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ЛІЧБА ДНЯ

У Бе ла ру сі ў сту дзе ні—
лі пе ні 2013 го да за кошт 
усіх кры ніц фі нан са ван ня 
ўве дзе на ў экс плу а та цыю 
2 815,3 тыс. кв.м агуль най 
пло шчы жыл ля, што на 
6,5 пра цэн та больш у па раў-
на нні з ана ла гіч ным пе ры я-
дам мі ну ла га го да.

Рэ аль ная за ра бот ная 
пла та ра бот ні каў Бе ла ру сі 
(без суб' ек таў ма ло га прад-
пры маль ніц тва не дзяр жаў-
най фор мы ўлас нас ці) у 
сту дзе ні—чэр ве ні гэ та га 
го да скла ла 120,5 пра цэн-
та да сту дзе ня—чэр ве ня 
мі ну ла га го да. На мі наль ная 
на лі ча ная ся рэд ня ме сяч ная 
за ра бот ная пла та ў сту дзе-
ні—чэр ве ні 2013 го да бы-
ла Br4 млн 770,9 тыс., што 
скла дае 145,8 пра цэн та да 
ўзроў ню ана ла гіч на га пе ры-
я ду мі ну ла га го да.

На цы я наль ная авія кам-
па нія «Бел авія» су мес на з 
парт нё ра мі — за каз чы ка мі 
чар тар ных пе ра во зак пры-
ня ла ра шэн не аб пры пы нен-
ні рэй саў у Егі пет у ве рас ні. 
Гэ та звя за на са скла да най 
па лі тыч най сі ту а цы яй у на-
зва най кра і не.
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Уда лым пры кла дам ар га нi за цыi ма ло га бiз не су сён ня 
анi ко га не здзi вiш, праў да? Бiз нес, бiз нес, бiз нес — чу-
ем мы што дзень, ра зу ме ю чы: культ гро шай ахоп лi вае 
ўсё но выя i но выя пра сто ры. Ле там аб' ек там за роб каў 
ста но вiц ца лес. Ягад на-грыб ныя бiз нес ме ны пра цяг-
ва юць на лё ты. Час та праз мер на ўпэў не на, на стой лi ва, 
на хаб на. Та ды гу тар ка iдзе да лё ка не пра бiз нес ме наў. 
Спра ву ма ем з ягад на-грыб ны мi бра кань е ра мi.

У гры бы з граб ля мi
У 1990-я за кi ла грам бе ла рус кiх лi сi чак еў ра пей цы га то вы 

бы лi пла цiць 5 до ла раў. На род на ра дас цях бег у мяс цо выя 
ля сы з граб ля мi. На вош та? Каб раз грэб цi мох i ўсi мi праў-
да мi-ня праў да мi ад ка лу паць на дзей на сха ва нае ся мей ства 
ры жых. Тым больш у Гер ма нii дзей нi чаў асоб ны прын цып: ес цi толь-
кi ма лень кiя. Гры боў у той не та кi ўжо i да лё кi час у Бе ла ру сi бы ло 
прос та без лiч.Толь кi доб ры дождж цёп лай ноч чу — ра нi цай мож на 
сме ла вы бi рац ца ў лес i не аб ме жа ва ная коль касць кi ла гра маў га-
ран та ва на. Ча го наш брат толь кi i не зро бiць дзе ля абя ца ных еў ра-
пей скiх гро шай!

Сён ня ай чын ныя ля сы на пат ка лi цу доў ныя на ступ ствы: коль касць 
гры боў змен шы ла ся ў ра зы. Лi сiч кi ёсць, але не так, каб проць ма. За 
кi ла грам гэ тым ле там да ва лi 20 ты сяч руб лёў. Кры ху не да цяг вае да 

5 до ла раў, цi не так? Але спра ва не ў гэ тым. Прос та вы дат на, ка лi 
хтось цi мае жа дан не збi раць гры бы. Ка лi лас ка, ха дзi ляс ны мi сцеж-
ка мi, ды хай све жым па вет рам, усмi хай ся... Ка ра цей ка жу чы, ра дуй ся 
жыц цю. Мо жаш чыс та з-за спар тыў на га iн та рэ су на збi раць вяд ро, цi 
два, цi тры. Хо чаш — ва ры суп, хо чаш — су шы на зi му. Тваё пра ва. 
Ка лi ж грыб нiк ад чу вае, што яму i мо ра па ка ле на, ма ю чы адзiн-адзi-
ны ар гу мент: «Што ха чу — тое i раб лю»... Не, гэ та ўжо на хаб ства. 
Ад мыс ло ва для грыб нi коў, чые ха ты на пе ры фе рыi, ёсць 
та кое па няц це, як дзяр жаў ная ляс ная ахо ва.

