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Рыштаваннi Бацькаўшчыны

Камунiсты —
гэта слова як са сталi?
Шчыра кажучы, маю ўвагу найперш прыцягнула назва манаскага
ордэна, якi стаяў ля вытокаў знакамiтага касцёла Карла Барамея ў
Пiнску. Так, касцёл заснавалi ксяндзы-камунiсты, якiх закiнуў лёс у
палескi край з Iталii ў далёкiм ХVII
стагоддзi. У маёй свядомасцi слова
«камунiст» трывала асацыюецца
з дзейнасцю Камунiстычнай партыi Савецкага Саюза, згадваецца
таксама верш класiка беларускай
лiтаратуры, напiсаны акурат да
стагоддзя з дня выхаду «Манiфеста кампартыi», вось радок з яго:
«Маркс i Энгельс нам iмя такое
далi сто гадоў назад упершыню...»
Вельмi верагодна, што i Маркс з
Энгельсам запазычылi слова менавiта ад суполкi «Ксяндзоў свецкiх,
якiя жывуць у камуне». Такая была поўная назва манаскага ордэна,
статут якога абавязваў жыць абшчынай, дзе ўсё аж да лыжкi лiчылася агульным. Дык вось у Вялiкiм
Княстве Лiтоўскiм толькi ў Пiнску
прыжылося аб'яднанне камунiстаў, iншая iх назва барталамiты.
Шматлiкiя iх рэзiдэнцыi былi распаўсюджаныя па ўсёй Еўропе. Гэтае, другое найменне, i выратавала
iх ад поўнага забыцця. Бо першая
назва назаўсёды была выкраслена
са слоўнiкаў i энцыклапедый, выданняў па архiтэктуры паслярэвалюцыйнага перыяду. Зразумелая
рэч, нiхто не рызыкаваў звязвацца.
Вельмi трэба, каб аўтараў абвiнавацiлi ў кiданнi ценi на кiруючую
партыю з атэiстычнай iдэалогiяй.
Дзе-нiдзе ўспамiн мог толькi праскочыць у мас тацкай, публiцыстычнай лiтаратуры. Аднойчы згадаў пра пiнскiх братоў-камунiстаў
у сваiм нарысе 1969 года Уладзiмiр Караткевiч. Але да Караткевiча
вернемся крышку пазней...

Манаскi ордэн
у Каралiне
Там, дзе сёння стаiць касцёл,
а гэта цэнтр горада, некалi было
загараднае прадмесце Каралiн.
Яго заснаваў у ХVII стагоддзi пiнскi стараста, маршалак, вялiкi лiтоўскi князь Ян Караль Дольскi.
Князь пакiнуў след у гiс торыi як
заснавальнiк новых мястэчак, будаўнiк палацаў i замкаў, навучальных устаноў, такiх, напрыклад, як
калегiум пiяраў у Любяшове. Там
вучыўся, дарэчы, знакамiты Тадэвуш Касцюшка. Як няцяжка здагадацца, Каралiн названы ў гонар заснавальнiка. На яго землях
Дольскi, а затым яго зяць, новы
пiнскi стараста Вiшнявецкi, узвялi замак, цi правiльней сказаць,
цэлую сiстэму абарончых бастыёнаў, якiя аб'ядноўвалiся падземнымi ходамi. Замак згарэў у Паўночную вайну. Руiны яго прастаялi
яшчэ 200 гадоў i былi разабраныя

ў ХIХ стагоддзi. А вось касцёл як
помнiк будаўнiчых клопатаў князёў
Дольскiх захаваўся да нашага часу.
Стараста Дольскi i запрасiў у свой
час ксяндзоў-камунiстаў у Пiнск. А
шанаваў маршалак ордэн манахаў,
хутчэй за ўсё, як руплiўцаў на нiве
асветы. Сам жа Ян Караль Дольскi
стаў фундатарам будаўнiцтва для
iх драўлянага касцёла. У iм манахi-барталамiты заснавалi сваю камуну, дзе займалiся навучаннем i
выхаваннем маладых людзей, якiя
вырашылi прысвяцiць сябе духоўнаму служэнню. Святыя айцы адкрылi некалькi семiнарый i школ на
Палессi. У бiблiятэцы Варшаўскага
ўнiверсiтэта захавалася рукапiсная
кнiга, дзе занатаваныя навуковыя
працы i вершы аднаго з выхаванцаў Пiнскай семiнарыi Мiхаiла Кадлубоўскага, датаваныя 1738—1739
гадамi. Сярод iх трактаты па фiласофii Арыстоцеля i вершы духоўнага зместу.

