
Вы ста ва леп шых дзі ця чых ра бот 
кон кур су «Ку фэ рак дзі ця чых 
ра дас цяў» пра хо дзіць у Мін скай 
га рад ской ра ту шы. Па доб нае твор чае 
спа бор ніц тва ста ла ўжо тра ды цый ным 
і ажыц цяў ля ец ца ў ме жах пра гра мы 
Бе ла рус ка га дзі ця ча га фон ду «Юныя 
та лен ты», якая да па ма гае рэа лі за ваць 
свае здоль нас ці тым, хто за хап ля ец ца 
спе ва мі і му зы кай, лі та ра ту рай 
і мас тац твам.

На вы ста ве прад стаў ле ны тво ры з ке ра мі кі, 
тэкс ты лю, рос піс па дрэ ве і шкле, кар ці ны 
з лям цу, ляль кі, вы шыў ка, кам па зі цыі з 

са лом кі. Увесь гэ ты пры-
го жы свет фан та зій вы-
раб ле ны дзець мі-сі ро та мі 
і дзець мі з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі з роз ных 
рэ гі ё наў кра і ны. Дзі ця чы 
фонд уз на га ро дзіў пе ра-
мож цаў каш тоў ны мі па-
да рун ка мі і за пра сіў на-

ве даць у Мін ску май стар-кла сы 
з удзе лам во пыт ных пе да го гаў у 
га лі не дэ ка ра тыў на-вы яў лен ча га 
мас тац тва, каб дзе ці атры ма лі 
маг чы масць па шы рыць свае на-
вы кі і ўмен ні.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ

�

Яны над звы чай 
уваж лі ва ста вяц ца 
да вы ка нан ня 
не ад клад ных 
да ру чэн няў, 
ім улас ці вая глы бо кая 
за ся ро джа насць 
у пра цы. Гэ та 
асо бы вель мі 

па пу ляр ныя, іх лю бяць за ад кры ты 
і шчы ры но раў. Заў сё ды спа кой на 
і ці ха ўспры ма юць лю быя ака ліч нас ці 
і па дзеі. Па трэ ба ў адзі но це асаб лі ва 
яр ка пра яў ля ец ца ў по бы це: свой дом 
яны аб ста лёў ва юць, як крэ пасць, для 
поў на га шчас ця ім прос та не аб ход на 
жыць у за ціш ных, ад да ле ных ад 
свец кай мі тус ні мес цах. Без цяж кас ці 
мо гуць вы ка наць за дан ні лю бой 
скла да нас ці, але ўсё ад но не ве раць 
ва ўлас ныя сі лы. Яны ад да ныя сяб ры, 
на дзей ныя парт нё ры, вы дат ныя 
сем' я ні ны. Яны ма юць па трэ бу ў ста лай 
аба ро не сва іх ін та рэ саў і ня рэд ка 
аказ ва юц ца ва ўраз лі вым ста но ві шчы.

— Кёр лінг, вя до ма, не са мы 
па пу ляр ны від спор ту ў Бе ла ру-
сі, — рас ка за ла «Звяз дзе» аб 
раз віц ці гуль ні ў на шай кра і не 
і вы ступ лен нях бе ла ру саў на 
між на род най арэ не на мес нік 
стар шы ні Бе ла рус кай аса-
цы я цыі кёр лін га Ка ця ры на 
КІ РЫ ЛА ВА. — Але ка лі пяць 
га доў та му я ка за ла пра яго, 
усе ра бі лі «вя лі кія во чы» і не 
ве да лі, пра што я ўво гу ле вя ду 
га вор ку. Сён ня ж ха ця б мі ні-
маль нае ўяў лен не пра кёр лінг 
у бе ла ру саў ёсць.

