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Ва жа Шэ пі яш ві лі доб ра па мя тае, як гэ та бы ло, бо 
ўсі мі ар га ні за цый ны мі пы тан ня мі зай маў ся не па-
срэд на. Кан суль та ваў ся з мас коў скі мі зем ля ка мі 
і гро дзен скі мі, якія пер шы мі ў Бе ла ру сі ства ры лі 
су пол ку. Ма гі лёў ская «Ібе рыя», да рэ чы, з'я ві ла ся 
кры ху ра ней, чым мін скія «Ма му лі».

Ро дам Ва жа з ус ход няй Гру зіі, з го ра да з пры го жай 
наз вай Ква рэ лі — ра дзі мы за сна валь ні ка гру зін ска га 
тэ ат ра Ко тэ Мар джа ніш ві лі і ра сій ска га ге не ра ла, удзель-
ні ка каў каз скай вай ны Мі ка лая Чаў ча ва дзе. Але ён так 
даў но жы ве ў Ма гі лё ве, што на па ло ву стаў ужо бе ла-
ру сам. У пра мым і пе ра нос ным сэн се. Ме на ві та тут ён 
су стрэў сваю бу ду чую жон ку, тут на ра дзі лі ся яго дач ка і 
сын. Без род най Гру зіі, пры зна ец ца, сум на, але ка лі доў га 
там за трым лі ва ец ца, па чы нае цяг нуць у Бе ла русь.

У Ма гі лёў Ва жа пры ехаў яшчэ ў 80-я га ды, ка лі ні я ка га 
раз ме жа ван ня па між кра і на мі не бы ло — іс на ваў агуль ны 
для шмат лі кіх на ро даў Са вец кі Са юз. Скон чыў з ад-
зна кай пра фе сій нае ву чы лі шча ў Тэ ла ві і як най леп-
шы атры маў на кі ра ван не ў Ма гі лёў скі ма шы на бу даў-
ні чы ін сты тут (ця пер Бе ла рус ка-Ра сій скі ўні вер сі тэт). 
Тут ён стаў дып ла ма ва ным ін жы не рам-ме ха ні кам 
зва рач най вы твор час ці. Сён ня яго з Ма гі лё вам звяз-
вае не толь кі сям'я, але і біз нес. Не каль кі га доў та му 
на скры жа ван ні ву лі цы Аст роў ска га і Пуш кін ска га 
пра спек та ён ад крыў рэ ста ран «Мі мі но». Ме на ві та 
тут мож на па спы таць са праўд ныя гру зін скія стра вы 
— хін ка лі, шаш лы кі, ха ча пу ры.

— За пра ша лі ку ха раў з Гру зіі, каб па ка за лі, як пра-
віль на га та ваць на цы я наль ныя стра вы. Па кні гах гэ-
та му не на ву чыш ся. Трэ ба са чыць за ма ні пу ля цы я мі 
рук, як пра віль на рас ка таць цес та, які сыр вы бі раць. 
Ця пер наш бе ла рус кі ку хар ня дрэн на спраў ля ец ца са 
сва і мі аба вяз ка мі, — ка жа гас па дар.

Фір мен ная стра ва — «Аг ні Мі мі но». Сві ныя рэ-
бры ма ры ну юц ца ў кет чу пе з мё дам, пры па да чы 
па лі ва юц ца кань я ком і пад паль ва юц ца. Клі ен ты ў 
за хап лен ні!

Сам Ва жа ў за хап лен ні ад бе ла рус кіх кал ду ноў і дра-
ні каў. Але як са праўд ны гру зін вель мі лю біць мя са. У 
Бе ла ру сі яно ня дрэн нае, але гру зін скае зу сім ін шае на 
смак. Маў ляў, гру зін скія свін ні ў га рах хо дзяць, сіл ку-
юц ца на ту раль ны мі каш та на мі. На огул гру зі ны вель мі 
доб ра раз бі ра юц ца ў ежы, ма юць доб рую куль ту ру ўжы-
ван ня спірт ных на по яў. Га рэл ка, на прык лад, не леп шы 
ва ры янт, бо ад ра зу ж б'е ў га ла ву. Ін шая спра ва ві но. 
«Каб бе ла рус кая бя се да бы ла больш доў гай і са праў ды 
вя сё лай, трэ ба шмат доб ра га гру зін ска га ві на», — усмі-
ха ец ца ён.