Касцёл
Карла Барамея
Камунiс ты не толькi ду хоўна
прасвятлялi моладзь, але i займалiся справамi зямнымi. Так, у 1770-х
гадах яны прыступiлi да будаўнiцтва на месцы сваёй галоўнай святынi драўлянага касцёла — новага
каменнага. З грашыма дапамог
увесь тагачасны палескi бамонд:
Мiхал Казiмiр Агiнскi, падстароста пiнскi Адам Iгнацый Пратасевiч
(хрышчоны бацька Тадэвуша Касцюшкi), Скiрмунты, Орды, iншыя
вядомыя людзi тутэйшага краю. У
1784 годзе кляштарны касцёл быў
асвечаны ў гонар кананiзаванага
Ватыканам арцыбiскупа Карла Барамея.
Прайшло больш за 200 гадоў,
але спецыялiсты кажуць, што двухметровыя сцены гэтай мiнiяцюрнай
крэпасцi здольныя вытрымаць любы штурм. Ацалеў ён i ў часы ваяўнiчага атэiзму, а значыць, яму
моцна пашчасцiла. У 50-я гады мiнулага стагоддзя моцныя, як дубы,
гiстарычныя помнiкi ўзрывалi ў Пiнску, як цяпер падрыўнiкi Пiнскага
атрада спецыяльнага прызначэння
трушчаць лёд на Прыпяцi. Так сталася ў 1953 годзе з велiчным езуiцкiм касцёлам Святога Станiслава. Паводле ацэнкi спецыялiстаў,
страта гэтага шэдэўра архiтэктуры
барока для Палесся раўназначная
зносу храма Хрыста Збавiцеля ў
Маскве. Услед за касцёлам езуiтаў знеслi суседнiя з iм гандлёвыя
рады — старадаўнiя «шаранговыя
лаўкi». На валаску вiсеў i лёс калегiума — галоўнага гонару цяперашняга горада над Пiнай. Касцёлу
Карла Барамея пашанцавала яшчэ
i тым, што ён прымасцiўся крышачку ўбаку, не зусiм навiдавоку.
Паступова ён пераходзiў ад адных гаспадароў да другiх, але да
1960 года iснаваў як культавая

ўстанова рымска-каталiцкай царквы. А ў згаданым годзе касцёл зачынiлi i ператварылi па тагачаснай
звычцы ў склад.
Уладзiмiр Караткевiч пасля наведвання Пiнска ў 1969 годзе пiсаў:
«Ахаранiце яго... Трэба зберагчы
гэтую барокавую цацачку, якой мог
бы ганарыцца любы горад Еўропы, цацачку, на якой таксама няма
ахоўнай дошкi...»

Другое жыццё
«барокавай цацачкi»
I вось пiнскiя камунiсты марксiсцкай фармацыi прыслу халiся
да нясмелых галасоў культурнай
грамадскасцi i прынялi рашэнне
рэстаўраваць касцёл пад гарадскую канцэртную залу. Праўда, на
мяжы 80—90 гадоў па прычыне
вядомых падзей не ўсё задуманае
ўдалося ажыццявiць. Рэстаўрацыя
спынiлася на зале камернай музыкi з выдатнай акустыкай. Але гэта
азначала другое жыццё пiнскага

старажылы. I ў 1992 годзе стары
касцёл упершыню напоўнiўся гукамi класiчнай музыкi.
Як расказала аўтару гэтых радкоў дырэк тар канцэртнай залы
Ларыса Якушэвiч, i нашы музыканты, i прыезджыя знакамiтасцi
прыходзяць у захапленне ад цудоўнай акустыкi залы. А выступалi
тут Уладзiмiр Неўдах, Канстанцiн
Ша роў, Ка ця ры на Ля вонць е ва,
Iгар Алоўнiкаў, Ксенiя Пагарэлая,
Кшыштоф Вiлькус, Элеанора Бяляева, Барыс Штокалаў. Спiс можна
доў жыць i дапаўняць замежнымi
iмёнамi. Англiйскiя гiтарысты Эндру Скот i Брайн Райт, амерыканскi пiянiст Данiэл Полак у адказ на
ўдзячныя апладысменты публiкi
апладзiравалi зале, яе незвычайнай атмасферы, народжанай усё
той жа чароўнай акустыкай. Канцэртная зала стала месцам фестываляў старадаўняй i сучаснай
музыкi, пры ёй створаны камерны

Мацi перавозiла малую ў спецыяльным дзiцячым аўтамабiльным крэсле, якое было ўсталявана на заднiм сядзеннi. ДАI заклiкае ўсiх
бацькоў задумацца над гэтым i паклапацiцца
пра бяспеку сваiх дзяцей у аўтамабiлi.
Iлона IВАНОВА.

Фота Магiлёўскай ДАI.