Востры ракурсВостры ракурс  ��

У ЦЕ НЮ ЛЯС НО ГА БIЗ НЕ СУ
Не зва жа ю чы на за кон i здзек ва ю чы ся з пры ро ды, Не зва жа ю чы на за кон i здзек ва ю чы ся з пры ро ды, 
за раб ля юць бра кань е ры за раб ля юць бра кань е ры 
«цi ха га па ля ван ня» «цi ха га па ля ван ня» 

4

Br340,1 трлн
склаў аб' ём ва ла ва га 
ўнут ра на га пра дук ту 
ў сту дзе ні—лі пе ні 2013 
го да. ВУП па вя лі чыў ся 
ў па раў на нні з ана ла гіч-
ным ле таш нім пе ры я дам 
на 1,4%. Пра дук цый насць 
пра цы па ва ла вым унут-
ра ным пра дук це за пер-
шае паў год дзе да сяг ну ла 
Br62,8 млн, што скла ла 
102,5% да та ко га ж пе-
ры я ду ле тась. Удзель ная 
ва га іна ва цый най пра-
дук цыі ў агуль ным аб' ёме 
ад гру жа най скла ла ў 
сту дзе ні—лі пе ні 18,1%. 
Ін вес ты цыі ў асноў ны 
ка пі тал за гэ ты пе ры яд 
ўзрас лі на 10,2% і да сяг-
ну лі Br102,6 трлн.

Куль тур нае вы мя рэн неКуль тур нае вы мя рэн не  ��

СЛА ВІС ТЫ: 
што пра іх трэ ба ве даць

Сло ва «сла віс ты» дня мі бу дзе гу чаць час та: сён ня ад крыц-
цё Між на род на га з'ез да ў кан цэрт най за ле «Мінск». У гіс-
то рыю пра вя дзен ня з'ез даў на ву коў цаў, якія вы ву ча юць 
ад мет ную куль ту ру сла вян ска га све ту ва ўсім яе ба гац ці, 
упі са ны наз вы роз ных кра ін. Пер шай яго пры ма ла ў 1929 
го дзе чэш ская Пра га. Ад мет на, што бы ва лі і ад ме ны з'ез-
даў з-за вы ключ най сі ту а цыі ў ад ной са сла вян скіх кра ін: 
у 1939 го дзе трэ ці з'езд не ад быў ся з-за та го, што ў Поль-
шчы ўжо кі пе ла Дру гая су свет ная вай на. І толь кі ў 1955 
го дзе спра ва трэ ця га з'ез да бы ла за вер ша на ў Бялг ра дзе 
на між на род най сла віс тыч най кан фе рэн цыі. Пры ма лі з'езд 
сла віс таў на шы су се дзі: у Маск ве (1958 год), у Кі е ве (1983), 
а Поль шчы па шчас ці ла двой чы — у 1973-м і 1998 га дах. І 
Бе ла русь да ча ка ла ся — мо жа, ме на ві та ў той мо мант, ка лі 
яе куль ту ры па трэб на асэн са ван не праб лем на на ву ко вым 
уз роў ні, каб вы пра ца ваць кі рун кі яе да лей ша га раз віц ця. 
Ка лі па трэб на ра зу мен не, што ў на шай куль ту ры да па ма гае 
кра і не іс на ваць. І каб су ад нес ці по гляд знут ры з по гля да мі 
звон ку.

Для ча го па трэб ны з'езд?
Вя до ма, бы ва юць кан фе рэн цыі, су стрэ чы, дзе мож на аб мер-

ка ваць ней кія тэ мы, па ды ску та ваць. Але з'езд — гэ та най больш 
шы ро кая фор ма між на род на га на ву ко ва га су пра цоў ніц тва сла-
віс таў. Між на род ныя з'ез ды і кан фе рэн цыі ар га ні зоў вае Між на-
род ны ка мі тэт сла віс таў — з мэ тай аб мер ка ван ня і вы ра шэн ня 
важ ных на ву ко вых пы тан няў сла віс ты кі. Ка мі тэт і кі руе 
з'ез дам.

