
6 19 чэрвеня 2019 г.ВОДБЛІСКІ

«Прый шло ле та, спя ко та, і мы 

ўсё час цей і час цей ідзём на рэч-

ку, што пра ця кае за вёс кай. Між-

во лі згад ва ец ца, як у дзя цін стве 

ба бу лі рас каз ва лі пра ру са лак, 

якія мо гуць за ка зы таць тых, хто 

па ру шае іх пра сто ру», — раз ва-

жае-рас па вя дае на ша чы тач ка 

Ма ры на з вёс кі За ба лац це Мін-

скай воб лас ці і ці ка віц ца, ад куль 

з'я ві лі ся гэ тыя пер са на жы ў на-

шай мі фа ло гіі.

Час цей за ўсё на ву коў цы сы хо дзяц-

ца на дум цы, што па вод ле на род ных 

уяў лен няў ру сал кі — гэ та жан чы ны і 

дзе ці, якія па мёр лі не сва ёй смер цю. У 

на ро дзе та кіх ня бож чы каў на зы ва юць 

за клад ны мі (руск. заложными), «ня-

чыс ты мі ня бож чы ка мі»: дзяў ча ты, па-

мёр лыя да шлю бу, та пель ні цы, дзе ці, 

па мёр лыя да хры шчэн ня, «за спа ныя 

дзе ці» і не ка то рыя ін шыя — звы чай на 

за клад ныя ня бож чы кі.

Знай шло ся гэ тым пер са на жам 

мес ца і ў ры ту аль на-аб ра да вым

комп лек се тра ды цый на га ка лен да ра — 

Ру саль ны ты дзень, які па чы наў ся ў

па ня дзе лак пас ля Трой цы. Па сту пе-

ні па тра ба валь нас ці рэг ла мен та цый 

ён ста яў у ад ным шэ ра гу з Ка ля да мі, 

Мас ле ні цай і Ве лі код ным тыд нем і да-

во лі рэз ка аб мя жоў ваў пра сто ру ча ла-

ве чай дзей нас ці, фак тыч на зву жа ю чы 

яе да ме жаў ся дзі бы і вёс кі. Усё ас тат-

няе на ва кол ле, без вы клю чэн няў, на 

гэ ты час лі чы ла ся над звы чай не бяс-

печ ным і край не не па жа да ным ні для 

якой дзей нас ці. І ка неш не ж, зу сім не-

да пу шчаль ным лі чы ла ся пра нік нен не 

ча ла ве ка ў тыя ло ку сы, якія на свя точ-

ны час ста на ві лі ся мес цам ру сал чы-

ных гу лян няў, — ра ка, лес, по ле. Вось 

што на гэ ты конт ка жуць на род ныя 

ве ра ван ні і свед чан ні нось бі таў тра-

ды цыі. У Бе ла ру сі іс на ва ла па вер'е 

пра тое, што ў гэ ты час нель га ха дзіць 

у лес і на рых тоў ваць дро вы: ру сал ка 

вы ха піць ся ке ру і вы пус ціць дух з та го, 

хто асме ліў ся па ру шыць ве ка веч нае 

та бу. На Гро дзен шчы не бы та ва ла за-

ба ро на ха дзіць на Ру саль ным тыд ні ў 

по ле, гля дзець жы та або рваць квет кі, 

а так са ма ку пац ца ў тым мес цы, дзе 

ка лісь ці ўта піў ся ча ла век.

Свя точ ны час ад роз ні ваў ся ад бу-

дзён на га знач ным аб ме жа ван нем тра-

ды цый на га ко ла за ня ткаў. Пры гэ тым 

ства ра ец ца ўра жан не, быц цам у час

свя т дзей ні ча лі дзве па ра лель ныя 

сіс тэ мы рэг ла мен та цый. Ад на з іх — 

тая, што ахоп лі вае пра ві лы, якія 

дзей ні ча юць па ста ян на (на пра ця гу 

ўся го го да), та кія як за ба ро на ткаць 

або пра сці ў пят ні цу, дру гая — свя-

точ ная, якая ад на ча со ва за хоў ва ла 

паў ся дзён ныя пра ві лы са цы яль ных 

ста сун каў і да дат ко ва прад піс ва ла 

ўвя дзен не ча со вых, свя точ ных за ба-

 ро н. Як раз па двое ны ста тус за ба-

 рон і вы ма гаў жорст ка га па ка ран ня іх 

па ру шаль ні каў.