НЕБЯСПЕЧНАЕ МАХЛЯРСТВА
СЛУЦКАГА РАЙПА
Па гэтым факце заведзеная крымiнальная справа ў дачыненнi ўжо да 7 чалавек
— начальнiка i некаторых супрацоўнiкаў
вытворчага ўчастка Слуцкага райпа.
Падчас далейшай работы над матэрыяламi, а таксама па вынiках канчатковай экспертызы на прадмет ступенi шкоды канфiскаваных напояў, крымiнальная адказнасць
можа iстотна ўзрасцi для ўсiх удзельнiкаў
гэтага злачынства.
Каментарый начальнiка ўпраўлення
па барацьбе з эканамiчнымi злачынствамi УУС Мiнскай вобласцi палкоўнiка мiлiцыi Уладзiмiра ШЫНКАРЭВIЧА: «На
жаль, падобныя выпадкi далёка не адзiнкавыя. Iмкнучыся залатаць свае фiнансавыя
дзiркi i эканамiчныя пралiкi, несумленныя
дзялкi рознага ўзроўню не грэбуюць вырашаць праблемы свайго бiзнэсу за кошт
здароўя людзей. Сёння на гэтым сектары
эканомiкi нашымi падраздзяленнямi будзе
засяроджана асаблiвая ўвага. I хацелася
б звярнуцца да насельнiцтва: не рабiце
паспешлiвых пакупак, асаблiва гастранамiчнага характару. Вывучыце тавар, звярнiце ўвагу на тэрмiн прыдатнасцi, спосабы
нанясення рознай iнфармацыi аб тэрмiнах
захоўвання, складзе прадукту i г.д. I калi
што-небудзь выклiча ў вас апраўданыя сумненнi, звяртайцеся ў адпаведныя органы.
А здароўем рызыкаваць не варта».
Марына ЭВЕРСМАН.

ЗА РАБАЎНІКОМ «ГНАЛІСЯ» НА ЦЕПЛАВОЗЕ
Ноччу ў iнтэрнэт-кавярню зайшлi двое i
пад пагрозай прадмета, падобнага на нож,
забралi ў касiркi 361 тысячу рублёў.
На месца нападу хутка прыехалi супрацоўнiкi транспартнай мiлiцыi. У кавярнi iм
апiсалi прыкметы рабаўнiкоў, i неўзабаве
на iх выйшлi ў раёне чыгуначнага вакзала
«Баранавiчы-Цэнтральныя».
Убачыўшы мiлiцыянераў, падазроныя
кiнулiся ўцякаць. Аднаго ўдалося затрымаць, а другi пабег уздоўж чыгуначных пу-

Я працую на заводзе, жыву ў iнтэрнаце.
Але ў хуткiм часе, магчыма, прыйдзецца
звальняцца — па стане здароўя. Не выключана, што тады паўстане пытанне аб
высяленнi з iнтэрната — з забеспячэннем
iншага жылога памяшкання. А якiм яно павiнна быць?
А.К., г. Магiлёў.
Парадак высялення з iнтэрнатаў рэгламентаваны арт. арт. 98 i 96 Жыллёвага кодэкса Рэспублiкi
Беларусь, а таксама главой 9 Палажэння аб iнтэрнатах (зацверджана пастановай Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь ад 15 верасня 1999 г. № 1437 з
наступнымi змян. i дап.).
У адпаведнасцi з п. 60 Палажэння аб iнтэрнатах,
iншае жылое памяшканне, якое выдзяляецца грамадзянам у сувязi з высяленнем з iнтэрната, павiнна
адпавядаць устаноўленым санiтарным i тэхнiчным
патрабаванням i знаходзiцца ў межах гэтага населенага пункта, а ў сельскай мясцовасцi — у межах
тэрыторыi пасялковага, сельскага Савета дэпутатаў
альбо тэрыторыi калгаса, саўгаса, калi яны разме-

З ДАПАМОГАЙ
ПIСТАЛЕТА

ла, магчыма, выпадкова засыпалi
натуральную вентыляцыю. Гэта была складаная i дасканалая вентыляцыйная сiстэма, камунiсты ХVII
стагоддзя ўмелi будаваць. I цяпер
холаду старых муроў не дапамагае нiякае сучаснае ацяпленне. Але
касцёл пабудаваны на вякi. Гэта
адчуваеш, калi толькi паднiмешся
ў былую званiцу па яго вузкай каменнай лесвiцы.
Паволi i асцярожна спускаючыся па стромкiх i закручастых пралётах лесвiцы, згадваю, што тут,
верагодна, яшчэ захавалiся падземныя хады старога замка. Пра
гэта раскажа любы экскурсавод у
Пiнску. Iх можна было б расчысцiць
i ператварыць у турыстычную iскрынку. Дарэчы, пра турызм...