НІХТО НЕ ПАВІНЕН 
РАЗМАЎЛЯЦЬ 

З БЕЛАРУССЮ З ПАЗІЦЫІ 
ВАЕННАЙ СІЛЫ

Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
20 жніў ня на на ра дзе аб да лей шых на прам ках бу даў ніц тва 
і раз віц ця Уз бро е ных Сіл кра і ны, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што лю бая дзяр жа ва вы бу доў-
вае свае Уз бро е ныя Сі лы ў за леж нас ці ад та го, якая між на род ная 
аб ста ноў ка, і асаб лі ва ў тым рэ гі ё не, у якім да во дзіц ца жыць і пра ца-
ваць. На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, ва ен на-па лі тыч ная аб ста ноў ка 
ў све це ў апош нія дзе ся ці год дзі свед чыць аб сур' ёз ных змя нен нях 
у сфе ры між на род ных ад но сін: «Іх сут насць зво дзіц ца да та го, 
што «ўла да ры све ту» пра даў жа юць аказ ваць на ціск на знеш нюю і 
ўнут ра ную па лі ты ку так зва ных не па жа да ных дзяр жаў. Пры гэ тым 
вы ка рыс тоў ва юц ца роз ныя ме ха ніз мы, уклю ча ю чы пры мя нен не 
срод каў уз бро е най ба раць бы». 

Ка лі аб гэ тым га ва рыць у ад но сі нах да Бе ла ру сі, то, на шчас це, 
да гэ та га не дай шло і на ўрад ці дой дзе, лі чыць Прэ зі дэнт. Але, на 
яго дум ку, вы ка рыс тоў ва юц ца ін шыя ме ры ўздзе ян ня на Бе ла-
русь, перш за ўсё, з бо ку за ход ніх дзяр жаў і бло ка НА ТА, у тым 
лі ку ЗША.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што апош нім ча сам аб ста ноў-
ка ў све це раз ві ва ец ца вель мі бур на і па жа да ныя дзяр жа вы ўжо 
ста лі не па жа да ны мі. «На ват да смеш на га да хо дзіць: зверг ну лі ўсё, 
што мож на бы ло зверг нуць, па араб скай ду зе — на поў на чы Аф ры кі 
і на ўсхо дзе. Ця пер па-но ва му па чы на юць звяр гаць, вы сту па ю чы 
мі ра твор ца мі, асаб лі ва Еў ра пей скі са юз», — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы. «З'яў ля ю чы ся ін стру мен там не да пу шчэн ня вай ны, на шы 
Уз бро е ныя Сі лы па він ны быць га то вы ў но вых умо вах да аба ро ны 
су ве рэ ні тэ ту, не за леж нас ці і тэ ры та ры яль най цэ лас нас ці кра і ны», 
— ска заў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы пе ра ка на ны, што бе ла рус кая ар мія па він на 
быць адэ кват най вы клі кам і па гро зам ХХІ ста год дзя. «Ад нак срод кі 
па він ны быць укла дзе ны ў раз віц цё Уз бро е ных Сіл, якія ад па вя да-
юць рэа лі ям сён няш ня га дня», — лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
Та му да лей шыя за ха ды па раз віц ці ар міі па він ны быць усе ба ко ва 
ўзва жа ны мі і пад лі ча ны мі.

