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«Перамаглi, адбудавалi нашу краiну
i крочым далей у будучыню...»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Як паведамiлi аўтары, раней у ткацкiх выявах наўрад
цi былi зваршчыкi альбо айцiшнiкi. А на гэтым палатне
яны ёсць. I, канешне, земляробы, будаўнiкi, навукоўцы i
дзеячы культуры. Нечакана,
можна сказаць, у апошнi момант, мастак дабавiў вобраз
ваеннай медсястры.

Тэхнiка ўнiкальных
габеленаў Алены
Шунейкi ў традыцi
падвойнага
i пераборнага
аднабаковага ткацтва
з'яўляецца элементам
нематэрыяльнай
культурнай спадчыны
i ўнесена ў спiс
гiсторыка-культурных
каштоўнасцяў Беларусi.
I гэта далёка не адзiны
такi прыклад.
— Яўген Шунейка прыехаў
з гатовым эскiзам, мы разгаварылiся. I я расказала, што
мая прабабуля, Марыя Фёдараўна Барадзiна, ветэран
вайны, была медыцынскай
сястрой. Так з'явiлася на палатне медыцынская ваенная
медсястра, хоць на самiм эс-

кiзе яе не было. А на палатне
ўжо ёсць. Для мяне гэта было вельмi сiмвалiчна. Я сама
ткала гэтую частку з вобразам сваёй бабулi, — з хваляваннем паведамiла маладая
ткачыха Юлiя БАРАДЗIНА. — Гэта маё першае палатно, i калi мяне запрасiлi
ўдзельнiчаць у прекце, я з
радасцю згадзiлася.
А вось для Яўгена Шунейкi i яго сястры Алены
ткацтва — справа сямей-

ная, прычым не аднаго пакалення. Iх бацька, Фелiкс
Шунейка, у 50-я гады мiнулага стагоддзя быў вядомы
майстар на Гродзеншчыне.
Ён не толькi сам ткаў, але
i шукаў па вёсках ткачых,
каб папулярызаваць гэтае
рамяство. Дарэчы, у сучасным габелене значная частка нiтак, якiя некалi фарбаваў Фелiкс Шунейка. А яшчэ
ён удасканалiў ткацкi станок
пад вертыкальныя габелены.

На тра ды цый ным стан ку
аснова кладзецца гарызантальна, так ткуць посцiлкi
альбо ходнiкi цi ручнiкi. Для
габеленаў зручней вертыкальнае ткацтва, бо адразу
вiдаць, як кладзецца ўзор.
Сюжэт гродзенскага габелена прапанаваў Яўген
Шунейка, якi таксама ўмее
добра ткаць, а зараз з'яўляецца прафесарам кафедры
гiсторыi i тэорыi мастацтва
Беларускай акадэмii мастац-

тваў. А яго сястра са сваёй
вучанiцай увасобiлi праект у
жыццё. Праўда, раней вялiкiя
габелены ткалi ў шэсць рук,
гродзенкi працавалi ў чатыры рукi i свой твор у тэхнiцы
пераборнага ткацтва выканалi за 151 дзень. Кажуць,
што гэта надзвычай рэкордны тэрмiн.
— Наш габелен назвалi
«Гiсторыi жывая нiць». Бо гiсторыя — гэта падмурак свядомасцi чалавека. Мы ўдзячныя людзям, якiя здабывалi
Перамогу. А мы павiнны гэтую незалежнасць захаваць.
Захаваць традыцыi, культуру,
каб свет ведаў, што жывуць
такiя працавiтыя беларусы,
зычлiвыя, якiя любяць свой
край, сваю мову, свае каранi.
Менавiта гэта мы iмкнулiся
перадаць праз палатно, —
агучвае сваё бачанне твора
вопытная ткачыха.
Алена займаецца ткацтвам больш за 40 гадоў, i гэта
не першы яе вялiкi габелен.
Адзiн з iх — «Вясна ў Прынёманнi» — упрыгожвае фае абласнога метадычнага цэнтра.
Майстрыха пераасэнсоўвае
мясцовыя традыцыi i стварае
свае арыгiнальныя сюжэты i
кампазiцыi, дзе можна ўбачыць i помнiкi архiтэктуры,
i сюжэты на духоўную тэму,
i пейзажы. Тэхнiка ўнiкальных габеленаў Алены Шу-