Перачытваючы
Караткевiча
Напачатку матэрыяла я абяцала вярнуцца да Караткевiча. Пры

пад рых тоў цы ар ты кула пе рачыта ла на рыс пiсь мен нi ка «Зва ны
ў прадоннях азёр», напiсаны пасля воднага падарожжа па Сажы,
Прыпяцi, Гарынi летам 1969 года.
Вось што ён пiша: «Палескi скарб
валяецца ў нас пад нагамi, а нам
неахвота нагнуцца i падняць яго.
Дзя сят кi ты сяч лю дзей, за мест
Балатона цi Залатых пяскоў, праехалiся б на параходзе па цiхай
Прыпяцi, пазагаралi б, палавiлi б
рыбу, пакачалiся б на цвiтучых яе
паплавах. I пакiнулi б тут грошы,
якiх хапiла б на тое, каб аднавiць
ста рыя будын кi, уз ба га цiць музеi i ператварыць усё гэта зноў у
грошы, коштам якiх можна было
зрабiць Палессе, — дый не толькi
яго, — Эдэмам... Я сню Прыпяць
з белымi параходамi Брэст — Гомель, з матэлямi i кэмпiнгамi ў гушча ры ле су, Пры пяць цвi ту чую,
Прыпяць высакародную i чыс тую,
па берагах якой паўсюль можна
прабег чы бо сым, не парэзаўшы
пятаў...»
Божа мой! Усё гэта было сказана сорак гадоў таму, а мы ўсё
таўчом ваду ў ступе, гаворым пра
развiццё турызму на Палессi, нiбы адкрываем Амерыку. А прадпрыемства «Днепрабугводшлях»,
пра якое давялося пiсаць год таму,
марыць пра белы цеплаход, што
пройдзе па яго водах.
«То аднавiце тое, што засталося», — прасiў, заклiкаў, умольваў
Караткевiч чатыры дзесяцiгоддзi
таму. I заклiк ягоны, мяркуючы па
ўсiм, будзе актуальны яшчэ вельмi доўга.
Святлана ЯСКЕВIЧ.

спрабаваў вырашыць свае фiнансавыя праблемы працуючы,
раней не судзiмы 27-гадовы жыхар Мазыра. Ранiцай ён прыйшоў да 20-гадовага знаёмага, у
якога настойлiва патрабаваў 300
тысяч рублёў. Калi вымагальнiка
затрымалi, у яго, акрамя газавага
пiсталета, знайшлi яшчэ i сякеру,
паведамляе прэс-служба УУС Гомельскага аблвыканкама.

КОЛЬКI «АДСМАКТАЛI»
НАФТЫ
злодзеi, якiя ўсталявалi за 15 кiламетраў ад Мазыра абсталяванне
для крадзяжу гаручай вадкасцi,
пакажа праверка. Пакуль што вядома, што трох 40-гадовых жыхароў Мазыра i Калiнкавiчаў злавiлi
супрацоўнiкi ПУП «Захадтранснафтапрадукт». Як паведамляе прэсслужба УУС Гомельскага аблвыканкама, за 200 метраў ад аўтадарогi «Мазыр—Нароўля», прама ў
полi з зямлi выходзiла металiчная
трубка з шаравым кранам i гумавым шлангам. У затрыманых грамадзян канфiскавана 5 канiстраў з
дызельным палiвам. На месцы здарэння таксама знойдзены аўтамабiль «Фiят-дуката», зарэгiстраваны
на жыхара Лагойскага раёна.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

ШКУРЫ —
КАНТРАБАНДАЙ
Грамадзяне Украiны, жыхары
Ратноўскага раёна, перавозiлi
304 шкуры буйной рагатай жывёлы, на якiя не было дакументаў.
Супрацоўнiкi мiлiцыi i памежнiкi
затрымалi аўтамашыну ўкраiнцаў
ноччу ў лесе каля в. Камароўка
Брэсцкага раёна.
Сымон СВIСТУНОВIЧ.

