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I 
па сён ня доб ра па мя таю 
кар ту ад мi нiст ра цый на-тэ-
ры та ры яль на га дзя лен ня 
Бе ла ру сi на сця не ка бi не та 
дэ ка на фi зi ка-ма тэ ма тыч-

на га фа куль тэ та. Яшчэ б! Мы, 
вы пуск нi кi Вi цеб ска га пе дiнс ты-
ту та 1977 го да, адзiн за ад ным 
па ды хо дзi лi да яе i па каз ва лi 
ра ён, у якiм не су праць па пра-
ца ваць пас ля атры ман ня дып-
ло ма. Я та ды не быў аб ця жа ра-
ны жыц цё вым праг ма тыз мам, 
больш пры слу хоў ваў ся да ша-
пат лi вых пад ка зак сэр ца, чым 
да раз важ лi вас цi ро зу му. З ра ё-
наў, якiя да ма ёй чар гi за ста ва-
лi ся воль ны мi, торк нуў паль цам 
у той, што вы гле дзе ла сва iм 
па та ем ным зро кам ду ша, — у 
Ка пыль скi. Я ўжо быў у па ло не 
сва iх лi та ра тур ных па мкнен няў, 
i ў цэнт раль ную Бе ла русь мне 
за ма ну ла ся па ехаць та му, што 
мiн ская га вор ка па кла дзе на ў 
асно ву на шай лi та ра тур най мо-
вы. Ха це ла ся на яве па чуць, як 
лю дзi пра маў ля юць нi бы «па-
пi са на му».

Але ка лi пры ехаў на Ка пыль-
шчы ну, дык, лi чы, ад ра зу зра-
зу меў, што не зма гу тут асес цi 
на доў га, у край нiм вы пад ку — 
толь кi на тры пра ду гле джа ныя 
для ма ла до га спе цы я лiс та га ды. 
Ну як тут жыць, на ня хай са бе i 
ўрад лi вай, але роў най, як блiн, 
зям лi! Па лi не аб сяж ныя, каб та бе 
куп ка хмы зоўя ся род во ры ва, як 
у нас на Вi цеб шчы не, — толь кi 
гра бень чы кi пры сад на не ба схi-
ле... Для сель гас вы твор цаў, нi-
чо га не ска жаш, лац вей, а для 
за ка лы ха най хва ля мi ле пель скiх 
азёр ды по шу мам ба роў ду шы — 
па кут лi вае вы пра ба ван не.

Та ды я ўпер шы ню ад чуў, што 
i ду ша мае сваю, ня хай са бе i не 
па зна ча ную анi ў якiм да ку мен це, 
але ў мно гiм лё са вы зна чаль ную 
пра пiс ку. Па ру шыць яе — усё ад-
но як аба крас цi ся бе.

Больш за ўсё на Ка пыль-
шчы не мя не, за яд ла га ры ба ка, 
дай ма ла ад сут насць азёр. На 
Ле пель шчы не яны — нi бы па-
чэп ле ныя на нiт кi ру ча iн ка ра лi, 
а тут — доб ра ка лi ў якой лаж бi не 
за пру дзi лi ва ду ды на га да ва лi лi-
нёў i кар паў... Бы ло та кое во зе ра 
ў Ста ры цы, дзе я вы кла даў фi зi-
ку, дык сла бая ўце ха...

Ад ным сло вам, не ад пра ца-
ваў шы на ват тры га ды, я даў з 
Ка пыль шчы ны ла та ты, а з са бой 
звёз доб рыя ўспа мi ны ды жон-
ку Янi ну, на стаў нi цу ма тэ ма ты кi, 
ура джэн ку Пу ха вiц ка га ра ё на.

Сён ня зу сiм не ка ю ся, што ў 
свой час зра бiў та кi ад воль ны 
вы бар ка ля кар ты Бе ла ру сi: нi ў 
част цы ўзба га чэн ня свай го фi-
ла ла гiч на га до све ду, нi ў част цы 
спраў джван ня вя до май пес нi, у 
якой згад ва юц ца Ста нi сла ва i 
пра ца вi тая Янi на.

Але ска жу пра мо ву. На Мiн-
шчы не я ўпер шы ню па чуў з жы-
вых вус наў сло ва «вёс ка» за мест 
на шай «дзя рэў нi». (На Вi цеб шчы-

не на ват ёсць на се ле ны пункт з 
афi цый най наз вай «Дзя рэў ня».)

А
д ной чы ў вы хад ны 
дзень са Ста ры цы я 
па ехаў у вёс ку Са да вi-
чы су сед ня га Слуц ка-
га ра ё на, дзе па чы наў 

сваю на стаў нiц кую пра цу мой 
ад на курс нiк, так са ма ле пель скi 
ма лец Гры ша Стэль мах. Што яго 
зму сi ла вы браць гэ ты ра ён, я не 
ве даю, але, ду маю, зу сiм не цi ка-
васць да мяс цо вай га вор кi. Мы 
ўсё ж ву чы лi ся на фi зi ка-ма тэ-
ма тыч ным, а не на фi лi ла гiч ным 
фа куль тэ це.

У Са да вi чах я зай шоў у ха-
ту да ад ной ба бу лi, каб спы таць, 
дзе ў iх жы ве ма ла ды на стаў нiк, 
i мы раз га ва ры лi ся. Ба бу ся i са-
праў ды пра маў ля ла на чыс тай лi-
та ра тур най мо ве — хоць бя ры ды 
за пiс вай. Яна га ва ры ла так мi ла-
гуч на, з та кiм ня зму ша ным спры-
там са стаў ля ю чы слоў цы, што я 
на ват па зайз дрос цiў. Ме на вi та 
пас ля зга да най су стрэ чы з асаб-
лi вай вы раз на сцю ад чуў, што ўсё 
ж не здар ма пры ехаў пра ца ваць 
у гэ тыя мяс цi ны. Лi та ра тур ны па-
чат ко вец, я пад свя до ма iмк нуў ся 
пры па сцi да моў най пер ша кры-
нi цы, каб, нi бы змор ную сма гу, 
пра гнаць сваю лi та ра тур ную не-
ра шу часць.

