
ІН ТЭР В'Ю З НА ГО ДЫ 11 верасня 2020 г. 3

13

«МС»: У пра цяг тэ мы ахо-
вы зда роўя: ве даю, што вы 
з'яў ля е це ся аў та рам мност ва 
ма на гра фій, якія ма юць прак-
тыч нае вы ка ры стан не...

— Больш за 350 на ву ко вых 
прац вы да дзе на: 10 ма на гра фій, 
восем ву чэб ных да па мож ні каў. 
тры ма на гра фіі тры двух том ні кі, 
да па мож нік па ар га ні за цыі ахо-
вы зда роўя для сту дэн таў — гэ-
та тое, дзе я ха цеў па кі нуць свае 
ве ды пас ля доў ні кам. Мяр кую, 
у не ка то рай сту пе ні ў мя не гэ-
та атры ма ла ся. Ка лі я пра ца ваў 
на па са дзе на мес ні ка стар шы ні 
абл вы кан ка ма, і за раз у якас ці 
се на та ра, я вель мі ак тыў на зай-
ма ю ся вы дан нем пуб лі цыс тыч-
най лі та ра ту ры.

Якія кні гі 
ча ка юць свай го 
«зор на га ча су»?

«МС»: Ба чу ў ва шым ка бі-
не це шмат кніг, якія вы да дзе-
ны пры ва шым не па срэд ным 
удзе ле...

— Так, у іх за кла дзе ны мае 
ідэі, кан цэп цыі і, ка неш не, аў тар-
скі круг вы ка наў цаў. Ка лі ма еш 
адна  дум цаў, то зра біць 24 кні гі 
за ча ты ры га ды нескла да на. Га-
вор ка пра аль бом ныя вы дан-
ні, мас тац кія, прэ зен та цый ныя, 
мі ні мум на дзвюх-трох мо вах 
(рус кай, бе ла рус кай, анг лій-
скай), якія ад люст роў ва юць усе 
эта пы ства раль на га шля ху Гро-
дзен шчы ны за су ве рэн ны пе ры-
яд Бе ла ру сі. Гэ та тая гіс то рыя, 
на якой мож на ву чыць мо ладзь 
га на рыц ца і бе раг чы сваю зям-
лю. З апош ніх вы дан няў мож-
на зга даць ча ты ры кні гі з се рыі 
«Па да рож жа ў ча се», зроб ле ныя 
ў цес ным су пра цоў ніц тве з Ула-
дзі мі рам Лі ха дзе да вым. Перш за 
ўсё гэ та кні га «Шмат на цы я наль-
ная Бе ла русь», якая рых та ва ла ся 
да Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю 
на цы я наль ных куль тур, яе прэ-
зен та цыя за пла на ва на ў Грод-
не на Дзень го ра да 19 ве рас ня. 
У вы дан ні ад люст роў ва ец ца, як 
лю дзі роз ных на цы я наль нас цяў 
жы вуць у мі ры і зго дзе ў на шай 
кра і не, як жы лі сто га доў та му.

Дзве кні гі мы вы да лі да VІІ Фо-
ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі: 
«75 га доў Пе ра мо гі» і «Бла ка да».

«МС»: Ча му ме на ві та та кі 
тан дэм?

— Та му што ад на пры све ча на 
аба ро не і вы зва лен ню Бе ла ру сі, 
а дру гая — бла кад на му Ле нін-
гра ду як сім ва лу ге ра із му ў га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны ўся го 
са вец ка га на ро да. У гэ тых кні гах 
мож на знай сці Мінск і ін шыя га-
ра ды Бе ла ру сі рэ ва лю цый на га, 
да ва ен на га, ва ен на га, раз бу-
ра на га, ад ноў ле на га і су час на га 
пе ры я даў. Вель мі па ка заль на, як 
за ка рот кі пра ме жак ча су кра і-
на ад на ві ла ся і пай шла на пе рад. 
Апош няя кні га пры све ча на Лі-
дзе. Ча му ме на ві та ёй? Та му што 
Лі да сё ле та з'яў ля ец ца куль тур-
най ста лі цай Бе ла ру сі. Яна вы клі-
кае ці ка васць у ай чын ных ту рыс-
таў і за меж ні каў.