А яшчэ гру зі ны заў сё ды пад крэс лі ва юць сваю гас-
цін насць. «Для нас госць — гэ та свя тое, — ка жа Ва жа. 
— Па мя та е це, як ка заў Аляк сандр Ры го ра віч, ка лі пры яз-
джаў у Гру зію: «Мя не ні хто яшчэ так не пры маў, як тут». 
Упэў не ны, што зно сі ны па між на шы мі на ро да мі бу дуць 
толь кі па ляп шац ца, бо мы ад чу ва ем ся бе ў Бе ла ру сі 

як до ма. Тым больш што 
ў Гру зіі не ўза ба ве ад кры-
ец ца бе ла рус кае па соль-
ства».

У Ма гі лё ве прад стаў ні-
коў гэ тай на цы я наль нас ці 
ня шмат, але без іх удзе лу 
не абы хо дзіц ца ні вод нае 
свя та го ра да. Ды яс па ра на 
пра ця гу 11 га доў з'яў ля ец ца спон са рам кон кур су «Міс 
уні вер сі тэ та» МДУ імя А. Ку ля шо ва. А яшчэ куль ту ру 
Гру зіі доб ра рэ кла муе ма гі лёў скі ва каль ны ан самбль 
«Сіх ва ру лі», які быў ство ра ны з на род на га ва каль на га 
ан самб ля «Су стрэ ча» і пра цуе на ба зе Цэнт ра твор час-
ці дзя цей і мо ла дзі «На тхнен не». Ле тась ка лек тыў ад-
зна чыў сваё 40-год дзе. «Сіх ва ру лі» бу дзе прад стаў ляць
Гру зію на фес ты ва лі на цы я наль ных куль тур у Грод не. 

Ка лек тыў ад мет ны тым, што спя вае на роз ных мо вах. 
На фес ты ва лі на цы я наль ных куль тур у роз ныя ча сы 
прад стаў ляў яў рэ яў, па ля каў, ця пер вось гру зі наў.

— Спя ваць на гру зін скай мы па ча лі з лёг кай ру кі 
ха рэо гра фа Ге ор гія Квас ці я ні. Гэ та ён пад ка заў, што 
ўклю чыць у рэ пер ту ар і да па мог з вы маў лен нем. 
Вось ужо трой чы мы ста но вім ся лаў рэ а та мі гэ та га 
фес ты ва лю як гру зі ны, — ка жа кі раў нік ка лек ты ву 
Але на Ці то ва.

У Грод не пра гу чаць па пу ляр ныя гру зін скія пес-
ні «Ар го», «Су лі ко», «Тбі лі со» і ін шыя ў вы ка нан ні 
На тал лі Ма та віл кі най, Але сі Ці ма шчук, Ка ця ры ны 
Кос ту се вай. Аран жы роў кі для му зы кі зра біў Анд ры-
ян Іва ноў — сын вя до ма га ма гі лёў ска га му зы кан та, 
ды ры жо ра, за сна валь ні ка ар кест ра на род ных ін стру-
мен таў Ма гі лёў скай фі лар мо ніі, які сён ня но сіць яго 
імя, Ле а ні да Іва но ва. Ад роз ніць ма гі лёў скіх спя ва чак 
ад са праўд ных гру зі нак бу дзе не маг чы ма. Бо тая ж 
по стаць, тыя ж га ла сы, на рэш це, на ват тыя ж кас цю-
мы. Да рэ чы, іх са ліст кі шы лі сва і мі ж ру ка мі.
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— Ве даю, што вы ўваж лі ва со-
чы це за па дзея мі ў жыц ці ка лек-
цы я не раў Бе ла ру сі...

— І не толь кі са чу, як і ўся ля кі раў-
ні вы ка ле га, але і сам па ме ры маг чы-
мас цяў удзель ні чаю ў спра вах, кло-
па тах ка лек цы я не раў Бе ла ру сі. Вось 
за раз да па ма гаў ар га ні зоў ваць вы-
стаў ку мін чан Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва 
і Ула дзі мі ра Пеф ці е ва ў Маск ве...

Гэ тыя ка лек цы я не ры ўжо даў но 
су поль на пра цу юць. Абод ва — апан-
та ныя збі раль ні кі ілюст ра цый на га ма-
тэ ры я лу пра Бе ла русь, пра роз ныя 
ку точ кі ва шай уні каль най ста рон кі. 
Ве даю, што іх пры яз ныя ста сун кі — 
гэ та не што ін шае, як су час ны пра цяг 
вя до ма га ў Бе ла ру сі пра ек та «У по шу-
ках стра ча на га». І вы стаў ка ў Маск ве 
гэ тым ра зам  бы ла пры све ча на вай не 
1812 го да.

— Зда ец ца, ва Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва і Ула дзі-
мі ра Пеф ці е ва ёсць і кні га па ма тэ ры я лах яго збо ру 
ме на ві та на гэ тую тэ му?