Мо ве ву чац ца i з чу жых вус-
наў, а не толь кi з мат чы ных. Дзед 
i ба ба Яц ко, у якiх я, ма ла ды на-
стаў нiк, жыў на ква тэ ры ў Ста ры-
цы, за па мi наль на, з асаб лi вым 
на цiс кам на лi та ру «я» ка за лi: 
«м'я со», «п'ят нi ца» ну i гэ так 
да лей. Та кую яны, ура джэн цы 
Случ чы ны, ра бi лi спеў ную аран-
жы роў ку свай го пра маў лен ня. 
Мне бы ло цi ка ва i па цеш на iх 
слу хаць: раз на стай насць мо вы 
ра дуе, як ка то ра га ашчад нi ка га-
да мi на жы тае ба гац це.

Тым ча сам ду ша мая па ча ла 
ўсё больш i больш ну дзiц ца на да-
куч лi вым раў нiн ным ланд шаф це. 
Не ста ва ла звык ла га пры род на га 
рыт му. На Вi цеб шчы не яго за дае 
чар га ван не па гор каў i пе ра лес-
каў, нi зi нак, па зна ча ных рэч ка мi 
i та лер ка вы мi круг ла вi на мi ба-
ла цiн ды рас кве ча ны мi бла кi там 
квiт не ю ча га лё ну цi хлеб най жаў-
тас пе лас цю ўзгор каў...

Не ад быў шы на леж на га мне 
ах вот на-му со ва га тэр мi ну, ад' яз-
джаў я з Ка пыль шчы ны з Яняй i 
но вым моў на-спеў ным до све дам, 
а на бы ты па жы так лёг ка ўмя-
шчаў ся ў не вя лi кiм ча ма да не.

Р
ас пi са лi ся мы з Яняй 
па год лi вым са ка вiц-
кiм днём у вёс цы Блу-
жа Пу ха вiц ка га ра ё на, 
цэнт ры ад най мен на га 

сель са ве та. О, не па ду май це, 
што «рас пi са лi ся» — гэ та зна-
чыць зра бi лi толь кi фар маль нае 
аб ладж ван не афi цый ных да ку-
мен таў аб шлю бе. Усё ла дзi ла-
ся чын на, як мае быць: тут вам i 
марш Мен дэль со на, i, ня хай са бе 

за ву ча ная, але ж трап ная пра мо-
ва стар шы нi сель са ве та, i бом-
кан не фу жэ раў з шам пан скiм, 
якiя зблi жа лi ў ра дас цi Янi ны i 
мае ро дзi чы, i квет кi ўдзяч нас цi 
да пом нi ка во i нам Вя лi кай Ай-
чын най.

Рус кi пiсь мен нiк Мi ка лай Ляс-
коў ка заў, што нос у жон кi па вi нен 
быць зграб нень кi i — «пi пач кай». 
А на Вi цеб шчы не ж свой тып жан-
чын, кры вiц кi! Як мне зда ец ца, iх 
аб агуль не нае аб лiч ча на гад вае 
эс тэ тыч ныя iдэа лы ста ра жыт ных 
Грэ цыi i Ры му. У на шых жан чын, 
за звы чай, пра мыя даў жань кiя 
на сы, яс ныя вя лi кiя во чы, а вус-
ны, як ка жуць, «бан цi кам». Лю ба! 
Але ж муж чы ны, як за ве дзе на, 
це шац ца не звык лым, а но вым, 
не ча ка ным, як цуд.

З ма лен ства па мя таю, як у на-
шай вёс цы ба бы ка за лi:

— Ай, якая дзе вач ка кра сi вая: 
на сок кур но сень кi, ва ло сi кi мяк-
кiя, ку жэль ныя, воч кi свет лыя... 
Яга дзiн ка!..

Вось та кiх «яга дзi нак», як мне 
зда ец ца, у цэнт раль най Бе ла ру сi 
больш, чым у нас, ус ход нi каў. Мы 
на iх звяр та ем ува гу.

У ма ёй жон кi нос так са ма 
зграб нень кi, хоць i не зу сiм «пi-
пач кай», яко му ад да ваў пе ра ва гу 
Ляс коў.

Дзя ку ю чы Янi не маё за мi ла-
ван не жы вой, з ка ра нё вы мi рэ гi-
я наль ны мi асаб лi вас ця мi мо вай 
атры ма ла но вы пра цяг. I пры тым 
прос та на вя сел лi.

На ўсё жыц цё за пом нi ла ся 
мне вiн ша ван не Янi най сяст ры 
Але ны, якая на той час жы ла 
ў Це ра бу тах. Вост рая на язык, 
усмеш лi вая i хвар сiс тая, яна, 
сто я чы пе рад на мi, нi бы з ме ха 
сы па ла вост ры мi склад нень кi мi 
пры слоў я мi, дзе ля пе ра ка наў-
час цi да ста ю чы з ме ха i жар тоў-
ныя па да ру нач кi.

«Да ру вам ка роб ку ме дзi, 
каб бы лi дзе цi, як мядз ве дзi», — 
спеў на вы во дзi ла Але на i па да-
ва ла на да лонь цы цяж кiя ка пей кi 
ў ка раб ку з-пад за па лак.

Цi ўру ча ла сяст ры ка ча нок ка-
пус ты: «... каб не да ва ла му жы ку 
рас пус ты».

I мне быў па да ру нак:
«Да ру та бе ка туш ку нi так, каб 

не блы таў ся ка ля чу жых лы так».
Ну i да лей:
«Да ру та бе мя шэ чак про са, 

каб не гля дзе ла на свяк ру ху ско-
са».

«Да ру та бе мя шэ чак воў ны, 
каб ско ра быў жы ва ток поў ны».

