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Голас Радзімы  пятніца, 17 ліпеня, 2020

Лад, су лад насц
ь, зла джа

насц
ь, зга

р ма ні за в
а насц

ь… У 

лю бым зда ро вым ар
 га н

із м
е ад



бы ва юц ца ш
то хві лін на т

ы ся чы 

роз ных мік ра пра цэ саў —
 і ў

се 

пад па рад ка ва ныя ад ной вя лі

кай мэ це: ж
ыць. Іх

 зла джа насц
ь 

і ёсц
ь га р

ан ты я та го
, што на 

хіст к
ай кла дач цы па між быц

цём і не быц цём — вы жы вем, 

аца ле ем
. Гэ так і ў ве лі зар

 ным 

гра мад скім ар га н
із м

е ў свя ты, 

свя точ ныя да ты
 ад бы ва ец

 ца 

гар
 ма ні за ц

ыя ка лек тыў най на

шай свя до мас ц
і. Каб су поль на 

ўсім
 нам раз в

і вац ца й
 жыць да

лей.

Маг ч
ы ма, 

мно гія за ў
ва жы

лі ці ка выя “су
 па дзен

 ні” 
ў лё

се, г
іс то

 рыі Бе ла ру сі. 
Ме на ві та 

22 чэр ве ня 1941га,
 у па ру най

вы со ка га
 со

н ца —
 Ку паль скую 

па ру! — пры ня ла яна пер шы 

бой са смя рот на не бяс печ ным 

во ра га
м. І р

оў на п
раз т

ры га д
ы, 

23 чэр ве ня 1944га,
 па ча ла ся

 

бе ла рус кая на ст
у паль ная апе

ра цыя “Баг р
а ці ён

”, якая за в
яр

шы ла ся
 29 жніў ня. Гіс то

 ры кі 

ка жуць: гэ т
а бы ла са мая маш

таб ная ва ен
 ная ап

е ра цыя Вя лі

кай Ай чын най вай ны. У хо дзе я
е 

й быў вы зва ле ны М
інск ад

 на

цыс таў: 3 лі пе ня. Па су
т нас ц

і, у
 

Ку паль скую па ру. А
 яе, м

яр кую, 

акрэс л
і ва юць да ты

: ад
 22 чэр ве

ня да 7 лі пе ня. Ад аст
 ра на міч най 

да ты
 па чат к

у лет н
я га с

он ца ст
а

ян ня да х
рыс ці ян ска га

 пас л
я ку

паль ска га
 Дня Свя то га Я

на.

Вель мі сім
 ва ліч на, 

што й 

Сон ца 
на шай Не за леж нас ц

і 

мы ця пер так са ма ўша ноў ва

ем у Ку паль скую па ру: 3 лі пе

ня. А
ле ж

 па мя та ем
 пра в

аж ны 

юбі лей: ш
то 27 лі пе ня 1990 го да 

Вяр хоў ны Са вет 
БССР пры няў 

Дэк ла ра цыю аб дзяр жаў ным 

су ве рэ ні тэ це. 
30 га д

оў та му 

БССР бы ла п
ры зна на я

к са ма

сто
й ная дзяр жа ва. І з 1991 па 

1996 га д
ы га лоў нае н

а цы я наль

нае с
вя та —

 Дзен
ь Не за леж нас

ці —
 ад

 зна чаў ся 27 лі пе ня, быў 

пры мер ка ва ны да тае д
а ты

. А на 

рэс п
уб лі кан скім рэ фе рэн ду ме 

1996 го да на род пры няў ра шэн не 

свят ка ваць Дзен
ь Не за леж нас ц

і 

3 лі пе ня, ка лі ад
 зна ча ец

 ца Д
зен

ь 

вы зва лен ня Мін ска ад
 на цыс таў. 

І нібыта тры свя ты сыш лі ся ў 

ад но. Іх
, ск

а жам так, эн
ер ге т

ыч

ны за р
ад знач на ўзмац ніў ся.

Ку пал ле, В
ы зва лен не, Н

е за

леж насц
ь —

 вось якая ма гу
т ная 

трой ца с
та іц

ь над на шым Свя

там! Ку пал ле — як знак та го
, 

што мы ўбі ра ем
 у ся

 бе ж
ыц ця

дай ныя рыт мы Су све ту
 ў па ру 

най вы шэй ша га
 га д

а во га 
роск

ві ту Пры ро ды. Вы зва лен не — 

як памяць пра вы ха д Бе ла ру сі 

з па ло ну “ка рыч не вай чу мы”. 

Не за леж насц
ь —

 як зн
ак усве

дам лен ня та го
, ш

то ма ем
 пра ва 

мы пад гэ т
ым сон цам, на гэ

 тым 

бе лым све це ж
ыць у сва ёй

 су ве

рэн най кра і н
е. Б

ез чу жое ап
е кі.

За га д
ы Не за леж нас ц

і Рэс

пуб лі кі Бе ла русь ад ла дзі лі ся й 

свя точ ныя, м
ож на с

ка за
ць, ры

ту аль ныя дзеі,
 што паў та ра юц

ца ш
то год з не вя ліч кі мі ўдак лад

нен ня мі 3 лі пе ня. Ура чыс тас ц
і ў 

ста лі цы па чы на юц ца з 
па тры я

тыч на га
 шэс ц

я “Б
е ла русь пом

ніць!”. 
Так бы ло й сё л

е та. Як 

заў
 сё д

ы, Прэ зі д
энт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка 
паў дзел

ь ні чаў у 

народным шэс ц
і, а ра за

м з ім 

і тры яго сы
 ны, ве тэ ра ны, во

і ныін тэр на цы я на ліс ты
. 

Іш лі 

па 
Пра сп

ек це 
Не за леж нас ц

і 

да Пло шчы Пе ра мо гі кі раў ні

кі дзярж ор га н
аў, 

прад стаў ні кі 

куль ту
 ры, сп

ор ту, 
ме дый най су

поль нас ц
і, вы ха ван цы Мінск ага

 

ка дэц ка га
 ву чы лі шча й пі я не ры, 

а т
ак са ма п

рад стаў ні кі гр
а мад

скіх ар
 га н

і за ц
ый, м

о ла дзі, 
пра

цоў ных ка лек ты ваў і ду ха вен

ств
а.

Пры го жыя лю дзі. К
аш тоў ная 

тра ды цыя. Сім ва ліч нае с
вя та!

Іван Ждановіч

Працяг размовы пра тое, я
к 

дапамагчы юным беларускім 

карыстальнікам “сусветнай 

павуціны” ўмацаваць свой ім
унітэт 

супраць ін
фавірусных ін

фекцый

Пэў на, ш
то ўсе ін

 тэр нэтк
а рыс таль ні

кі хоць трош кі чу лі пра ві ру сы, ш
то гу ля

юць на вір ту аль ных пра ст
о рах “су

 свет н
ай 

па ву
 ці ны”. Зма га

 юц ца з імі кар па ра цыі 

да св
ед ча ных ІТсп

е цы я ліс таў, 
ств

а ра ю

чы ан ты ві рус ныя пра гр
а мы. Ад нак па

ста віць ней кія філь тры, рас п
а зн

а валь ні кі 

на ў
зроў ні ча ла ве чай свя до мас ц

і су
 праць 

фэй каў, 
раз б

у раль ных і дэ ст
рук тыў ных 

ідэй — яшчэ больш скла да ная за д
а ча. 

“Ну ці ж ву чы лі нас б
аць кі зм

а га
ц ца з ф

эй

ка мі? У
ся му не на ву

 чыш. Але вы ха ван не, 

куль ту
р ная тра ды цыя, раз в

іц цё ін
 тэ ле кту 

ств
а ра юць ня бач ную лі нію аб

а ро ны асо


бы. Ка лі яна ёсц
ь, та ды й кі ну ты фэйк 

не л
я жа ў

 св
я до масц

ь як ідэя ка ра нё вая, 

асн
оў ная,” —

 лі чыць ды рэк тар кам па ніі 

“Сак ра мент ІТ
” В

а ле ры Яго раў. 
Па ча так 

гу тар кі з і
м мы па да лі ў № 11 (“К

аб не ст
аў 

ін тэр нэт п
а ву

 ці наю” —
 ГР, 1

5.06.2020).

“Сіс тэ ма 
аду ка цыі 

— стра тэ гіч


ная га лі на для кра і ны”. Тое пад крэс л
іў 

Прэ зі д
энт Б

е ла ру сі 2
9 чэр ве ня, ка лі су



стра каў ся са школь ны мі на ст
аў ні ка мі 

й вы клад чы кі ВНУ, пра фе са ра мі, вы ха

валь ні ка мі дзі ця чых са доў. З
 усёй

 кра і ны 

з’е х
а лі ся гос ці ў Вы ста вач ны комп лекс, 

які на ст
а ліч ным пра сп

ек це П
е ра мож цаў, 

пры Па ла цы Не за леж нас ц
і. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на вя лі кай су стрэ чы з п
е да га

гіч ным ак ты вам пра па на ваў аб мер ка ваць 

раз в
іц цё сіс т

э мы аду ка цыі. За кра на лі ся 

роз ныя пы тан ні: ад но вых пра ві лаў па

сту
п лен ня ў ВНУ да м

ес цаў у ін тэр на тах, 

рос ту
 за р

об каў на ст
аў ні каў і в

ы клад чы

каў. 
Ка жу чы пра важ насц

ь аду ка цыі ў 

на шым ча се, К
і раў нік дзяр жа вы звяр нуў 

ува гу й на тую пры ха ва ную не бяс пе ку, 

якую ўяў ляе са бой для юных су час н
ая ін

фа прас т
о ра: “

Вы ве да е це, ш
то ад бы ва ец

ца з 
мо лад дзю, якая за с

та ец
 ца самна сам 

з ін фар ма цый най пра ст
о рай. Я шчы ра 

ка жу: там ёю
 ўжо зай

 ма юц ца ін
 шыя вы

ха валь ні кі, з
а меж ныя ідэ о ла гі,

 а ч
а сам і 

зла чын цы. І т
ое, ш

то сён
 ня ад бы ва ец ца з 

не ка то
 ры мі на шы мі дзец

ь мі, гэ
 та не то

ль

кі да баць коў пы тан не, а
ле й

 да ўсіх нас, 

да ўсёй
 сіс

 тэ мы на шай аду ка цыі”. П
а су

т

нас ц
і, в

ы ха ван не м
о ла дзі н

ай цес ным чы

нам спа лу ча на з п
ы тан ня мі дзярж бяс пе кі, 

бу ду чы ні на шай Баць каў шчы ны. “Н
е бу

дзем
 зай

 мац ца св
а і м

і дзец
ь мі —

 імі зо
й

муц ца ч
у жыя “н

а ст
аў ні кі”. 

Та ды ў гіс
 то

рыі не за леж най Бе ла ру сі, 
якую па він ны 

пра доў жыць на шы дзе ці, мо жам па ст
а

віць кроп ку. Н
а ват т

лус ту
ю”.

Ле та, ш
коль ныя й сту д

энц кія ка ні ку

лы —
 як раз тая па ра, ка лі, м

а ю чы больш 

воль на га ча су
, школь ні кі й мо ладзь ак

тыў на зд
а бы ва юць но выя ве ды, до свед, 

ура жан ні ў ты
м лі ку і ў

 ін тэр нэтп
ра сто

ры, у якой іх мо гуць пад сце ра гаць роз ныя 

не бяс пе кі. На пры кан цы пер шай част кі 

раз мо вы Ва ле ры Яго раў раз ва жаў: “Вось 

ця пер вя лі кая праб ле ма ін фап рас то ры —
 

фэй кі. 
Як су праць ста яць ім? Ду маю, 

най леп шы сро дак аба ро ны су праць ін

фа ві ру са — ву чыць ча ла ве ка з м
а лен ства 

ана лі за ваць, пе ра пра вя раць, па раў ноў

ваць ін фар ма цыю. Ка лі ты
 не пры ву ча ны 

тое ра біць гэ т
ак жа, як мыць ру кі пе рад 

ежай (а ця пер і зн
ач на час цей!) —

 то ты
, 

воб раз на ка жу чы, ча ла век без куль ту
р

нааду ка цый на га ім
у ні тэ ту

. І 
та му лёг ка 

да ся галь ны для лю бо га ін фа ві ру са. Д
зе 

та кія на вы кі на бы ваць? У сям’і, у
 шко ле, 

у на шым жаб ні ку (ма ец ца на ўва зе пра ект 

Ме га бук. —
 І.Ж

.). К
а лі ёсць на вы кі, то

 ў 

жыц цё вым пла ван ні, су стрэў шы ней кія 

но выя па ве вы, ін фап лы ні, з’я вы — ты 

змо жаш пра віль на вы ста віць вет разь, 

па пра ца ваць вяс лом, за р
ы ен та вац ца па 

зор ках ці пры бо рах, аца ніць па ра мет ры 

й сі лу вет ра ці плы ні…
 Наш Ме га бук —

 

“трэ на жор” для ўма ца ван ня на ас фер на га 

іму ні тэ ту
 асо бы. ➔

 Ст
ар. 5

Голас Радзімы
Г а з е т а  з  Б е л а Р у с і

Выданне “Голас Радзім
ы” чытайце ў

 ін
тэРнэце н

а п
аРтале z

via
zda.b

y

 Выдаецца з красаВік
а 1955 года l 

 

 

 

 

 l
 №

 13 (3
625) l

 

 

 

l п
ятніц

а, 1
7 ліп

еня, 2
020

Ён бу да ваў 

куль тур ныя 

мас ты
Стар. 8

Жы ві ў шчас ці, 

Баць каў шчы на!

Стар. 3

БЕЛ
ТА

БЕЛ
ТА

Бе ла рус кае  

Ку пал ле  

на бе ра зе  

Бал тый ска га 

мо ра

Стар. 4

СветаПогляд

Свята

Зімой і летам —
 з бяспечным інтэрнэтам

Пад сонцам Незалежнасці

Бе ла русь шы ро ка свят ка ва ла Дзень Вы зва лен ня і Д
зень Не за леж нас ці —

 у Ку паль скую па ру

Аляксандр Лукашэнка ў святочным ш
эсці  

“Беларусь помніць!”

Мінск. 3
 ліпеня. Ш

эсце па праспекце Незалежнасці.
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Голас Радзімы  серада, 29 ліпеня, 2020

Розныя, здавалася б, кам

паніі: уборачная ды выбарчая.

Але ж, калі ўдумаццаразва

жыць з менталітэтам нашым

спрадвечна сялянскім, хлеба

робскім,тознойдуццапаміжімі

цікавыясэнсавыяпаралелі.

Кожныхлебароб,яккажуць

здаўна, менавіта ў жніўную

пару трымае галоўны экзамен

года. Іатрымліваеўрэшце“ад

знаку” — вядома ж, ураджа

ем! — за працу ў чарговым

жыццёвымцыкле.Якіўключае

процьму работ: угноіць глебу,

заараць яе, пасеяць збожжа,

дагледзець пасевы належным

чынам,своечасовасабрацьура

джай. А як жа ўсё дасканала,

рупліва, з захаваннем агратэх

налогійпавіннабыцьзроблена,

зулікаміўмоўнадвор’я,іасаб

лівасцяў глебы, гатунку насен

ня,кабкожныгектардаваўаж

нопад100цэнтнераўпшаніцы!

Лічбу прыводжу не выпад

кова. Днямі яна прагучала, ка

лі Прэзідэнт Аляксандр Лука

шэнканаведваў аграгаспадарку

“Новае жыццё” ў Нясвіжскім

раёне Міншчыны. Гэта й ад

маёй малой радзімы недалёка.

І згадалася,што ў 70я, калі я,

школьнік, працаваў на жніве ў

калгасе“Беларусь”Ляхавіцкага

раёна Брэстчыны (памочнікам

камбайнёра ў таты, Івана Іосі

фавічаЖдановіча), то пра ўра

джайнасць такую мы й не чу

лі.Якза40цэнтнераўячменю,

пшаніцы на асобных участках

накругбралі—о,гэтабыўпос

пех! Аграном, брыгадзір, стар

шыня калгаса маглі разлічваць

на высокаемесца ў сацспабор

ніцтве,камбайнёры—таксама.

Душа ж радуецца, калі добра

сыплеўбункер,іможнанебла

гую капейчыну на жніве зара

біць.Іславу,хайсабеіўмежах

раёнацівобласці.Прыемнабы

ло, калі тата з братам Пятром

(ёнранейзамянепайшоўупа

мочнікі)нанекаторычас,маючы

новыкамбайнСК4,аказалісяў

лідарах сацспаборніцтва. Ся

ляне,бацьказсынампадлеткам

зневялічкайвёскіЯцкаўшчыны

трапілінараённуюдошкугона

ру, а ў таты журналістка ўзяла

інтэрв’ю: у раёнцы “Будаўнік

камунізму”надрукавалі.

Ды слава, ужо тады я пера

канаўся,—пані яшчэ тая.Кап

рызная й недаўгавечная бывае.

Трохізкамбайнамнештанеза

ладзілася—ілідарстватагояк

не было. А хлеб — ён значна

больш надзейны. Заўсёды па

трэбен:іў70я,іцяпер.Дарэчы,

у развіццё агракомплексу бела

руская дзяржава ўклала звыш

40 мільярдаў долараў толькі

ў апошнія дзве пяцігодкі. Так

умацоўвалася харчовая бяспека

Беларусі.Своечасова!Цяпержа

ў свеце зза каранавіруса праг

назуюццапраблемызхарчаван

нем,наватголад.Івартазгадаць

сёлетнюювясну,калінапасяў

ную наступала “інфавірусная

інфекцыя”, бо некаторым гара

чымгарадскімгаловамздавала

ся:трэбаўсіхпагалоўнаўкраі

непасадзіцьукаранцін.Алеж

і на “форсмажорны” выпадак

беларусы даўно маюць мудрае

выслоўевакцыну:памірацьзбі

райся, а жыта сей! Умелі дзя

ды расстаўляць прыярытэты!

Непрасябе,чалавеча,думай—

прасвойрод,праблізкіхлюдзей.

Ніхтожневечны:хтонароджа

ны— той і сыдзе, як пара на

дыдзе.Датагож,пісаўУладзі

мір Караткевіч, саван кішэняў

немае.Ахлебнасталейпасля

наспатрэбенбудзе.Тамунашы

сялянедыаграгарадкоўцыўсёж

яравыя сеялі, азімыя даглядалі.

Звыклі на сябе спадзявацца—

не на чужую, а тым больш за

межную, дапамогу: там дарма

недадуць,аяшчэйпапракнуць.

➔
 Стар. 3

Напярэдадні Дня Незалежнасці, 2

чэрвеня 2020 года, супрацоўнікі Даў

гаўпілскага Цэнтра беларускай куль

туры (ЦБК) з актывістамі Беларуска

га культурнаасветніцкага таварыства

“Уздым” правялі флэшмоб “Віват Бе

ларусь!” у Генеральным консульстве

Рэспублікі Беларусь у Даўгаўпілсе. У

такім нязвычным фармаце беларусы

Даўгаўпілса павіншавалі прадстаўні

коўГенконсульства,сваюБацькаўшчы

нусасвятам.Уяркіхнародныхстроях,

з паветранымі шарамі ў руках юных

удзельнікаў дзіцячай студыі “Скарбні

ца”, супрацоўнікі ЦБК, чальцы праў

лення“Уздыма”прайшлісяпасонечных

вуліцахгорада.➔
 Стар. 8

Голас Радзімы

Г а з е т а  з  Б е л а Р у с і

Выданне “Голас Радзімы” чытайце ў інтэРнэце на паРтале zviazda.by

 Выдаецца з красаВіка 1955 года l 
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l серада, 29 ліпеня, 2020

У бе ла рус кіх  
ар мян —  
юбілей Стар. 7

Купалле  

пад АманамСтар. 5

БЕ
ЛТА

Услаўляем 

народную 

творчасцьСтар. 6

Весткі з суполак

сВетапогляд

Флэшмоб “Віват Беларусь!” каля Генконсульства Беларусі ў Даўгаўпілсе

Крэатыўнае віншаванне

Рас цём і жы вём сяў бой ды жні вом

Сё лет няя га ра чая жніў ная па ра ў краіне на бы вае асаб лі ва глы бо кі сэнс:  

бо як раз ця пер мы ў чар го вы раз рых ту ем ся да вы ба раў Прэ зі дэн та Беларусі

Прадстаўнікі Даўгаўпілскага Цэнтра беларускай 

культуры й Беларускага культурна-асветніцкага 

таварыства “Уздым” правялі флэшмоб “Віват 

Беларусь!” прама ў Генконсульстве Беларусі

Жніво-2020. Старшыня Гомельскага аблвыканкама Генадзь Салавей  

дзякуе за ўдарную працу на жніве механізатару Аляксандру Белавусаву  

з аграгаспадаркі “Калінінскі” Добрушскага раёна.

1Голасрадзімы  пятніца, 14 жніўня, 2020

У краіне 9 жніўня прай
шлівыбары.Наступнымднём
Цэнтрвыбаркам абвясціў па
пярэднія іх вынікі. На Бел
ТА з’явілася інфармацыя: у
дзейнага Кіраўніка дзяржа
вы Аляксандра Лукашэнкі
80,23% галасоў. Паводле па
пярэдніхдадзеных,якпаведа
млялася,заСвятлануЦіханоў
скую прагаласавалі 9,9%, за
Ганну Канапацкую— 1,68%,
АндрэяДзмітрыева—1,04%,
СяргеяЧэрачня—1,13%, су
працьусіх—6,02%.

Адметнасць сёлетніх вы
бараў была ўжо ў тым, што,
знаёмячыжурналістаў з іх па
пярэднімі вынікамі, старшыня
ЦВК Лідзія Ярмошына казала
наступнае: “Яны літаральна
атрымлівалісяўручнымрэжы
ме ў сілу таго,штоЦэнтраль
наякамісія,паменшаймеры,я
з аналітыкам, нас было толькі
двое,угадзінуночыбыліэваку
яваныязДомаўрада.Тамумы
непрымалівынікі.Мыпрынялі
іхтолькіцяпер,літаральнана
пярэдаднігэтагабрыфінгу”.

Эвакуацыя ЦВК? Такога ў
нас яшчэ не бывала.Падобная
інфармацыянасцярожвала.Тым
больш,што з’яўляліся весткі ў
інтэрнэце,прайшлічуткі:неза
даволеныя вынікамі галасаван
няграмадзянеўжоўночз9на
10 жніўня выйшлі на вуліцы,
патрабавалі“честных”выбараў,
абвінавачвалі ўлады ў махіна
цыях з выбарчымі бюлетэнямі.
Пазнейз інфармацыі,якуюда
вёўСледчыкамітэт,сталавядо
ма:тамсапраўды“працягваецца
расследаванне крымінальных

спраўабмасавыхбеспарадкахі
гвалцеўдачыненнідасупрацоў
нікаўорганаўунутраныхспраў,
якія адбыліся 9 жніўня ўМін
ску”. Распачата 21 крыміналь
ная справа. Прычым “паводле
дадзеных следства, масавыя
беспарадкі ў краіне адбывалі
ся не спантанна: каардынава
лі дзеянні грамадзян і кіравалі
імі спецыяльнападрыхтаваныя
асобы.Уходзевывучэннязапі
саў камер відэаназірання след
чыяпрыйшліда высновы,што
каардынатарыпрафесійнаарга
нізоўвалінатоўпізаклікалігра
мадзяндаактыўныхдзеянняў”.
Паведамляецца,што ў натоўпе
быліправакатары,якіяпадбух
торвалі ўдзельнікаў да гвалту
ў дачыненні да супрацоўнікаў
органаў унутраных спраў, пра
вакуючы такім чынам прыняц
цесілавыхмер.Саміжпадбух
торшчыкі ў часе дзеянняў ад
месцаўсутыкненняўграмадзян
зсупрацоўнікаміАМАПадыхо
дзілі.

Ці абяцала нешта бяду ў
нашым доме? Так. І сам Прэ
зідэнт Аляксандр Лукашэнка
не раз публічна гаварыў, што
сёлета краіну чакаюць вялікія
выпрабаванні. Пра шэраг роз
ных пандэмій, якіх налічва
лася ці не з пяць. Безумоўна,
каранавірус прыўнёс немалое
эмацыйнае напружанне ў гра
мадства. Беларусьжа выбрала
свой шлях у змаганні з пан
дэміяй, таму пачаліся атакі з

розных бакоў на кіраўніцтва
краіны.Зчасам,аднак,многія
зразумелі: стратэгія й тактыка
былі апраўданыя. Але “інфа
пандэмія” нарастала. Стабіль
насць і спакой у грамадстве
пачаліразбівацьрозныя“даль
набойныя”фэйкі.Якія,вядома
ж, абвяргаліся ў афіцыйных
СМІ— але ж сляды ад іх за
стаюцца. Была разгорнута ў
часе перадвыбарчай агітацыі
“массированная”інфабарацьба
супраць дзеючага Прэзідэнта,
найперш у інтэрнэце. Фікса
валіся шматлікія парушэнні
правапарадку ў ходзе збору
подпісаў,перадвыбарчайагіта
цыі.Закруціласякрымінальная
справа з “Белгазпромбанком”,
былі затрыманы на тэрыто
рыіБеларусілюдзізрасійскай
прыватнай ваеннай кампаніі
“Вагнер”, гаварылася пра гіб
рыдную вайну, якая вядзецца
ззамежжасупрацьБеларусі…

Калі пішацца гэты тэкст,
супрацьстаянне пратэстантаў і
прадстаўнікоў сіл правапарад
ку прадаўжаецца.Намжа, хто
апелюедарозуму,анеэмоцый
узбуджаных людзей, застаецца
толькі як малітву паўтараць:
хайбратнеідзенабрата!Іспа
дзявацца,штоўгэтымканфлік
це ўдасца, праявіўшы лепшыя
рысы беларускага характару,
вырашыць супярэчнасці не ў
крывавыхразборках—заста
ломперагавораў.

ІванЖдановіч

звёскіруціцыкарэліцкагараёна
Гродзеншчыныбыўродам
ФёдарШугля:афіцэр-ардэнаносец,
удзельнікВялікайайчыннай
вайны.Памяцьпрабацьку-героя
вызначаежыццёвыяарыенціры
йдлясынаягоУладзіміра:паэта,
ГанаровагаГенеральнагаконсула
Беларусіўцюменьскайвобласці
расіі.

СёлетанапачаткучэрвеняўЦюме
нівыйшлаздрукукніга“Исновамай,
победныймай”—зборнікцюменьскіх
паэтаў, прысвечаны 75годдзю Пера
могі. Гэта вершы, паэтычныя абраз
кі больш чым 20 аўтараў. Як расказаў
журналістамадзінзіх,МікалайЗензін,
важкім аргументам за тое, каб зборнік
абавязкова выйшаў, сталі выказванні
некаторых замежных палітыкаў і гіс
торыкаў на пачатку года. Яны гавары
ліпраперамогукраінантыгітлераўскай
кааліцыі над фашысцкай Германіяй,
неназываючыСавецкагаСаюза!Дэпу
татыЕўрапарламентапалічылі:гэтадва
таталітарныя рэжымы для перадзелу
свету й захопу чужых тэрыторый раз
вязалі вайну. “Жаданне супрацьстаяць
плынітакойхлуснійбылоаднымзпа

буджальных матываў аўтараў”,— ад
значыўМікалайЗензін.

Якбачым, эстафетуподзвігу гераіч
ныхбацькоў,дзядоўгоднанясуцьсыны,
унукі.Убойзагістарычнуюпраўдуідзе
іх паэзія. А на 4ю старонку вокладкі
106старонкавага зборніка (якую абды
мае Сцяг Перамогі) вынесены чакан
ныя,бызмарша,радкіМікалаяЗензіна:
“ВбояхсврагомОтчизнуотстояли,/И
никомуПобедунеотнять!Историюмы
кровьюнаписали,/Инедадимеепере
писать!”.

ЗгордасцюзабеларусаўЦюменічы
талімыўінтэрнэце,штотворчуюйматэ
рыяльнуюпадтрымкупрыпадрыхтоўцы,
выданнізборнікааказаўУладзімірШуг
ля—кіраўнікРэгіянальнайграмадскай
арганізацыі “Саюз— інтэграцыя брац

кіхнародаў”,паэт,ГанаровыГенеральны
консулБеларусіўЦюменьскайвобласці
Расіі.Ягонаяпрадмовапададзенаўзбор
ніку,івершынаваеннуютэмутаксама.
➔ Стар. 5

ГОЛАС РАДЗІМЫ
Г А З Е Т А  З  Б Е Л А Р У С І

ВЫДАННЕ “ГОЛАС РАДЗІМЫ” ЧЫТАЙЦЕ Ў ІНТЭРНЭЦЕ НА ПАРТАЛЕ ZVIAZDA.BY
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100 карцін 
і 30 гравюр 

у падарунак 
Радзіме 

Стар. 7

Хлеб у хаце 
гаспадар

Стар. 3

Б
ЕЛ

ТА

Паў ста год дзя 
ў ад кры тым 

мо ры 
Стар. 4

75ГадОЎПЕраМОГі

СВЕтаПОГляд

Уладзімір Шугля

звёскіруціцыкарэліцкагараёна СёлетанапачаткучэрвеняўЦюме буджальных матываў аўтараў”,— ад

75ГадОЎПЕраМОГі75ГадОЎПЕраМОГі

У бой ідзе паэ зія сы ноў

СВЕтаПОГлядСВЕтаПОГляд

Хай брат не пакрыўдзіць брата!
У Бе ла ру сі прай шлі вы ба ры Прэ зі дэн та. На жаль, вы бар чая кам па нія ў кра і не тым не за кон чы ла ся...

Сям'я на выбарчым участку ў Наваполацку
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На першай старонцы вокладкі  
фота БелТА

4

у рытме жніва

3 Фотафакты гарачай пары

10 Вель мі вя лі кая сям’я

За па вет нае жа дан не ад на го з леп шых ме ха
ні за та раў Ма ла дзе чан ска га ра ё на — каб 
уну кі жы лі ў мір най, спа кой най Бе ла ру сі, не 
ве да ю чы го ла ду і раз ру хі

12 Цвёрды характар — на карысць 
справы 

Машынабудаванне  — моцны бок беларус
кай эканомікі. Дзясяткі тысяч трактароў, гру
завых аўтамабіляў, тысячы камбайнаў і аўто
бусаў, а  яшчэ легкавы транспарт і 
элек тра транспарт выпускаецца штогод. 

16 Выбралі 5 варыятнаў  
з 200 мільёнаў

Пы тан не, як ля чыць па цы ен таў з ка ра на ві ру
сам, усё яшчэ ад кры тае. Ня дзіў на, што сі лы 
мно гіх да след чы каў па ўсім све це кі ну тыя 

18

на по шук пры цэль на га ан ты ка ра на ві рус на га 
срод ку. Робяць свой унёсак ў гэ тую пра цу і 
на шы на ву коў цы

21 Дыскусіі на мясцовыя тэмы 

У Палескім дзяржаўным універсітэце 
прайшлі маладзёжныя анлайндыялогі 
кампаніі ААН 75

22 Ён будаваў хаты, выгадаваў сад 
і траіх дзяцей

Добры след пакінуў на зямлі Ларыён Саро
ка — удзельнік дзвюх войнаў, знатны столяр 
ды цясляр з вёскі Скакуноўшчыны, што ў Бе
шанковіцкім раёне Віцебшчыны. Прыклад 
яго жыцця натхняе на  добрыя справы й 
сына: прадпрымальніка, члена Саюза пісь
меннікаў Беларусі. Бацька, пакінуўшы зям
лю, застаецца заступнікам для Валерыя. Па
водле яго слоў, нават з таго свету з’явіўся, 
каб дапамагчы ў цяжкую хвіліну

Горад, у якім 
камфортна  

ва ўсіх адносінах
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28 Пушкіністка Ларыса Чаркашына 
родам з Ваўкавыска 

Літаратуразнаўца, гісторык літаратуры Лары
са Чаркашына  — вядучая расійская пуш
кіністка. Нарадзілася яна ў Беларусі, на  Га
радзеншчыне. Часта бывае ў розных 
мясцінах сінявокага беларускага краю. До
бра ведае не толькі Гарадзеншчыну, але і Ві
цебшчыну, Полацк. Ларыса Андрэеўна з ціка
васцю сочыць за жыццём Беларусі. Пра гэта, 
пра розныя беларускія адрасы — у размове 
з расійскай пісьменніцай

52

34 Ка лі хо чаш быць зда ро вым

Крам лёў ская ды е та, раз дзель нае хар ча ван
не, ін тэр валь нае га ла дан не, ля чэб ная фіз
куль ту ра, ёга, фіт нес… Так шмат спо са баў 
зберагчы сваё зда роўе, што лёг ка за блы тац
ца. І за плю шчыць  бы на  гэ та ўсё во чы ды 
жыць «якне будзь», але  ж ка ра на ві рус 
не дрэм ле: шу кае са бе но вую ах вя ру з ніз кім 
іму ні тэ там. А хва рэць не хо чац ца, ды і няма 
ка лі: спра вы, спра вы…

44 Для ўсіх, хто любіць тэатр

Ву чэб ны да па мож нік Ры чар да Смоль ска га 
«Гіс то рыя тэ ат ра Бе ла ру сі ХХ–ХХІ  ста год
дзяў», які зу сім ня даў на вый шаў у  свет,  — 
вы дат ная маг чы масць у сціс лым вы гля дзе з 
гэ тай гіс то ры яй па зна ё міц ца 

46 Малая радзіма

Камедыя Аляксея Дударава ў дзвюх дзеях. 
Працяг

32 У казку — пехатой ці на веласіпедзе

Альтэрнатывай замежным падарожжам 
можа стаць экалагiчны адпачынак 

фота на памяць

эдуард астаф’еў:  
«Галоўнае ў творчасці — 
адказнасць перад сабой» 
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яскравае шматаблічча спадчыны 
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п
Пач нем ад ра зу з ліч баў. Яны ад люст роў ва юць рэ аль

ную кар ці ну ўбо рач най, якая на мо мант, ка лі падпісваўся 
ў друк ча со піс, бы ла ў раз га ры. Усяго па краіне па стане на 
17 жніўня ўбрана больш чым 86% плошчаў, а зерня намало
чана больш чым 7 млн тон. Па завяршэнні жніва чакаецца 
рэкордны намалот: каля 9,5 міль ё на тон збож жа.

Да рэ чы, на двор’е ў гэ тым го дзе аг ра ры ям спры яе. Даж
джы, праў да, ча сам зда ра юц ца, але яны, на шчас це, не за
цяж ныя. Але і не вя лі кая не па гадзь — не ў ра дасць для тых, 
хто на кам бай нах. Та му і вы ка рыс тоў ва юць ме ха ні за та ры 
кож ны па год лі вы дзя нёк мак сі маль на.

Розныя СМІ Бе ла ру сі ў гэ ты пе ры яд пра яў ля юць па вы
ша ную ці ка ўнасць да та го, як пра хо дзіць убо рач ная кам па
нія. На ста рон ках цэнт раль ных га зет і ад па вед ных сай тах 
міль га юць фо та здым ка мі пе ра да ві коўме ха ні за та раў, па
жы лых і ма ла дых. Ёсць ся род іх і дзяў ча ты. На кам бай нах 
пра цу юць і ся мей ныя экі па жы, баць кі з сы на мі і доч ка мі, 
бра ты з сёст ра мі, му жы з жон ка мі. Ак тыў на пра яў ля ец ца і 
мо ладзь. Толь кі ма ла дзёж ных экі па жаў — ка ля 750!

Ма за і ку вес так і фак таў з роз ных рэ гі ё наў кра і ны, дзе 
раз гар ну ла ся «Жніво –2020», якое, па сло вах ад на го з кам
бай не раў, быц цам вя нок упры гож вае зем ля роб чую пра цу, 
мы і пра па ну ем чы та чам на ша га ча со пі са.

на вя сел ле за ра бі ла!

Ся мей ны экі паж з Бе рас та віц ка га ра ё на Гро дзен скай 
воб лас ці, у якім ра зам з баць кам пра цуе дач касту дэнт ка, 
на ма ла ціў больш за 1 тыс. тон збож жа. Пе ра да ві коў убо
рач най уша ноў ва лі пра ма ў по лі. Він ша ван ні атры маў да
свед ча ны кам бай нёр Аляк сандр Максімік, а па моч ні кам у 
гэ тым го дзе ў яго 20га до вая дач ка Але на. У сва ёй ка тэ го
рыі — а пра цуе экіпаж на кам бай не «Па лес се GS10» — гэта 
ад ны з лі да раў у раё не. Для ме ха ні за та ра гэ та ўжо 20я па 
лі ку ўбо рач ная, а для дач кі яго — пер шая. Ця пер яна на ва
ка цы ях, скон чы ла трэ ці курс філ фа ка Гро дзен ска га ўні вер
сі тэ та імя Ян кі Ку па лы.

— Я з дзя цін ства прыходзіла да баць кі ў по ле: па гля
дзець, як ён пра цуе. А ў гэ тым го дзе вы ра шы ла ся па пра
ца ваць ра зам з ім. Вя до ма, на пер шым ча се бы ло цяж ка, 
по тым ужо ўвай шла ў гэ ты рытм, — рас па вя дае дзяў чы на. 
Аба вяз каў, пад крэс лі вае, ня ма ла: да па ма гаць па ве сіць або 
зняць жня яр ку, па мыць, пра дуць, аб слу жыць кам байн, па
чысціць пры не аб ход нас ці. Ча сам да во дзі ла ся і з сяр пом 
у ру ках вы хо дзіць, каб без страт зерня пры браць па лег лыя 
ка ла сы.

Дзяў чы на пры зна ец ца, што сур’ ёз на стам ля ла ся. За тое 
прый шло ра зу мен не, што хлеб ні ко лі не бы вае лёг кім. Пра
ца ва лі больш за два тыд ні прак тыч на без вы хад ных. Воль
ныя дні бы ва лі толь кі пры дрэн ным на двор’і.

— Але пра тое, што пай шла на та кую пра цу, ужо са праў
ды не шка дую. Ка лі ўсё атры ма ец ца, то і ў на ступ ным го дзе 
аба вяз ко ва па пра шу ся ў па моч ні цы да баць кі, — усмі ха ец ца 
дзяў чы на. Гро шы, за роб ле ныя на ўбо рач най, яна пла нуе вы
дат ка ваць на вя сел ле. Ура чыс тас ць, дарэчы, за пла на ва ная 
на ве ра сень.

Вы со ка ацэнь вае ўнёсак па моч ні цы і баць ка:
— З род ным ча ла ве кам заў сё ды ляг чэй пра ца ваць. Ра

зу ме ем адзін ад на го з паў сло ва. Ды і са ма па са бе дач ка 
ак тыў ная, пра ца ві тая, та му і пы тан няў не ўзні ка ла. Ура
джай доб ры, да та го ж, бы ва ла, у дзень па 100 тон і больш 
на ма лоч ва лі. Та му і на строй вы дат ны, — ка жа кам бай нер. 
Ён, да рэ чы, хут ка пе ра ся дзе за руль трак та ра, бу дзе пра

У рыт ме жні ва

Алена Максімік да па ма гае баць ку ў бі раць ура джай   
у Бе рас та віц кім ра ё не 
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ца ваць на ўзвор ван ні, рых та ваць асно ву для ўра джаю бу
ду ча га го да.

У Гро дзен скай воб лас ці жні во перасягнула эк ва та р. Усё 
больш у гас па дар ках і тых, хто да мог ся знач ных вы ні каў 
у ра бо це. На прык лад, больш за 90 экі па жаў пе ра адо ле лі 
ты сяч ны ру беж па на ма ло це. Ся род ва дзі це ляў, якія бы лі 
за дзей ні ча ныя на ад возцы збож жа, больш за 100 ты сяч
ні каў. Ёсць ся род пе ра да ві коў і мо ла дзе выя, і ся мей ныя 
экі па жы.

кам бай нёр-ак са кал 

У Стаўб цоў скім ра ё не Мін скай воб лас ці ўша ноў ва лі 
кам бай нё ра Ге на дзя Цвір ко, які ўдзель ні чае ва ўбо рач най 
у 55ы раз. Яму 73 га ды. Усё жыц цё пры свя ціў ён сель скай 
гас па дар цы.

Пра цуе ў ААТ «Аг ра нё ман скі»: пад час убо рач най — кам
бай нёрам, у ас тат ні час — бры га дзі рам вы твор ча га ўчаст ка. 
Так што ў гас па дар цы ён пра цуе круг лы год. Яму да во дзі
ла ся пра ца ваць на са мых роз ных кам бай нах і пры тым заў
сё ды па каз ваць вы со кія вы ні кі. Асаб лі вых сак рэ таў, лі чыць 
Ге надзь Цвір ко, у пра цы кам бай нё ра ня ма. Га лоў нае — пра
ца ваць пла на мер на і ста ран на, каб са браць хлеб свое ча со ва 
і ка ла сок да ка лас ка.

На яго ра хун ку мно га ўзна га род. Гэ та і ме даль «За доб
лес ную пра цу» (1970), і га на ро вая гра ма та Вяр хоў на га са ве та 
БССР (1974), і ор дэн Пра цоў на га Чыр во на га Сця га (1975). 
У 2015 го дзе ён быў уз на га ро джа ны ор дэ нам Па ша ны. На гэ
тых да сяг нен нях Ге надзь Цвір ко не спы ня ец ца. «Бу дзе зда
роўе — бу ду ста рац ца яшчэ пра ца ваць», — ба дзё ра ка жа ён.

І не стам ля ец ца пра ца ваць, ах вот на пе ра да ючы свой 
во пыт мо ла дзі. «Для нас та кія лю дзі — прык лад лю бо ві да 
зям лі, да сва ёй спра вы, доб ра сум лен най пра цы. Мы на піт
ва ем ся яго энер гі яй, за да валь нен нем ад зробленай пра
цы», — па дзя ліў ся меркаваннямі пра ветэрана ды рэк тар 
ААТ «Аг ра нё ман скі» Дзя ніс За хар чук.

Мі ністр сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Іван Круп ко 
ўру чыў Ге на дзю Цвір ко Ганаровы на груд ны знак Мін сель
гас хар ча «За за слу гі ў сель скай гас па дар цы». «Дзя ку ем вам 
за тое, што вы па да еце прык лад на шай мо ла дзі. Каб пра ца
ваць столь кі га доў, убі ра ю чы хлеб, трэ ба са праў ды лю біць 
гэ тую зям лю, лю біць сваю кра і ну», — ска заў ён.

Ге на дзю Цвір ко ўру чы лі ўзна га ро ды і ад Бе ла рус ка га 
пра фе сій на га са ю за ра бот ні каў аг ра пра мыс ло ва га комп

лек су, Стаўб цоў ска га рай вы кан ка ма, ААТ «Аг ра нё ман
скі».

ААТ «Аг ра нё ман скі» — буй ная гас па дар ка ў Стаўб цоў
скім ра ё не з 6 тыс. га ворыўных зямель, у якой пра цу юць 
ка ля 230 ча ла век. 

ан ге лі на + яў ген 

У Ма гі лёў скай воб лас ці па моч ні ка мі кам бай нё раў пра
цу юць 13 жан чын — у па ры з баць ка мі, бра та мі, му жа мі. 
На Шкло ўшчы не іх тры — гэта больш, чым у ін шых ра ё нах. 
Гэ тыя экі па жы на ад мыс ло вым улі ку і ў па ша не. На прык лад, 
у Хо цім скім ра ё не Ла ры са Анд рэй чан ка ва з му жам пра цуе 
на жні ве ўжо 9ы се зон. А На тал ля Ла ко віч у Слаў га рад скім 
ра ё не з баць кам вый шла ў по ле пер шы раз. Кож ная з іх га
на рыц ца сва ёй но вай пра фе сі яй. І пра цу юць такія экі па жы 
на роў ні з усі мі ў вя лі кай ар міі бе ла рус кіх хле ба ро баў.

У тое, што Ан ге лі на Анд рэй ка вец ужо дру гі се зон пра
цуе па моч ні кам кам бай нё ра, мно гія зна ё мыя не ве раць 
да гэ туль. Сё ле та дзяў чы на скон чы ла філ фак Го мель ска га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та і праз ме сяц будзе ву чыць дзя цей 
бе ла рус кай мо ве. А па куль ра зам са сва ім сяб рам Яў ге нам 
Шэў чы кам у бі рае хлеб у шкло ўскім ААТ «Га вя ды Аг ра» — 
кі ру ю чая кам па нія хол дын гу. Ма ла дыя людзі ра ду юц ца та
му, што ле тась пры ня лі ра шэн не вый сці ўдва іх на хлеб нае 
по ле. Хоць дзяў чы не прый шло ся пе ра адо лець унут ра ны 
страх — і пе рад ма гут най, на пер шы по гляд гроз най ма шы
най, і пе рад ча сам прад узя тым стаў лен нем да сі ту а цыі, ка лі 
жан чы на бя рэц ца за тра ды цый на муж чын скую спра ву.

— Скар дзіц ца на тое, што пра ца па моч ніцы кам бай нё ра 
скла да ная, не ста ну, — пры зна ец ца Ан ге лі на. — Пра цую я з 
ра дас цю і за да валь нен нем. Жэ ня мя не бе ра жэ — да па ма
гае. Па тро ху на ву чае. Вя до ма, за штур вал кам бай на па куль 
не ся ду, хоць у мя не ёсць пра вы трак та рыс та, атры ма ныя 
яшчэ ў шко ле. У мае аба вяз кі ўва хо дзіць па чыс ціць тэх ні ку 
пас ля вы ха ду ў по ле, уваж лі ва са чыць за тым, каб на шля ху 
не бы ло ка мя нёў або ін шых пе ра шкод, на зі раць, каб збож жа 
ўбі ра ла ся без страт.

А сё май ра ні цы Ангеліна і Яўген з ка ман дай ка ле гаў кам
бай нё раў ужо на ма шын ным два ры. Да дзе вя ці ў па год ны 
дзень кам байн га то вы да пра цы. Толь кі даж джы зніжаюць 
часам тэм пы ўбор кі, тады да во дзіц ца ча каць на краі по
ля, па куль ко лас пад сох не. Але ў ка бі не кам бай на ўтуль на, 
пра ха лод на — пра цуе кан ды цы я нер. У ха ла дзіль ні ку ва да, 

55-е жні во за слу жа на га кам бай нё ра Ге на дзя Цвір ко Ан ге лі на Анд рэй ка вец і яў ген Шэў чык пра цу юць ра зам 
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якую ра зам з абе дам пры во зяць у по ле. Ва кол пра стор хлеб
най ні вы. Пра цу ец ца з кам фор там.