— У 2012 го дзе мы з Ула дзі мі рам Аляк се е ві чам вы-
пус ці лі так са ма су мес ную кні гу — «Пом ні кі Ай чын най 
вай не 1812 го да на ста рых паш тоў ках». Гэ тая ра бо та 
пры нес ла мне вя лі кую аса ло ду і яшчэ раз пе ра ка на-
ла, што ста рая паш тоў ка мо жа слу жыць уні каль ным 
ма тэ ры я лам, уні каль най да ку мен таль най кры ні цай у 
га лі не гіс та рыч най геа гра фіі.

Але за раз я ха цеў бы на га даць пра кры ху блі жэй-
шую да на шых дзён пра цу Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва, 
у якой ён рэа лі за ваў ся ра зам з Ула дзі мі рам Пеф ці-
е вым. Раз мо ва пра іх су мес ны аль бом «Свя ты роў-
на апост аль ны князь Ула дзі мір», які па ба чыў свет у 
Вы да вец кім до ме «Звяз да». Зра зу ме ла, вы дан не гэ тае 
не ад бы ло ся б, ка лі б не са мыя вы са ка род ныя ам бі-
цыі абод вух ка лек цы я не раў. Мя не здзіў ляе і ўраж вае
маш таб насць іх па мкнен няў. Як у ра бо це над гэ тым 
аль бо мам, так і ўво гу ле.

Дзя ку ю чы руп лі вас ці Ула дзі мі ра Пеф ці е ва і Ула дзі-
мі ра Лі ха дзе да ва мы ма ем маг чы масць агля даць ці не 
ўсе лі таг ра фіі Фа бе ра дзю Фо ра...

— Гэ та ўсё ж, ка лі га ва рыць пра тэ му вай ны 
1812 го да?..

— Так. Фа бер дзю Фор — ле ген дар ны ня мец кі 
мас так-ба та ліст. У зван ні лей тэ нан та ён прай шоў з 
вой скам На па ле о на ўсю рус кую кам па нію. У скла дзе 
кор пу са мар ша ла Нея. За ры соў ваў пей за жы Ра сіі, 
сал да таў на пры ва лах, пе ра пра вы, мар шы вой скаў, 
са мі баі. Паз ней да пра цоў ваў свае на кі ды аква рэл-
лю. Упер шы ню ма люн кі Фа бе ра дзю Фо ра бы лі прад-

стаў ле ны гле да чам у 1816 го дзе. А ў 
1840-м се рыя бы ла вы да дзе на пад 
наз вай «Ліс ты з май го парт фе ля, на-
ма ля ва ныя на мес цы ў час кам па ніі 
ў Ра сіі». Роз ныя спе цы я ліс ты ацэнь-
ва юць ілюст ра цыі Фа бе ра дзю Фо ра 
як до сыць ін фар ма тыў ную кры-
ні цу па вай не 1812 го да з роз ных 
пунк таў гле джан ня.

А яшчэ ў ка лек цыі Ула дзі мі ра 
Пеф ці е ва — лі таг ра фіі з кар цін 
Ве ра шча гі на... Так што, прад-
стаў ля ю чы за раз у Маск ве гэ тых 
апан та ных бе ла рус кіх ка лек цы я-
не раў, я шмат раз ва жаў пра вар-
тас ці іх пра цы па збі раль ніц тве 
гіс та рыч най па мя ці. У Ра сіі за раз 
шмат ро біц ца ў пла не ўзнаў лен-
ня са праўд най гіс то рыі Ай чы ны. 
Са мая прад стаў ні чая ўва га на-
да дзе на дзей нас ці гіс та рыч на га 

і геа гра фіч на га та ва рыст ваў. З'я ві ла ся шмат 

но вых пе ры я дыч ных вы дан няў, пры све ча ных 

вы ключ на гіс то рыі. І ўсе яны імк нуц ца шы ро ка 

ілюст ра ваць свае пуб лі ка цыі. І ста ра даў ні мі лі-

таг ра фі я мі, дак лад ней іх рэ пра дук цы я мі, і ста-

ры мі паш тоў ка мі. Ду маю, што і ў Бе ла ру сі та кі 

ілюст ра цый ны ма тэ ры ял, які ма ец ца ў ка лек цы ях 

Ула дзі мі ра Пеф ці е ва і Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва, 

па ві нен быць за па тра ба ва ным.

— Тут важ ны яшчэ і та кі вось мо мант... Паш тоў ка, 
лі таг ра фія па він ны ру хаць, раз ві ваць свя до масць, 
шы рыць пра сто ру ўяў лен няў (за ўва жу, праў дзі вых 
уяў лен няў) пра роз ныя ад рэз кі на шай гіс то рыі...