На Ру саль ным тыд ні за ба ра ня ла ся 

шыць («щоб русалци очей не зашить»), 

не ха дзі лі ў га род ка паць і акуч ваць, бо 

там усю ды бу дзе ру сал ка, не пад маз-

ва лі печ і сце ны ха ты, «щоб ру сал кам 

очи не забризгаць глинаю».

Асоб ныя кры ні цы свед чаць, што ру-

сал ка не толь кі слу жы ла ва дзя ні ку, але 

і са ма здоль на бы ла на тва рыць бя ды: 

«На бе раг ру сал кі вы хо дзяць рэд ка, а 

ка лі і вы ла зяць, то да лё ка ад ва ды не 

ады хо дзяць. Яны за мань ва юць да ся бе 

па да рож ных муж чын, якія больш за ўсё 

пры ваб лі ва юц ца пры га жос цю, і ста ра-

юц ца за ка зы таць. Ад ня ма ча го ра біць 

ру сал кі смя юц ца з ры ба коў: блы та юць 

іх сет кі, вы цяг ва юць не рат на бе раг». 

Бе ла рус кія эт ног ра фы яшчэ больш па-

шы ра юць ко ла ад моў ных і ста ноў чых 

учын каў ру са лак. Па вод ле па вер' яў, ру-

сал ка вы ва роч ва ла сет кі, на бі ва ла іх 

ці най, вы ры ва ла вёс лы, та пі ла лю дзей 

у рэ ках і азё рах, за трым лі ва ла жы вё лу 

ў ле се і ра зам з тым вар та ва ла жы та, 

ка лі яно ка ла сі ла ся, са чы ла, каб ні хто не 

ла маў ка ла соў, не атра саў з іх ра су.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні 

і пры ста са ва насць да су час на га жыц-

ця ка лян дар ных і ся мей на-по бы та вых 

на род ных тра ды цый і аб ра даў на паш-

то вы або элект рон ны ад рас рэ дак цыі 

з па зна кай «Пра ра дзін нае».

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

На ка го 
па люе ру сал ка?

Ва ен ная гіс то рыя
Ле тась пад час раз вед кі по-

шу ка ві кі кан чат ко ва вы зна чы-

лі ся з мес цам, дзе быў збі ты 

са ма лёт. Ся род тых, хто ад пра-

віў ся ў экс пе ды цыю, зна хо дзіў-

 ся і ка рэс пан дэнт «Звяз ды».

З мес ца па дзей быў зроб ле ны 

рэ пар таж пра тое, як са ма за-

быў на пра цу юць «вік круў цы» ў 

по шу ках згі ну лых ге ро яў вай ны. 

Яшчэ та ды бы ло зра зу ме ла, 

што бам бар дзі роў шчык раз-

ля цеў ся на част кі — яго дэ та лі 

зна хо дзі лі ся на да во лі вя лі кай 

ад лег лас ці ад на ад ад ной. Але 

што гэ та за са ма лёт і што ста-

ла з яго экі па жам, дак лад на 

не ве даў ні хто. Бы лі аповеды 

мяс цо вых з эма цы я наль най 

афар боў кай. Сын ад на го з ві да-

воч цаў — Аляк сандр За блоц кі 

рас ка заў пра тое, як яго баць-

ка знай шоў у ле се штур ма на 

гэ та га бам бар дзі роў шчы ка і 

пры вёў да ся бе да моў. Лёт чык 

быў па ра не ны, і сям'я з вя лі кай 

па гро зай для сва ёй бяс пе кі 

пэў ны час ля чы ла яго. Пас ля 

вай ны бы лы штур ман пры ехаў 

у вёс ку, каб аса біс та па дзя ка-

ваць вы ра та валь ні ку. Су стрэ ча 

атры ма ла ся вель мі хва лю ю чая. 

Па слу хаць гос ця, які цу дам па-

збег нуў смер ці і жы вы вяр нуў-

ся з вай ны, збег ла ся ўся вёс ка. 