Раней яшчэ ча ты ры кні гі з се-
рыі «Па да рож жа ў ча се» бы лі вы-
да дзе ны па Гро дзен скім рэ гі ё не: 
аб Грод не, Сло ні ме, На ва груд ку 

і Смар го ні. На гэ тым мы не пла ну-
ем спы няц ца, ёсць да моў ле насць 
з Гро дзен скім абл вы кан ка мам, 
аў та рам — Лі ха дзе да вым — аб 
тым, што кні гі з'я вяц ца пра кож-
ны з рэ гі ё наў Гро дзен шы ны. 
Перш за ўсё аб Гро дзен скім ра ё-
не, Свіс лац кім і Бе ла веж скай пу-
шчы, Ваў ка выс кім, Шчу чын скім, 
Аст ра вец кім і ін шых. Кож ны край 
мае асаб лі вы ка ла рыт, та му, я 
мяр кую, гэ тая се рыя бу дзе ці ка-
вая для чы та ча.

Ёсць яшчэ пла ны. Ка лі мы 
па чы на лі з «Гро дзен шчы ны гас-
цін най», зра зу ме лі, што па він ны 
ра біць се рыю, і пас ля яе з'я ві ла-
ся кні га «Па Нё ма не, Ві ліі, Шча-
ры» — гэ та вод ныя ар тэ рыі і на-
ва коль ныя ці ка він кі Гро дзен скай 
воб лас ці. Пас ля з'я ві ла ся трэ цяя 
кні га «Аў гус тоў скі ка нал: не звы-
чай ная гіс то рыя і но вае жыц цё». 
У ёй ад люст ра ва на му ну лае, су-
час насць і бу ду чае гэ тай уні каль-
най вод най ар тэ рыі на ша га гіс то-
ры ка-куль тур на га пом ні ка. За раз 
рых ту ец ца чац вёр тая кні га «Гро-
дзен шчы на: за па вед ны свет». 
Га вор ка ідзе аб амаль 20 за каз-
ні ках і за па вед ні ках, якія ма юць 
да чы нен не да Гро дзен ска га рэ гі-
ё на. Гэ та бу дзе не прос та ін фар-
ма цый ны ма тэ ры ял. Вы дан не 
ста не вель мі ка рыс ным з пунк ту 
гле джан ня ту рыс та — чым гэ ты 

край уні каль ны, што тут мож на 
па гля дзець, ча му па дзі віц ца і гэ-
так да лей. Я мяр кую, што ў па-
чат ку на ступ на га го да гэ тая кні га 
бу дзе вы да дзе на.

Акра мя та го, ужо пад рых та-
ва ны ма кет кні гі аб спарт сме нах, 
якія пра слаў ля лі Гро дзен шчы-
ну. Са мае га лоў нае — у вы дан ні 
мож на ўба чыць, як яны прый шлі 
да пе ра мог. Не толь кі дзя ку ю чы 
сва ім фі зіч ным да ным, але бу-
дуць па ка за ны і іх трэ не ры, шко-
лы, дзе яны зай ма лі ся, на стаў-
ні кі фі зіч най куль ту ры. Іншымі 
словамі, кан цэп цыя — па ка заць 
ан та ло гію пе ра мог праз прыз му 
лю дзей, якія пры вя лі спарт сме-
наў да чэм пі ён скіх ты ту лаў.

І на рэш це, трэ цяя кні га, якая 
вый дзе ка лі не сё ле та, то на ле-
та, пры све ча на ве ка во му юбі лею 
Гро дзен ска га гіс то ры ка-ар хеа-
ла гіч на га му зея. Тым больш што 
ця пер ідзе вя лі кая рэ кан струк цыя 
Ста ро га зам ка. За раз мы вы зва лі лі 
пло шчу ў Но вым за мку (біб лі я тэ ка 
пе ра еха ла ў шы коў нае но вае бы-
лое па мяш кан не Нац бан ка па Гро-
дзен скай воб лас ці) пад мас тац кую 
га ле рэю. Ідзе рэ кан струк цыя па-
ла ца тэкс тыль шчы каў, дзе бу дзе 
фі лі ял му зея, раз мес ціц ца экс па-
зі цыя «Пры ро да Гро дзен шчы ны» 
і бу дзе ад люст ра ва ны пе ры яд 

са вец кай эпо хі. Та му ў цэнт ры го-
ра да сфар мі ру ец ца свое асаб лі вы 
му зей ны квар тал. Ка неш не, мы 
ак тыў на пра цу ем над тым, каб 
зра біць та кое прэ зен та цый нае 
вы дан не, пры све ча нае асноў на-
му му зею Гро дзен шчы ны.

