
За гад аб зваль нен ні, паш тоў ка з ві дам го ра да, та ва ры шы па служ бе — 
гэ та тыя ка но ны, якім ад па вя даў дэ мбель скі аль бом 

(у да дзе ным вы пад ку Аляк санд ра Лі ці на).

Ана толь ТАЛ КА ЧОЎ, Іры на СА ВО СІ НА і Мі рон ШЧУД ЛО (зле ва на пра ва) 
пад час ра бо ты над пра ек там.
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СА ВЕЦ КІ ХЭНД-МЭЙД
Вы стаў ку рых та ва лі су мес ны мі 

на ма ган ня мі фо та мас та кі ста ліч-

на га і ма гі лёў ска га на род ных фо-

та клу баў «Мінск» і «Вя сёл ка», а 

так са ма на род най «Сту дыі 3plus» 

з Ма гі лё ва. А ка ар ды на ва ла іх дзе-

ян ні ма гі лёў скі фо та май стар Іры на 

Са во сі на.

— Мы не маг лі не звяр нуц ца 

да сал дац кай тэ ма ты кі, па коль кі 

ўсё на во кал уяў ляе для нас ці ка-

васць, — ка жа яна. — Я па мя таю 

сва іх ста рэй шых та ва ры шаў з Ма-

гі лё ва, та кіх як Зі но вій Шэ гель ман 

і Па вел Ціш коў скі, якія ў 70—80-е 

га ды пра во дзі лі шмат роз ных вы-

ста вак, за пра ша лі ка лег з уся го Са-

вец ка га Са ю за. Ін тэр нэ ту не бы ло, 

та му лю дзі су стра ка лі ся, ха дзі лі ра-

зам на здым кі, ра бі лі вы стаў кі. Гэ та 

бы ло доб рай шко лай, са праўд най 

фо та гра фіч най ака дэ мі яй. Гу ча ла і 

кры ты ка, чуць якую не заў сё ды бы-

ло пры ем на, але гэ та пры му ша ла 

ву чыц ца і рас ці пра фесій на. Дзя ку-

ю чы гэ та му за ха ва ла ся шмат ка-

рыс на га ма тэ ры я лу, пры све ча на га 

вуз кім ба кам на ша га жыц ця. Тая 

шко ла шмат ча го да ла, і за ста ло ся 

жа дан не гэ та пра цяг ваць. За раз у 

нас моц ныя ста сун кі з фо та клу бам 

з Мін ска, мы пры во зім да іх ней-

кія пра ек ты, экс па зі цыі. Ад ной чы 

ў ку лу а рах за га ва ры лі пра ва ен нае 

фо та і дэ мбель скія аль бо мы. І я за-

ча пі ла ся за ідэю, ча му б не зра біць 

та кі пра ект «Дэ мбель скі аль бом». 

Так, гэ та фо та ня якас нае, ама тар-

скае, зроб ле нае дзесь ці тай ком 

у ша фе, але ўсё роў на гэ та вя лі-

кі ка ва лак жыц ця лю дзей, цэ лая 

геа гра фія ад Да лё ка га Ус хо ду і да 

Ка лі нінг ра да, ад Ку бы да Аф га ні-

ста на. І спра ва пай шла. Спа чат ку 

аль бо ма мі па дзя лі лі ся мае ка ле гі, 

і ўжо сё ле та, 23 лю та га, у Мін ску 

бы ла зроб ле на пер шая вы стаў ка. 

Атры ма ла ся вель мі ці ка ва. І вы ра-

ша на бы ло па шы рыць ме жы. У Ма-

гі лё ве ў экс па зі цыю тра пі лі аль бо-

мы яшчэ і звы чай ных га ра джан.

А коль кі роз ных ці ка вых гіс то рый 

ус плы ло на па верх ню. На прык лад, 

пра тое, як ад но сі лі ся да ар мей-

скіх фо та аль бо маў у 60-я га ды, 

ака за ла ся, што не ўсе іх і ра бі лі. 

Зна ка мі ты ма гі лёў скі фо та май стар 

Ге ор гій До ндзік слу жыў на фло це ў 

Ка лі нінг рад скай воб лас ці, а по тым 

іх, пры зыў ні коў, тэр мі но ва на кі ра-

ва лі на Ку бу. Гэ та быў пе ры яд ка-

рыб ска га кры зі су 1962 го да, ка лі 

аб васт ры ла ся су праць ста ян не па-

між СССР і ЗША. Зра зу ме ла, што 

ў тых умо вах ні пра якія аль бо мы і 

раз мо вы не маг ло іс ці. Але ж фо та 

за ста лі ся. І по тым ужо праз га ды 

доч кі за на та ва лі ўспа мі ны баць кі 

і ўкле і лі ў фо та аль бом яго ар мей-

скія здым кі. Жы вы прык лад та го, 

што ка лі не шы ро кай гра мад скас-

ці, то для сям'і та кія рэ чы вель мі 

па трэб ныя.