Ме на ві та та ды лёт чык на зваў 

ім ёны сва іх ба я вых та ва ры шаў, 

якіх — ад на го ў па вет ры, а дру-

го га ўжо на зям лі — рас стра ля-

лі нем цы. На той час вяс коў цы 

тай ком па ха ва лі іх на ўскрай ку 

ся ла. Адзі ны, хто за стаў ся ў збі-

тым са ма лё це, стра лок-ра дыст 

Аляк сей Ган ча рэн ка. Гэ та бы ло 

адзі нае імя, пра якое ве да лі жы-

ха ры. Пры спро бе да стаць тое, 

што за ста ло ся ад са ма лё та, 

яны яшчэ та ды, у 43-м, вы цяг-

ну лі з ба лот най тва ні па свед-

 чан не на імя Ган ча рэн кі ра зам 

з ка вал кам тка ні ны. Яшчэ ле тась 

по шу ка ві кі не маг лі ска заць са 

стап ра цэнт най упэў не нас цю, 

ці быў гэ та той са мы са ма-

лёт, пра які рас ка заў За блоц кі. 

У клі чаў скіх ля сах у ра ё не вёс кі 

Ра гі гэ та не адзі ны бам бар дзі-

роў шчык, які з ча соў вай ны ля-

жыць у зям лі. Ця пер дак лад на 

вя до ма — гэ та ён.

Са ма лёт вы хо дзіць 
на па верх ню

Збі ра ю чы ся ў чар го вую экс-

пе ды цыю, по шу ка ві кі ўзя лі з 

са бой на да па мо гу на ву чэн цаў 

Клі чаў ска га дзяр жаў на га аграр-

на-тэх ніч на га ка ле джа. Ба я вая 

ма шы на ля жа ла на глы бі ні да 

ча ты рох мет раў, і трэ ба бы ло 

доб ра па пра ца ваць, каб яе да-

стаць. Ма ла дых хлоп цаў за пра-

сі лі та му, што вось та кія ўро кі 

муж нас ці за свой ва юц ца хут-

чэй, чым лю бая ін фар ма цыя ў 

ву чэб най аў ды то рыі. Ка лі ўгры-

за еш ся ў зям лю, ка вал кам за 

ка вал кам ад ва ёў ва ю чы ў пра-

жэр лі вай вай ны па рэшт кі, а ка лі 

па шчас ціць, то і ім ёны тых, ка-

го яна не жа дае вяр таць, зу сім 

па-ін ша му па чы на еш ра зу мець 

той страш ны пе ры яд гіс то рыі. 

А гэ тым хлоп цам, бу ду чым ра-

бот ні кам сель скай гас па дар кі, 

яшчэ і ка рыс на ве даць, што ў 

зям лі, на якой спее збож жа і 

квіт нее ка ню шы на, вель мі час та 

мож на су стрэць та кія вось сты-

хій ныя па ха ван ні. І трэ ба ве даць, 

як на гэ та рэ ага ваць.

У ле се раз гар нуц ца пе ра шка-

джаюць аб ме жа ва ная пра сто ра 

і рой кры ва жэр ных на ся ко мых, 

якім усё ад но, чым тут зай ма ец-

ца ча ла век — шу кае су ні цы або 

ад наў ляе шмат га до вую не спра-

вяд лі васць. Бай цы клу ба «Вік-

кру» — хлоп цы тры ва лыя, за гар-

та ва ныя ў шмат лі кіх экс пе ды цы-

ях і па хо дах. Яны не рэ агу юць ні 

на на ся ко мых, ні на спя ко ту, ні на 

якія ін шыя знеш нія раз драж няль-

ні кі. Спра ве да па ма гае тэх ні ка 

мяс цо вай ПМК. Але ж усе то ны 

зям лі трэ ба пе ра пра ца ваць і пра-

пус ціць праз спрак ты ка ва ныя да 

гэ та га ру кі. Яны ні ко лі не пе ра-

блы та юць нік чэм ную жа лез ку з 

важ най зна ход кай.

Пад' ём бам бар дзі роў шчы ка 

Іл-4 пра цяг ваў ся тры дні. Увесь 

гэ ты час по шу ка ві кі пра ца ва-

лі амаль бяз вы лаз на. Са бра лі, 

страш на па ду маць, паў ма шы ны 

роз ных дэ та ляў і фраг мен таў. 