Яў ге ну Шэў чы ку, ма ла до му ме ха ні за та ру, які пры ехаў 
у гас па дар ку тры га ды та му з Брэсц кай воб лас ці, да ве ры лі 
но вы кам байн. Ця пер ён шчы ра за да во ле ны, што аб раў са бе 
ў па ма га тыя Ан ге лі ну:

— Кам байн пра цуе вы дат на. У ка бі не ў мя не чыс ці ня і 
па ра дак, заў сё ды ёсць пе ра кус, які Ан ге лі на  га туе, бо ў па
год ны дзень мы ў по лі да цям на — лёгка пра га ла дац ца. Нам, 
вя до ма, і абе ды пры во зяць, і ва ду. Та кая су поль ная пра ца 
аб’ яд ноў вае, зблі жае. Па моч ні ца ў мя не пра ца ві тая, ад каз
ная, ды яшчэ і пры го жая.

васіль ма ле ві ч з верцялішак 

Адзін з леп шых кам бай не раў У СВК «Пра грэсВер
ця ліш кі» Гро дзен ска га ра ё на Ва сіль Ма ле віч пра во дзіць 
сваё 37е жні во. І ў пару жніва яму споў ні ла ся 64. Як звы
чай на, у свой дзень на ра джэн ня ён быў у по лі за ру лём 
лю бі май тэх ні кі. А пра цуе ён на кам бай не з 1983 го да. 
Ма ле віч жар туе, што за па ло ву яго ця пе раш ніх ка ле гаў 
яшчэ на све це не бы ло, ка лі ён вый шаў у по ле як ме ха
ні за тардэ бю тант. Зрэш ты, жарт не да лё кі ад іс ці ны: ка лі 
Ва сіль па чы наў, яшчэ су стра ка лі ся кам бай ны з ад кры тай 
ка бі най і лёг кім бры зен та вым на ве сам. У се зо не2020 па
казвае добры прыклад іншым: на час напісання тэксту ў 
яго 1650 тон на ма ло ту.

Не га вар кі Ва сіль Ва сі ле віч рас па вя дае пра сваю пра цу з 
не пры ха ва най лю боўю:

— Рос на вёс цы, з дзя цін ства цац кі бы лі не па трэб
ныя — дай толь кі па кра таць ру ка мі сель гас тэх ні ку і па ся
дзець у ка бі не. У вы ні ку да ча го імк нуў ся, та го да мог ся. З 
16 га доў пра цую ў кал га се. Га ды пра ля це лі хут ка, ця пер я, 
на пэў на, са мы ўзрос та вы ме ха ні за тар у на шай гас па дар цы. 
Не як ска заў кі раў ніц тву: бу ду пра ца ваць у по лі, па куль зма
гу пры но сіць ка рысць. 

Пра ца, вя до ма, пра цай. А вось як ён ста віц ца да та го, 
што но сіць проз ві шча та кое ж, як і ў су свет на вя до ма га аў
та ра «Чор на га квад ра та? Ці зна ё мы з яго твор час цю?

— Ка зі мір Ма ле віч? Так, тро хі зна ё мы. Ары гі наль ны 
мас так. І кар ці ну «Чор ны квад рат» ве даю. Хоць у мя не тут 
свае квад ра ты! Вось сён ня, на прык лад, да ру чы лі пры бі
раць яра вое рап са вае по ле — 100 гек та раў, ёсць дзе ра за

гнац ца. Да рэ чы, пра цую звы чай на да 22:00, а по тым спя
ша ю ся да до му. На ле та ў Вер ця ліш кі з го ра да пры еха лі 
ўну кі. Яны, па куль мя не не да ча ка юц ца і не па гу та раць з 
дзе дам, спаць не кла дуц ца. А я, як бы ні ста міў ся, заў сё
ды па гля джу пра гноз на двор’я на заўт ра: ці не ча ка ец ца 
дождж? Толь кі ён мо жа зблы таць пла ны на ўбо рач ную…

драз ды заў сё ды ў лі да рах 

Бра тыме ха ні за та ры Анд рэй і Сяр гей Драз ды з Кі раў
ска га ра ё на Ма гі лёў скай воб лас ці — прад стаў ні кі зна ка
мі тай у Кі раў скім ра ё не ды нас тыі, ра зам пра цу юць у ААТ 
«Рассвет імя К. П. Ар лоў ска га». Яны пра даўжаюць сель ска
гас па дар чую ды нас тыю: у ААТ да гэ туль пра цу юць іх баць
кі — двайняты Мі ка лай і Ана толь. Ра ней тут жа пра ца ваў 
і іх баць ка — дзя ду ля Анд рэя і Сяр гея. Пры  тым Драз ды 
заў сё ды бы лі ў лі да рах. Мі ка лай, на прык лад, не ад на ра зо ва 
ста на віў ся пе ра мож цам рэс пуб лі кан ска га спа бор ніц тва па 
на ма ло тах.

— Ма лень кі мі мы заў сё ды імк ну лі ся трапіць да іх 
на пра цу, — уз гад вае Сяр гей. — Ка лі та та або дзядзь ка бра
лі нас з са бой на кам байн, гэ та бы ло за хап лен не! Ка лі пад
рас лі, ці ка васць да сель скай гас па дар кі ста ла больш прад
мет най. Мы за да ва лі шмат пы тан няў, звяр та лі ўва гу на тое, 
дзе, што і як ро біц ца. Ця пер ідзём шляхам сва я коў і ні ра зу 
не па шка да ва лі аб гэ тым.

— Без ліш няй сціп лас ці ска жу, што мы з бра там ру
кас тыя, а доб ры стан ма шы ны як раз і да зва ляе быць у лі
дарах, — усмі ха ец ца Анд рэй. — Сяр гей — спец у ра мон це 
тэх ні кі, у яго ру ках ра бо та спо рыц ца, але і я не больш чым 
па срэд ны. Ба ла зе до свед ма ец ца. Для мя не гэ та не пер шы 
ўбо рач ны се зон: па спеў па пра ца ваць у «Рассвете» да пры
зы ву на служ бу, а як вяр нуў ся ў гэ тым го дзе з вой ска, зноў 
улад ка ваў ся сю ды.

Пра ца ваць поруч з бліз кім ча ла ве кам знач на пра сцей, 
пры зна юц ца Драз ды:

— Мы бра ты не толь кі па кры ві, але і па ду ху. Аба
вяз кі па між са бой не раз мяр коў ва ем, а на груз ку дзе лім 
па роў ну. Пы тан ні вы ра ша ем хут ка, і адзін другому да
вяраем.

Та кая ўза е ма да па мо га, пад трым ка і поў нае ра зу мен не 
да зва ля юць да ся гаць вы дат ных вы ні каў. Бра ты леп шыя на 
жніве не толь кі ў род най гас па дар цы, але і ў ра ё не.

Ва сіль Ма ле віч —
кам бай нёр леп шы з леп шых 

Бра ты-ме ха ні за та ры Анд рэй і Сяр гей Драз ды — прад стаў ні кі ды нас тыі 
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У гэ тым го дзе ў Ма гі лёў скай воб лас ці чакаюць выдат
ны ўраджай. Для па раў на ння: ка лі мі ну лым ле там ся рэд няя 
ўра джай насць скла да ла 25,9 цэнт не ра з гек та ра, то ў гэ тым 
се зо не — 33,1. 

па клі кан не хле ба ро ба — у ге нах 

Чац вёр ты се зон 26 га до вая Ма ры на Ку ля шо ва — на
стаў ніца анг лій скай мо вы і ма гістр фі ла ла гіч ных на
вук — пра цуе па моч ні цай кам бай нё ра ў баць кі — у ААТ 
«Мір ны Аг ра» Ча вус ка га ра ё на. Ра ман ты ка пра фе сіі хле
ба ро ба кож нае ле та ва біць яе ра зам з бра там з го ра да ў 
по ле.

Пад’ ём у 6 ра ні цы. Ся мей ны пад рад Ку ля шо вых — баць
ка Свя та слаў Ва сі ле віч, дач ка Ма ры на і яе ста рэй шы брат 
Анд рэй — сне дае на ха ду і спя ша ец ца на ма шын ны двор: 
як толь кі спа дае ра са, у по лі за кі пае пра ца. Калі на двор’е не 
падводзіць — да до му вяр таюцца ў 11 ве ча ра.

— Як толь кі атры ма ла пра вы кі роў цы ча ты ры га ды 
та му, улад ка ва ла ся па моч ні цай кам бай нё ра ў на шай гас
па дар цы «Мір ны Аг ра», — кажа Марына. — З бра там да
па ма га лі баць ку з дзя цін ства. Спа чат ку, ка лі бы лі ма лень
кі мі, пра сі лі ся прос та па ся дзець у ка бі не, по тым та та стаў 
да зва ляць па да ваць ін стру мент і змаз ваць агрэгаты. Ця
пер ма гу са ма па чыс ціць жня яр ку, пад кру ціць гай ку, па
вяр нуць тру бу, каб збож жа вы сы па ла ся, а ка лі трэ ба, то і 
на кам бай не пра ехаць. Па дум ваю атры маць па свед чан не 
і для кі ра ван ня трак та рам — та ды і кам бай нё рам зма гу 
стаць.

— Мне, вя до ма, да та ты і бра та да лё ка — у іх цэ лая ка
лек цыя ўз на га род. Баць ку не як на аб лас ных «Да жын ках» 
уру чы лі аў та ма біль, Анд рэй у мі ну лым го дзе пе ра мог у ра
ён ным спа бор ніц тве ся род ма ла дзёж ных экі па жаў.

У Ку ля шо вых па клі кан не хле ба ро ба ў ге нах. Не ка лі 
па моч ні кам у Свя та сла ва Ва сі ле ві ча быў яго баць ка — ён 
пра ца ваў у гас па дар цы ва дзі це лем. З го да ў год жон ка про
сіц ца на пар ні цай, толь кі вось праблема: ня ма ў яе пра воў 
кі роў цы — нель га.

— Гэ та мая 28я ўбо рач ная, — Свя та слаў Ку ля шоў па
га дзіў ся па гу та рыць пад час абе ду ў по лі: да ра гая кож ная 
хві лі на. — Дач ка ў па моч ні цах — вя лі кая да па мо га. Яна і 
па жа но ча му да гле дзіць: круж ку ха лод на га ква су на ха
ду па дасць, «сса бой ку» не за бу дзе, у ка бі не пад трым лі вае 

чыс ці ню і па ра дак. Ды і пра сцей у ча ты ры ру кі: да па мо жа і 
да ку мен ты афор міць, і тэх ні ку ад рэ гу ля ваць.

Хлеб сё ле та ў полі вы дат ны, толь кі даж джы пры му
ша юць па нер ва вац ца хле ба ро баў. Та му яны кож ную па
год ную хві лі ну спра бу юць уха піць. Праў да, Анд рэй тро хі 
ад стае: кам байн па ру ра зоў ла маў ся. Што зро біш: жа ле
за. А вось Ма ры на не толь кі са мы сім па тыч ны хле ба роб 
у гас па дар цы, але і ва ло дае анг лій скай, ня мец кай і поль
скай мо ва мі. На стаў ніца анг лій скай мо вы ў ча вус кай шко
ле, тры з пя ці га доў па мэ та вым раз мер ка ван ні ўжо ад
пра ца ва ла.

у бе ла рус кай швей ца рыі — го ра ча!

Тут, і са праў ды, вель мі пры го жа. Не здар ма ка жуць, што 
На ва груд скі ра ён — Швей ца рыя у мі ні я цю ры. І рэ льеф яе 
на гад вае па блі зу аг ра га рад ка Ня гне ві чы, дзе пра цуе адзін з 
лі дараў жні ва ў ра ё не Іван Жар ко.

— Убо рач ная — ка жа ён, спы ніў шы свой кам байн на 
ўскрай ку поля, — гэ та вя нок зем ля роб чай пра цы, вы нік на
пру жа най і кар пат лі вай пра цы сот няў, ты сяч лю дзей. Тых, 
хто араў, се яў, апра цоў ваў па лі. А ўра джай ба га ты. Гля джу 
навокал — ду ша ра ду ец ца! Бу дзем з хле бам!

Трымаючы належную дыстанцыю, ін шыя кам бай ны 
друж на і ўпэў не на паў зуць на ўзвышша. Дзі ву да еш ся, як 
пры та кім скла да ным рэ лье фе атры моў ва ец ца ў бі раць ура
джай вы шэй за 50 цэнт не раў з гек та ра! Пры тым за кам бай
на мі за ста ец ца роў нае ржы шча і не ві даць ні зярнятка, якое 
маг ло б пра сы пац ца.

На сва ім кам бай не Іван Жар ко пра цуе ўжо ў мяне дзя
вя ты се зон і ве дае ма шы ну дасканала. А на ма ла ціў ужо 
1390 тон.

— Мы, — ка жа, — на эк ва та ры жні ва. Ад ной чы бы ло 
дзве з па ло вай ты ся чы тон. Мяр ку ю чы па тэм пах убор
кі, сёлета пе ра сяг нём гэ ты вы нік. Бу дзе ўну ку і ўнуч цы 
на гас цін цы. Ды і нам з жон кай за ста нец ца… Да рэ чы, 
жон ка мая смя ец ца: Ва ня, ка жа, ты за ўбо рач ную па ві нен 
быц цам бы схуд нець, а па пра віў ся. Але як тут схуд не еш?! 
Та кія на ва рыс тыя бар шчы са смя та най, апе тыт ныя кат
ле ты і каў бас кі пры во зяць у по ле на абед — паль чы кі аб
лі жаш!

Мі ха лі на Чар ка шы на.
З вы ка ры стан нем ма тэ ры я лаў Бел ТА, «СБ. Бе ла русь се год ня».

Ма гістр фі ла ла гіч ных на вук Ма ры на ку ля шо ва сяб руе з кам бай нам кам бай нёр іван Жар ко мыс ліць вобразна 
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П
ра тое, у чым знач
насць хле ба, за
ду ма ла ся даў но. 
Яшчэ ў дзі ця чым 
са дзе, помніцца, 
дзе мой баць ка
му зы кант па су мя
шчаль ніц тве пра
ца ваў за гад чы кам 

гас па дар кі. Ад ной чы, ідучы праз кух
ню да яго ў «ка бі нет без вок наў» (так 
ён жар таў лі ва на зы ваў склад з пра дук
та мі, дзе ся род вя лі кіх ка ро бак ста яў 
і стол з на столь най лям пай, і крэс ла), 
я сёетое ці ка вае за ўва жала. Дзет са
даў ская ку хар ка Фё да раў на, се дзя чы 
на крэс ле, неш та «дзяўб ла» з да ло ні. 
Па доб най на вя лі кую бе лую птуш ку 
яе ра біў бе ла снеж ны ха лат. І яшчэ чор
ныя бліс ку чыя во чыпа це ры… Уба
чыў шы, што я за тры ма ла ся на су праць 
яе, Фё да раў на ўсміх ну ла ся: «Хо чаш 
блі нец з мя сам, толь кі што на кру ці ла?» 
Я па хі та ла га ла вой: маў ляў, не, по тым, 
ута ро піў шы ся на яе ру кі. Фё да раў на 
за смя я ла ся і рас кры ла да лонь ло дач
кай. Я па ды шла і ўба чы ла ў той ло дач
цы хлеб ныя крош кі. Ды ад чу ла, як мая 
ма лень кая да лонь ка пе ра ўтва ра ец ца ў 
ло дач ку і са ма цяг нец ца да Фё да раў ны. 
Тая на сы па ла мне кро шак. І, пад няў
шы ся з крэс ла, пра доўжыла на ра заць 
хлеб, які цаг лін ка мі ля жаў на вя лі кай 
драў ля най дош цы. Пад рых та ваў шы 
чар го вую пор цыю, яна пе ра кла ла пра

ста кут ныя ка ва лач кі на драў ля ны пад
нос з бор ці ка мі, а крош кі аку рат на са
бра ла ў куп ку. «Ідзі, — ска за ла, — яшчэ 
вазь мі са бе. І па ню хай, як пах не. Хлеб 
цёп лы…».

Хлеб ны, злёг ку кіс ла ва ты во дар 
змеш ваў ся з па ха мі за сма жа ных блі
ноў, якія та мі лі ся на вя лі кай па тэль
ні, га ро ха ва га су пу і ягад на га кі ся лю. 
Да рэ чы, яго ва ры лі з улас ных ягад і 
садавіны, якія рас лі на дзет са даў скім 
пад вор ку: там спе лі парэчкі, віш ні і яб
лы кі. Мы, дзят ва, да па ма га лі Фё да раў
не збі раць і агрэст, і ма лі ну, і чор ную з 
чыр во най па рэч кі. І на ват віш ні рва лі, 
дзе ніжэй.

Мне не за быць і тое, як нас ву чы
лі ад роз ні ваць смак ягад. На пэў на, 
та ды нам бы ло па ча ты рыпяць га
доў. За нят кі пра хо дзі лі пра ма ў два ры, 
у аль тан цы ад ра зу ж пас ля сня дан ку. 
Лі пень, па мя таю, та ды ста яў спя кот
ны. Але су хая спё ка пе ра но сі ла ся на мі 
лёг ка.

На дыш ла чар га і мне пра явіць ся
бе. Мне за вя за лі во чы, пад вя лі да вы
ха валь ні цы і папрасілі ад крыць рот. 
Я ад чу ла, як аб зу бы стук ну ла вя лі кая 
лыж ка з яга да мі. Дух мя ны мікс трэ ба 
бы ло раз жа ваць, пра глы нуць, а по тым 
з за вя за ны мі ва чы ма апі саць, з ча го ён 
скла даў ся.

Я не па мя таю, каб хтоне будзь з 
дзя цей не змог спра віц ца з тым смач
ным за дан нем. Усе ве ся лі лі ся, асаб лі ва 

ка лі рас кры ва ўся кіс лы смак чыр во
най па рэч кі. Тыя, хто елі яга ды, ме лі 
аша лам ляль ны вы гляд, асаб лі ва ка лі 
ад іх мор шчы лі ся. Бо ў асноў ным усе 
мы вельмі любілі ўсё салодкае ў тыя 
да лі кат ныя дзі ця чыя га ды. Ка му ж 
бы ло вель мі кіс ла, та му да ва лі нават 
ка ва ла чак хле ба…

А крош кі тыя хлеб ныя по бач з 
утуль най Фё да раў най я па дзяўб ла ўсе, 
без супынку. Ме на ві та та ды па ча ла 
для мя не ад кры ва цца Хлеб ная Кра і
на. Я ба чы ла, якой да лі кат най у да чы
нен ні да хле ба бы ла на ша ку хар ка. Ні 
крош ачкі не зва лі ла ся на пад ло гу з яе 
ру кі. І ні сло ва мне яна тады не ска
за ла, як трэ ба хлеб бе раг чы. Гэ та быў 
адзін з леп шых для мя не ўро каў ша на
ван ня хле ба.

У тую да лё кую савецкую пару асар
ты мент хле ба ва ўкра ін скай пра він цыі, 
у Ваў чан ску, што на Хар каў шчы не, быў 
не ба га тым: чор ны жыт ні ды шэ ры ў 
вы гля дзе цаг лінак, а бе лы быў у дэ фі
цы це. Трэ ба бы ло тра піць у хлеб ны 
ма га зін да пры во зу, каб сха піць бе ла
га. Але ў дзя цін стве мы ў тыя дэ та лі 
не надта ўда ва лі ся, зрэш ты, як і не ду
ма лі ні пра дэ фі цыт та ва раў, ні пра 
тое, што хлеб за вод у на шым го ра дзе 
пра ца ваў бес пе ра бой на, а хле ба бе ла га 
ча мусь ці было мала. Нам ка за лі: трэ ба 
сха дзіць па хлеб. І мы, пя ці га до выя ці 
шас ці га до выя, ра дас на іш лі, куп ля лі 
па бо ха ну, і гэ та бы ло свя та. Не ма гу 

Хлеб надзённы — 
як ды Хан не...

Эсэ
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не ўсміх нуц ца, ус па мі на ю чы, з які мі 
аба дра ны мі па кра ях бо ха на мі вяр та
лі ся мы да до му.

Якім жа смач ным і духмяным быў 
ме на ві та акра ец хле ба!

Яшчэ ў дзя цін стве я ад чу ла, што 
хлеб у роз ную пару го да пах не пароз
на му. Ле там — са ла дос цю, мё дам і тра
вой, асаб лі ва ка лі па шан цуе ку піць 
цёп лы. А ўзім ку — хо ла дам, ні бы во
дар яго на ма ро зе за кры ваецца. Ды зі
мой яго і ку саць, тым больш паль ца мі 
шчы каць — не ха це ла ся: мерз лі вус ны 
і паль цы. А ка лі ў са ка ві ку па чы на ла 
пры пя каць сон ца, то і хлеб у на шых ру
ках па да ро зе да до му па чы наў ды хаць. 
Яго злёг ку цёп лае ды хан не абя ца ла 
нам: зу сім хут ка мы гур там ад пра вім
ся па першацветы, за Крэй да вую га ру, 
а по тым і па вяр бу, якая рас ла за аэ ра
дро мам на га ры. А по тым, ка лі зу сім 
па цяп лее, пач нуц ца па лё ты кур сан таў. 
І мы бу дзем гля дзець, як яны ўва хо
дзяць то ў што пар, то пят лю Не сце
ра ва робяць… Пра што мы ад ной чы 
і бал ба та лі з сяб роў кай Алач кай, сто
я чы на маст ку, пад якім ве се ла бег лі 
вяс но выя во ды. І як яна вы пус ці ла ту
ды свой бо хан, не ра зу мею! Па мя таю, 
на мок лы хлеб за тры маў ся  між кус тоў, 
і мы яго па спра ба ва лі вы цяг нуць, але 
ён па спеў раз бух нуть. Ні чо га, ска за ла 
я, па кі нем яго тут, птуш кі па дзяў буць, 
а мы з та бой вер нем ся ў кра му і яшчэ 
ку пім. Ба ла зе, крам ка, якая на зы ва
ла ся ва ўжыт ку жы ха роў — «Бел га
рад ская», бы ла ў мінутах пя ці бе гу ад 
нас…

Хлеб — цуд! Ён слу жыў і ла сун кам 
для нас. Най больш смач ны быў хлеб 
не ў ха це з су пам, а на све жым па вет
ры. Ад ной чы су сед скі Ва лер ка вый шаў 
на ву лі цу з лустай хле ба, на якой ля жаў, 
як мне зда лёк па да ло ся, снег. Пры чым 
ён на ва чах рас та ваў. Я стрым га лоў 
па бег ла да до му, каб і мне та кую лусту 
далі. Ба бу ля Каця, сме ю чы ся, ад рэ за ла 
мне акра ец, злёг ку аб мак ну ла ў вяд ры 
з ва дой, по тым узя ла ста ло вую лыж ку, 
на бра ла з бан кі цук ру — і гус та па сы
па ла. Пра цяг ва ю чы мне лусту, ска за ла 
мі ма ходзь: «І мы, Химо, люди…» Гэ та 
зна чыць, што і мы ані не горшыя за ін
шых. Сэнс тае по каз кі я зра зу ме ла паз
ней.

З гор дым вы гля дам я вый шла да 
Ва лер кі і, ся да ю чы на ла вач ку, паў та
ры ла сло вы ба бу лі: і мы, Химо, люди… 
Цу кар хра бус цеў на зу бах, і нам бы ло 
ве се ла. На ву лі цы мы так са ма елі хлеб 

з ва рэн нем, з мас лам і сол лю. І на ват 
са смаль цам: так ва Укра і не на зы ва юць 
топ ле ны сві ны тлушч.

А яшчэ мне па да ба лі ся жыт нія су
ха ры, якія ба бу ля су шы ла на пе чы і ў 
ду хоў цы. Іх во дар плыў па ўсёй на шай 
ма лень кай ха це, у якой бы ла толь кі 
кух ня ды адзін па кой. Так бы мо віць, 
гас цёў ня. Тыя су ха ры я так са ма ця га ла 
з ка мор кі, дзе яны віселі ў вя лі кім па
лат ня ным мяш ку. Ка лі ўжо сту дэнт кай 
пры яз джа ла ў гос ці да баць коў на ка ні
ку лы, той мех усё яшчэ ві сеў у кла доў
цы. Не як ска за ла баць кам, што па ра б 
па зба віц ца ад яго: хле ба ця пер удо
сталь. На што ма ма, цяж ка ўздых нуў
шы, ска за ла: «Той мя шок бы нам у дні 
га ла да мо ру ці ў аку па цыі…». Ста ле
ючы, я зра зу ме ла і ма мін сму так, і боль, 
і жа дан не, каб ха ла дзіль нік быў поўны, 
і хлеб заў сё ды ў до ме ўсё ж быў.

А су ха ры мы ўсё ж ад да лі су сед цы. 
Цёт ка Мар фа, Ва лер кі на ма ці, іх раз
ма чы ла і ку рам скар мі ла.

Як ка жуць, і на са мрэч — усе мы 
ро дам з дзя цін ства. На шы звыч кі, ха
рак та ры, сма кі, пе ра ва гі — усё ад туль. 
Па гэ ты ча с мне, як і мно гім да рос лым 
лю дзям, па да ба ец ца акра ец све жа
га хле ба, і во дар яго так са ма. Кож ны 
раз, як едзем у  вёс ку Яц каў шчы ну, 
што на Брэст чы не, пра яз джа ем праз 
Клецак. Там спы ня ем ся ка ля рын ку, і 
куп ля ем хлеб — фармавы, цалінкай. 
У Мін ску та кі рэд касць. Клец кі — цу
доў най якас ці: тан чыць у ру цэ! Так 
я ка жу, ка лі ка ва лак пас ля на ціс кан ня 
тут жа вяр тае сваю форму. Гэ ты хлеб 
пя куць на Клец кім хлеб за во дзе. Я з 
аса ло дай рэ жу яго на ка вал кі, ма жу 
сме тан ка вым маслам, па сы паю сол лю, 
і мы п’ем гар ба ту з да ро гі. Ста ла ўжо 
тра ды цы яй на кры ваць стол пад віш
ня мі ў ста рым яб лы не вым са дзе, які 
са дзі лі баць кі му жа — Іван Іо сі фа віч 
ды Вольга Ры го раў на. Вось і на днях 
у вы хад ныя іх ус па мі на лі пад гул кам
бай наў, якія з ра ні цы да но чы і глы бо
кім ве ча рам пра ца ва лі. У Бе ла ру сі — 
убо рач ная. І на двор’е спры яе. Муж 
рас каз ваў, як школь ні кам да па ма гаў 
баць ку на кам бай не ў тыя га ра чыя дні, 
ка лі хлеб у бі ра лі з па лёў.

А яшчэ мы ха дзі лі за вёс ку і на зі
ра лі, як зла джа на кам бай ны ру ха юц
ца. Ра ні цай на по ле прыехаў пер шы. 
Кам байн «Палессе» пра хо дзіць ад да
ро гі дзве па ла сы і зай мае сваю за гон
ку. А по тым пры ехалі яшчэ ча ты ры 
ма шы ны. І кам бай нё ры, не дамаў ля ю

чы ся, ідуць на свае ўчаст кі. А ма шы ны 
пад за груз ку ўжо іх ча ка юць. На ўзбо
чы не да ро гі ста іць і па жар ная ма шы на: 
ці ма ла што, час жа га ра чы.

Гэ та ча раў ніц тва, ка лі ба чыш, як 
паў на важ кай плынню сып лец ца зала
тое зер не ў ку завы ма гут ных ве лі ка
гру заў. І не мен шы цуд — чароды бус
лоў, якія за ся ро джа на кро чаць услед 
за кам бай на мі па ржы шчы. І не ба яц ца 
ж! Кра наль нае ві до ві шча! Муж ка жа: 
хут ка і мы шам раз до лле бу дзе! А я да
даю, сме ю чы ся: і кош кам.

Га во рым і пра тое, якая цяж кая 
пра ца кам бай нёра: гул, пыл, спя ко та… 
Гэ та нам, га ра джа нам, з бо ку пры ем
на за пра цэ сам убор кі хле ба на зі раць. 
І за тым, як зпад ко лаў кам бай на сце
лец ца са ло ма, у роў ныя рады з яе кла
дзец ца. І як пас ля ру ло ны эс тэ тыч на 
гля дзяц ца на зжатай ніве! А да ча го 
пры ем на па жа ваць зерне пша ні цы! І 
больш за тое: узяць пяцьшэсць ста ло
вых лы жак такіх зярнят, за ліць цёп лай 
ва дой, га дзін два нац цаць на стой ваць. І 
вось ён, на пой сла вян пад наз вай су ры
ца. Ад ца дзі і пі на зда роўе! А по тым і 
паў тор на збож жа мож на за ліць. А пас
ля, ка лі зяр ня ты па кі нуць у бан цы, яны 
да дуць  раст кі. Пра тое, якія пра рост кі 
ка рыс ныя, ве да юць мно гія. Там шмат 
ві та мі наў і мік ра эле мен таў.

Вось та кое яно, зер не — ас но ва для 
хле ба!

Доў гія га ды знач насць хле ба ў 
мя не аса цы я ва лася з крош ка мі ку хар
кі Фё да раў ны. Та му, іду чы па жыц ці, 
я не вы кі ну ла ні ка ва лач ка — ні ра зу, 
ад ной чы ўба чыў шы, як бе раж лі ва яна 
да яго  ста ві ла ся. І баць кі мае, якія пе
ра жы лі цяж кія ча сы, да хле ба ста ві лі ся 
з па ва гай. Але ні пра каш тоў насць му
кі, ні зер ня не за дум ва ла ся. Ус пры ма ла 
як на леж нае. Ёсць хлеб і ёсць. І му ка 
так са ма. На ват та ды, ка лі ў ста рэй шых 
кла сах ся рэд няй шко лы ска ка лі мы 
на сцір це са ло мы. Ве се ла бы ло за ла
зіць на са мую яе вяр шы ню і з’яз джаць 
уніз…

Так, з ма лен ства я не ўсве дам ля ла, 
на коль кі цяж кая пра ца тых, хто зерне 
сее, вырошчвае, у бі рае, пячэ хлеб… 
Што гэты хлеб — святое. А ця пер па
асаб лі ва му вост ра я ра зу мею, што і са
праў ды хлеб — уся му га ла ва, у ха це — 
гас па дар, як ка жуць бе ла ру сы. Ён як 
ды хан не, без яко га жыц ця ня ма.

А бу дзе хлеб, як у на ро дзе га во рыц
ца, бу дзе і пес ня.

Ва лян ці на Жда но віч
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д
— Дзя ду ля, дзе да! — як па ка ман

дзе рва ну ла на пе рад дзят ва па ка лю
чым ір жы шчы, ка лі ме ха ні за тар за глу
шыў ма тор свай го «Амка до ра».

Кар ці на, пры зна ю ся, яшчэ тая! 
Бо 20 уну каў, па ды ма ю чы пыл, нес лі
ся па по лі да дзе да. По тым аб ды ма лі 
яго, пра сі лі ся хто на руч кі, хто ў ка
бі ну трак та ра, смеш на ка рас ка лі ся па 
сцір це са ло мы. У гэ тым шу ме, га ме, 
ве ся лос ці фо та кар ла віў кра наль ныя 
кад ры. І толь кі сам дзед Франц, шчас
лі вы, але тро хі збі ты з пан та лы ку, па
гля даў на сон ца: да за хо ду па ру га дзін, 
на двор’е што трэ ба, столь кі б яшчэ 

ру ло наў са ло мы раз гру зіў, а тут ад
цяг ва юць. Але мы на стой ва лі: прос ты 
сель скі пра цаў нік, адзін з леп шых ме
ха ні за та раў не толь кі Ма ла дзе чан ска
га рай аг ра сэр ві су, але і ра ё на Франц 
Лу жын скі і яго «сядзь це ям чэй, каб 
не зва ліц ца» — 4 дач кі і 33 уну кі вар
тыя таго!

Са браць тры па ка лен ні Лу жын скіх 
у ад ным мес цы ў буд ні дзень каш та
ва ла вя лі кіх на ма ган няў. Але яно та го 
каш та ва ла! Сям’я дзіў ная і не ве ра год
на друж ная: ка лі бу доў ля — та ла кой, 
ка лі ўжо свя та — тым больш! А свя
ты ў іх не рэд касць. Франц і Клаў дзія 

паў ста год дзя пра жы лі ў Ка зах ста не, 
на сваю гіс та рыч ную ра дзі му вяр ну
лі ся ў 2010м. І ка ра ні ў нас пус ці лі 
ой як глы бо ка! Вось вам і факт у па
цвяр джэн не: з 33 уну каў 22 на ра дзі лі
ся ў Бе ла ру сі. Не скла да на пад лі чыць: 
у апош нюю дзе ся ці год ку, на за вем яе 
«бе ла рус кай», што ні год — у Лу жын
скіх па двой нае па паў нен не. 17 уну каў і 
16 уну чак. Ста рэй шы, Дзі ма, слу жыць 
у вой ску, ма лод шая Элі на яшчэ не маў
ля.

— Па еха лі ў Бе ла русь па дзя цей, і 
сён ня пра гэ та ні кроп лі не шка дую, — 
пры зна ец ца ме ха ні за тар. — На та ша 

вель мі вя лі кая сям’я
За па вет нае жа дан не ад на го з леп шых ме ха ні за та раў Ма ла дзе чан ска га ра ё на —  
каб уну кі жы лі ў мір най, спа кой най Бе ла ру сі, не ве да ю чы го ла ду і раз ру хі
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пер шая асе ла ў Ма ла дзеч не. По тым 
Аню та пры еха ла па гас цяваць. Ёй спа
да ба ла ся, знай шла пра цу, з ча сам за
муж вый шла. У 2007м Але ся з сям’ ёй 
узя ла курс на Бе ла русь. Для нас з жон
кай і ста рэй шай дач кі Олі па мят ным 
стаў 2010ы. Да та пе ра ез ду — 7 ве рас
ня. Праз два ме ся цы атры маў бе ла
рус кія паш парт, пра вы, па свед чан не 
трак та рыс та і ўлад ка ваў ся ў рай аг ра
сэр віс.

Пе ра ез ду ра да ва ла ся ўся сям’я. 
Папер шае — ура! — уз’ яд на лі ся. Па
дру гое, у пер шы раз за доў гія га ды, 
пры зна ец ца ме ха ні за тар, да яго прый
шло ад чу ван не: тут ён за па тра ба ва ны, 
на ват не за мен ны. У Ка зах ста не ўсё 
больш пры ват ні кі: пра цу еш за тра

іх — атрым лі ва еш за ад на го, не па да
ба ец ца — да па ба чэн ня. У Бе ла ру сі ме
ха ні за та раўдар ні ка ад ра зу пры ме ці лі 
і шмат ра зоў за пра ша лі на ра ён ную і 
аб лас ную сцэ ну для ўша на ван ня.

Ды рэк тар рай аг ра сэр ві са Та дэ вуш 
За рэ цкі не ўтой вае: та кіх пра ца ві коў, 
як Фран ца віч, яшчэ па шу каць. Сум
лен ны, пе ра жы вае за кож ны ка ва лак 
зям лі як за свой, тэх ні ку лю біць:

— Мож на ку піць коль кі за ўгод на 
да ра гія трак та ры, але ў дрэн ных ру
ках грош ім ца на. Та му стаў ку раб лю 
на лю дзей. Рэд кая ар га ні за цыя па хва
ліц ца та кім, але за 60 га доў іс на ван ня 
ў рай аг ра сэр ві са бы ло ўся го тры кі раў
ні кі. І мы не стра ці лі ма тэ ры яль ную 
ба зу, моц на ста ім на на гах і ўся ля ем 

упэў не насць у бу ду чы ню лю дзям, якія 
ў нас пра цу юць.

Гэ та ўсё не для пры го жа га слоў ца. 
Упер шы ню ба чы ла ў по ле, як энер га
на сы ча ны трак тар за ад ну ход ку пры
вёз на раз груз ку Фран цу Лу жын ска му 
50 ру ло наў са ло мы, кож ны па 200 кі
ла гра маў. Та дэ вуш За рэ цкі з усмеш кай 
ска заў, што спа ра ныя ка ляс кі без бар
тоў — улас ная рас пра цоў ка. Вы дат кі 
на па лі ва пры ўбор цы са ло мы ска ра ці
лі ся ў 14 ра зоў!

Па куль ма лыя га рэ за ва лі ў по лі і 
па зі ра ва лі фа то гра фу, раз га ва ры ла
ся з ма ма мі. Усе яны аб грун та ва лі ся 
ў Ма ла дзеч не і яго ва ко лі цах. У Але
сі і Воль гі ўлас ныя ка тэ джы ў Хо жа
ве. На пад вор ках ка ро вы, брой ле ры, 

ня суш кі, тру сы — усё, што за бяс печ
вае хар чо вую бяс пе ку сем’ яў, дзе 8 і 
11 дзя цей. У цяп лі цах агур кі, па мі до
ры. За еха лі да Але сі і прос та ахну лі: 
дом — лю ба та, цэ лых 200 «квад ра таў»! 
Ка лі зда ра юц ца ўра чыс тас ці, Лу жын
скія з’яз джа юц ца сю ды і ў пра стор ны 
двор вы но сяць тры абе дзен ныя ста лы.

— Мы, як шмат дзет ная сям’я, атры
ма лі суб сі дыю на бу даў ніц тва ка тэ
джа. Ар га ні за цыя ўзвя ла яго, гро шай з 
дзярж пад трым кі ха пі ла і на аздоб ныя 
ма тэ ры я лы для «ўнут ран кі». А вось 
на рабочых — не. Але гэ та на ват да 
леп ша га. Муж з ну ля на ву чыў ся клас
ці пліт ку, тын ка ваць, за лі ваць сцяж ку. 
І сён ня тым за раб ляе. Хо чам па ста віць 
ла зень ку, аб нес ці пло там учас так, — 

па каз вае ўладанні Але ся. Ка ля до ма 
яны з му жам узя лі на 20 га доў у арэн ду 
тры гек та ры для па шы (для шмат дзет
ных сямей бяс плат на).

— А дзя ду ля да вас за яз джае? — 
пы та ю ся ў ма лых Але сі.

— Так, за яз джае. Мы яго та ды абе
дам кор мім, — спа чат ку са ро ме юц ца 
мя не, а паз ней цяг нуць за ру ку, каб па
ка заць лю бі мыя мес цы ў два ры.

У На та шы дзе вяць дзя цей, та му 
яны з му жам змя ні лі га рад скую ква
тэ ру на пры ват ны дом. Ку пі лі ў Ма ла
дзеч не. Ця пер ман сар ду пе ра раб ля юць 
у паў на вар тас ны дру гі па верх на пяць 
спаль няў. Ва ўлас най га рад ской ква тэ
ры жы ве ма лод шая, Аня, муж і пя цё ра 
дзя цей.

Бы ваць у та кіх сем’ ях — вя лі кае 
за да валь нен не. Бо яны са праўд ныя, 
жы вуць друж на і прос та. На пы тан не, 
ці ту жаць па Ка зах ста не, ад каз ва юць: 
зу сім ледзьледзь. Але ні кры шач ку 
не шка ду юць аб тым, што ата ба ры лі ся 
ў Бе ла ру сі і вяр ну лі ся да вы то каў, дзе 
жы лі пра дзе ды. Тут доб рыя ўмо вы для 
дзя цей: ме ды цы на, аду ка цыя, шко лы 
мас тац тваў, да ро гі, у рэш це рэшт… 
А мя не кра ну лі сло вы ме ха ні за та ра аб 
тым, што ўве ча ры ў ма літ ве пе ра ліч
вае ўсіх уну чанят па па рад ку і про сіць 
у Бо га ад на го: каб яны жы лі ў мір най, 
спа кой най Бе ла ру сі, не ве да лі го ла ду, 
раз ру хі, маг лі ву чыц ца і ста лі доб ры мі 
людзь мі.

На тал ля Астап чук

sb
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Кам па нія «БЕЛДЖЫ» — са мы, ба дай, ма ла ды брэнд 

у ма шы на бу даў ні чай га лі не кра і ны. Лі та раль на за не каль кі 
га доў стаць на ко лы і на браць поў ны ход яму да па мог прын
цып ка а пе ра цыі, па якім цяпер пра цу юць мно гія су свет ныя 
вы твор цы. Асноў ны парт нёр і па стаў шчык кам плек ту ю чых 
для ай чын на га прад пры ем ства — Кі тай, які, у сваю чар гу, 
вы ка рыс тоў вае тэх на ло гіі швед скай фір мы «Воль ва». А да
лей, як га во рыц ца, усё ў на шых ру ках. За два га ды се рый
на га вы пус ку лег ка вых аў та ма бі ляў уз ро вень ла ка лі за цыі 
пе ра ва ліў за 50 пра цэн таў. І гэ та яск ра вы прык лад кло па ту 
аб сва ёй улас най бу ду чы ні, ка жа ды рэк тар су мес на га прад
пры ем ства «БЕЛДЖЫ» Ге надзь Сві дзер скі:

— У Ба ры са ве ёсць за вод ру ха ві коў, яны ро бяць іх поў
ную збор ку. Прад пры ем ства «БЕ ЛАЗсэр віс» вы раб ляе зад
ні і пя рэд ні мас ты. Ёсць за вод ра ды я та раў, за вод ся дзен няў. 
Гэ та зна чыць — поў ны цыкл за во да да паў ня ец ца па стаў кай 
асноў ных кам па не нтаў з бе ла рус кіх прад пры ем стваў. Ка лі 
мы сён ня ро бім аў та ма біль па поў ным тэх на ла гіч ным цык
ле, інакш ка жу чы, вы раб ля ем звар ку, афар боў ку, тэс та ван
не, збор ку, пласт ма са выя і ме та ліч ныя дэ та лі, то ўсе гэ тыя 
за во ды ма юць вя лі кі рэ зерв на ла ка лі за цыю.

Раз віц цё ўлас най вы твор час ці ў сфе ры лег ка во га аў та
пра ма — пы тан не бу ду чыні прад пры ем ства. У пер шую чар
гу вы ка нан не ўмоў па ла ка лі за цыі — гэ та маг чы масць бяс
пош лін на га про да жу на рын ках ЕА ЭС. Сён ня па стаў ле на 
за да ча раз ві ваць за груз ку ўнут ры кра і ны. Гэ та за бяс пе чыць 

вы со кі ўзро вень пра ца здоль нас ці і ў вы ні ку на дасць раз віц
цё та кой жа сет цы ка а пе ра цыі, якая ўжо на ла джа на па гру
за вым транс пар це, трак та рах і да рож най тэх ні цы.

Сі ту а цыю ў ма шы на бу да ван ні трэ ба вы праў ляць кар ды
наль на, за яў ляў Аляк сандр Лу ка шэн ка ў ліс та па дзе 2016га 
на на ра дзе, пры све ча най стра тэ гіі раз віц ця га лі ны. Ма шы
на бу да ван не заў сё ды бы ло ў фо ку се ўва гі дзяр жа вы, але 
пас ля та го, як пяць га доў та му сфе ра знач на пра се ла зза 
па дзен ня су свет на га рын ку, тра пі ла на асаб лі вы кант роль. І 
трэ ба ска заць, гэ ты сек тар пра мыс ло вас ці дзяр жа ва здо ле
ла за ха ваць, ня гле дзя чы на скла да ны пе ра ход ны этап. Але 
трэ ба ру хац ца да лей.

Да рэ чы, на Мін скім аў та ма біль ным за вод зе на сён няш ні 
дзень ся род больш за паў ты ся чы ма дэ ляў — но выя ты пы 
стан дар ту Еў ра5 і Еў ра6 не толь кі для за ход не еў ра пей ска
га рын ку, але і для бліз ка га за меж жа. Асноў ная ма са кан
струк та раў пра цуе над па шы рэн нем ма дэль на га ра ду, адзін 
з ак цэн таў — на раз віц цё но ва га ся мей ства аў то бу саў. Ужо 
га то выя во пыт ныя ўзо ры, на прык лад, 303я ма дэль і элект
ро бус на яе ба зе. Як ка жуць са мі ін жы не ры, ка пі я ваць ка
гось ці аб са лют на не той шлях, для кан крэт ных рын каў рас
пра цоў ва юц ца мэ та выя ма шы ны, кан ку рэн та здоль ныя па 
сва іх тэх ніч ных ха рак та рыс ты ках.

Ма шы на бу да ван не, якое на бра ла моц у Бе ла ру сі яшчэ 
ў 1970я га ды, па гэ ты дзень за ста ец ца най важ ней шай га
лі ной кра і ны. Асаб лі ва ак тыў на раз ві ва юц ца сель ска гас

Цвёрды характар —  
на карысЦь сПравы 
Машынабудаванне — моцны бок беларускай эканомікі. Дзясяткі тысяч трактароў, грузавых аўтамабіляў, тысячы 
камбайнаў і аўтобусаў, а яшчэ легкавы транспарт і электратранспарт выпускаецца штогод. Большая частка прадаецца 
за мяжу. Ва ўмовах знешне арыентаванай эканомікі галіна застаецца надзейнай апорай нацыянальнага бюджэту, 
прыносячы ў агульны кошык мільярды долараў даходу і забяспечваючы тысячы беларусаў працоўнымі месцамі з годнай 
заработнай платай. Наш наступны матэрыял пра тое, якія ёсць магчымасці дзеля таго, каб надаць развіццё гэтай 
тэндэнцыі.
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па дар чы і транс парт ны на прам кі. І ўвесь гэ ты час ад ным з 
флаг ма наў з’яў ля ец ца Мін скі трак тар ны за вод. Шмат у чым 
прад пры ем ства лі чыц ца кан сер ва тыў ным. Гэ та ня дзіў на, бо 
да гэ туль на не ка то рых су свет ных рын ках па пу ляр нас цю ка
рыс та ец ца кла січ ны трак тар «Бе ла рус80». Але ад па чы ваць 
на пос пе хах мі ну ла га ста год дзя бы ло б так тыч на ня пра віль
на. На МТЗ рас пра ца ва на стра тэ гія раз віц ця да 2030 го да, 
раз лі ча ная на па ляп шэн не спа жы вец кіх улас ці вас цяў і якас
ці но вай пра дук цыі ва ўмо вах уз мац нен ня жорст кас ці эка
ла гіч ных па тра ба ван няў. На чаль нік кан струк тар ска га бю ро 
за во да Сяр гей Іль ю ке віч тлу ма чыць:

— Ла ка лі за цыі на ма ім кі рун ку на да ец ца вя лі кая ўва га. 
На прык лад, у 2018 го дзе мы па ча лі рас пра цоў ку сне га ўплат
няль най ма шы ны — рат ра каў, якія да та го ў Бе ла ру сі не вы
раб ля лі ся. Пер ша па чат ко ва ўзро вень ла ка лі за цыі гэ тай ма
шы ны скла даў не больш за 40 пра цэн таў, сён ня ж — па рад ку 
75 пра цэн таў.