— А як іна чай?!. І не прос та свя до масць раз ві ваць, а 
яшчэ і да доб рых спраў гра мад ства пад штур хоў ваць... 

Вось і Лі ха дзе даў з Пеф ці е вым не тры ма юць са бра нае 
ў цём ных па ко ях. Для іх ка лек цыі — ру ха вік. Ве даю, 
што збі раль ні кі іні цы ю юць роз ныя прак тыч ныя спра вы. 
Ула дзі мір Лі ха дзе даў знай шоў ра ней не вя до мы пом-
нік Ай чын най вай не 1812 го да... Дак лад ней, спяр ша 
знай шоў фо та зды мак. Вы свет ліў, што пом нік гэ ты зна-

хо дзіў ся па да ро зе з Ві лей кі ў Ма ла дзеч на, яго 
раз бу ры лі. Сля доў ні я кіх, ін фар ма цыі — нуль. 
Ад на вы ява. Мож на толь кі зда гад вац ца, якіх 
сіл і на ма ган няў каш та ва ла ўзнаў лен не гэ та га 
пом ні ка, уста ля ван не яго на тым са мым ці амаль 
на тым мес цы, дзе ён ста яў бо лей як паў ста-
год дзя на зад. Су поль на Ула дзі мір Лі ха дзе даў з 
Ула дзі мі рам Пеф ці е вым пры цяг ну лі да спра вы і 
ад на дум цаў, і ўла ды мяс цо выя. Як вы нік — но вы 
ста ры пом нік на шым пра шчу рам, што аба ра ні лі 
і Ра сію, і Бе ла русь ад на па ле о наў ска га на шэс ця. 
І пры све ча ны ён усім, хто за гі нуў у вай ну 1812 
го да. На ват без ак цэн таў аб тым, хто на якім 
ба ку ва я ваў...

— У ме жах пра ек та «У по шу ках стра ча на-
га» па ба чы лі свет ужо ці не 20 фі ла кар тыч-
ных аль бо маў, кніг...  Ці ўсе з іх вам зна ё мыя? 
Якую ацэн ку вы да яце гэ та му на прам ку ў 
ра бо це ка лек цы я не раў?

— Та кой аў тар скай біб лі я тэ кі ня ма не толь кі 
ў Бе ла ру сі, але і ў Ра сіі. А мо на ват і ў све це... 
Вы да вец кая дзей насць ка лек цы я не раў ураж-
вае... Ве даю, што моц на пад трым ала Ула дзі мі ра 
Аляк се е ві ча Лі ха дзе да ва ў част цы аль бом на га 
вы кла дан ня фі ла кар тыч на га ма тэ ры я лу і дзяр-
жа ва...

— Так, толь кі ў Вы да вец кім до ме «Звяз да» вый-
шла пяць аль бо маў з се рыі «У по шу ках стра ча на-
га»... А па чат кам ра бо ты па прад стаў лен ні паш то-
вак шы ро кай гра мад скас ці ста ла шмат га до вая ра-
бо та з пра ек там на ста рон ках га зе ты «СБ. Бе ла русь 
се год ня». На клад вы дан ня зра біў сваю спра ву. Паз-
ней да дру ка ван ня рэ пра дук цый ста рых паш то вак 
з ка лек цыі Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва пад клю чы лі ся 
ін шыя мас ме дыя.

— І што са мае важ нае, і кні гі, аль бо мы, і га зет ныя, 
ча со піс ныя пуб лі ка цыі ма юць іс тот ны тэкс та вы склад-
нік... З вы дан ня мі мож на іс ці ў шко лу, у сту дэнц кія 
аў ды то рыі. Паш тоў ка мо жа і па він на да па ма гаць вы-
ву чаць гіс то рыю кра і ны.

— Ка лі га ва рыць пра пла ны ва ша га су поль на га 
су пра цоў ніц тва...

— Я не зга даў яшчэ адзін пом нік, уз ноў ле ны з да-
па мо гай і на срод кі бе ла рус кіх ка лек цы я не раў. Гэ та 
свя тая спра ва: пом нік пра ва слаў на му свя та ру Фё да ру 
Юзэ фо ві чу. Ён не па шка да ваў свай го жыц ця дзе ля 
ўста ля ван ня спра вяд лі вас ці. Тым са мым і за стаў ся ў 
па мя ці на шчад каў. А ра бо тай па ўзнаў лен ні пом ні ка 
Ула дзі мір Пеф ці еў і Ула дзі мір Лі ха дзе даў пра доў жы лі 
па мяць, за кла лі пад му рак на бу ду чы ню ў спра ве вы ха-
ван ня і асвет ніц тва. Спа дзя ю ся паў дзель ні чаць ра зам 
з ма і мі бе ла рус кі мі ка ле га мі ў но вых вы дан нях, у но вых 
вы стаў ках. Ве даю, што Ула дзі мір Аляк се е віч пла нуе 
вы даць кні гу пра ма ну мен ты, пом ні кі, якія мес ці лі ся на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі да 1941 го да, да Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Бу ду ра ды, ка лі маё су пра цоў ніц тва пры ня се ў 
гэ тай спра ве ка рысць.