Га лоў ную ну мар ную дэ таль ад 

са ма лё та «за пе лен га ваў» во-

пыт ны ба ец клу ба Юрый Кар-

ма зін. Не каль кі важ ных дэ та ляў 

знай шоў Ілья Тры ха наў. У по шу-

ка вым клу бе ён яшчэ з ча соў 

ву чо бы ў Бе ла рус ка-Ра сій скім 

уні вер сі тэ це. Паў го да та му ад-

слу жыў у ар міі і зноў вяр нуў ся 

ў строй. Ві таль Ма сольд, яшчэ 

адзін ак тыў ны по шу ка вік, вы-

ву чыў за апош ні пе ры яд, зда-

ец ца, усю на чын ку са ма лё та. 

Ён упэў не на да ваў апі сан не дэ-

та ляў і вы дзя ляў, што важ на, а 

што ні я ка га ін та рэ су не ўяў ляе. 

Пад' ём са ма лё та стаў ба я вым 

хры шчэн нем для Дзя ні са Хіт-

ры ка ва, ад на го з на ву чэн цаў 

Клі чаў ска га аграр на-тэх ніч на-

га ка ле джа. Хло пец пра ца ваў 

амаль без пе ра пын ку, на ват на 

абед. «Наш ча ла век», — схо ду 

даў яму ха рак та рыс ты ку га лоў-

ны по шу ка вік Мі ка лай Ба ры сен-

ка. І па абя цаў, што хут ка хло-

пец бу дзе пры ня ты ў по шу ка вае 

брац тва. А ён ужо ма рыць, як 

ад пра віц ца з во пыт ны мі ка ле га-

мі на по шу кі яшчэ ад на го «клі-

чаў ска га са ма лё та», пра які яму 

рас каз ваў баць ка.

— З сот няў дэ та ляў зной дзе-

ны дзве га лоў ныя — з ну ма ра мі 

ру ха ві ка, — ад зна чае Мі ка лай 

Ба ры сен ка . — У вы ні ку гэ та-

га ўда ло ся вы свет ліць ма дэль і 

ну мар са ма лё та, ба я вое за дан-

не, экі паж, часць, дзе слу жы лі 

лёт чы кі. Гэ та 17-ы гвар дзей скі 

Рос лаў льскі бам бар дзі ро вач ны 

авія полк. У са ма лё це зна хо дзі лі-

ся ка ман дзір экі па жа Юрый Кра-

ля вец з ся ла Пал таў ка Ом скай 

воб лас ці, штур ман Ула дзі мір 

Ні кі фа раў з Чар кас, па вет ра ны 

стра лок Па вел Пе ра сян чук з ся-

ла Паў лаў ка Він ніц кай воб лас-

ці і па вет ра ны стра лок-ра дыст 

Аляк сей Ган ча рэн ка з го ра да 

Трас ця нец Су мскай воб лас ці. 

На жаль, Аляк сея мы так і не 

знай шлі, хоць ён па ві нен быць 

на мес цы па дзен ня. З каш тоў-

ных зна хо дак так са ма фраг мент 

пры цэ ла для бом ба кі дан ня, 

част ка кры ла і ін шыя дро бя зі. 

Са ма лёт раз ва ліў ся яшчэ ў па-

вет ры. Мы яго збі ра лі па част ках 

на пло шчы ка ля ста квад рат ных 

мет раў.

Гэ та трэ ба 
не мёрт вым...

Па ва жа ныя бай цы клу ба 

«Вік кру», дзя куй вам за ўед лі-

васць, апан та насць, на стой лі-

васць. Без вас не бы ло б вось 

гэ тых вер ну тых з не быц ця ім ё-

наў, шчас лі вых слёз на шчад-

каў тых, хто не вяр нуў ся з вай-

 ны. Бо для ро ду не іс нуе па чуц-

ця ча су ў сва ім жа дан ні знай сці 

бліз ка га ча ла ве ка і па кла ніц ца 

яго пра ху. Па ка лен ні змя ня юц-

ца, а боль стра ты не пра хо дзіць. 