Так, жыць і пра ца ваць трэ ба сва ім ро зу мам і ўмен нем. 
Гэ ты за кон на прад пры ем стве вы ву чы лі за доў гія дзе ся ці
год дзі. МТЗ ува хо дзіць у дзя сят ку су свет ных вы твор цаў 
свай го сег мен та, ка ля 90 пра цэн таў трак та роў рэа лі зу ец ца 
на экс парт. І гэ та рэ аль нае да сяг нен не 22ты сяч на га ка лек
ты ву хол дын га. Хоць кан ку рэн цыя па та ко га ро ду пра дук
цыі ка ла саль ная. За да ча ад на — якасць. Мож на ска заць, што 
гэ та га лоў нае пы тан не на шай ма шы на бу даў ні чай га лі ны.

На раў не з гру за вым ма шы на бу да ван нем спе цы я ліс ты 
ся род перс пек тыў ных на прам каў вы лу ча юць і вы пуск спец
тэх ні кі. На да дзе ны мо мант лі ней ка «Амка до ра» скла дае ка

ля 120 адзі нак — як на вяс но га аб ста ля ван ня, так і тэх ні кі 
роз на га пры зна чэн ня. І па ло ва з іх на 90 пра цэн таў скла
да ец ца з кам плек ту ю чых ай чын най вы твор час ці. На чаль
нік збо рач на га цэ ха за во да «Удар нік» хол дын гу «Амка дор» 
Дзміт рый Ша пель ад зна чае:

— Для нас, вы твор цаў, ла ка лі за цыя важ ная тым, што 
ў лю бы мо мант мы мо жам лік ві да ваць тыя ці ін шыя кан
струк тар скія не да пра цоў кі, пра якія мо гуць не ве даць за
меж ныя па стаў шчы кі. І нам не да во дзіц ца тра ціць ва лю ту 
на за куп ку кам плек ту ю чых за мя жой, за тое мы пад трым
лі ва ем на шу эка но мі ку, ства ра ем пра цоў ныя мес цы і са мі 
па ста ян на ўдас ка наль ва ем ся.

Бе ла русь — экс парт на ары ен та ва ная дзяр жа ва з са цы
яль на ары ен та ва най ма дэл лю рын ка вай эка но мі кі. Больш 
за па ло ву пра мыс ло вай пра дук цыі пра да ец ца за мя жу. 
Не сак рэт, што гэ та ха рак тэр на для кра ін з вы со кай сту
пен ню раз віц ця і ад кры тас ці эка но мі кі. Ма шы на бу да ван не, 
ма быць, — са мая на ву ка ё міс тая сфе ра і ад на з са мых ка пі
та ла ё міс тых. Што год у яе ўлі ва юц ца дзя сят кі, ка лі не сот
ні міль ё наў до ла раў. Але ад да ча па він на быць ад па вед ная. 
На прык лад, та кая, як но вы ту рыс тыч ны аў то бус ад МА За.

За вод жа «БЕЛДЖЫ» ле тась вы пус ціў 20 ты сяч ма шын, 
пры чым на ват у бе ла рус кім сег мен це па каз чы кі про да жу 
вы рас лі — з 10 да 17 пра цэн таў. На прад пры ем стве ўпэў
не ныя: ка лі лю дзі га ла су юць сва ім ка шаль ком, да та го ж 
пра дук цыя пра да ец ца за мя жу, гэ та кра са моў ны па каз чык 
па спя хо вас ці і пра віль на абра най стра тэ гіі. Але з улі кам 
та го, што на ват кра і нысу сед кі ўвод зяць улас ныя па тра ба
ван ні па ла ка лі за цыі і ро бяць больш жорст кі мі ме ры аба
ро ны рын ку, бе ла рус кім вы твор цам не аб ход на не губ ляць 
гнут кас ці, вы бу доў ва ю чы мар ке тын га вую стра тэ гію. І мець 
цвёр ды ха рак тар.

Ула дзі мір Ве лі хаў.
Фота БелТА.

Адно працоўнае 
месца, да прыкладу, 

на «БЕЛДЖЫ»  
можа даваць яшчэ 

7 працоўных месцаў 
на сумежных 

вытворчасцях, 
сэрвісе 

і суправаджэнні 
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т
ак зва ныя «зя лё ныя 
аў та ма бі лі» на да ро гах 
ста лі ўжо на шай рэ ча
іс нас цю. Для іх не трэ ба 
па лі ва — толь кі за рад ка 
ледзь не ад звы чай най 
ра зет кі. Прос тая і кан
струк цыя: элект ра ма

тор, ба та рэя, ча ты ры ко лы. Але са мая 
га лоў ная пе ра ва га — ні я кіх вы кі даў 
у ат мас фе ру.

Яшчэ шэсць га доў та му элект ра за
пра вак у Бе ла ру сі бы ло ўся го тры. Ад
на ў Мін ску, дзве — у Го ме лі. На пад
за рад ку ма шы ны сы хо дзі ла да вась мі 
га дзін. Спо саб на дзей ны, але не заў сё
ды зруч ны: аб мя жоў ваў у ма біль нас
ці. У 2015м час за рад кі ска ра ціў ся да 
паў га дзі ны. Праў да, за пра віц ца мож на 
бы ло да лё ка не ўсім — пе ра ва гу ад чу
лі аў та ма бі ліс ты, якія рухаліся ў ад ну з 
са мых «элект ра ма біль ных» на той мо
мант час так Еў ро пы — Пры бал ты ку па 
тра се Мінск — Віль нюс. Пе ра лом ным 
стаў 2018 год, ка лі быў вы зна ча ны на
цы я наль ны апе ра тар і курс на да лей
шае па шы рэн не вы год для элект ра
ма бі ляў. Ло гі ка тых но ва ўвя дзен няў 
бы ла до сыць прос тая: з раз ві той інф
ра струк ту рай у  бе ла ру саў з’я віц ца 
больш жа дан ня на бы ваць элект ра ма
бі лі. Сён ня ў га лоў най сет цы ЭЗС кра
і ны «Бе ла рус наф ты» за рад ных стан

цый 267. Да лей — больш! У пла нах да 
2022 го да ста іць па ве лі чэн не маш та баў 
і маг чы мас цяў сэр ві су та кім чы нам, 
каб аб слу гоў ваць не 9 ты сяч ма шын, 
а ты сяч 35. Рас каз вае Аляк сандр Дра
гун, ды рэк тар прад пры ем ства «Бе ла
рус наф таМінск аў та за праў ка»:

— На да дзе най за рад най стан
цыі — ма гут насць 50 кі ла ват. За рад ка 
за 25–30 мінут на 100 кі ла мет раў хо ду. 
У перс пек ты ве бу дуць больш хут кія 
за рад ныя стан цыі на 250 кі ла ват, якія ў 

пяць ра зоў хут чэй за ра дзяць элект ра
ма біль: за 5–7 мінут на 100 кі ла мет раў 
хо ду. Кі ру нак раз віц ця элект ра сет кі 
ідзе ў бок больш ма гут ных за рад ных 
стан цый.

Яшчэ ня даў на для бе ла ру саў элект
ра ка ры лі чы лі ся за да валь нен нем не з 
тан ных. Па кі шэ ні «бі ла» ца на, плюс 
рас та мож ка... Сён ня ўслед за ад ме най 
да рож на га збо ру і мыт най пош лі ны 
для ўла даль ні каў элект ра ка раў ад ме
не ны па да так на да дат ко вую вар тасць. 
А  яшчэ  — шэсць га доў бяс плат най 
пар коў кі. Да па ке та бо ну саў ня даў на 
да даў ся яшчэ адзін ад мет ны — «зя лё
ныя ну ма ры».

У  Бе ла ру сі сён ня ак тыў на раз
ві ва ец ца па са жыр скі элект ра транс
парт. Кла січ ныя, з ды на міч най і уль
тра хут кай за рад кай. Пра бе ла рус кія 
элект ро бу сы ўпер шы ню за га ва ры лі ў 
2016 го дзе. Мы пер шыя з кра ін СНД іх 
вы твор часць па ста ві лі на па ток.

— У апош ні час мы ўшчыль ную 
па ча лі пра ца ваць з тэ ма ты кай аў та
ном на га хо ду, — рас па вя дае Дзміт рый 
Пар каў, пер шы на мес нік ге не раль на га 
ды рэк та ра па вы твор час ці прад пры
ем ства «Бел ка мун маш». — Гэ та наш 
перс пек тыў ны кі ру нак, і па гэ тым шля
ху бу дзем ру хац ца. Сён ня мы зай ма ем
ся асва ен нем се рый най вы твор час ці 
ўлас ных ба та рэй, ства ры лі пер шы ўзор 

рУХ па шля ХУ  
эка ла гіч нас ці 

Безумоўна, эканоміка — 
найважнейшы складнік устойлівасці 
любой дзяржавы. Яе ўмацаванне, 
вядома ж, актуальна і для Беларусі. 
Не разумець гэтага сёння было б 
як мінімум не дальнабачным. Так, 
эканоміка — гэта прыярытэт, тым 
больш, калі яна — інавацыйная.

Паводле ацэнак 
міжнародных 
агенцтваў, да 
2040 годзе трэць усяго 
аўтапарка ў свеце 
будзе электрычным. 
Сёння ў Беларусі такіх 
машын звыш 400. Але 
гэта пакуль. Пераход 
на электрамабілі — 
адна з галоўных задач 
будучай пяцігодкі.
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і бу дзем раз ві ваць гэ ты кі ру нак да лей. 
Так са ма ру ха ем ся і па шля ху ства рэн
ня аў то бу са на ва да род ным па лі ве.

«Бел ка мун маш»  — клю ча вы па
стаў шчык элект ра транс пар ту для 
ўнут ра на га рын ку кра і ны. Геа гра фія 
па ста вак рас це і на знеш нім: сён ня 
больш за 90 пра цэн таў ай чын най пра
дук цыі ідзе на экс парт. На шы элект
ро бу сы ўжо ка ля сяць па 40 га ра дах 
больш чым 23 кра ін! У на ступ ным го
дзе тэх ні ка made іn Belarus ад пра віц ца 
ў Вя лі ка бры та нію, Поль шчу, Іс па нію.

Так, элект ро бу сы і бес кан так
та выя тра лей бу сы ста лі драй ве рам 
транс парт наэка ла гіч най рэ ва лю цыі. 
Гэ тай вяс ной свой пер шы элект ро
бус вы пус ціў і Мін скі аў та ма біль ны 
за вод. На він ка апош ня га па ка лен ня 
здоль ная пра ехаць без пад за рад кі 
буй ны го рад уз доўж і па пя рок. За
пас хо ду — да 300 кі ла мет раў, што 
па раў наль на з пе ра да вы мі ма дэ ля мі 
су свет ных вы твор цаў. А па ды на мі
цы раз го ну і ся рэд нім вы дат ку энер
гіі элект ро бус пе ра ўзы хо дзіць мно гія 
ана ла гі. Сён ня МАЗ га то вы па ста віць 
та кую тэх ні ку на канвеер і ўжо ў на
ступ ным го дзе акруг ліць коль касць 
сва іх элект ро бу саў да дзе ся ці, а то і 
больш.

Сён ня ў Бе ла ру сі рас пра цоў ва ец ца 
комп лекс ная пра гра ма па пе ра хо дзе 
ўся го гра мад ска га транс пар ту ў буй
ных га ра дах на элект рыч ны. Зра біць 
гэ та пла ну ец ца да 2025 го да. Ма гут
най за па мо гай для раз віц ця эка ла
гіч на чыс та га транс пар ту ста не ўвод 
у  экс плу а та цыю Бе ла рус кай АЭС 
у Аст раў цы. Па сло вах Мі ніст ра энер
ге ты кі Вік та ра Ка ран ке ві ча, элект ра
транс парт — адзін з важ ных на прам
каў для Бе ла ру сі:

— На са мым вы со кім уз роў ні 
пры ня ты шэ раг ра шэн няў для сты
му ля ван ня вы ка ры стан ня элект ра
транс пар ту і раз віц ця за рад най інф ра
струк ту ры. Гэ та ства ры ла асно вы для 
па спя хо ва га вы ка ры стан ня элект ра
транс пар ту на ўнут ра ным рын ку. Па
вя лі ча на элект ра спа жы ван не за рад кі. 
Так, ка лі ў мі ну лым го дзе гэ та бы ло 
ка ля 3,8 міль ё на кі ла ватга дзін, то ў 
гэ тым ча ка ем 12 міль ё наў. Рост больш 
чым у тры ра зы.

У пы тан нях тэх на ло гій, якія з геа
мет рыч най пра грэ сі яй рас туць ва 
ўсім све це, асаб лі ва ў част цы ма шын 
бу ду чы ні, без на ву кі не абы сці ся. Да 
кан ца гэ та га го да цал кам ай чын ны 
элект ра кар бу дзе вы гля даць так: аку
му ля тар ная ба та рэя, кі ру ю чая элект
ро ні ка, за рад ны мо дуль. Прак тыч на 
ўсё на чын не ў мі ні вэ не бе ла рус кае. 
За ста ло ся ла ка лі за ваць вы твор часць 
элект ра ру ха ві ка — і, як га во рыц ца, 
у доб ры шлях! Ма шы на раз га ня ец ца 
да 120 кі ла мет раў за га дзі ну і на ад ным 
за ра дзе мо жа пра ехаць 300 кі ла мет раў. 
Бе ла рус кі элект ра ма біль хут ка ста не 
на дзей ным па моч ні кам прад пры ем
ствам і ар га ні за цы ям. Ме на ві та на ка
мер цый ны транс парт Ака дэ мія на вук і 
ўзя ла ары ен цір.

Як вы свет лі ла ся, вы бар быў пра
віль ным, та му што на да дзе ны мо мант 
вель мі мно гія ар га ні за цыі, прад пры
ем ствы і пры ват ныя струк ту ры пра
яў ля юць ці ка васць да та ко га ты пу 
ма шын для вы ка ры стан ня іх у сва іх 
ка мер цый ных па трэ бах.

Сён ня ў Аб’ яд на ным ін сты ту
це ма шы на бу да ван ня ро бяць усё: ад 
ды зай ну, раз лі каў, пра ек та ван ня да 
во пыт ных узо раў і вы пра ба ван няў 
элект ра ма бі ля.

— Мы на ву чы лі ся фак тыч на з ну ля 
пра ек та ваць ця га выя элект ра ру ха ві кі, 
сі ла вую элект ро ні ку — пе ра ўтва раль
ні кі, якія кі ру юць гэ ты мі ру ха ві ка мі і 
за бяс печ ва юць за рад ку аку му ля тар
ных ба та рэй на аў та ма бі лі, — ад зна чае 
на чаль нік на ву ко ваін жы ні рын га ва га 
цэнт ра НАН Бе ла ру сі Аляк сандр Бя
ле віч. — Ад ным з са мых вя лі кіх кам
па не нтаў па аб’ ёме і кош це з’яў ля юц ца 
ця га выя ба та рэі. Гэ та клю ча вы кам па
нент, і мы на ву чы лі ся фар ма ваць ба
та рэю на ба зе ячэ ек. У вы ні ку мо жам 
сме ла ска заць, што ўме ем ра біць кам
па не нты, на ба зе якіх мож на ства раць 
элект ра ма біль.

Гэ ты вя лі кі шлях, па якім мно гія 
ідуць дзе ся ці год дзя мі, на шы на ву коў
цы прай шлі за тры з не вя лі кім га ды.

У Ака дэ міі на вук так са ма пра цу
юць над ства рэн нем кам бай наў па 
за лі ван ні лё ду і ка му наль най тэх ні кі 
з элект ра пры ва дам. А што ты чыц ца 
лёг ка га элект ра транс пар ту, то  ад
ным з пер шых яго па чаў асвой ваць 
пры бо ра бу даў ні чы за вод «Апт рон». 
Сён ня прад пры ем ства мае цэ лую 
лі ней ку во пыт ных узо раў: ад элект
ра са ма ка та да элект ра ма та цык ла. 
Бе ла рус кія на ву коў цы вя дуць рас
пра цоў кі ў сфе ры лі ты е вых ба та рэй. 
Ужы ва юць элект ра тэх на ло гіі і пры 
ства рэн ні бес пі лот ных ля таль ных 
апа ра таў.

Так, раз віц цё элект ра транс пар
ту — на цы я наль ны пры яры тэт. Па
водле ап ты міс тыч ных пра гно заў на
ву коў цаў, да 2025 го да ў кра і не бу дзе 
пры клад на 100  ты сяч ула даль ні каў 
элект ра ма бі ляў. На та кую перс пек ты
ву ў Бе ла ру сі мно гае ўжо зроб ле на. Рух 
на заўт ра — па шля ху эка ла гіч нас ці.

Аляк сандр Пі ме наў 
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П
ы тан не, як ля чыць па цы
ен таў з ка ра на ві ру сам, усё 
яшчэ ад кры тае. Ня дзіў
на, што сі лы мно гіх да
след чы каў па ўсім све це 
кі ну тыя на  по шук пры

цэль на га ан ты ка ра на ві рус на га срод
ку. Робяць свой унёсак у гэ тую пра цу 
і на шы на ву коў цы. Пад ра бяз нас ця мі 
дзе ліц ца кі раў нік пра ек та — ды рэк тар 
Аб’ яд на на га ін сты ту та праб лем ін фар
ма ты кі НАН Бе ла ру сі Аляк сандр Ту зі
каў.

з да лё кім пры цэ лам 

У ства рэн ні ле каў ёсць бліз кая і 
да лё кая перс пек ты ва. Звы чай на яны 
рас пра цоў ва юц ца пад кан крэт ныя 
за хвор ван ні, і гэ та ня прос ты, пра цяг
лы, да ра гі пра цэс. Але ка лі ўзні ка юць 
над звы чай ныя сі ту а цыі, па доб ныя 
ця пе раш няй пан дэ міі, на ту раль ны па
ды ход — па да браць ва ры ян ты з ужо 
іс ну ю чых прэ па ра таў. У апош нія ме
ся цы бы ло ня ма ла на він ад роз ных да
след чых груп, якія пра па ноў ва лі вы
ка рыс тоў ваць для ля чэн ня COVІD19 
не толь кі вя до мыя су праць ві рус ныя, 
але так са ма ан ты па ра зі тар ныя і на ват 
гар ма наль ныя срод кі. Але гэ та не зна
чыць, што яны па ды хо дзяць для но вай 
ро лі, бо пер ша па чат ко ва бы лі ство ра
ны для тэ ра піі ін шых за хвор ван няў. 
Але ка лі трэ ба тэр мі но ва вы ра шаць 
пы тан не з ля чэн нем і не аб ход ныя хоць 
ней кія прэ па ра ты, — гэ та вы хад.

— Спра ва ў тым, што ле кі  — 
не прос та ней кае хі міч нае спа лу чэн не, 
якое аказ вае нейт ра лі зуючае ўздзе
ян не, ска жам, на бак тэ рыі ды ві ру
сы. Важ на, што яно прай шло так са ма 

пра цяг лы пра цэс пра вер кі ка рыс ных 
улас ці вас цяў, ад па вя дае шмат лі кім па
тра ба ван ням, у тым лі ку бяс пе цы, мае 
мі ні маль ныя па боч ныя эфек ты. Та му 
ў эк стран ыя мо ман ты по шук ся род 
ужо вя до мых прэ па ра таў, якія прай
шлі клі ніч ныя вы пра ба ван ні, — са мы 
хут кі шлях. За апош ні час бы ла пра ве
дзе на вя лі кая коль касць та кіх да сле да
ван няў, апуб лі ка ва на шмат ар ты ку лаў. 
Але на сён ня прэ па ра таў, на кі ра ва ных 
ме на ві та су праць SARSCoV2, ня ма. 
І мы як раз зай ма ем ся іх ства рэн нем, 
а гэ та пы тан не доў га тэр мі но вай перс
пек ты вы, — уво дзіць у курс спра вы 
Аляк сандр Ту зі каў.

У да след чую гру пу ўва хо дзяць су
пра цоў ні кі ла ба ра то рыі ма тэ ма тыч
най кі бер не ты кі АІ ПІ НАН, якой кі руе 
наш су раз моў ца, а так са ма прад стаў ні
кі Ін сты ту та бія ар га ніч най хі міі НАН 
док тар хі міч ных на вук Аляк сандр 
Анд ры я наў і кан ды дат хі міч ных на
вук Юрый Кар на у шэн ка. Та кі аль янс 
не вы пад ко вы.

Знач ную ро лю ў ства рэн ні но вых 
ле каў ця пер іг рае кам п’ю тар нае ма дэ
ля ван не, кам п’ю тар ны по шук злу чэн
няў, якія па тэн цый на мо гуць стаць 
эфек тыў ны мі ле ка мі су праць да дзе на
га ка ра на ві ру са, і ўжо за тым — іх пра
вер ка на прак ты цы.

выбралі 5 варыятнаў 
з 200 мільёнаў 
Кам п’ю тар нае ма дэ ля ван не да па маг ло бе ла рус кім на ву коў цам знай сці хі міч ныя злу чэн ні,  
якія бла ку юць ка ра на ві рус 

Аляк сандр Ту зі каў
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пяць прэ тэн дэн таў 

Аб’ яд на ная ка ман да па ча ла пра ца
ваць яшчэ ў лю тым. Да та го ча су як
раз з’я ві лі ся пуб лі ка цыі пра роз ныя 
ас пек ты но ва га ка ра на ві ру са. Быў 
рас кры ты яго ге ном, з’я ві ла ся ін фар
ма цыя пра не ка то рыя бял кі ві ру са, 
жыц цё ва важ ныя для яго раз віц ця, 
раз мна жэн ня ўнут ры ар га ніз ма.

— У кан цы лю та га ў між на род
ным ад кры тым бан ку да дзе ных бы лі 
апуб лі ка ва ныя трох мер ныя струк ту
ры не ка то рых бял коў но ва га ка ра на
ві ру са. І гэ тая ін фар ма цыя з’я ві ла ся 
зы ход най для на ша га да сле да ван ня. 
Мы маг лі ўзяць трох мер ную струк
ту ру і па чаць пра цу па по шу ку хі міч
ных злу чэн няў, якія бу дуць бла ка ваць 
важ ныя для жыц ця дзей нас ці гэ та га 
бял ка ўчаст кі. Ужо да кан ца са ка ві ка 
мы атры ма лі пер шыя вы ні кі, — рас
па вя дае Аляк сандр Ва сіль е віч.

Пра ца спе цы я ліс таў па бія ін фар
ма ты цы і кам п’ю тар ным ма дэ ля ван ні 
да па маг ла пра вес ці гэ ты важ ны па
чат ко вы этап па пад бо ры най больш 
па ды ход зячых рэ чы ваў для ства рэн
ня ле каў за вель мі ка рот кі час: уруч
ную та кі пе ра бор за няў бы га ды. Бо 
ба за да дзе ных хі міч ных злу чэн няў, з 
якой пра ца ва лі на шы на ву коў цы, на
ліч вае больш за 200 млн ва ры ян таў!

— На ша ка ман да вы ка рыс та ла 
маг чы мас ці ма гут ных кам п’ю та раў 
для пра гля ду гэ тай ба зы і вы яў лен
ня тых злу чэн няў, якія ад каз ва юць 

па тра ба ван ням да ле каў : ма юць 
не вя лі кую ма ле ку ляр ную ма су, ва
ло да юць пэў най рас тва раль нас цю 
і гэ так да лей. У  вы ні ку скры нін
га та кія ва ры ян ты бы лі ада бра ны. 
А за тым да іх бы лі ўжы тыя та кія 
пра цэ ду ры, як ма ле ку ляр ны до кінг, 
кван та вахі міч ныя раз лі кі і ма ле ку
ляр ная ды на мі ка, якія па тра бу юць 
шмат кам п’ю тар ных рэ сур саў, для 
та го каб ада браць тыя ма ле ку лы, 
якія бла ку юць кан крэт ныя мэ ты ў 
да дзе ным бял ку і яго раз мна жэн не. 
У вы ні ку зной дзе ны 5 злу чэн няў, 
якія ва ло да юць па трэб ны мі ўлас
ці вас ця мі, — здзіў ляе кі раў нік пра
ек та.

Гла баль ная за да ча 

На ву  ко вы све т  на   пан д э мію 
COVІD19 ад рэ ага ваў хут ка. Ужо ў сту
дзе ні ў Еў ро пе быў аб’ яў ле ны кон курс 
пра ек таў, звя за ных з ка ра на ві ру сам, — 
у га лі не ды яг нос ты кі, ства рэн ня ле каў, 
вак цын… На рэа лі за цыю 18 леп шых з 
іх вы лу ча ныя 48 млн еў ра. 20 мая аб’
яў ле ны но вы кон курс з фі нан са ван нем 
122 млн еў ра. Ве лі зар ныя рэ сур сы ў 
гэ ты кі ру нак укла да юць так са ма ЗША, 
Кі тай, Ра сія і ін шыя кра і ны.

— Ча ла вец тва ра зу мее, што гэ
та моц ная па гро за, і яна не апош няя. 
Па трэб ныя тэх на ло гіі, якія да зво ляць 
хут ка ад каз ваць на па доб ныя вы клі кі.

Пан дэ мія па ка за ла, што ча ла вец
тва, на жаль, не га то вае апе ра тыў на 
спраў ляц ца з бія ла гіч ны мі па гро за мі. 
Та му не аб ход ны но выя ад пра ца ва
ныя па ды хо ды для хут ка га ства рэн ня 
эфек тыў ных ле каў.

Кам п’ю тар ныя ме та ды да зва ля
юць ап ты мі за ваць част ку пра цэ су. Ін
шай аль тэр на ты вы для хут кай рас пра
цоў кі ня ма, — упэў не ны Аляк сандр 
Ту зі каў.

Пра цу бе ла рус кая ка ман да вы кон
ва ла па сва ёй іні цы я ты ве ў рам ках 
пра грам фун да мен таль ных да сле да
ван няў, якія сён ня ідуць у НАН. Ця
пер не аб ход ны на ступ ны этап — су
мес ны пра ект з хі мі ка мі, ме ды ка мі для 
пра вер кі вы ні каў на прак ты цы. Та кая 
за яў ка па да дзе на ўжо пра цоў най гру пе 
па су праць дзе ян ні ка ра на ві ру су, ство
ра най у НАН.

Юлія Васілішына 

Прыклад узаемадзеяння аднаго з атрыманых злучэнняў з мэтавым бялком каранавіруса
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п
Пра ект «Зя лё ныя га ра ды», які фі

нан су ец ца Гла баль ным эка ла гіч ным 
фон дам і рэа лі зу ец ца ПРА АН су мес на 
з Мі ніс тэр ствам пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс
пуб лі кі Бе ла русь, рас пра ца ваў но вы 
для кра і ны да ку мент — План устой лі
вай га рад ской ма біль нас ці для По лац
ка і На ва по лац ка. Без су мнен няў, для 
су час на га го ра да та кі план — важ ны 
стра тэ гіч ны да ку мент раз віц ця.

— Ма біль насць — перш за ўсё, гэ
та да ступ насць для гра ма дзян аб’ ек таў, 
па слуг і ін фар ма цыі ў го ра дзе і пра го
рад, — так лі чыць Ігар Пань коў, вы
кон ва ю чы ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га 
гра мад ска га аб’ яд нан ня «Бе ла рус кі са
юз транс парт ні каў», экс перт пра ек
та «Зя лё ныя га ра ды» па рас пра цоў цы 
Пла на ўстой лі вай га рад ской ма біль
нас ці для По лац ка і На ва по лац ка. — 
Гэ та рэа лі за цыя пра ва кож на га ча ла
ве ка зруч ным яму спо са бам па тра піць 
на той ці ін шы аб’ ект або ме ра пры ем
ства.

Вар та ад зна чыць, што для Бе ла ру
сі рас пра цоў ка пла наў устой лі вай ма
біль нас ці — пер шы па доб ны вопыт. 
У тым лі ку для экс пер таў, якія пе ра хо
дзяць ад тэ о рыі да прак ты кі. Па сут
нас ці, гэ та но вы прак тыч ны да ку мент 
стра тэ гіч на га пла на ван ня га рад ско га 
раз віц ця. Бо акра мя якас ці да рож най 

сет кі і пра цы га рад ско га транс пар
ту ён за кра нае мност ва ін шых ас пек
таў — эка ло гію, зда роўе, да ступ насць 
га рад ско га ася род дзя для лю дзей з ін
ва лід нас цю.

— Пра ца над та кім да ку мен там 
да зва ляе па гля дзець на стан го ра да 
све жым по гля дам, — ка жа Ігар Пань
коў. — Я лі чу, што кан крэт на ў Пла не 
ўстой лі вай га рад ской ма біль нас ці для 
По лац ка і На ва по лац ка бы лі струк тур
на вы бу да ва ныя асноў ныя праб ле мы, з 
які мі су ты ка юц ца аб са лют на ўсе бе ла
рус кія га ра ды не за леж на ад іх па ме ру 
і ста ту су.

Так, План устой лі вай га рад ской 
ма біль нас ці для По лац ка і На ва по лац
ка пра па нуе комп лекс ны па ды ход, які 
ра ней у кра і не не ўжы ва ўся. Упер шы
ню ў Бе ла ру сі атры ма ны якас ны ма лю
нак — як і ку ды лю дзі пе ра соў ва юц ца ў 
рэ гу ляр ных зно сі нах. Дзя ку ю чы вя лі
ка му ма сі ву атры ма ных да дзе ных бы ла 
па бу да ва на мат ры ца ка рэс пан дэн цый, 
і вы свет лі ла ся, што ў цэ лым струк ту ра 

Сёння статыстыка красамоўна сведчыць аб тым, што ў транспартным сектары большасці краін 
ільвіная доля выкідаў у атмасферу адпрацаваных газаў прыпадае менавіта на прыватныя і 
камерцыйныя аўтамабільныя перавозкі. Бясспрэчна, асабісты аўтамабіль найлепшым чынам 
забяспечвае свабоду перамяшчэння, дае дадатковыя магчымасці ў бізнесе. Аднак яго неразумнае 
выкарыстанне стварае шмат праблем, у першую чаргу, для стану навакольнага асяроддзя, бяспекі і 
здароўя гараджан. «Разумны», «зялёны» горад... Усё большая колькасць населеных пунктаў у Беларусі 
выбірае мадэлі гарадскога развіцця, скіраваныя на тое, каб зрабіць гарады больш камфортнымі і 
зручнымі для людзей, а не для транспарту або прамысловых прадпрыемстваў.

ГоРАД, У якіМ 
кАМФоРТнА 
ВА ўСіХ АДноСінАХ 

ігар Пань коў
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ма біль нас ці га ра джан до сыць устой
лі вая. Ма лю нак на ват па еў ра пей скіх 
мер ках атры маў ся доб ры: толь кі пры
клад на трэ цяя част ка гра ма дзян По
лац ка і На ва по лац ка што дня пе ра соў
ва юц ца на аса біс тым або ве да мас ным 
аў та ма бі лі. Ас тат нія ад да юць пе ра ва гу 
гра мад ска му транс пар ту, ве ла сі пе ду ці 
хо дзяць пеш шу. Інакш ка жу чы, вы ка
рыс тоў ва юць устой лі выя срод кі пе ра
мя шчэн ня.

— Ін шая спра ва, на коль кі гэ тыя 
ві ды пе ра мя шчэн ня якас ныя і кам
форт ныя — вось што не аб ход на пра
пра цоў ваць у  да лей шым, — лі чыць 
Ігар Пань коў. — У лю бым вы пад ку га
рад скія ўла ды атры ма лі доб рую асно
ву для да лей ша га раз віц ця і дыя ло гу з 
га ра джа на мі. Уба чы лі, якія праб ле мы 
з’яў ля юц ца най больш вост ры мі, з ча го 
трэ ба па чы наць.

На дум ку экс пер та, важ ным эле
мен там пры рас пра цоў цы Пла на 
ўстой лі вай га рад ской ма біль нас ці для 
По лац ка і На ва по лац ка з’я ві ла ся ар
га ні за цыя дыя ло гу па між га рад скі мі 
ўла да мі і жы ха ра мі го ра да. У пер шую 
чар гу важ на зра зу мець, якія іс ну юць 
праб ле мы ме на ві та з пунк ту гле джан
ня га ра джан. З ад на го бо ку, та кі дыя лог 
да па ма гае ран жы ра ваць праб ле мы, з 
дру го га — уцяг нуць са міх га ра джан 
у ме ра пры ем ствы па іх вы ра шэн ні.

— Вель мі мно гія рэ чы мож на зра
біць сва і мі ру ка мі, — упэў не ны Ігар 
Пань коў. — А  ад га рад скіх ула даў 
важ ная толь кі ад мі ніст ра цый ная пад
трым ка, да па мо га ў атры ман ні ней кіх 

да зва лен чых па пер. Важ на да лу чаць 
у та кі дыя лог біз нес, на прык лад, для 
доб ра ўпа рад ка ван ня га рад скіх тэ ры
то рый, пры лег лых да ней кіх біз нес
цэнт раў, офіс ных бу дын каў.

Экс перт лі чыць, што ва ры ян таў 
вы ра шэн ня пы тан няў га рад ско га раз
віц ця іс нуе мност ва. Уліч ва ю чы эка
на міч ную сі ту а цыю, рас пра цоў шчы кі 
за кла лі ў да ку мент ніз ка бюд жэт ныя, 
але пры гэ тым дзейс ныя ра шэн ні. Раз
віц цё ве ла ру ху і ве ла інф ра струк ту ры, 
рас пра цоў ка адэ кват най пар ко вач най 
па лі ты кі, ран жы ра ван не ву ліц, кан
струк тыў ныя ра шэн ні па ўлад ка ван ні 
пры пын каў гра мад ска га транс пар ту, 
ап ты мі за цыя пра пуск ной здоль нас ці 
транс парт ных вуз лоў — вось тыя пер
шыя кро кі, што не па тра бу юць вя лі кіх 
фі нан са вых улі ван няў, якія за кла дзе
ны ў Пла не. Мно гія з гэ тых ра шэн
няў сён ня ўжо ўка ра ня юц ца пра ек там 
«Зя лё ныя га ра ды» ў По лац ку і На ва
по лац ку.

— Мы ўжо апош нія га доў пяць 
шчыль на пра цу ем па ўдас ка на лен ні ар
га ні за цыі да рож на га ру ху ў По лац ку, — 
рас па вя дае пер шы на мес нік стар шы ні 
По лац ка га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі
тэ та Сяр гей Лей чан ка. — На за па ша
ны вопыт па каз вае, што пры да па мо зе 
прос тых бюд жэт ных ме ра пры ем стваў 
мож на змя ніць стан ма біль нас ці ў 
го ра дзе ў леп шы бок. Не аба вяз ко ва 
куп ляць да ра гое аб ста ля ван не, ста
віць но выя свят ла фо ры. Да стат ко ва 
якас на га ана лі зу і ўня сен ня су час ных 
еў ра пей скіх ра шэн няў у ар га ні за цыю 

да рож на га ру ху. Так, ней кія зме ны спа
чат ку зна хо дзяць не ра зу мен не, асаб лі
ва ў аў та ма бі ліс таў. Ад нак мы па він ны 
па мя таць, што ву лі цы пры зна ча ныя 
не толь кі для аў та ма бі ляў, але і для 
пе ша хо даў, ве ла сі пе дыс таў, лю дзей з 
ін ва лід нас цю. Ра зам з пра ек там «Зя
лё ныя га ра ды» мы імк нем ся ства рыць 
кам форт ныя ўмо вы для ўсіх удзель ні
каў да рож на га ру ху.

Ад ной з най больш ці ка вых на ві нак, 
якую пра ект ГЭФ — ПРА АН — Мін
пры ро ды «Зя лё ныя га ра ды» рэа лі зуе 
ў По лац ку, з’яў ля ец ца ўка ра нен не іна
ва цый най схе мы ар га ні за цыі да рож
на га ру ху, што пры ўня се пры кмет ныя 
зме ны ў функ цы я на ван не транс пар ту 
ў цэнт раль най част цы го ра да. Не ка то
рыя ра шэн ні бу дуць ужы тыя ўпер шы
ню ў Бе ла ру сі. На прык лад, улад ка ван не 
но ва га ты пу штуч най ня роў на сці, так 
зва ных «аў то бус ных/хут кас ных па ду
шак». Яны не па він ны да стаў ляць дыс
кам форт гра мад ска му транс пар ту і яго 
па са жы рам, а зні жаць хут касць толь кі 
лег ка во га транс пар ту.

Акра мя та го на не вя лі кіх ву лі цах 
мяс цо ва га зна чэн ня ўпер шы ню ў Бе
ла ру сі з’я вяц ца зо ны ру ху для аў та
транс пар ту з аб ме жа ван нем хут ка сці 
30 км/г. Гэ та ро біц ца для кам фор ту і 
бяс пе кі пе ша хо даў.

Іна ва цый ная схе ма ар га ні за цыі да
рож на га ру ху ня се і шэ раг эка ла гіч ных 
вы год. Папер шае, но вая ўстой лі вая 
раз мет ка вы клю чыць што га до вае аб
наў лен не да рож най раз мет кі эмал лю, 
якая змя шчае шэ раг шкод ных рэ чы
ваў. Падру гое, рух транс пар ту ўпа
рад ка ва ны — ён ру ха ец ца ста біль на, 
з мен шай коль кас цю раз го наўтар ма
жэн няў, з мен шай тра тай па лі ва. Ад па

на полацкай вуліцы

Сяр гей Лей чан ка
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вед на, ска ра ча юц ца вы кі ды шкод ных 
рэ чы ваў у ат мас фе ру і па ляп ша ец ца 
якасць на ва коль на га ася род дзя. Па
трэ цяе, па шы ра юц ца маг чы мас ці для 
ру ху пеш шу і з вы ка ры стан нем ве ла сі
пе да, што да ўся го ста ноў ча ад бі ва ец ца 
на зда роўі лю дзей.

Экс пер ты ад зна ча юць пер шыя 
па ка заль ныя мо ман ты, якія па цвяр
джа юць, што га рад скія ўла ды По лац
ка і На ва по лац ка ак тыў на пра цу юць 
з Пла нам устой лі вай га рад ской ма
біль нас ці. У пры ват нас ці, На ва по лацк 
пад пі саў ме ма ран дум аб уза е ма ра зу
мен ні з Еў ра пей скім бан кам рэ кан
струк цыі і раз віц ця і вя дзе пе ра мо вы 
аб вы дзя лен ні крэ дыт най лі ніі на пад
аў жэн не трам вай най сет кі ў го ра дзе. 
А для ЕБРР на яў насць у го ра да Пла
на ўстой лі вай га рад ской ма біль нас ці 
з’яў ля ец ца аба вяз ко вай умо вай для 
су пра цоў ніц тва. Ня ма пла на — ня ма 
фі нан са ван ня.

Аль берт Ша кель, на мес нік стар
шы ні На ва по лац ка га га рад ско га вы ка
наў ча га ка мі тэ та:

«Даў няя ідэя на ша га го ра да, якая 
знай шла ад люст ра ван не ў Пла не 
ўстой лі вай га рад ской ма біль нас
ці — гэ та раз віц цё элект ра транс пар
ту, у пер шую чар гу, трам вай на га ру
ху. Элект ро бус спра ва доб рая, але ўсё 
роў на ён ез дзіць на гу ме, і мел ка дыс
перс ны пыл у лю бым вы пад ку бу дзе 
пры сут ні чаць у па вет ры. У ха лод ны 
час на аба гра ван не са ло на спат рэ біц ца 
вя лі кая коль касць элект ра энер гіі, аль
бо ўсё роў на прый дзец ца вы ка рыс тоў
ваць вуг ле ва да ро ды. У На ва по лац ку 

моц ны пра мыс ло вы фак тар, і да пы
тан няў эка ло гіі мы па ды хо дзім вель мі 
ста ран на. Та му і вы сту па ем за раз віц
цё трам вай най сет кі, якраз цяпер зна
хо дзім ся ў ста дыі пе ра моў па атры ман
ні фі нан са ван ня для гэ тых мэ таў».

— Эка на міч ная сі ту а цыя ў на шых 
га ра дах, па гор ша ная пан дэ мі яй, на
ўрад ці імк лі ва па леп шыц ца ў блі жэй
шыя га ды, — раз ва жае экс перт пра ек
та «Зя лё ныя га ра ды» па рас пра цоў цы 
Пла на ўстой лі вай га рад ской ма біль
нас ці для По лац ка і На ва по лац ка Ігар 
Пань коў. — А раз ві вац ца трэ ба ў лю
бым вы пад ку. Пры цяг нен не гран та
вых срод каў ад між на род ных фі нан са
вых струк тур дае магчымасць га ра дам 
не ста яць на мес цы.

Па сло вах Іга ра Пань ко ва, на яў
насць у го ра да вось та кіх стра тэ гіч ных 
да ку мен таў знач на спрос ціць пе ра
моў ны пра цэс з па тэн цы й ны мі ін вес
та ра мі.

— Упэў не ны, на ша экс перт ная ка
ман да здзейс ніць уся ля кую пад трым
ку га рад скім ад мі ніст ра цы ям, якія 
пры муць ра шэн не аб не аб ход нас ці 
рас пра цоў кі да ку мен таў стра тэ гіч на га 
га рад ско га раз віц ця, — ка жа экс перт.

На дум ку Іга ра Пань ко ва, са мае га
лоў нае — ра зу мен не та го, што го ра ду 
гэ та не аб ход на:

— Га рад скім ад мі ніст ра цы ям трэ
ба быць больш ак тыў ны мі, шу каць 
і афарм ляць за яў кі на  атры ман не 
гран таў, якія вы лу ча юц ца Еў ра пей
скім са юзам, роз ны мі між на род ны мі 
эка ла гіч ны мі ар га ні за цы я мі. У скан
ды наў скіх кра ін ёсць спе цы яль ная 
пра гра ма. За пэў ні ваю: ка лі ў го ра да 
з’я ві ла ся дак лад нае жа дан не рас пра
ца ваць План устой лі вай га рад ской 
ма біль нас ці, срод кі аба вяз ко ва зной
дуц ца.

Экс перт за клі кае ад мі ніст ра цыі 
бе ла рус кіх га ра доў ак тыў на ўдзель ні

Прык лад штуч ных ня роў на сцяў «хут кас ная па душ ка»

наваполацк

Аль берт Ша кель
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чаць і ў та кім што га до вым ме ра пры
ем стве, як Еў ра пей скі ты дзень ма біль
нас ці. Мно гія га ра ды Бе ла ру сі ўжо 
не пер шы год удзель ні ча юць у гэ тай 
агуль на еў ра пей скай кам па ніі. І коль
касць на се ле ных пунк таў, удзель ні
каў Еў ра пей ска га тыд ня ма біль нас ці, 
па ста ян на рас це. Для го ра да — гэ та 
доб рая на го да ар га ні за ваць дыя лог з 
га ра джа на мі па на дзён ных пы тан нях. 
Гэ та маг чы масць вы ву чыць і пе ра няць 
леп шы еў ра пей скі вопыт. Акра мя ўся
го, удзел у ЕТМ да зва ляе пано ва му пе
ра асэн са ваць стан і якасць га рад ско га 
ася род дзя.

— Зноў жа, досвед удзе лу ў та кой 
кам па ніі — гэ та заў сё ды да дат ко выя 
ба лы пры па да чы го ра дам за яў кі для 
атры ман ня срод каў на  рэа лі за цыю 
інф ра струк тур ных пра ек таў, рас пра
цоў ку да ку мен таў стра тэ гіч на га га
рад ско га раз віц ця, — за клю чае Ігар 
Пань коў 

ЕТМ пра хо дзіць што год з 16  па 
22 ве рас ня і за вяр ша ец ца ак цы яй «Су
свет ны дзень без аў та ма бі ля». У ме ра
пры ем ствах, пры све ча ных Еў ра пей ска
му тыд ню ма біль нас ці, удзель ні ча юць 
больш за пяць дзе сят кра ін. Да рэ чы, 
ле тась у іх пры ня лі ўдзел 77 на се ле ных 
пунк таў Бе ла ру сі.

Вар та пад крэс ліць, што га лоў най 
мэ тай кам па ніі з’яў ля ец ца за бес пя
чэн не ўстой лі вай ма біль нас ці на сель
ніц тва га ра доў, якая па він на бу да вац
ца, перш за ўсё, на раз віц ці транс пар ту 
агуль на га ка ры стан ня. А так са ма ства
рэн ні кам форт ных, бяс печ ных умоў 
для пе ша хо даў і ве ла сі пе дыс таў.

Ула дзі мір Мі хай лаў

с
таражытны горад Пінск 
стаў першым, які прыняў 
у сябе агульнанацыяналь
ныя дыялогі UN75 у ме
ж а х  і нф а рм а ц ы й на й 
кампаніі «Насустрач бу

дучыні, якую мы жадаем», пра старт 
якой было абвешчана ў Мінску яшчэ 
ў сакавіку. Больш за 100 студэнтаў 
і выкладчыкаў Палескага дзяржаў
нага ўніверсітэта сабраліся анлайн, 
каб паслухаць экспертаў і абмерка
ваць тэмы, звязаныя з мясцовым 
сацыяльнаэканамічным развіццём, 
адаптацыяй да змены клімату, пры
мяненнем інавацый для рэагавання 
на надзвычайныя сітуацыі. У кож
ным тэматычным блоку ўдзельнікі 
вызначалі існуючыя мясцовыя пра
блемы і прапаноўвалі, часцяком, 
нестандартныя рашэнні.