Ця пер гэ та алім пій скі від. 
Пас ля Алім пі я ды мы ча ка ем 
уз дым ці ка вас ці да кёр лін га. 
Дзе ля па пу ля ры за цыі ла дзім 
роз ныя ме ра пры ем ствы — на-
прык лад, та кія, як ад кры ты Ку-
бак Бе ла ру сі. Мы за ці каў ле ны, 
у тым, каб да нас пры хо дзі ла 
мо ладзь. Га лоў ная спра ва 
аса цы я цыі — гэ та пад рых тоў-
ка спарт сме наў, ка манд для 
вы ступ лен ня на пра фе сій ным 
уз роў ні. Па куль мож на ска-
заць, што ма са ва га кёр лін га 
ў Бе ла ру сі ня ма: мы па спра-
ба ва лі на браць дзі ця чыя гру-
пы ў се зо не-2013. Звяр та лі ся 
і ў шко лы, да ва лі аб' явы, але 
нас ма ла хто «па чуў». Бу дзем 
спра ба ваць зноў. Маг чы ма, 
для дзя цей кёр лінг не зра зу-
ме лы, та му не ці ка вы. Бо гэ та 
спорт, дзе не аб ход на шмат ду-
маць і пра ліч ваць ва ры ян ты. 
На сай це на шай аса цы я цыі 
(сurlіngbеlаrus.bу) ёсць аб' ява 
аб на бо ры юні ё раў. Ве да е це, 
пас ля Со чы ста лі зва ніць, ці-
ка віц ца.

У нас ёсць яшчэ ад на важ ная 
праб ле ма — ня ма пра фе сій ных 
трэ не раў. Мы на бі ра ем гру пы і 
мо жам трэ ні ра ваць іх са мі. Але 
ка лі ў нас са міх збо ры аль бо 
тур ні ры, атрым лі ва ец ца пе ра пы-
нак — а гэ та, са мі ра зу ме е це, не 
вель мі доб ра.

— Коль кі ў Бе ла ру сі пра фе-
сій ных ка манд і дзе яны вы-
сту па юць?

— Сён ня ў нас во сем пра фе-
сій ных ка манд і 30–35 ча ла век, 
якія па ста ян на ўдзель ні ча юць 
у спа бор ніц твах і між на род ных 
тур ні рах. На жаль, па куль бе ла-
рус кі кёр лінг цал кам ста ліч ны: 
у рэ гі ё нах прос та ня ма пад яго 
пля цо вак. Да рож кі для кёр лін-
га сён ня ёсць толь кі ў «Мінск-
Арэ не». Яны не пус ту юць, за-
бра ні ра ваць іх до сыць скла да на. 
За мі ну лы год іх на ве да ла ка ля 
1700 ча ла век.

Мы імк нём ся вы сту паць на 
ўсіх між на род ных тур ні рах, дзе 
мо жам. Гэ та жа но чыя і муж чын-
скія чэм пі я на ты Еў ро пы, чэм пі я-
на ты Еў ро пы ў мікс це (ка ман да ў 
мікс це скла да ец ца з дзвюх дзяў-
чат і двух хлоп цаў). У кра са ві ку 
едзем на чэм пі я нат све ту ў Шат-

лан дыю: пер шы раз Бе ла русь 
бу дзе прад стаў ле на ў дыс цып-
лі не «дабл-мікст». Ка ман да там 
скла да ец ца ўся го з двух ча ла век 
(дзяў чы на і хло пец).

У нас па куль толь кі два на-
цы я наль ныя спа бор ніц твы па 
кёр лін гу: чэм пі я нат Бе ла ру сі і 
ад кры ты Ку бак Бе ла ру сі. Пра-
вес ці тур нір — до сыць да ра гое 
за да валь нен не, та му па куль 
боль ша га мы са бе да зво ліць не 
мо жам.

У на ступ ным се зо не пла ну-
ем пра вес ці між на род ны тур нір, 

ку ды за про сім сяб роў з су сед ніх 
кра ін. На са мой спра ве за мя жой 
у нас ужо даў но аб ім пы та юц ца, 
мно гія з за да валь нен нем да нас 
пры еха лі б.

Пер шую між на род ную су-
стрэ чу хо чац ца пра вес ці якас на, 
каб усе за ста лі ся за да во ле ны мі 
і пры еха лі да нас яшчэ. Я лі чу, 
што нам вель мі да па мо жа чэм-
пі я нат све ту па ха кеі: ця пер ва-
кол «Мінск-Арэ ны» столь кі крам, 
га тэ ляў — на ват не ве даю, дзе 
яшчэ мо жа быць так кам форт на 
спарт сме нам і гас цям. Мы пла-
ну ем за мест ха кей най ка роб-
кі на час тур ні ру зра біць яшчэ 
не каль кі да ро жак, каб ка ман ды 
маг лі гу ляць ад на ча со ва. Па куль 
гэ та пла ны, але, ду маю, мы ўсё 
ажыц ця вім.