Я даў но за ўва жыў, што на шы 
лю дзi лю бяць, ка лi «склад на» 
ска за на. Iм зда ец ца, што та кiм 
чы нам ку ды больш трап на i як 
ад рэ за на: i слоў ца бо лей не да-
даць.

Ну, на прык лад: «На ву чы ўнуч-
ку сю каць у ануч ку...» — ка жуць 
са ма ўпэў не ныя га нар лiў цы, ка лi 
iм да юць якую па ра ду.

I гэ тую слоў ную «шпiль ку», 
да рэ чы, я так са ма па чуў ад сва-
iх но вых пу ха вiц кiх сва я коў.

Дзя ку ю чы iм я па шы раў 
свае ве ды i аб та па нi-
мi цы на шай Баць каў-
шчы ны. Праў да, не-
ча ка на, на ват тро хi 

прык ра гу ча лi для мя не наз вы 
не ка то рых па се лi шчаў жон чы-
на га ра дзiн на га ку та: Вi то раж, 
Бер леж, Вен дзеж... Да во лi прык-
ра. Ку ды больш звык ла — За-
гi бель ка... I ча му яе ў свой час 
пе рай ме на ва лi ў Но вы Убо рак? 
Так са ма ня бла га, але свое асаб-
лi вы спеў ны сум вы пет ра ны...

А вось наз ву вёс кi Таль ка ад-
ра зу пры ня ла мая ду ша: па да-
ло ся, што чуў яе змал ку, по тым 
за быў ся — i рап там з на го ды 
ўспом нiў.

Коль кi ра зоў да яз джаў я з Мiн-
ска да Таль кi, сы хо дзiў з элект-
рыч кi i ня спеш на, агля да ю чы 
края вi ды, кро чыў да Це ра бу таў.

Не па да лёк ад стан цыi — мас-
ток це раз ра чул ку, вi даць, ру каў 
Свiс ла чы, а за тым — са сон нiк з 
жоў тым, нi бы пра се я ным ста ран-
ным печ нi ком для за ме су рас тво-
ру пя соч кам на сця жы нах...

П
а да ро зе да Але ны, 
дзе звы чай на гас цi ла 
жон ка з на шым пер-
шын цам, дач кой Iры-
най, мне бы ло лёг ка 

ду маць аб бу ду чы нi, да якой з 
ах во тай пры мер ва еш ся ў ма ла-
дым уз рос це, асаб лi ва на воль-
ных пра сця гах.

Ад ной чы не па да лёк ад Це ра-
бу таў та кое маё пры мер ван не 
рап там пе ра пы нi ла не ча ка нае 
здзiў лен не: у ба ры ся род сос наў 
я рап там упёр ся по зiр кам у вя-
лiз ны двух па вяр хо вы драў ля ны 
дом з шы ро кi мi чыс ты мi вок на мi. 
Ён ста яў не ага ро джа ны, бо на-
вош та: лес ахi наў цi хi за ту лак ад 
га ман лi ва га све ту. Дом быў не-
фар ба ва ны, драў нi на па цям не ла, 
вы пет ры ла ся на даж джах i вет ры 
да асаб лi вай вы раз на сцi фак ту-
ры i, зда ва ла ся, ад бi ва ла ўжо не 
со неч нае свят ло, а яго цеп лы ню. 
I пры тым не ця пе раш нюю, а мi ну-
лых дзе ся цi год дзяў.

Мне за ха це ла ся за пы нiц ца ды 
як след, да драб нiц раз гле дзець 
бу ды нак, але ча мусь цi за са ро-
меў ся, хоць вок ны анi як не вы яў-
ля лi пры сут нас цi гас па да роў, а ў 
ле се, як агле дзець во кам, анi ко га 
не бы ло. На пэў на, так ча ла ве ка 
стрым лi вае са мо сум лен не.

Праў да, за ста вац ца пад гнят-
лi вым цiс кам цi каў нас цi мне за-
ста ва ла ся ня доў га: да ха ты Але-
ны бы ло ўжо коль кi сот мет раў. 
Яна i рас ка за ла, што ў не звы-
чай ным для ту тэй шых мяс цiн бу-
дын ку жы ве на ез да мi зна ка мi ты 
мас так Вi таль Цвiр ка, што гэ ты 
дом ён нi бы та вы ку пiў у Мiн ску, 
ка лi яго вы рак лi на знос дзе ля 
па бу до вы чар го вай му ра ван кi.

Ма быць, у вя лiз ным драў ля-
ным до ме ў свой час ту лi ла ся 
не ад на га рад ская сям'я. Сце ны 
на бры ня лi ша пат лi вы мi сло ва мi 
ка хан каў, спрэч ка мi су се дзяў, 

нач ным пла чам хво рых дзе так i 
прос та нiк чэм ны мi, не аба вяз ко-
вы мi раз мо ва мi. I вось ця пер аб-
ча са ныя, пад габ ля ва ныя ў свой 
час бяр вен нi зай ме лi маг чы масць 
зноў па рад нiц ца з ле сам...

Якiя эцю ды, кар цi ны на пi саў у 
гэ тым до ме Май стра, я не ве даю. 
За ста ец ца толь кi зда гад вац ца.

А мог бы, да рэ чы, i за зiр нуць 
ка лi да жы ва пiс ца. Спра ва ў тым, 
што Вi таль Цвiр ка ў Але ны Лiн-
чык, як у доб рай гас па ды нi, пры-
звы ча iў ся куп ляць яй кi, ма ла ко, 
смя та ну, тва рог... Ба ла зе, ка роў-
ка ў яе бы ла спраў ная, ма лач ко 
— доб рай тлус тас цi ды сма ку. Та-
кiм чы нам, ха ту ма ёй шва гер кi 
з до мам мас та ка злу ча ла вы ха-
джа ная сця жы на. Але, на жаль, 
так атры ма ла ся, што мя не яна з 
iм не злу чы ла... Шка дую.

