе трэ ба не прос та ха-
дзіць, — бе гаць.

— Кыш, — сва ру ся на яго і на-
гой як дам — пад пэў нае мес ца.

Пе вень у крык! Чыр во ная 
шыш ка на га ла ве аж па сі не ла 
ад злос ці, «за вуш ні цы» пад дзю-
бай за трэс лі ся... Па крыў дзіў ся, 
бач ты...

Па ра біў шы ўсе хат нія спра вы, 
я ў го рад за спя ша ла ся. Пры бра-
ла ся ва ўсё свет лае (дзень спя-
кот ны зай маў ся), за мкну ла дзве-
ры, па да ла ся за ве ран дач ку, каб 
ключ у пэў нае мес ца па клас ці. 
Толь кі са гну ла ся...

Удар быў та кі не ча ка ны і на-
столь кі моц ны...

Каб сця міць, што ад бы ло ся, 
ада рва ла во чы ад зям лі і ім жа 
не па ве ры ла: на су праць мя не 
ста яў... пе вень.

— Ах жа ты, пос кудзь! Ах жа 
гад! Ты помс ціць мне бу дзеш?!

Сха пі ла я ней кі дзяр кач, кі-
ну ла ся да яго. Не да гна ла, на 
жаль...

Да та го ж па тва ры, па блуз-
цы раў чу ком, мож на ска заць, 
цур чэ ла кроў. Трэ ба бы ло не як 
спы ніць...

З та го дня на на шым пад вор-
ку па ча ла ся вай на. Пе вень, па-
доб на, не мог да ра ваць мне — 
лез біц ца пры кож ным вы пад ку. 
Я, вя до ма ж, яму... Яшчэ і та му, 
што вы га да ва ла (з ма ле неч ка-
га!), што не як раз вы рва ла з лап 
ка та і по тым ля чы ла, што кар мі-
ла... І гэ та, вы хо дзіць, на сваю ж 
га ла ву? Вы ма хаў, бач, за бія ка — 
пле чы шы ро кія, ла пы тоў стыя...

Чым гэ тае су праць ста ян не 
скон чы ла ся? Ці вам ка заць: чым 
па він на бы ло — пе ра мог ду жэй-
шы. Ін шы мі сло ва мі, ха пі ла та го 
пе ву на і на бу лён, і на боршч, і 
на ха ла дзец.

Н.С., Бя рэ зін скі р-н

ЧА ГО НЕ КУ ПІШ 
ЗА ГРО ШЫ

Гэ ту гіс то рыю я збі ра ла ся рас-
ка заць даў но, але ўсё неш та ад-
клад ва ла. А тут дня мі апы ну ла ся 
ў Мін ску, зай шла ва ўні вер маг 
«Бе ла русь», чую ледзь не з па-
ро га (па гуч най су вя зі і шка да, 
што па-рус ку): маў ляў, па куп нік, 
які за быў ся рэш ту, ка лі лас ка, 
вяр ні це ся ў ад дзел гас па дар чых 
та ва раў...

Не ве даю, ці вя лі кая там бы-
ла су ма, але аб вест ку паў та ра лі 
не каль кі ра зоў. Так што быў час: 
у не ка га — каб ус пом ніць пра за-
бы тую на ка се рэш ту, у не ка га 
— каб уз га даць сваё...

Мой брат Жэ ня (ён жы ве ў 
вёс цы ў Ба ры саў скім ра ё не) га ды 
тры та му зра біў сям'і па да ру нак 
— ку піў бі ле ты ў цырк. Ма лыя, 
вя до ма ж, ска ка лі ад ра дас ці, 

да ча кац ца не маг лі, ка лі на рэш-
це ка ні ку лы, ка лі на сту піць той 
дзень...

Да Мін ска: брат, як заў сё ды 
да ехаў на ма шы не, а там яны 
спус ці лі ся ў мет ро, бо трэ ба ж 
па ка заць дзе цям стан цыі.

Ура зіў іх і цырк: спа чат ку бу-
ды нак (яны там фа та гра фа ва лі-
ся, елі ма ро зі ва)... А ўжо по тым 
пра гра ма... Брат ка заў, што мо-
ву ад за хап лен ня ады ма ла на ват 
яму, да рос ла му!