— Дзя куй, Кі рыл Ге лі е віч, за гу тар ку, за да па-
мо гу бе ла рус кім ка лек цы я не рам, за пад трым ку іх 
сур' ёз ных па чы нан няў!

Гу та рыў Па вел АЛЬ СО ВЫ

�

МЫ ЎЖО НА ПА ЛО ВУ БЕ ЛА РУ СЫ
Тры нац цаць га доў та му ма гі лёў скія гру зі ны аб' яд на лі ся ў су пол ку

Ва жа Шэ пі яш ві лі з зем ля ка мі (трэ ці спра ва).

У ася род дзі мін скіх збі раль ні каў паш то вак, ды і ўво гу ле мін скіх ка лек цы-
я не раў доб ра ве да юць мас коў ска га ка ле гу — кан ды да та геа гра фіч ных 
на вук Кі ры ла СО КА ЛА. Ён час ты госць у Бе ла ру сі, Мін ску. Кі рыл Ге лі е-
віч — аў тар да сле да ван няў, пры све ча ных ма ну мен таль ным пом ні кам 
Ра сій скай ім пе рыі, член рэд ка ле гіі мас коў ска га ча со пі са «Филокартия», 
супрацоўнік Маскоўскага дзяржуніверсітэта. На ша раз мо ва з мас коў-
скім збі раль ні кам ар тэ фак таў даў ні ны — пра яго ацэн кі апош ніх пра яў 
у бе ла рус кай ка лек цы я нер скай спра ве.

Су стрэ чы з ка лек цы я не ра міСу стрэ чы з ка лек цы я не ра мі  ��

АКНО Ў ШЫ РО КІ СВЕТ

Сіх ва ру лі рэ кла муе на фес ты ва лі 
ма гі лёў скіх гру зі наў.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Кры мі наль ная ад каз насць за свя до мы 

лжы вы да нос пра ду гле джа на ар ты ку лам 
400 Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ад-
мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях. За 
тэ ле фон ны жарт з эк стран най служ бай 
мож на атры маць ад трох ме ся цаў арыш ту 
да двух га доў аб ме жа ван ня во лі. Так што 
ці вар та дзе ля за ба вы на бі раць ну ма ры 
эк стран ных служ баў?

Як па ру ад цеп ла тра сы 
за дым пры ня лі

— Бес пад стаў ных вы клі каў за год да 
нас па сту пае недзе ад 800 да ты ся чы, — 
рас каз вае прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях Ві таль На віц кі. 
— Год ад го да гэ тыя ліч бы не змя ня юц ца. 
Але і іх трэ ба па дзя ляць на дзве вя лі кія 
гру пы. Гэ та прос та лжы выя зван кі і свя до-
мыя лжы выя. Да пер шай гру пы ад но сяц ца 
вы пад кі, ка лі ча ла век па тэ ле фа на ваў да 
нас, сум лен на апі саў тое, што ён ба чыць, 
але па мы ліў ся.

І зу сім ін шая спра ва — свя до мыя л жы-
выя вы клі кі. Як пра ві ла, тэ ле фа ну юць з 
та кі мі на ме ра мі дзе ці, якім кар ціць па-
гля дзець на тое, як пра цу юць па жар ныя, 
псі хіч на не зда ро выя лю дзі, асо бы, якіх 
па цяг ну ла на «подз ві гі» пас ля ўжы ван ня 
спірт ных на по яў. Све жы прык лад свя до-
ма га лжы ва га вы клі ку ад быў ся зу сім ня-

даў на, ка лі ў дзя жур ную служ бу МНС па-
тэ ле фа на ваў школь нік з Ма зы ра, аб вяс ціў 
пра мі ні ра ван не На цы я наль на га аэ ра пор та 
«Мінск» ды за па тра ба ваў міль ён до ла раў 
і вер та лёт. Ня гле дзя чы на тое, што амаль 
са стап ра цэнт най ве ра год нас цю та кая ін-
фар ма цыя не па цвер дзіц ца, мы ўсё роў на 
аба вя за ны яе пры няць і ад пра ца ваць.

