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25 жніў ня не ста ла Пят ра Ва сю чэн-

кі — вя до ма га бе ла рус ка га паэ та і 

пра за іка, дра ма тур га, лі та ра ту раз-

наў ца, за гад чы ка ка фед ры бе ла-

рус кай мо вы і лі та ра ту ры Мінск ага 

дзяр жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер-

сі тэ та. Яму бы ло ўся го 60 га доў.

Мож на ска заць ба наль на: заў час на па-

мёр руп лі вы да след чык мо вы і лі та ра ту ры, 

кры тык і пе да гог. Але на са мрэч у су час най 

лі та ра ту ры ста ла менш на ад на го вель мі 

доб ра га ка зач ні ка, які ўмеў спа лу чаць не-

спа лу чаль нае, пры ві ваў лю боў да род най 

мо вы на ней кім пад свя до мым уз роў ні і быў для вель мі 

мно гіх вуч няў і ка лег пры кла дам раз важ лі вас ці, чу лас-

ці і спа кою.

«Нас яд наў наш По лацк, на ша бы лая ву лі ца Фрун зэ, 

якая ця пер но сіць імя Еф ра сін ні По лац кай, мо ва, род ная 

лі та ра ту ра і шчы рыя ча ла ве чыя ад но сі ны, — зга даў у 

сва ім «Фэй сбу ку» пісь мен нік, ра дыё- і тэ ле вя ду чы На-

вум Галь пя ро віч. — Яго ма ма пра ца ва ла біб лі я тэ ка рам 

у ляс ным тэх ні ку ме і вель мі га на ры ла ся ра зум ным і 

та ле на ві тым сы нам. Мы не як ра зам ез дзі лі па Ушач-

чы не і за яз джа лі на ле ці шча Сяр гея Па ніз ні ка, дзе ён 

нас час та ваў уча раш няй «по лі ўкай з пін дзю ка мі», што 

ста ла на шым мі фам, як пры ду ма нае ім «та-

ва рыст ва з'е дзе на га цмо ка» — вы нік на шай 

ванд роў кі на во зе ра Не шчар да на Ра сон-

шчы не... Ён чы таў мае тво ры і на ват пі саў 

пра іх, а я за пра шаў яго на ра дыё і тэ ле ба-

чан не. Пас ля стра ты Але ся Пісь мян ко ва 

гэ та яшчэ ад на не вы нос на сум ная стра та... 

Свет лая па мяць!»

Ад ны ве да лі Пят ра Ва сі ле ві ча як та ле на-

ві та га лі та ра та ра, аў та ра эка ла гіч ных ка зак 

і «та ту» фэн тэ зій ных ка міч ных пер са на жаў 

па ноў Куб ліц ка га ды За блоц ка га, дру гія — 

як муд ра га на стаў ні ка, глы бо ка га да след чы-

ка, які не толь кі сам апан та на і за хап ляль на 

раз ва жаў пра бе ла рус кую лі та ра ту ру, але і за ах воч ваў 

ін шых ра біць гэ та. Па ста ноў кі на яго п'е сы не па кі да лі 

раў на душ ны мі гле да чоў ста ліч ных і аб лас ных тэ ат раў 

Бе ла ру сі, а апа вя дан ні, ка зач ныя апо вес ці і вер шы Пят ра 

Ва сю чэн кі («Бе лы му раш нік», «Жы лі-бы лі па ны Куб ліц кі 

і За блоц кі», «Пры го ды ад на го гу баш лё па», «Ка ля ро вая 

за то ка», «Пі ра мі да Лі нея» і ін шыя кні гі) шмат лі кія ма-

лень кія і да рос лыя чы та чы аца ні лі як у ары гі на ле, так і ў 

пе ра кла дах на поль скую, рус кую, сла вац кую, чэш скую, 

бал гар скую, ня мец кую і анг лій скую мо вы.