Гэ та, на пэў на, пе рад аец ца на 

ген ным уз роў ні. Зу сім ня даў на 

пі са ла аб тым, што ў Слаў га-

рад скім ра ё не знай шлі астан кі 

ра да во га Нур му ха ме да Маг дзе-

е ва, ура джэн ца Кзы лар дзін скай 

воб лас ці. Яго пля мен нік Ха міт 

Маг дзе еў пры ля цеў на мес ца 

рас ко пак, як толь кі да ве даў ся,

што яго дзядзь ка зной дзе ны. 

А на мі ну лым тыд ні, ка лі другі 

раз бы ла ў гэ тым ра ё не, мне 

рас ка за лі, што Ха міт зноў пры-

яз джаў, каб ра зам з по шу ка ві ка-

мі і му зей ны мі ра бот ні ка мі яшчэ 

раз ад на віць па дзеі тых страш-

ных ва ен ных дзён і та го бою, з 

яко га не вяр нуў ся яго про дак.

Вось і гэ тым ра зам, не па спе-

ла ін фар ма цыя пра са ма лёт аб-

ля цець сай ты, як з кі раў ні ком 

гіс то ры ка-па тры я тыч на га клу ба 

«Вік кру» звя за ла ся ўну ча тая 

пля мен ні ца страл ка-ра дыс та

Аляк сея Ган ча рэн кі. «Мі ка лай 

Сяр ге е віч, доб ры дзень, — пі ша 

яна. — Са мной звя заў ся Сяр-

гей і пад ка заў ваш элект рон ны 

ад рас. Спра ва ў тым, што Аляк-

сей Ган ча рэн ка — гэ та дзядзь-

ка ма ёй ба бу лі. Я зай ма ю ся яго 

по шу кам і тут да вед ва ю ся, што 

знай шлі мес ца, дзе ён раз біў-

ся і яго астан кі да гэ та га ча су 

зна хо дзяц ца пад зям лёй. Вось 

гэ та быў сюр прыз! Сва я коў, якіх 

я ве даю і якія ма юць да гэ та-

га да чы нен не, я апа вя шчу са 

свай го бо ку. Нам гэ та ці ка ва! 

Пры кла дзём на ма ган ні, каб па-

бы ваць на мес цы. Ка лі не цяж-

ка, тры май це нас у кур се. Бу ду 

вель мі вам удзяч ная!!! Дзя куй 

вам за пра цу, якую вы ро бі це і 

тым лю дзям, якія ўва хо дзяць у 

та кія атра ды! З па ва гай Ка ры на 

Баў ко ва».

— Ад куль гэ та Ка ры на, я не 

ве даю, бо толь кі атры маў ліст і 

яшчэ не па спеў спі сац ца, — ка-

жа Мі ка лай Ба ры сен ка. — Яна 

спа сы ла ец ца на ней ка га Сяр-

гея, але і гэ тае імя мне ні чо га 

не га во рыць. А вось на пі са нае 

вель мі кра ну ла. Дзе ля гэ та га мы 

і пра цу ем. Мес ца па дзен ня са-

ма лё та бу дзе ўве ка ве ча на. За-

раз мы вя дзём по шук род ных 

ас тат ніх лёт чы каў. Усім гэ тым 

хлоп цам, ка лі яны за гі ну лі, бы-

ло кры ху бо лей за 20 га доў. Па 

на шых звест ках іх до ма ча ка-

лі баць кі, свае сем'і яны яшчэ 

не па спе лі ства рыць. Тое, як 

ад рэ ага ва ла на па ве дам лен не 

Ка ры на, свед чыць, што лёт чы кі 

да гэ туль лі чац ца знік лы мі без 

вес так. Мы ім да па маг лі вяр нуц-

ца з не быц ця.