На су стрэ чу Іры на Са во сі на пры-

нес ла фо та аль бом Мі ха і ла Крас-

на поль ска га з Бы хаў ска га ра ё на, 

які, на жаль, ужо па мёр. Але пля-

мен нік не вы кі нуў гэ тую па мяць пра 

свай го дзядзь ку. Бя рэш у ру кі ар-

мей скі «фа лі янт» і пе ра но сіш ся на 

паў ста год дзя на зад. І ні ко га ж та ды 

не бян тэ жы лі ру жо выя ру жач кі на 

ста рон ках, на іў ныя ма люн кі з ра-

ман тыч ны мі пей за жа мі, па фас ныя 

под пі сы. Але ёсць дэ та лі, якія і за-

раз за хап ля юць. Ча го толь кі вар та 

ад на ча кан ка, зроб ле ная ў сты лі 

мод на га сён ня хэнд-мэй ду. Аль бом 

Мі ха і ла не пе ра цяг ну ты ак са мі там, 

як гэ та час та ра бі ла ся ў ар мей скім 

ася род дзі, але ней кія агуль ныя ка-

но ны за ха ва лі ся — тыя ж ма люн-

кі, паш тоў кі з ві да мі го ра да — усё, 

што пе ра да ва ла тую ат мас фе ру.

ЯК ПЕ РА БЛЫ ТА ЛІ 
ГО ЛАЦК І ПО ЛАЦК

Быў свой дэ мбель скі аль бом 

і ў Мі ро на Шчуд ло, яшчэ ад на го 

ма гі лёў ска га фо та май стра. Але, 

смя ец ца, жыц цё яго так па кі да ла, 

што аль бом прый шло ся ра за браць 

і па кі нуць на па мяць ад ны фо та-

карт кі.

У ар мію ён пай шоў слу жыць у 

1965 го дзе, як раз пе рад Но вым 

го дам. Пры гад вае, што спа чат-

ку яго на кі ра ва лі ва Уз бе кі стан, 

а по тым ужо ў Бе ла русь. Па куль 

ехаў на цяг ні ку, ма ля ваў уз бе кам 

ру са лак на цы ферб ла тах га дзін-

ні каў. Вель мі ім гэ та па да ба ла ся. 

У вай ско вай час ці яго твор чым 

схіль нас цям хут ка знай шлі пры-

мя нен не. За га да лі афор міць му-

зей, на ма ля ваць парт рэ ты 77 Ге-

ро яў Са вец ка га Са ю за! І Мі рон 

хут ка спра віў ся. 23 лю та га му зей 

ужо ад кры лі. Ста ран ні бы лі ацэ не-

ны па за слу гах, сал да та, які толь-

кі два ме ся цы та му пры зваў ся ў 

ар мію, за ах во ці лі вод пус кам на 

ра дзі му.

Ад ной чы яму па шчас ці ла пра-

вес ці эк скур сію па му зеі для са мо-

га мар ша ла авія цыі, Ге роя Са вец-

ка га Са ю за Сяр гея Ру дэн кі. Не пры-

кмет на пе рай шлі на бы та выя тэ мы. 

Мар шал спы таў ся пра баць коў, і 

хло пец уз дых нуў, што до ма яго ча-

кае хво рая ма ці, што ёсць праб ле-

мы з дро ва мі на зі му, зя мель ным 

участ кам. А праз ней кі час пас ля 

гэ та га атрым лі вае гнеў ны ліст ад 

ма ці, маў ляў, на вош та скар дзіў ся, 

ця пер ад ува гі мяс цо вых улад сха-

вац ца ня ма ку ды.

У ар мей скай гіс то рыі Мі ро на 

Шчуд ло на огул шмат ці ка вых вы-

пад каў. Ад ной чы ён на ват ства рыў 

са праўд ны пе ра па лох у ра дах доб-

лес ных са вец кіх ва ен на-па вет ра-

ных сіл.

— У шта бе я чар ціў роз ныя схе-

мы, кар ты. Ад ной чы пе рад ву чэн-

ня мі да лі за дан не зра біць схе мы 

ву чэн няў, гра фіч на па ка заць, які 

полк ку ды ля ціць. На чаль нік шта ба 

на пі саў наз вы на се ле ных пунк таў 

ад ру кі і я пра чы таў наз ву Го лацк 

(ёсць та кая вёс ка ў Ві цеб скай воб-

лас ці) як По лацк. І ўвесь па стаў скі 

полк ад ным уз ма хам ру кі ад пра-

віў у По лацк на ву чэн ні. На чаль-

нік шта ба па мыл ку не ўба чыў, усё 

гэ та пад пі саў і ра за слаў. Па ча лі ся 

ву чэн ні, і ўвесь полк ру шыў на По-

лацк. Хут ка, праў да, сха мя ну лі ся, 

што неш та не так, па чаў ся скан-

дал. У вы ні ку пал коў ні ка на паў го-

да раз жа ла ва лі ў ма ё ры.