Развагі пасля сходу сельгаскааператыва

ВЫРАТАВАЛЬНАЕ КРЭСЛА
ДЛЯ АДНАГАДОВАЙ ДЗЯЎЧЫНКI

Усяго за дзве тысячы беларускiх рублёў цэлы шэраг крамаў, якiя рэалiзуюць прадукцыю вытворчага ўчастка
Слуцкага райпа, прадаваў беларускiм
грамадзянам сур'ёзныя праблемы са
страваваннем, якiя непазбежна чакалi
пакупнiкоў айчыннай газiроўкi з водарам яблыкаў, карамелi, цытрусаў i
iншых цудоўных пахаў.
Яшчэ ў студзенi мiнулага года ў аддзел
па барацьбе з эканамiчнымі злачынствамi
Слуцкага РАУС паступiла аператыўная iнфармацыя пра тое, што работнiкi вытворчага ўчастка Слуцкага райпа распрадаюць са
склада салодкiя газаваныя напоi са скончаным тэрмiнам прыдатнасцi. Вытворцы нават
не патурбавалiся выпусцiць новыя этыкеткi,
каб абгарнуць iмi заляжалы тавар: маўляў,
неэканомна, i так вып'юць... На звычайным
прынтары слуцкiя дзялкi выраблялi новыя
белыя квадрацiкi з iлжывай датай разлiву i,
адпаведна, тэрмiнам захоўвання, пасля чаго
прыклейвалi проста на старую этыкетку.
Iнфармацыя даволi хутка пацвердзiлася,
сведчаннем чаму стала канфiскацыя небяспечнага для здароўя грамадзян тавару
з палiц крамаў — агульнай колькасцю 1073
бутэлькi.
Яшчэ больш як тры з паловай тысячы
адзiнак прадукцыi з iлжывай iнфармацыяй
аб тэрмiне захоўвання было знойдзена падчас агляду вытворчых памяшканняў.

Кватэрнае пытанне

ПРЫ ВЫСЯЛЕННІ З ІНТЭРНАТА — ЗВЫЧАЙНАЕ ЖЫЛЛЁ

Касцёл звонку, унутры.

Крымінал, здарэнні

14 сакавiка ў другой палове дня ў Асiповiцкiм раёне паблiзу пасёлка Сасновы на аўтадарозе «Мiнск—Гомель»
адбылася аварыя, у якой пацярпела жанчына. Вадзiцель аўтамабiля
«Фальксваген», 28-гадовая мiнчанка,
не справiлася з кiраваннем i выехала на паласу сустрэчнага руху, дзе
сутыкнулася з грузавым
аўтамабiлем «ДАФ».
Заблакаваную ў аў тама бi лi жан чы ну вы ма лi
выратавальнiкi МНС. Яна
атрымала шматлiкiя раны,
пераломы галёнак i локця.
У траўматычным шоку пацярпелую шпiталiзавалi ў
раённую бальнiцу.
Аднак аддзяленне агiтацыi i прапаганды Магiлёўскай ДАI акцэнтуе ўвагу на
важным нюансе ДТЗ: у аўтамабiлi быў пасажыр — аднагадовая дзяўчынка, якая
не атрымала нiякiх траўмаў.

аркестр. За гэтыя гады
ўда ло ся вы га да ваць
свайго гледача, выпеста ваць яго мас тац кi
густ, расказвае Ларыса
Якушэвiч. У 1994 годзе
зала атрымала царскi
падарунак — амерыканскi электронны арган. I з
тае пары тут пасялiлася
мара пра арган сапраўдны. Марыць жа няшкодна, праўда?
А яшчэ марыць стары касцёл, каб прыйшла сюды другая чарга
рэстаўратараў. Паводле пер ша пачат ко ва га
пра ек та, па вi нен быў
з'я вiц ца зi мо вы сад.
Ды сад, у рэшце рэшт,
не так важна. Паку туе
кан цэрт ная за ла ад
канкрэтных агрэхаў рэстаўратараў-будаўнiкоў.
Пры расчыстцы касцё-

16 сакавіка 2010 г.

цей. Праз дзяжурнага па станцыi мiлiцыя
звярнулася па дапамогу да машынiстаў.
У хуткiм часе адзiн машынiст цеплавоза
паведамiў, што бачыў падазронага ў раёне прыпынку «Лакаматыўнае дэпо». Там
уцекача i ўзялi.
У затрыманых жыхароў горада (20 i 22
гадоў) грошы забралi i завялi крымiнальную
справу. За сваё злачынства яны могуць
атрымаць па 6 гадоў пазбаўлення волi.
Сымон СВIСТУНОВIЧ.