Да рэ чы, па ня мец кіх да ку-

мен тах дак лад на ўста ноў ле на, 

ка лі і хто збіў у 43-м са вец кі бам-

бар дзі роў шчык. Усё ад бы ло ся 

а па ло ве два нац ца тай у ноч з 

13 на 14 каст рыч ні ка на вы шы ні 

4200 мет раў. За штур ва лам «ме-

се ра» ся дзеў лёт чык ня мец кай 

эс кад рыл лі «Нач ныя зні шчаль-

ні кі» ка пі тан Ало іс Лех нер. Але 

праз год, у лю тым 44-га, у той 

жа Ма гі лёў скай воб лас ці яго 

«юн керс» тра піў на пры цэл са-

вец кай «зе ніт кі» і быў абяс шко-

джа ны. Сам лёт чык з цяж кі мі 

ра нен ня мі ўзя ты ў па лон. Што з 

ім пас ля гэ та га ад бы ло ся, гіс то-

рыя за моўч вае. У ня мец кіх спіс-

ках ён да гэ туль лі чыц ца знік лым 

без вес так. Гэ тай ін фар ма цы яй 

з ма гі лёў скі мі по шу ка ві ка мі па-

дзя лі лі ся іх ра сій скія ка ле гі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та Свят ла ны БА РЫ СЕН КІ.

Імя сал да таІмя сал да та

Аляк сей Ган ча рэн ка вяр нуў ся з ба я во га за дан ня
По шу ка ві кі ця пер дак лад на ве да юць, дзе за гі нуў стра лок-ра дыст бам бар дзі роў шчы ка Іл-4

 У тэ му
На сён няш ні дзень вя до ма, што як мі ні мум тры бам бар дзі-

роў шчы кі ад на го і та го ж 17-га гвар дзей ска га Рос лаў льска га 

бам бар дзі ро вач на га авія пал ка бы лі збі ты над Клі чаў скім ра ё нам. 

У 2015 го дзе адзін з са ма лё таў Іл-4 быў пад ня ты бай ца мі клу ба 

«Вік кру» і па яго ну мар ных дэ та лях уста ноў ле ны ім ёны лёт чы каў. 

На мес цы яго па дзен ня ка ля па сёл ка Мяж ное па ста ві лі па мят-

ны знак. Яшчэ адзін Іл-4, як мяр ку юць по шу ка ві кі, зна хо дзіц ца 

ў зям лі не па да лёк ад вёс кі Вор лі на. Пад час раз вед кі тут бы лі 

зной дзе ны дэ та лі са ма лё та, якія па афар боў цы і фор ме мож на 

ад нес ці да ля та ю ча га тан ка — так на зы ва лі па між са бой гэ ту 

ба я вую ма шы ну лёт чы кі.

Вік тар БУ БЯН ЦОЎ, на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня ідэа-

ла гіч най ра бо ты га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты 

і па спра вах мо ла дзі Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма:

— Гэ тая по шу ка вая экс пе ды цыя і ўра чыс тае пе ра па ха ван не 

астан каў ге ро яў, пад ня тых ка ля вёс кі Гаі Ма гі лёў ска га ра ё на, 

якое ад бу дзец ца на гэ тым тыд ні, пры мер ка ва ны да ак цыі «Бе ла-

русь па мя тае». На вы шы ні Ула дзі мі ра ва веч ны спа кой зной дуць 

астан кі 22 чыр во на ар мей цаў. Яшчэ ад на го ге роя, які ака заў ся 

мі лі цы я не рам і яго імя бы ло ўста ноў ле на, ура чыс та па ха ва юць на 

яго ра дзі ме ў Клі ма віц кім ра ё не. Ра бо та, якая пра во дзіц ца ма гі-

лёў скі мі по шу ка ві ка мі, не ацэн ная. Трэ ба, каб ма ла дое па ка лен-

не ве да ла, якой ца ной да ста ла ся нам гэ тая Пе ра мо га. Да рэ чы, 

сё ле та мы ад зна ча ем так са ма дзве юбі лей ныя да ты, звя за ныя 

з вай ной і ўве ка ве чан нем па мя ці за гі ну лых. Са дня за сна ван ня 

клу ба «Вік кру» спаў ня ец ца 25 га доў, а Ма гі лёў у чэр ве ні ад зна-

чыць 75-год дзе са дня свай го вы зва лен ня.

(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)

На ся дзі бе Віль чын ска га ста іць но вая лод ка — пра ка на-

па ча ная, пра пі та ная ад мыс ло вым рас тво рам, пра смо ле ная. 