Рэ дак цыя «Звяз ды» вы каз вае спа чу ван ні род ным 

і бліз кім Пят ра Ва сю чэн кі.

На двор'еНа двор'е

Цёп лая Ка ры на
На ват пер ша га ве рас ня на поўд ні кра і ны плюс 30

Со неч нае і су хое на двор'е ча ка ец ца ў на шай кра і не на гэ тым 

тыд ні, па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 

гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 

і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Кам форт нае лет няе на двор'е пры нёс нам цёп лы ан ты цык лон 

«Ка ры на». А та му тэм пе ра тур ны фон на 2—5 гра ду саў пе ра вы шае 

клі ма тыч ную нор му для апош ніх дзён жніў ня. Не зме ніц ца сі ту а цыя 

ў ат мас фе ры і вя лі кую част ку гэ та га тыд ня. На огул ця пер цык ло ны 

да лё ка ад нас, так што яшчэ доў гі час бу дзе су ха і цёп ла.

Сён ня ча ка ец ца не вя лі кая воб лач насць, без апад каў. Ве цер 

праг на зу ец ца сла бы, пе ра мен ных на прам каў. Мак сі маль ная тэм пе-

ра ту ра па вет ра скла дзе ад плюс 23 да плюс 29 гра ду саў. У се ра ду 

так са ма не вя лі кая воб лач насць, па-ра ней ша му бу дзе без апад каў. 

Ве цер праг на зу ец ца ўсход ні, ад сла ба га да ўме ра на га. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 8 гра ду саў па паў ноч ным 

ус хо дзе да 16 цяп ла па паў днё вым за ха дзе кра і ны. Удзень бу дзе 

плюс 20—27 гра ду саў, па паў днё вым за ха дзе на ша га рэ гі ё на — 

28—30 цяп ла.

Пе ра мен ная воб лач насць ча ка ец ца ў чац вер, 29 жніў ня. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 5 да плюс 12 гра ду саў, па 

за ха дзе кра і ны — да плюс 16 гра ду саў. Удзень бу дзе 20—27 цяп ла, 

па паў днё вым за ха дзе кра і ны — да плюс 29 гра ду саў.

У апош нія дні ле та ат мас фер ны ціск пач не па ні жац ца і ўплыў 

ан ты цык ло ну зменшыцца. Па па пя рэд ніх пра гно зах ай чын ных 

сі ноп ты каў, у пят ні цу і на вы хад ныя воб лач насць уз мац ніц ца. 

Мес ца мі, пе ра важ на па за ход няй част цы кра і ны, маг чы мыя ка рот-

ка ча со выя даж джы з на валь ні ца мі. Ве цер праг на зу ец ца паў днё-

вы ўме ра ны. А вось уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах ча ка ец ца 

сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 8—15 цяп ла, у 

за ход ніх ра ё нах — да плюс 17 гра ду саў. Да стат ко ва цёп ла бу дзе 

і ўдзень, ка лі ча ка ец ца ад 20—22 цяп ла па паў ноч ным ус хо дзе 

да плюс 28—30 гра ду саў па паў днё вым за ха дзе кра і ны. Ле та 

пра цяг ва ец ца.

Сяр гей КУР КАЧ.

Пай шоў з жыц ця лі та ра ту раз на вец 
і пісь мен нік Пят ро Ва сю чэн ка

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Яшчэ да Каст рыч ніц кай рэ ва-

лю цыі апе ра цыі з укла да мі ажыц-

цяў ля лі ся ў паш то ва-тэ ле граф ных 

і ашчад ных дзяр жаў ных ка сах, — 

за зна чае на мес нік ге не раль на-

га ды рэк та ра РУП «Бел пош та» 

Але на БАР КОЎ СКАЯ. — Та му для 

пош ты гэ та не зу сім но вая па слу га. 