нейкi ў традыцыі падвойнага
i пераборнага аднабаковага
ткацтва з'яўляецца элементам нематэрыяльнай культурнай спадчыны i ўнесена
ў спiс гiсторыка-культурных
каш тоў нас цяў Бе ла ру сi.
I гэта далёка не адзiны такi
прыклад.
Як расказала дырэктар
Гродзенскага абласнога
метадычнага цэнтра народнай творчасцi Алена
МУРЭНЯ, у спiс носьбiтаў
не ма тэ ры яль най культурнай спадчыны ўнесена белаўзорыстае ткацтва Панямоння, якое ўзнавiлi i захоўваюць
у Лiдскiм раёне. Традыцыйныя ткацкiя тэхнiкi шматкаляровых пакрывалаў i дываноў
развiваюць у аграгарадку Пагародна Ваўкавыскага раёна. Падвойныя цi гродзенскiя
дываны распаўсюджваюць
майстры з вёскi Гудзевiчы
Мастоўскага раёна. У спiсе
спадчыны таксама простае
двухнiтовае ткацтва Ваўкавыскага раёна — у такой тэхнiцы стваралi ўнiверсальны
вiд тканiны, з якой калiсьцi
шылi адзенне, ткалi ручнiкi,
палавiкi i посцiлкi.
Што да новага габелена
«Гiсторыi жывая нiць», ён будзе вандраваць па Беларусi
i выстаўляцца ў музеях цi iншых культурных установах.
Маргарыта УШКЕВIЧ,
фота аўтара.

Па той бок злачынства

ПРАЧЫТАЦЬ ПА КРОПЛI КРЫВI
Медыцынскi судовы эксперт пра асаблiвасцi прафесii, рэзанансныя справы i даследаваннi на генным узроўнi
Некалькi гадоў таму Магiлёў ускалыхнула навiна пра
жорсткае забойства прадпрымальнiка. Знiклага мужчыну шукалi родныя, мiлiцыя i нават экстрасэнсы.
Пры першасным аглядзе дома, дзе ён жыў, нiчога
падазронага не знайшлi, але калi на месца здарэння выехалi спецыялiсты ўпраўлення Дзяржкамiтэта
судовых экспертыз па Магiлёўскай вобласцi, карцiна праяснiлася. Было знойдзена некалькi кропель
крывi, якiя, па сутнасцi, указалi на крымiнальны след
здарэння. Падазраваныя ў рэшце рэшт прызналiся,
што забiлi прадпрымальнiка i зацэментавалi яго ў
падлогу гаража.

ЗАБОЙЦУ
ВЫДАЛА...
ШКАРПЭТКА
Марыя ДРАНIЦА, намеснiк начальнiка ўпраўлення
ла ба ра тор ных да сле даванняў рэчавых доказаў
бiя ла гiч на га ха рак та ру
УДКСЭ па Ма гi лёў скай
вобласцi, можа расказаць
шмат гiсторый пра тое, як
раскрывалiся гучныя крымiнальныя справы. Якi б хiтры
i асцярожны нi быў злачынец, усё роўна знойдзецца
дробязь, якая яго абавязкова выдасць, — валасы, сляды поту або слiны, любы iншы клетачны матэрыял, на
аснове якога можна будзе
iдэнтыфiкаваць яго i прыцягнуць да адказнасцi.
Не менш рэ за нанс нае
было злачынства ў Глуску,
калi знiклi 30-гадовая жанчына i яе трохмесячная дачка. Пра гэта мiлiцыi паведамiў сужыцель пацярпелай,

По тым аб вi на вача ны сам
паказаў, дзе закапаў сваiх
ах вяр.
Цяжэй даводзiцца, калi
клетачны матэрыял, сабраны на месцы злачынства,
няма з чым iдэнтыфiкаваць.
Але гэта не значыць, што
пра ва па ру шаль нiк можа
спаць спакойна.
— Генетычныя характарыстыкi знойдзенага матэрыялу мы змяшчаем у базу
АIС «ДНК», i рана цi позна
злачынец абавязкова там
«засвецiцца», — кажа суразмоўнiца. — Напрыклад,
нядаўна раскрыты крадзеж,
якi быў здзейснены некалькi
гадоў таму ў Асiповiцкiм раёне. Мужчыну затрымалi, i
высветлiлася яго дачыненне
да нераскрытай справы.