Да та го ча су я ўжо быў за ча-
ра ва ны твор час цю мас та ка. Па 
ад ной кар цi не ў Дзяр жаў ным 
мас тац кiм му зеi, звы чай ным пей-
за жы з вес на вы мi го ня мi, дрэ ва-
мi рап там вост ра ад чуў тры ва-
лую на цы я наль ную iдэн тыч насць 
жы ва пiс ца. I пры тым ме на вi та ў 
пей заж най звык лас цi. Вi та лю 
Кан стан цi на вi чу ўда ва ла ся пад-
бi раць адзi на маг чы мыя фар бы, 
трап на вы зна чаць iх ме ру i спа-
лу чаць у лёг ка па зна валь ную бе-
ла рус кай ду шою да па са ва насць. 
Ка лi б уваск рос пас ля смер цi ды 
зiр нуў на яго кар цi ну, — ад ра зу 
па знаў бы ра дзi му. Та кое ўзнiк ла 
ў мя не ўра жан не.

А ка лi я ўпер шы ню ўба чыў 
Свiс лач у Це ра бу тах, дык яшчэ 
больш зра зу меў, ча му Цвiр ка 
для свай го до ма вы браў ме на-
вi та гэ тую мяс цi ну. Шы ро кае 
рэ чы шча з за лiў ны мi лу га мi збi-
рае тут у адзi ны су плёт не толь-
кi ма лень кiя ру ча i ны, але i куп'i 
«даў га лы гiх» кве так, хмы зоўе 
дух мя ных вер ба ло заў, за рас нi-
кi ло та цi, чыс цют кiя фi лi жан кi 
лi лей на не кра ну тай вет рам ва-
дзе... Ад на фар ба змя няе дру-
гую, да па соў ва ец ца да iн шых, 
цi яны пе ра меш ва юц ца i ўтва-
ра юць так са ма свое асаб лi вую 
плынь, якая ўпа дае ў кож ную 
чуй ную ду шу.

А ў да да так — чар га ван не пту-
шы ных ка лен цаў, якiя, зда ец ца, 
нi ко лi не скон чац ца, да ючы спа-
дзя ван не i на твой доў гi пра цяг.

Спеў нае i рач ное рэ чы шчы, 
лi чы, су па да юць.

Ад ной чы ра нi цай плыў я са 
спi нiн гам па сва ёй улю бё най 
Касп лi, ад на му з пры то каў За-
ход няй Дзвi ны, i амаль цэ лую 
га дзi ну — пад амаль не пе ра-
пын нае ку ван не зя зюль. Уз доўж 
рэ чы шча ад на птуш ка змя ня ла 
дру гую, вы вод зя чы сваё зыч лi-
вае «ку-ку». Доб ра вы ву ча ны за 
доў гiя га ды вод ны шлях пад аў ся 
мне са мым ка рот кiм кi рун кам у 
веч насць — так шчод ра абя ца лi 
на iм птуш кi но выя i но выя аб ся гi 
жыц ця.

На пэў на, i на Свiс ла чы так...
Сяр гей РУБ ЛЕЎ СКI.

Аса бiс таеАса бiс тае  ��

ПА ЛЮ БIЎ ЯК РОД НЫХ
На прэс-кан фе рэн цыі пра ку ро р Брэсц кай 
воб лас ці Іва на На ске ві ча быў агу ча ны факт. 
Звы чай ны факт з паў ся дзён най ра бо ты 
пра ку ра ту ры. Ён да ты чыць аба ро ны пра-
воў не паў на лет ня га, але не толь кі.

Жы хар Брэсц ка га ра ё на моц на збіў свай го 
14-га до ва га сы на за ней кую ня знач ную пра він-
насць. Хлоп чык, ра ту ю чы ся ад па бо яў, вы ска чыў 
на ву лі цу ба са нож. А быў ка нец сту дзе ня, ста я лі 
ма ра зы пад 30 гра ду саў. Пад ле так атры маў аб-
ма ра жэн не ног 1-й і 2-й сту пе ні. (Ад ра зу ча мусь-
ці зга да ла ся, як фа шыс ты гна лі па ма ро зе Зою 
Кас ма дзям' ян скую без абут ку...) Ма ці пад лет ка 
пі саць за яву ў мі лі цыю ад мо ві ла ся. Ві даць, для 
яе гэ та звыклыя ся мей ныя раз бор кі. Але пра ку-
рор з та кой па зі цы яй не па га дзіў ся і рас па чаў у 
да чы нен ні да баць кі хлоп чы ка ад мі ніст ра цый ны 
пра цэс. Праў да, суд Брэсц ка га ра ё на, пры знаў шы 
гра ма дзя ні на ві на ва тым у на ўмыс ным пры чы нен-
ні ця лес ных па шко джан няў, па лі чыў пра ва па ру-
шэн не ма ла знач ным і вы зва ліў яго ад ад каз нас ці. 
Та ды пра ку рор вы нес пра тэст. І ўжо аб лас ны суд 
на клаў ад мі ніст ра цый нае спаг нан не ў вы гля дзе 
штра фу ў 1 міль ён руб лёў.

Як быц цам бы спра вяд лі васць ад ноў ле на. Але 
хто ў вы ні ку яе па ка ра ны? Цал кам ве ра год на, што 
та му па бі та му і аб ма ро жа на му пад лет ку по тым 
не ку пі лі но выя ча ра ві кі аль бо курт ку, ды яшчэ і 
па пра ка лі: маў ляў, вось гэ та з-за ця бе да вя ло ся 
за пла ціць міль ён штра фу! І вы му ша ны хло пец 
быў ха дзіць у тым, з ча го даў но вы рас, за што 
раз-по раз кпі лі з яго ад на клас ні кі, бо пад лет ка вае 
ася род дзе, як мы ве да ем, да во лі жорст кае. І зноў 
цяр пеў і па ку та ваў не да рос лы ча ла век. Бу дзем 
спа дзя вац ца, што апош няе — толь кі мая фан та-
зія. Але мер ка ван не, што баць ка ўсвя до міў за ган-
насць сва іх па во дзін, за пла ціў шы міль ён, у гэ тай 
гіс то рыі над звы чай пры від нае. Каб яго па са дзі лі 
пад ад мі ніст ра цый ны арышт ха ця б на ме сяц, дзе 
ўка за ныя гро шы ён мог бы за ра біць на гра мад скіх 
ра бо тах — ін шая рэч. Па зба віў шы ся маг чы мас ці 
піць, атры маў шы шмат ча су на роз дум, ча ла век, 
мо жа, і за ду маў ся б на конт та го, што трап ляць 
сю ды ліш ні раз не па жа да на.