У мерах па паляпшэнні рэгія
нальнай эканомікі, напрыклад, пра
гучалі прапановы па арганізацыі 
на базе ўніверсітэта бізнесакселера
тара па стымуляванні мясцовага ма
лога і сярэдняга бізнесу і матывацыі 
маладзёжнага прадпрымальніцтва, 
распрацоўцы і пілатаванні новых 
бізнесідэй. Дарэчы, ужо некалькі 
гадоў на базе ўніверсітэта паспяхо
ва працуе інкубатар маладзёжных 
стартапаў, у скарбонцы якога не адна 
цікавая бізнеспрапанова.

Яшчэ адным стымулам развіцця 
мясцовай эканомікі ўдзельнікі выз
начылі турызм. Паўднёвыя раёны 
Беларусі багатыя на помнікі пры
роды і славяцца багаццем біяразна
стайнасці. Стварэнне турыстычнага 
кластара Прыпяцкага Палесся да
паможа распрацаваць сетку экала
гічных маршрутаў, якія ўключаюць 
таксама Палескі радыяцыйны запа
веднік, наладзяць вакол іх сэрвісную 
інфраструктуру.

Змяненне клімату ўжо адчува
ецца ў паўднёвых рэгіёнах Беларусі: 
павышэнне тэмпературнага рэжы
му, паніжэнне ўзроўню грунтовых 
вод, лясныя і тарфяныя пажары… 
Удзельнікі агучылі шэраг цікавых 

праектаў, якія дапамогуць адапта
ваць да новых кліматычных умоў 
практыкі землекарыстання, уклю
чаючы дэградаваныя землі, і маг
чымасць вырошчваць новыя віды 
сельскагаспадарчай прадукцыі. Аса
блівую цікавасць выклікаў праект 
па вырошчванні сталовых гатункаў 
вінаграду і развіцці на Палессі бела
рускай індустрыі вінаробства.

Тэма  ж блока па надзвычай
ных сітуацыях у большай ступені 
тычылася пытанняў выкарыстання 
інавацый і лічбавых тэхналогій для 
папярэджвання тэхнагенных, пры
родных і медыцынскіх крызісаў.

Сітуацыя з COVID19 робіць 
відавочным той факт, што неабход
на памяняць тэхнічныя падыходы, 
якія прымяняюцца для рэагавання 
на надзвычайныя сітуацыі, змяніць 
падыходы да закупкі спецыяльнага 
абсталявання, функцыявання прад
прыемстваў. Неабходна ствараць 
тэхналогіі падвойнага прызначэн
ня. У  якасці прыкладу быў прад
стаўлены праект стварэння мясцо
вага прадпрыемства па вытворчасці 
азанатараў — тэхналогіі, якая можа 
быць эфектыўна выкарыстана для 
барацьбы з віруснымі захворваннямі 
як у дамашніх умовах, так і ў прамы
словых маштабах.

Таксама выклікала цікавасць 
прапанова аб стварэнні ў Пінску 
інфармацыйнааналітычнага цэнт
ра па надзвычайных сітуацыях, які 
будзе спецыялізавацца на прагназа
ванні і папярэджванні крызісаў. Усе 
ўдзельнікі адзначылі важнасць ін
веставання ў інавацыйныя распра
цоўкі, стварэнне новых партнёрст
ваў і падрыхтоўку спецыялістаў.

У далейшым працягам дыялогу 
з Палескім універсітэтам стане пра
працоўка канкрэтных напрамкаў 
супрацоўніцтва па стварэнні інвес
тыцыйнай платформы для развіцця 
тэрыторый Беларусі, якія пацярпелі 
ад катастрофы на Чарнобыльскай 
АЭС.

Аляксей Фядосаў

дыскусіі  
на мясЦовыя тэмы 
У Палескім дзяржаўным універсітэце прайшлі  
маладзёжныя анлайн-дыялогі кампаніі ААН 75 
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Баць ка, імя па баць ку, Ай чы на… Ша на ван не ста рэй шых, 

асаб лі ва баць коў — вель мі важ ная част ка на род най бе ла рус
кай куль ту ры, на цы я наль на га мен та лі тэ ту. У па ру 75год дзя 
Пе ра мо гі мы з асаб лі вай удзяч нас цю ўспа мі на ем баць коў і 
дзя доў, ма ці й ба буль на шых: і як вя лі кіх пра цаў ні коў, якія 
пад ня лі пас ля ва ен ную Бе ла русь з ру ін і па пя лі шчаў, і як 
лю дзей рат най сла вы. Праў да, у мі тус ні жыц ця не заў сё ды 
ўда ец ца асэн са ваць іх ве лі зар ны жыц цё вы до свед. І ад чуць 
шос тым па чуц цём у са мім са бе той бяс цэн ны ген пе ра мож
цаў, пе ра да дзе ны нам у спад чы ну. Бо ча сам зда ец ца: мы гэ
та са мі ўся го да ся га ем у жыц ці. А на ват не па да зра ём, што 
яны, на шы па пя рэд ні кі, ня бач ныя шас ця рэнь кіспру жын кі 
ў ме ха ніз мах са ма вы жы ван ня ў нас ад ладж ва лі не та роп ка. 
На ват без слоў і ма ра ляў — прос та ўлас ным пры кла дам. З 
га да мі ло віш ся бе на дум цы: неш та раб лю так жа, як баць
ка ці ма ці, сло вы іх ва ўжыт ку, і пры маў кі… Вось і Ва ле ры 
Са ро ка пе ра ка на ны: жыц цё вая стой касць і за гар та ва насць, 
ся лян ская ця га ві тасць і пра ца ві тасць баць кі скла да юць сут
насць яго най асо бы. А ў жыц ці абод вум Са ро кам, баць ку й 
сы ну, прый шло ся прай сці та кія жор ны лё су, што мно гім, як 
той ка заў, і не сні ла ся.

Але не бу дзем за бя гаць на пе рад. Спа чат ку прад ста вім 
Ва ле рыя Са ро ку, з якім га ва ры лі пра яго май стра ві та га 
баць ку й пра той до свед, што сы ну пе ра даў ся. Са мо са бой, 
за кра ну лі важ ныя плас ты жыц ця ў па ва ен най глы бін цы й 
ня прос ты шлях вяс ко ва га хлоп ца, сы на фран та ві ка, да са
мо га ся бе, да ра зу мен ня са праўд ных, веч ных каш тоў нас цяў. 
Сён ня ён — прад пры маль нік, за сна валь нік пры ват на га ўні

тар на га прад пры ем ства «АУМ. Со ро ка». Здае ў арэн ду па
бу да ва ныя ўлас ны мі сі ла мі па мяш кан ні ў трох бу дын ках 
по бач з вя до мым мін скім Ганд лё вым цэнт рам «Жда но ві чы». 
У вёс цы Ла па раў шчы не, пры Мін скім мо ры, дом са бе збу
да ваў, і там так са ма здае па мяш кан ні. Су пра цоў ні кі яго най 
фір мы яшчэ ства ра юць і да ку мен таль ныя ві дэа філь мы, якія 
вы клад ва юц ца ў ін тэр нэт. Ня даў на, ска жам, з’я віў ся фільм 
«Пар ты зан скі дзён нік» на сай це Ва ле рыя Са ро кі. Але гэ та — 
сён ня. А ў са вец кім мі ну лым ма ла ды пра ку рор скі ра бот нік 
Ва ле ры Са ро ка тра піў, як ка жуць, «пад раз да чу»: стаў ах вя
рай па лі тыч най кан’ юнк ту ры ў сва ёй жа пра ку рор скай сіс
тэ ме. Бы ло тое ў скла да ны пе ры яд 80х, ка лі рас круч ва ла ся 
зна ка мі тая Ві цеб ская спра ва ды на бі ра ла аба ро ты пе ра бу
до ва. Ён здо леў вы ста яць, па мя та ю чы даў ні баць каў на каз: 
«Пом ні, сы нок, жыць шчас лі ва — зна чыць жыць сум лен на». 
Тро хі акры яў шы ад уз ру шэн няў, на пі саў аб тым ча се да ку
мен таль ныя апо вес ці, за якія ў 1995 го дзе быў пры ня ты ў 
Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі. Ад ну з рэ ка мен да цый яму да ваў 
на род ны пісь мен нік Іван Ша мя кін. Ця пер у Ва ле рыя Са ро кі 
ўжо 11 кніг, не ка то рыя апо вес ці мож на па чы таць на яго ным 
сай це ў ін тэр нэ це.

— Ва ле ры Іла ры ё на віч, што больш за ўсё па мя та ец ца 
вам з вяс ко ва га дзя цін ства?

— Пах драў ні ны ў на шым вя лі кім до ме. Усю во сень, зі му 
адзін па кой у габ люш ках увесь быў ды ў пі ла він ні. Пах лі са
сно выя дош кі, бя ро за выя, ду бо выя… А дру гі яск ра вы ўспа
мін — гэ та на рых тоў кі для баць ка вай пра цы, якія ля жа лі 
пра ма пад стол лю. Вя лі кая печ, над ёй да сто лі драў ля ныя 

ён бУдаваў 
Хаты,  
выгадаваў 
сад  
і траіХ  
дзяцей
Добры след пакінуў на зямлі Ларыён Сарока — удзельнік 
дзвюх войнаў, знатны столяр ды цясляр з вёскі 
Скакуноўшчыны, што ў Бешанковіцкім раёне Віцебшчыны. 
Прыклад яго жыцця натхняе на добрыя справы й сына: 
прадпрымальніка, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі. 
Бацька, пакінуўшы зямлю, застаецца заступнікам для 
Валерыя. Паводле яго слоў, нават з таго свету з’явіўся, каб 
дапамагчы ў цяжкую хвіліну.

ірына і Ларыён Сарокі. 1946 год.
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рэй кі зла джа ны. На іх — дош кі, бру сы: яны сох лі, ка лі ў печы 
паліц ца. По тым з іх баць ка ра біў акон ныя ра мы, дзве ры — 
усю ста ляр ку для хат. Гэб лі ў баць кі роз ныя бы лі, варш тат, 
ся ке ра, пі лы, ста мес кі… Я пра чы наў ся пад гу кі тых ін стру
мен таў і за сы наў так са ма: баць ка шмат пра ца ваў. А га лоў нае 
тое, што не звы чай ным ён быў ча ла ве кам.

— У чым тое вы яў ля ла ся?
— Ла ры ён Са ро ка на ра дзіў ся ў 1907 го дзе ў вя лі кай шмат

дзет най сям’і, за кон чыў тры кла сы цар коў напры хад ской 
шко лы. На той час — вя лі кая аду ка цыя ў вёс цы. Шмат ве
даў вер шаў на па мяць, паэ мы на ват гэ так чы таў. Пра цуе — і 
чы тае вер шы, а я слу хаю. Усё на рус кай мо ве: бо цар коў ная 
аду ка цыя ж парус ку вя ла ся. Пуш кі на чы таў, Ня кра са ва, ін
шую кла сі ку. Рас па вя даў, што ў шко ле дзяк на стаў ні кам быў. 
У кла се ста яў ца ба рок (драў ля нае вяд ро) з ва дой, у ім роз гі: 
каб не рас сы ха лі ся й не ла ма лі ся пры вы ка ры стан ні. Не дай 
Бог ты не вы ву чыў урок — ад ра зу атрым лі ва еш дуб ца. Дрэн
на па вёў ся бе, па шу меў, бруд ны прый шоў на ўрок — атры май 
так са ма. Гэ та, я так са бе ўяў ляю, вель мі ацве ра жаль на дзей
ні ча ла на вуч няў. Пры ву ча ла ду маць, быць увесь час на па га
то ве, не рас слаб ляц ца. Ак ты ва ва ла ўва гу, і ўсе ста ра лі ся ўсё 
вы ву чыць, і па во дзіць ся бе пры стой на: ца ба рок заў сё ды ж 
на ві да во ку. Та та рас па вя даў: усе як мы шы на ўро ках ся дзе лі!

— А баць ка ваш сам-та стро гі быў?
— Не, ла год ны, мяк кі. За ўсё жыц цё мя не ні ра зу не ўда

рыў. Ні ра зу! Ма ці ану чай маг ла мах нуць, па ла яц ца, а ён — і 
не ла яў ся ні ко лі. Ду маю, та му, што мно гае сам ад чуў, пе ра
жыў. Бо та кія лю дзі ў прын цы пе не здоль ныя на га дас ці, под
лас ці. Гэ та як ад мет на фар ма цыя лю дзей. У Мак сі ма Гор ка га, 
па мя та ец ца, пры клад на так: шмат мя не ў жыц ці мя лі, та му й 
мяк кі. Ча ла век, які прай шоў агонь і ва ду, а тым больш мед
ныя тру бы — не здоль ны на ніз кія ўчын кі.

— Та му што сам па ку та ваў і ве дае, што та кое боль…
— …І страх. Ра зу мее, што та кое сва воль ства дзі ця чае: 

а гэ та ж ча сам ма гут ныя ім пуль сы, вы плес кі, вы кі ды са мой 
энер гіі Жыц ця, з які мі юныя ду шы 
прос та не мо гуць спра віц ца. Ён шмат 
пе ра жыў і та му быў пра ца ві тым, доб
рым, муд рым. Нам цяж ка ўя віць са бе, 
але рос ён у сям’і, у якой бы ло 13 дзя
цей! І ўсіх з ма лен ства пры ву ча лі да 
пра цы, жыць у ка лек ты ве, зда воль вац
ца ма лым, да па ма гаць ін шым.

— А ра мяст ву, пра цы з дрэ вам 
хто яго на ву чыў?

— Быў ён са ма вук. Уме лец на ўсе 
ру кі пра та кіх ка жуць. Яшчэ й бо ты 
шыў, і ва лён кі ва ляў. У нас авеч кі бы лі, 
пчо лы, ага род 50 со так — вя лі кая гас
па дар ка. У го нар май го дня на ра джэн
ня — а тое зда ры ла ся ў 1952м — баць
ка па са дзіў сад. Пад 50 роз ных садо вых 
дрэў, у тры ра ды да во зе ра Ска ку ноў
скае. Яно там по бач. Свя тым лі чы ла ся, 
пры ім і царк ва бы ла, а ў во зе ры Ва
дох ры шчан скія аб ра ды пра во дзі лі. Я ў 
баць ку ба чыў вя лі кую лю боў да пры
ро ды, жы вёл і да лю дзей так са ма. А з 
га да мі пе ра кон ва ю ся, што са мае цяж
кае ў на шым жыц ці — лю біць ме на ві та 

лю дзей: у кож на га — свой ха рак тар, све та по гляд. Дык вось, 
гэ тае ўмен не жыць у ла дзе з са бою, з людзь мі я ў сям’і ўбі раў, 
з дзя цін ства. І рос у баць коў скай лю бо ві.

— Вёс ка ў вас вя лі кая бы ла?
— Па раў наль на вя лі кая: хат 50. Свая крам ка, фель чар

скааку шэр скі пункт, ма лоч ны за во дзік — але яго яшчэ ў 
50я не ста ла. І царк ву по тым знес лі. Мне ба чыц ца, з вы шы
ні га доў: уся вяс ко вая гра ма да спак ва ля вы хоў ва ла ча ла ве ка, 
мы ўбі ра лі ўвесь мер ны лад яе жыц ця, асвой ва лі яе су ро выя 
за ко ны й пра ві лы. Баць ку ў 30я, рас па вя даў, пра па ноў ва
лі ўзна ча ліць кал гас: пісь мен ны ж быў. Ад мо віў ся. Ба чыў, 
што ад бы ва ец ца, і ра зу меў: ад кі раў ні ка шмат па тра бу ец ца, 
а за не да хо пы мож на тра піць і ў мес цы, як ка жуць, «не столь 
от да лен ные». І ка му ніс там баць ка не быў: ча мусь ці да іх ста
віў ся з па да зрэн нем, хоць ні чо га дрэн на га не ка заў. «Лю дзі 
роз ныя бы ва юць, і трэ ба ра зу мець ўсіх» — так мя не па ву чаў. 
Але як се ля нін, які звык ся жыць са свай го ма за ля, на зям лі 
пра ца ваць, мець сваю гас па дар ку — ён ка лек тыў нае не вель
міта ўспры маў. Зрэш ты, як і ўсе нар маль ныя лю дзі, якія 
пры вык лі жыць сва ёй пра цай, апра цоў ваць сваю зям лю.

— Ма быць, і ў вас да ка лек тыў нае кал гас нае пра цы 
та кое ж стаў лен не…

— Ну, ця пер — ін шы ўклад жыц ця, кал га сы ўжо не тыя. 
Але вось я ана лі зую ста тыс ты ку: у Бе ла ру сі шмат прад пры
ем стваў страт ных па вы ні ках пра цы за 2019 год. А страт
ны — гэ та зна чыць не эфек тыў ны. Ка лі ня ма са праўд на га 
гас па да ра — па рад ку ж ні дзе не бу дзе, так? Усю ды па трэ бен 
пісь мен ны гас па дар, і спра ве сва ёй, каб эфек тыў на ўсё раз ві
ва ла ся, трэ ба ду шу й ро зум ад да ваць, і сі лу сваю, і во лю. Для 
та го, каб пры бы так атрым лі ваць — а не толь кі спа жы ваць 
за роб ле нае ін шы мі.

— Вер нем ся да ва ша га баць кі. Ён у ар міі дзе слу жыў?
— У бу даў ні чых пад раз дзя лен нях, ма быць. Да рэ чы, ён 

у вёс цы па ста віў пер шую лаз нюзруб пры во зе ры — і ўсе по
тым па чар зе ў той лаз ні па ры лі ся. Бяс плат на. Доб рая бы ла 
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тая лаз ня! Пры чым баць ка вы трым лі ваў са мую вя лі кую па
ру, ні хто з ім не мог зраў няц ца: та кі быў ду жы ў гэ тай спра
ве ды на стыр ны. Усе збя га лі — ён па рыў ся адзін, а я клаў ся 
на пад ло гу й пад лі ваў.

— Ну, той й вы доб ра за гар та ва лі ся! Ка жуць, лаз ня — 
гэ та зда роўе. А ён коль кі пра жыў?

— Ад ной лаз няй, ма быць, зда роўе не ўма ца ваць. Ма ла ва
та пра жыў баць ка: 73 га ды. Мо жа, та му, што жыц цё ў яго цяж
кае бы ло. А сі ла во лі — за гар та ва ная, жа лез ная. Не як да зі мы 
во зе ра лё дам па кры ва ла ся, і ад на вяс ко вец у ка жу се, ва лён ках 
вы ехаў на яго ў лод цыдаў бён цы: гу сей вы гнаць на бе раг. Лод
ка пе ра вяр ну ла ся, дзе ду пад 70 — па чаў та нуць. Му жы кі пад
бег лі, су ну лі ся ў ва ду — хо лад на! Баць ка ж мой, яму га доў 
55 бы ло, да плыў да не ба ра кі, ха па нуў за ва ла сы, але не ўтры
маў. Бо, рас па вя даў, у спод нім за блы таў ся. Так што прый шло
ся да бе ра га браць, а дзед па та нуў. Баць ка быў адзі ным, хто 
па спра ба ваў яго вы ра та ваць. Хоць сам ні ко лі не ку паў ся. Але 
сі ла во лі ў яго бы ла жа лез ная. Пер шы 
лёд на во зе ры ён заў сё ды апра боў ваў. 
А за гар тоў ку та кую атры маў, ма быць, 
на Фін скай вай не, у 1939м яго пры
зва лі. Ка лі да ве да лі ся, што сто лярцяс
ляр — па ста ві лі пе ра пра вы бу да ваць. 
Ледзь страль ба (снай пе ры з він то вак 
бі лі) — ад ра зу ў ле дзя ную ва ду да во дзі
ла ся па даць, раз па 10 на дзень. І не як 
вы бі рац ца зпад аб стрэ лу. Дзя куй Бо гу, 
вяр нуў ся да до му без адзі най дра пі ны. 
Ды яшчэ з той вай ны пры нёс ру бан кі 
доб рыя, ста мес кі фін скія, тра фей ныя. І 
на ват дамк рат, кі ла грам 15 ва гой.

— І доб ры, ма быць, ін стру мент 
быў…

— Вя до ма! Ме тал той не ту піў ся. 
А баць ка й ле там жа пра ца ваў: на вес 
ра біў на два ры, ту ды варш тат ста віў. 
На огул ха та на ша бы ла як бы ка лек
тыў ная. Спа чат ку ў ёй бы ла шко ла, 
по тым кал гас ныя агуль ныя схо ды пра
хо дзі лі, раз во ды на пра цу — на ра ды 
бры га дзір да ваў. А па ве ча рах збі ра лі
ся му жы кі, асаб лі ва зі мо вы мі ве ча ра мі, 
на вя чор кі. Ста лоў 5 ста ві лі, у кар ты гу ля лі, у шаш кі. Дым 
ка ро мыс лам: са ма крут кі па лі лі. Баць ка ў су сед нім па коі пра
ца ваў, на ін шых асаб лі ва не звяр таў ува гі. Ён на огул ма ла га
ва рыў, больш слу хаў. А я ся дзеў на пе чы: там, пад стол лю, ад 
ды му ды хаць не бы ло чым. І слу хаў усё, што му жы кі ка за лі. 
А рас каз ва лі са мае роз нае. Ма ла та го, я хут ка на ву чыў ся і ў 
кар ты гу ляць: а мне га доў во сем бы ло.

— Хут кая са цы я лі за цыя, як ця пер ка жуць, іш ла…
— Вель мі хут кая! І ка лі не бы ло ка му гу ляць, на пар ні каў 

бра ка ва ла — мя не клі ка лі.
— Баць ка вам пра сваю дру гую вай ну неш та рас каз-

ваў?
— Так, я сціс ла гэ та ве даю. Яго, як па ча ла ся вай на, пры

зва лі ў ар мію. Апы нуў ся ў За ход няй Укра і не, су вя зіс там. 
Рас па вя даў: цяг нем па по лі шпуль кі з дро там — а там ка ло
на нем цаў ру ха ец ца па да ро зе. І яшчэ ад на: ма та цык ліс ты, 
тан кі, ма шы ны… Кі ну лі шпуль кі — бе гам у вёс ку. За ско чы лі 
ў склеп, ста і лі ся. Нем цы ха дзі лі — знай шлі ад ра зу. Са бра лі 

па лон ных ча ла век 50, па ста ві лі па ся род ка ло ны — і ад пра
ві лі про ці хо дам: ідзі це ту ды. Ні ку ды не вый дзеш! Кі ла мет ры 
праз два ла гер быў: на не каль кі ты сяч ча ла век. Там яшчэ ні
хто над ва ен на па лон ны мі ня здзе ка ваў ся. І нем цы кар мі лі, і 
мяс цо выя лю дзі неш та пры но сі лі. А з баць кам у ла гер тра піў 
ад на вяс ко вец. Пе ра га ва ры лі: ча го ча каць? Вы ра шы лі ноч чу 
бег чы. Змаг лі сыс ці ў ля сок, да ба ло та: кі ла мет раў 10 ад бег
лі ад ла ге ра. А як па ча ло днець, то па чу лі брэх са бак, аў та
мат ныя чэр гі: па го ня. За паў злі ў ба ло та: толь кі на сы тыр ча лі 
з ва ды. Нем цы па ба ло це чэр га мі — наўкола ку лі свіс та лі. 
Ад на баць ку па гу бе прай шла, кроў па лі ла ся. То за ку сіў яе, 
каб менш сы хо дзіць кры вёй. Нем цы сыш лі. Яны ўце ка чоў 
шу ка лі, ве да лі: сла быя зда юц ца, сы хо дзяць моц ныя, ка лі іх 
не зла віць — бу дзе су пра ціў. Баць ка рас каз ваў, што пра ля
жаў у ба ло це ўвесь дзень. Устаў, па клі каў — ня ма ад ка зу. Ча
ла век той з вай ны не вяр нуў ся: ці то яго ў ба ло це за бі лі, ці 
то знай шліза бра лі. Зу сім по бач з баць кам смерць прай шла..

— Вы бі раў ся да лей да сва іх?
— Так, пай шоў да сва іх. Ад ра зу зра зу меў, што ў чыр вона

ар мей скай фор ме да лё ка не зой дзеш. Па пра сіў у лю дзей, 
і нех та даў ста рую воп рат ку. Ішоў да до му, у су ткі па кі ла
мет раў 25–50, дзесь ці пад’ яз джаў. У ад ной з вё сак да лі яму 
про пуск, што бе жа нец, а не ва ен ны: баб ка пад ка за ла, да ка го 
звяр нуц ца. Амаль цэ лы ме сяц да бі раў ся да до му. Ка заў, тры 
па ры бо таў стап таў. Та ды ў сям’і ўжо бы ло трое дзя цей — 
брат по тым у вай ну на ра дзіў ся, а я пас ля ва ен ны. Стаў баць ка 
жыць у вёс цы. І нех та ж да нёс, што вяр нуў ся сал дат да до му: 
знай шлі ся та кія. А на су праць жыў су сед, так са ма Са ро ка — 
ста рас та. Ка лі нем цы з па лі ца я мі зай шлі ў вёс ку, баць ка рва
нуў у хлеў і ў са ло му на га ры шчы за ка паў ся. Пы та юц ца ма ці: 
дзе муж? Ма ці: не ве даю, не ба чы ла. Яе на ву лі цу й да сця ны: 
рас стра ля ем, ка жы. Баць ка ля жыць у са ло ме, чуе гу тар ку. 
Пад ня ўся, збі раў ся вы ла зіць, зда вац ца — жон ку шка да. І па
чуў го лас су се даста рас ты: ды не ча пай це вы яе, трое дзя цей. 
Да лі ка рот кую чар гу над га ла вой — і сыш лі. Баць ка хоць і 
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аца леў, але стра ху на цяр пеў ся й за ся бе, і за сям’ю. Зра зу меў: 
трэ ба бег чы. Пай шоў у пар ты за ны. А ка лі на сту па ла Чыр во
ная Ар мія і ў 1944м вы зва лі лі вёс ку — із ноў яго на фронт. 
Ма ці ў тым жа го дзе атры ма ла па ха рон ку: што муж за гі нуў 
у Літ ве. На пі са на бы ло, ка ля яко га ху та ра. По тым баць ка 
рас па вя даў, што баі бы лі цяж кія, ад ро ты, сот ні бай цоў, ча
ла век 15 за ста ло ся. А ка ман дзі рам быў сме лы ды ры зы коў
ны лей тэ нант, яў рэй: на пе рад і на пе рад. На сту паць трэ ба! 
Так ты кі пра ду ма най не бы ло, усё на хра пам. Ні хто, ка заў, 
не лі чыў ся з сал да там, коль кі іх за гі не. Ка ман дзір з піс та ле
там на пе ра дзе, яны за ім «з лі не еч ка мі», він тоў ка мі, зна чыць, 
бег лі. Вось не як бег лі, а іх усіх і акру жы лі. Ка го за бі лі, хто 
за стаў ся — ру кі пад ня лі: ча ла век 5–7.

— Гэ та, ма быць, ле там ці во сен ню 44-га бы ло?
— Так, як вы зва лі лі Бе ла русь — і на Літ ву Чыр во ная ар

мія пай шла. Дру гі ўжо па лон у яго быў. У дзі кія тра піў ўмо
вы! Там па мі ра лі лю дзі ад го ла ду, ад хо ла ду. Не ве даю, дзе 
кан крэт на: ма лы быў, ка лі ён рас каз
ваў. Але й там баць ка здо леў пры ста
са вац ца, вы жыць. Бо ўмеў бо ты шыць, 
абу так ці адзен не па дра ман та ваць. 
Пры ня се не мец абу так на па праў ку — 
за пра цу хле ба дасць. Сал дат, ра да
вы — уме лі пры ста са вац ца да ва ен на га 
жыц ця як з та го, так і з на ша га бо ку. 
І ка ля баць кі яшчэ лю дзі кар мі лі ся. Да 
та го ча су ў нем цаў аму ні цыя па знош
ва ла ся, рэ зер ваў не бы ло. Так і вы жы
ваў — у Літ ве, і не дзе по бач Поль шча 
бы ла, ка заў. Ка лі вы зва лі лі, то ад ра зу 
ўсіх пра вя раць ста лі: спец пра вер ка. 
Доў жы ла ся да го да. У спец ро це ў Літ
ве й жы лі. За па до зры лі су вязь з нем
ца мі. Паў го да як вай на за кон чы ла ся, 
а пра яго ня ма вес так. Ма ці збі ра ла ся 
ўжо на ма гі лу ехаць. Баць ка по тым ка
заў, што знай шлі ся свед кі, ска за лі: гэ та 
бы ло вы жы ван не, ба раць ба за жыц цё, 
і што яны дзя ку ю чы яму вы жы лі. Ад
пус ці лі яго. А ў той час ужо ў ва ен ка
ма це ўзна га род ныя ліс ты, ме да лі ля жа
лі — ча ка лі ге роя па мес цы жы хар ства.

Ад ной чы, ужо ў 46м, на пэў на, па тэ ле фа на ваў у вёс ку: 
я жы вы! Там усе й па мле лі. Вяр нуў ся, па чаў пра ца ваць як 
звы чай на. Гас па дар ку дамаш нюю ўзды маў: по тым у нас бы
лі ка ро ва, свін ні, авеч кі, пчо лы… Праў да, гэ тым больш ма
ма зай ма ла ся, і мы ёй да па ма га лі, а ён цяс ля рыўста ля рыў. 
На той час гро шай у кал га се не пла ці лі: бы лі пра ца дні, га лач
кіпа лач кі. На іх да ва лі збож жа, мя са маг лі даць. Гро шай на яў
ных на огул не бы ло ў пер шы час, а жыц цё пра цяг ва ла ся, пры
чым ня прос тае. Ска жам, я на ра дзіў ся ў 52м, а ў 54м го дзе 
ма ма — Іры на Аляк се еў на, у дзя воц тве Ка ва лен ка, 1913 го да 
на ра джэн ня — цяж ка за хва рэ ла: ме нін гіт у яе быў. За вез лі ў 
Ві цебск, апе ра цыю зра бі лі. І ме ся цаў шэсць яна ля жа ла ў баль
ні цы. Ка лі да до му пры вез лі, мне два з па ло вай бы ло. Мя не, 
як і ўсю гас па дар ку, да гля да ла без ма мы ста рэй шая сяст ра Зі
на і да. Пры чым я па спеў ад вык нуць ад яе! Ка жуць: гэ та ма ма 
твая — а я не ра зу мею, не па знаю яе. Ка жу: цёт ка ней кая. Ідзі, 
аб ды мі ся — а я ўця каю, мя не ло вяць — я не ма гу яе аб няць. 
Толь кі ноч чу, помніцца, дум кі бы лі: а мо жа гэ та й ёсць мая 

ма ма? Ра ні цай пра чы на ю ся — гля джу на яе, ста ра юся ўспом
ніць: мая ты ма ма ці не мая? По тым рас каз ва ла ма ма: не спа ла, 
во чы пры плю шча ныя. Ад чу ва ла, што сы нок на яе гля дзіць. І 
ці хень ка мне: сыноок… Ай, я тут ус пом ніў, па бег: «Ай, ма
ма!» Дай шло на рэш цета! Ус па мі наю та кія мо ман ты — яны 
ду шу кра на юць, сіл на да юць. Не раз да па ма га лі мне зда быць 
ду шэў ную раў на ва гу, ка лі цяж кія ча сы ў ма ім жыц ці бы лі.

— Вас баць ка ву чыў свай му ста ляр на му ра мяст ву?
— Спе цы яль на — не. Я не чым яму да па ма гаў, вя до ма: 

штось ці па тры маць, пры нес ці. Ён быў по бач, я ба чыў яго 
пра цу — і тое мя не вы хоў ва ла. І ней кія на вы кі за ста лі ся 
на ўсё жыц цё. Вя до ма ж, як і лю бы сель скі жы хар, я з мно
гі мі ін стру мен та мі, не аб ход ны мі ў гас па дар цы, умею абы хо
дзіц ца. Да та го ж баць ка зі мой ста ляр ку ра біў для хат (вок ны, 
дзве ры, фі лён гі, аздаб лен ні роз ныя), а як па чы наў ся цёп лы 
се зон — яго за бі ра лі, з ся кер кай, ха ты ста віць. І, па сут нас ці, 
ён ад бу да ваў у пас ля ва ен ны час усю вёс ку на шу. І ў ін шых 

на ва коль ных яго ха тызру бы так са ма 
ста яць па гэ ты час. Ён адзін пра ца ваў, 
без бры га ды. У па ма га тых бы лі тыя, 
ка му ха ту ста ві лі. Чар га на ват бы ла 
на май стра.

— Спа чат ку, ве даю, трэ ба лес 
доб ры на рых та ваць, і каб вы ле жаў-
ся — та ды зруб ра бі лі…

— Ра бі лі ўсё як мае быць. Ага вор
ва ла ся, на рых тоў ва ла ся, тэр мі ны су ад
но сі лі ся. І, на прык лад, лю дзі бяр вё ны, 
крок вы ад ка ры за чы шча лі, а ён ра біў 
пра фе сій ную пра цу. Звы чай на баць кі 
па 2–3 тыд ні не бы ло, там пра ца ваў з 
ра ні цы да но чы: каб хут чэй зра біць усё 
пад ключ, як ка жуць. А мы, дзе ці з ма
май, гас па дар кай зай ма лі ся. Ха ты ста
ві лі тыя, у ка го бы ло за што. На яў ныя 
гро шы хто меў, аль бо дзе ці з го ра да, 
пля мен ні кісва я кі да па ма га лі. Баць ку 
за пра цу пла ці лі на яў ны мі. А ён быў 
та кі даб рак, што шмат і не браў. Коль
кі да дуць, столь кі й доб ра. Усе ж та ды 
бед ныя бы лі.

— Кал гас нае кі раў ніц тва не бы ло ў прэ тэн зіі, што ён 
тым зай ма ец ца?

— Не, бо ўсе ве да лі: у яго ру кі за ла тыя. І лю дзям жа ха
ты па трэб ныя. Ка лі бу доў лю за кан чва лі, то за моч ва лі гэ тую 
спра ву доб ра. А баць ка хоць і моц ны быў, але не вя лі ка га рос
тува гі, ху дзень кі ад нос на, ды яшчэ што дзён ная цяж кая пра
ца. Дык, бы ва ла, і ста яць не мог пас ля той за моч кі. Па мя таю, 
на во зе пры во зі лі, «раз гру жа лі». Ма ці тых лю дзей ла ян кай 
час та су стра ка ла: што ж вы ро бі це? Мне па трэ бен му жык 
жы вызда ро вы, а што вы тут мне ка ле ку ней ка га пры вез лі! 
А мы да па ма га лі яго ўнес ці ў ха ту, на ло жак па клас ці. Баць
ка ад та кіх за мо чак ады хо дзіў — і зноў у да ро гу. Да рэ чы, ён 
ні ко лі цвя ро зы не па ліў, а як вы п’е — і за па ліць у кам па ніі. 
Заў сё ды ў яго па чак цы га рэт быў, час та ваў усіх. Та кі вось 
пры яз ны, кам па ней скі быў, і ні ко лі ў адзі ноч ку не піў.

— А ў ха це ва шай га рэл ка на огул ва дзі ла ся?
— Ну вя до ма ж! Як без яе ў вёс цы бы ло жыць? І мно

гія, не сак рэт, гна лі са ма гон ку. Пры чым апа ра таўта бы ло 
2–3 на вёс ку, адзін дру го му пе ра да ва лі, ка лі трэ ба. Па мя таю, 
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мне га доў 5 бы ло, зай шоў участ ко вы мі лі цы я нер у ха ту, з якім 
баць ка сяб ра ваў. Се лі за стол, той пы та ец ца: а ў ця бе ёсць 
са ма гон ка? Усе маў чаць: усё ж участ ко вы, ды яшчэ ў фор ме. 
Ён да мя не: ска жы, ёсць у вас са ма гон ка? Я га ва ру: ска жу, ка
лі да сі мне піс та лет па тры маць. Ён да стае з ка бу ры піс та лет, 
па тро ны вы мае: на, па тры май. Я па тры маў. Якое за да валь
нен не! Піс та лет са праўд ны ў ру цэ. Усёй вёс цы рас ка жу. Я ад 
ра дас ці й ка жу: ёсць са ма гон ка. А дзе? У ша фе. У бя ліз не там 
пры ха ва на па ру бу тэ лек бы ло, ён узяў. Ка жа баць ку: ну да
вай, Ла ры ён, па шкля нач цы. Ча го ты ба іш ся? Дык яны па 
шкля нач цы вы пі лі ды па сва іх спра вах пай шлі. Пры чым што 
ці ка ва: баць ка мя не на ват не па пра кнуў за той мой учы нак.

— Ма быць, доб ра ве даў дзі ця чую псі ха ло гію. Ра зу меў: 
гэ та не ад ліхога на ме ру, і праўду ж сказала дзі цё. А кім ён 
вас ха цеў ба чыць, у якой пра фе сіі?

— Та кіх раз моў у нас не пры пом ню. Але я, ка лі пад рос, 
ву чыц ца ста ра ўся доб ра. Ра зу меў: інакш у вёс цы прый дзец
ца за стац ца, а там — цяж кая пра ца з ра ні цы да но чы. Ха це
ла ся вы ву чыц ца, атры маць вы шэй шую аду ка цыю. Я шмат, 
мож на ска заць, за пой на чы таў. Пры чым яшчэ ў па чат ко вай 
шко ле — ве ча ра мі пры лу чы не, га за вай лям пе. А га зы 
дэ фі цыт быў. Я ж ча сам да 12 га дзі
ны но чы пры 
лу чы не ся дзеў. 
Ма ці го ніць спа
ць — а мне ці ка
ва! Баць кі ж так 
стам ля лі ся, толь
кі да лож ка дай сці 
сіл ха па ла.

—  Я к і я  в а м 
прад ме ты ляг чэй 
да ва лі ся?

— Ма тэ ма ты ка 
ў мя не доб ра іш ла, 
ін шыя так зва ныя 
прак тыч ныя прад ме
ты. Спа чат ку ву чыў
ся ў на шай вяс ко вай 
шко ле, по тым за 9 кі
ла мет раў ха дзі лі ў Ба
чэй ка ва: каб ся рэд нюю 
аду ка цыю атры маць. Па 18 км у дзень! Мы ўдва іх ха дзі лі з ад
ным хлоп цам. Ма роз, хо лад, снег, дождж, золь — іш лі. А ка лі 
й пад’ е дзем, як ма шы на іш ла спа да рож ная. Мы хут ка ха дзі лі. 
Пры муд ра лі ся за паў та ры га дзі ны да ро гу адо лець. І ву чы лі ся 
абод ва ня дрэн на, да рэ чы. Бо ве да лі: каб па сту піць — трэ ба 
доб ра ву чыц ца. А ў мя не бы ло жа дан не па сту піць на юры
дыч ны фа куль тэт. Брат мой стры еч ны быў мі лі цы яне рам, 
да нас пры яз джаў, шмат ча го рас па вя даў. І ў мя не па сту по ва 
з’я ві ла ся ця га да гэ тай пра фе сіі: за кон насць, пра ва па ра дак. 
Так са ма ха цеў пай сці ў мі лі цыю. У дзя вя тым кла се ўжо ве даў: 
у мі лі цыю пай ду пра ца ваць, або ў пра ку ра ту ру. А мой ся бар, 
Аляк сандр Ка на пель ка, стаў вай скоў цамвер та лёт чы кам, 
слу жыў у Ра сіі. Ця пер у Ві цеб ску жы ве: ква тэ ру там ку піў, мы 
з ім зно сі ны ма ем. Усю шко лу з ім прай шлі по руч, як ка жуць.

— Слу ха ю чы вас, Ва ле ры Іла ры ё на віч, ра зу мею, ад-
куль у вас дар апа вя даль ні ка…

— Так, я шмат з людзь мі па жыц ці з дзя цін ства меў зно сі
наў. У до ме ж быў «клуб па ін та рэ сах»: гэ та паў плы ва ла, ма

быць, так са ма. Ну а ця пер столь кі ўся го пе ра жы та, уба ча на, па
чу та, асэн са ва на, што хо чац ца гэ тым з ін шы мі па дзя ліц ца. Усё 
на жыц цё вай да ро зе на мі ўбі ра ец ца — а по тым про сіц ца вон кі.

— А яшчэ ка жуць: тое, што з на мі ў вон ка вым све це 
ад бы ва ец ца, толь кі спры яе абу джэн ню та го, што ма ем 
унут ры. Бо знут ры на ша жыц цё вая энер гія па сту пае, і 
ка лі па сла ны та лент ад Уся выш ня га, як ка жуць, — та ды 
ён і абу джа ец ца.

— Што ж, мо жа й так. Бо ад на спра ва — на ла вач цы па га
ва рыць, і зу сім ін шае — неш та важ нае пе ра жыць, кні гу пра 
тое на пі саць. А ха це ла ся мне глы бей асэн са ваць усё, што са 
мной ад бы ло ся, да нес ці сваю праў ду, быць па чу тым — вось 
і стаў пі саць. Улас на, для та го і ў біз нес пай шоў: каб маг чы
масць бы ла вы да ваць свае да ку мен таль ныя кні гі. Бо гэ та, як 
вы ве да е це, па тра буе срод каў. І яшчэ пра та лент, здоль нас ці 
ска жу. Я ўспа мі наю ад на го з род ных бра тоў баць кі, май го 
дзядзь ку. У вёс цы, бы ва ла, збі ра лі ся ў май го дзе да вяс коў цы 
кніж кі па чы таць. Дык дзядзь ка на на ступ ны дзень мог усё 
пе ра каз ваць ка вал ка мі — амаль да слоў на. Та кая ўні каль ная 

па мяць бы ла ў яго. А мой ста
рэй шы брат Жо ра, які па мёр 
у 12 га лоў, скла даў вер шы — 
пра ма на ха ду. Да рэ чы, у сям’і 
яшчэ дзяў чын ка бы ла, на год 
за Зі ну ста рэй шая. Дзе ці ў ха
це ў вай ну ад ны бы лі, па жар 
ус пых нуў — і яна зга рэ ла. 
Так што ўся го дзя цей у ма іх 
баць кі й ма ці бы ло пя цё ра, 
вы га да ва лі — тра іх.

—  Я ш ч э  с к а  ж ы  ц е 
пра па мяць. Вы, на пэў-
на, увесь Кры мі наль ны 
ко дэкс да гэ та га ча су 
на па мяць ве да е це?

—  ( у с м і  х а  е ц  ц а ) 
Ну  ўжо не  ўвесь: га
ды бя руць сваё! Ча сам 

не па мя та еш і тое, што ўчо ра бы
ло. (Смя ец ца). Тым больш, столь кі ўся го пе ра жы

та. Мя не не як да іш нік у ста лі цы спы ніў — я ка жу: ка пі тан, 
я за ко на па слух мя ны, сам бы лы пра ку рор. Са ро ка маё проз
ві шча. Мо жа, чуў? Чуў, ка жа.

— Дык у вас атры ма ла ся ад ра зу на юр фак па сту піць?
— Не ад ра зу — пас ля ар міі. Спа чат ку не па сту піў, праф

тэх ву чы лі шча ме та ліс таў за кон чыў у Мін ску ў 1970м і пай
шоў на За вод імя Кі ра ва пра ца ваць. По тым — ар мія, дак лад
ней, флот. Ка лі быў у ву чэб цы ў Кранш та це, на пад вод ні ка 
рых та ва лі, прый шлі ад бі раць хлоп цаў мац ней шых у спарт
ро ту. А я бок сам зай маў ся, меў пер шы раз рад — мя не ту ды 
ўзя лі. Я ня дрэн на вы сту паў на пер шын стве Паў ноч на га фло
та, го дзе ў 1972м: быў у пры зё рах. Але по тым у мя не апен ды
цыт вы ра за лі, ужо з пе ры та ні там, і аб васт рэн не бы ло, цяж ка 
вы зда раў лі ваў, фор му стра ціў. А та кі спарт смен ужо не быў 
фло ту па трэ бен, ды й мат рос. Ка ра цей, спі са лі мя не. І ўжо ў 
1973м я ву чыў ся ў Маск ве, ва Уні вер сі тэ це друж бы на ро даў 
імя Па тры са Лу мум бы, але сы шоў ад туль зза ма тэ ры яль ных 
цяж кас цяў. Вяр нуў ся на свой за вод, па пра ца ваў на вы твор
час ці дзя жур ным элект ры кам, быў вы ха валь ні кам у ін тэр на
це, а праз год і ка мен дан там. І ў 1974м па сту піў на за воч нае 

кніга з аўтографам івана Шамякіна
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ад дзя лен не юр фа ка БДУ. З 1977га стаў пра ца ваць у пра
ку ра ту ры Мін скай воб лас ці, па моч ні кам пра ку ро ра Слуц
кай між ра ён най пра ку ра ту ры. Та ды баць ку пад 70 бы ло, і 
ён за хва рэў: ес ці не мог. Я па ва зіў яго па ле ка рах, ды яг наз: 
рак страў ні ка. Ме сяцдва пра тры ма ец ца пад кро пель ні
цай, ка жуць. Што ж ра біць? Доб рыя лю дзі пад ка за лі: трэ ба  
ўзяць ба ра но вы або яла віч ны тлушч — лой у нас яго на зы ва
лі, ды на па тэль ні вы пла віць. Вы піць чыс ты спірт ме ды цын
скі, а по тым цёп лым ло ем за піць. Дзеньдва баць ку та кія ле кі 
па да ва лі — баць ка па чаў ес ці. Спірт аб паль вае клет кі, а лой 
ад ра зу за цяг вае. Баць ка яшчэ га ды ча ты ры з той хва ро бай 
пра жыў. Па мёр ён у 1981 го дзе.

— А як ён ус пры маў той факт, што вы ста лі пра ку-
рор скім ра бот ні кам?

— Не па ко іў ся за мя не. Ма быць, жыц цё вы до свед пад каз
ваў яму, што ча ка юць мя не сур’ ёз ныя вы пра ба ван ні. Не як 
мне ска заў: «Сы нок, ты дар ма пай шоў на та кую пра цу. Ня
ўдзяч ная гэ та спра ва — лю дзей са джаць. Та бе гэ та не да ру
юць. Лю дзям дрэн на ра біць нель га». Толь кі вось як ім не ра
біць дрэн на, ка лі гэ тыя лю дзі здзейс ні лі зла чын ствы? Гэ тае 
пы тан не яму я не за да ваў, але, ве да ю чы, якая вя лі кая ду ша 
бы ла ў май го баць кі, ма гу вы ка заць зда гад ку, што б ён ад
ка заў.