НА ЭКСПЕРТЫЗУ
ПРОСТА З
РАДДОМА
якi асабiс та ўдзельнiчаў у
пошуках, а потым высветлiлася, што менавiта ён i быў
забойцам.
— Наш экс перт знайшоў па мес цы жы хар ства
муж чы ны шкар пэт ку са
сля да мi кры вi, па якой было ўста ноўле на, што кроў
на ле жыць ме на вi та знiклай жан чы не, — рас казвае Ма рыя Анд рэ еў на. —

Платныя экспертызы па
заявах ад насельнiцтва або
па судовых пастановах —
яшчэ адзiн кiрунак работы
дзяржаўных судовых экспертаў УДКСЭ па Магiлёўскай вобласцi. Асноўнае пытанне — высвятленне бацькоўства. У сярэднiм да экспертаў паступае прыкладна
пяць-шэсць такiх матэрыялаў на тыдзень. Бывае, што
да экспертаў звяртаюцца

адразу ж з раддома, калi на
дзiця нават яшчэ няма пасведчання аб нараджэннi.
Мужчына гатовы прызнаць
сваё бацькоўства, але крыху
сумняваецца. Тады спецыялiсты праводзяць экспертызу. У гэтым выпадку ўсё
абыходзiцца без судовых
цяжбаў. Цяжэй бывае зразумець тых бацькоў, якiя
ўстанаўлiваюць сваё дачыненне да нараджэння ўжо
дастаткова дарослых дзяцей: незразумела, што рухае чалавекам, якога дзiця
гадоў восем або дзесяць
называла бацькам.

ПРА ЎСЁ
РАСКАЖУЦЬ ГЕНЫ
Калi ў выпадку з устанаў лен нем баць коў ства
праблем з клетачным матэ ры я лам не бы вае, то ў
крымiнальных справах ён
здабываецца вельмi складана. Спецыялiст ДКСЭ павiнен знайсцi яго на месцы
зда рэн ня, а по тым зняць
шляхам саскрэбу, выразання, змыву. У лабараторных
умовах «узломваюцца» клетачныя абалонкi, каб атрымаць доступ да ДНК. Пры
да па мо зе ПЛР коль касць
копiй ДНК, неабходных спецыялiсту для даследавання,
штучна павялiчваецца, затым усё гэта змяшчаецца

ў спецыяльны аналiзатар.
Праграмнае забеспячэнне
да зва ляе пра ана лi за ваць
iнфармацыю i расшыфраваць генатып.
— Маючы на руках гена тып ча ла ве ка або генетычныя сляды з месца
здарэння, мы можам iх параўноўваць, — расказвае
судмедэксперт. — У кожнага з нас генатып унiкальны,
iндывiдуальны i аднолькавы
ва ўсiх тканках арганiзма.
На працягу жыцця ён не мяняецца.
Дарэчы, што датычыцца
ўстанаўлення бацькоўства,
то там аналiз праводзiцца
крыху iнакш. Генатып дзiцяцi, як вядома, фармiруецца з
храмасом мацi i бацькi. Калi
спецыялiсты не знаходзяць
там храмасом бацькi, бацькоўства выключаецца.

ГАЛОЎНАЕ —
АБСТРАГАВАЦЦА
У галаве ўсплываюць гiсторыi адна за другую страшнейшыя, жорсткасць лiхадзеяў не паддаецца нiякаму разуменню. Можна сабе ўявiць,
што даводзiцца перажываць
тым людзям, якiм гэта ўсё
неабходна даследаваць. Судовыя эксперты ДКСЭ якраз
i знаходзяцца на той самай
«перадавой», дапамагаюць
следчым фармiраваць доказную базу.
— Заўсёды страшна, калi
ўнiкаеш у абставiны якоганебудзь злачынства, — кажа
Марыя Дранiца. — Мы стараемся абстрагавацца i не
думаць, што стаiць за тымi
аб'ектамi, якiя мы даследуем, каб захаваць сябе яшчэ
i для сям'i, i для сяброў.
Нэлi ЗIГУЛЯ.
Фота з архiва УДКСЭ
па Магiлёўскай вобласцi.