Раз-по раз гас па дар за лі вае ў лод ку ва ду, каб не рас сы ха-

ла ся пад га ра чым лет нім сон цам, бо хут ка пры е дзе ры бак 

(гэ та ён за мо віў лод ку), па вя зе гэ тае суд на на во зе ра, а 

лод ка не па він на да ваць це чы. А по бач — шта бель аб пі-

ла ва ных до шак і збі тыя ка ко ры — «паў фаб ры ка ты» на 

чар го вую лод ку.

— Звы чай на пад рых тоў ка ма тэ ры я лаў на бу доў лю лод кі 

цяг нец ца два-тры дні, але сам пра цэс збор кі зай мае ўся-

го толь кі па ру га дзін, — ка жа Ула дзі мір пе рад па чат кам 

ра бо ты. — І ўсё гэ та дзя ку ю чы су час ным пры ста са ван ням, 

асаб лі ва бен за пі ле.

Ула дзі мір не ха вае сва ёй тэх на ло гіі ад лю дзей, ён пра па-

на ваў мне па на зі раць за пра цэ сам на ра джэн ня но вай лод кі. 

Спа чат ку на зям лю кла дуц ца пяць до шак, іх збі ва юць па між 

са бою ка ко ра мі і аб ра за юць — ро бяць кон ту ры дні шча. Ула-

дзі мір спрыт на ару дуе ма ла тком, звон ка па дае го лас пі ла, 

яму да па ма гае пад руч ны Аляк сандр Чар няў скі. Ра бо та ідзе 

бой ка, бо кож ны ве дае сваю спра ву. Пят нац цаць хві лін — і 

дно га то ва. Пры ладж ва юц ца кар ма і нос, эліп сам вы гі на юц ца 

і пры бі ва юц ца бар та выя дош кі...

На лі ку май стра ўжо дзя сят кі ло дак, зроб ле ных па сва ёй 

тэх на ло гіі, але су час ным ін стру мен там. Сваю пер шую лод ку 

Віль чын скі збіў пры да па мо зе звы чай най ся ке ры яшчэ ў 1987 

го дзе. Яго на стаў ні кам быў ло дач ны май стар з Сян на дзя ду-

ля Аляк сандр Аль хі мен ка. Азёр ныя лод кі мо гуць вы гля даць 

па-роз на му, але ме на ві та дзе даў ская шко ла лег ла ў асно ву 

сты лю за азер ска га май стра, і ён яе не мя няе.

Прай шло га дзі ны паў та ры-дзве, і на пад вор ку май стра з'я-

ві ла ся яшчэ ад на на ва спе ча ная лод ка. У воль ны час гас па дар 

бу дзе ка на па ціць швы і за зо ры, рас то піць сма лу, за лье ўсе 

шчы лі ны. А каб не рас сы ха ла ся — на поў ніць ва дою. Бу дзе 

габ ля ваць вёс лы. Паз ней, ка лі аб' явіц ца но вы гас па дар, у лод кі 

з'я віц ца свой рэ гіст ра цый ны ну мар — і яшчэ ад но во зе ра бу дзе 

ка лы хаць пры го жую і на дзей ную за азер скую плас ка дон ку.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Больш здым каў і ві дэа гля дзі це на на шым сай це.

ЗА АЗЕР СКІЯ ЧАЎ НЫЗА АЗЕР СКІЯ ЧАЎ НЫ

...У той дзень з ва ен на га аэ ра дро ма ка ля ся ла Аду е ва 

Сма лен скай (сён ня Ка луж скай) воб лас ці ў не ба пад ня лі ся 

20 бам бар дзі роў шчы каў. Ішоў трэ ці год вай ны, і са вец кія 

лёт чы кі ля це лі бам біць буй ны ня мец кі аэ ра дром 

у ра ё не Бал ба са ва, што ў Ар шан скім ра ё не. На жаль, 

не ўсім вы па ла вяр нуц ца з та го ба я во га за дан ня. Увесь 

пас ля ва ен ны час лі чы ла ся, што экі паж са ма лё та Іл-4 

пра паў без вес так. Але ча ты ры га ды та му бай цы 

аб лас но га гіс то ры ка-па тры я тыч на га клу ба «Вік кру» 

вый шлі, як той ка заў, на след. На днях боль шая част ка 

дэ та ляў і фраг мен таў бам бар дзі роў шчы ка бы ла пад ня тая 

на па верх ню.