— Ма быць, нам усё ж трэ ба пры слу хоў вац ца да мер ка-
ван няў лю дзей, якія па ба чы лі жыц цё, а тым больш баць-
коў — і на ват не ўсту паць з імі ў спрэч кі...

— Ну, пры клад на да та кой вы сно вы й я з га да мі прый
шоў, ана лі зу ю чы ўсё, што са мной зда ры ла ся. Але са мае ці ка
вае пе ра жы ван не, звя за нае з баць кам, ка лі мя не за тры ма лі ў 
лістападзе 1986га, па да зра ю чы ў су праць праў ных дзе ян нях 
і пе ра вы шэн ні служ бо вых паў на моц тваў, па са дзі лі ў Мін ску 
ў след чы іза ля тар Ка мі тэ та дзярж бяс пе кі. Я быў у глы бо кім 
тран се, у вя лі кай дэ прэ сіі. Толь кі ўя ві це са бе: з пра ку ро ра 
стаць рап там зэ кам. Арыш та ва ным. А ка ме раадзі ноч ка там 
на гад вае тру ну. Я пра лі чыў ад лег лас ці па між сце на мі: па 8 і 
16 ма іх ча ра вік 42га па ме ру. Гэ та кі пе наль чык даў жы нёй 
34 мет ры. Сце ны чор ныя. І на ры пры сцен цы, на ноч ад
кід ва юц ца. А ці шы ня та кая — ля жыш, як у тру не. Ні я кай 
ін фар ма цыі. Сце ны таў шчэз ныя гу кі не пра пус ка юць, увер се 
толь кі ма лень кая пра ду шы на.

— Мне спе ле о ла гі рас па вя да лі: яны па прось бе на ву коў-
цаў пра во дзі лі фі зі я ла гіч ныя до сле ды ў пя чо рах, у за мкнё-
най пра сто ры, у цем ры, дзе ня ма знеш ніх раз драж няль ні-
каў. Гэ та на зы ва ец ца: сен сар ная дэ прэ ва цыя. Дык вось, 
ка за лі, лю дзям яе псі ха ла гіч на вель мі цяж ка пе ра но сіць, 
а по тым і роз ныя фі зіч ныя праб ле мы са зда роў ем раз ві-
ва юц ца.

— Так, гэ та псі ха ла гіч на ду шыць, ду шыць увесь час. І да 
мя не ўжо пры хо дзі лі дум кі: трэ ба па кон чыць з са бой. Уяў
ля ла ся: як я бу ду лю дзям гля дзець у во чы, ка лі мя не асу
дзяць? Гэ та ж та кая гань ба! Не вы трым лі ва ла псі хі ка — та кі 
быў над лом ду шэў ны, хоць ята ду жы му жык. Ду маў ужо, 
як гэ та зра біць. На стол стаць, за вя заць за кра ты прас ці ну? 
Ля жу і гэ та ўсё ў га ла ве пра круч ваю. А праз кож ныя 3–5 хві
лін воч ка пстрыкпстрык. Ка ра вуль ны ка ме ры абы хо дзіць, 
за зі рае: каб ні чо га та ко га, як я на думваю, не зда ры ла ся. Пад 
ра ні цу менш пстры кае, дзя жур ны стам ля ец ца. Ну, ду маю, 
трэ ба на ва жыц ца га дзін у пяць ра ні цы: та ды ўжо хві лін 
праз 10 шчоў кае. Я тое ўжо так са ма вы лі чыў. Ля жу, ча каю 
сві тан ня. Не спіц ца. І рап там баць ка да мя не пры хо дзіць. 

Са дзіц ца по бач, у цём ным кас цю ме. Ка жа: «Што, сы нок, та
бе цяж ка?» «Так, баць ка, цяж ка» — яму ад каз ваю. Вось, ка
жа, тра піў ты, тра піў… Але ў ця бе ўсё бу дзе доб ра. Я та бе 
праў ду ка жу. «Як, та та, доб ра? Ты здзе ку еш ся!» — «Не, сы
нок, ты па ду май доб ра. Па ся дзі, усё асэн суй. У ця бе ўсё бу
дзе доб ра. А я пай ду» — «Я з та бой ха чу! Я з та бой!» — «Не, 
ты за ста вай ся тут». Мы яшчэ кры ху па спра ча лі ся — і ён сы
шоў. Пры хо джу ў ся бе — не ма гу зра зу мець: што за сон та кі? 
Дум ка пра цуе вы раз на. Прый шоў баць ка. Сон тры вож ны, 
над рыў ны, моц на на цяг ну тыя нер вы, як стру ны — і рап там 
та кі дыя лог з баць кам: «Ты за ста вай ся тут, а я пай ду». Та ды 
й па ду маў: а рап там баць ка пры хо дзіў спе цы яль на, каб мя не 
вы ра та ваць?

— Ну вы ж ве да е це: баць кі — на шы за ступ ні кі. У сла-
вян скім све таў спры ман ні лі чыц ца, што баць кі на шыя, 
сы хо дзя чы ў ін шы свет, ста но вяц ца ба га мі ро ду — апя-
ку юц ца ня бач на ты мі ро дзі ча мі, хто за ста ец ца на зям лі. 
Вось і вам прый шла пад трым ка, пры чым вель мі свое ча-
со ва…

— Так, па мер ка ваў шы, я прый шоў да вы сно вы: трэ ба 
зма гац ца. Бо во ра гі, якія за ду ма лі бруд ную гуль ню, ха це
лі ўцяг нуць мя не ў яе, як раз і раз ліч ва лі на маю сла басць. 
А зда ры ла ся б са ма губ ства — гэ та бы ла б іх пе ра мо га. І ў 
цяж кую хві лі ну баць ка на ват з та го све ту прый шоў да мя не, 
пад тры маў. Дзя ку ю чы та му я вы жыў, здо леў прай сці ўсе вы
пра ба ван ні, якія вы па лі на маю до лю, зноў стаць на но гі, на
пі саць свае кні гі. І вось сён ня з ва мі раз маў ляю. Так што мой 
баць кафран та вік, сум лен ны вяс ко вы пра цаў нікмай стар 
Ла ры ён Са ро ка пара ней ша му по бач са мной.

Гу та рыў Іван Ждановіч 

Валеры Сарока з адной са сваіх кніг
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л
— Ла ры са Анд рэ еў на, ва шы вы-

то кі, ваш род ны край — у Ваў ка выс-
ку, у Бе ла ру сі. Ці час та бы ва е це ў 
тых мес цах, дзе на ра дзі лі ся, пра вя лі 
дзя цін ства?

— Ваў ка выск — са мы лю бі мы мой 
го рад, мая ра дзі ма — і гэ тым усё ска за
на. Акно ў свет. Ра зам з да тай на ра джэн
ня Ваў ка выск на дру ка ва ны не толь кі 
ў ма ім паш пар це, але і ў сэр цы, як бы 
вы са ка моў на тое ні гу ча ла. Ка лі мя не 
пы та юц ца, дзе я на ра дзі ла ся, ад каз ваю: 
у тым жа го ра дзе, што і Па пя луш ка. 
Праў да, пры хо дзіц ца тлу ма чыць, што 
цу доў ная акт ры са Яні на Жай мо, леп
шая Па пя луш ка на кі на эк ра не, ро дам з 
май го Ваў ка выс ка. А па бы ва ла я там сё
ле та ў лю тым. Ра зам з бра там, пісь мен
ні камма ры ніс там Мі ка ла ем Чар ка шы
ным, так са ма вы хад цам з Ваў ка выс ка. 

Па гэ ты ча с на ву лі цы Зе ніт чы каў ста
іць наш дом, ста ра даў ні мураваны, яму 
больш за сто га доў. Ста іць і бы лы ва
ен ны шпі таль, па блі зу ад ву лі цы Во ля, 
дзе я і з’я ві ла ся на свет. Гэ тая па мят ная 
па езд ка на ўрад ці ад бы ла ся б, ка лі б нас 
з бра там не за пра сі лі паў дзель ні чаць 
у XXVІІ Між на род най кніж най вы ста
векір ма шы ў Мін ску, якая прай шла ў 
плыні аб ве шча най у Бе ла ру сі Трохгодкі 
ма лой ра дзі мы.

Дзя цін ства маё прай шло ў Шчу
чы не, Сло ні ме, Смар го ні, Ба ра на ві чах. 
Баць ка, Анд рэй Анд рэ е віч Чар ка шын, 
ка ман да ваў пал ком, і мы час та пе ра
яз джа лі па мес цы яго служ бы. З Бе ла
рус сю ён «па зна ё міў ся» ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най, вы зва ляў яе ад фа шыс таў. 
У лю тым 1944 го да быў цяж ка па ра не
ны пад Ві цеб скам.

…У Смар го ні я пай шла ў пер шы 
клас. Пяць га доў та му ра зам з бра там 
па бы ва лі ў Смар го ні, сфа та гра фа ва лі ся 
ля на шай шко лы. Та кая ж са мая фа та
гра фія, зроб ле ная ў тыя да лё кія га ды, 
дзе я пер ша клас ні ца, а брат — трэ ця
клас нік, дзе мы абод ва ў школь най 
фор ме, з парт фе ля мі, за хоў ва ец ца ў на
шым ся мей ным аль бо ме.

Ра ней не ве да ла, што жы ла ў та кім 
гіс та рыч ным го ра дзе, асаб лі ва пра слаў
ле ным сва ёй стой кас цю ў га ды Пер шай 
су свет най. Пад Смар гон ню зма га лі ся 
вя до мыя пісь мен ні кі: Мі хаіл Зо шчан ка, 
Кан стан цін Паў стоў скі, Ва лян цін Ка та
еў. Сяст рой мі ла сэр нас ці на ба я вых па
зі цы ях бы ла Аляк санд ра — дач ка Льва 
Талс то га. Дзіў на, што і мой род ны дзед 
Мі ха іл Ра ма на віч Са ка лоў у 1916м так
са ма ва я ваў пад Смар гон ню…

Перш, ка лі бы лі жы выя баць кі май
го му жа, я час та бы ва ла ў іх у гас цях 

у По лац ку. Мой свё кар Пётр Куп ры я
на віч Па цей — вы дат ны ча ла век: у га
ды Вя лі кай Ай чын най ён быў ка мі са
рам пар ты зан ска га атра да, у мір ным 
жыц ці — ды рэк та рам По лац ка га пе
да га гіч на га ву чы лі шча імя Фран цыс ка 
Ска ры ны. Меў зван не га на ро ва га гра
ма дзя ні на По лац ка. Сяб ра ваў з мно гі
мі бе ла рус кі мі пісь мен ні ка мі і паэ та
мі, у пры ват нас ці, з на род ным паэ там 
Бе ла ру сі Ры го рам Ба ра ду лі ным. У яго 
бы ла вя лі кая біб лі я тэ ка, лю біў чы таць 
мне вер шы пабе ла рус ку.

— Вы зай ма е це ся лі та ра ту раз-
наў чы мі да сле да ван ня мі. І, на пэў на, 
да лё кія ад бе ла рус кай праб ле ма ты-
кі… Але, маг чы ма, усё ж та кі ёсць 
у ва шай твор час ці злуч ныя ніт кі, 
якія так ці інакш на гад ва юць пра Бе-
ла русь?

— Перш за  ўсё, гэ та Аляк сандр 
Сяр ге е віч Пуш кін, наш сла вян скі ге ній. 
Не каль кі га доў та му на зад у мя не вый
шла кні га «Пуш кін па да рож ні чае. Ад 
Маск вы да Эр зе рума». І ў ёй ёсць гла ва, 
пры све ча ная Бе ла рус кай пушкініяне.

— Ла ры са Анд рэ еў на, зай ма ю чы-
ся гіс то ры яй рус кай лі та ра ту ры, 
вы ву чэн нем жыц ця і твор час ці Аляк-
санд ра Сяр ге е ві ча Пуш кі на, вы звяр-
та е це ўва гу на лі та ра тур нае края-
знаў ства?

— Так, і мне па да ба ец ца, ка лі ста
ра даў нія, воб раз на ка жу чы, на мо леныя 
ся дзі бы зменьваюцца да лепшага. Вось 
прык лад. У на ва кол лі зна ка мі тай ся дзі бы 
Бол дзі на, дзе Аляк сандр Сяр ге е віч пра
вёў тры са праў ды цу да твор ныя во се ні, 
у вё сач цы Львоў цы за ха ваў ся ста ра даў
ні дом, які пе рай шоў па спад чы не ўда ве 
Пуш кі на На тал лі Мі ка ла еў не, а по тым яе 
ста рэй ша му сы ну Аляк санд ру. Столь кі 

Пушкіністка  
Ларыса Чаркашына  
родам з Ваўкавыска 
Літаратуразнаўца, гісторык літаратуры Ларыса Чаркашына — вядучая расійская пушкіністка. Нарадзілася яна ў Беларусі, 
на Гарадзеншчыне. Часта бывае ў розных мясцінах сінявокага беларускага краю. Добра ведае не толькі Гарадзеншчыну, 
але і Віцебшчыну, Полацк. Ларыса Андрэеўна з цікавасцю сочыць за жыццём Беларусі. Пра гэта, пра розныя беларускія 
адрасы — у размове з расійскай пісьменніцай.

Уручэнне «Диплома Гомера» на крыце. 
Справа — брат, пісьменнік 
Мікалай Чаркашын. іракліён. 2019 год.
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га доў ста яў гэ ты дом пус тым, не за се ле
ным! І па раў наль на ня даў на ў ім вы ра
шы лі ўлад ка ваць фі лі ял ме ма ры яль най 
ся дзі бы і раз мяс ціць у ім Му зей лі та ра
тур ных ге ро яў «Повестей Белкина». З’я
віў ся па кой гра фа з апо вес ці «Выстрел»: 
на ста ле са праўд ны ду эль ны піс та лет, 
над ім — кар ці на з не вя лі кай ад ту лі най, 
быц цам пра бі тая трап ным Сіль віа; ка
бі нет па ме шчы ка вёс кі Гарухіна з усі мі 
кан тор скімі пры ла да мі; спаль ня Ма рыі 
Гаў ры лаў ны з «Метели» з ужо са бра ным 
ву зель чы кам для ўцё каў з ка ха ным; свят
лі ца Лі зы Му рам скай з «Барышникре
стьянки». Бо як ці ка ва, ды і па зна валь на 
па бы ваць у гас цях у пуш кін скіх ге ро яў!

А яшчэ ў пла нах му зей шчы каў — 
ад на віць у Ма лым Бол дзі на ста ры вет
ра ны млын, ства рыць сты лі за ва ныя 
ся дзі бы Тра я ку ра ва і Дуб роў ска га. Ка
лі ідэі пераходзяць у рэ аль нас ць, гэ та 
цудоўна!

— Вы доб ра ве да е це пуш кін скія 
ад ра сы ў Бе ла ру сі?

— Ве даю, але бы ла да лё ка не ўсю ды. 
Перш за ўсё — гэ та Ма гі лёў. Уве ча ры 
7 жніў ня 1824 го да Пуш кін, па кі нуў
шы Адэ су і пе ра адо леў шы сот ні вёрст 
па да ро гах Ма ла ро сіі, да сяг нуў гэ та га 
бе ла рус ка га го ра да. Там на паш то вай 
стан цыі паэ та ўжо су стра ка лі яго га ра
чыя пры хіль ні кі — афі цэ ры гу сар скіх 
пал коў, рас ква та ра ва ных у Ма гі лё ве. 
Сяб роў ская гу лян ка, якая па ча ла ся там 
жа, у стан цый ным до ме, пра цяг ну ла ся 
на ква тэ ры Ку цын скага, кар не та Лу
бен ска га гу сар ска га пал ка. Аляк сандр 
Сяр ге е віч, па ўспа мі нах ві да воч цаў, 
чы таў вер шы, і яго за хоп ле на слу ха лі 
бра выя гу са ры. Не ад на бу тэль ка шам
пан ска га бы ла рас піта ў тую ноч, а пад 
ра ні цу ўся вя сё лая кам па нія пра во дзі ла 
паэ та ў да ро гу.

А пя тай га дзі не ра ні цы Пуш кін па
кі нуў гас цін ны Ма гі лёў. У той жа дзень 
ён пра ехаў Ор шу і По лацк…

У Бе ла ру сі слу жыў ста рэй шы сын 
паэ та і яго ўлю бё нец Аляк сандр Пуш
кін. У  кан цы 1860х раз рос лае ся
мей ства Аляк санд ра Аляк санд ра ві ча 
пе ра бі ра ец ца ў На ва гра дак Мін скай 
гу бер ні, дзе быў та ды рас ква та ра ва ны 
13ы гу сар скі На рвскі, адзін з пра слаў
ле ных і най ста рэй шых расійскіх пал
коў. І ўжо ў чэр ве ні 1870га Аляк сандр 
Пуш кін ста но віц ца яго камандзірам.

У ста ра даў нім На ва град ку «полк 
цал кам быў уз на га ро джа ны за  ня
зруч нас ці мі ну лага жыц ця, — мер ка
ваў пал ка вы гіс то рык А. М. Ці ха ноў

скі. — Нека лі ста ліч ны го рад Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га за да валь няў са
мым па тра ба валь ным гус там; полк 
за жыў пры пя ва ю чы, а пры зна чэн не 
ка ман дзі рам пал коў ні ка Аляк санд ра 
Аляк санд ра ві ча Пуш кі на да поў ні ла 
адзін з най шчас ных пе ры я даў пал ка
вога жыц ця».

І ў пал ка вым ле та пі се з’я ві лі ся 
но выя дак лад ныя і воб раз ныя рад кі: 
«Сын вя до ма га паэ та, імем яко га га
на рыц ца Ра сія, пал коў нік Пуш кін уяў
ляў са бой ідэ ал ка ман дзі раджэнтль
ме на, які ста яў на ча ле ста ра даў ня га 
пал ка».

У тым да лё кім чэр ве ні ў ся мей стве 
Пуш кі ных зда ры ла ся ра дас ная па дзея: 
на свет з’я віў ся Пётр! Але хлоп чык — 
ён стаў вось мым дзі цем і трэ цім сы нам 
Аляк санд ра Аляк санд ра ві ча — пра
жыў зу сім ня доў га: у снеж ні та го ж 
го да на ста рых мо гіл ках з’я віў ся ка ме
ньва лун з выбітымі ску пы мі рад ка мі: 
«Младенецъ Петръ Пушкинъ родил
ся 9 июня 1870 г. скончался 6 ноября 
1870 г.» 

Ма гіл ка ўну ка паэ та, яко му гэ так 
ма ла бы ло ад ме ра на зям но га жыц ця, 
аца ле ла ў дзвюх су свет ных вой нах, 
што ў мі ну лым ста год дзі пра ка ці лі ся 
па Бе ла ру сі гроз ны мі ва ла мі, змя та ю
чы на сва ім шля ху крэ пас ці, га ра ды, 
за мкі… А вось ку ток зям лі на пра ва
слаў най част цы ста рых мо гі лак у На
ва груд ку, дзе аплак ва лі не маў лясы
на пал коў нік Аляк сандр Пуш кін і 
яго жон ка, мі лая Со неч ка, за ха ваў ся 
не кра ну тым. На роў ні з нябожчыкамі 
гу сар скім рот міст рам, па руч ні кам, ад

стаў ным са вет ні кам і ка леж скім сак ра
та ром…

Як быц цам імк ну чы ся па поў ніць 
стра ту, сле дам за Пят ром у сям’і Пуш
кі ных з’я ві лі ся на свет доч кі На дзея, 
Ве ра і сын Сяр гей. Але век іх даб ра
душ най ма тух ны скарачаўся: ад пра
сту ды, у кра са ві ку 1875 го да ў Віль ні, 
ку ды пе ра ве дзе ны быў полк, Соф’я 
Аляк санд раў на па мер ла. Зу сім хут ка ў 
му зеіся дзі бе «Ла пас няЗа чаць еў скае» 
(пад мас коў ны го рад Чэ хаў) прой дзе 
вы ста ва, пры све ча ная яе па мя ці. Там 
жа ка ля ся дзі бы, якую на зы ва юць 
«Пуш кін скім гняз дом», — бо ў ёй вы
рас лі ўну кі паэ та — пад ша та мі фа міль
най царк вы яна і па ха ва на ра зам з му
жам, ба я вым ге не ра лам Аляк санд рам 
Пуш кі ным.

Але вер нем ся ў Бе ла русь. Вель мі 
знач ныя пуш кін скія ад ра сы, дак лад ней, 
ад ра сы ні ко лі не ба чаных паэ там яго 
ўну каў і праў ну каў: гэ та — Баб руйск, 
Ця лу шы, і Вавулічы (ця пер вёс ка Ду
боў ка). Туды, у ся дзі бу му жа Вавулічы 
пе ра еха ла ўнуч ка паэ та На тал ля Пуш
кі на ад ра зу ж пас ля вя сел ля са штаб
рот міст рам Паў лам Ва ран цо ваВель
я мі на вым, ад важ ным афі цэ рам, які 
слу жыў у пал ку яе баць кі. А бра лі шлюб 
ма ла дыя ў 1881 го дзе ў царк ве За чац ця 
Пра вед най Ган ны ў Ла пас не.

У бе ла рус кіх Вавулічах і на ка на ва на 
бы ло На тал лі Аляк санд раў не пра жыць 
доў гія га ды. Яна вы дат на ма ля ва ла, 
у асноў ным пей за жы, пі са ла вер шы, 
але, па мя та ю чы за ба ро ну свай го вя лі
ка га дзе да на шчад кам зай мац ца вер
шапісаннем, не дру ка ва ла іх. Вы дат на 

У мемарыяльнай кватэры Пушкіна на Арбаце. У цэнтры — Сяргей яўгенавіч кліменка, 
беларускі нашчадак паэта, Ларыса і Андрэй Андрэевіч Чаркашыны. Масква, 1988 год.
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ве да ла твор часць не толь кі Пуш кі на, 
але і Тур ге не ва, Да ста еў ска га, і на ват 
пад трым лі ва ла з імі сяб роў скія су вя зі.

Пра яе і да гэ туль зберага ец ца доб
рая па мяць, бо На тал ля Аляк санд раў
на да па ма га ла бед ным ся ля нам хле
бам, ле ка мі. Спры я ла з’яў лен ню но вых 
школ у на ва коль ных вёс ках, ды і са ма 
на ву ча ла ся лян скіх дзе так. На Ка ля ды 
ла дзі ла для іх ёл кі, да ры ла па да рун
кі. Дзя куючы яе руп лі вас ці ство ра ны 
пры тул кі для сі рот і ня мог лых. Ста
ра жы лы ўспа мі на лі, што ўнуч ка паэ та 
лю бі ла бе ла рус кія на род ныя пес ні, жы
ва ці ка ві ла ся ле ген да мі і пад ан ня мі.

Не ка то рыя з дзя цей па ры Ва ран
цо ваВель я мі на вых, а іх бы ло пя цё ра, 
паз ней жылі ў Баб руй ску. У на шчад каў 
Пуш кі на быў свой дом, але ён не за ха
ваў ся, на яго мес цы — Па лац гра ма
дзян скіх аб ра даў.

На тал ля Аляк санд раў на па мер ла ў 
снеж ні 1912 го да і па ха ва на пры Свя
таМі коль скай царк ве ў Ця лу шы. Кож
ны год, на па чат ку чэр ве ня, ля сціп ла га 
абел іс ка на яе магіле гу чаць пуш кін скія 
вер шы.

— У ра сій ска га ака дэ мі ка Пік-
санава ёсць тэ о рыя «куль тур ных 
гнёз даў». Ці бачацца вам з Маск вы 
та кія аб лас ныя ці прос та рэ гі я наль-
ныя «куль тур ныя гнёз ды» ў Бе ла ру сі? 
Якія б ад ра сы вы на зва лі перш за ўсё?

— Мне да вя ло ся па бы ваць у  ся
дзі бе Агін скіх у За лес сі, блі зу Смар го
ні, — яна не за быў на ўра зіла. Дзіў нае 
яд нан не пры ро ды і му зы кі! Паў сюль гу
чыць па ла нэз «Раз ві тан не з Ра дзі май», 
і ўсё быц цам на поў не на гэ тай шчым
лі васум най ме ло ды яй… Не за быў ныя 
і ста ра даў нія алеі — свед кі мно гіх зна

мя наль ных па дзей, і цу доў ныя яб лы
не выя са ды, і бус лы, што лу на юць над 
ржышчам… Я ня даў на вы яві ла, што 
Пуш кін у сва іх гіс та рыч ных на тат ках 
трой чы згад вае проз ві шча Агін скіх. 

І, вя до ма  ж, увесь, быц цам пра
сяк ну ты гіс то ры яй ста ра жыт ны По
лацк — цэнтр го ра да з яго са бо ра мі, 
уні каль ны мі му зея мі і ма нас ты ра мі — 
як ад но вя лі кае «куль тур нае гняз до», 
з яко га «вы пырх ну лі» на ву коў цы з су
свет ны мі ім ёна мі: фі ло сафгу ма ніст, 
асвет нік Фран цыск Ска ры на і ба га слоў, 
ду хоў ны пісь мен нік Сі мя он По лац кі. 
Го рад, асвя чо ны дзея мі Пра па доб най 
кня гі ні Еў фра сін ні По лац кай...

Ста ра жыт ны По лацк звя за ны з 
імем пра дзеда Пуш кі на, які даў яму 
сваю га ра чую аф ры кан скую кроў, — 
Аб ра ма Пят ро ві ча Га ні ба ла. Праў да, 
зга дак аб зна хо джан ні пра дзе да паэ та ў 
гэ тым бе ла рус кім го ра дзе ня ма ні ў ад
ной з не злі чо ных прац, пры све ча ных 
не звы чай наму лё су «цар ска га ара па». 
І ўсё ж бя ру на ся бе сме ласць сцвяр
джаць, што ма лень кі арап чо нак, які 
на сіў у той час імя Іб ра гім, жыў у По
лац ку ра зам са сва ім вы со кім за ступ ні
кам — ца ром Пят ром І, і ве дай пра тое 
Пуш кін, які шанаваў драб нют кія пад
ра бяз нас ці пра свайго цем на ску рага 
пра дзе да, зра біў бы пры пы нак у гэ тым 
сла ву тым го ра дзе.

Пуш кін толь кі пра ез дам аб мі нуў 
яго. Але наз ва гэ та га ста ра даў ня га го
ра да, за сна ва на га ў ІX ста год дзі па 
за га дзе кня зя Ру ры ка, не ад ной чы су
стра ка ец ца на ста рон ках пуш кін скіх 
ру ка пі саў. Го ра дам Га рыс ла вы, по лац
кай кня зёў ны Раг не ды, на ра чо най так 
за свой не шчас лі вы лёс, на зы ва лі По

лацк. Ле та піс за ха ваў жорсткую гіс то
рыю сва таў ства кня зя Ула дзі мі ра Крас
нае Со ней ка да га нар лі вай пры га жу ні 
Раг не ды і гор кае яе за муж жа…

Вя до ма бы ло тое ста ра жыт нае па
дан не і паэ ту. Але не да дзе на бы ло ве
даць Аляк санд ру Пуш кі ну, што і по лац
кая кня зёў на Раг не да, і вя лі кі кі еў скі 
князь Ула дзі мір, які не ка лі за ва я ваў 
По лацк і сі лай узяў у жон кі ўпа да ба ную 
яму пры га жу ню, і іх да лё кая пра праў
нуч ка кня зёў на ві цеб ская і по лац кая 
Аляк санд ра Брачыслаўна, якая ста ла 
жон кай свя то га кня зя Аляк санд ра Не
ўска га, злу ча ныя з ім кроў ны мі повязя
мі сва яц тва.

Ін шы сэнс на бы вае мер ка ван не 
паэ та пра бе ла ру саў, як «на ро д, спрад
ве ку нам род ны»!

— Як сён ня раз ві ва ец ца лі та ра-
тур нае края знаў ства ў Ра сіі? Ці со-
чы це вы за пра ца мі ра сій скіх лі та ра-
тур ных края знаў цаў?

— Я бліз ка звя за ная з пуш кін скі мі 
ме ма ры яль ны мі ся дзі ба мі: пад мас коў
най Ла пас няй, цвяр скім Бяр но ве, ка
луж скім Па лат ня ным За водам. Час та 
бы ваю ў тых кра ях, са чу за ўсі мі на ві на
мі ў га лі не лі та ра тур на га края знаў ства. 
Ра дуе, што апош нім ча сам вы да ец ца 
ня ма ла кніг па края знаў стве, у тым лі
ку — і лі та ра тур ным.

— Ка го б вы лу чы лі з лі та ра тур-
ных края знаў цаў Ра сіі?

— Перш за ўсё, Ба ры са Ар кадзь е ві
ча Дзіадорава. Але ён не края знаў ца ў 
звы чай ным сэнсе, а на род ны мас так Ра
сіі, адзін з леп шых кніж ных ілюст ра та
раў. Дык вось гэ ты ча ла век (да рэ чы, ня
даў на яму споўніла ся 85 га доў!) ства рыў 
пры ват ны му зей «Да ро га да Пуш кі на» 
ў ма лень кім Цвяр скім па сёл ку з не звы
чай най наз вай Па га рэ лае Га ра дзі шча.

Гіс то рыя тая ўзы хо дзіць да XVII 
ста год дзя, да Смут на га ча су. У снеж
ні 1828 го да, па шля ху з Ма лін ні каў у 
Маск ву, Пуш кін на ве даў ста ра даў няе 
мяс тэч ка Цвяр ской гу бер ні Па га рэ
лае Га ра дзі шча. Па эт за ехаў у го рад, 
які не ка лі аба ра няў Гаўрыла Пуш кін, 
з мэ тай ад шу каць фа міль ныя да ку
мен ты, аца ле лыя з тых да лё кіх ча соў. 
У 1617 го дзе, ка лі вой скі поль ска га 
ка ра ле ві ча Ула дзі сла ва ў вя лі кай сі ле 
пад сту пі лі да крэпасці Дзяржыслаўль 
(так та ды на зы ваў ся пасад), ва я во да 
Гаў ры ла Пуш кін за га даў яе спа ліць, 
але не па кі даць во ра гу. Гра ма та, зной
дзеная паэ там, бы ла даравана Мі
хаілам Ра ма на вым у 1621 го дзе і выЗ Аляксандрам Аляксандравічам Пушкіным, бельгійскім нашчадкам паэта,  

на святкаванні юбілею Ліцэя. Царскае Сяло, 2011 год.
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зва ля ла жы ха роў зга рэ ла га го ра да ад 
па дат каў.

«Знай шоў шы ў гіс то рыі ад на го з 
прод каў ма іх, які граў важ ную ро лю ў 
тую ня шчас ную эпо ху, я вы веў яго на сцэ
ну, не ду ма ю чы пра далікатнасць пры
стой нас ці…, але без уся кай два ран скай 
пы хі», — так пі саў па эт пра свай го зна
ка мі та га прод ка ў чар на вых но вых на кі
дах за ду ма най ім прад мо вы да «Бо ри са 
Го ду но ва». Гаў ры ла Ры го ра віч Пуш кін 
стаў ад ным з ге ро яў тра ге дыі. Дык вось 
ка рэн ны маск віч Ба рыс Дзі а до раў вы ра
шыў ства рыць у не вя лі кім па сёл ку му зей 
і куль тур ны цэнтр, каб да лу чыць мо ладзь 
да вы ву чэн ня гіс то рыі свай го краю. Пе ра
вёз з мас коў ска га до ма ра ры тэт ную мэб
лю пуш кін скай па ры, зра біў экс па зі цыю 
з уні каль ны мі прад ме та мі, кар ці на мі, 
ста ту эт ка мі, са праўд ны мі прад
ме та мі даў ні ны. Ар га ні зоў вае ве
ча ры ны і вы ста вы ў му зеі, вы дае 
кні гі па лі та ра тур ным края знаў
стве. Усё бяз вы плат на! Ён зу сім 
не ба га ты ча ла век, ле тась атры
маў прэ мію Прэ зі дэн та Ра сіі Ула
дзі мі ра Ула дзі мі ра ві ча Пу ці на ў 
га лі не мас тац тва. Вы ра шыў, што 
атры маў міль ён па Бо жай За ду
ме, і пе ра даў гро шы на раз віц цё 
і ўлад ка ван не пуш кін ска га му
зея! Ча ла век не звы чай на ці ка вы і 
твор чы. Ба рыс Дзі а до раў — адзін 
з леп шых ілюст ра та раў ка зак Ан
дэр са на, і ка ра ле ва Да ніі Марг рэ
тэ ІІ пры сво і ла яму не звы чай ны 
ты тул: «Ам ба са дар Ан дэр са на ў 
Ра сіі». Але ён — і па сол Пуш кі на 
ў Цвяр скім краі!

— Як вы лі чы це, лі та ра-
тур нае края знаў ства па він на 
стаць школь ным прад ме там?

— Памой му, ка лі б тое ад бы ло ся, 
та кое па чы нан не мож на па раў наць з са
праўд ным пра ры вам. Мне вель мі бліз кія 
сло вы Аляк санд ра Пуш кі на, што гіс то
рыю вар та спа сці гаць «хат нім чы нам». 
А гэ та зна чыць, што трэ ба вы ву чаць ра
да вод сям’і, гіс то рыю род на га ся ла, го
ра да, краю. Та ды аб стракт нае па няц це 
«лю боў да Баць каў шчы ны» ста но віц ца 
род ным, зра зу ме лым. І гэ та па чуц цё за
ста ец ца з та бой на ўсё жыц цё.

— 2018–2020 га ды ў Бе ла ру сі аб ве-
шча ныя Трохгодкай ма лой ра дзі мы. 
Та кая прак ты ка на га да ла гра мад-
ству, усёй кра і не пра тое, што вар-
та пры цяг нуць асаб лі вую ўва гу да 
раз віц ця рэ гі ё наў. Ці ёсць па доб ныя 
прак ты кі, іні цы я ты вы ў Ра сіі?

— На вя лі кі жаль, Ра сія не да сяг ну
ла та ко га ду хоў на га ра зу мен ня. Хоць 
мне да вя ло ся пра чы таць вы дат ны 
зва рот міт ра па лі та Ка луж ска га і Ба
роў ска га Клі мен та: па бы ваць на сва ёй 
ма лой ра дзі ме, па ды хаць яе па вет рам, 
на брац ца ду хоў ных сіл, а не рвац ца ў 
Тай ланд і Тур цыю.

Да рэ чы, міт ра па літ Клі мент даў 
сваё даб ра сла вен не на ад наў лен не хра
ма ў ся дзі бе Ган ча ро ва Па лат ня ны За
вод, раз бу ра на га ў бяз бож ныя 1930 га
ды. У той ка луж скай ся дзі бе вы рас ла 
пры га жу ня На та лі Ган ча ро ва, бы ваў 
там і Пуш кін, рас лі дзе ці паэ та. За клік 
ад ра дзіць свя ты ню доў гі час лі чыў ся 
не ажыц цявімай ма рай.

Я зна ё мая з вы дат ным ча ла ве кам, 
на род ным ар тыс там Ра сіі, са ліс там 

Вя лі ка га тэ ат ра Ула дзі мі рам Ма то ры
ным. Леп шы вы ка наў ца пар тыі Ба ры
са Га ду но ва! Вя лі кі спя вак су час нас ці, 
царбас! Яму за хоп ле на апла дзі ра ва лі 
гле да чы ўсіх су свет ных ста ліц. Ён ад
ным з пер шых ад гук нуў ся на доб рую 
спра ву. Акра мя ўсіх зван няў і рэ га лій, 
Ула дзі мір Ма то рын — стар шы ня Фон
ду ад ра джэн ня куль ту ры і тра ды цый 
ма лых га ра доў Ру сі. Усе срод кі ад даб
ра чын на га кан цэр та ар тыс та, што з 
най ве лі зар ным пос пе хам прай шлі не як 
у Ка луж скай фі лар мо ніі, пай шлі на ад
наў лен не хра ма Пра аб ра жэн ня Гас под
ня га ў ка луж скім па сёл ку Па лат ня ны 
За вод. І зу сім ня даў на зва ны ад ро джа
на га хра ма, як і сто га доў та му за гу ча лі 
ў гіс та рыч най ся дзі бему зеі Ган ча ро ва. 
А пры хра ме ўжо ад кры та Ня дзель ная 

шко ла для дзя цей. Вось гэ та рэ аль ная 
да па мо га не вя лі ка му па сёл ку! І за ха
ван не гіс та рыч най і ду хоў най па мя ці.

— У вас са мой ня ма жа дан ня на пі-
саць кні гу «Аляк сандр Пуш кін і Бе ла-
русь»?

— Па куль толь кі ма ра. Пад бі ра ю
ся да гэ тай кні гі даў но. І, як ні дзіў на, 
та кое жа дан не абу дзі ла ся ў Фран цыі. 
Двац цаць га доў та му мне па шчас ці ла 
па бы ваць у Па ры жы ў на шчад каў паэ
та, крэў на звя за ных з Бе ла рус сю. Уя ві це 
са бе маё за хап лен не і здзіў лен не, ка лі з 
пух ла га ся мей на га аль бома На дзея Бэр, 
пра праў нуч ка Пуш кі на, да ста ла ста
рыя па жоў клыя фа та гра фіі. А на іх — 
на шчад кі паэ та, шмат хто ў на род ных 
бе ла рус кіх стро ях, ві ды ро да вай ся дзі
бы Ва ву лі чы, ця пер знік лай. Та ды і за

ра дзі ла ся дум ка на ве даць той 
край.

Мне са мой дзіў на, ча му 
да гэ та га ча су так і не па бы
ва ла ў Баб руй ску і ў Ця лу шы. 
Па спра бую гэ тым ле там пры
ехаць у за па вед ныя пуш кін
скія мес цы.

Неяк, у  ме ма ры яль най 
пуш кін скай ква тэ ры на Ар ба
це (гэ та пер шы ся мей ны дом 
паэ та) я су стрэ ла ся з Анд рэ ем 
Аляк санд ра ві чам Ка лаг ры
ва вым, пра мым на шчад кам 
Пуш кі на. На тал ля Аляк санд
раў на Ва ран цо ваВель я мі на
ва, унуч ка паэ та, да во дзіц ца 
яму пра ба бу ляй. А яго баць ка 
Аляк сандр Ка лаг ры ваў, — за
ўва жу — фран та вік, сваё дзя
цін ства пра вёў у Баб руй ску. І 
на ўсё жыц цё за ха ваў пра тыя 

дні свет лыя ўспа мі ны. Мне ха це ла ся б 
пры вес ці ўры вак з яго ўспа мі наў: «Баб
руйск… Маё дзя цін ства! Я ўспа мі наю 
яб лы не выя са ды, ся род якіх ха ва юц
ца драў ля ныя до мі кі, раз ліў Бе ра зі ны, 
ру і ны ста ра жыт най крэ пас ці. Пра крэ
пасць ха дзі лі ле ген ды… Як толь кі ў ле
се з’яў ля лі ся пер шыя пра лес кі, мая ма
ці бра ла нас з бра там у Кі ся ле віцкі бор. 
Мы іш лі па Го га леў скай ву лі цы, мі ма 
са доў, якія рас пус ка юц ца…» 

Дык вось я пра па на ва ла Анд рэю 
Ка лаг ры ва ву, прад стаў ні ку «баб руй
скай га лі ны» на шчад каў Пуш кі на, на
пі саць су мес ную кні гу. І ён па га дзіў ся. 
Што ж, бу дзем пра ца ваць!

— Дзя куй, Ла ры са Анд рэ еў на! Ча-
ка ем вас у Бе ла ру сі!

Гу та рыў Кі рыл Ладуцька 

Прэзентацыя кнігі пра наталлю Ганчарову  
ў Доме Рускага замежжа ў Маскве, 2012 год.
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Колькi раз даводзiлася бываць у Белавежскай пушчы, 

падлiчыць вельмi складана. Часцей сюды прыводзiлi жур
налiсцкiя справы, калі пушчу наведваюць высокiя ўрадавыя 
дэлегацыi i вясёлыя кампанii мiжнародных маладзёжных 
альбо спартыўных суполак. Прыязджала ў нацпарк таксама 
сям’ёй з дзецьмi — але заўсёды гэта было ў складзе нейкiх 
арганiзаваных груп. А вось каб невялiкай камернай кам
панiяй, такога i не згадаю.

I наўрад цi было б тое ажыццёўлена ў блiжэйшы час, 
калі б не мая сяброўка юнацтва, якая даўно жыве ў Маскве. 
Сёлета яе сям’я не планавала прыязджаць на малую рад
зіму: збіраліся кудынебудзь далей. Але, як той казаў, няма 
лiха без дабра. Пандэмiя памяняла ўсе планы: прыехалi да 
нас. А паколькi прымаць гасцей дома цяпер не бяспечна, 
мы дамовiлiся сустрэцца ў пушчы. Яна выбралася ў родныя 
мясцiны з дачкой i патэнцыйным зяцем. Маладыя людзi 
нiколi не былi ў пушчы раней, таму выказалi жаданне ўба
чыць гэтую славутасць. Дарэчы, машын з расiйскiмi нума
рамi на стаянцы каля Нацыянальнага парка зусiм не мала. 
Цяперашнiя турысты дабiраюцца ў асноўным самаходзь. 
Але нескладана даехаць i на мясцовым аўтобусе: яны рэгу
лярна курсуюць з аўтавакзала ў Брэсце. Ад меж горада будзе 
да памянёнай стаянкi можа кiламетраў 60.

На стэндзе перад уваходам мы прачыталi ўсю iнфарма
цыю пра паслугi i экскурсii. Зрабiць тое можна i зага дзя, ска
рыстаўшыся ўласным смартфонам. 

Турыста, які ахвочы ўбачыць векавы лес на свае вочы, 
прытым не спяшаючыся, думаю, прыцягнуць велаэкскур
сii. Адкрыць для сябе пушчу можна па шасцi веламаршру
тах працягласцю 1,5–4 гадзiны. Самае малое падарожжа 
даўжынёй 10 кiламетраў называецца «Царская паляна». Да
лей па працягласцi iдзе «Войтаў мост» — 15 кiламетраў, «Звя
рыны пераход» — усяго на кiламетр большы за папярэднi. 
«Вялiкае падарожжа» расцягнецца на 27 кiламетраў, ды мар
шрут «Каменюкi — Белы лясок» складае 28 кiламетраў.

Пракат веласiпедаў — без выхадных i перапынкаў. Мож
на ўзяць двухколавую машыну на чатыры гадзiны. Дарэчы, 
у кошт пракату ўваходзiць наведванне вальеры з жывёламi. 
Звяроў трэба паглядзець, асаблiва тым, хто ў пушчы ўпер
шыню.

Нашы маладыя людзi выбралi велападарожжа «Царская 
паляна» — вiдаць, назва прывабiла. I не пашкадавалi. По
тым з захапленнем расказвалi пра бярозу з «галавой зубра». 
Нарост на дрэве, што нечым сапраўды нагадвае галаву гас
падара пушчы, заўважылi больш за 20 гадоў таму. Падобны 
нарост утвараецца, паводле слоў спецыялiстаў, калi ў ствол 

Альтэрнатывай замежным падарожжам можа стаць экалагiчны адпачынак  на Бацькаўшчыне

У казкУ — пеХатой 
ці на веласіпедзе
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укараняецца iншародны арганiзмпаразіт. Часцей за ўсё 
гэтыя няпрошаныя госці — грыбы розных вiдаў. Дрэва пе
рахварэла i прызвычаiлася, а iншародны арганiзм утварыў 
экзатычны горб. Таксама на шляху гэтай экскурсii абавязко
ва сустрэнеш аграмадны раскошны дубпустэльнiк. Дрэву 
трыста гадоў — для дуба не такi вялiкi ўзрост, але дыяметр 
ствала ўжо больш за паўтара метра. Мне той дуб заўсёды 
нагадвае разважаннi Андрэя Балконскага ў «Вайне i мiры» 
пра перамогу жыцця.

Балота «Татарская багна» ўжо высахла. Але назва заста
лася, бо ў ХIII стагоддзi там стаялi татары, якiя дабралiся 
падчас нашэсцяў і туды. Былая вузкакалейная дарога, уз
ведзеная немцамi падчас Першай сусветнай, — цяпер вель
мi маляўнiчае месца. Акупанты пабудавалi тады яе, каб вы
возiць лес з пушчы. Усяго за паўтара года рукамi палонных 
паклалi сетку чыгункi працягласцю 325 кiламетраў. Цяпер 
на месцы асобных участкаў вузкакалеек пракладзены ас
фальт, па iм якраз i праходзяць веламаршруты. Ну i сама 
Царская паляна цяпер — экзотыка i славутасць. Размешча
на яна пасярод гу шчару. Паводле некаторых звестак, упер
шыню там зладзiў паляўнiчы баль кароль Станiслаў Аўгуст 
Панятоўскi. З яго лёгкай рукi на паляне сталi гуляць цары, 
потым генеральныя сакратары ЦК — у пару СССР.

Ну i сучаснiкi не адстаюць: сёння там праводзяцца свя
ты, масавыя імпрэзы. А яшчэ па маршруце варта спынiцца 
ва ўрочышчы «Турлюй», паглядзець маляўнiчую лясную 
развiлку, стагадовы сасновы бор ды шмат чаго iншага. I га
лоўнае — атрымлiваць асалоду можна няспешна, робячы 
прыпынкi калi пажадаеш i дзе пажадаеш.

А яшчэ мы адкрылi для сябе гэтым разам пешыя мар
шруты, каб пазнаваць для сябе пушчу наноў. На экала
гiчнай сцяжыне «Азёрны пярсцёнак» ёсць тры штучныя 
возеры. Яны створаны на пачатку 1970х гадоў для рэгуля
вання гiдралагiчнага рэжыму. Вада ў iх цёмная, бо на дне 
ёсць залежы торфу. I ў гэтай цёмнай вадзе паасаблiваму 
адлюстроўваюцца дрэвы, сонца, неба — нiбы не натураль
нае вiдовiшча, а сфакусаванае на нейкiм экране. Да таго ж 
цiшыня i запаволенасць наогул ствараюць эфект анiмацыi, 
казкi… Але ў сапраўдную казку трапляеш у запаведнай 

дубраве, дзе пад шатамі дубоў i грабаў стаiць вечны цень. 
Раслiны, што прызвычаiлiся да гэтага паўзмроку, уяўляюць 
з сябе асаблiвае зялёнае покрыва з цемнаватым адценнем, 
што стварае ўражанне, нiбы трапляеш у глыбокую стара
жытнасць: здаецца, вось так было, можа, тысячу гадоў таму. 
I цiшыня, заспакоенасць, якiя бываюць толькi ў пушчы… 
Нiякi лес iншы гэтага не мае. Прынамсi, Караткевiч даклад
на апiсаў пушчу ў сваёй «Зямлi пад белымi крыламi».