Прэ зі дэнт так са ма ад зна чыў, што за апош нія га ды ня ма ла 
зроб ле на па раз віц ці роз ных ба я вых сіс тэм і тэ ры та ры яль най аба-
ро ны, пры вя дзен ні ў на леж ны вы гляд ва ен ных га рад коў і ін шых 
аб' ек таў інф ра струк ту ры. «У блі жэй шы час і я, і ін шыя ад каз ныя 
за гэ та зой муц ца кант ро лем у гэ тай сфе ры. У гэ та ўпіс ва юц ца і 
на шы ву чэн ні су мес на з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй «За хад-2013», 
— па ве да міў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на тое, што мэ та сён няш няй 
на ра ды — пра ана лі за ваць стан Уз бро е ных Сіл, іс ну ю чыя праб ле мы 
і вы зна чыць шля хі іх вы ра шэн ня ў су час ных умо вах. «Я ха цеў бы, 
каб бы ло ска за на і аб тых ліш ках уз бра ен ня, пра дук цыі ва ен на га 
пры зна чэн ня, якія сён ня зна хо дзяц ца ва Уз бро е ных Сі лах, і якія 
нам у прын цы пе не па трэб ны ў су вя зі з тым, што ідзе ма дэр ні за цыя 
Уз бро е ных Сіл, і што мы з імі бу дзем ра біць, — пад крэс ліў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Жа да ю чых на быць та кое ўзбра ен не сён ня 
да стат ко ва. Ка лі мы не дзе змо жам рэа лі за ваць яго, то гэ та трэ ба 
зра біць, мы гэ та не скры ва ем».

Прэ зі дэнт лі чыць, што не аб ход на па-гас па дар ску па ста віц ца 
да ліш каў пра дук цыі ва ен на га пры зна чэн ня ва Уз бро е ных Сі лах. 
«Ад іх, вя до ма ж, трэ ба па збаў ляц ца (па куль гэ та пра дук цыя не 
ўста рэ ла і па трэб на ка му-не будзь), не па ру ша ю чы між на род ных 
аба вя за цель стваў», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ак цэн та ваў ува гу і на не аб ход нас ці спа-
кой на пра доў жыць ра бо ту па ап ты мі за цыі струк ту ры і ска ра чэн ні 
коль кас ці Уз бро е ных Сіл. Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што Уз бро е-
ныя Сі лы ў свой час да хо дзі лі да 200 тыс. ча ла век, сён ня іх ка ля 100 
тыс. «Нам сён ня та кая коль касць не па трэб на, сён ня не коль касць 
важ на для Уз бро е ных Сіл, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Але 
ап ты мі за цыя па він на іс ці ў тым рэ чы шчы, у якім яна іш ла 
да гэ та га ча су».

Удзель нi кам i гас цям ХV Мiж на род на га з'ез да сла вiс таў
Да ра гiя сяб ры!

Шчы ра вi таю вас на бе ла рус кай зям лi i вiн шую з па чат кам пра цы ХV Мiж на род на га з'ез да сла-
вiс таў.

Сла вян скi свет — на ша агуль ная ду хоў ная Ай чы на, якая аб' яд ноў вае мiль ё ны лю дзей. На ву чо ных-
сла вiс таў ус кла дзе на па чэс ная мi сiя — бе раг чы i па мна жаць скар бы муд рас цi i куль ту ры, са дзей нi-
чаць рас паў сюдж ван ню ве даў пра сла вян скiя на ро ды. Вы з го на рам вы кон ва е це яе i пад трым лi ва е це 
агонь, якi за па лi лi пер ша асвет нi кi свя тыя Кi рыл i Мя фо дзiй.

Сiм ва лiч на, што мес цам пра вя дзен ня юбi лей на га фо ру му абра на Бе ла русь — сэр ца сла вян-
скай цы вi лi за цыi, якая ўно сiць важ кi ўклад у за ха ван не яе каш тоў нас цяў i iдэа лаў. Бе ла ру сы 
бе ра гуць гэ тую спад чы ну i заў сё ды па мя та юць аб тым, што толь кi ра зу мен не ўнi каль нас цi 
кож най на цыi i яе ду хоў ных зда быт каў не дасць бра там-сла вя нам стра цiць ся бе ў гла ба лi за-
ва ным све це.

Упэў не ны, што гэ ты з'езд да па мо жа ўсiм нам лепш зра зу мець ро лю сла вян ства ў цы вi лi за цый ным 
пра цэ се, аб' яд наць на ма ган нi ў вы ву чэн нi i па пу ля ры за цыi гiс то рыi, моў i куль тур на шых на ро даў.

Жа даю вам плён най пра цы, цi ка вых дыс ку сiй i аб мер ка ван няў, моц на га зда роўя i не вы чэрп ных 
сiл дзе ля слу жэн ня вы са ка род най спра ве сла вян ска га адзiн ства.

Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

«Чым сён няш няя шко ла 
ад роз нi ва ец ца ад шко лы, 
ска жам, трыц ца цi га до вай 
даў нас цi?» — па цi ка вi лi ся 
жур на лiс ты ў вi цэ-прэм' е ра 
бе ла рус ка га ўра да Ана то ля 
ТО ЗI КА пад час на вед ван-
ня iм фо ру му пе да га гiч ных 
ра бот нi каў го ра да Мiн ска. 
Кож на му на ву чаль на му го-
ду па пя рэд нi ча юць тра ды-
цый ныя жнi вень скiя пе да-
га гiч ныя кан фе рэн цыi, якiя 
пра хо дзяць гэ ты мi дня мi ва 
ўсiх рэ гi ё нах кра i ны. Лейт-
ма ты вам фо ру му ста лiч-
ных пе да го гаў ста лi праб-
ле мы якас цi аду ка цыi...

— Ка лi пра во дзiць па ра ле-
лi па мiж су час най шко лай i той 
шко лай, у якой ка лiсь цi я на ву-
чаў ся, то да во дзiц ца кан ста та-
ваць, што ў мае ча сы ў шко ле 
бы ло больш на стаў нi каў, для якiх 
шко ла бы ла не прос та ра бо тай, 
а бы ла iх жыц цём, — пад крэс-
лiў Ана толь То зiк. — I, шчы ра 
ка жу чы, вель мi ха це ла ся б, каб 
та кiх на стаў нi каў пры хо дзi ла ў 
шко лы больш, каб для ма ла дых 
пе да го гаў шко ла ста на вi ла ся 

сэн сам iх жыц ця, каб яны ме лi 
маг чы масць са ма рэа лi зоў вац ца 
ў сва ёй ра бо це. Але я ра зу мею, 
што i мы для на стаў нi каў па вiн-
ны ства раць ад па вед ныя ўмо-
вы. Трэ ба ду маць над тым, як 
пры цяг нуць у пе да га гiч ныя ВНУ 
ма ты ва ва ных вы пуск нi коў. З 
1 ве рас ня мы па вы ша ем та рыф-
ныя стаў кi пе да га гiч ным ра бот нi-
кам на 25%. Маг чы ма, гэ та i не 
вель мi ад чу валь нае па вы шэн не 
з улi кам па вы шэн ня што тыд нё-

вай на груз кi на на стаў нi каў з 18 
да 20 га дзiн, але ўсё ж та кi хоць 
кры ху, але яго па вiн ны ад чуць 
i тыя пе да го гi, якiя i ра ней пра-
ца ва лi з на груз кай 20 га дзiн i 
больш. Мяр кую, што да кан ца 
гэ та га го да мы штось цi яшчэ 
змо жам зра бiць для пе да го гаў 
у пла не па вы шэн ня iх за роб каў. 
Ха чу звяр нуць так са ма ўва гу на 
яшчэ адзiн рэ сурс — вы ка ры-
стан не па за бюд жэт-
ных срод каў.

Ана толь ТО ЗIК: 

«ШКО ЛА ДЛЯ ПЕ ДА ГО ГАЎ ПА ВIН НА 
БЫЦЬ СЭН САМ ЖЫЦ ЦЯ»
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АМАЛЬ ТРЭЦЬ УКРА ІН ЦАЎ АД МО ВІ ЛА СЯ 
АД ДЗЯР ЖАЎ НАЙ НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ

Знач ная част ка ўкра ін цаў ад мо ві ла ся б пад тры маць аб вя шчэн не 
не за леж нас ці кра і ны, ка лі б пе рад імі ця пер паў стаў та кі вы бар. Пра 
гэ та свед чаць вы ні кі да сле да ван ня, пра ве дзе на га са цы я ла гіч най гру пай 
«Рэй тынг». Су праць аб вя шчэн ня не за леж нас ці, па вод ле да сле да ван-
ня, вы ка за лі ся 28% рэ спан дэн таў. За не за леж насць — 61%. Ас тат нія, 
як вы свет лі ла ся, не ма юць пэў на га мер ка ван ня па гэ тым пы тан ні. 
Пра пар цы я наль на пры хіль ні каў не за леж нас ці, па ін фар ма цыі са цы ё-