ЧЫМ БОЛЬШЫЯ ЎЛІВАННІ —
ТЫМ БОЛЬШ ДАЎГОЎ?
У СВК «Ляхавiцкi» падвялi
вынiкi працы за 2009 год.
Вырашыў паехаць на той
справаздачны сход,
каб праз прызму дзейнасцi
гэтага сельгаскааператыва
паглядзець на нашу
сельскую гаспадарку ў цэлым.
СВК «Ляхавiцкi» — вядучая гаспадарка
не толькi ў сваiм раёне, але i адна з лепшых у вобласцi, а гэта дае магчымасць
зрабiць пэўныя высновы i абагульненнi.
Мiнулы год нельга назваць удалым.
Збожжа сабралi па 57,7 ц/га i быццам бы
ўраджай неблагi, але ён на 16 ц/га меншы, чым у 2008 годзе. З бульбай сiтуацыя
яшчэ горшая — у 2009 годзе — 218 ц/га
супраць 400 ц/га ў 2008-м. Знiзiлася за
год i рэнтабельнасць — з 26 % да 16 %. I
ў параўнаннi з 2008 годам выручка зменшылася на 740 млн рублёў. Разам з гэтым
зарплата па гаспадарцы вырасла на 7 %
i ў сярэднiм складае 810 тысяч, а па некаторых катэгорыях работнiкаў заробак
перавышае 1 мiльён.
I гэты момант патрабуе тлумачэння.
— Людзi працавалi, i яны не вiнаватыя,
што такое выдалася надвор'е. Неабходна было iх падтрымаць, — растлумачыў
старшыня СВК Аляксандр ВIТКО.
— Але ж адкуль грошы, калi даход
знiзiўся?
— Давялося жыць больш эканомна.
Напрыклад, зменшылi расход палiва.
Вось толькi саляркi зэканомiлi 40 тон.
— Калi вашаму сельгаскааператыву
нялёгка, то што казаць пра больш слабыя
гаспадаркi?
— Мы ўзялi вялiкi крэдыт i ўзводзiм
новую ферму, банк штомесяц за крэдыт
бярэ з нас 50 млн рублёў. А што датычыцца шмат якiх iншых гаспадарак, то iм
яшчэ цяжэй.
Зарплата ў СВК «Ляхавiцкi» на 120 тысяч вышэйшая, чым у сярэднiм па раёне,
хоць па зарплаце Ляхавiцкi раён з 16 раёнаў Брэстчыны займае пятае месца.
Мiж iншым, сярэдняя зарплата ў 2009

годзе вырасла ва ўсiх раёнах вобласцi на
100—150 тыс. рублёў.
А што датычыцца вытворчасцi сельгаспрадукцыi, то ў вобласцi летась у 19 %
гаспадарак ураджайнасць збожжа была
нiжэйшай за 25 ц/га, а бульбы — 125 ц/га.
Але паглядзiм на сiтуацыю ў сельскай
гаспадарцы вачыма мiнiстра сельскай
гаспадаркi i харчавання Сямёна ШАПIРЫ, якi ў сваiм дакладзе па вынiках
работы Мiнсельгасхарчпрама за 2009 год
прама адзначыў:
— Галоўным негатыўным вынiкам працы сельскагаспадарчай i перапрацоўчай
галiны з'яўляецца тое, што ў справаздачным годзе не забяспечана выкананне
практычна ўсiх прагнозных паказчыкаў,
вызначаных Урадам.
Без прагнозаў не абысцiся, але яны, як
i планы, павiнны быць рэальнымi. Вось на
прадпрыемствах канцэрна «Брэстмясамалпрам» прагназавалi рост вытворчасцi
на 113,6 %, а тэмп склаў 105,1 %.
Неабходна яшчэ падумаць, хто дапусцiў прамашку — памылiлiся прагназiсты цi не дацягнуў калектыў?
А калi паглядзець шырэй, то ў пагонi
за выкананнем прагнозаў былi затавараны склады прадпрыемстваў. Прагнозы
неабходна выконваць. Так?
Тэмп росту валавой прадукцыi сельскай гаспадаркi ва ўсiх катэгорыях гаспадарак вобласцi склаў 101,1 %, а прагноз быў — на 109,5 %. Малавата, але ж
прырода на прагнозы не звяртае ўвагi i ў
2009 годзе мачыла доўга.
Выконваць прагнозы iмкнуцца трэба,
але з улiкам рэалiй жыцця.
Вось i кiраўнiк СВК «Ляхавiцкi» заявiў
на сходзе: «Будзем старацца ў наступным годзе ўзяць з гектара 70 ц збожжа,
бульбы па 370 ц/га, а кукурузы...»
Для «Ляхавiцкага» гэта не мяжа, бо
былi гады, калi намалочвалi i болей, але
зноў жа, калi надвор'е паспрыяе.
На гаспадарку цiсне крэдыт у некалькi
мiльярдаў, узяты на ўзвядзенне малочнатаварнай фермы, але праз год-другi
сельгаскааператыў з даўгамi разлiчыцца.
Ёсць зрухi i з жыллём, узведзеным па