Урон ад та кіх жар таў вы мя ра ец ца міль-
ё на мі руб лёў. Усё за ле жыць ад та го, якія 
сі лы да вя ло ся за дзей ні чаць. У аэ ра порт 
ад пра ві лі ся прад стаў ні кі ад ра зу трох эк-
стран ных служб — ра таў ні кі, мі лі цыя і 
«хут кая да па мо га». Вось тут баць кам не-
абач лі ва га «мі нё ра» да вя дзец ца кам пен-
са ваць вель мі вя лі кія вы дат кі.

І са мае га лоў нае — ка лі па жар ныя 
раз лі кі едуць па та кіх вы клі ках, ка мусь ці 
мо жа спат рэ біц ца да па мо га ў рэ аль нас ці. 
Вя до ма, што асноў ная част ка лю дзей на 
па жа рах гі не не ад агню, а ад так січ на га 
ды му. Шмат лі кія сін тэ тыч ныя па лі ме ры, 
якія даў но ўвай шлі ў наш по быт, мо гуць 
пры га рэн ні смя рот на атру ціць ча ла ве ка 
ўся го за 4-5 хві лін. Ра ней гэ ты па каз чык 
мог да ся гаць 15-17 хві лін. Так што ца ной 
ня ўда ла га жар ту мо жа стаць ча ла ве чае 
жыц цё, якое не па спе юць вы ра та ваць.

— У гэ та га ме да ля ёсць і ад ва рот ны 
бок, — тлу ма чыць Ві таль На віц кі. — Мно-
гія лю дзі не ўпэў не ны да кан ца, што ба-
чаць ней кую над звы чай ную сі ту а цыю, 

і та му ба яц ца тэ ле фа на ваць ліш ні раз, 
каб не атры маць штраф. На са мрэч та кая 
па зі цыя па мыл ко вая. Дыс пет чар аба вяз-
ко ва рас пы тае пра тое, што вы ба чы це. 
Па зі цыя Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях ад на знач ная — хай са бе да ба-
віц ца ў на шу ста тыс ты ку адзін па мыл ко вы 
вы клік, чым мы не вы е дзем і не ака жам 
да па мо гу ча ла ве ку, які тра піў у бя ду.

Пры чы ны та кіх вы клі каў мо гуць быць 
са мыя роз ныя. Са мая тры ві яль ная — гас-
па ды ня вель мі ак тыў на кі пя ціць на плі це 
бя ліз ну, праз форт ку па ра ва ліць, ні бы 
ад па ра во за, і су се дзі, ду ма ю чы, што па-
жар, спя ша юц ца на браць 101. Не як зі мой 
ў ста ліч ныя пад раз дзя лен ні МНС па ча лі 
па сту паць тэ ле фа на ван ні, у якіх лю дзі па-
ве дам ля лі пра ад но і тое ж — што адзін са 
шмат па вяр хо вых да моў аху та ны ней кім 
бе лым ды мам. Ту ды ад пра ві лі ся не каль-
кі па жар ных раз лі каў. Але вы свет лі ла ся, 
што вы езд быў бес пад стаў ны для па жар-
ных — ка ля до ма пра рва ла цеп ла тра су. 
Бе лую па ру, якая пад ціс кам вы ры ва ла ся 
з-пад зям лі і за лі ча ныя хві лі ны аху та ла 
гмах, мі на кі па мыл ко ва пры ня лі за дым. 
Але тут і га вор кі не маг ло іс ці пра тое, каб 
ка гось ці з тых, хто тэ ле фа на ваў у служ бу 
101, пры цяг нуць да ад мі ніст ра цый най ад-
каз нас ці. На ад ва рот, ра таў ні кі ўдзяч ныя 
за та кі вы клік, бо па ве да міць ім пра не бяс-
пе ку — гра ма дзян скі аба вя зак кож на га.

Ка лі зва нок не па ад ра се
Уя вім са бе са мую звы чай ную сі ту а цыю. 

Вы пай шлі па спра вах з ква тэ ры, за чы ні лі 
дзве ры, а клю чы... за ста лі ся ля жаць до ма. 
І па тра піць ту ды ўжо нель га. Або еха лі на 
аў та ма бі лі, а ён не ча ка на за глух па ся род 
тра сы. Ці вы пад ко ва ста лі свед кам, як пра-
рва ла тру бу з ва дой. Пер шая ж дум ка, якая 
ўзнік не, — на браць ну мар служ бы ра та ван-
ня. А вось тут і сюр прыз — гэ тыя пы тан ні 
пра ма да кам пе тэн цыі ве дам ства не ад но-
сяц ца, бо не ства ра юць пра мой па гро зы 
жыц цю і зда роўю лю дзей. Ра зам з тым...