ла гаў, больш за ўсё на за ха дзе Укра і ны, на поў на чы і ў цэнт раль най част цы кра і ны — ка ля 
70 пра цэн таў, на ўсхо дзе і поўд ні — менш за па ло ву. Ся род тых, хто лі чыць род най мо вай 
укра ін скую, за аб вя шчэн не не за леж нас ці вы ка за ла ся ка ля 80%. Ся род тых, для ка го род ныя 
і ўкра ін ская, і рус кая мо вы, — ка ля па ло вы. Ка лі зы хо дзіць з па лі тыч ных пры хіль нас цяў, пра-
ціў ні кі не за леж нас ці да мі ну юць ся род пры хіль ні каў Кам пар тыі Укра і ны. У шэ ра гах пры хіль ні каў 
кі ру ю чай Пар тыі рэ гі ё наў, па вод ле да сле да ван ня, та кіх ка ля 40%.

У КА ЗАХ СТА НЕ ПЛА НУ ЮЦЬ ПА ВЯ ЛІ ЧЫЦЬ 
ПРА ЦЯГ ЛАСЦЬ ЖЫЦ ЦЯ ПРАЗ ЁДА ВАН НЕ ПРА ДУК ТАЎ

У Ка зах ста не пла ну ец ца ўвес ці з 2014 го да аба вяз ко вае ёда ван не му кі і со лі, па ве да міў 
ві цэ-мі ністр ахо вы зда роўя Эрык Бай жу ну саў. «Па ся джэн не ўра да пад тры ма ла гэ тую ідэю, 
і ка лі ўсе на шы раз лі кі па цвер дзяц ца, то з на ступ на га го да мы га то вы па чаць аба вяз ко-
вае ёда ван не му кі і со лі», — ска заў Эрык Бай жу ну саў. Прад стаў нік Дзі ця ча га фон ду ААН 
ЮНІ СЕФ у Ка зах ста не Джун Ку кі та пад час вы ступ лен ня на па ся джэн ні ўра да ад зна чыў, 
што гэ тая ме ра бу дзе спры яць зні жэн ню дзі ця чай смя рот нас ці, а так са-
ма па ве лі чэн ню пра цяг лас ці жыц ця ка зах стан цаў у цэ лым па рэс пуб лі цы. 

«Мы пра па ну ем ін вес та ваць у пра фі лак-
ты ку не да хо пу ёду, а так са ма ві та мі наў 
А і В. Лю дзі мо гуць пры маць гэ тыя ві та мі-
ны з да па мо гай хле ба, ка лі мы бу дзем да-
да ваць ёд і ін шыя ві та мі ны ў му ку — гэ та 
пра ду хі ліць ане мію і да па мо жа па вы сіць 
на ра джаль насць у цэ лым па Ка зах ста не», 
— пад крэс ліў прад стаў нік фон ду.

Жы хар га рад ско га па сёл ка Уша чы Ге надзь Ка рэй ша да ка валь скай спра вы 
прый шоў у да во лі ста лым уз рос це. Але, коль кі ся бе па мя тае, яго заў сё ды 
пры ваб лі ваў агонь у гор не, гар ка ва ты пах куз ні і, га лоў нае, жа дан не ска рыць 
ме тал, ра за грэ ты да чыр во на га ко ле ру. У ма ла до сці, ка лі пра ца ваў кал гас ным 
ва дзі це лем, ён час та на вед ваў на мехд ва ры ку ток ка ва ля-ча раў ні ка, яко му лёг ка 
пад па рад коў ваў ся лю бы жа лез ны ка ва лак. «Бы ло б жа дан не — і кож ны мо жа 
стаць вы дат ным май страм», — ка заў не ка лі Ге на дзю ста ры вяс ко вы ка валь.

Гэ тыя сло вы сён ня Ге надзь Ка рэй ша ка жа свай му сы ну Іга ру, пе ра да ючы юна ку 
сак рэ ты «га ра ча га» май стэр ства.

— Ха чу каб сын спаз наў і зра зу меў тую не паў тор ную ра дасць, ка лі ад чу ва еш 
сваю сі лу над ме та лам, ка лі пры хо дзіць май стэр ства і ро біш ся здоль ным вы ка ваць 
на ват ру жу!