Ця пер, ка лі бан кі зні жа юць сваю 

фі зіч ную пры сут насць у сель скай 

мяс цо вас ці і пе ра хо дзяць на дыс-

тан цый ную фор му аб слу гоў ван-

ня, да нас па сту па юць пра па но вы 

аказ ваць не ка то рыя ві ды іх па слуг 

на ся ле. Трэ ба ад зна чыць, што мы 

не ста вім сва ёй мэ тай поў нас цю 

за мя ніць банк на вёс цы. Пош та 

ва ло дае ўні каль най інф ра струк ту-

рай, якая ахоп лі вае ўсю тэ ры то рыю 

кра і ны. Гэ та да зва ляе на блі зіць са-

цы яль на знач ныя па слу гі да кож на-

га спа жыў ца. На прык лад, акра мя 

звык лых та ва раў праз пош ту мож-

на за ка заць на ват бу даў ні чыя ма-

тэ ры я лы — у ве дам ства за клю ча-

ны дагавор з Бе ла рус кай цэ мент-

най кам па ніяй. Ад бы ло ся гэ та не 

так даў но — у кра са ві ку. Але за 

гэ ты час на ад рас на шых фі лі ялаў 

ужо ад гру жа на 500 тон цэ мен ту. 

Мы ад кры ты для су пра цоў ніц тва і 

з ін шы мі ар га ні за цы я мі.

Акра мя та го, у на шай пош ты ёсць 

доб ры прык лад су мес на га пра ек ту з 

РУП «Бел фар ма цыя», які рэа лі зу ец-

ца ў Мя дзель скім і Ма ла дзе чан скім 

ра ё нах. Сут насць яго ў тым, што не-

ка то рыя ле кі і та ва ры ме ды цын ска га 

пры зна чэн ня мо жа пры нес ці звы чай-

ны паш таль ён. Ужо зроб ле ны 53 та-

кія па стаў кі.

Ра зам з тым спы няц ца на да сяг-

ну тым «Бел пош та» і «Бе ла рус банк» 

не пла ну юць.

— У перс пек ты ве мы раз ліч ва ем 

на па шы рэн не су пра цоў ніц тва, што 

да ты чыц ца прад стаў лен ня фі нан-

са вых па слуг, — пра цяг вае Свят ла-

на Ка жэ кі на. — У ве рас ні з'я віц ца 

маг чы масць па га шаць крэ дыт ныя 

пра дук ты Бе ла рус бан ка праз сіс тэ-

му АРІП, у тым лі ку і ў ад дзя лен нях 

паш то вай су вя зі. Гэ та га доў га ча ка лі 

жы ха ры як вё сак, так і га ра доў. Акра-

мя та го, сён ня ў бан ку рас пра ца ва ны 

крэ дыт для на быц ця на сель ніц твам 

та ва раў бе ла рус кіх вы твор цаў. Стаў-

ка па ім бу дзе вы лі чац ца як стаў ка 

рэ фі нан са ван ня плюс тры пра цэнт-

ныя пунк ты. Мы лі чым, што ён бу дзе 

за па тра ба ва ны.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Прэ зі дэнт Фран цыі ад зна чыў, 
што «ка пі та лізм звар' я цеў»

Прэ зі дэнт Фран цыі Эма ну эль 

Мак рон за явіў, што «дэ ма кра-

тыя вый шла з мо ды, а ка пі та-

лізм вый шаў з-пад кант ро лю і 

звар' я цеў». Па лі тык лі чыць, што 

не аб ход на ства рыць больш дас-

ка на лую сіс тэ му. «Мы са мі ж 

спа ра джа ем тыя пра явы ня-

роў на сці, урэ гу ля ваць якія за тым не ў ста не», — ска заў 

Мак рон пад час су стрэ чы з біз нес ме на мі, да даў шы, што 

га вор ка па він на іс ці аб пе ра бу до ве су свет най сіс тэ мы. 