«МС»: Гэ тыя вы дан ні, мож на 
ска заць, звя за ныя больш з пра-
фе сій най дзей нас цю. А як звы-
чай на га чы та ча, якая лі та ра ту-
ра вас больш пры ваб лі вае?

— Ва ен на га пе ры я ду. На пра-
ця гу ўся го жыц ця яна мне па да-
ба ла ся, ці ка васць не страч ва ец-
ца і за раз. Асаб лі ва пры ваб лі-
ва юць да ку мен таль ныя хро ні кі. 
Я знаё  мы з та кой лі та ра ту рай, 
што вы да ва ла ся ў са вец кі час, 
прак тыч на пе ра чы таў усю — гэ та 
ме му а ры во е на чаль ні каў, кні гі 
аб пар ты зан скім ру ху Бе ла ру сі. 
Я за хап ля ю ся ме му а ра мі Жу ка ва, 
Ра ка соў ска га, Ва сі леў ска га. Яны 
ў мя не да гэ та га ча су за хоў ва-
юц ца з дзі ця чых га доў (Жу ка ва, 
на прык лад, я пе ра чыт ваў ча ты-
ры ра зы і кож ны раз ус пры маў 
па-но ва му). Вель мі ці ка вы ча ла-
век з ня прос тым лё сам, але які 
на столь кі лю біў сваю дзяр жа ву, 
што, ня гле дзя чы на ўсе цяж кас-
ці на яго шля ху, дэ ман стра ваў 
прык лад лю бо ві да Ра дзі мы. Дзя-
ку ю чы яму і яго ўнёс ку ў Вя лі кую 
Пе ра мо гу мы ма ем сён ня мір.

Што ці ка ва га 
ў сац сет ках?

«МС»: Кры ху ады дзем ад 
мі ну ла га да су час нас ці: не так 
даў но ў вас з'я віў ся акаўнт у 
«Ін стаг ра ме». Не ма гу не спы-
таць: гэ та да ні на мо дзе ці жа-
дан не быць на су вя зі з ма ла-
дзёж най част кай аў ды то рыі?

— Вель мі шка дую, што не па чаў 
зай мац ца гэ тым ра ней. Хоць бы 
два-тры га ды та му. Вы ву чыў я яго 
хут ка і зра зу меў, што асноў ная аў-
ты то рыя пад піс чы каў — мо ладзь. 
Там прос та так пад піс чы каў не 
на бя рэш, па куль яны са мі не за-
хо чуць гэ та га зра біць. Аў ды то рыі 
юна коў і дзяў чат па да баец  ца, ка лі 
ты зра зу ме лай мо вай рас каз ва еш 
ім, што бы ло, што бу дзе, дзе ліш ся 
сва ім ба чан нем і мер ка ван нем. 
І яны ад гу ка юц ца на та кі дыя лог. 
Пе ра ка на ны, ад маў ляц ца ад но-
ва га нель га. Мы ча сам так ро бім з 
ад ной пры чы ны: лі чым гэ та не га-
лоў ным і не ак ту аль ным. Але ка лі 
асноў ная част ка мо ла дзі ўспры-
мае гэ ты ка нал пе ра да чы ін фар-
ма цыі, вы нік адзін: бя ры, ву чы ся, 
да га няй і вы ка рыс тоў вай.

«МС»: Да рэ чы, аб ма ла-
дзёж най аў ды то рыі: вы не так 
даў но бралі ўдзел у «Ад кры-

тым дыя ло гу», які ар га ні за ва-
ла са юз ная мо ладзь у Грод не, 
якія ад чу ван ні і вы сно вы ад 
та кой фор мы зно сін?