...Пас ля спек так ля яны пла-
на ва лі пе ра ку сіць у «Мак до наль-
дсе», але па да ро зе ім тра піў ся 
ўні вер сам з бу фе там, ці тое ка-
вяр няй. У про да жы, па гля дзе лі, і 
пі рож ныя, і сок, і бу ла чак роз ных 
шмат. Так што яны не ча га на бра-
лі, па ста лі ка ля доў га га сто лі ка, 
дзе ці па ссоў ва лі свае шап кі на 
спі ны, брат — па клаў у па кет і 
па ве сіў уні зе на кру чок...

Доб ра пад сіл ка ва лі ся. По-
тым пе ха той сха дзі лі на пло шчу 
Пе ра мо гі, на Вай ско выя мо гіл кі 
да Ян кі Ку па лы і Яку ба Ко ла са і 
толь кі пас ля гэ та га ўжо ад пра ві-
лі ся да моў.

Дзве ры ім ад чы ні ла ма ту ля. У 
цыр ку яна не бы ла, та му дзе ці, 
вя до ма ж, з па ро га і на пе ра бой 
узя лі ся рас каз ваць ёй, што ба-
чы лі...

Ма ці слу ха ла, усмі ха ла ся, а 
за ад но па звыч цы пра вя ра ла, 
ці не па губ ля лі яны ша лі кі, ці на 
мес цы ру ка ві цы...

І вось тут — брат ка заў — яго 
ні бы то кам «ляс ну ла», бо дзі ця-
чыя шап кі ўжо ві се лі на ве шал-
цы, а вось яго...

Што важ на — гро шы на яе 
(пер шую ў жыц ці пры стой ную — 
з нор кі) яму па да ры лі баць кі на 
дзень на ра джэн ня. І над зеў ён 
яе толь кі раз!

...На зад у Мінск, як по тым рас-
каз ваў, ехаў не сам — ней кая сі-
ла гна ла і як быц цам між во лі... 
Пы таў ся сам у ся бе, яко га раж на, 
бо шап кі ж на мес цы ад на знач на 
не бу дзе! Ад куль, ка лі з та го пе-
ра ку су прай шла не ад на га дзі на, 
ка лі за гэ ты час ля «іх» сто лі ка 
ў тым бу фе це спы ні ла ся, мо жа, 
сот ня лю дзей...

Якое ж бы ло здзіў лен не, ка лі 
ён ад чы ніў дзве ры і яшчэ зда лёк 
уба чыў, што па кет (во чы на лоб 
— ня ўжо яго?!)... ві сіць — на тым 
са мым мес цы, на тым са мым 
круч ку! Ля яго ней кія сту дэнт кі 
ста яць, спа кой на п'юць са бе ка-
ву, раз маў ля юць.

Жэ ня па ды шоў да іх, спы таў: 
«Мож на, я свой па кет за бя ру?» 
Тыя: «Ды ка лі лас ка!»

Брат за браў: не ады хо дзя чы, 
да стаў ад туль шап ку, па гла дзіў, 
па ма цаў — над зеў на га ла ву.

По тым і ў тым жа ўні вер са ме 
ку піў пляш ку ві на, каб ве ча рам 
з жон кай вы піць — за тое, што 
цу ды ўсё ж зда ра юц ца (і не толь кі 
ў цыр ку), за тое, што знай шла ся 
шап ка... І за неш та яшчэ — ку ды 
больш важ нае і да ра гое-да ра гое, 
ча го не ку піш за гро шы, на ват за 
са мыя вя лі кія.

М. Мах нач, г. Баб руйск
Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Уласны поглядУласны погляд  ��

АВЕН. Мо жа це сме ла пры сту паць да но ва га пра ек-
та, асаб лі ва ка лі ён абя цае доб ры пры бы так. Не вар та, 
ад нак, ні з кім дзя ліц ца сва і мі дзе ла вы мі пла на мі. А вось 
аса біс тае жыц цё мо жа це аб мер ка ваць з сяб ра мі. Яны 

мо гуць даць слуш ную па ра ду. Не пад да вай це ся эмо цы ям: па чуц ці 
мо гуць пры му сіць вас пай сці на зу сім не апраў да ную ры зы ку.

ЦЯ ЛЕЦ. Па спра буй це рэ аль на аца ніць свае сі лы і не 
ўзваль ваць на ся бе не па сіль ны аб' ём пра цы, інакш мож на 
за стац ца без вы хад ных. Ка тэ га рыч на не рэ ка мен ду ец ца 
раз ліч ваць на чу жыя абя цан ні: вас мо гуць не толь кі пад-

вес ці, але на ват і ашу каць. Гэ та, ад нак, не пры чы на ду маць пра лю дзей 
дрэн на. Шу кай це ў кож на га ста ноў чыя ба кі, не да хо пы іг на руй це.