дзяржаўнай праграме. Людзi ўжо пачалi
афармляць дамы на сябе. Сем чалавек
вырашылi выплацiць крэдыты самi. А гэта хоць i маленькая, але палёгка гаспадарцы. Дарэчы, пры будаўнiцтве такога
жылля ў вёсцы неабходна было па магчымасцi афармляць крэдыты на людзей,
а не ўзвальваць на гаспадарку. Калi б
людзi з самага пачатку распараджалiся
гэтымi крэдытамi, то кошт тых дамоў быў
бы ў разы нiжэйшым i рознага браку было
б меней. Я ўжо не кажу пра пустыя дамы
коштам у 80 тысяч долараў.
Але пойдзем далей.
Наш аграпрамысловы комплекс даймаюць не прагнозы, а цяжар фiнансавых абавязацельстваў (крэдыторская запазычанасць, абавязковыя плацяжы, разлiкi...)
Дзяржава заўсёды iмкнулася фiнансава забяспечыць сельскагаспадарчую
вытворчасць. У 2009 годзе на гэта было
накiравана 4,6 трлн рублёў, што на 30 %
больш чым у 2008 годзе. Але чамусьцi i фiнансавыя абавязацельствы аграпрамысловага комплексу ў параўнаннi з 2008 годам выраслi болей чым на адну трацiну.
На Брэстчыне толькi Столiнскi i Брэсцкi раёны выканалi свае абавязацельствы i
забяспечылi рост вытворчасцi, а па краiне
такiх раёнаў толькi 14. А ў Гродзенскай
вобласцi — нiводнага.
Усе эканамiчна развiтыя краiны падтрымлiваюць сваю сельскую гаспадарку.
Але ў нас нейкi перакос.
Чым больш дзяржава робiць фiнансавыя ўлiваннi ў сельгаскааператывы,
тым больш там даўгоў.
Вось кiраўнiкi iншага раёна заяўляюць,
што ўсе гаспадаркi ў iх не стратныя, i ў
той жа час у сельгаскааператываў раёна мiльярды пратэрмiнаваных даўгоў. I
дзяржаве ў чарговы раз прыходзiцца тыя
даўгi спiсваць цi адтэрмiноўваць, што падрывае фiнансавую сiстэму краiны. Гэтая
застарэлая хвароба цягнецца з савецкiх
часоў. Гаспадарка, якая працавала i не
мела даўгоў, цягнула лямку, а заняпалай
гаспадаркi запазычанасць спiсвалi цi далучалi да першай разам з даўгамi.
А цi не настаў час вызначыць патэнцыйныя магчымасцi нашай сельскагаспадарчай
сiстэмы? А можа мы з яе ўсё выцiснулi?
Уключыш тэлевiзар i чуеш, як нейкi бадзёры кiраўнiк сыпле: «Мы выкарыстоўваем заходнiя тэхналогii... Мы ўкараняем перадавыя замежныя напрацоўкi». Дык што,
за 80 гадоў iснавання калгасна-саўгаснай
сiстэмы ў сельскай гаспадарцы няма перадавых тэхналогiй, якiмi можна было б
пахвалiцца? У чым жа праблема?
Разгарнуў кнiжку «Эканомiка» (БДУ,
2007 год) i прачытаў (стар.176—177) пра
сельгаспрадпрыемствы калектыўнага тыпу:
«Паколькi ў калектыўным прадпрыемстве не
назiраецца агульнасцi iнтарэсаў, як у сямейнай гаспадарцы, i яны будуюцца на пэўных
супярэчнасцях, то большасць даследчыкаў
адзначаюць няўстойлiвы характар гэтай арганiзацыйна-вытворчай формы».
З пункту гледжання навукi карэктна, але
можа i сапраўды наша сельскагаспадарчая
сiстэма не самая лепшая ў свеце?
Сымон СВIСТУНОВIЧ. Фота аўтара.
Ляхавiцкi раён.

шчаныя на тэрыторыi некалькiх пасялковых, сельскiх
Саветаў дэпутатаў.
Згодна з часткай чацвёртай арт. 98 ЖК i п. 59 Палажэння аб iнтэрнатах у выпадках зносу жылога дома,
у якiм размешчаны iнтэрнат, або пераабсталявання
гэтага жылога дома ў нежылы, а таксама, калi жылы
дом (жылое памяшканне) пагражае абвалам, грамадзянам, якiя пражываюць у iм, выдзяляецца iншая
жылая плошча ў iнтэрнаце. Пры немагчымасцi выдзялення iншай жылой плошчы ў iнтэрнаце грамадзянам,
якiя пражываюць у гэтым iнтэрнаце, за выключэннем
сезонных, часовых работнiкаў i грамадзян, якiя працуюць па тэрмiновым працоўным дагаворы, а таксама
грамадзян, якiя пасялiлiся ў сувязi з навучаннем, выдзяляецца iншае жылое памяшканне.
Значыць, паколькi ў п. 60 Палажэння аб iнтэрнатах спецыяльна не агаворана, што пры высяленнi з
iнтэрната ў сувязi са спыненнем працоўных адносiнаў
грамадзянам выдзяляецца iншая жылая плошча ў iнтэрнаце, то пры такiм высяленнi павiнна выдзяляцца
звычайнае жылое памяшканне.
Вiктар САВIЦКI.