— Рас ка жы це пра на шы на-
цы я наль ныя збор ныя. Як у іх 
ідуць спра вы на між на род най 
арэ не?

— У 2013 го дзе жа но чая 
збор ная вый гра ла за ла тыя ме-
да лі ў гру пе С і за ва я ва ла пра ва 
гу ляць у гру пе В. Гэ та бы ла га-
лоў ная за да ча на се зон-2013, і 
мы яе вы ка на лі.

— Якія шан цы ў бе ла ру сак 
у гру пе В?

— Там ня ма сла бых ка манд. 
Усе гу ля юць доб ра, ва ўсіх сур'-
ёз ная пад рых тоў ка, па ста ян ная 
прак ты ка, доб рыя трэ не ры. Але, 
лі чу, па ўзроў ні гуль ні нам па сі-
лах там па зма гац ца.

— Ці атрым лі ва е це вы пад-
трым ку ад дзяр жа вы?

— Жы вём толь кі за спон сар-
скія гро шы. Мы звяр та лі ся ў Мі-
ніс тэр ства спор ту, але там ка-
жуць, што, па куль ня ма вы ні каў, 
да па маг чы нам ні чым не мо гуць. 
На ват ка лі мы рых ту ем ся да афі-
цый на га чэм пі я на ту і трэ ні ру ем-
ся на лё дзе «Мінск-Арэ ны», за 
лёд пла цім са мі.

— Ва шы ўра жан ні ад ня-
даў ня га ад кры та га Куб ка Бе-
ла ру сі?

— Для нас гэ та быў экс пе-
ры мент. Тур нір ла дзі лі і дзе ля 
па пу ля ры за цыі кёр лін га ў Бе ла-
ру сі. Пе ра мо гі і прой гры шы — 
гэта, безумоўна, важна, але 
галоўнае — за ці ка віць лю дзей, 
зра біць з тур ні ру ві до ві шча. На 
тур нір бы лі за про ша ны не пра-
фе сі я на лы. Гэ та не між на род-
ная прак ты ка. Мы ні ко лі не чу лі, 
што ў све це пра вод зяц ца та ко га 
ро ду спа бор ніц твы. Ве даю дак-
лад на, што пра вод зяц ца «дні 
ад кры тых дзвя рэй», дзе ўсе 
ах вот ныя мо гуць прый сці на 
да рож ку, а пра фе сі я на лы рас-
ка жуць і па ка жуць, як гу ляць у 
кёр лінг.

Я, аса біс та, за ста ла ся вель мі 
за да во ле ная. Мне вель мі спа-
да ба ла ся. Я ба чы ла ці ка васць 
на шых спарт сме наў і на віч коў. 
Мы імк ну лі ся іх пад трым лі ваць, 

пра вя лі май стар-кла сы. Акра мя 
гуль ні, яны ад чу лі ся мей ную і 
доб ра зыч лі вую ат мас фе ру кёр-
лін га, яго сут насць.

— Ці іс ну юць якія-не будзь 
уз рос та выя аб ме жа ван ні для 
пра фе сій ных кёр ле раў?

— Аб ме жа ван няў ня ма, але 
для спарт сме наў ста рэй за 
50 га доў пра вод зяц ца асоб-
ныя тур ні ры «для сень ё раў». 
Гэ та паў на вар тас ны чэм пі я нат 
све ту, які так са ма пра во дзіц-
ца на ўзроў ні на цы я наль ных 
збор ных. Але гэ та не азна чае, 
што ча ла век, яко му за 50, не 
мо жа пры маць удзел у звы-
чай ным тур ні ры. Ін шая спра ва, 
што раз мо ва аб пра фе сій ным 
спор це: зу сім ня прос та фі зіч-
на кан ку ры ра ваць з ма ла ды мі 
гуль ца мі.

— Як ста віц ца да Бе ла ру сі 
Між на род ная фе дэ ра цыя кёр-
лін га?