Там цяпер можна паглядзець музеi, у тым лiку i новы 
археалагiчны, пад адкрытым небам. Можна наведаць заказ
нiк «Выганашчанскi» ў Iвацэвiцкiм раёне, якi цяпер таксама 
ўваходзiць у Нацыянальны парк. Аматарам новых уражан
няў карысна будзе адкрыць для сябе i Ружанскую пушчу — 
не такi раскручаны рэкламай i асвоены турыстамi, але над
звычай цiкавы i загадкавы лясны масiў. У любым выпадку 
варта хоць зрэдку выбiрацца ў запаведныя мясцiны, якія 
шчодра ўпрыгожваюць нашу зямлю. Прырода ўмее даваць 
сiлы, да таго ж яна нiколi не здраджвае i не падманвае.

Святлана Яскевіч 
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«з’еш мя не!» 

Крам лёў ская ды е та, раз дзель нае хар ча ван не, ін тэр
валь нае га ла дан не, ля чэб ная фіз куль ту ра, ёга, фіт нес… 
Так шмат спо са баў зберагчы сваё зда роўе, што лёг ка за
блы тац ца. І за плю шчыць бы на гэ та ўсё во чы ды жыць 
«якне будзь», але ж ка ра на ві рус не дрэм ле: шу кае са бе но
вую ах вя ру з ніз кім іму ні тэ там. А хва рэць не хо чац ца, ды і 
няма ка лі: спра вы, спра вы… Вось і паў стае пы тан не: як усё 
ж такі зберагчы зда роўе ва ўмо вах гла баль най гі па ды на міі 
ды эпі дэ мій, якія змя ня юць адзін ад ну? Ка лі прак тыч на ў 
кож ным ку це го ра да пра да ец ца смач ны фаст фуд, а на па лі
цах ап тэк ра да мі ста яць пры го жыя сло іч кі з БА Да мі, у якіх 
комп лекс ві та мі наў і мік ра эле мен таў мак сі маль на зба лан
са ва ны. Ін тэр нэт вы раз ных ін струк цый да дзе ян ня не вы
дае. Дак лад ней, пра па нуе столь кі ва ры ян таў на тэ му «ка лі 
хо чаш быць зда ро вым», коль кі і ста ро нак у по шу ка вых сіс
тэ мах — вя лі кае мност ва. Та му я вы ра шы ла звяр нуц ца да 
ста ро га пра ве ра на га спо са бу: па гу та рыць ужы вую з ты мі, 
хто, на маю суб’ ек тыў ную дум ку, «па доб ны на зда ро ва га ча
ла ве ка», доб ра вы гля дае і вы клі кае да вер. А по тым вы вес ці 
для ся бе «ся рэд няе арыф ме тыч нае», сфар мі ра ваць аса біс ты 
пункт гле джан ня на гэ ты конт.

злж-кан суль тант,  
сяр гей пус цюль га:  
«не ўпа дай це ў край нас ці» 

Ужо 50 га доў ён пры трым лі ва ец ца 
зда ро ва га ла ду жыц ця. Не п’е, не па

ліць. Ад даў 27 га доў служ бе ў сі ла
вых струк ту рах: вы кла даў агуль
ную фіз пад рых тоў ку і ру ка паш ны 
бой. Паз ней Сяр гей Пус цюль га, 
ады шоў шы ад ва ен ных спраў, пра

цаваў на пасадзе фіт несды рэк та ра ў 
адным з флаг ма наў фітнес індустрыі ў 

Мінску.
— Сяр гей Мі ка ла е віч, а што та кое фіт нес уво гу ле? 

Па няц це за па зы ча нае з аме ры кан скай куль ту ры…
— Я, пры знац ца, не вель мі люб лю сло ва «фіт нес», бо 

вы рас на са вец кіх тра ды цы ях, дзе бы лі па няц ці «фі зіч ная 

куль ту ра і спорт», «фіз куль тур наазда раў лен чыя пра цы». 
У чым прын цы по вая роз ні ца? У па ды хо дзе. У нас фіз куль
ту ра раз гля да ец ца як эле мент гар ма ніч на га раз віц ця асо бы, 
у ЗША і За ход няй Еў ро пе — пад рых тоў ка ча ла ве ка да пра
цы. Ён важ ны як ак тыў ны, зда ро вы са цы яль ны эле мент, які 
не бу дзе «пра стой ваць». Пас ля рас па ду СССР, сістэма фі зіч
най куль ту ры падверглася значнаму перагляду і трансфар
мацыі. Кож ны спе цы я ліст, трэ нер па чаў пры ўно сіць неш та 
сваё, уво дзіць но выя эле мен ты ў фіз пад рых тоў ку, зы хо дзя
чы з аса біс та га ра зу мен ня та го, як па він на быць. Так у на
шу куль ту ру стаў пра ні каць фіт нес. Ця пер мы зна хо дзім ся 
на ста дыі, ка лі дзве сіс тэ мы іс ну юць па ра лель на: традыцый
на ў нас ёсць фіз куль ту ра ў са дзе, шко ле, вну, ар міі. А да лей 
што? Іс ці ў стан дарт ную сек цыю па кан крэт ных ві дах спор
ту? А ка лі я не ха чу зай мац ца чымсь ці кан крэт на? Вось тут 
і пры хо дзіць на да па мо гу фіт нес: зум ба, лес мілс, пі ла тэс… 
Але яго ўзро вень у нас яшчэ не еў ра пей скі, ска жам так. Ра
ней быў гра мад скі трэ нер — ча ла век, за ці каў ле ны ў сва ёй 
спра ве, шмат ве даў, быў атэс та ва ны. А ця пер, каб быць фіт
несін струк та рам, да стат ко ва скон чыць агульнаадукацый
ную школу і двухтыднёвыя курсы. Ча му мо жа на ву чыць 
та кі трэ нер?.. Хі ба што гро шай за ра біць на клі ен ту ры. Але 
ў пер шую чар гу ў яго па він на ста яць пы тан не пра зда роўе 
та го, ка го трэ ні руе. Трэ ба ра зу мець, што фі зіч ныя прак ты
ка ван ні — гэ та ле кі. Даў пе ра да зі роў ку — атры маў ад моў ны 
эфект. Менш — ні я ка га эфек ту. У Еў ро пе трэ нер — ён жа 
кі не зі ё лаг (вы ву чае стан зда роўя па то ну се роз ных груп цяг
ліц. — Аўт.). У аме ры кан скай сіс тэ ме трэ ба атры маць шмат 
сер ты фі ка таў. І па куль прой дзеш усе эта пы, укла дзеш ся фі
нан са ва, дзе сяць ра зоў па ду ма еш, ці хо чаш гэ тым зай мац
ца. У нас та кая сіс тэ ма толь кі па чы нае пра ца ваць. На прык
лад, каб пра соў ваць чы юсь ці аў тар скую ме то ды ку, трэ ба 
быць чле нам клу ба гэ та га аў та ра, а зна чыць прай сці ў яго 
на ву чан не і атры маць па свед чан не, якое кож ны год трэ ба 
па цвяр джаць. Та му, перш чым ад пра віц ца ў блі жэй шую ад 
до ма спарт за лу, раю вы свет ліць, якая аду ка цыя і якія сер
ты фі ка ты ёсць у трэ не ра.

— А з ча го па чаць, ка лі хо чац ца пе рай сці на якас на ін-
шы ўзро вень жыц ця: пра віль на хар ча вац ца, трэ ні ра ваць 
це ла — уво гу ле, доб ра ся бе ад чу ваць?

— У клу бе, дзе я пра ца ваў, мы па бу да ва лі та кую сіс тэ
му. Пра па ную яе ўзяць са бе на за мет ку. Спа чат ку клі ент ад

Ка лі хо чаш быць  
зда ро вым
Ці мож на не ес ці мя са і за ста вац ца пры гэ тым фі зіч на ак тыў ным? Ба ды шкод ныя або ка рыс ныя?  
Як заў сё ды быць у то ну се? Ка жуць, коль кі лю дзей, столь кі і мер ка ван няў. Да ве да ем ся пра не ка то рыя з іх.
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праў ля ец ца да спар тыў на га ўра ча аль бо па дае да вед ку пра 
ме даг ляд. Док тар скла дае анам нэз, ро біць кам п’ю тар ную 
скры нінгды яг нос ты ку. Яна зай мае не больш за 5–7 мі нут, 
мо жа вы зна чыць асаб лі вас ці це ла, па тэн цый ныя не бяс пе кі: 
праб ле мы з ныр ка мі, ва гой і гэ так да лей. За тым док тар дае 
рэ ка мен да цыі і запрашае інструктара для сумеснай работы 
над праграмай. Пра цэс гэ ты па этап ны, пра цяг лы. Спя шац
ца тут ні ку ды не трэ ба.

— Сяр гей Мі ка ла е віч, што пры му шае лю дзей за дум-
вац ца пра сваё зда роўе? Мож на бы ло б ад ка заць, што 
ўзрост, ка лі ўжо неш та ба ліць, не дае жыць паў на вар-
тас на. Але ж і мо ладзь сён ня ак тыў на ці ка віц ца гэ ты мі 
пы тан ня мі. Ды вы і са мі з юнац тва — у спор це.

— Так, мне з ма ла до га ўзрос ту бы ло ці ка ва да ве дац ца, 
ці мож на па леп шыць свае ге не тыч ныя маг чы мас ці. Чым 
я толь кі ні зай маў ся! Ба раць бой, цяж кай ат ле ты кай з 12 да 
18 га доў. По тым у вой ска за бра лі, там цяж кай ат ле ты кі 
не бы ло, вы браў афі цэр скае мна га бор’е: крос, гім нас ты ка, 
кі дан не гра на ты, страль ба, сам ба. Ча му цяг не ўстаць з ка
на пы і па чаць са бой зай мац ца? Та му што ме на ві та з гэ тай 
ка на пы хо чац ца ўста ваць ба дзё рым і без бо лю, асаб лі ва па 
ра ні цах і ў лю бым уз рос це.

— А як пры шча піць дзі ця ці пра віль ныя звыч кі?
— Усе звыч кі фар міру юц ца ў сям’і. Ка лі баць кі не зай

ма юц ца са бой, та кі ж стыль жыц ця бу дзе ў іх ніх дзя цей. 
Хтось ці су стра ка ец ца з сяб ра мі, каб па піць пі ва, мар ну ю
чы на гэ та га дзі ны два, а хтось ці да маў ля ец ца ра зам пра
вес ці час у трэ на жор най за ле і там аб мер ка ваць на дзён ныя 
пы тан ні. Гэ та ўжо на зы ва ец ца куль ту ра зно сін. Пры вя ду ў 
прык лад свай го сы на. Ні ко лі ні чо га яму не за ба ра няў, да зва
ляў ра біць са ма стой ны вы бар, але тлу ма чыў сваю па зі цыю. 
Ён так са ма з дзя цін ства зай ма ец ца спор там і пры трым лі ва
ец ца зда ро ва га ла ду жыц ця. Як ка жуць у вой ску: аса біс тым 
пры кла дам…

— Ця пер ёсць столь кі ін фар ма цыі пра тое, што 
шкод на, што ка рыс на, як трэ ба хар ча вац ца… Ве ге та-
ры ян ства, раз дзель нае хар ча ван не, ды е ты па гру пе кры-
ві, Крам лёў скія, ін тэр валь ныя ды е ты… Спіс ве лі зар ны. 
А што ўсё ж та кі ес ці або не ес ці — не зра зу ме ла.

— Ёсць та кое па няц це: ра цы я
наль нае хар ча ван не. Гэ та ка лі мы 
пра віль на рас клад ва ем пра дук ты па 
кампанентах бял кітлу шчывуг ля во
ды, кант ра лю ем ка ла рый насць. Быц
цам бы ні чо га скла да на га, на кшталт 
мы хар чу ем ся нар маль на: я  не  з’еў 
больш ад ной пя чэнь кі ў дзень, вы
піў толь кі адзін ку бак ка вы, без цук
ру. А бял коў, тлу шчаў, вуг ля во даў ды 
мік ра эле мен таў ўсё роў на не ха пае. 
Ча му? Маг чы ма зза не да стат ко вай 
за сва яль нас ці гэ тых эле мен таў са мім 
ар га ніз мам. Што ра біць? Ра іц ца са 
спе цы я ліс та мі: гаст ра эн тэ ро ла гам, эн
да кры но ла гам, нут ры цы ё ла гам з ме да
ду ка цы яй. Бо ды ет шмат, а бія да ба вак 
яшчэ больш, але яны мо гуць быць для 
вас не бяс печ ны мі. На огул, бія да баў
кі — гэ та кан цэнт ра ва ныя пра дук ты. І 
ка лі мы пе ра яда ем, на прык лад, тва рог, 

яко га нель га ўжы ваць больш чым 200 г у дзень, то пры сіст
эматычным уздзеянні на арганізм кі ла гра мо вых до з гэтага 
прадукту, атрымаем адхіленні ў рабоце пэўных органаў. Са
мае га лоў нае — не кі дац ца ў край нас ці: «дрэн ныя прадук
ты — ес ці не бу дзем». Трэ ба зы хо дзіць з та го, што ў нас ёсць. 
Вы твор цы пра дук таў усё ж та кі вы кон ва юць мі ні маль ную 
нор му асця рож нас ці. Ка жуць, ку ры ца ўся ў ан ты бі ё ты ках. 
Але пры тэр ма льнай апра цоў цы част ка рэ чы ваў вы во дзіц ца 
з мя са! Ёгурт ня якас ны? Мож на са ма стой на пры га та ваць, 
пра да юц ца за квас кі. Не трэ ба слу хаць усіх і ўся. Кож ны сён
ня імк нец ца пры цяг нуць ува гу, каб пра даць свой пра дукт, 
сваю тэ о рыю. З ча го па чаць і што ра біць? З мі ні маль на га. 
На прык лад, пры трым лі вай це ся дзён на га піт но га рэ жы
му і агуль най ка ла рый нас ці пра дук таў! Не ра зу ме е це, што 
за чым? Звяр ні це ся да спе цы я ліс та, яко му да вя ра е це.

— А вы яс це мя са?
— Ем. Лі чу, што лю бую ды е ту трэ ба вы ка рыс тоў ваць 

толь кі ў тым вы пад ку, ка лі ёсць ней кія праб ле мы са зда роў
ем. Лю бы ар га нізм са ма ачы шчац ца. До сыць ства рыць для 
гэ та га мі ні маль ныя ўмо вы. Не трэ ба з га ла вой аку нац ца ў 
аюр ве ду, пе ра хо дзіць на ад на ба ко вае хар ча ван не, уні каць 
у свой ар га нізм да клет ка ва га ўзроў ню, ка лі вы не ме дык… 
Не ха чу дрэн на ка заць пра са ма ву каў, ёсць ня дрэн ныя. Але 
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з са ма ву каўтрэ не раў я ба чыў адзін кі. У нас ця пер ды е та ло
гі яй зай ма юц ца ўсе, але пад руч нік па ды е то ла гіі, як пра ві ла, 
ні хто не чы таў. Гэ та на ву ка аб ме та дах ля чэн ня хво рых з 
вы ка ры стан нем ды ет, пра дук таў і да ба вак. Лі чу, што ня пра
віль на ка заць: ве ге та ры ян ства — гэ та нар маль нае хар ча
ван не. Ка лі ў ча ла ве ка ёсць праб ле мы са спа жы ван нем мя са, 
на за па шва юц ца эле мен ты, не па трэб ныя ар га ніз му — так. 
Але ўрач не ска жа зда ро ва му ча ла ве ку не спа жы ваць мя са. 
Бо ўся струк ту ра це ла ў нас скла да ец ца з бял ка.

— У тэ ме зда ро ва га ла ду жыц ця нель га не зга даць пра 
не за леж ныя ад нас гла баль ныя праб ле мы, та кія як эка-
ло гія, на прык лад…

— Зго дзен, эка ла гіч ная сі ту а цыя до сыць скла да ная, 
асаб лі ва ў нас зза Чар но бы ля. І ў цэ лым цы ві лі за цыя мя няе 
лад жыц ця: я ка жу пра гі па ды на мію ці так зва ны апе ра тар
скі про філь, ка лі ся дзіш за кам п’ю та рам і вы ра ша еш пы тан
ні без маг чы мас ці пе рад ых нуць. Ды і 
каб паў на вар тас на хар ча вац ца, 
па трэб ныя фі нан сы. Са сіс кі 
каш ту юць тан ней ка вал ка мя
са, па га дзі це ся. Ста яць на кух
ні і га та ваць ежу  — на  гэ та 
так са ма час па трэ бен. Ру халь
ная ак тыў насць — ця пер 
рас ко ша ў ней кім сэн се: 
за тую ж спарт за лу трэ
ба пла ціць. З усіх гэ тых 
час так трэ ба не як склас ці 
пазл пад наз вай ЗЛЖ. Да
рэ чы, мне аса біс та да па ма
га юць га джэ ты, якія фік су юць 
кож ны мой рух і стан ар га ніз ма.

— Як вы ста ві це ся да мод-
най ця пер з’я вы — бо дзі па зі тыў?

— Як да ла бі ра ван ня пэў ных ін та рэ саў. Ка лі га во рым 
пра ЗЛЖ — уз ні кае рэ кла ма спар тыў на га адзен ня і абут ку 
той ці ін шай мар кі. Рэ ста ра нам хут ка га хар ча ван ня трэ ба 
пра соў ваць свой пра дукт, та му яны аспрэч ва юць стан дарт 
90–60–90, на прык лад. І ства ра ец ца ней кі раз драй у гра мад
стве. Але тут важ на ра зу мець, што гэ та вай на не лю дзей, 
а эка на міч ных струк тур. Сам ЗЛЖ ці бо дзі па зі тыў — як 
пры няц це са мо га ся бе, сы хо дзіць на дру гі план. Лі чу, гра
мад ства па він на рэ гу ля ваць та кія пра цэ сы і не ўпа даць 
у край нас ці. Не па він на быць су праць пас таў лен ня ад ных 
ін шым.

фа то граф анас та сія вра га ва:  
«злж — гэ та жыц цё вая  
фі ла со фія» 

Ве ге та ры ян ствам На сця за ха
пі ла ся, ка лі ву чы ла ся ў Мін скім 
дзяр жаў ным лінг ва гу ма ні тар ным 
ка ле джы. Вый шла за муж, ста ла 
вя до мым вя сель ным фа то гра фам, 
не ад на ра зо ва атрым лі ва ла ўзна га
ро ды на роз ных між на род ных кон
кур сах. Яе з му жам Ар ту рам, так са ма 
фа то гра фам, за пра ша юць па пра ца ваць у Фран цыю, Іта лію, 
Грэ цыю ды ін шыя за ход не еў ра пей скія га ра ды. Лад жыц ця 

На сця не змя ні ла. Я па пра сі ла рас ка заць: што паў плы ва ла 
на яе вы бар яшчэ ў ран няй ма ла до сці.

— У 16 га доў я па ча ла ці ка віц ца тэ май зда ро ва га ла ду 
жыц ця, вы ву чаць лі та ра ту ру. І чым больш па глыб ля ла ся ў 
тэ му, тым менш для мя не ста на ві ла ся зра зу ме лай уза е ма су
вязь мя са і зда роўя. Вя до ма, на тое, каб ад чу ваць ся бе доб
ра, уплы вае шэ раг фак та раў: эка ло гія, фі зіч ная ак тыў насць, 
псі ха ло гія і гэ так да лей. Ні я кае зда ро вае хар ча ван не не вы
пра віць сі ту а цыю, ка лі ча ла век па ста ян на не да сы пае ці зна
хо дзіц ца ў нер во вым на пру жан ні. Хар ча ван не — не па на цэя, 
але важ ная ўмо ва, каб ад чу ваць ся бе «ў рэ сур се». Я ад мо ві
ла ся ад мя са, бо жы вёль ны бя лок ва ло дае вы со кай кіс лот най 
на груз кай. Вя до ма, ар га нізм ча ла ве ка пра цуе на вы вя дзен не 
пра дук таў рас па ду. Але пла та за ад наў лен не кіс лот нашчо
лач на га ба лан су — дэ мі не ра лі за цыя кос так і кле так. Ды і пра 

тое, што для ўтры ман ня жы вёл на фер
мах вы ка рыс тоў ва юц ца ан ты бі ё ты кі 

ды «хімія», чу лі, на пэў на, усе. Гэ та 
трап ляе праз мя са ў наш ар га нізм. 
Спа жы ван не жы вёль ных пра
дук таў вы клі кае вя лі кую ры зы ку 

раз віц ця сар дэч наса су дзіс тых за
хвор ван няў, ра ка, астэ а па ро зу, дыя
бе ту. А яшчэ я не ха чу на ват ус кос на 
ўдзель ні чаць у жорст кім стаў лен ні да 
жы вёл. Ад мо ва ад жы вёль ных пра

дук таў — адзін з леп шых спо са баў 
зні жэн ня не га тыў на га ўздзе ян ня 
на на ва коль нае ася род дзе. Ха чу 
пра цы та ваць PRмэ нэ джа ра ад

на го з мін скіх ве ган скіх ка
фэ Мар ту Ску га ра ву: «Ка лі 
ча ла век ад мо віц ца ад мя

са на адзін дзень, то зэка
но міць 3 ты ся чы літ раў ва ды і 

вы ра туе ад вы сеч кі 300 дрэў. Ад мо віў шы ся ад мя са толь кі 
на дзень, вы мо жа це зра біць для на ва коль на га ася род дзя 
больш, чым ка лі б вы пе ра се лі за руль гіб рыд на га аў та ма бі ля 
і зай ма лі ся дру гас най пе ра пра цоў кай адыходаў». Спра ва ў 
тым, што жы вё ла га доў ля пры во дзіць да па ве лі чэн ня вы кі даў 
пар ні ко вых га заў зза ве лі зар най коль кас ці ме та ну, які вы
дат коў ва ец ца жы вё ла мі (та кая іх стра ва валь ная дзей насць). 
У вы ні ку тэм пе ра ту ра на Зям лі па вы ша ец ца. Так са ма вя
лі кая част ка ва ды на пла не це вы дзя ляец ца не на аса біс тыя 
па трэ бы ча ла ве ка, а на ін дуст рыю жы вё ла га доў лі. На прык
лад, для вы твор час ці 1 кг яла ві чы ны не аб ход на 43000 л ва
ды, у той час як на вы твор часць 1 кг кру пы — 1000 л. Але 
пер ша па чат ко вай ма ты ва цы яй змя ніць сіс тэ му хар ча ван ня 
для мя не ўсё ж бы ло імк нен не за ста вац ца зда ро вай і ак тыў
най доў гія га ды. Ін шыя фак та ры, якія пе ра лі чы ла, пра цу юць 
у су куп нас ці. Гэ та не прос та вы бар сіс тэ мы хар ча ван ня, гэ та 
ўжо цэ лая жыц цё вая фі ла со фія.

— Як ад чу ва е це ся бе? Ме ды цы на су праць та кіх ра ды-
каль ных ме та даў.

— Сён ня, праз 10 га доў пас ля ад мо вы ад мя са, ад чу
ваю ся бе вы дат на! Не каль кі га доў рэ гу ляр на аб сле ду ю ся 
і здаю ана лі зы — усё ў нор ме, ча сам на ват атрым лі ваю 
кам плі мен ты ад ле ка раў. Але гэ та доў гі шлях пе ра бу до вы 
ар га ніз ма. На па чат ку мож на ад чу ваць ся бе на ват горш, 
бо пач нец ца ак тыў нае ачы шчэн не і, як пра ві ла, аб васт ра
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юц ца хра ніч ныя за хвор ван ні. Та му 
ні ў якім ра зе нель га змя няць ра цы
ён рэз ка і ка тэ га рыч на! Мер ка ван не 
тра ды цый най ме ды цы ны пра тое, 
што мя са змя шчае не за мен ныя ін шы
мі пра дук та мі хар ча ван ня амі на кіс
ло ты, даў но пад вяр га ец ца кры ты цы. 
У тра ды цый ным ме ды цын скім дыс
кур се вель мі рэд ка за кра на ец ца тэ ма 
мік ра фло ры кі шач ні ка і яе здоль нас
ці фар мі ра ваць тыя са мыя «не за мен
ныя» амі на кіс ло ты, той жа B12. Прос
та ёсць шэ раг умоў: ча ла век па ві нен 
доб ра ачыс ціц ца, ужы ваць шмат сы
рой клят чат кі для пад сіл коў ван ня гэ
тай са май мік ра фло ры, не да пус каць 
дыс бак тэ ры ё зу. Але ка лі лю дзі пе ра
хо дзяць на рас лін ную ежу, час та на
да юць ма ла ўва гі мэ та на кі ра ва на му 
ачы шчэн ню ар га ніз ма. А шмат хто 
прос та не мо жа ес ці сы рую га род ні ну 
ў вя лі кай коль кас ці. Ад па вед на, мік ра фло ра не мо жа вы
пра цоў ваць не аб ход ныя амі на кіс ло ты. Па трэ бен час, каб 
пе ра бу да вац ца, ад на віц ца. Гэ та зай мае га ды. І дэ фі цы ты 
амі на кіс лот на са мой спра ве утва ра юц ца. Гэ та не каз кі, 
ане мія — рэ аль ная маг чы мая праб ле ма (хай пра ба чаць 
мя не сяб рыве га ны!). Прос та «вы ла зяць» яны, як пра ві ла, 
праз не каль кі га доў. І та му ча ла век вы му ша ны да бі раць іх 
да дат ко ва.

— У чым прын цы по вая роз ні ца па між ве га на мі, ве ге-
та ры ян ца мі… Кім вы ся бе лі чы це і му жа?

— Ён ес ці ма лоч ныя пра дук ты. Пе рай шоў на ве ге та
ры ян ства пас ля трох га доў су мес на га жыц ця. Хоць вы рас 
у вёс цы, баць кі заў сё ды раз во дзі лі сві нейку рэй, і мя са ў 
сям’і бы ло шмат. У ма ёй — так са ма. Але ця пер і мае баць
кі ад мо ві лі ся ад мя са. Ся бе ад но шу да ве ге та ры ян цаў, бо 
п’ю ка ву з ма ла ком. Але ас тат нюю ма лоч ку не ем або ма гу 
неш та з’ес ці не каль кі ра зоў на год, ка лі за хо чац ца. Яшчэ 
мёд ем, а ве га ны яго ад но сяць да пра дук таў жы вёль на га 
па хо джан ня. Усе гэ тыя ка тэ го рыі «ве ган», «ве ге та ры я нец», 
«сы ра ед» і гэ так да лей да во лі ўмоў ныя. На прык лад, ёсць 
ве га ны, якія да да юць у ра цы ён раз у не каль кі ме ся цаў сы
рыя жаў ткі, каб па поў ніць В12, але не пе ра ста юць лі чыць 
ся бе ве га на мі. А для ін шых лю дзей гэ та ўжо мо жа быць 
вя лі кае ад хі лен не ад «ве ган скай фі ла со фіі». Усіх па ка тэ
го ры ях не па дзе ліш.

псіхатэрапеўт мінскага 
гарадскога  
псіханеўралагічнага 
дыспансэра  
уладзіслаў іваноўскі:  
«думайце самі, 
вырашайце самі» 

Ён ужо да ваў для на ша га вы дан ня ін
тэр в’ю («Лінія асабістай абароны», № 4–2020). Та ды ў двух
га дзін най раз мо ве мы за кра ну лі шмат пы тан няў, аха піць 
якія ў ад ным ар ты ку ле не атры ма ла ся. Пры вод жу ўры вак з 
та го ін тэр в’ю, дзе іш ла раз мо ва пра хар ча ван не.

— Ула дзі слаў Ге ор гі е віч, ужо ўсім вя до ма, што боль-
шасць пра дук таў у нас ра фі на ва ныя, і та му не аб ход на 
да дат ко ва ўжы ваць ві та мі ны. Ад нак ёсць ня ма ла фак-
таў і пра тое, на коль кі не бяс печ ны мі мо гуць быць роз ныя 
хар чо выя да баў кі. Як быць? Ка му ве рыць?

— Зна ё мыя пе ры я дыч на скід ва юць мне ві дэа пра ней
кія на ву ко выя да сле да ван ні, пра ве дзе ныя ней кай вя до май 
тэ ле кам па ні яй, у вы ні ку якіх вы свят ля ец ца, што ней кія 
БА Ды пры маць нель га. (Я сам іх ужы ваю і ў вя лі кай коль
кас ці.) Па чы наю ўдак лад няць: што ме на ві та пры маў ча ла
век. Аказ ва ец ца, га вор ка іш ла пра сін тэ за ва ныя штуч ным 
шля хам ві та мі ны ў смеш ных да зі роў ках. Пра віль на! Сін
тэ ты ку ў вя лі кіх до зах да ваць не бяс печ на. Ві та мі ны роз
няц ца, і ў гэ тым трэ ба раз бі рац ца. Не мо жа це са мі — звяр
тай це ся да аў та ры тэ таў. Праў да — у тым, што ка лі хо чуць 
па вяр нуць гра мад скую дум ку ў па трэб ны бок, не дак лад
насць фак таў да пу шчаль ная. На прык лад, ка лі мая сва яч
ка ву чы ла ся на вэбды зай не ра, ёй да ва лі за дан не зра біць 
муль ты плі ка цый ны фільм з сямю да дат ко вы мі сэн са мі. 
Зра біў менш пя ці — эк за мен не здаў. То бок, ка лі сту дэн ты 
ўме юць гэ та ра біць, то што ка заць аб пра фе сі я на лах на тэ
ле ба чан ні! Уво гу ле, ка лі ко рат ка, то вам вар та або ву чыц ца 
ана лі за ваць ін фар ма цыю са ма стой на, аль бо знай сці аў та
ры тэт у гэ тым пы тан ні і пры трым лі вац ца яго рэ ка мен да
цый. Як у пес ні спя ва ец ца: ду май це са мі, вы ра шай це са мі, 
мець альбо не мець…

***
Па гу та ры ла я з роз ны мі людзь мі — і зра бі ла для ся бе 

ба наль ную выснову: коль кі лю дзей, столь кі і мер ка ван няў. 
Адзі нае, у чым усе сы хо дзяц ца: кар ды наль на мя няць лад 
жыц ця трэ ба па сту по ва, рых ту ю чы ся да кож на га на ступ
на га кро ку. І чым ра ней, тым лепш. Мне зда ец ца, су час ная 
мо ладзь гэ та ра зу мее — доб ра вы гля даць і быць зда ро вым 
ця пер у мо дзе.

А на огул, як ка жуць, усе хва ро бы ад нер ваў. Та му па чы
наць, ду маю, вар та з доб ра га на строю. На ват мой сын у пя
ці га до вым уз рос це не як ска заў: бу дзем ад ра зу з ра ні цы ве
ся ліц ца.

Алі са Гюнгер 
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Навошта людзі трацяць грошы  
на асабістыя фотасесіі і праводзяць 
шмат гадзін перад камерай? Нават 
самы ідэальны здымак немагчыма 
бясконца разглядваць: аднойчы ён усё 
роўна пойдзе ў альбом ды на полку 
ці папку ў камп’ютары. Пра ілюзіі 
ды прагу самападману разважаем 
з уладальнікам вядомай мінскай 
фотастудыі Дзянісам Нікіцікам.

Фота
на
памяць

н
а огул, па зна ё мі ла ся з ім мно га га доў та
му: ра зам зды ма лі ся ў ня дзель ным вы
пус ку за баў ляль най пра гра мы на ад ным 
з беларускіх тэлека на лаў. Ён, дасведчаны 
ак цёр, — у га лоў най ро лі, я, сту дэнт ка
тэ ат ра вед ка, — у эпі за дыч най. У кад ры 
ра зам бы лі ад сі лы мі нут 5, але «спе лі ся» 
ўмомант. Гу мар, ха рыз ма, ма ла досць і бяз

дон ныя сі нія во чы Дзя ні са, му шу заўважыць, не ад ной чы 
ўплы ва лі на пос пех у ягонай ак цёр скай спра ве. Коль кі яго 
ве даю, увесь час не дзе зды ма ец ца. То ў ра сій скім се ры я ле 
по бач з зор ка мі кі не ма то гра фа, то ў рэ кла ме, то ў ней кім 
са цы яль ным пра ек це. А цяпер у Дзя ні са — но вы «за бег»: 
удзель ні чае ў ства рэн ні на цы я наль на га се ры я ла, вяс ко вай 
ка ме дыі «Свае», дзе вы кон вае га лоў ную ро лю ма ла до га кам
па зі та ра. Зня лі толь кі дру гую се рыю, і пра што фільм — па
куль сак рэт.

А яшчэ ў Дзяніса Нікіціка, за пля чы ма яко га 10 гадоў 
пра цы ў тэ ат ры ды 17 у кі но, ёсць хо бі амаль з юнац тва: 
ін крус туе ха лод ную зброю каш тоў ны мі ка мяня мі ды ме та
ла мі. Да рэ чы, і са му зброю мо жа зра біць з ну ля. Не ка то ры 
час пра ца ваў у На цы я наль ным мас тац кім му зеі, у ад дзе ле 
рэ стаў ра цыі мэб лі і рам. А ця пер Дзя ніс — уладар леп шай, 
па вод ле ін тэр нэтрэй тын гу, свет ла вой фо та сту дыі ў Мін
ску. Зды мац ца да яго пры хо дзяць бе ла рус кія ме дый ныя 
зор кі, вя до мыя ар тыс ты, біз нес ме ны, спарт сме ны, ма дэ лі… 
Прый шла не як і я, каб на свае во чы паба чыць, як там і што 
ро біц ца, ды ад чуць ат мас фе ру ка зач нас ці, ня хай і ство ра най 
пры дапамозе ўда лага ан ту ра жу.

Wow-эфект 

Пер шае, што ўба чы ла… Ці, ле пей ска заць, ад чу ла: бе ла
снеж насць і чыс ці ня, утуль насць, ла ка нізм, гар мо нія… Ні бы 
па тра пі ла ў рай. Ох, ха чу так жыць! Дзя ніс перапы няе па лёт 
фан та зіі да во лі кан крэт ным пы тан нем: «Які ў ця бе па мер 
абутку?» Нель га вы па цкаць пад ло гу, бо на здым ках бу дуць 
ві даць усе бруд ныя пля мы. Рап там мае пры го жыя туф лі кі за
ста юц ца ля ўва хо да, а я ў лёгкай спад ні цы з бяз важ ка га фа
ці на ў тон рэ кві зі ту ды шы ро кіх чыр во ных пан тоф лях шпа
цы рую па 100 квад рат ных мет рах чыс цют кай «гас цёў ні». Тут 
спаль ня, да лей кух ня, ля са ма га акна — пры го жае люс тэр ка, 
у якое, без умоў на, па гля дзе ла ся. Не ха пае толь кі вя сель най 
су кен кі… Зра зу ме ла, ча му жа ні хі ды ня вес ты пры яз джа юць 
сю ды фа та гра фа вац ца для шлюб ных аль бо маў амаль кож ны 
ты дзень. А яшчэ час тыя гос ці — ця жар ныя: хо чуць зберагчы 
на заўж ды непаўторныя мо ман ты жыц ця. Уво гу ле кі ру нак 
фо та сту ды і, якая мае тры за лы: бе лы, у сты лі лофт і «фэ мі
лі» — ся мей ны. Пры яз джа юць сю ды на ват з ба бу ля мі і дзя ду
ля мі, каб «ві зу а лі за ваць» сваё ге не а ла гіч нае дрэ ва.

Ці ка ва, бы лі вы пад кі, ка лі клі ен ты па ру ша лі ат мас фе ру 
хат ня га раю, са пса ва лі рэ чы? Бо, вя до ма ж, уся бу та фо рыя 
каш туе не ма лень кія гро шы. Але дрэн ных вы пад каў Дзя ніс 
не пом ніць. Бы вае, ка жа, кот кама дэль бе гае ту дысю ды, і 
па трэ бен час, каб да стаць яе, на прык лад, зпад ка на пы. Ці 
мужпе ру а нец не ра зу мее, што ад яго хо ча ка ман да фа то
гра фаў на ча ле з бе ла рус кай жон кай. Ну, ня ма та кой з’я вы ў 
Пе ру — ра біць для ся бе пра фе сій ную фо та се сію! Ад ной чы, 
згад вае Дзя ніс, прый шлі ма мач кі с «га да ва сі ка мі»: да рос лых 
20 ча ла век, а дзе так 25. «Яшчэ той кішміш быў!» — ус па міv
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нае з усмеш кай. Ад на з ма ма чак за ха це ла не маў ля па кар міць 
ма ла ком і без ліш ніх сан ты мен таў ага лі ла гру дзі. «Ма дон на 
Літ та!» — за ха піў ся Дзя ніс ні бы ажыў шай кар ці най Ле а нар
да да Він чы і пра па на ваў жан чы не зра біць не каль кі здым
каў, па куль яна кор міць. «Ну як та кое па кі нуць у за быц ці? 
Ма ці — гэ та ж свя тое!» — аб грун тоў вае свой учы нак Дзя ніс.

Па фа та гра фа вац ца ў сту дыі — за ба ва нятан ная. Га дзі на 
арэн ды каш туе 40–45 руб лёў у за леж нас ці ад за лы. У на ва год
ную па ру ца на мо жа па вя лі чыц ца і да 50 руб лёў. Тым не менш 
ра бо ты ва ўла да ра штуч на га раю ха пае кож ны дзень: аран ду
юць за лы на дзве га дзі ны, на пяць, на шэсць. Як для фо та се
сій, так і для ві дэа зды мак. Умоў на ёсць се зон (з 
каст рыч ні ка па лю ты) і не се зон — уво дзіць Дзя
ніс мя не ў курс спра вы. У пе ры яд се зо на мож на 
вель мі доб ра за ра біць. Але ка лі коль касць ах во
чых па дае, рас слаб ляц ца не пры хо дзіц ца: аб слу
гоў ваць сту дыю (апла та арэн ды, ка му наль ных 
па слуг і гэ так да лей) трэ ба ж ня спын на. Нема
лыя вы дат кі.

На шу раз мо ву пера пы ня юць су пра цоў ні
кі ЮНІ СЭФ, якія ўвесь той час за піс ва лі ві
дэа ў су сед няй лофтза ле. Ім трэ ба вы ра шыць 
з Дзя ні сам не каль кі пы тан няў наконт асвят
лен ня для на ступ на га ро лі ка. І па ра іц ца, які 
ку бак лепш гля дзіц ца на фо не ста ла: шкля ны 
ці бе лы. Сур’ ёз ныя тва ры лю дзей, якія дак лад
на аб грун тоў ва лі свае пы тан ні, на вя лі мя не на 
роз дум: а ча му ўво гу ле мы хо чам фа та гра фа
вац ца? Бо на са мой спра ве гэ та ж усё — ілю зія…

— Дак лад на, ілю зія, — пад хоп лі вае мае раз ва гі Дзя
ніс. — Між тым, ча ла ве ку хо чац ца за ха ваць ней кі ад рэ зак 
свай го жыц ця, дзе ён паса праўд на му шчас лі вы. І не прос та 
«пстрык нуць» на ма біль ны тэ ле фон, а каб свят ло пра віль
на па да ла, адзен не ад па вед нае бы ло, аб ста ноў ка… Каб усё 
пры го жа. Так, фо та па сутнасці — пад ман. Уну кі ска жуць: 
бу та фо рыя, не са праўд нае! А якая роз ні ца? Што кеп ска га, 
ка лі ча ла век хо ча па жыць у ілю зіі? Лю дзі ўва хо дзяць сю ды 
і пер шае, што ка жуць: «Я ха чу тут жыць! Я ха чу не ка то ры 
час па быць у ат мас фе ры, дзе ўсё ідэа льна! Дзе мож на ўпа сці 
ў крэс лагуш кал ку і ад уся го ад клю чыц ца». Я, на прык лад, 
не ма гу і дзве хві лі ны ў ёй пра тры мац ца — за сы наю: све жае 
па вет ра ад чу ва ец ца, фі ран кі ме ды та тыў на лу на юць, вен ты
ля тар ма на тон на шу міць… Су па ка ен не… Ча му не?

Такта яно так, пра цяг ваю раз ва жан ні, але ж, вя до ма, 
лю бая мо да хут ка цеч ная. І трэнд на мар на ван не гро шай дзе
ля та го, каб нех та зра біў са бе па ру вы дат ных фо та здым каў, 
ве ра год на, зме ніц ца ін шым. Як ка заў муд ры Са ла мон: усё 
прай шло, прой дзе і гэ та. Дзя ніс не згод ны. «Лі чу, што гэ ты 
трэнд, як ты ка жаш, — на доў га. Ча му? Мы заў сё ды хо чам 
у штось ці ве рыць. Як там у ся рэд не вя ко вым хрыс ці ян стве 
бы ло: хо чаш мець цар ства ня бес нае — ку пі. І на са мой спра
ве: ты ні чо га не пра да еш акра мя ілю зіі. Ча ла век заў сё ды імк
нец ца па глы біц ца ў вы ду ма ны свет, дзе яму кам форт на. Ты 
хо чаш ска заць, гэ та скон чыц ца? На ўрад ці».

У сты лі сэл фі 

Я рэд ка фа та гра фую са ма ся бе. Час цей — неш та ці не ка
га. Не як ня ём ка мал па ваць пе рад чор ным пра ма ву голь ні
кам свай го смарт фо на. Асаб лі ва, ка лі гэ та ба чаць ін шыя. 

Але не ад ной чы чу ла пра па но вы 
псі хо ла гаў пра тое, што вы дат
на зроб ле ныя фа та гра фіі з са бой 
на пер шым пла не пад вы ша юць 
са ма ацэн ку. І на ват ёсць та кая тэ ра пія, ка лі зна хо дзіш пра
фе сій на га фа то гра фа, шу ка еш ад па вед на га сты лю ла ка цыю 
і ма нер ні ча еш пе рад ка ме рай га дзі ну, дзве… По тым раз веш
ва еш леп шыя здым кі ўсю ды, ку ды па дае зрок, і гля дзіш на іх, 
гля дзіш… З ра зу мен нем, якая ты ўсё  ж прыго жая. Ма быць, з 
гэ тай мэ тай у ма ёй зна ё май ста ла з’яў ляц ца ў сац сет ках усё 
больш апра ца ва ных фа та шо пам здым каў. Мо жа хо ча ска заць 
усім, а перш са бе: я яшчэ ма ла дая! Яшчэ огого! А са мой пай
шоў пя ты дзя ся так. Ёсць і та кі прык лад: у зна ё май дзяў чы
ны — сот ня ад на тып ных фо та, на ўсіх — адзін твар, яе. Тут 
ледзь упра ва га ла ву па вяр ну ла, на дру гім — ледзь уле ва схі лі
ла. У цэлым — тая са мая дзяў чы на. Я спы та ла: на вош та та бе 
столь кі здым каў са мой ся бе? Вось што яна ад ка за ла:

— Папер шае, у жыц ці я не гля джу ся ў люс тэр ка кож
ную хві лі ну і не ба чу, як вы гля даю ў той ці ін шы мо мант. А 
на фо та і ві дэа ма гу пра ана лі за ваць ся бе і знай сці не да хо пы, 
каб іх вы пра віць. Падру гое, увесь час шу каю ся бе, но выя 
воб ра зы. Люб лю быць роз най. І ха чу ўмець хут ка вы да ваць 
не аб ход ную эмо цыю, як гэ та ро бяць пра фе сій ныя ма дэ лі. А 
яшчэ, ка лі хо дзіш на фо та се сіі, зна ё міш ся з но вы мі людзь мі, 
па шы ра еш ко ла зна ёмстваў. Мне гэ та ці ка ва.

Ну што ж, ка лі неш та ро біць ця бе шчас лі вым — ча му б і 
не зай мац ца гэ тым увесь воль ны час? Га лоў нае, каб у па го ні 
за якас ным знеш нім «ан ту ра жам» не згу біць неш та са праў
ды важ нае. Тое, што ўнут ры… Бо і са мы вя ліз ны роз на ка ля
ро вы пу хір, вя до ма ж, ка лінебудзь ло па ец ца.

Аліса Гюнгер.
Фота аўтара.
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а
р га ні за та ры пры ня
лі ўсе ме ры бяс пе кі, 
та му са мыя па пу
ляр ныя ар тыс ты з 
роз ных кра ін ах вот
на па бы ва лі ў нас 
у  гас цях. І ча ты ры 
дні Ві цебск быў пра

сяк ну ты вет лі вас цю, ве ся лос цю, дру
жа люб нас цю — са мы мі шчы ры мі ча
ла ве чы мі па чуц ця мі. Вось як пра тое 
ка заў Глеб Ла піц кі, ды рэк тар між на
род на га фес ты ва лю мас тац тваў «Сла
вян скі ба зар у Ві цеб ску»:

«Гэ та быў ін тэн сіў ны час, ка лі нам 
да во дзі ла ся вы ра шаць ча сам не вы ра

шаль ныя за да чы, але мы іх усё роў на 
вы ра шы лі. На «Сла вян скім ба за ры» 
любоў і сяб роў ства на бы лі са праўд
ны сэнс, та му што са праўд ныя сяб ры 
«Сла вян ска га ба за ру» сён ня тут, і са
праўд ныя ама та ры твор час ці так са ма 
на «Сла вян скім ба за ры» ў гэ тым го
дзе».

Цы ры мо нія ад крыц ця «Сла вян ска
га ба за ру ў Ві цеб ску» пачалася 16 лі
пе ня ў 20:30. У кан цэр це ўпер шы ню 
пры няў удзел ар тыст ба ле та су свет на
га ўзроў ню, экспрэм’ ер Ка ра леў ска
га ба ле та ў Лон да не Сяр гей Па лу нін. 
Так са ма на сцэ ну Лет ня га ам фі тэ ат ра 
вы хо дзі лі Фі ліп Кір ко раў, Аляк сандр 

Буй ноў, Алег Мі ця еў, Ана толь Яр мо
лен ка і ан самбль «Сяб ры», Іна Афа
нась е ва, Аляк сандр Са ла ду ха, Ула дзі
мір Пра ва лін скі, ула даль нік Гранпры 
му зыч на га кон кур су «Ві цебск» мі ну
ла га го да Адзіль хан Ма кін і мно гія ін
шыя. Дарэчы, Кір ко раў, амаль паў го да 
не з’яў ляў ся на сцэ не ў су вя зі з пан дэ
мі яй ка ра на ві ру са і не да ваў ін тэр в’ю. 
З 1994га го да артыст бы ваў на «Сла
вян скім ба за ры», і на гэ ты раз у Ві цеб
ску за па лі ла ся Зор ка на Плошчы зорак 
і для яго, ча му спя вак быў вель мі ра ды.