Пе рад тым, як узя ла ся пі саць гэ тыя рад кі, за-
зір ну ла ў звод ку на сай це УУС. У Пін ску за ве дзе-
на ад ра зу не каль кі кры мі наль ных спраў па фак це 

пад роб кі да ку мен таў ад ным і тым жа ча ла ве кам. 
Ней кі 20-га до вы на ву чэ нец ка ле джа ад ска ні ра ваў 
ме ды цын скую да вед ку, якая да ва ла да звол на 
про пуск за ня ткаў па ста не зда роўя. Спра вай тэх-
ні кі ста ла раз мно жыць бланк, а по тым за поў ніць і 
раз даць сяб рам. Ён на ват гро шы за сваю па слу гу 
не браў, прос та да па ма гаў та ва ры шам па ву чо бе 
ўтой ваць пра гу лы. Ка му на нес лі ўрон гэ тыя го ра-
на ву чэн цы? Толь кі са мім са бе, бо пра лай да чы лі і 
не да атры ма лі ве ды. Але за гэ тыя дзе ян ні хлоп цу 
па гра жае рэ аль ны тэр мін. За кож ны факт пад роб-
кі — кры мі наль ная спра ва. Ну а да лей вер дыкт 
бу дзе вы но сіць суд. Та кі за кон.

Як і ў пер шым вы пад ку, ка лі пра ку рор скі ра-
бот нік дзей ні чаў вы ключ на ў рам ках за ко на. Не-
су мнен на, ён ха цеў па ка раць ня год на га баць ку, 
а па ка раў сям'ю, у тым лі ку і па цяр пе ла га. Ча му 
ў нас та кія за ко ны? Ві даць, ад тра ды цый, якія 
ідуць не з глы бі ні вя коў, а са знач на паз ней шых 
ча соў на шай «най ноў шай гіс то рыі», ка лі ча ла век 
не лі чыў ся асаб лі вай каш тоў нас цю, а вось па пе ра 
бы ла рэч чу свя шчэн най. Я не за тое, што зу сім не 
трэ ба ка раць пад роб шчы каў ме ды цын скіх да ве-
дак, але за тое, каб да ва ла ся адэ кват ная ацэн ка 
за зня ва гу го на ру і год нас ці ча ла ве ка, — не су-
мнен на, у рам ках за ко на.

За ко ны ж, як вя до ма, уяў ля юць са бой ней-
кае кан цэнт ра ва нае ад люст ра ван не гра мад скай 
свя до мас ці. Ін шы мі сло ва мі: якія мы, та кіх мы 
вы бі ра ем дэ пу та таў, та кія яны ства ра юць за ко-
ны. Усё вель мі цес на звя за на ў све це, і не трэ ба 
заў сё ды кі ваць на ка гось ці ін ша га. Усе ве да юць, 
што ад бы ло ся з па праў кай у за ка на даў чы акт аб 
кан фіс ка цыі аў та ма бі ляў. Жыц цё пры му сі ла, і 
гра мад ская свя до масць пад штурх ну ла аба ра ніць 
усіх па тэн цы яль ных ах вяр ад маг чы мых п'я ных 
за бой цаў. Не ка лі прый дзем і да та го, што рэ аль на 
аба ро нім усіх па сіў ных ку рыль шчы каў ад тых, хто 
пры му шае іх быць та кі мі. Ра ды каль на вы ра шым 
пы тан не з гас па да ра мі агрэ сіў ных са бак, якія не 
за хоў ва юць пра ві лы іх утры ман ня. За ма цу ем 
за ка на даў ча мно гія ін шыя мо ман ты, якія да зво-
ляць лепш аба ра ніць жыц цё і спа кой нар маль на га 
ся рэд не ста тыс тыч на га ча ла ве ка. Шка да толь кі, 
што, па куль вы хоў ва ец ца на ша свя до масць, мо жа 
змя ніц ца не ад но па ка лен не.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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Не фар матНе фар мат  ��

ЗЛА ЧЫН СТВА 
І ПА КА РАН НЕ

У чым мо жа быць сут насць 
та кой не звы чай най з'я вы, 
як... брэнд на шай ста лi цы? 
З да па мо гай ста ра жыт ных 
ус ход нiх муд рых ве даў 
i ўлас на га су час на га 
на ву ко ва га ана лi зу 
па спра бую даць пэў ную 
ха рак та рыс ты ку, ска жам, 
ка ля ро ва му афарм лен ню 
на ша га го ра да. За да ча 
не з прос тых.

Дзе вяць ра ё наў Мiн ска мож на 
па дзя лiць згод на з асноў ны мi ча-
тыр ма на прам ка мi све ту. Цэнт-
раль ны ра ён i знач ную част ку 
Са вец ка га мож на ад нес цi да 
паў ноч ных i па фар ба ваць iх на 
кар це ў свет лыя ко ле ры, лепш 
— у бе лы. Гэ тая ка ля ро вая сiм-
во лi ка ад па вя дае псi ха ла гiч на му 
ста ну лю дзей-сан гвi нi каў, для 
якiх зi ма, поў нач, снег — леп шыя 
пры кме ты iх фi зiч най i ду шэў най 
раў на ва гi. Ад нак не вар та ду маць, 
што ў на зва ных ра ё нах пра жы ва-
юць у асноў ным сан гвi нi кi, хоць i 
ёсць пэў ныя да ныя, якiя свед чаць 
аб тым, што боль шасць на шых 
лю дзей, якiя жа да юць па бу да ваць 
цi на быць жыл лё ў паў ноч ных ра ё-
нах, — ме на вi та сан гвi нi кi.