Але, каб ка ваць ру жы і ві на град-
ныя грон кі, Ге на дзю да вя ло ся «са ба ку 
з'ес ці» на прос тых рэ чах, не аб ход ных 
у ся лян скай гас па дар цы аль бо ў га-
ра жы звы чай на га аў та ама та ра. Гэ-
та ця пер ён лёг ка куе муд ра ге ліс тай 
фор мы ра шот кі, кар ні зы, ага ро джы і 
ро біць лю бую рэч, як са праўд ны мас-
так, — пры го жа, вы тан ча на, лёг ка. А 
не ка лі да но чы ста яў з мо ла там над 
на ка валь няй, каб да сяг нуць гар мо ніі 
лі ній у звы чай ных дзвяр ных за ве сах 
аль бо клям цы.

Ад на з уда лых прац ка ва ля Ка рэй-
шы — лаў ка, мас ток, ка зы рок над 
ган кам, ва ро ты і ага ро джа, уста ля-
ва ныя ў са на то рыі «Ляс ныя азё ры» 
пад Уша ча мі.

— Каб да сяг нуць пры знан ня і гэт-
кіх за ка заў, па трэб ны доў гія га ды 
пра цы і цяр пен ня: ка валь ская спра ва 
— ня спеш ная. Але яе доб ры вы нік не 
на дзе ся ці год дзі — на ста год дзі.

Я за спеў ка ва ля і яго сы на-вуч ня 
за пра цай у не вя лі кай май стэр ні на 
ўскрай ку па сёл ка. Даў но не чуў, як 
зво нам ра зы хо дзяц ца гу кі ўда раў ма-
ла ткоў па га ра чым ме та ле! У гор не 
па лаў агонь — пер шы па моч нік ка ва-
лёў. На доў гія раз мо вы ча су не бы ло. 
Гас па дар па пра віў сы ну шап ку, яны 
ўсміх ну лі ся — і звон кая пра ца зноў 
за кі пе ла...
Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аўтара.

КА ВАЛЬ СКАЯ СПРАВА — КА ВАЛЬ СКАЯ СПРАВА — 
У СПАДЧЫНУУ СПАДЧЫНУ
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ХА РАК ТАР ЧА ЛА ВЕ КА 
ЗА ЛЕ ЖЫЦЬ АД ТА ГО, 

КА ЛІ ЁН КЛА ДЗЕЦ ЦА СПАЦЬ
Ка лі ча ла век 

з'яў ля ец ца «са-
вой», не га тыў ныя 
ры сы ха рак та ру 
на кшталт на рцы-
сіз му, псі ха па тыі, 
бес прын цы по вас-
ці і не сум лен нас ці 
аба вяз ко ва вы явяц ца. Пра гэ та па пя рэдж-
ва юць спе цы я ліс ты з Сід нея і Лі вер пу ля, ад-
зна чае The Sunshіne Coast Daіly. У пры ват-
нас ці, док тар Пі тэр Ёхан сан з Уні вер сі тэ та 
За ход няй Аў стра ліі да сле да ваў 263 ча ла век 
і ўста на віў: дрэн ны ха рак тар час цей быў у 
лю дзей, у якіх каг ні тыў ныя і ме та ба ліч ныя 
функ цыі ак ты ві за ва лі ся на пры кан цы дня. 
Маг чы ма, тут ады гры вае га лоў ную ро лю 
псі ха ла гіч ны ас пект. Уве ча ры пра сцей па-
ру шаць пры ня тыя пра ві лы. Вы ні кі ін шых да-
сле да ван няў, пры све ча ных гэ та му пы тан ню, 
свед чаць: у «соў» больш па зі тыў ных рыс. 
Яны зна ход лі выя, з'яў ля юц ца эк стра вер та мі 
і ад роз ні ва юц ца крэ а тыў ным скла дам ро-
зу му. Праў да, «жаў ру кі» доб ра сум лен ныя, 
ма юць яр ка вы ра жа ныя ана лі тыч ныя якас ці 
і доб рую па спя хо васць у шко ле. Пры гэ тым 
у «соў» ня рэд ка ды яг нас ту ец ца дэ прэ сія, 
а ў «жаў ру коў» — тры вож насць. У лю бым 
вы пад ку, хра на ты пы («со вы» / «жаў ру кі») 
аб умоў ле ны ге не ты кай. Ча ла век мо жа на-
ла дзіць рэ жым і пры му сіць ся бе ўста ваць 
у пэў ны час. Але ў вы ні ку ён вер нец ца да 
свай го хра на ты пу.
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