— Не так даў но мы бы лі ў 
Еў ра пей скай фе дэ ра цыі кёр-
лін га, але яе рас фар міра ва лі. 
Ця пер мы ўсту пі лі ў Між на род-
ную фе дэ ра цыю. Спа чат ку яны 
пры гля да лі ся: ні хто нас не ве-
даў. Ця пер у нас з імі вель мі 
доб рыя ад но сі ны. Нас ужо доб-
ра ве да юць у Еў ро пе і ста вяц-
ца да Бе ла ру сі заў сё ды вель мі 
ста ноў ча і пры яз на. Ня даў на 
Між на род ная фе дэ ра цыя вы-
дзе лі ла для нас но выя ка мя ні 
і ма шы ну для пад рых тоў кі лё-
ду. У іх ёсць спе цы яль ная пра-
гра ма па да па мо зе: ка мя ні — 
вель мі да ра гая рэч: адзін каш-
туе ка ля 500 еў ра. Ма шы ну, на 
жаль, па куль ня ма маг чы мас ці 
за браць з Ка на ды. На огул, гэ-
тая пра гра ма пра ду гледж вае 
да па мо гу ўсім фе дэ ра цы ям. 
Але ка лі ка ман ды кра і ны ні ку-
ды не вы яз джа юць, не раз ві ва-
юц ца, то яны мо гуць і ад мо віць. 
А мы па ста ян на ўдзель ні ча ем у 
тур ні рах. Яны ба чаць, што мы 
пра цу ем, та му бы лі ра ды нам 
да па маг чы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.53 19.38 12.45
Вi цебск — 6.41 19.28 12.47
Ма гi лёў — 6.43 19.28 12.45
Го мель — 6.40 19.23 12.43
Гродна — 7.08 19.53 12.45
Брэст    — 7.10 19.52 12.42

Iмянiны
Пр. Аляксея, Аляксандра, Дзмітрыя, 
Дзяніса, Міхаіла. 
К. Анелі, Яны, Аляксандра, Антона, 
Сікста, Яна.

Месяц
Маладзік 30 сакавіка. 
Месяц у сузор’і Рыб. 
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1472 год — на ра дзіў ся Фра Бар та-
ла меа, вя до мы італь ян скі жы-

ва пі сец, прад стаў нік фла рэн цій скай шко-
лы жы ва пі су эпо хі Вы со ка га Ад ра джэн ня. 
Знач ны ўплыў на яго мас тац кі густ ака за-
ла твор часць Ле а нар-
да да Він чы, а так са ма 
су пра цоў ніц тва з Ра-
фа э лем. Творам Фра 
Бар та ла меа ўлас ці вы 
шчы расць па чуц цяў, 
узвыш анасць на-
строю, вы тан ча ная 
пра ста та. Боль шасць 
кар цін, іка на піс ных воб ра заў пэнд зля гэ-
та га май стра за хоў ва ец ца ў Фла рэн цыі. 
Так, у га ле рэі Па лац Пі ці ёсць вы ява еван-
ге ліс та Мар ка і кар ці на «Уваск рэ сен не». 
У Фла рэн цій скай ака дэ міі — фрэс кі яго 
ра бо ты. А адзін з най леп шых тво раў мас-
та ка — «Увя дзен не ў храм» — упры гож вае 
ка лек цыю вен скай га ле рэі Бель ве дэр.

1919 год — 95 га доў та му на ра дзі-
ла ся (вёс ка Ба бу ні чы, ця пер 

Пет ры каў скі ра ён) Ве ра Пал та ран (Ве ра 
Ся мё наў на Ля пес кая), бе ла рус кая пісь-
мен ні ца, за слу жа ны ра бот нік куль ту ры 
Бе ла ру сі (1979). У 1945 го дзе скон чы-
ла БДУ. Пра ца ва ла ў га зе тах «Чыр во-
ная зме на», «Лі та ра ту ра і Мас тац тва», 
у ча со пі се «Ма ла досць», вы да вец тве 
«Мас тац кая лі та ра ту ра». Яе тво ры вы-
зна ча юц ца ін ды ві ду аль ным мас тац кім 
по гля дам на гра мад скія па дзеі, глы бо-
кім пра нік нен нем у ду хоў ны свет пра цаў-
ні коў вёс кі. Аў та рка збор ні каў «Клю чы 
ад Се за ма», «Дзі ва сіл», на ры саў пра 
жыц цё бе ла рус кай вёс кі, ар ты ку лаў 
пра твор часць бе ла рус кіх пісь мен ні каў 
А. Ада мо ві ча, І. Ме ле жа, І. Пташ ні ка ва, 
М. Страль цо ва і ін шых. Вы сту па ла як 
кры тык і мас тац кі пе ра клад чык. Лаў рэ-
ат ка Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1970). 
Па мер ла ў 1989 го дзе.