— На ша ўнут ра ная фі ла со фія пра цы 
та кая: ка лі ча ла век су тык нуў ся з бя дой і 
не ве дае, ку ды звяр нуц ца, ён мае поў нае 
пра ва за пра сіць на шай да па мо гі, — га во-
рыць Ві таль На віц кі. Мы пад ка жам, ку ды 
трэ ба звяр нуц ца, а ін фар ма цыю пе ра да-
дзім у ад па вед ныя струк ту ры. Не здар ма 
ж пер шыя сло вы, якія чуе ча ла век, да-
тэ ле фа на ваўшыся на ну мар 101, гу чаць 
так: «Дзя жур ная служ ба МНС. Чым вам 
да па маг чы?» Тым больш што ў сель скай 
мяс цо вас ці вы бар служ баў, якія да па мо-
гуць не абач лі ва му гас па да ру адамкуць 
дзверы, ска жам пра ма, не вялікі, у ад роз -
нен не ад ста лі цы. А, на прык лад, вы цяг нуць 
жы вё лу з ямы і ўво гу ле пад сі лу толь кі 
ра таў ні кам. Вось у та кіх сі ту а цы ях на шы 
спе цы я ліс ты і ад пра вяц ца на вы езд.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ЦАНА АДНАГО ЗВАНКА

Мін чан ка Ла ры са КУЎ ШЫН НІ КА ВА ўжо на 
пен сіі. Што не за мі нае ёй быць сту дэнт кай. 
Сё ле та Ла ры са Аляк санд раў на скон чы ла 
кур сы па кам п'ю тар най асве це і ня мец кай 
мо ве пры ўні вер сі тэ це трэ ця га ўзрос ту. 
Яшчэ і ў ро лі пе да го га ся бе па спра ба ва ла: 
вы кла да ла фі зі я ло гію па жы ло га ўзрос ту. 
«Я пай шла з пра цы толь кі ў 76 га доў, — пры-
зна ец ца гэ тая эле гант ная да ма. — У мя не 
яшчэ поў на энер гіі».

Трэ ці год за пар Мін скі ўні вер сі тэт трэ ця га ўзрос-
ту вы пус кае «сту дэн таў» ад 60 га доў і ста рэй шых. 
Сё ле та кур сы скон чы лі 1100 па жы лых лю дзей. Вы-
бар спе цы яль нас цяў ураж вае — 19 на ву чаль ных 
на прам каў (для па раў на ння: ка лі ўні вер сі тэт толь кі 
па чы наў пра ца ваць, на прам каў бы ло ча ты ры). Ку-
ра тар ву чэб ных груп Воль га ШЫШ ЛО за ўва жае, 
што амаль па ло ва дыс цып лін сё ле та ад кры ла ся 
ўпер шы ню. Ся род іх — кі тай ская, япон ская і італь-
ян ская мо вы, ланд шафт ны ды зайн, ара тар скае 
май стэр ства, су свет ная мас тац кая куль ту ра, мо да 
і стыль, фо та спра ва. З'я ві лі ся спар тыў ныя на прам-
кі — стрэт чынг і азда раў лен чы комп лекс 60+. На 
кур се «шко ла зда роўя» лек цыі чы та ла мо ладзь, 
якая пра цуе ў «хут кай да па мо зе». А пад час на ву-
чан ня на спе цы яль нас ці «да ку мен таль нае кі но» 
(кі раў ні ком сту дыі быў рэ жы сёр Ула дзі мір Са мой-
лаў) пен сі я не ры зды ма лі свае ві дэа сю жэ ты і вы-
кла да лі іх на ютуб-ка нал уні вер сі тэ та.

Са мыя па пу ляр ныя на прам кі, як заў сё ды, — 
кам п'ю тар ная асве та і анг лій ская мо ва. Гэ тыя кур-
сы сё ле та скон чы лі 339 і 287 ча ла век ад па вед на. 
68-га до вы Мі ха іл ЗА РЖЫЦ КІ адзін з тых, хто 
на вед ваў за ня ткі па анг лій скай мо ве.

— Ча му ва ўні вер сі тэт прый шоў? Гля дзеў не як 
пе ра да чу. Там рас каз ва лі, што, каб у па жы лым 
уз рос це маз гі не «за мяр за лі», трэ ба кры жа ван кі 
раз гад ваць або ву чыць за меж ную мо ву. Над кры-
жа ван ка мі ся дзець мне не за ха це ла ся, — усмі ха-
ец ца Мі ха іл Ры го ра віч. — За год на ву чыў ся чы таць 
па-анг лій ску, ра зу мею вы клад чы ка на слых. А 
вось га вор ку за меж ні каў па куль дрэн на ўспры-
маю: за над та хут ка яны раз маў ля юць. Трэ ба на 
дру гі год за ста вац ца і ўдас ка наль ваць мо ву.