Паў ноч ныя ра ё ны, па звест ках 
ле та пiс цаў ХII—ХIV ста год дзяў, 
вы зна ча лi ся, так бы мо вiць, якас-
цю. Сю ды пры яз джа лi за мор скiя 
i мяс цо выя куп цы, ганд ля ва лi 
льном, пянь кой, шоў кам. Тут вы-
раб ля лi бе лыя су кен кi, бя лiз ну, 
хуст кi, руш нi кi, па ясы i г.д.

Паў днё выя ра ё ны — Каст-
рыч нiц кi, Ле нiн скi, част ко ва 
За вод скi i Мас коў скi — па тра-
бу юць вы ка ры стан ня чыр во-
ных, бар до вых, ка рыч не вых ад-
цен няў, улас цi вых ха ле ры кам. 
Прод кi, якiя пра жы ва лi не ка лi на 
гэ тай тэ ры то рыi, шы ро ка вы ка-
рыс тоў ва лi ў якас цi ацяп лен ня 

«чор ную сма лу» (хут чэй за ўсё, 
бы лыя ле та пiс цы так пра зва лi 
зда бы ты ма зут цi наф ту). Паў днё-
выя прад мес цi на шай ста лi цы ў 
ста ра жыт на сцi вы зна ча лi ся рас ся-
лен нем май стра вых лю дзей, якiя 
ва ло да лi ган чар най, ка валь скай, 
пла вiль най, збро е вай спра ва мi, а 
так са ма вы раб ля лi ўпры га жэн нi 
з ме та лаў i ка мя нёў. Усё гэ та бы-
ло звя за на з апра цоў кай аг нём. 
I тут жа пяк лi ру мя ныя, чор ныя 
хляб цы.

Пар ты зан скi, Пер ша май скi, 
част ку За вод ска га ра ё на (вул. 
Ан гар ская, Паў ноч ны па сё лак) 
мож на ад нес цi да ўсход нiх ра ё-
наў ста лi цы, дзе па вiн ны пе ра-
ва жаць свет ла- i цём на-зя лё ны 
ко лер, са ла та ва-бi ру зо вая па лiт-
ра. Па доб нае тэ ры та ры яль на-геа-
гра фiч нае раз мя шчэн не, згод на з 
ты бец кi мi ву чэн ня мi, вель мi спры-
яль нае для прад стаў нi коў зям ной, 
зя лё най сты хii — ме лан хо лi каў. 
Не вы пад ко ва ра ён «Зя лё на га Лу-
га» ў ста ра жыт ны час вы лу чаў ся 
па ся лен ня мi «лю дзей дзе ла вых, 
але на дум лi вых, ад чу валь ных, 
пе ра важ на ра мес на-мас тац ка га i 
ар тыс тыч на га про фi ляў», аб чым 
свед чаць ста ра жыт ныя ле та пiс-
ныя звест кi. На ўсхо дзе жан чы ны 
зай ма лi ся сель скай гас па дар кай, 
збi ра лi шыш кi, драў ня ную сма лу 
для ацяп лен ня i ра та ван ня драў-
ня ных па бу доў ад жу коў, грыб коў, 
цвi лi. Жан чы ны ак тыў на пры мя-
ня лi ад ва ры зве ра бою, ра мон ку, 
мя ты, ва ляр' я ну i г.д. Да ка тэ го рыi 
ме лан хо лi каў мож на ад нес цi i та-
кiя ра ё ны, як Азя ры шча, Сця пян-
ка, Драж ня.

Мас коў скi, Фрун зен скi, паў-
ноч на-за ход няя част ка Цэнт-
раль на га — гэ та мес цы, спры-
яль ныя для пра жы ван ня флег-
ма ты каў. Вяс нян ка, Дамб роў ка, 
Мядз ве жы на, Мi ха ло ва, Кун-
цаў шчы на бы лi мес ца мi зем ля-
роб ства, жы вё ла га доў лi, па ля-

ван ня, ры ба лоў ства, а так са ма 
пра жы ван ня лю дзей гас па дар-
чых, за мож ных, якiя нi ку ды не 
спя ша лi ся, а па мяр коў на вя лi 
свае спра вы, што ўлас цi ва сты-
хii Ва ды. На вы шэй зга да ных тэ-
ры то ры ях за ся ро джа ны асноў ныя 
вод ныя ар тэ рыi ста лi цы (Мiн скае 
мо ра, ва да схо вi шча Драз ды, за-
па вед нiк Ле бя дзi ны i iнш. аб' ек ты). 
Бу даў нiц тва ста лiч на га аква пар ку 
ў гэ тых мяс цi нах вы бра на вель мi 
ўда ла, па коль кi ад па вя дае флег-
ма тыч на му ду ху, па вы шае яго 
пры ваб насць i бяс пе ку для на-
шых зем ля коў. «Вод ныя» ра ё ны 
вар та ба чыць у та кiм ка ля ро вым 
спект ры, як пя шчот на-бла кiт ны, 
бэ за вы, сi нi, фi я ле та вы. Ка лi ў пе-
ра лi ча ных ра ё нах па вiн на пе ра-
ва жаць бла кiт на-сi няя афар боў ка 
бу дын каў, гэ та ство рыць спа кой-
ны псi ха ла гiч ны фон, а зна чыць, i 
спры яль ны мiк ра клi мат у сем' ях, 
ву чэб ных уста но вах.