1934 год — 80 га доў та му на ра дзіў-
ся (вёс ка Зя лё ная Дуб ро ва 

Ста ра да рож ска га ра ё на) Кас тусь Цвір ка 
(Кан стан цін Аляк се е віч), бе ла рус кі пісь мен-
нік, пе ра клад чык, фальк ла рыст, кан ды дат 
гіс та рыч ных на вук (1972). У 1958 г. скон-
чыў БДУ. Пра ца ваў на Бе ла рус кім ра дыё, 
у Ін сты ту це мас тацт ва знаў ства, эт на гра фіі 
і фальк ло ру НАН Бе ла ру сі, у вы да вец тве 
«Юнац тва», у ча со пі се «По лы мя». Аў тар 
паэ тыч ных збор ні каў «Рэ ха да рог», «Зя лё-
ная Дуб ро ва», «Лод ка до лі тва ёй», «Сцеж-
ка да до му», се рыі на ры саў, эцю даў, эсэ пра 
сла ву тых дзея чаў куль ту ры і лі та ра ту ры. 
Укла даль нік кніг «Аб рад», «Фі ла ма ты і фі-
ла рэ ты». Асоб ным вы дан нем у яго пе ра кла-
дзе вый шла кні га «Дзя ды» А. Міц ке ві ча.

Фё дар ЯН КОЎ СКІ, пісь мен нік, лінг віст:

«Ні пры якім па ве ве, ні пры якім на двор'і 
не да кра ні ся паль ца мі да ней ча га сар дэч-
на га, не ка му свя то га».

ЗАЎТРА
На пя ты дзень вя сел ля толь кі па свед-

чан не аб шлю бе вы ра та ва ла ад блы та-
ні ны.

— 35 га доў, а па во дзіш ся бе, як дзі-
ця!

— Ні чо га па доб на га!.. О, гля дзі, арэ лі 
вы зва лі лі ся!

Баць коў ская па пру га бы ла пры зна на 
леп шым на стаў ні кам го да.

— Вой, ба лю ча? Дай па дзьму на сі-
няк.

— Па ві нен вам ска заць, што траў ма-
то лаг вы так са бе.

У заа пар ку дзяў чы на, якая хут ка іш ла 
ў ле а пар да вых ле гін сах, рас пу жа ла ча-
ра ду ка зуль.

28
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НА РО ДЖА НЫЯ

Кёр лінг ро дам з Шат лан дыі ХVІ ста год-
дзя. Мэ та гуль ні — тра піць гра ніт ным сна-
ра дам («ка ме нем») блі жэй, чым гэ та зра біў 
са пер нік, да цэнт ра раз ме ча най на лё дзе 
мі шэ ні (цэнт ра «до ма). Ка ман да скла да ец-
ца з ча ты рох ча ла век. У кож на га гуль ца па 
два кід кі, па во сем ка мя нёў за пе ры яд (чар-
гу ю чы ся з са пер ні кам). У кёр лін гу дзе сяць 
пе ры я даў — «эн даў». Пад лік ач коў ідзе пас-
ля за кан чэн ня кож на га «эн ду»: уліч ва юц ца 
толь кі ка мя ні, якія зна хо дзяц ца ўнут ры «до-

ма». За кож ны ка мень, раз ме шча ны блі жэй 
да цэнт ра, чым лю бы з ка мя нёў са пер ні ка, 
ка ман да атрым лі вае па ач ку. Пе ра ма гае 
тая, якая ў су ме на бя рэ боль шую коль касць 
па вы ні ках усіх 10 «эн даў».

Кож ны з гуль цоў уз бро е ны спе цы яль най 
шчот кай, якой ён мо жа ша ра ваць лёд пе-
рад ру хо мым ка ме нем. Гуль цы на дзя ва юць 
на абу так тэф ло на вы слай дар, які за бяс-
печ вае доб рае сліз га цен не.