БЛІЗ НЯ ТЫ. У па го ні за спра вяд лі вас цю па спра буй це 
па збя гаць кан флік таў; яна пе ра мо жа кры ху паз ней, а 
па куль па бе ра жы це сі лы. Пры няц це важ ных ра шэн няў 
вар та да ве рыць ін шым. За раз доб ры час, каб пра ца ваць 

у ка ман дзе, а не цяг нуць коў дру на ся бе.
РАК. Пер шая па ло ва тыд ня да зво ліць спра віц ца з мно-

гі мі на за па ша ны мі і на ба ле лы мі праб ле ма мі. Дру гая, на ад-
ва рот, бу дзе не вель мі ўда лай. Але га лоў нае — не па даць 
ду хам. Цяж кас ці — з'я ва ча со вая. Вам ця пер, як па вет ра, 

не аб ход на кам форт ная ат мас фе ра і кло пат бліз кіх лю дзей.
ЛЕЎ. Не ад сту пай це ся ад на ме ча ных пла наў, і та ды 

вы змо жа це па спя хо ва іх рэа лі за ваць. Ла ві це ім гнен не 
пос пе ху і па спра буй це яго ўтры маць, пра цуй це на свой 
пос пех — у ва шай кар' е ры за раз на стаў вель мі ад каз ны 
пе ры яд. Па спра буй це кант ра ля ваць эмо цыі, не да вод зь-

це спрэч кі і роз на га лос сі ў по гля дах да кан флікт най сі ту а цыі.
ДЗЕ ВА. Ве ра год ныя пра фе сій ны ўзлёт і пос пех у 

са мых роз ных га лі нах. Ад нак зной дуц ца тыя, хто вам 
па зайз дрос ціць. Так што лепш не хва ліц ца сва і мі да-
сяг нен ня мі. У чац вер лепш не па чы наць ні чо га но ва га, 

па збя гай це стрэ са вых сі ту а цый. У су бо ту зай мі це ся доб ра ўпа рад-
ка ван нем свай го жыт ла: гэ та мо жа быць ра монт, пе ра ста ноў ка 
мэб лі, куп ля но ва га тэ ле ві за ра або праль най ма шы ны.

ША ЛІ. Пра фе сій ная сфе ра ад бя рэ шмат сіл і ча су. Але 
за гэ та мож на ча каць прэ мію і па вы шэн не зар пла ты. Ста-
рай це ся не ка заць ліш ня га пры зно сі нах з вы пад ко вы мі 
людзь мі. У су бо ту па жа да на знай сці час для ад па чын ку, 

але не за бы вай це пра да дзе ныя абя цан ні.
СКАР ПІ ЁН. Са мы час, каб ру хац ца на пе рад. Сме ла мо-

жа це па шы раць біз нес або пры сту паць да но ва га ві ду дзей-
нас ці. Але для пос пе ху спат рэ біц ца та лент дып ла ма та. Ён на 
гэ тым тыд ні бу дзе ца ніц ца больш, чым прын цы по васць.

СТРА ЛЕЦ. Увесь ты дзень вы, хут чэй за ўсё, бу дзе це 
вы ра шаць праб ле мы на пра цы ці ў зно сі нах з бліз кі мі. 
Не вы клю ча на, што да вя дзец ца мі рыць сва я коў або сяб-
роў. Ад нак, перш чым дзей ні чаць, вар та ўсё ста ран на 

пра ду маць і пад рых та ваць. Не хва люй це ся, ва ша на стой лі васць і 
ўва га да дэ та ляў да па мо гуць да маг чы ся жа да на га.

КА ЗЯ РОГ. Плы ві це па плы ні. Не вар та пра яў ляць 
іні цы я ты ву і за над та шмат браць на ся бе. Вам усё пра-
па ну юць і ўсё да дуць. Мож на ча каць лё са вы зна чаль ную 
су стрэ чу. Трэ ба толь кі апы нуц ца ў па трэб ным мес цы ў 
па трэб ны час. А вось у вы хад ныя пра яві це ак тыў насць, 

але не ў пра цы, а ў ад па чын ку і ў за ба вах.
ВА ДА ЛЕЙ. У па чат ку тыд ня па спра буй це пра явіць 

вы трым ку і дып ла ма тыч насць. Роз на га лос сі з ка ле га мі 
па пра цы па він ны быць урэ гу ля ва ны вы ключ на ў пар-
ла менц кіх вы ра зах. Важ на, каб ні хто не за та іў на вас 

крыў ду. Мо жа це за вя заць мност ва ці ка вых і ка рыс ных зна ём стваў, 
асаб лі ва ў чац вер і ў пят ні цу.