Фран цуз скі лі дар не пер шы раз вы лу чае кан цэп цыі пра 

кры зіс су свет най эка но мі кі. У гу тар цы з біз нес ме на мі ён 

за ўва жыў, што ка пі та лізм «дэ гра дуе». Яшчэ быў шы мі ніст-

рам эка но мі кі Фран цыі, Мак рон ка заў, што з'яў ля ец ца пры-

хіль ні кам «кан вер ген цыі». Гэ тая ідэя злу чэн ня вар тас цяў 

ка пі та ліз му і са цы я ліз му вы лу ча ла ся ў 1970-я га ды са вец-

кім ака дэ мі кам і пра ва аба рон цам Анд рэ ем Са ха ра вым.

Іран на кі ра ваў эс мі нец у Адэ нскі за ліў
Ва ен на-мар скія сі лы Іра на на кі ра ва лі ў Адэ нскі за ліў эс-

мі нец «Са ханд», па ве да міў агенц тву ІRNA кі раў нік шта ба 

іран скай ар міі контр-ад мі рал Ха бі бу ла Са яры. Па вод ле 

яго слоў, эс мі нец бу дзе за бяс печ ваць бяс пе ку пла ван-

ня іран скіх суд наў у між на род ных во дах гэ та га рэ гі ё на. 

«Са ханд» бу дуць су пра ва джаць да па мож ны ка ра бель і 

вер та лё та но сец, ад зна чыў контр-ад мі рал. Іран ня рэд ка ад-

праў ляе ка раб лі ў гэ ты 

рэ гі ён для за бес пя чэн-

ня бяс пе кі і ба раць бы з 

пі рац твам, ад нак гэ тым 

ра зам сі ту а цыя ін шая з 

пры чы ны на пру жа нас-

ці, якая ўзнік ла ва кол 

бяс пе кі суд на ход ства, а 

так са ма на фо не за яў ЗША аб на ме ры за тры маць тан кер 

з наф тай Adrіan Darya (бы лы Grace 1), які ра ней па кі нуў 

Гіб рал тар.

Па па Рым скі за клі каў ма ліц ца за Ама зо нію
Па па Рым скі Фран цыск у ня дзель ным зва ро це да вер ні каў 

за клі каў ма ліц ца за най хут чэй шае спы нен не ляс ных па жа раў 

у Ама зо ніі. Яны рас паў сюдж ва юц ца на працягу ўжо больш 

чым трох тыд няў: «Гэ тыя «ляс ныя лёг кія» жыц цё ва важ ныя 

для пла не ты», — ад зна чыў пан ты фік. Шэсць з дзе вя ці шта таў 

бра зіль скай Ама зо ніі про сяць да па мо гі вай скоў цаў. Прэ зі-

дэнт кра і ны санк цы я на ваў удзел ар міі ў ба раць бе са сты хі яй. 

У Ге не раль ным шта бе да ла жы лі, што ў рэ гі ё не раз ме шча ны 

44 ты ся чы сал дат і афі цэ раў, га то вых да па маг чы па жар ным, 

а пад ма ца ван не мож на пе ра кі нуць з ін шых час так кра і ны. Ва-

ен на-па вет ра ныя сі лы ўжо вы дзе лі лі са ма лё ты — для ту шэн ня 

з па вет ра і для дэ сан та ван ня па жар ных атра даў. Тэх ніч ную 

да па мо гу пра па ноў ва юць і ін шыя кра і ны. Ад нак не ка то рым з іх 

са мім па трэб на да па мо га: ляс ныя па жа ры бу шу юць і ў су сед-

няй Ба лі віі. Там ужо зга рэ ла 800 ты сяч гек та раў. Па маш та бах 

ця пе раш нія па жа ры ў сель ве — най буй ней шыя пры нам сі 

за пяць га доў. З пры чы ны вя ліз на га зна чэн ня Ама зо ніі для 

пла не ты сты хій нае бед ства вы клі ка ла за кла по ча насць ва 

ўсім све це. Эко ла гі на зы ва юць пры чы най па жа раў па лі ты ку 

бра зіль ска га прэ зі дэн та Бал са на ру. Ён, у сваю чар гу, не вы-

клю чае, што па жа ры — як раз пра ва ка цыя эка ак ты віс таў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ні ша не за ста нец ца 
пус той

Каб пом ні лі...Каб пом ні лі...