— Дыя лог атры маў ся да стат ко-
ва ад кры ты і шмат век тар ны. Я ха чу 
ска заць, што дыя ло гі па трэб ны ў 
роз ных фар ма тах, у роз ных кі рун-
ках. З якой пе ры я дыч нас цю? Ад каз 
ад на знач ны — па ста ян на: адзін на 
адзін, з не вя ліч кай гру пай, вя лі кай 
аў ды то ры яй, але дыя лог па ві нен 

быць ня спын ны. На ват ка лі ты раз-
маў ля еш з ма ла дым ча ла ве кам па 
вы ра шэн ні прос та га пы тан ня — гэ та 
ўжо мае ка рысць. Ён чуе, ра зу мее, 
па га джа ец ца ці не, твая за да ча — 
ка лі ты яго не пе ра ка наў, зна чыць, 
ты быў пад рых та ва ны не да стат ко-
ва. Гэ та маё мер ка ван не, ка лі ты 
хо чаш да сяг нуць мэ ты ў ра бо це з 
мо лад дзю, пра цуй над са бой так, 
каб пе ра ка наць у тым, што ты хо-
чаш да вес ці.

«МС»: Не так даў но пры На-
цы я наль ным схо дзе быў ство-
ра ны Ма ла дзёж ны са вет (пар-
ла мент), ча го вы ча ка е це ад 
ма ла дых пар ла мен та ры яў?

— На іх ус кла да юц ца вя лі кія 
ча кан ні: гэ та па він ны быць на-
шы пе ра ем ні кі не ў дэ пу тац кім, а 
цал кам у кі раў ні чым жыц ці. Па-
він ны прый сці лю дзі, якія бу дуць 
да лей вес ці кра і ну на пе рад, яны 
бу дуць зай маць роз ныя па са ды ў 
мі ніс тэр ствах, Саў мі не, дэ пу тац-
кім кор пу се, Ад мі ніст ра цыі Прэ-
зі дэн та, хтось ці ўзна ча ліць за вод 
ці шко лу, але гэ та, не су мнен на, 
бу дуць лі да ры. Усе яны — 70 ма-
ла дых лю дзей — вель мі ма ты ва-
ва ныя. Гэ та сту дэн ты, пра цу ю чая 
мо ладзь, нех та на ват дзя цей сва-
іх мае, але ўсе яны прый шлі, з ад-
на го бо ку, па рэ ка мен да цыі аб-
лас цей, з дру го га — па аса біс тым 
жа дан ні. І пер шае іх ста наў лен не 
свед чыць аб тым, што яны жа да-
юць за явіць аб са бе і зра біць для 
кра і ны шмат ка рыс на га.

На пен сію — 
толь кі ў Грод на

«МС»: За раз, ка лі да зво лі це, 
вер нем ся на ўзро вень сям'і. 
Вы жы вя це на два га ра ды — у 
Грод не за ста лі ся ва шы бліз-
кія, а пра цу е це ў ста лі цы. Я так 
ра зу мею, што 260 кі ла мет раў 
для шчас лі вай сям'і — не ад-
лег ласць?

— Ка неш не, не ад лег ласць. 
Спра ва ў тым, што мы так вы-
ра шы лі: дзе ці, жон ка пра цу юць, 

быт сфар мі ра ва ны ў Грод не. Не 
бу ду ад пі рац ца, ка лі на ды дзе 
пен сій ны ўзрост, я вяр ну ся ў гэ ты 
го рад, вель мі яго люб лю. У Мінск 
я пры ехаў пра ца ваць, асноў ны 
час за ня ты на ра бо це, та му пры-
хо джу да моў толь кі пе ра на ча-
ваць — мя не ні што не ад цяг вае ад 
ра бо ча га пра цэ су, а для су стрэч 
з сям' ёй ёсць вы хад ныя, якія да-
па ма га юць пад трым лі ваць усё ў 
па трэб ным ба лан се.

«МС»: Гэ тая ад лег ласць вы-
му шае шмат ча су пра во дзіць 
у да ро зе, не стам ля е це ся за 
ру лём?