РЫ БЫ. Па чатак тыдня пры свя ці це зно сі нам: пра фе-
сій ным і сяб роў скім. А вось у кан цы тыд ня да вя дзец ца 
за ся ро дзіц ца на спра вах, не ад цяг ва ю чы ся ні на што 
ста рон няе. Бу дзе ня ма ла ці ка вых ідэй і пла наў, але па-

куль ра на ду маць пра іх рэа лі за цыю. Збі рай це ін фар ма цыю, яна 
спат рэ біц ца ў бу ду чы ні.

Усходні га ра скоп на тыдзеньУсходні га ра скоп на тыдзень

Ін фа кам па нія «Прос тыя рэ чы», пры-
све ча ная іна ва цы ям у аг ра эка ту рыз-
ме, што стар та ва ла ў мі ну лым каст-
рыч ні ку, уні каль ная. Да гэ туль ні чо га 
па доб на га ў Бе ла ру сі не бы ло, і ця пер, 
ка лі яна па ды хо дзіць да за вяр шэн ня, 
яе ства раль ні кам ёсць пра што рас-
ка заць.

Кам па нія пра хо дзіць у ме жах пра ек-
та USAІD «Мяс цо вае прад пры маль ніц тва 
і эка на міч нае раз віц цё», які рэа лі зу ец ца 
ПРА АН у парт нёр стве з БГА «Ад па чы нак 
у вёс цы» і Мі ніс тэр ствам спор ту і ту рыз му 
Бе ла ру сі. Ува саб ля ец ца ён на тэ ры то рыі 
Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цей і на кі ра-
ва ны на пад трым ку прад пры маль ніц тва ў 
сфе ры аг ра эка ту рыз му па трох кі рун ках: 
ства рэн не ту рысц кіх дэ сты на цый у рэ гі ё не, 
па ляп шэн не ася род дзя вя дзен ня біз не су ў 
аг ра эка ту рыз ме і па вы шэн не кам пе тэн цыі 
лю дзей, якія ім зай ма юц ца.

«Я на зва ла б гэ та пры ват на-дзяр жаў ным 
парт нёр ствам, і хоць гэ та збі тая фар му лёў ка, 
але тут яна пра цуе», — пад крэс лі ла стар шы-
ня праў лен ня БГА «Ад па чы нак у вёс цы» 
Ва ле рыя КЛІ ЦУ НО ВА. Са ма наз ва кам па ніі 
ад люст роў вае яе сут насць — вяр тан не да 
прос тых і веч ных іс цін, якія па ля га юць не 
толь кі ў асно ве аг ра эка ту рыз му, але і на шай 
на цыі. А яшчэ — кра нае ду шу, бо кож ны ча-
ла век зна хо дзіць у ёй неш та сваё.

«Асноў ная на ша за да ча бы ла — пры цяг-
нуць ува гу да аг ра эка ту рыз му як да ці ка ва-
га, вы со ка рэн та бель на га і вы са ка род на га 
біз не су. А так са ма пры ва біць у бе ла рус кую 
вёс ку ту рыс таў, каб яны зра зу ме лі, што ці-
ка ва ад па чы ваць мож на і ў нас», — за ўва-
жы ла вы сту поў ца.

За час дзе ян ня кам па ніі ўда ло ся за пус-
ціць вон ка вую рэ кла му са сло га нам «Прос-
тыя рэ чы», якую мож на ба чыць на біл бор дах 
у Мін ску і ў рэ гі ё нах, дзе пра хо дзіць пра ект. 
Пра вя лі 9 эка ла гіч ных аду ка цый на-вы ха-
ваў чых ак цый з пры цяг нен нем дзя цей і мо-
ла дзі, ар га ні за ва лі не каль кі ва лан цёр скіх 
груп ся род сту дэн таў ВНУ і ка ле джаў Брэсц-