У ля сах па-ра ней ша му го ра ча...
У Бе ла ру сі пра цяг ва ец ца па жа ра не бяс печ ны се зон. За мі-

ну лы ты дзень служ бо выя асо бы дзяр жаў най ляс ной ахо вы 

лік ві да ва лі 16 уз га ран няў у ляс ным фон дзе, па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі.

Най боль шая коль касць уз га ран няў ад бы ла ся на поўд ні кра і ны: 

ля сы ў Брэсц кай воб лас ці га рэ лі шэсць ра зоў, у Мін скай — ча-

ты ры, у Го мель скай і Гро дзен скай — па тры ра зы. У Ві цеб скай і 

Ма гі лёў скай аб лас цях вы пад каў уз га ран ня ў ляс ным фон дзе за-

фік са ва на не бы ло. Усе ача гі бы лі апе ра тыў на па ту ша ныя.

У Мін ляс га се ад зна чы лі, што ўся го з па чат ку го да ў ляс ным 

фон дзе ад бы ло ся 565 ляс ных па жа раў. У па жа ра не бяс печ ны 

се зон дзяр жаў ная ляс ная ахо ва — больш за 13 ты сяч ча ла век — 

пе ра ве дзе на на ўзмоц не ны ва ры янт ня сен ня служ бы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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. НАР КА ГАНД ЛЯ РА 
ПАД ВЁЎ ЛАН ЦУГ

Апе ра тыў ні кі Цэнт раль на-

га РУ УС Мін ска за тры ма лі 

24-га до ва га не пра цу ю ча га 

жы ха ра ста лі цы, да тыч на-

га да не за кон на га аба ро ту 

нар ко ты каў.

На ве даць ма ла до га ча ла ве ка, 

ад нос на яко га ме ла ся ін фар ма-

цыя пра рас паў сюдж ван не ім нар-

ко ты каў, пра ва ахоў ні кі вы ра шы лі 

з са май ра ні цы. Ад нак за спець па 

мес цы жы хар ства нар ка ганд ля ра 

не ўда ло ся: на зва нок у дзве ры 

ні хто не ад каз ваў. Па ба чыц ца 

з хлоп цам ха це лі не толь кі мі лі-

цы я не ры, але і адзін з клі ен таў: 

23-га до вы ра ней су дзі мы ма ла-

ды ча ла век ча каў, як вы свет лі лі 

апе ра тыў ні кі, пар тыю нар ко ты ка, 

дзя жу ра чы пад акном пра даў ца.

Пад час гу тар кі са спа жыў цом 

ува гу пра ва ахоў ні каў пры цяг нуў 

хло пец, які ехаў мі ма на ро ва ры. 

Уба чыў шы апе ра тыў ні каў, той 

да даў хут ка сці. Але не раз лі чыў 

маг чы мас ці двух ко ла вага транс-

пар ту: у та го зля цеў лан цуг, і ма-

ла ды ча ла век зва ліў ся з ро ва ра 

прос та пад но гі мі лі цы я не рам. 

Вы свет лі ла ся, што гэ та і быў той 

са мы ганд ляр нар ко ты ка мі. Пры 

во быс ку ў яго бы ло вы яў ле на ка-

ля ад на го гра ма га шы шу, у ква тэ-

ры — яшчэ ка ля 4,5 гра ма. Нар-

ко тык быў пры ха ва ны ў ліх та ры ку 

ў ад дзя лен ні для ба та рэ ек.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