Спажывец

Антыдэпрэсiўныя
паўлавапасадскiя

ХУСТКI

Нiна ПАДОЛЬСКАЯ:

«Паўлавапасадскiя хусткi — мастацкiя творы».
Зацягнутая зiма, сакавiцкiя маразы, веснавы снег. Людзi
скардзяцца на стомленасць ад няўтульнага надвор'я ў яшчэ
няспраўджаным чаканнi цяпла i сонца. Магiлёўская выставачная зала i Паўлавапасадская хустачная мануфактура прапануюць свой веснавы антыдэпрэсант — выставу
«Кветкi Расii».
Галоўны мастак мануфактуры Вiктар ЗУБРЫЦКI прывёз у
Магiлёў больш за сотню хустак самых розных колераў. Яркiх, якiя
прымушаюць паверыць у вясну. Прыцягваюць погляды i чырвонааранажавыя ўсходнiя «агуркi», i амаль што цыганскiя чырвоныя ружы
на чорным, i кветкi, што расцвiлi на ўзорах сiне-блакiтнага поля.
Паўлавапасадскай мануфактуры больш за дзве сотнi гадоў, тут
вырабляюць самыя розныя хусткi толькi з натуральных матэрыялаў. Шоўк вязуць з Кiтая, воўну — з Аўстралii, а вось мастацтва
— традыцыйна толькi расiйскае.
Сувенiрная прадукцыя выстаўлена як карцiны, у рамках. Гэтыя хусткi прысвечаны падзеям, гарадам, асобам. Напрыклад,
Васiлю ГРАЗНОВУ, аднаму з заснавальнiкаў мануфактуры.
Ён быў незвычайным чалавекам — удалым камерсантам i шчырым вернiкам, будаваў храмы i нават лячыў людзей. У 1917 годзе
праваслаўная царква рыхтавалася кананiзаваць Васiля, аднак не
паспела: са святога чалавека ён раптоўна стаў прыгнятальнiкам
працоўных масаў. Святым Васiль Гразноў стаў толькi ў 1999 годзе,
i летась мастакi з мануфактуры адзначылi 10-годдзе яго кананiзацыi хусткай, падобнай на збор абразоў з жыццяпiсам святога.
Iншая частка выставы — вялiкiя хусткi-шалi. Iх нездарма параўноўваюць з казачнымi птушкамi. Прычым сярод шматлiкiх узораў
ёсць i старадаўнiя, «хiты» стогадовай даўнiны, якiя адноўленыя
цяпер, у ХХI стагоддзi.
Кошт хустак вагаецца ад 30 да 200 тысяч беларускiх рублёў, у
залежнасцi ад памеру. Паўлавапасадская мануфактура вырабляе
штомесяц прыкладна 1 мiльён хустак.
— Натуральна, што паўлавапасадскiя хусткi заўсёды ў модзе:
цяпер, праўда, мая дачка аддае перавагу ружам на белым фоне, —
падзялiўся Вiктар Зубрыцкi. — Самi мяркуйце: вытворчасць нашых
хустак патрабуе вялiкiх выдаткаў, тым не менш мануфактура перажыла войны, рэвалюцыi i перабудову i паспяхова працуе i цяпер.
Вiктар Зубрыцкi разам з вядомым расiйскiм мадэльерам
Вячаславам ЗАЙЦАВЫМ у адной творчай групе атрымаў прэмiю
расiйскага ўрада ў галiне культуры за калекцыю «Вытокi». Паўлавапасадскiя хусткi — гэта глыбока традыцыйнае мастацтва, якое
цяпер трансфармуецца ў сучаснае адзенне. З гэтых хустак сёння
вырабляюць сукенкi i касцюмы.
Канешне, наўрад цi жанчыне ў джынсах за рулём будзе зручна
ў шалi, тут больш прыдатная невялiкая шыйная хустка. А вось на
працоўным месцы паўлавапасадская шаль можа стаць стыль-памочнiцай: калi, напрыклад, трэба раптоўна сустракаць важных
гасцей, дастаткова толькi накiнуць хустку на плечы — i жанчына
па-святочнаму апранутая i прыгожая.
— Гэтыя хусткi — не проста элемент адзення, але мастацкi твор,
— лiчыць дырэктар выставачнай залы Нiна ПАДОЛЬСКАЯ. —
Паўлавапасадскiя хусткi могуць стаць святочным абрусам, драпiроўкай на сцяне альбо, як я аднойчы бачыла, нацяжной столлю.
— Адна жанчына аднойчы мне сказала, што яна не носiць паўлавапасадскiя хусткi, але страсна iх любiць, — дадаў Вiктар Зубрыцкi. — Яна патлумачыла, што калi на яе нападае туга i дэпрэсiя,
то яна накiдвае маляўнiчую хустку, садзiцца на канапу i выпiвае
кубак кавы. I нiбыта нанова нараджаецца! Так што карыстайцеся
гэтым выдатным антыдэпрэсiўным сродкам!
Iлона IВАНОВА.
Фота Iрыны САВОСIНАЙ.