кай і Гро дзен скай аб лас цей для ра бо ты на 
аб' ек тах аг ра- і эка ту рыз му. У ме жах кам-
па ніі рэа лі за ва ны твор чы пра ект «Лет нік 
ра мёст ваў» у вёс цы Мо таль Іва наў ска га 
ра ё на, прай шлі «Дзень ад чы не ных дзвя-
рэй на аг ра эка ся дзі бах», «Твор чая ла ба-
ра то рыя зя лё на га ту рыз му», фес ты валь 
«Organіc party — Зя лё ная гу лян ка», пры-
све ча ны тра ды цый най кух ні, ар га ніч на му 
зем ля роб ству і эка ла гіч на му ме недж мен-
ту. «Мы вы ка рыс тоў ва лі толь кі эка ла гіч на 
чыс ты по суд, зроб ле ны з трыс ня гу, які не 
за смеч вае ася род дзе», — ад зна чы ла спа-
да ры ня Клі цу но ва і да да ла, што свя до масць 
на шых лю дзей па сту по ва «зе ля нее»: усё 
боль шай па пу ляр нас цю ка рыс та юц ца эка-
ла гіч на чыс тыя пра дук ты і ма тэ ры я лы. Так-
са ма быў пра ве дзе ны кон курс дзі ця ча га ма-
люн ка, на якім амаль з ты ся чы ўдзель ні каў 
бы ло ада бра на 17 пе ра мож цаў. А яшчэ ў 
ме жах кам па ніі вый шла не каль кі ну ма роў 
тэ ма тыч на га ча со пі са «Сель скі ту рызм у 
Бе ла ру сі». У пла нах ар га ні за та раў пра вес-
ці двух дзён ную «Шко лу сель ска га ту рыз му 
для ма ла дых ва лан цё раў».

«Мы рас цэнь ва ем пра ект «Мяс цо вае 
прад пры маль ніц тва і эка на міч нае раз віц цё» 
не столь кі як ка мер цый ны, коль кі са цы яль-
ны, бо ён да зва ляе за ма ца ваць ак тыў нае 
на сель ніц тва на ся ле», — ад зна чы ла га-

лоў ны спе цы я ліст ад дзе ла мар ке тын гу і 
якас ці ту рыс тыч ных па слуг Дэ парт амен-
та па ту рыз ме Мі ніс тэр ства спор ту і ту-
рыз му Бе ла ру сі Ні на БАГ ДА НО ВІЧ. Па яе 
сло вах, па пу ляр насць ад па чын ку ў бе ла рус-
кіх аг ра ся дзі бах рас це з кож ным го дам. Так, 
у 2013 го дзе та кі від ад па чын ку вы бра лі 270 
ты сяч ча ла век, што на 22% больш, чым у 
2012 го дзе. З іх больш за 30 ты сяч — ра сі-
я не. Па вод ле ацэ нак спе цы я ліс таў, сё ле та 
коль касць ра сій скіх ту рыс таў у бе ла рус кіх 
аг ра ся дзі бах узрас ла. Акра мя та го, ад па-
чы нак у бе ла рус кай вёс цы па пу ляр ны ў гас-
цей з Укра і ны, Мал до вы, Поль шчы, Літ вы, 
Лат віі. Уся го ў бе ла рус кіх аг ра ся дзі бах у 
2013 го дзе ад па чы ва лі ту рыс ты з 61 кра і-
ны. Па вя ліч ва ец ца і коль касць са міх ся дзіб. 
На па ча так 2014-га іх на ліч ва ла ся 1881 (на 
па ча так 2013-га — 1775), 27 з іх пра цу юць 
на ба зе сель гас ар га ні за цый. У 2013 го дзе 
да ход бе ла рус кіх аг ра ся дзіб па вя лі чыў ся 
на 60%.

«Бе ла русь бы ла кра і най ся дзіб, на па чат-
ку мі ну ла га ста год дзя іх у нас бы ло 3 ты ся-
чы. Зра зу ме ла, што ця пе раш нія амаль 2 
ты ся чы — гэ та кры ху не тое, але тым не 
менш лю дзі ста лі вяр тац ца да сва іх вы то каў, 
і мы зноў мо жам стаць кра і най зам каў і ся-
дзіб»,— упэў не на Ва ле рыя Клі цу но ва.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК
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Аг ра эка ту рызм — ці ка вы біз нес сва бод ных лю дзей

Эфект па ву ка

Лідары спыняюць «засуху» 

Ад па чы ваць і пра ца ваць у бе ла рус кай вёс цы Ад па чы ваць і пра ца ваць у бе ла рус кай вёс цы 
не толь кі зай маль на, але і прэ стыж нане толь кі зай маль на, але і прэ стыж на

У тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз да» рас па вя-
дае пра па дзеі 26-га ту ра 
фут боль на га пер шын ства 
кра і ны, чар го вую ня ўда чу 
«зуб роў» і стар та вую пе-
ра мо гу брас таў чан у ганд-
боль най Лі зе чэм пі ё наў.