Не па ру ша ю чы тра ды цый, фес
ты валь ад кры ваў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. Да рэ чы, у тыя 

Пес ня за ста ец ца  
з ча ла ве кам...

«Сла вян скі ба зар» у Ві цеб ску сё ле та на зва лі не толь кі ле ген дар ным, але і ўні каль ным,  
экс пе ры мен таль ным. Гэ та бы ло, відаць, адзі нае вялікае між на род нае музычнае свя та,  
якое ў су вя зі з пан дэ мі яй ка ра на ві ру са прай шло ў лі пе ні без пе ра но саў і ад мен.
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дні Кі раў нік дзяр жа вы зна хо дзіў ся 
на Ві цеб шчы не з ра бо чым ві зі там.

Як звы чай на, кан цэрт пра хо дзіў 
у Лет нім ам фі тэ ат ры. Да рэ чы, гэтае 
месца ў Ві цеб ску — не толь кі ві зіт ная 
карт ка го ра да. Гэ та адзін з вя до мых 
ар хі тэк тур ных сім ва лаў Бе ла ру сі. Га
лоў най сцэ не Між на род на га фес ты
ва лю «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» 
сё ле та споў ні ла ся 32 га ды, і 19 з іх за
ла для гле да чоў ам фі тэ ат ра зна хо дзі
ла ся пад ад кры тым не бам. «Ажур нае» 
ахоў нае па крыц цё па ча лі ўзво дзіць 
ў 2006 го дзе па да ру чэн ні Аляк санд
ра Лу ка шэн кі. Пра ект, тэх на ла гіч нае 
ра шэн не, ман таж, вы пра ба ван ні кан
струк цый — усе эта пы бу доў лі і сам 
аб’ ект ста лі ўні каль ны мі не толь кі ў 
маш та бах на шай кра і ны, але і ў су
свет ным маш та бе ў пла не тэх ніч ных 
ра шэн няў.

За 29 га доў ві цеб скі куль тур ны фо
рум стаў са праўд ным свя там для гле
да чоў, а для яго ар га ні за та раў — маг
чы мас цю ад крыць но выя ва каль ныя 
та лен ты. У сваю чар гу, удзель ні кі дзі
ця ча га і да рос ла га кон кур саў ма ла дых 
вы ка наў цаў атры ма лі добры ша нец 
на па пу ляр насць. Пе рад цы ры мо ні яй 
ад крыц ця пе ра мож цы мі ну ла га го
да — Адзіль хан Ма кін з Ка зах ста на і 
бе ла рус ка Ксю ша Га лец кая — пад ня
лі на фес ты валь ным флагш то ку сцяг 
«Сла вян ска га ба за ру».

Пра гу ча лі і доў га ча ка ныя сло вы: 
«Ува га! Га во рыць і па каз вае Ві цебск!». 
Яны, як і сло вы Прэ зі дэн та пра тое, 
што «Сла вян скі ба зар» стаў сэр цам 
куль тур на га і ду хоў на га адзін ства, бы
лі ўспры ня тыя гле да чом з на тхнен нем.

— І гэ тае сэр ца, — ска заў Прэ зі
дэнт, — па він на біц ца ў імя га лоў най 
ідэі, за кла дзе най у асно ву фес ты ва лю: 
«Праз мас тац тва — да мі ру і ўза е ма
ра зу мен ня». Асаб лі ва сён ня, ка лі ўсе 
кра і ны і на ро ды зна хо дзяц ца на мя
жы гла баль на га геа па лі тыч на га кры
зі су, для нас жыц цё ва важ на за ха ваць 
тра ды цыю, якая аб’ яд ноў вае лю дзей. 
Бо што б ні ад бы ва ла ся ў све це, між
на род ны фес ты валь у Ві цеб ску заў сё
ды руй на ваў бар’ е ры і ма ца ваў друж бу 
на ро даў.

У сва ім вы ступ лен ні Прэ зі дэнт 
яшчэ пад крэс ліў:

— У гэ ты ўра чыс ты ве чар мя не 
пе ра паў ня юць па чуц ці ра дас ці і го на
ру за ўсіх нас, найперш за бе ла ру саў, 
якія ні ко лі не ста на ві лі ся і не ўста
юць на ка ле ні пе рад вы клі ка мі ча су. 

Прык лад та му — «Сла вян скі ба зар», 
фес ты валь з яр кім і ці ка вым лё сам. Як 
вы па мя та е це, яго гіс то рыя па ча ла ся ў 
90я на фо не ня прос та га вы бу доў ван
ня но вых ад но сін па між су ве рэн ны мі 
дзяр жа ва мі, ство ра ны мі з ас кеп каў ве
лі зар най ім пе рыі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма на
га даў, што фес ты валь за дум ваў ся як 
свя та друж бы брац кіх на ро даў — бе
ла ру саў, ра сі ян, укра ін цаў, прад стаў ні
коў ін шых краін:

— Чвэрць ста год дзя та му гэ та вя лі
кае дзей ства маг ло ад пра віц ца ў па да
рож жа па га ра дах і вёс ках не аб сяж на га 
Са вец ка га Са ю за, які раз ва ліў ся. У гэ
тым го дзе ён мог прос та стаць на паў
зу, як тое зда ры ла ся з вя до мы мі су свет
ны мі шоў і кон кур са мі.

Прэ зі дэнт зра біў вось які асаб лі вы 
ак цэнт:

— Але та ды і сён ня мы збе раг лі 
наш «Сла вян скі ба зар», на шу сла вян
скую тра ды цыю.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, 
што, ня гле дзя чы на  між на род ныя 
кан флік ты, між на цы я наль ныя і ўнут
ры па лі тыч ныя кры зі сы, на ві цеб скім 
фес ты ва лі заў сё ды па на ва лі мір, друж
ба і па ра зу мен не:

— У чым сак рэт? На пэў на, і, перш 
за ўсё — у куль тур ным ко дзе сла вян, 
у  агуль най ты ся ча га до вай гіс то рыі 
прод каў су час ных сла вян скіх на ро даў. 
У ёй мы не зной дзем фак таў вар вар

ска га раз бу рэн ня тра ды цый і зні шчэн
ня ін шых цы ві лі за цый. Ёсць толь кі 
ства рэн не і ўза е ма ўзба га чэн не куль
тур. Та му, за явіў Кі раў нік дзяр жа вы, 
што год «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» 
пры цяг вае да ся бе ўдзель ні каў і гас цей 
з роз ных кут коў пла не ты на гэ ты ма
ляў ні чы бе раг Дзві ны:

— У го рад, які ста год дзя мі на тхняў 
на твор часць вя до мых му зы каў, мас та
коў, ак цё раў, які па да рыў нам та ле на ві
тых рэ жы сё раў і ды зай не раў, ву чо ных 
і кан струк та раў, спарт сме наў і трэ не
раў, якія ўсла ві лі бе ла рус кую і не толь
кі бе ла рус кую зям лю на ўвесь свет.

І сён ня, ска заў ён, гэ ты ам фі тэ атр 
са браў са мых яр кіх aртыстаў, са мых 
доб рых і спа гад лі вых гле да чоў:

— Без іх ні як, не бы ло б без вас 
«Сла вян ска га ба за ру». Та кіх, якія пры
хо дзяць і пры яз джа юць на гэ тае свя та 
па за клі ку сэр ца. Тых, ка го аб’ яд ноў вае 
шчы рая лю боў да агуль на на цы я наль
най сла вян скай куль ту ры. Хай фес ты
валь ныя дні па до раць вам шмат яр кіх 
эмо цый, кон кур сы ад кры юць но выя 
ім ёны ў све це мас тац тва.

За га ды жыц ця фес ты валь на быў 
ня ма ла доб рых тра ды цый. Ся род іх — 
уру чэн не Прэ зі дэн там спе цы яль най 
прэ міі «Праз мас тац тва — да мі ру і 
ўза е ма ра зу мен ня». У гэ ты раз яна з’е
дзе ў Маск ву з даў нім сяб рам «Сла вян
ска га ба за ру», на род ным ар тыс там Ра
сіі Фі лі пам Кір ко ра вым.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ся 
да яго:

— Фі ліп, вя до ма ж, — бліс ку чы ак
цёр, ар тыст, спя вак — уся го не пе ра
лі чыш. Я сён ня па пра сіў ад па вед ныя 
служ бы (ёсць у нас), каб да лі мне яго 
най пад ра бяз ную бія гра фію. І я быў 
ура жа ны тым, што ў гэ та га ча ла ве ка 
ве лі зар ная коль касць (мож на ска заць, 
з дзя цін ства) роз ных між на род ных уз
на га род. І па ду маў: ну, вось уру чым 
мы яшчэ ад ну, чар го вую ўзна га ро ду. 
А по тым па ду маў: не, не чар го вую. 
Гэ та між на род ная ўзна га ро да, гэ та 
ду шэў ная ўзна га ро да, гэ та ду шэў ная 
сла вян ская ўзна га ро да. А ка ра ні яго 
сла вян скія. І ду маю, ён яе ўспры ме як 
са мую вы со кую ўзна га ро ду.

Та ко га шчы ра га ча ла ве ка, пад крэс
ліў Прэ зі дэнт, цяж ка знай сці:

— Усё, што ён ска заў, ён ска заў ад 
ду шы, ня гле дзя чы на тое, што ён — ар
тыст, вя лі кі ар тыст. 

У сваю чар гу, Фі ліп Кір ко раў ад зна
чыў, што для яго вя лі кі го нар пры няць 

Аляксандр Лукашэнка:
На віцебскім фестывалі 
заўсёды панавалі мір, 
дружба і паразуменне. 
У чым сакрэт? Напэўна, 
і, перш за ўсё — 
у культурным кодзе 
славян, у агульнай 
тысячагадовай гісторыі 
продкаў сучасных 
славянскіх народаў. У ёй 
мы не знойдзем фактаў 
варварскага разбурэння 
традыцый і знішчэння 
іншых цывілізацый. Ёсць 
толькі стварэнне 
і ўзаемаўзбагачэнне 
культур.

41беларусь.belarus
жнівень   2020

ФесТывальадбыўся



гэ тую ўзна га ро ду з рук Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі:

— Сён ня, у гэ ты ня прос ты час, ка
лі «Сла вян скі ба зар» адзі ны вы жыў 
ся род усіх му зыч ных свя таў на тэ ры
то рыі бы ло га Са вец ка га Са ю за, я лі чу 
вель мі сім ва ліч ным гэ ты прыз. Тое, 
што сён ня вы знай шлі маг чы масць 
пра вес ці гэ ты фес ты валь, на ват «Еў
ра ба чан не» пе ра не сла ся, а Бе ла русь і 
«Сла вян скі ба зар» жы лі, жы вуць і бу
дуць жыць! Га на ру ся сяб роў ствам з та
бой, Бе ла русь!

Ра сій скі ар тыст па жар та ваў, што 
яму яшчэ ёсць да ча го імк нуц ца ў Бе
ла ру сі. Бо ў яго ўжо ёсць зван ні на род
на га ар тыс та Ра сіі, Укра і ны, Мал до вы, 
а бе ла рус ка га зван ня та ко га ўзроў ню 
ня ма.

Яшчэ некалькі ўзна га ро д — прэ міі 
Са юз най дзяр жа вы ў га лі не лі та ра
ту ры і мас тац тва — Аляк сандр Лу ка
шэн ка ўру чыў мас тац ка му кі раў ні ку 
Тэ ат расту дыі кі на ак цё ра Аляк санд ру 
Яф рэ ма ву, вя до ма му рэ жы сё руда ку
мен та ліс ту Ана то лю Алаю і твор ча му 
ка лек ты ву ў скла дзе рэ жы сё раў Іры ны 
Мар го лі най, Ак са ны Чар ка са вай, Але
ны Пят ке віч і Іры ны Ка дзю ко вай. Што 
ты чыц ца Аляк санд ра Яф рэ ма ва, то ён 
быў на мі на ва ны на прэ мію Са юз най 
дзяр жа вы не толь кі за цыкл тэ ат раль
ных па ста но вак рус кай кла сі кі ў Тэ
ат рысту дыі кі на ак цё ра, але і за філь
мы, пры све ча ныя Вя лі кай Ай чын най 

вай не. Як сам рэ жы сёр пры знаў ся, яго 
баць ка аба ра няў Бе ла русь, быў тут 
па ра не ны… І гэ та паў плы ва ла на яго 
зва рот да тэ мы вай ны, якая не па він на 
сыс ці ў не быц цё.

Гран ды ёз ны кан цэрт цы ры мо ніі ад
крыц ця па доў жыў ся да поз няй но чы. 
На сцэ ну вы хо дзі лі вы ключ на лю бі
мыя і на род ныя ар тыс ты. І пры зна ныя 
зор кі пры яз джа лі пад тры маць узы хо
дзя чых. Са сцэ ны зі ха це ла ўсмеш ка 
стар шы ні жу ры дзі ця ча га кон кур су 
Аляк санд ра Са ла ду хі. Гу чаў сак са фон 
Іга ра Бут ма на. Не ад мо віў ся ад маг чы
мас ці ска заць па ру цёп лых слоў пуб
лі цы Ана толь Яр мо лен ка. За ла хо рам 
пад пя ва ла Аляк санд ру Буй но ву, Іне 
Афа нась е вай, Але не Ва ен зе і, вя до ма, 
Фі лі пу Кір ко ра ву. Пуб лі ку і сцэ ну Лет
ня га ам фі тэ ат ра ар тыст ве дае. Не раз 
збі раў ён тут анш ла гі на сва іх соль ні
ках, вы хо дзіў і ў якас ці чле на жу ры. А з 
гэ та га го да ў «ка ра ля ра сій скай эст ра
ды» ёсць пад ста ва на вед ваць Ві цебск 
час цей. Пе рад кан цэр там цы ры мо ніі 
ад крыц ця на фес ты валь най Пло шчы 
Зо рак пра рос імян ны «ва сі лёк» Фі лі па 
Кір ко ра ва. Да рэ чы, эксжон ка Кір ко
ра ва Ала Пу га чо ва апя рэ дзі ла ар тыс та 
больш чым на дзя ся так га доў: яе квет
ка з’я ві ла ся на пло шчы яшчэ ў 2009м. 
На цы ры мо ніі ад крыц ця ўлас най зор кі 
Фі ліп на ват па жар та ваў:

— На рэш це мы з Алай Ба ры саў най 
зноў ра зам! А ка лі сур’ ёз на, то гэ та 

вель мі пры ем на — тое, што я зноў тут, 
у лю бі мым Ві цеб ску.

Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін на
кі ра ваў пры ві тан не гас цям і ўдзель ні
кам фес ты ва лю, у якім га ва ры ла ся:

— Фес ты валь ужо шмат га доў слу
жыць вы са ка род ным мэ там ду хоў на га 
яд нан ня і ўза е ма аба га чэн ня куль тур 
брац кіх сла вян скіх на ро даў, ады гры
вае знач ную ро лю ў раз віц ці шмат па
ляр на га, шмат ба ко ва га гу ма ні тар на га 
су пра цоў ніц тва.

Хто ж і што гу ча ла ў Ві цеб ску?
Ме ла дыч ная бал кан ская эт ні ка, 

пя ву чая ўкра ін ская «мо ва», бра зіль
скія ба ра ба ны і лю бі мыя ра сій скія хі
ты — Ві цебск даў но звяз вае не толь кі 
су сед нія кра і ны, але на ват кан ты нен
ты. Бо му зы ка, упэў не ны ды рэк тар 
фес ты ва лю Глеб Ла піц кі, гэ та яшчэ і 
леп шая мо ва на род най дып ла ма тыі:

— Мне зда ец ца, мы вяр та ем фес
ты ва лю пра віль ную тра ды цыю: пра
во дзіць Дні сла вян скіх куль тур. Вя
до ма, гэ та мож на ра біць у  роз ных 
фар ма тах, але мы па він ны за яў ляць 
пра тры адзін ства Бе ла ру сі, Ра сіі і 
Укра і ны. Ка лі гэ тым не зой муц ца лю
дзі мас тац тва, ні я кія па лі ты кі не спра
вяц ца. Ка лі ста ла яс на, што пра гра му 
фес ты ва лю трэ ба пе ра гле дзець, у нас 
з’я ві ла ся жа дан не зра біць паў на вар
тас ны кан цэрт укра ін скіх вы ка наў
цаў. Папер шае, гэ та га ха це ла пуб лі ка. 
Падру гое, ака за ла ся, што ўкра ін скія 

Уладальнікі Гран-пры фестывалю — беларусы Раман Валазнёў і Ангеліна Ламака
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ар тыс ты з вя лі кім за да валь нен нем 
ад гук ну лі ся на на шу пра па но ву. І ўсё 
скла ла ся. На  «Сла вян скім ба за ры» 
сё ле та бліс ку ча прай шоў не  толь
кі кан цэрт Са юз най дзяр жа вы, але і 
гран ды ёз ныя кан цэр ты бе ла рус кіх і 
ўкра ін скіх ар тыс таў.

Ві цеб скія гле да чы — і гэ та бы ло ві
даць! — са праў ды вель мі за су ма ва лі па 
лю бі мых ар тыс тах: кан цэрт «З Укра ï
ною ў сер ці!» прад ка заль на са браў 
анш лаг. Пры ві тан не гас цям і ўдзель ні
кам «Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску» 
на кі ра ваў і Прэ зі дэнт Укра і ны Ула дзі
мір Зя лен скі. «Гас цін ная бе ла рус кая 
зям ля су стра кае ўкра ін скіх май строў і 
іх пры хіль ні каў, якія ра зам ства ра юць 
свя та доб ра га на строю, са праўд на га 
сяб роў ства і веч ных каш тоў нас цяў. 
У мас тац тве ня ма ме жаў. Яго мэ та — 
на тхняць і на паў няць шчас цем» — га
ва ры ла ся ў па слан ні.

Пер шую прэ мію кон кур су ма ла дых 
вы ка наў цаў атры ма ла ўкра ін ка Элі на 
Іва шчан ка. Лаў рэ а там дру гой прэ міі 
ста ла Ка ра лі на Лын до з Літ вы, а трэ
цюю прэ мію па дзя лі лі прад стаў ні ца 
Бос ніі і Гер ца га ві ны Іво на Адзіц кі і 
Хан сул тан з Ка зах ста на.

Для ўкра ін скай эст рад най дзі вы 
Та і сіі Па ва лій пад мост кі Лет ня га ам
фі тэ ат ра яшчэ шмат га доў та му ста лі 
шчас лі вы мі. Спя вач ка ўвай шла ў гіс
то рыю фес ты ва лю не толь кі як пер
шая ўла даль ні ца Гранпры кон кур су 
ма ла дых вы ка наў цаў, але і як ле таш
няя гас па ды ня імян но га «ва сіль ка» 

на Пло шчы Зо рак. На род ная ар тыст ка 
Укра і ны на ват па жар та ва ла:

— Як ба чы це, я ма ла дзею, а фес
ты валь мац нее. Шчас лі вая зноў быць 
у  лю бі май Бе ла ру сі. На зы ваю яе 
не толь кі лю бі май, але і род най, та
му што ме на ві та «Сла вян скі ба зар» 
даў старт ма ёй кар’ е ры, уся го за дзень 
я ста ла зна ка мі тай. Та му Бе ла русь — 
мая твор чая ра дзі ма, не стам ля ю ся 
дзя ка ваць ёй за гэ та. Маё сэр ца на
заўж ды за ста нец ца тут.

Ня ма ла цёп лых слоў у ад рас на
шай кра і ны і яе жы ха роў знай шло ся 
і ў на род най ар тыст кі Укра і ны Ці ны 
Ка раль:

— Бе ла ру сы і ўкра ін цы — мы з ва
мі род ныя ду шы. Асаб лі ва гэ та ад чу ва
ец ца ця пер, у гэ ты ня прос ты час, ка лі 
лёс па да рыў нам ша нец быць по бач, 
быць ра зам. Дзя куй «Сла вян ска му ба
за ру» за тое, што аб’ яд ноў вае сла вян. 
Пры ем на, што бе ла ру сы, ня гле дзя чы 
на пан дэ мію, збе раг лі шмат га до вую 
тра ды цыю фес ты ва лю і не па ста ві лі 
яго на паў зу. «Сла вян скі ба зар» — гэ
та са праўд нае свя та ду шы. Тут жы вуць 
пя шчо та, утуль насць, вет лі васць — усё 
як у ма мы до ма.

Зор ныя бе ла рус каўкра ін скія ду э
ты лу на лі як чар го вы до каз та го, што 
Ві цебск не здар ма на зы ва юць ста лі
цай сла вян скай дып ла ма тыі. Сюр
пры зам для мно гіх гле да чоў ста ла 
су мес ная пра ца Ці ны Ка раль і Іны 
Афа нась е вай. Для ўкра ін кі кам па
зі цыя «Род ны бе ра жок» і зу сім пе

ра тва ры ла ся ў свай го ро ду твор чы 
экс пе ры мент. На  бе ла рус кай мо ве 
ар тыст ка яшчэ не  спя ва ла. Яшчэ 
два не ча ка ныя ну ма ры: ду эт на шай 
Але ны Лан ской і на род на га ар тыс та 
Укра і ны Паў ла Зіб ро ва (яны вы ка на
лі да во лі вя до мую «Чер во ну ру ту»). 
Па ра да ва лі так са ма пуб лі ку Ана толь 
Яр мо лен ка і муж чын скі ва каль ны 
квар тэт «Геть ман», якія на пяць га
ла соў пра спя ва лі кам па зі цыю з рэ
пер ту а ру ан самб ля «Сяб ры» — «Пе
ра жы вём».

З го да ў год у Бе ла русь пры яз джа
юць сот ні ар тыс таў з роз ных кра ін, каб 
на не каль кі дзён пе ра тва рыць го рад 
на Дзві не ў му зыч ную ста лі цу ўся го 
сла вян ска га све ту, су стрэц ца з гле да
ча мі і, вя до ма, па лю ба вац ца вя чэр нім 
Ві цеб скам.

Пра та кія важ ныя рэ чы, як лю боў 
бра тоўсла вян і ад мыс ло вы фес ты
валь ны дух, га ва ры ла яшчэ ад на доў га
ча ка ная гос ця і даў ні ся бар фес ты ва лю 
Але на Ва ен га:

— «Сла вян скі ба зар» — гэ та брыль
янт ся род фес ты ва ляў. Не ве даю, як 
вам гэ та ўда ец ца, але тут заў сё ды ду
шэў на і са мыя доб рыя гле да чы — гэ та 
факт.

Гранпры Між на род на га дзі ця ча га 
му зыч на га кон кур су «Ві цебск2020» 
дру гі год за пар да ста ец ца прад стаў ні
цы на шай кра і ны: 14га до вая Ан ге лі на 
Ла ма ка пры нес ла Бе ла ру сі пя тую пе
ра мо гу.

З дып ло мам ула даль ні ка Гран
пры ві цеб ска га фес ты ва лю вяр нуў ся 
ў Мінск і Ра ман Ва лаз нёў. У гран ды
ёз ным кан цэр це за крыц ця фес ты ва
лю свае му зыч ныя гіс то рыі рас па вя лі 
14 ма ла дых вы ка наў цаў. Але наш Ра
ман, як ака за ла ся, са мы леп шы «апа
вя даль нік». З фес ты валь на га Ві цеб ска 
Ва лаз нёў па вёз за па вет ную «Лі ру» і 
гра шо вую прэ мію ў па ме ры 20 000 до
ла раў. Вось што пе ра мож ца ска заў:

— Па куль не ма гу ўсё гэ та ўсвя до
міць. Ві цебск, прос та дзя куй! Вя до ма, 
я ча каў ад кон кур су толь кі пе ра мо гі, і 
ка лі яна зда ры ла ся, усё роў на не змог 
па ве рыць.

Яск ра вым за вяр шэн нем фес ты ва
лю стаў ма ляў ні чы са лют. У нач ным 
не бе Ві цеб ска зі ха це лі ты ся чы аг нёў. 
А ў на ступ ным го дзе «Сла вян скі ба
зар» ад зна чыць 30га до вы юбі лей.

Мі ха лі на Чар ка шы на.
З вы ка ры стан нем ма тэ ры я лаў Бел ТА, 

«СБ. Бе ла русь се год ня».
Фэст вулічнага мастацтва «на семи ветрах» прайшоў на «Славянскім базары ў Віцебску»
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у 
свой час, ка лі па сту
па ла ў ас пі ран ту
ру, мне прый шло ся 
зда ваць ус туп ныя 
эк за ме ны, у  лі  ку 
якіх бы ла і гіс то рыя 
бе ла рус ка га тэ ат ра. 
І рых та ва ла ся я да 
яго, звяр та ю чы ся 

да роз ных кры ніц. Ін фар ма цыі бы ло 
много. Ад шмат лі кіх ар ты ку лаў на ву
коў цаўтэ ат раз наў цаў пра тыя ці ін
шыя пе ры я ды ў гіс то рыі бе ла рус ка га 
тэ ат ра кру жы ла ся га ла ва. Зра зу ме ла, 
што кож ны з іх да сле да ваў свой кі ру
нак, пад ра бяз на яго раз бі раў у кан
тэкс це жыц ця Бе ла ру сі — па лі тыч на
га, са цы яль на га, ідэа ла гіч на га… Мне 
да во дзі ла ся за глыб ляц ца і ў асоб ныя 
ма на гра фіі вя ду чых бе ла рус кіх тэ ат ра
з наў цаў, дак та роў мас тацт ва знаў ства, 
пра фе са раў Ула дзі мі ра Ня фё да, Ана
то ля Са ба леў ска га, Гу рыя Ба ры ша ва, 
док та ра фі ла ла гіч ных на вук Сця па на 
Лаў шу ка і ін шых на ву коў цаў. Так са ма 
та ды ўжо вый шла і трох том ная «Гіс
то рыя бе ла рус ка га тэ ат ра». У ёй грун
тоў на і пад ра бяз на пра соч ва лі ся эта пы 
за ра джэн ня, раз віц ця і ста наў лен ня 
на цы я наль на га тэ ат ра. Па мя таю, як 
скла да на бы ло ў пра цэ се пад рых тоў
кі да іс пы ту па да браць для ад ка заў 
на пы тан ні не аб ход ную ін фар ма цыю, 
яе сіс тэ ма ты за ваць і вы лу чыць га
лоў ныя ас пек ты, адзін з якіх ты чыў ся 
асаб лі вас цяў раз віц ця бе ла рус ка га тэ
ат ра.

У да па мож ні ку «Гіс то рыя тэ ат ра 
Бе ла ру сі ХХ–ХХІ ста год дзяў», як га

во рыц ца ў ана та цыі, рас кры ва ец ца 
пра цэс за ра джэн ня, фар мі ра ван ня і 
раз віц ця бе ла рус ка га пра фе сій на га 
дра ма тыч на га тэ ат ра ў гіс та рыч най 
пра сто ры мі ну ла га і ця пе раш ня га ста
год дзя.

Аў  тар да па мож ні ка  — Ры чард 
Смоль скі, док тар мас тацт ва знаў ства, 
пра фе сар, за слу жа ны дзе яч куль ту ры 
Бе ла ру сі, эксрэк тар Ака дэ міі мас тац

тваў. Да рэ чы, ка лі ён быў на па са дзе 
рэк та ра, то да ваў на ша му ча со пі су вя
лі кае ін тэр в’ю («Крэатывы Рычарда 
Смоль скага», № 10–2008). А ў Ака дэ міі 
ён пра даўжае пра ца ваць як га лоў ны 
на ву ко вы су пра цоў нік на ву ко вада
след ча га ад дзе ла, пра фе сар ка фед ры 
тэ о рыі і гіс то рыі мас тац тваў.

І што для са мо га Рычарда Смоль
скага тэ атр, яко му ён пры свя ціў усё 
жыц цё?

— Я пе ра ка на ны: тэ атр  — гэ та 
не прос та адзін з са мых ста ра жыт ных, 
уні каль ных і ўні вер саль ных ві даў мас
тац тва, што аб са лют на ві да воч на. Тэ
атр — знач на больш, чым прос та мас
тац тва, ён уяў ляе з сябе свое асаб лі вы 
лад і ма дэль ідэа льна га жыц ця, жыц ця 
ства раль на га і вы со ка ду хоў на га, та го 
жыц ця, у якім спа вя да лі ся і сцвяр джа
лі ся ад веч ныя гу ма ніс тыч ныя каш тоў
нас ці, на якіх спа кон ве ку тры ма ец ца 
цы ві лі за ва ны свет.

А на  пы тан не, ка му ад ра са ва ны 
пад руч нік, ён ад ка звае так:

— Пра цу ю чы над гэ тым да па мож
ні кам, я па ста ра ўся ўлі чыць і свой даў
ні во пыт ас пі ран та, які так са ма зда ваў 
ус туп ныя эк за ме ны ў ас пі ран ту ру пры 
сек та ры тэ ат ра Ін сты ту та мас тацт ва
знаў ства, эт на гра фіі і фальк ло ру імя 
Кан дра та Кра пі вы (ця пер ад дзел тэ ат
ра — Аўт.). Для мя не бы ло важ на, каб 
сту дэн там, ма гіст ран там, ас пі ран там, 
якія аб ра лі для ся бе спе цы яль нас ці ў 
сфе ры куль ту ры і мас тац тва, пе рад 
зда чай ус туп ных эк за ме наў, а так са ма 
кан ды дац кіх мі ні му маў не да во дзі ла
ся аб клад вац ца га ра мі пад руч ні каў. 

Я перакананы ў тым,  
што тэатр — гэта 
не проста адзін з самых 
старажытных, унікальных 
і ўніверсальных відаў 
мастацтва, што 
абсалютна відавочна. 
Тэатр — значна больш, чым 
проста мастацтва, ён 
уяўляе з сябе своеасаблівы 
лад і мадэль ідэальнага 
жыцця, жыцця 
стваральнага 
і высокадухоўнага, таго 
жыцця, у якім спавядаліся 
і сцвярджаліся адвечныя 
гуманістычныя 
каштоўнасці, на якіх  
спакон веку трымаецца 
цывілізаваны свет.

для ўсіх, 
хто лю біЦьтэатр
Ву чэб ны да па мож нік Ры чар да Смоль ска га  
«Гіс то рыя тэ ат ра Бе ла ру сі ХХ–ХХІ ста год дзяў»,  
які зу сім ня даў на вый шаў у свет, — вы дат ная маг чы масць  
у сціс лым вы гля дзе з гэ тай гіс то ры яй па зна ё міц ца 
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Сваю га лоў ную за да чу ба чыў у тым, 
каб на асно ве шмат лі кіх гіс та рыч ных 
з’яў і но вых фак таў, знач ных па дзей 
з ай чын на га тэ ат раль на га жыц ця гэ
та га пе ры я ду, шы ро ка, усе ба ко ва і 
ад на ча со ва ў кан цэнт ра ва най сціс
лай фор ме па ка заць ім ды ін шым на
ву чэн цам вы шэй шых на ву чаль ных 
уста ноў куль ту ры Бе ла ру сі, а так са ма 
ўсім іншым ама та рам і пры хіль ні кам 
твор чай дзей нас ці, скла да ны і ча
сам су пя рэч лі вы пра цэс за ра джэн ня, 
фар мі ра ван ня і раз віц ця бе ла рус ка га 
пра фе сій на га сцэ ніч на га мас тац тва ў 
пра сто ры ХХ–ХХІ ста год дзяў, ча сам 
вель мі не спа кой най. Так са ма я  па
спра ба ваў рас крыць вя лі кую ро лю 
і каш тоў ны ўнёсак тэ ат ра ў ста наў
лен не бе ла рус кай на цыі, бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці, ва ўзба га чэн не на цы
я наль най куль ту ры і ўма ца ван не ду
хоў на га па тэн цы я лу на ша га на ро да.

Зра зу ме ла, што аб ме жа ва ны аб’ ём 
і фар мат да па мож ні ка, па сло вах аў та
ра, аб умо віў пэў ныя асаб лі вас ці па ды
хо ду да са мой струк ту ры кні гі, змес ту, 
вы ба ру і ад бо ру ма тэ ры я лу.

— У по лі май го зро ку бы лі толь кі 
най больш прын цы
п о в а  в а ж  н ы я 
з’я вы, па  дзеі , 
тэн дэн цыі ў тэ
ат раль ным пра
цэ се ХХ–ХХІ ста
год дзяў. Так са ма 
я на даў ува гу най
больш знач ным 
твор чым асо бам. 
Гэ та дра ма т ур гі , 
рэ жы сё ры, ак цё ры, 
сцэ ног ра фы і ін шыя 
та ле на ві тыя дзея чы 
на цы я наль на га сцэ
ніч на га мас тац тва. І, 
вя до ма, тыя пра фе сій
ныя ка лек ты вы, якія 
зрабілі вялікі ўнёсак 
у агуль ную спра ву куль
тур на га і дзяр жаў на га 
бу даў ніц тва Бе ла ру сі.

Да рэ чы, у асно ве ву чэб на га да па
мож ні ка Ры чар да Смоль ска га — ма
тэ ры я лы ўлас ных шмат га до вых да
сле да ван няў роз ных эта паў і праб лем 
раз віц ця на цы я наль на га сцэ ніч на га 
мас тац тва. Асноў ная іх част ка ад
люст ра ва на ў яго ма на гра фіі, бра шу
рах, ар ты ку лах, якія апуб лі ка ва ныя 
ў збор ні ках на ву ко вых кан фе рэн цый 
і ана лі тыч ных пра цах Ака дэ міі мас

тац тваў і Бе ла рус ка га са ю за лі та ра
тур намас тац кіх кры ты каў. Акра мя 
та го, вы ка рыс тоў ваў Смоль скі і ма тэ
ры я лы се мі на раў па тэ ат раль най кры
ты цы для сту дэн таў Ака дэ міі мас тац
тваў. Так што па ўсім відаць, аса біс ты 
яго пра фе сі я на лізм тэ ат раз наў цы, 
гіс то ры ка тэ ат ра, кры ты ка са слу жыў 
яму, як ка жуць, доб рую служ бу пры 
на пі сан ні да па мож ні ка. Ду маю, тыя, 
ка му прый дзец ца зда ваць эк за ме ны 
па гіс то рыі бе ла рус ка га тэ ат ра, а гэ та ў 
пер шую чар гу сту дэн ты, якія вы бра лі 
спе цы яль нас ці «ак цёр скае май стэр
ства», «рэ жы су ра тэ ат ра», «тэ ат раз
наў ства», бу дуць аў та ру ўдзяч ныя. 
Яны, мяр кую, зра зу ме юць, што тэ ат
раль нае мас тац тва Бе ла ру сі прай шло 
вя лі кі, скла да ны, ча сам су пя рэч лі вы, 
але ў цэ лым плён ны шлях раз віц ця і 
сфар мі ра ва ла ся як яр кая з’я ва на цы
я наль най мас тац кай куль ту ры.

І вось яшчэ што я  пры га да ла ў 
су вя зі з пра фе сі я на ліз мам Ры чар да 
Смоль ска га. Ад на ці ка вая гіс то рыя, 
якая мае да чы нен не да На па ле о на, 
ка лі ім пе ра тар быў у Маск ве. Цы тую 

свай го су раз моў цу:
— Уя ві це: 12 каст

рыч ні ка 1812  го да. 
На па ле он у  Маск ве. 
Кам па нія прай гра
ная. Го рад га рыць. 
На па ле о ну трэ ба ра
та ваць сваё вой ска і 
раставац ца са мо му. 
І што  б вы ду ма лі 
ён ро біць? 12, 13, 

14 каст рыч ні ка На па ле он улас на руч на 
рэ да гуе ста тут тэ ат ра «Ка ме ды Фран
цез», у якім 102 па ра гра фы. А 15 каст
рыч ні ка ў Крам лі ён за цвяр джае гэ ты 
ста тут. З та го ча су ў Фран цыі мя ня лі ся 
ім пе ра та ры, ка ра лі, ура ды, прэ зі дэн
ты. Але ста тут і па гэ ты дзень за ста ец
ца ў тым жа вы гля дзе і аба ра няе тэ атр. 
Фран цу зы і сён ня па ва жа юць На па ле
о на як вы дат на га дзея ча, які шмат зра
біў для раз віц ця куль ту ры ў Фран цыі.

Гэ ты прык лад я пры вя ла для та
го, каб пад крэс ліць, на коль кі Ры чард 
Ба ляс ла ва віч ра зу мее за ка на мер нас
ці, улас ці выя све ту мас тац тва, умее да 
мес ца пра во дзіць па ра ле лі. Ёсць яны і 
ў пад руч ні ку.

За ўва жу так са ма, што, рас каз ва ю
чы пра тэ атр, ён вы браў зруч ны і пра
ве ра ны на прак ты цы кла січ ны хра на
ла гіч ны па ды ход, у ад па вед нас ці з якім 
у гіс то рыі тэ ат ра вы лу ча юц ца пяць 
пе ры я даў. У апош нім ідзе га вор ка пра 
тэ ат раль нае мас тац тва Бе ла ру сі ў пе
ры яд 1991–2010 га доў.

І што яшчэ ха рак тэр на для гэ тай 
кні гі. Акра мя та го, што на сы ча на яна 
ці ка вы мі фак та мі, па дзея мі, ся род якіх 
паў ста юць вы дат ныя твор чыя асо бы, 
ві да воч ная і па зі цыя аў та ра. Ён су час
ным по гля дам, аб’ ек тыў на гля дзіць 
на за ідэа ла гі за ва ную ў мі ну лым гіс
то рыю бе ла рус ка га тэ ат ра, не ад ры ва
ю чы яго ад ча су, у якім тэ атр ста леў, 
на бі раўся мо цы. Так, што па на ра ма тэ
ат раль на га жыц ця Бе ла ру сі, прад стаў
ле ная ў да па мож ні ку, спа дзя ю ся, бу дзе 
год най ува гі чы та ча.

Ва лян ці на Жда но віч
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Працяг.
Пачатак у № 6, 7.

дзея другая 
Дзень трэці

Тая ж кватэра. На кушэтцы сядзіць 
АТЭЛА.

У яго ў руках маленькі радыёпры
мач. Слухае радыё.

РАДЫЁ. Пачатак гадзіны прад
стаўляе крама жаночай бялізны «Родну
ля». Навіны! Крыптавалюта зноў стала 
набіраць сілу. Сусветныя фінансавыя 
агенцтвы паведамляюць пра незвычай
ны рост біткойна ў апошнія гадзіны ў да
чыненні да традыцыйных сусветных ва
лют. Кошты на сала на нашых прылаўках 
растуць такімі неверагоднымі тэмпамі, 
што эксперты ўжо параўноўваюць яго з 
галоўнай сусветнай крыптавалютайбіт
койнам, які таксама хутка даражэе не па 
днях, а па гадзінах. І да сусветных наві
наў. Адхілены ад улады манарх астраў
ной дзяржавы УрЛагаш, дзе некалькі 
дзён назад адбыўся ваенны пераварот, 
кароль Рычард альМабаба III разам з 
сям’ёй і бліжэйшым асяроддзем дэпар
таваны на востраў Акшак і знаходзіцца 
там пад узмоцненай аховай. Як стала 
вядома з кампетэнтных крыніц, Рычард 
альМабаба катэгарычна абвяргае маг
чымасць свайго адрачэння ад пасаду. 
Ваенныя шукаюць яго старэйшага сына. 
А цяпер — гадзіна добрага настрою!

Музыка. АТЭЛА сядзіць нерухома і 
тупа глядзіць перад сабой. З’яўляецца 
МАША.

МАША. Жудасць! Яшчэ і надвор’е 
такое. Вуліцы замятае. Проста павесіц
ца хочацца. Там, дзе шмат людзей і няма 
дамоў — страшна, а дзе шмат дамоў і 
няма людзей — яшчэ страшней. Уяўля
еш, нават на могілках весялей… Такое 
адчуванне, што там нехта ёсць… На
ват тата не пакрыўдзіўся, што я без Габі 
прыйшла… мне так здалося… Толькі 
пліта ў яго запыленая, і ігліцай засы
паная… Вось ужо ніколі не думала, 
што і я схільная да «любви к родному 
пепелищу, любви к отеческим гробам». 
А на самой справе, на могілках веся
лей… А ў горадзе… Цяпер іду па буль
вары Камунізму, а насустрач мне ліса… 
Самая сапраўдная, рыжая… Хвост 
трубой… Здзіўлена паглядзела… і міма 
прайшла. Маўляў, а ты чаго тут бадзя
ешся? Тактак… Бедны Драўлянск… Ці 
ведаў ты ў старажытнасці, што па тваіх 
вуліцах калінебудзь лісы разгульваць 
будуць …Чаго маўчыш, мігранта?

АТЭЛА. А пра што гаварыць?
МАША. Не зразумела.
АТЭЛА. Што табе незразумела?
МАША. З табой усё ў парадку?
АТЭЛА. Са мной усё ў парадку.
МАША. Стоп! Нешта не тое. Ты як 

размаўляеш?
АТЭЛА. Як?
МАША. Нармальна.
АТЭЛА. Значыць, усё ў парадку, 

калі нармальна.
МАША. Нічога не  разумею! Ты 

што разводзіш мяне? Ці раней разво
дзіў?

АТЭЛА. Перавядзі.

МАША. Што перавесці?
АТЭЛА. Што такое разводзіш!
МАША. Ну, кшталту, падманваеш!
АТЭЛА. Я цябе, кшталту, не пад

манваю.
МАША. Пачакай, пачакай… А як 

жа: я ёсць Атэла! Канікул! Стыпендыі! 
Ты пад дурненькага канаў?

АТЭЛА. Канаў.
МАША. Навошта?!
АТЭЛА. З дурняў гладкі роўныя...
МАША. Гладкія...
АТЭЛА. Так, так… гладкія.
МАША. Дык ты не студэнт?
АТЭЛА. Студэнт.
МАША. Значыць, не Атэла?
АТЭЛА. Атэла.
МАША. Нічога не  разумею! І ў 

сваю Пехетэрыю не едзеш таму, што 
грош на білет няма?

АТЭЛА. Грошы ёсць, Пехетэрыі 
няма.

МАША. У сэнсе?
АТЭЛА. Я прыдумаў яе.
МАША. А ты адкуль?
АТЭЛА. З УрЛагаша. Дзяржава 

на астравах.
МАША. Першы раз чую.
АТЭЛА. А ў вас вучуся.
МАША. Дзе?
АТЭЛА. У Акадэміі кіравання.
МАША. Дарма! Мог  бы і ў Ака

дэмію тэатра паступіць. Такі вялікі та
лент! ХалаХала! Дрыгадрыга!

АТЭЛА. Ня здзекуйся.
МАША. ДЫк растлумач, калі ла

ска, якога чорта ты ў зоне абіваўся?
АТЭЛА. Хаваюся.

малая 
радзіма

камедыя ў дзвюх дзеях

ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ:

АТЭЛА — Ён
МАША — Яна
ГАБІ — Лялька

Аляксей Дудараў
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МАША. Ад каго?!
АТЭЛА. Ад усіх.
МАША. Таак… І што ж ты такое 

адчабучыў, што толькі ў зоне можаш 
знайсці сабе прытулак? Забіў каго?

АТЭЛА. Ды ты што?!
МАША. Згвалціў?
АТЭЛА. З глузду з’ехала!
МАША. Гавары! Я не пракурор і 

не жандар. І ўжо некалькі дзён жыву 
з табой пад адным дахам. Спавядайся, 
мігранта!

АТЭЛА. Я тут вучуся.
МАША. Гэта я ўжо чула.
АТЭЛА. Вучуся ў Акадэміі кіра

вання. Вось мой студэнцкі білет.
МАША. Ты яго паказваў.
АТЭЛА. Здаў чарговую сесію.
МАША. Іспыту здалі…
АТЭЛА. Я ж цябе прасіў не ёрні

чаць!
МАША. Прабач.
АТЭЛА. Па вашых законах на 

канікулярны перыяд усе замежныя 
студэнты павінны адбываць да сябе 
на Радзіму. Альбо жыць у інтэрнаце і 
кожны вечар адзначацца ў жандарме
рыі! А інтэрнат на рамонце! Ды калі б 
ён і не быў на рамонце, усё роўна трэба 
было б, як у вас кажуць, зліняць.

МАША. Ты не першакурснік?
АТЭЛА. Выпускнік. Толькі выпу

скацца цяпер мне ўжо няма куды, ра
зу мееш?

МАША. Няма куды.
АТ ЭЛА. У  нашых ваякаў дах 

з’ехала...
МАША. Рэвалюцыя?
АТЭЛА. Пераварот! З мэтай лік ві

да цыі высокапастаўленых злачын ных 
элементаў. Кім у цябе бацька быў?

МАША. Пажарнікам.
АТЭЛА. Хіба ты вінаватая ў тым, 

што ў цябе бацька пажарнік?! Не жан
дар, не міністр, не фермер, не казначэй, 
а пажарнік! Хіба ты вінаватая?

МАША. Не.
АТЭЛА. А ў чым я вінаваты? Нават 

калі ён і высокапастаўлены злачынны 
элемент! Ён мой бацька! А я яго сын! 
Я студэнт!

МАША. Ды плюнь ты! Плюнь і 
прасі палітычнага прытулку.

АТЭЛА. Дэпартуюць. Як сына зла
чыннага элемента. Ды і так дэпарту
юць. Я ўжо некалькі дзён незаконна 
знаходжуся на тэрыторыі вашай краі
ны. Чаму? Чаму ты смяешся?

МАША. Гэта я не з цябе. З сябе. 
Калі б ты ведаў, што я пра цябе ўсе гэ

тыя дні думала! Я ёсць Атэла! Ты ёсць 
Маша! Чыхпых!

АТЭЛА. Перастань!
МАША (рагоча). Думала, што ты 

толькітолькі з пальмы злез! Мала
дзец! Крута!