— Не. Я ад чу ваю ся бе га доў 
на 20 ма ла дзейшым за свой уз-
рост. Нао гул, ка лі пра ца ваў на-
мес ні кам стар шы ні абл вы кан ка-
ма, шмат ез дзіў: трэ ба бы ваць у 
роз ных мес цах, ба чыць, па раў-
ноў ваць, на зі раць, су па стаў ляць 
і ра біць ад па вед ныя вы сно вы. 
А по тым бу да ваць пра гно зы. Са-
мае га лоў нае, каб по тым гэ тыя 
пра гно зы бы лі ка рыс ныя гра мад-
ству, лю дзям, кра і не.

«МС»: Які від ад па чын ку 
для вас мож на лі чыць най-
леп шым?

— Пе ра ме на сфе ры дзей-
нас ці... На ват ка лі трэ ба ка паць 
буль бу — для мя не гэ та ўжо ад па-
чы нак. Я вель мі не люб лю па сіў-
ны ад па чы нак, на прык лад лег чы 
на бе ра зе мо ра і ля жаць.

«МС»: І на пры кан цы. Ве даю, 
у вас шмат роз ных уз на га род. 
На за ві це, ка лі лас ка, са мую 
бліз кую сэр цу і каш тоў ную?

— Уз на га род шмат, са праў ды, 
але я рас ка жу аб не каль кіх.

Ха чу па чаць з пер шай. У пер-
шым кла се за вы дат ную ву чо-
бу атры маў ад ды рэк та ра кні гу 
«Ці мур і яго ка ман да». Дзе ці вель мі 
га на ры лі ся, ка лі ім ра бі лі та кі па-
да ру нак. Усе 10 га доў школь на га 
жыц ця та кія ўзна га ро ды ў мя не 
пры сут ні ча лі. У 2008 го дзе я атры-
маў ме даль «За пра цоў ныя за слу-
гі», гэ та бы ла пер шая прэ зі дэнц кая 
сур' ёз ная ўзна га ро да, і яна не маг-
ла не за ма ца вац ца ў па мя ці. З улі-
кам та го што атрым лі ва лі доб рыя 
вы ні кі, напрыклад, па тры я тыч нае 
вы ха ван ні, ка неш не ж, маюцца і ін-
шыя ўзна га ро ды. Але асоб на я ха-
цеў бы вы лу чыць ор дэн Па ша ны, 
які атры маў у са ка ві ку 2016 го да, — 
гэ та дру гая дзяр жаў ная ўзна га ро-
да. Ка лі пад су ма ваць усе, то са мая 
каш тоў ная — яна, без умоў на.
Гу та ры ла Воль га АНУФ РЫ Е ВА. 

Фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА 
і з архіва суразмоўніка.

ПА РАЎ НОЎ ВАЦЬ...»
дру гая — на су ве рэн ную кра і ну

Ска жу шчы ра, я ні ко лі не мог уя віць, што зма гу 
стаць свед кам спроб уз ру шыць на шу кра і ну. Яшчэ 

раз пе ра кон ва ю ся, што з мо лад дзю трэ ба вель мі плён на 
пра ца ваць, па каз ваць ёй, што бы ло ў на шым гра мад стве 
ра ней і што ста ла ця пер. Я ба чыў роз ныя эта пы 
раз віц ця кра і ны. Быў у мя не 1991 год, ка лі як стар шы ні 
праф са юз най ар га ні за цыі мне да вя ло ся раз мяр коў ваць 
та ва ры, та ло ны, ку по ны... Бы ло вель мі цяж ка: не бы ло 
ні зар пла ты, ні та ва раў — ні чо га не бы ло, але кра і на 
спра ві ла ся з гэ тай раз ру хай. І сён ня ство ра на су час ная 
моц ная са цы яль на на кі ра ва ная дзяр жа ва. Які сэнс усё 
гэ та страч ваць у адзін мо мант?!

На жнівеньскай нарадзе педагогаў Гродзеншчыны (справа налева) 
старшыня аблвыканкама Уладзімір КАРАНІК, Віктар ЛІСКОВІЧ 

і старшыня абласнога Савета дэпутатаў Ігар ЖУК. 