На огул су час ныя мiн ча не па 
сва iм псi ха ла гiч ным скла дзе — 
пе ра важ на флег ма тыч ныя i ме-
лан ха лiч ныя. Не вы пад ко ва Мiнск 
на зы ва юць го ра дам чыс тым i... 
з сум ны мi тва ра мi га ра джан. Та-
кая ха рак та рыс ты ка ад па вя дае 
ме лан ха лiч ным пе ра жы ван ням, 
флег ма тыч ным пра явам у фi зiч-
ных i псi ха эма цы я наль ных дзе ян-
нях i ўчын ках. Да рэ чы, у мно гiм 
псi ха ла гiч ны твар ста лi цы сфар-
мi ра ва лi «шэ рыя квад ра ты» ад мi-
нiст ра цый най вы твор чай i жы лой 
за бу до вы го ра да 60-80-х га доў мi-
ну ла га ста год дзя. Вар та да даць 
яшчэ ма лую га да вую коль касць 
со неч ных дзён. Плюс — сла бая, 
на дум ку за меж ных гас цей, кiр-
маш ная i фес ты валь ная дзей-
насць го ра да, ад на стай насць 
тэ ле пра грам, ма лая коль касць 
фiль маў, тэ ле шоу, мульт фiль маў 
бе ла рус кай вы твор час цi...

Герб Мiн ска, прад стаў ле ны 
бла кiт на-сi няй ка ля ро вай кам бi-

на цы яй, пад крэс лi вае як раз флег-
ма-ме лан ха лiч ны псi ха ўклад жыц-
ця боль шас цi га ра джан. Важ на 
ця пер уно сiць эле мен ты свет лай 
афар боў кi ў су час ны ды зайн са-
цы яль на-бы та вых аб' ек таў. Гэ та 
па спры яе ак ты вi за цыi эмо цый 
сан гвi нi каў. Ка лi час цей вы но сiць 
спар тыў на-за баў ляль ныя, рэ клам-
ныя, кан цэрт ныя ме ра пры ем ствы 
з за кры тых па мяш кан няў на пло-
шчы, у скве ры, гэ та па вы сiць iх 
пры ваб насць для ха ле ры каў. 
Да рэ чы, ка ля ро вую афар боў ку i 
пад свет ку не ка лi шэ рых бу дын каў 
ста ноў ча ацэнь ва юць пры клад на 
80 пра цэн таў мiн чан. Звяр та юць 
на гэ та ўва гу i за меж ныя гос цi.

Па коль кi боль шасць жы ха роў 
ста лi цы — флег ма ты кi, то гэ та па-

вiн на зна хо дзiць ад люст ра ван не i 
ў брэн дзе го ра да, сiм во лi цы ра ё-
наў, ар га нi за цый i ўста ноў. Бла-
кiт на-сi нiя ад цен нi бу дуць цал кам 
ад па вя даць псi ха ўкла ду жы ха роў. 
Да рэ чы, флег ма тыч ны па ча так 
ад зна чаў ся i ў гер бах Ра дзi вi лаў, 
Са пе гаў i iн шых гiс та рыч ных ды-
нас тый.

Флег ма тызм у знач най сту пе-
нi ад па вя дае псi ха фi зi я ла гiч на му 
жа но ча му па чат ку. У гер бе Мiн ска 
гэ та ад люст роў вае воб раз Бо жай 
Ма цi, раз ме шча ны на ся рэб ра ным 
воб ла ку ў цэнт ры бла кiт на га по ля, 
што сiм ва лi зуе плаў насць, грун-
тоў насць, муд расць.

Жа но чы, ма ця рын скi воб раз 
час та су стра ка ец ца ў сiм во лi-
цы га ра доў i аб лас цей Бе ла ру сi. 

Тым са мым пад крэс лi ва ец ца мi-
ра лю бi васць на ро да, iмк нен не да 
доб ра су сед ства i па ва гi. На гер-
бе Мiн ска та кi гу ман ны па ды ход 
ад люст роў вае жа но чы па ча так, 
мат ры яр хат, жа но чую па лi ты ку, 
даль на бач насць стра тэ гii флег-
ма-ме лан ха лiч на га стаў лен ня да 
лю дзей. Гiс та рыч на з-за па ста ян-
ных ва ен ных ба та лiй на тэ ры то рыi 
на шай кра i ны коль касць муж чын-
ска га на сель нiц тва бы ла мен шай 
за жа но чую. Жан чы ны ра бi лi 
асноў ную пра цу i до ма, i па-за iм. 
Так што ў на ша га Мiн ска — жа-
но чы твар.

Сяр гей АНУП РЫ ЕН КА,
док тар фi ла соф скiх на вук,

экс перт у га лi не 
са цы яль най эка ло гii.

По глядПо гляд  ��

У МIН СКА — ЖА НО ЧЫ ТВАР

У Брэс це па ды хо дзiць да 
ла гiч на га за вяр шэн ня спра ва 
з пад ма ну ты мi доль шчы ка-
мi бу даў нi чай фiр мы «Аб лiч-
ча». На пом нiм, што кам па нiя, 
якая зай ма ла ся ўзвя дзен нем 
элiт на га жыл ля ў аб лас ным 
цэнт ры, не каль кi га доў та му 
спы нi ла сваё iс на ван не, спа-
слаў шы ся на кры зiс i не да хоп 
срод каў для пра ця гу бу даў нiц-
тва. Пры гэ тым сот нi лю дзей 
унес лi свае гро шы за бу ду чыя 
ква тэ ры. Мно гiя раз лi чы лi ся ў 
поў ным аб' ёме.

Пад ма ну тыя лю дзi прай шлi 
ўсе маг чы мыя iн стан цыi. Iх не 
па кi ну лi сам-на сам з праб ле-
ма мi. За вяр шыць бу даў нiц тва 
да ру чы лi iн шым ар га нi за цы-

ям, доль шчы кам жа да вя ло ся 
да пла цiць. Як ужо па ве дам ля-
ла на ша га зе та, кi раў нiк фiр-
мы «Аб лiч ча» Мi ка лай Клi мук, 
больш за год та му быў узя ты 
пад вар ту. I вось след ства, якое 
пра цяг ва ла ся двац цаць ме ся-
цаў, скон ча на. Пра гэ та па ве-
да мiў пра ку рор Брэсц кай воб-
лас цi Iван НА СКЕ ВIЧ.