Ка мя ні, які мі гу ля юць у кёр лінг, вы раб-

ля юц ца вы ключ на ў Шат лан дыі. Яны ма юць 
акруг лую фор му і ва жаць 19,96 кг.

З рос там па пу ляр нас ці гуль ні ва ўсім 
све це паў ста ла пы тан не аб уклю чэн ні кёр-
лін га ў алім пій скую пра гра му. На Гуль нях 
1924 го да бы лі пра ве дзе ны дэ ман стра цый-
ныя спа бор ніц твы па кёр лін гу. У 1998 го дзе 
кёр лінг быў пры зна ны алім пій скім ві дам 
спор ту, і на зі мо вых Алім пій скіх гуль нях 
у На га на бы лі ра зы гра ны пер шыя ўзна-
га ро ды. Та ды пе ра мож ца мі ў спа бор ніц-
твах муж чын ста ла ка ман да Швей ца рыі, а 
ў жан чын — збор ная Ка на ды.

Шат ланд скія ка мя ніШат ланд скія ка мя ні
на бе ла рус кім лё дзе на бе ла рус кім лё дзе 
ЯК РАЗ ВІ ВА ЕЦ ЦА КЁР ЛІНГ У НА ШАЙ КРА І НЕ ЯК РАЗ ВІ ВА ЕЦ ЦА КЁР ЛІНГ У НА ШАЙ КРА І НЕ 

Ад кры ты Ку бак Бе ла ру сі па кёр лін гу са браў 
на «Мінск-Арэ не» 12 ка манд як з пра фе сі я на лаў, так 
і з на віч коў-ама та раў. За ме сяц да па чат ку Куб ка кра і ны, 
Бе ла рус кая аса цы я цыя кёр лін гу аб вяс ці ла аб тым, што 
ў тур ні ры мо жа пры няць удзел лю бы ах вот ны. Трэ ба 
бы ло толь кі за поў ніць ан ке ту і ад пра віць ар га ні за та рам, 
а так са ма прый сці на май стар-кла сы пра фе сій ных 
кёр ле раў, чле наў на цы я наль най збор най Бе ла ру сі. 
На пра ця гу трох спа бор ніц кіх дзён вы зна чаў ся ўла даль нік 
Куб ка. Ім ста ла ка ман да Аляк сея Ва ла шэн кі.
Бе ла рус кі кёр лінг — да во лі ма ла ды від спор ту: 
у 1997 го дзе на ша ка ман да «Грэ міа» дэ бю та ва ла 
ў між на род ным тур ні ры «Zоеtеrmееr Сuр». Та ды ж 
за сна ва лі Бе ла рус кую аса цы я цыю кёр лін га.

Свет мас тац тваСвет мас тац тва  ��

ВЯС НА НА ПА ЛАТ НЕ

Па шан ца ва ла Тань цы,
да ча ка ла ся свай го прын ца

на бе лым ка ні!

Да рэ чы 

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

Г
э тыя дзве смер ці мі ну лым ле там прай шлі зу-
сім бліз ка ад сэр ца, дых ну лі хо ла дам у твар, 
доў га шчы ме лі ў ду шы, бу дзі лі ся род но чы 

тры вож ным тах кан нем у скро нях.
Спа чат ку, у лі пе ні, быў Са шка. Вя сё лы двац ца ці-

вась мі га до вы хло пец, які пом ніў ся яшчэ пад шы ван-
цам у чы жоў скім два ры. Ра зам з та кі мі ж га рэ за мі 
ён кру ціў ся ў нас, га доў на дзе сяць ста рэй шых, пад 
на га мі, а мы, «да рос лыя», па сы ла лі іх у ма га зін за 
пеп сі-ко лай… Са шка пра ца ваў на бу доў лі, у яго 
за ста ла ся паў та ра га до вая да чуш ка і ма лень кая 
ху дзень кая жон ка, якая ад усіх ня год маг ла сха-
вац ца за яго шы ро кія пле чы. Ця пер ёй аба пер ці ся 
ня ма на ка го.

А 
ў жніў ні бы ла цёт ка Све та. Звон ка га ло сая, 
з доб ры мі іск рын ка мі ў зя лё ных ва чах, на-
ша су сед ка ў вёс цы — там у іх сям'і да ча. 