АТЭЛА. Я думаў, што цябе пада
слалі…

МАША. Хто?
АТЭЛА. Яны.
МАША. З Пехетэрыі?
АТЭЛА. Спыніся!
МАША. Ну, нібыта, з… як яе…
АТЭЛА. УрЛагаш…
МАША (урачыста). Рэспубліка 

УрЛагаш!
АТЭЛА. Якая да д'ябла Рэспубліка! 

Каралеўства!
МАША. Ну, каралеўства. Дык што: 

твой татка карупцыянер ў вашым ка
ралеўстве?

АТЭЛА. Татка — мой татка.
МАША. Вядома. Карупцыянер. 

Інакш як бы ён цябе сюды вучыцца 
зладзіў? Відаць, нятанна.

АТЭЛА. Зусім нятанна.
МАША. Што ты так глядзіш?
АТЭЛА. У вашай свяшчэннай кнізе 

выразна сказана: шануй бацьку свай
го…

МАША. Напэўна.
АТЭЛА. Няўжо не чытала?
МАША. Не. А ты і гэта чытаў?
АТЭЛА. Чытаў.
МАША. Адпад. А ўсё ж чаго ты ў 

зону прыпёрся?
АТЭЛА. А ты чаго… прыперлася?
МАША. Гэта мая малая Радзіма! 

Я на магілу бацькі прыехала!

АТЭЛА. Не крычы. Ты хоць на ма
гілу бацькі можаш прыехаць, а  я… 
А мне цяпер месца нідзе няма. Нідзе! 
Хутчэй за ўсё, мяне ўжо шукаюць.

МАША. Ну, а тыта пры чым тут?
АТЭЛА. Ты ў мяне пытаешся?
МАША. Прабач. Нават калі твой 

татка хабар лапатай гроб, нават калі 
вучыў цябе за гэты хабар.. Я кажу, калі 
выказаць здагадку… Хай адказвае… 
Па законе. А ў вашай Пехетэрыі ёсць 
законы?

АТЭЛА. Ёсць.
МАША. А  тыта: якім бокам да 

гэтага?
АТЭЛА. Часам за  грахі бацькоў 

разлічваюцца дзеці… Напэўна, прый
шоў мая чарга.

МАША. Ранавата, студэнт… Дык 
ты ў сваю Акадэмію вяртацца не збіра
ешся?

АТЭЛА. Не.
МАША. Чаму?
АТ ЭЛА. Дэпарт уюць.  Адразу 

ж. Я  перакананы, што ўжо і запыт 
ляжыць.

МАША. Ну  і няхай. Справаўта 
тых…

АТЭЛА. Ты ж пра нашы законы 
пыталася.

МАША. Ну...
АТЭЛА. Уяві лёс сваякоў высока

пастаўленых злачынных элементаў! 
Павашаму — ворагаў народа…

МАША. Прадставіла.
АТЭЛА. І як?
МАША. Жудасць. Дык ты, выхо

дзіць, хаваешся тут ад усіх?
АТЭЛА. Хаваюся.

Так можно вобразна праілюстраваць змест чарговай часткі камедыі
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МАША. У зоне?
АТЭЛА. У зоне. Сюды пабаяцца су

нуцца. Асабліва нашы бравыя генера
лы. Ужо я іх ведаю. Баягузы адчайныя.

МАША. І даўно ты тут гібеш?
АТЭЛА. З тыдзень, напэўна…
МАША. Ну, а далей што?
АТЭЛА. Не ведаю.
МАША. Ну, выкажам здагадку, ніх

то сюды не сунецца, акрамя шалёнай 
лісы. Ні жандары, ні гэтыя твае каман
данты. Што далейта? Здохнеш жа!

АТЭЛА. Хутка вясна.
МАША. Зіма яшчэ толкам не пача

лася. Дзе ты лялек напасешся, (крыўля
ецца) «цтобы цая горяцая піця?» 

АТЭЛА. Можа падкажаш, што ра
біць?

МАША. Падкажу.
АТЭЛА. Увесь увага.
МАША. Як кажуць шпіёны: табе 

трэба легалізавацца.
АТЭЛА. Чагоо?
МАША. Набыць грамадзянскі ста

тус.
АТЭЛА. Не зразумеў.
МАША. Стаць паўнапраўным гра

мадзянінам нашай краіны.
АТЭЛА. І што я для гэтага павінен 

зрабіць?
МАША. Ажаніцца.
АТЭЛА. Як кажуць у нас на фа

культэце: з такім жартам у  Адэсу 
не ездзяць.

МАША. А я і не жартую. Па нашых 
законах чалавек, які аформіў у  нас 
шлюб, аўтаматычна атрымлівае гра
мадзянства.

АТЭЛА. Ты ў сваім розуме? Якая 
дурніца выйдзе за мяне замуж?!

МАША. Я. Я выйду!
АТЭЛА. Ты сур’ёзна?
МАША. Абсалютна. Яшчэ ні разу 

замужам не была. Трэба паспрабаваць.
АТЭЛА. Ненармальная. Ты ўяўля

еш, у якую гісторыю ты можаш уля
пацца зза мяне? Разам са мной!

МАША. А я ўвесь час у гісторы
ях. У мяне планіда такая. А замужам 
не была. Слова гонару! Калі новы па
шпарт атрымлівала, жандар пагартаў 
яго і пытаецца: а куды ты свае штам
пікі заныкала?

АТЭЛА. Якія штампікі?
МАША. Рэгістрацыйныя. Аб шлю

бе. За ключаны шлюб. Скасаваны 
шлюб. Заключаны. Скасаваны. Я кажу, 
не  было ў мяне штампікаў. Ты што 
замужам ні разу не была?! Не была, 
кажу… Чаму? Не бяруць. Ну, дурнііі!

АТЭЛА. Хто дурні?
МАША. Нашы мужчыны. Напэў

на, жандар іх меў на ўвазе.
АТЭЛА. Яны не дурні, яны ідыёты.
МАША. Якая розніца?
АТЭЛА. Дурня яшчэ можна вы

лечыць, чамусьці навучыць, а ідыёт — 
гэта ўжо дыягназ, клініка, калі спадзя
вацца няма на што.

МАША. Вось бачыш...
АТЭЛА. Што бачыш?
МАША. Можна чамусьці наву

чыць. Навучыцца. Давай паспрабуем!
АТЭЛА. Пальма, як ты казала, поў

ная пальма!
МАША. Глядзі ты! Запомніў…
АТЭЛА. Прапануеш заключыць 

фіктыўны шлюб?
МАША. Не фіктыўны, а эфектыўны. 

Глядзі: у цябе — статус, я — замужам па
бываю. Першы раз замужам! Першы раз 
замужам! І за кім! За Атэлай! За маўрам! 
Толькі ўжо ты глядзі, не задушвай мяне, 
калі раўнаваць захочаш…

АТ ЭЛА. Навошта задушваць? 
Заб’ю адразу — і ўсё.

МАША. Таксама нішцяк! А галоў
ная фішка — у цябе статус з’явіцца! 
Грамадзянін! Толькі сунецца хто
небудзь з нашай жандармерыі ці з 
тваёй Пехетэрыі …

АТЭЛА. УрЛагаша...
МАША. ...А ты яму штамп у морду! 

Умыйся, вораг, замры і ляж! Цябе ўсе 
абараняць тут будуць!

АТЭЛА. І ты?
МАША. А то! Ды я любога на ка

валкі парву, хто на майго мужыка нае
хаць паспрабуе. Верыш?

АТЭЛА. Веру.
МАША. Тады наперад!
АТЭЛА. Ты думаеш, знойдзецца 

прыдурак, які зарэгіструе падобны 
саюз?

МАША. У цябе пашпарт з сабой?
АТЭЛА. У мяне ўсё з сабой.
МАША. Я тут маю ў суседняй сель

скай адміністрацыі знаёмага сваяка.
АТЭЛА. У цябе нават сваякі знаё

мыя ёсць? Зайздрошчу.
МАША. Брат мужа стрыечнай ся

стры пляменніцы маёй роднай цёткі.
АТЭЛА. Усё зразумеў.
МАША. Блат! Ён нейкая шышка ў 

сельскай адміністрацыі. І шышка аўта
рытэтная. Калі я прывяду да яго ма ман
та з пашпартам, ён мяне з ма ман там 
абвянчае, дакладней — зарэгіструе. 
Але мамант павінен быць абавязкова 
з пашпартам! Усё зразумеў?

АТЭЛА. Зразумеў.
МАША. Тады давай…
АТЭЛА. Што даваць?
МАША. Рабі мне прапанову. 

У мяне таты няма, мамы няма, бла
слаўляць няма каму, я сама сябе бла
слаўляю. Рабі прапанову.

АТЭЛА. Якую?
МАША. Ну, што ты, кшталту, 

просіш мяне стаць тваёй жонкай.
АТЭЛА. Я «кшталту» нічога не раб

лю.
МАША. Рабі, як ведаеш.
АТЭЛА (урачыста). Марыя …
МАША. Маша…
АТЭЛА. Затыкніся! Табе прапано

ву робяць.
МАША. Замётана.
АТЭЛА. Марыя… Я ўсё ўзважыў, 

усё абмеркаваў, усе ацаніў… Ты вель
мі светлы, чысты і безабаронны чала
век…

МАША. Чагооо?
АТЭЛА. Затыкніся, я табе сказаў!
МАША. Маўчу.
АТЭЛА. І ты вельмі прыгожая… 

Я гэта адразу зразумеў, я гэта заўва
жыў адразу, я гэта адразу адчуў. Ты 
вартая шчасця і вялікага кахання… 
Вялікага кахання!

МАША. Кажы, кажы…
АТЭЛА. У мяне такое адчуванне, 

што я ведаю цябе ўсюўсю… Што ты 
жыла ў маім сэрцы, у маёй душы яшчэ 
да майго нараджэння… Марыя… 
Я зраблю ўсё, што толькі ў сілах чала
вечых, усё, што толькі можа і павінен 
зрабіць сапраўдны мужчына, каб ты 
была шчаслівай… Стань маёй жон
кай… ты згодная?

МАША. Ён яшчэ пытае…
АТЭЛА. Ты нармальную мова раз

умееш? Так ці не?
МАША. Так…
АТЭЛА. Так, Марыя?
МАША. Так, Атэла…
З’яўляецца Габі. У яе ў руках мінія

цюрныя залатыя кароны.
Габі трымае іх над галовамі Машы 

і Атэлы.
Габі (спявае).
Ме тель ей пе ла пе сен ку:
— Спи, Ма шень ка, байбай!
Мо роз снеж ком уку ты вал:
— Смотри, не за мер зай!
Мо роз снеж ком уку ты вал
— Смотри, не за мер зай!

Зацямненне. 
Заканчэнне будзе. 
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З
а гады свайго існавання 
праект стаў вядомы не 
толькі ў Беларусі, але і 
далёка за мяжой. А ў На
цыянальным гістарыч
ным музеі была першая 
выстава, якая ўсебакова 

раскрывала грані праведзенай рабо
ты аўтараў, пачынаючы з 2001 года. 
Упершыню публіцы прадставілі ўсе 
асноўныя складнікі мастацкага пра
екта: прэзентацыйныя кнігіальбомы, 
дакументальныя фільмы і фотаздымкі. 
Таксама можна было пазнаёміцца з да
кументальнымі сведчаннямі яго асноў
ных дасягненняў.

Дарэчы, падчас выставы былі прад
стаўлены 18 перавыданняў кнігіаль
бома «Спадчына Беларусі» з 2004 па 
2017 гады. Кожная кніга — гэта 320 ста

ронак, больш за 400 мастацкіх фатагра
фій, на якіх адлюстравана спадчына 
краіны. Аўтары Аляксандр Аляксееў 
і Алег Лукашэвіч прадэманстравалі 
прыгажосць і значэнне гістарычных 
шэдэўраў і помнікаў архітэктуры Бе
ларусі. Старажытныя храмы, палацы, 
замкі і сядзібы, прадметы з каштоўных 
металаў, з’яўляючыся часткай духоў
най і матэрыяльнай спадчыны белару
скага народа, займаюць асаблівае мес
ца сярод гістарычных каштоўнасцяў 
нашай краіны. Тэкст у кнізеальбоме 
падаецца на трох мовах: беларускай, 
рускай і англійскай.

У прэзентацыйных кнігахаль
бомах серыі «Спадчына Беларусі» 
аўтарамі ўпершыню ў гісторыі неза
лежнай Беларусі мэтанакіравана 
рэалізавана канцэпцыя мастацкага 

прадстаўлення велічы, унікальнасці 
і разнастайнасці архітэктурных пом
нікаў і прадметаў дэкаратыўнапры
кладнога мастацтва IХ – пачатку XX 
стагоддзяў, якія захаваныя на тэрыто
рыі Рэспублікі Беларусь і з'яўляюцца 
нацыянальным, а таксама сусветным 
здабыткам.

У кожным перавыданні аўтары аб
наўляюць звесткі пра адноўленыя пом
нікі нацыянальнай спадчыны. І калі 
параўнаць выданні 2004 і 2017 гадоў, 
то менавіта па іх можна ўбачыць вялікі 
шлях Беларусі па аднаўленні гістарыч
ных помнікаў краіны.

Са з’яўленнем на кніжным рынку 
Беларусі  альбомы серыі «Спадчына Бе
ларусі» сталі асноўным прадстаўнічым 
выданнем, лідарам продажаў ся
род аналагічнай прадукцыі. Усяго з 

ЯсКравае 
шматаблічча 
спадчыны 

У Нацыянальным гістарычным 
музеі з поспехам прайшла 
выстава, прысвечаная 
вынікам рэалізацыі аўтарскага  
мастацкага праекта 
Аляксандра Аляксеева  
і Алега Лукашэвіча  
«Спадчына Беларусі» 
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2004 года выдадзена 46500 асобнікаў, 
што з’яўляецца рэкордам для нацыя
нальнага кнігавыдання сярод анала
гічнай прадукцыі.

На адкрыцці выставы старшыня 
Беларускага Фонду культуры Тадэуш 
Стружэцкі адзначыў:

— Гэта самы значны і вядомы за 
апошнія дзесяцігоддзі праект у галі
не нашай нацыянальнай спадчыны. 
Дзякуючы намаганням Аляксандра 
Аляксеева і Алега Лукашэвіча адлюс
траваныя знакавыя помнікі Беларусі, 
раскрытыя забытыя імёны і падзеі. Зда
бытак краіны прадстаўлены за мяжой. 
«Дзякуючы іх альбому створаны новы 
вобраз Беларусі ў свеце — еўрапейскай 
дзяржавы з тысячагадовай гісторыяй і 
багатай культурай

Не менш пераканальныя поспе
хі аўтараў у кінадакументалістыцы: 
31  фільм аб выдатных гістарычных 
дзеячах мінулых стагоддзяў, сучасных 
мастаках і знакамітых ва ўсім све
це ўра джэнцах Беларусі. Еўфрасіння 
Полацкая, Францыск Скарына, Адам 
Міцкевіч, Максім Багдановіч, Іван 
Хруцкі — гэтыя і дзясяткі іншых во
бразаў узнаўляюць развіццё магутна
га культурнага пласта нацыі. Цікава, 
што кінакірунак з часам падзяліўся на 
дзве плыні: «Наша спадчына» — пра 
архітэк турныя помнікі і творы дэкара
тыўнапрыкладнога мастацтва, і «Эпо
ха» — пра выхадцаў з Беларусі, якія 
зрабілі беспрэцэдэнтны ўнёсак у сус
ветную гісторыю. Марк Шагал, Ігнат 
Дамейка, Луіс Майер і многія іншыя — 
бліскучыя імёны, якія стварылі славу 
тым краінам, дзе раскрыліся іх таленты.

Фільмы ўдастоены шэрагу ўзнага
род, у тым ліку міжнародных. Напры
клад, фільм «Эпоха Марка Шагала» стаў 
Пераможцам на 9м Еўразійскім тэлефо
руме ў Маскве (Расійская Федэрацыя) у 
2006 годзе. У 2011, 2012, 2014 гадах філь
мы адзначаны дыпломамі пераможцы 
Нацыянальнага тэлевізійнага конкурсу 
«Тэлевяршыня».

Важным скла днікам мас т ац
кага праекта «Спадчына Беларусі» 
з’яўляецца арганізацыя і правядзенне 
аднайменных фотавыстаў. У сваіх фо
таработах аўтары адлюстроўва юць 

унікальнасць помнікаў беларускай 
гісторыі і культуры. Праз рэалістыч
нае, мастацкавыразнае выяўленне 
сапраўднай беларускай самабытнасці 
ствараецца новы і прывабны вобраз 
Беларусі ў свеце.

Варта таксама адзначыць, што па
чынаючы з 2003 года аўтары правялі 
дзясяткі нацыянальных і міжнародных 
фотавыстаў — у Вялікабрытаніі, Фран
цыі, Германіі, Польшчы, Аўстрыі, Італіі, 
Чэхіі, Бельгіі, Арменіі, дзе мэтанакіра
вана папулярызаваўся новы вобраз 
Беларусі — еўрапейскай дзяржавы з 
1000гадовай гісторыяй і багатай куль
турай.

Дарэчы, з 2014 па 2017 гады ма
стацкі праект «Спадчына Беларусі» 
быў прадстаўлены ў Мінску пад ад
крытым небам на артпрасторы парку 
Чалюскінцаў (больш за 150 фотара
бот (памерам 3х2 метры) і стаў самым 
маштабным. Экспазіцыя ў даўжыню 
склала амаль кіламетр. З ёю пазнаёмілі
ся мільёны жыхароў і гасцей белару
скай сталіцы.

Між іншым, на выставе ў Нацыя
нальным гістарычным музеі дэманс
траваліся мастацкія фатаграфіі, якія 
прадстаўлялі адноўленую архітэктур
ную спадчыну краіны: Мір, Нясвіж, 
сядзібы ў Скоках, Мерачоўшчыне, 
Лошыцы і Чырвоным Беразе, палацы 
ў Залессі і Гомелі, храмы ў Полацку, 
Сынкавічах, Івянцы.

Увогуле, высокі мастацкі ўзровень 
праекта адзначаны шэрагам узнагарод. 
Аўтарам альбома «Спадчына Беларусі» 
А. Аляксееву і А. Лукашэвічу 7 студзе
ня 2005 года Прэзідэнт Аляксандр Лу
кашэнка ўручыў Прэмію «За духоўнае 
адраджэнне». На 45м Рэспубліканскім 
конкурсе «Мастацтва кнігі» ўпершыню 
за 14 гадоў была ўручана найвышэй
шая паліграфічная ўзнагарода Белару
сі — Дыплом Францыска Скарыны — 
за гэты ж альбом. У тым жа конкурсе 
аўтараў праекта неаднаразова ўзна
гароджвалі з уручэннем ганаровага 
дыплома Пераможцы і знака «Залаты 
Фаліянт», яны прызнаныя лепшымі 
фотамастакамі ў 2018 годзе і лепшымі 
дызайнерамі кнігі ў 2016 годзе.

Мастацкі праект «Спадчына Бела
русі» набыў шырокую вядомасць не 
толькі ў краіне, але і далёка за яе ме
жамі. Кнігіальбомы, дакументальныя 
фільмы прадстаўлены ў фондах буй
нейшых бібліятэк свету, у прэстыжных 
універсітэтах, культурных і дыплама

Мастацкі праект «Спадчына 
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тычных установах, у прыватных калек
цыях вядомых людзей — ад Каралевы 
Вялікабрытаніі да Папы Рымскага. 
Гэта дае магчымасць знаёміць з белару
скай гісторыяй, культурай, спадчынай 
шырокія колы сусветнай грамадскасці.

На прэзентацыі праекта ў Нацыя
нальным гістарычным музеі выступілі 
шэраг паважаных гасцей, якія былі 
ўдзельнікамі першых кансультацый, 
экспертамі і прафесійнай камандай 
падтрымкі Аляксандра і Алега на ўсім 
далейшым шляху. У іх ліку кіраўнікі 
Беларускага фонду культуры, Нацыя
нальнага гістарычнага музея. Кажучы 
аб пачатку супрацоўніцтва, Аляксандр 
Аляксееў успамінае:

— Аднойчы ў Парыжы мы пачалі 
глядзець кнігі аб розных краінах, і 
сярод мноства даведнікаў у вялізнай 
кнігарні не ўбачылі нічога пра Бела
русь… На жаль, такое расчараванне 
спасцігае многіх беларусаў за мяжой: іх 
суразмоўцы не ведаюць нашай краіны, 
«нешта чулі», але нават дзе яна знахо
дзіцца для іх — загадка. Такім быў па
чатак. Мы вельмі шмат думалі пра аль
бом, спрачаліся аб тым, якім ён павінен 
быць, як размясціць матэрыял. Шмат 
абмяркоўвалі будучы праект са спецы
ялістамі, працавалі ў музеях і бібліятэ
ках, у архівах з першакрыніцамі…

Як жартавалі на прэзентацыі гос
ці, у выніку прадстаўнікі дыпкорпуса, 
вядомыя акцёры і дзелавыя партнёры 
атрымалі не проста альбом у якасці 
падарунка. Цяпер ён стаў іх магчы
масцю віртуальна падарожнічаць, і 
выдатна правесці час у ціхія пандэміч
ныя вечары. Відавочна, што кніга па
служыць годным успамінам пра Бела
русь, альбо запрашэннем прыехаць у 
нашу краіну.

А вось што сказаў Алег Лукашэвіч 
аб тым, як на працягу праекта адбываў
ся рух да аднаўлення помнікаў з «выса
кародных руін»:

— Мы вельмі шмат ездзім па Бе
ларусі, прычым камандзіроўкі могуць 
доўжыцца і тыдзень, і два. Імкнемся да
ведацца не толькі з кніг, але і ад людзей 
цікавыя гісторыі, успаміны пра тое, што 
было з помнікамі раней і што цяпер ад
бываецца вакол іх. Бо гэта вялікія тэры
торыі палацаў, крэпасці, акружаныя 
мястэчкамі, буйныя сядзібы… Вельмі 
важна разумець, як можна дапоўніць 
гэтымі гісторыямі даведачную інфар
мацыю, вынікі навуковых пошукаў. Так 
канцэпцыя і ўвесь праект становяцца 

жывымі, больш аб’ёмнымі. І, вядома, 
мы заспелі час, калі і Мір, і Нясвіж, і 
ўжо сапраўды менш вядомыя архітэк
турныя шэдэўры былі ў руінах. Мяр
кую, практычна ўсё. Але за гэтыя двац
цаць гадоў вельмі шмат што змянілася, 
і працягвае мяняцца. Калі мы пачыналі, 
у Беларусі яшчэ не было сваіх спецыя
лістаў па рэстаўрацыі такіх гістарыч
ных аб’ектаў, і толькі паступова стала 
складвацца школа. Думаю, нашы кнігі 
і фатаграфіі дапамагаюць, у тым ліку, 
прыцягнуць увагу да гэтай тэмы.

Па словах Алега Лукашэвіча, аўта
рам было важна паказаць багатую 
спадчыну самім беларусам, важна было 
адкрыць сваю краіну як бы зноўку, да
ведацца больш пра яе, убачыць сваю 
самабытнасць, ганарыцца ёю. Гэта па
першае. А падругое, гэта еўрапейская 
спадчына высокага кшталту, яе ключа
выя аб’екты — палацавыя комплексы 
магнатаў, цэрквы і касцёлы, радзіма 
людзей, якія праславіліся, зрабіўшы вя
лікі ўнёсак у культуру ўсяго свету. Гэта 
не проста прыгожыя пейзажы, гэта 
шляхетная спадчына… Мабыць, самае 
цікавае — месцы, звязаныя з мастакамі, 
музыкамі, навукоўцамі, пісьменнікамі: 
яны — ураджэнцы Беларусі, і сучасны 
свет пакуль мала пра гэта ведае.

Так, у альбомах «Спадчыны Бе
ларусі» можна ўбачыць сядзібы Та
дэвуша Касцюшкі ў Мерачоўшчыне і 
Адама Міцкевіча ў Навагрудку, Палац 
Пуслоўскіх у Косаве, Музейсядзібу 
МіхаілаКлеафаса Агінскага ў Залессі, 
віды Здраўнёва ў Віцебскай вобласці, 
дзе жыў Ілья Рэпін. Гэта сапраўды ціка
выя турыстычныя аб’екты, знакавыя з 
пункту гледжання культуры, заверша
ныя ў плане рэканструкцыі, з наладжа
най інфраструктурай.

Аляксандр Аляксееў і Алег Лука
шэвіч працягваюць даследаванні, і 

калі даведваюцца, што нейкія помнікі 
рэстаўруюцца, з’яўляецца нешта но
вае, выязджаюць і робяць новыя фа
таграфіі. Ідуць новыя здымкі, значыць, 
з’яўляецца новая інфармацыя. Тэксты 
трэба ўдакладніць, замяніць састарэ
лыя вобразы, калі аб’ект ужо выглядае 
паіншаму.

Адно застаецца нязменным — гэта 
падрыхтоўка іканічных малюнкаў 
помнікаў гісторыі і культуры. Ма
быць, у гэтым хаваецца загадка поспе
ху фотаздымкаў, альбомаў, ды і ў цэ
лым аўтарскага падыходу. На выставе 
ён быў выдатна прадэманстраваны: 
Аляксандр і Алег дамагаюцца такой 
якасці ў кампазіцыі, асвятленні, ра
курсах, колераперадачы, якія робяць 
уяўленне аб спадчыне сімвалічным. 
Напрыклад, Мір і Нясвіж занатаваныя 
ідэальна, пазнаюцца ў любым кан
тэксце, запамінаюцца раз і назаўжды. 
Рамантычныя, поўныя творчых памк
ненняў, аўтары шукаюць такую гар
монію ва ўсіх архітэктурных стылях і 
прыродным асяроддзі, якая бездакор
на кладзецца ў разуменне каштоўнасці 
спадчыны.

Ёсць у іх яшчэ адзін намер — зра
біць кнігу пра фільмы, якія зняты. 
Зразумела, што ў любую стужку не 
ўваходзяць і не могуць увайсці дзя
сяткі цікавых дробязяў, нюансы, якія 
так не хочацца выпусціць зпад увагі. 
З фільмамі — наогул асобная гісторыя, 
бо так шмат незвычайных сустрэч ад
былося за гэтыя гады. Розныя гарады, 
драматычныя лёсы, пошук сямейных 
сувязяў і зносіны са сваякамі нашых 
землякоў, уладальнікамі калекцый і 
архіваў. Аўтары часта працуюць за мя
жой, шукаюць памятныя месцы — усё 
гэта незвычайна цікава.

Алег Багамазаў.
Фота аўтара.
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Эдуард Астаф’еў:

«ГАЛоўнАе ў ТВорЧАсці — 
АДКАЗнАсць ПерАД сАБой» 
Вядомы беларускі скульптар лічыць сябе шчаслівым чалавекам.  
Нават нягледзячы на тое, што ў яго цяпер няма творчых планаў.
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Эдуард Астаф’еў душою значна маладзей за свае 78 га-

доў. У размове любіць пажартаваць, дасціпны. Хоць фізіч-
на, вядома, ужо не такі моцны як, скажам, нават дзясятак 
гадоў таму. Тады на сваім любімым відзе транспарту — ве-
ласіпедзе — мог лёгка за дзень праехаць не адзін дзясятак 
кіламетраў. А ў лепшыя часы «накручваў» і куды большыя 
адлегласці, калі з сябрамі калясілі па Еўропе. За двацца-
ць дзён аб’язджалі пяць краін. Незабыўныя ўражанні ад 
такіх падарожжаў заставаліся надоўга ў памяці. Цяпер 
здароўе, вядома, ужо не тое, што было раней. Нават пры 
тым, што ўвесь час вёў актыўны лад жыцця, сябраваў са 
спортам. Дарэчы, веласіпед — і сёння прыярытэтны для 
Астаф’ева сродак перамяшчэння, якому ён па-ранейша-
му аддае перавагу перад усімі іншымі відамі транспарту. 
І няхай у значнай меры нават таму, што хадзіць пешшу 
стала цяжэй. Як бы там ні было, у майстэрні заўсёды пры 
ім цэлыя тры ўзоры двухколавых: прадстаўніцкі з самым 
сучасным начыннем, спартыўны і паўсядзённы. Апошнім 
часам у асноўным задзейнічаны паўсядзённы. А іншыя 
больш як напамін пра захапленне, якое не забываецца. З 
якім звязаны многія гады, многія цікавыя моманты. 

а яшчэ Астаф’еў удзячны лёсу за тое, што вывеў яго да 
любімай справы ў жыцці. Так, сёння ён — вядомы ў 
краіне скульптар. Уласна, аб шляхах у творчую пра

фесію, аб яе сутнасці, дасягненнях у ёй і была наша з Эдуар
дам Барысавічам размова.

— Як вы ўсё ж прыйшлі да прафесіі скульптара? Было 
гэта свядома ці выпадкова?

— У дзяцінстве як усе дзеці малююць, так і я маляваў. 
А потым хтосьці з сяброў прапанаваў часцей штонебудзь 
капіяваць. Я пачаў капіяваць элементы, сюжэты з карцін 
іншых аўтараў, карыкатуры вельмі цікавілі. Людзі мяне 
падштурхоўвалі. Напэўна, таму, што час быў такі: 50я 
гады, жыццё даволі складанае. Я рос без бацькі. Быў да
волі нерашучым хлопчыкам, але маляваць мне падаба
лася. Потым даведаўся, што ёсць студыя пры тэатраль
намастацкім інстытуце ў Мінску. Там выкладалі вельмі 
вядомыя мастакі. Я адзін год толькі адвучыўся — у войска 
сышоў. Дарэчы, да арміі працаваў на заводзе два з паловай 
гады. Як усё паспяваў рабіць? І працаваў, і вучыўся — дзя
сяты клас скончыў, у студыю хадзіў, яшчэ і на танцы… Па
сля войска зноў пайшоў працаваць. Паступаў у тэатраль
намастацкі інстытут на дызайнерскі факультэт. Праваліў 
экзамен. Цяпер думаю: добра, што так адбылося. Потым 
заахвоціўся скульптурай. Выставу зрабіў у Доме афіцэ
раў. І тады паступіў на скульптурнае аддзяленне ў інсты
тут. Вучыўся ў вядомых скульптараў — Аляксея Глебава, 
Андрэя Бембеля. Гэта майстры з вялікім аўтарытэтам. 
Шмат чаму ў іх навучыўся. І ў студэнтаў, сваіх калег па 
інстытуце. Таму што яны прыйшлі ў інстытут пасля ву
чылішча. А я — з вуліцы. Вопыту ў мяне было мала. Калі 
ўступныя экзамены здавалі, я нават толкам не ведаў, як 
каркас для скульптуры зрабіць правільна. Але паспяхова 
скончыў інстытут, атрымаў размеркаванне ў Віцебск. Мне 
хацелася з нуля пачаць. У далейшым пераехаў у Мінск, бо 
сям’я там жыла. У мастацкім камбінаце спачатку давяралі 
выкон ваць працы не вельмі адказныя. У далейшым, калі 
ўбачылі мае магчымасці, сталі даручаць сур’ёзныя ману
ментальныя рэчы. Гэта доўгая праца, часам зацягваецца 
на гады! Ад праекта да адкрыцця — напружаны працэс. 

Але я браўся за ўсё, бо трэба было жыць, зарабляць, вы
хоўваць дачку.

у кожнага мастака ёсць творы, якія асабліва блізкія і да
рагія. Для Эдуарда Астаф’ева — перш за ўсё гэта помнік 
Францыску Скарыне ў Празе.

Многія вядомыя скульптары прысвячалі першаму бела
рускаму кнігадрукару і асветніку свае працы. Вядома, што 
на адной з фрэсак Рафаэля намаляваны чалавек, вельмі 
падобны на аўтапартрэт Скарыны ў выдадзенай ім пазней 
Біб ліі. Характэрна, што Рафаэль напісаў яго побач з улас
ным малюнкам. Цалкам верагодна, што Скарына, як пі шуць 
даследчыкі, сустракаўся і працаваў побач з геніяльнымі су
часнікамі — Рафаэлем, Леанарда Да Вінчы, Мікеланджала. 
Вуліцы многіх гарадоў Беларусі ўпрыгожваюць помнікі 
Скарыну, ёсць яны і за мяжой. Аднак скульптура белару
скага асветніка ў Празе, дзе ён пачынаў выдавецкую спра
ву, стаіць асабняком. Па меркаванні некаторых гісторыкаў, 
у Празе знаходзіцца і магіла Скарыны, а таксама пахаваны 
яго сын.

А ўвекавечыць памяць беларускага асветніка ў чэшскай 
сталіцы даверылі менавіта скульптару Эдуарду Астаф’еву. 
Разам з архітэктарам Юрыем Казаковым яны пабывалі ў 
Празе, узгаднілі з гарадскімі ўладамі месца для ўстаноўкі 
помніка. Там Францыск Скарына з першай Бібліяй у руках 
адліты ў метале ў поўны рост (помнік з п’едэсталам больш 
за два з паловай метры ў вышыню), сустракае гасцей чэш
скай сталіцы ў скверы Старога горада, у некалькіх сотнях 
метраў ад Нацыянальнай бібліятэкі. Цікава, кажа Эдуард 
Астаф’еў, што пяць стагоддзяў таму малады Францыск ме
навіта на тым месцы працаваў садоўнікам. Гэтая скульп тура 
стала знакавай не толькі для гісторыі двух народаў, але і для 
самога аўтара.

Дарэчы, нарадзіўся Эдуард Астаф’еў у Расіі, ад рускага 
бацькі і мацібеларускі. Бацька Эдуарда, Барыс Васільевіч, 
пайшоў на фронт у 1942 годзе, калі сыну споўнілася два тыд
ні. Прайшоў вайну старшыной штрафбата, шанец выжыць 
у якім, як вядома, быў мінімальны. Барыс Васільевіч выжыў, 
але дадому вярнуўся на мыліцах. Таму тэма вайны Эдуарду 
Барысавічу вельмі блізкая. Сярод яго работ ёсць і прысвеча
ная памяці бацькі — у кавалку граніту застыў медаль Барыса 
Васільевіча. Як вечная памяць пра заслугі простага салдата 
вайны і пра Вялікую Перамогу.

у памяць аб Вялікай Айчыннай вайне Эдуардам 
Астаф’евым зроблены дзясяткі помнікаў і мемарыялаў 
у Беларусі. Асаблівы помнік — вязням лагера смерці 

на цэментным заводзе ў горадзе Крычаве, што ў Магілёўскай 
вобласці. У гады вайны захопнікі паспрабавалі аднавіць 
на прадпрыемстве вытворчасць цэменту. Завод і прылеглую 
да яго тэрыторыю абнеслі калючым дротам і размясцілі там 
узмоцнена ахоўны канцлагер. У архівах захаваліся звесткі, 
што за час існавання лагера смерць забрала там 18 тысяч 
жыццяў.

У лагеры знаходзіліся патрапілыя ў 1941 годзе ў палон 
маскоўскія апалчэнцы — Аляксандр Акаёмаў, першы вы
канаўца песні «Орлёнок» на Усесаюзным радыё, і галоўны 
хормайстар Маскоўскай філармоніі Генадзь Лузенін. Ім 
удалося ўсталяваць сувязь з Крычаўскай падпольнай гру
пай. Даведаўшыся пра тое, гітлераўцы падверглі патрыётаў 
жорсткім катаванням. Але яны не выдалі ворагам сваіх та
варышаў. Калі іх прывялі на расстрэл, у неба ўзвілася песня  
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«Орлёнок» — так сустрэў сваю смяротную гадзіну Аляк
сандр Акаёмаў. А апошнімі словамі яго сябра Генадзя Лузені
на былі: «Бывай, жыццё! Бывай, Радзіма!». Сёння іх імёнамі 
названы вуліцы ў Крычаве. А на месцы гібелі гэтых мужных 
людзей узведзены помнік, аўтар якога — Эдуард Астаф’еў.

скульптар прысвяціў шмат работ увекавечванню памяці 
беларускіх дзеячаў культуры, герояў вайны. Калі б мож
на было сабраць разам тыя працы, атрымалася б цэлая 

галерэя, прысвечаная землякам. На жаль, так і засталася 
неажыццёўленай запаветная мара — зрабіць па прыкладзе 
Бібліі з яе 12 апосталамі скульптурную групу з 12 партрэтаў 
знакамітых асоб Беларусі: Францыска Скарыны, Еўфрасінні 
Полацкай, Кірылы Тураўскага, Кастуся 
Каліноўскага…

Эдуард Астаф’еў з вялікім зада
вальненнем удзельнічаў у пленэрах, 
якія праходзілі ў невялікіх беларускіх 
гарадах. Лічыць гэта выдатнай трады
цыяй, бо там заўсёды адбывалася шмат 
знаёмстваў, узнікалі цікавыя тэмы. А ў 
выніку — былі новыя працы. Прычым 
вельмі часта яны заставаліся мясцо
вым жыхарам, як, напрыклад, помнік 
заснавальніку Светлагорска — купцу 
Шаціле. Яго ўсталявалі ў дзень 45год
дзя горада. Больш таго, дзякуючы Эду
арду Астаф’еву Светлагорск стаў пер
шым горадам у Гомельскай вобласці, 
дзе з’явіўся помнік заснавальніку.

А вось у райцэнтры Астравец Гро
дзен скай вобласці на памяць пра сябе 
Астаф’еў пакінуў скульптуру «Дубо
чак», якую мясцовыя жыхары назы
ваюць не інакш як «Маленькі астраў
чанін».

скульптар падкрэслівае, што яго цікавіла жыццё ва ўсіх 
яго праявах. У тым, што гэта сапраўды так, можна было 
ў свой час пераканацца на яго выставе ў Музеі гісторыі 

беларускай літаратуры. Хоць выстава ўмяшчала малую част
ку работ, яна тады шмат чаго распавяла пра асобу аўтара. 
На ёй былі прадстаўлены ў асноўным малыя формы з брон
зы, сталі, шкла, і нават з падручных рэчаў: кавалка жалеза, 
асколка валуна, люстэрка. Але ж літаральна кожная праца 
прымушала задумацца пра вялікае і гераічнае. Ці проста 
ўсміхнуцца тонка прыкмечаным аўтарам сцэнам і персана
жам з жыцця. Справа ў тым, што трагічнае і камічнае ў пра
цах Астаф’ева часта зусім побач.
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— Для прафесіі скульптара характэрна, што яна 
не толькі творчая, але і працаёмкая з пункту гледжання 
практычнай рэалізацыі работ. Вам не станавіліся пе-
рашкодай гэтыя цяжкасці?

— Калі адчуваеш ідэю, калі нешта атрымліваецца, цяж
касці нівеліруюцца. Карацей, маральнае задавальненне ў 
нашай справе — не пусты гук. Вядома, калі з каменем, нап
рыклад, працуеш — гэта маска, акуляры, фізічна склада
на… Але калі бачыш вынік працы, усе цяжкасці сыходзяць 
на другі план і лёгка забываюцца.

— У аснове вашых работ чыесьці 
вобразы ці гэта ўвасабленне аўтар-
скіх поглядаў на сучаснасць?

— Многае залежала ад таго, заказ
ная праца была ці чыста творчая — для 
выставы. Калі атрымліваў заказ, то ў ім 
ужо вызначана нейкая тэма. Пятнац
цаць гадоў таму атрымліваў замову 
на выраб помніка Раману Шаціле — за
снавальніку горада Светлагорска. Хоць 
Светлагорску ўсяго ледзь крыху больш 
як паўстагоддзя споўнілася, але на тым 
месцы некалі стаяла вёска Шацілкі. 
Знайшлі дакументы, што ў 1560 годзе 
там жыў Раман Шаціла — меў маён
так. Тэма падалася мне цікавай. Я з 
задавальненнем заўсёды ўспамінаю, 
як працавалася над ёй. Трэба было шу
каць касцюмы таго часу. Хадзіў у тэатр, 
размаўляў з галоўным мастаком, сам 
у кнігах вышукваў, у бібліятэках. Трэба 
было ведаць, якое адзенне было, зброя. 
Гэта вельмі захапляльна. У 2006 годзе 
помнік з’явіўся ў Светлагорску. Нао
гул там скульптары зрабілі шмат прац 

на ніве пленэраў. У горад прыемна прыязджаць, знаходзіц
ца там. Тым больш, што ён сярод лесу стаіць. А скульптура 
заўсёды ажыўляе канкрэтнае месца, яна шмат увагі на сябе 
бярэ. Нават калі каменьчык кінуць на траву — адразу мес
ца акультурваецца. А калі зроб лена нешта рукамі чалавека, 
тады прастора вельмі ажыўляецца. Са Светлагорскам у мяне 
вельмі шмат прыемных успамінаў. Асабіста я ўдзельнічаў 
там у трох пленэрах.

— У вас у майстэрні шмат скульптурных работ. Што 
ў іх, па-вашаму, увасоблена?
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— Адзначу, што ў мяне нямала работ, звязаных з жа
ночымі вобразамі. Вядома, да скульптуры патрэбен аса
блівы падыход. Трэба спецыяльна рыхтаваць месца, яно 
патрабуе асвятлення. Раней, у савецкі час, былі тэматычныя 
выставы, прысвечаныя спорту, рабоце, сельскай гаспадар
цы. На гэтыя тэмы ў музеях Беларусі маіх больш за дваццаць 
работ. Столькі ж мемарыяльных дошак па Мінску і ў іншых 
гарадах. Гадоў дзесяць таму, напрыклад, была ўсталяваная 
мемарыяльная дошка генералу Васілю Маркоўкіну ў Смар
гоні — першаму камандзіру Смаргоньскага пагранічнага 
атрада, які потым быў Камандуючым пагранічнымі войска
мі Рэспублікі Беларусь.

— Што тычыцца персанажаў, вы ў працах ідзяце па 
шляху дакладнасці альбо пераважае імкненне паказаць 
характэрныя асаблівасці таго ці іншага чалавека?

— Я вучыўся ў вялікіх майстроў, вялікіх спецыялістаў 
рэалістычнага мастацтва. Гэта былі 60я гады і пачатак 70х. 
Таму, натуральна, я ўспрыняў іх школу. Фармальныя рэчы 
тады не асабліва віталіся. І цяпер мне падабаецца паказаць 
жывую асобу, чалавечую фігуру. Разам з тым, я думаю, што 
мне не чужыя нейкія фармалістычныя працы. Дапусцім, 
прыгожа завязаны вузел, выкананы ў бронзе або мармуры… 
Карацей, кожная праца патрабуе свайго адметнага падыходу 
і свайго рашэння.

— Ці можна гаварыць пра беларускую школу скуль-
птуры? Мы можам ганарыцца дасягненнямі ў гэтай галіне 
мастацтва?

— Я ўпэўнены, што можам. Таму што ў нас, асабліва 
ў пасляваенны час, былі вялікія майстры, якія задалі тон 
скульптуры. Аляксандр Грубэ, Заір Азгур, Аляксей Глебаў. 
Мне даводзілася бываць у розных рэспубліках СССР — 
Грузіі, Арменіі, Малдавіі, Украіне, за мяжой тагачаснага 
Саюза — у Італіі, Польшчы, Чэхіі. Там былі свае школы. 
Вось Прыбалтыка — там свой падыход да скульптуры. 
Што тычыцца творчасці беларускіх скульптараў, то для іх 
стылю характэрна яркая экспрэсія. Менавіта яна разам з 
цікавым архітэктурным рашэннем робіць працы нашых 
скульптараў запамінальнымі. Вялікая колькасць помнікаў 
рабіліся пасля Другой сусветнай вайны, падчас якой было 
шмат трагедый. Простымі формамі гэтую тэму не адлю
струеш.

— Што вам даваў удзел у выставах?
— Выстава — гэта магчымасць прадставіць свой творчы 

твар. Выказаць тое, аб чым думаеш, тое, што трывожыць, 
тое, што хвалюе душу. Бо што такое мастацтва? Гэта спосаб 
самавыяўлення метадам мастацкіх вобразаў. Я — асоба, ін
дывідуальнасць. Як успрымаю гэты свет, як яго адлюстроў
ваю? Лічу сябе сапраўды шчаслівым чалавекам: у мяне была 
такая праца, дзе я мог выказаць свае думкі, якія перакла
даюцца праз метал ці іншыя матэрыялы. Я даношу іншым 
сваю сутнасць, тое, чым я жыву.

— Вы ўлічваеце гледача ў сваім творчым працэсе?
— Не думаю, што хачу спадабацца. Я проста жыву і вы

казваю свае думкі. У мяне ніколі не было жадання камусьці 
дагадзіць. Ёсць у нас мастацкія саветы, дзе прафесіяналы 
выказваюць меркаванні аб тваёй працы. Гэта — меркаванні 
спецыялістаў, я да іх прыслухоўваўся.

— Што вы маглі б пажадаць скульптарам-пачаткоў-
цам? Наколькі яны павінны верыць у творчую будучыню?

— У Кітаі кажуць: каб ты жыў у эпоху пераменаў. Напэў
на, мудрыя кітайцы маюць рацыю, таму што пераломныя 
моманты шмат мяняюць і ў чалавечых узаемаадносінах, і 
ў мастацтве таксама. Мы ў савецкі час былі забяспечаны 
замовамі. Цяпер маладым прыходзіцца больш круціцца. 
Я жадаю ім упэўненасці ў сваіх сілах і больш аптымізму.

— Ваша творчае крэда? Чым у творчасці кіраваліся 
больш за ўсё?

— Прафесіяналізмам і сумленнасцю. Прафесіяналіз
мам у тым плане, што не трэба баяцца перарабляць тое, 
што не задавальняе. А сумленнасцю перад самім сабой: 
каб не давялося чырванець за тое, што зроблена. Праца ў 
нас такая, што і праз сто гадоў «адкапаюць» і, калі трэба, 
скажуць: ну што ж гэта ён такое стварыў? Вось чаму важ
на, каб не было сорамна за будучыню, каб сумленне было 
чыстае.

каюся, не ўтрымаўся напрыканцы размовы ў майстэр
ні знакамітага скульптара і задаў збітае журналісцкае 
пытанне:

— Якія цяпер у вас творчыя планы?
— А ніякіх планаў няма.
— Як?
— Жыву мінулым і сучаснасцю. Час сёння такі. Але я па

ранейшаму шчаслівы чалавек: кожны дзень у майстэрні, су
стракаюся са сваімі любімымі персанажамі. Многае прахо
дзіць перад вачыма. Тым і жыву…

Веніямін Міхееў.
Фота аўтара.
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