За раз гра ма дзя нiн Клi мук i 
яго ад ва ка ты зна ё мяц ца з ма-
тэ ры я ла мi спра вы, якая скла дае 
112 та моў плюс 30 та моў бух-
гал тар скiх да ку мен таў.

Па цяр пе лы мi па спра ве пры-
зна ны 435 ча ла век. Iм пры чы-
не ны ўрон на су му больш за 60 
мiль яр даў руб лёў у вы гля дзе 
не па бу да ва на га жыл ля. След-

ства, якое вя ло ўпраў лен не 
След ча га ка мi тэ та па Брэсц-
кай воб лас цi, ква лi фi ка ва ла 
дзе ян нi бы ло га ды рэк та ра па 
пя цi ар ты ку лах Кры мi наль на га 
ко дэк са, ся род якiх — кра дзеж 
шля хам зло ўжы ван ня паў на-
моц тва мi ў буй ным па ме ры, 
ухi лен не ад вы пла ты па дат каў 
i збо раў, зло ўжы ван не служ бо-
вым ста но вi шчам. Ме ра па ка-
ран ня па асоб ных з iх пра ду-
гледж вае па збаў лен не во лi да 
дзе ся цi га доў з кан фiс ка цы яй 
ма ё мас цi. Усё бу дзе вы ра шаць 
суд, якi менш чым праз ме сяц 
атры мае да ку мен ты.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ
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Рэ за нанс ная спра ваРэ за нанс ная спра ва  ��

СЛЕД СТВА ПА «АБ ЛIЧ ЧЫ» СКОН ЧА НА

ФактФакт  ��

ПРЫ ТОК ПРА ЦОЎ НЫХ МІГ РАН ТАЎ 
У МІНСК ПА ВЯ ЛІ ЧЫЎ СЯ

У Мін ску за сту дзень—май гэ та га го да аформ ле ны 
4473 спе цы яль ныя да зво лы на пра ца ўлад ка ван не 
ін ша зем цаў у кра і не. 

Гэ та на 2003 больш, чым за та кі ж пе ры яд 2012 го да. Як 
рас ка за ла на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня па гра ма дзян-
стве і міг ра цыі ГУ УС Мін гар вы кан ка ма Свят ла на Пі лі пен ка, 
больш за ўсё міг ран таў пры бы ло з Кі тая (1582), Укра і ны 
(671), Тур цыі (659), Літ вы (375) і Уз бе кі ста на (225). За пяць 
ме ся цаў 2013 го да з ха дай ніц твам аб пры цяг нен ні за меж-
най ра бо чай сі лы ў ор га ны па гра ма дзян стве і міг ра цыі ў 
Мін ску звяр ну лі ся 429 ар га ні за цый і прад пры ем стваў (у 
2012-м — 318).

«Мінск—На ві ны».

НЕ ТАМ «ПРЫ ЧА ЛI ЛI»
На Вi цеб шчы не ка ля рэк i азё раў ство ра на ка ля 240 
зон ад па чын ку. Ды, на жаль, не ўсе на ву чы лi ся цы-
вi лi за ва на ад па чы ваць.

Су пра цоў нi кi Вi цеб ска га аб лас но га Ка мi тэ та пры род-
ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га ася род дзя ра зам з 
прад стаў нi ка мi iн шых служ баў уся го за ты дзень пра вя лi 
ка ля 100 рэй даў, пад час якiх бы ло вы яў ле на ка ля 40 роз-
ных па ру шэн няў пры ро да ахоў на га за ка на даў ства. Са мае 
рас паў сю джа нае — ста ян ка аў та транс пар ту на ад лег лас цi 
менш за 30 мет раў ад ва ды (бы ло вы яў ле на 12 вы пад каў). 
Так са ма час та гра ма дзя не без да зво лу ўлад коў ва юць ло-
дач ныя пры ча лы. За на зва ныя па ру шэн нi пры ро да ахоў на га 
за ка на даў ства аштра фа ва ны 17 гра ма дзян на су му больш 
за 2,1 мiль ё на руб лёў.

ПЕР ШЫ ПА РАД... 
ДЗI ЦЯ ЧА ГА ТРАНС ПАР ТУ

У Вi цеб ску ад бу дзец ца пер шы кон курс-па рад дзi-
ця чых ка ля сак.

Па куль што не вя лi кi во пыт пра вя дзен ня ана ла гiч ных 
ак цый у iн шых рэ гi ё нах кра i ны па ка заў, што заў сё ды та кая 
па дзея вы клi кае вя лi кi iн та рэс у мяс цо вых жы ха роў i СМI.

Па рад мож на бу дзе ўба чыць 29 чэр ве ня на пло шчы 
Пе ра мо гi, у Дзень го ра да Вi цеб ска. Ён прой дзе ў рам ках 
пра ек та «Ма ма i ма лы», якi рэа лi зуе га зе та Вi цеб ска га 
гар вы кан ка ма «Вiць бi чы» пры iн фар ма цый най пад трым цы 
«Фо ру му баць коў Вi цеб ска». Тыя ма мы з за ла ты мi ру ка мi, 
якiя лепш за ас тат нiх ары гi наль на ўпры го жаць «транс парт» 
сва iх дзе так, ста нуць пе ра мож ца мi кон кур су «Ка зач ны кар-
тэж» i атры ма юць пры зы. Цi ка ва, што ад вi цеб скiх та таў 
ар га нi за та ры ча ка юць фо та здым кi са сва i мi дзець мi на 
кон курс «Та та i я». Леп шыя фо та бу дуць апуб лi ка ва ны.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI
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