Ма ла дая ба бу ля — ёй бы ло толь кі пяць дзя сят ча-
ты ры, яна вель мі лю бі ла сва іх уну чак, а для сва ёй 
вась мі дзе ся ці га до вай ма ту лі бы ла свят лом у акне, 
пра мень чы кам над зеі, сэн сам жыц ця. Яны са звонь-
ва лі ся што дня па пяць ра зоў, як толь кі бы ла маг-
чы масць, цёт ка Све та ім ча ла да ма мач кі, вез ла ёй 
пры сма кі, доб рыя на ві ны, лас ка выя сло вы і цёп лую 
ўсмеш ку… Ця пер яе ма ці па чар не ла ад го ра і цэ-
лы мі дня мі за ця та гля дзіць на тэ ле фон, ча ка ю чы 
зван ка, яко га ўжо ні ко лі не бу дзе.

Гэ тыя смер ці прай шлі вель мі бліз ка і за кра ну лі 
не столь кі сва ёй рап тоў нас цю, коль кі не спра вяд-
лі вас цю, не да рэ чнас цю, усве дам лен нем, што так 
не па він на бы ло быць. Са шку на пе ра хо дзе прос та 
пе рад до мам збіў яго ж ад на клас нік, які сеў за руль, 
як па ка за ла по тым эс пер ты за, «пад уз дзе ян нем 
псі ха троп на га рэ чы ва». Цёт ка Све та ад чы ні ла дзве-
ры ква тэ ры трыц ца ці пя ці га до ва му су се ду, хлоп цу, 
які вы рас на ва чах, з ма ці яко га сяб ра ва лі-ку мі лі-
ся. «Аб до лба ны» псі ха тро пам не да вя рак прос та 
па-звер ску за рэ заў яе, на нёс больш як двац цаць 
уда раў на жом. Пас ля на след стве ён сцвяр джаў, 
што пад па рад коў ваў ся ў сва іх дзе ян нях ней ка му 
«го ла су»…

М
о жа, ме на ві та з-за гэ тых дзвюх смер цяў я 
на пі шу за раз тое, што мно гім здас ца, мяк ка 
ка жу чы, не гу ман ным. З усіх апош ніх па ве-

дам лен няў аб ма ла дых нар ка ма нах, якія, ужыў шы 
атру ту («мар кі», «мік сы», яшчэ ней кую бры до ту), 
па мі ра лі, вы скок ва лі з вок наў, трап ля лі ў «псі хуш-
ку», мя не аса біс та най больш за кра ну лі ін шыя гіс то-
рыі. Трыц ца ці трох га до вы нар ка ман «пад кай фам» 
за рэ заў свай го сяб ра-ра вес ні ка. Двац ца ці вась мі-
га до вы га няў па пе ра поў не ных ву лі цах Мін ска на 
ма шы не, па ру ша ю чы ўсе маг чы мыя пра ві лы, б'ю чы 
ін шыя аў то — толь кі цу дам ні хто не за гі нуў і не быў 
па ка ле ча ны.

Зрэш ты, я не пра тое, што яны на ра бі лі (абод ва 
«сю жэ ты» гу ча лі гэ ты мі дня мі і па тэ ле ві за ры, і ў 
прэ се). Я зна рок пад крэс лі ла ўзрост гэ тых фі гу-
ран таў за ве дзе ных кры мі наль ных спраў. Гэ так са-
ма як і тых, што ўлет ку за бі лі ма іх зна ё мых. Ім не 
па пят нац цаць-дзе вят нац цаць, як тым ня шчас ным 

пад лет кам, якія з-за ўлас най ду рас ці, з-за не да-
гля ду баць коў, з-за на ша га агуль на га не да гля ду 
лі за лі тыя «мар кі» (мо жа, упер шы ню ў жыц ці) і так 
не да рэ чна і страш на за гі ну лі, не пры чы ніў шы ні ко му 
шко ды, акра мя як сва ім род ным і бліз кім. 