У гэ тым на ву чаль ным го дзе мно гае ва ўні вер-
сі тэ це бы ло ўпер шы ню.

— На шы слу ха чы вы ра шы лі ак тыў на за няц ца 
пад трым кай ін шых па жы лых. Так з'я віў ся цэнтр 
ва лан цё раў 60+. Ад крыў ся цэнтр між куль тур ных 
ад но сін, і пен сі я не ры ўжо па спе лі па бы ваць у на-
шых ка лег ва Укра і не, Поль шчы, Іта ліі і на ват Ін дыі. 
Стаў вы хо дзіць «Вес нік уні вер сі тэ та трэ ця га ўзрос-
ту», — дзе ліц ца да сяг нен ня мі кі раў нік пра ек та 
Але на СТА НІ СЛАЎ ЧЫК.

Пла наў на на ступ ны на ву чаль ны год — яшчэ 
больш.

— Пра гра ма бу дзе больш скі ра ва на на ак ты-
ві за цыю па жы лых лю дзей, — тлу ма чыць Воль га 
Шыш ло. — Бу дзем да лей раз ві ваць цэнтр ва лан-
цё раў, ста рац ца пры цяг ваць у вы клад чы кі лю-
дзей ста рэй ша га па ка лен ня. Во пыт гэ та га го да 
па ка заў, што гру пы, у якіх за ня ткі вя лі пен сі я не ры, 
па спя хо ва за кон чы лі курс. Хоць мно гіх ва лан цё-
раў на па чат ку да во дзі ла ся ўга вор ваць: па жы лыя 
ба я лі ся, што ў іх ня ма во пы ту вы клад чыц кай дзей-
нас ці і слу ха чы не бу дуць іх ус пры маць.

Што да но вых на прам каў, то дак лад на з'я віц ца 
курс па фі нан са вай асве це. Ён бу дзе ка рыс ным, 
бо, па-пер шае, зме няц ца гро шы, а па-дру гое, шмат 
па жы лых ці ка вяц ца ўкла да мі, крэ ды та мі і плас ты ка-
вы мі карт ка мі. Маг чы ма, больш груп ад кры юць па 
спе цы яль нас ці «су час ныя га джэ ты». Гэ ты на пра мак 
вель мі за па тра ба ва ны: кож ны дру гі слу хач ад зна чаў 
у ан ке це, што ха цеў бы на ву чыц ца ка рыс тац ца план-
шэ там і смарт фо нам. Ар га ні за та ры пра ек та спа дзя-
юц ца, што на рэш це за пра цуе тэ ат раль ная гру па: 
пен сі я не ры за ці каў ле ны па ста віць спек такль.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

 50+: жыць ці ка ва 50+: жыць ці ка ва  ��

ВЫ ПУСК НІК У 60
Дзе пен сі я не ру на ву чыц ца раз маў ляць па-япон ску і зды маць кі но

ДА ВЕД КА
Кур сы ва ўні вер сі тэ це трэ ця га ўзрос ту бяс плат-

ныя. За ня ткі вя дуць ва лан цё ры. Сё ле та ў іх шэ ра гі 
за пі саў ся 131 ча ла век! Гэ та сту дэн ты, спе цы я-
ліс ты і са мі пен сі я не ры. Ва лан цё раў, якія бу дуць 
ву чыць ба бак і дзя доў у на ступ ным го дзе, збя руць 
у жніў ні-ве рас ні. Уні вер сі тэт ад кры ты для но вых 
на прам каў і за пра шае да лу чыц ца да ка ман ды вы-
клад чы каў усіх, ка му ёсць, чым па дзя ліц ца.
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Больш за ты ся чу пен сі я не раў атры ма лі сер ты фі ка ты аб за кан чэн ні ўні вер сі тэ та.

Асвя чэн не ўзноў ле на га пом нi ка «Усiм за гi нуў шым 
у Ай чын най вай не 1812 го да» пад Вi лей кай.

Маск ва. Фраг мент вы ста вы Ула дзi мi ра ЛI ХА ДЗЕ ДА ВА 
i Ула дзi мра ПЕФ ЦI Е ВА «1812 год».

Лi таг ра фii Фа бе ра дзю Фо ра «Фран цуз скiя вой скi ў По лац ку» i «Фран цуз скiя вой скi ля сцен Сма лен скай крэ пас цi».