1. Пас ля трох ні чы іх лі дар 
бе ла рус ка га чэм пі я на ту па 
фут бо ле, ба ры саў скі БА ТЭ 
на рэш це атры маў пе ра мо гу. У 
гас цях «жоў та-сі нія» пе рай гра-
лі «Го мель» — 2:1. Вы ра шаль-
ны гол на пя тай хві лі не дру го га 
тай ма за біў Аляк сандр Кар ніц кі. 
Пас ля мат ча га лоў ны трэ нер 
БА ТЭ Аляк сандр ЕР МА КО ВІЧ 
пад вёў вы ні кі гуль ні: «За да во-
ле ны пе ра мо гай у па ядын ку з 

ня прос тым са пер ні кам. Мо ман-
таў ха па ла ў абедз вюх ка манд. 
Чым скон чыц ца су праць ста ян-
не, не бы ло зра зу ме ла да са ма-
га кан ца. Пры ем на, што хлоп цы 
пра яві лі ха рак тар. Пас ля цяж-
кай пе ра мо гі над «Ат ле ты ка» 
са бра лі ся і, ня гле дзя чы на тое, 
што са сту па лі па хо дзе мат ча, 
узя лі тры ач кі». Спы ні ла ня ўда-
лую се рыю і мін скае «Ды на ма», 
якое без праб лем спра ві ла ся з 
на ва по лац кім «Наф та нам» — 
2:0. Рэ зуль та тыў ныя ата кі на 
ра хун ку Гле ба Ра сад кі на і Не на-
да Ада ма ві ча. З та кім жа лі кам 
скон чы ла ся і су стрэ ча са лі гор-
ска га «Шах цё ра» з жо дзін скім 
«Тар пе да»: пе ра мо гу свят ка ва лі 
гар ня кі (2:0).

Ад зна чым і вы ні кі ў дру гой 
шас цёр цы: «Мінск»-«Слуцк» (0:0), 
«Ды на ма-Брэст»-«Не ман» (1:0), 
«Бел шы на»-«Дняп ро» (2:1).

2. Ха кей нае «Ды на ма-
Мінск» на хат няй арэ не са сту-
пі ла фін ска му «Ёке ры ту» — 2:3. 
Гэ тае па ра жэн не для «зуб роў» 
ста ла трэ цім за пар. Га лоў ны 
трэ нер «Ды на ма» Лю ба мір 
ПО КА ВІЧ ба чыць пры чы ну чор-
най па ла сы ў скла да ным гра фі-
ку гуль няў: «У та кіх ня прос тых 
умо вах спад не па збеж ны, але 
мы па він ны з гэ та га вы хо дзіць 
і рых та вац ца да на ступ на га 
мат ча. Ка ман да да кан ца зма-
га ла ся за пе ра мо гу, у вы ні ку 
зноў ус ту пі лі з мі ні маль ным лі-
кам. Упэў не ны, што прай гра лі 

су стрэ чу ў пер шым пе ры я дзе, 
ка лі ў нас бы ло шмат га ля вых 
мо ман таў, але мы да зво лі лі са-
пер ні ку вый сці «адзін у нуль» 
пры на шай боль шас ці. За гэ та 
і бы лі па ка ра ны го лам. Ён стаў 
вы ра шаль ным».

3. БГК ім. Мяш ко ва атры маў 
пер шую пе ра мо гу ў ганд боль най 
Лі зе чэм пі ё наў. На хат няй арэ не 
брас таў ча не пе рай гра лі ма ке-
дон скі «Ме та лург» — 28:24. Са-
мым рэ зуль та тыў ным гуль цом 
БГК стаў Дзміт рый Ні ку лен каў, 
на чы ім ра хун ку 5 мя чоў. Ужо 9 
каст рыч ні ка па да печ ныя Жэль ка 
Ба бі ча пра вя дуць на ступ ны матч 
су праць ня мец ка га «Кі ля».

   Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ
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