Г
э тыя — ін шыя. Да рос лыя. І тым страш ныя. Не 
для ся бе — для тых, хто по бач, хто вы пад ко ва 
пад вер нец ца пад адур ма не нае во ка, хто во-

ляй лё су ака жац ца ў сфе ры іх вар' яц кіх фан та зій, 
на ро джа ных нар ко ты кам. Яны не «на віч кі», яны 
ве да юць, што ро бяць і ча го хо чуць. Мы ўпус ці лі іх 
з-пад ува гі га доў дзе сяць-пят нац цаць на зад, ка лі 
яны дзесь ці ў два ры пер шы раз спра ба ва лі таб-
лет ку ці па ра шок. Ушчу ваць іх, па каз ваць ім ро лі кі 
аб шко дзе нар ко ты ку ўжо поз на: яны свой вы бар 
ро бяць свя до ма, яны ве да юць, што за гэ тым вы-
ба рам ста іць. З-за на шай агуль най абы яка вас ці ці 
не да стат ко вай ува гі дзе сяць-пят нац цаць га доў та му 
яны сён ня пе ра тва ры лі ся ў рэ аль ную па тэн цы яль-
ную па гро зу для кож на га з нас. Іх ня шмат, але яны 
по бач. І ка ля кож на га з іх не па ста віш мі лі цы я не ра, 
і кож на га не зло віш за ру ку, ка лі ён пад кай фам бу-
дзе са дзіц ца за руль ці зва ніць у су сед нюю ква тэ ру, 
кі ру ю чы ся за га дам д'я баль ска га «го ла су». Нам усім 
за ста ец ца толь кі быць піль ны мі і ма ліц ца ўлас на му 
анё лу-ахоў ні ку, каб не апы нуц ца на іх шля ху.

С
траш на? А вы ўя ві це, што бу дзе, ка лі мы 
ўпус цім (ці, ка лі пры зна вац ца шчы ра, — ужо 
па ча лі ўпус каць) яшчэ ад но па ка лен не — 

тых, ка му сён ня пят нац цаць. Пас ля ся мі смер цяў 
ад «спай саў» і «ма рак», што за не каль кі тыд няў 
зда ры лі ся ў Мін ску, аб праб ле ме, аб тым, што з ёй 
трэ ба зма гац ца ўсі мі сі ла мі, за га ва ры лі на са мым 
вы со кім уз роў ні. Пры ма юц ца ме ры су праць рас-
паў сюдж валь ні каў гэ тай атру ты (іх сёння ў калоніях 
сядзіць больш за 2000 чалавек), асаб лі вы ак цэнт 
зроб ле ны на пра фі лак тыч ную ра бо ту з мо лад дзю 
і пад лет ка мі.

Але гэ та на ўрад ці вы ра шыць ба лю чую праб ле му 
цал кам. Па куль, ба ча чы, што пад лет кі ў два ры раз-
гля да юць ней кі па ра шок у па ке ці ку, мы моўч кі бу дзем 
іс ці мі ма (бо ся род іх ня ма на ша га дзі ця ці — і дзя куй 
Бо гу). Па куль, ве да ю чы, што ў су сед няй ква тэ ры, 
ка лі баць кі з'яз джа юць у ка ман дзі роў ку, збі ра ец ца 
шум ная кам па нія, а па пля цоў цы хо дзяць ма ла дыя 
лю дзі з ута роп ле ны мі ў ні ку ды ва чы ма, мы прос та 
бу дзем пра шмыг ваць мі ма іх — абы не за ча пі лі. Па-
куль бу дзем зна хо дзіць на па жар най лес ві цы до ма 
вы ка ры ста ныя шпры цы і моўч кі іх пад бі раць і кі даць 
у смет ні цу, пры гэ тым зда гад ва ю чы ся, што гэ та «гу-
ля лі» хло пец з N-най ква тэ ры з сяб ра мі. І больш не 
ўмеш вац ца, маў ляў, хай раз бі ра юц ца баць кі, шко ла 
ці тыя, ка му гэ та па па са дзе на ле жыць ра біць…

У 
вы ні ку мо жа зда рыц ца так, што га доў праз 
пяць адзін з гэ тых хлоп цаў па сту кае ў ва шы 
дзве ры або пе ра стрэ не вас на цём най ву лі-

цы. А анё ла-ахоў ні ка ў гэ ты мо мант не ака жац ца 
по бач.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

�

ЯЎ НАЯ ПА ГРО ЗА 
Ад та го, ці здо ле ем мы аба ра ніць
сва іх і чу жых дзя цей ад нар ко ты каў, за ле жыць на ша ўлас нае жыц цё 