Та ды ж у ар міі ў хлоп ца ад бы-

ло ся і пер шае зна ём ства з фо та-

апа ра там. Ра зам з та ва ры шам па 

служ бе, у яко га та кі апа рат быў, ад-

пра ві лі ся на здым кі. Мі рон вель мі 

ста ра ўся, па зі ра ваў, за ла зіў на дрэ-

вы. Здым кі абя ца лі быць цікавымі, 

але ў ней кі мо мант плён ка за ела. 

Фа то граф-па чат ко вец упэў не на 

ад крыў крыш ку, кры ху яе па су нуў 

і пай шоў да лей зды маць. І ні ко му 

ня ўцям, што плён ка ўжо за све ча-

ная на па ло ву.

З ню ан са мі ства рэн ня дэ мбель-

скіх так зва ных кніг па мя ці Мі рон 

Шчуд ло зна ё мы вель мі доб ра, бо 

сам на мёрт ва «ўман ці ра ваў» у аль-

бом ста ляр ным кле ем ар мей скія 

здым кі. Ада драць іх ад туль ужо 

бы ло не маг чы ма, хі ба што толь-

кі вы ра заць ра зам са ста рон кай. 

Але ін ша га клею не бы ло, пры хо-

дзі ла ся ка рыс тац ца тым, што ёсць. 

А сва бод ную ад здым каў пло шчу 

да ма лёў ва лі кар цін ка мі пра лю боў, 

усмі ха ец ца су раз моў нік.

— З фо та та ды ад чу ва ла ся на-

пру жан не, бы ва ла, што і сал дат з 

на ту ры ма ля ваў, — ка жа ён. — А ў 

ма ім аль бо ме ме лі ся на ват вы раз-

кі з га зе ты, бо пра маю му зей ную 

спра ву ў цэнт раль най прэ се пі са лі. 

Аб горт ку для аль бо ма зра біў драў-

ля ную і па крыў ла кам. А вось та ва-

ры шы аб цяг ва лі вок лад ку ак са мі-

та вай тка ні най. У ка го тка ні ны не 

бы ло, зра за лі тай ком з ка зён ных 

крэс лаў: для аль бо ма шу ка лі толь кі 

са мае леп шае.

ФА ТО ГРАФ 
ЯК ЗНА ХОД КА ДЛЯ ЧАС ЦІ

Ана толь Тал ка чоў служ бу 

пра хо дзіў у эліт ных вой сках — у 

Пскоў скай па вет ра на-дэ сант-

най ды ві зіі. І бы ло гэ та ў 1966—

1968 га дах. На той час ён быў ужо 

ня дрэн ным фа то гра фам і лі чыў, 

што ўсе гэ тыя дэ мбель скія аль-

бо мы — кіч, та му ра біць са бе не 

стаў. Але гэ та не пе ра шко дзі ла 

яму за ха ваць на ват па сён няш ніх 

ча сах шэ дэў раль ныя фо та. Тут і 

якасць, і сю жэт ці ка вы. Ча го ва-

рты толь кі зды мак скач коў з са ма-

лё та, ка лі ў па вет ры ад на ча со ва 

зна хо дзіц ца да ста па ра шу тыс-

таў. Па ця пе раш ніх ча сах — прос-

та ней ма вер ная коль касць.

— Ка лі вы свет лі ла ся, што я 

ўмею фа та гра фа ваць і на ват ма ля-

ваць, мне ў ар міі ад ра зу ж уру чы лі 

ў ру кі на той час вель мі пе ра да вы 

люст ра ны фо та апа рат, — пры гад-

вае Ана толь. — А яшчэ ўскла лі 

аба вяз кі па ма ля ван ні і паш то вых 

па слу гах. Я быў са мы жа да ны для 

сал дат ча ла век, бо за час сва ёй 

служ бы пе ра на сіў ім без ліч ліс тоў 

і гра шо вых пе ра во даў.

Фа то граф быў па ва жа ны ча-

ла век на ват ся род афі цэ раў. На-

мес нік ка ман дзі ра па строі, вель мі 

стро гі пал коў нік, яко га ба я лі ся на-

ват ка ле гі, пры звы ча іў ся ха дзіць 

да сал да та пра яў ляць плён кі. На 

рэ ак ты вы і ін шыя не аб ход ныя дро-

бя зі гро шай не шка да ваў. Зды маў 

жа ён ак тыў на і рэ гу ляр на. Ад ной-

чы да Ана то ля за ві таў та ва рыш, 

хло пец стра ціў піль насць, ад крыў 

ба чок для пра явы, і пал коў ніц кая 

плён ка за свя ці ла ся. За та кое мож-

на бы ло і на гаў птвах ту тра піць. 

Але зна ход лі вы ба ец ска заў пал-

коў ні ку, што ва да скон чы ла ся і, 

па куль ён бе гаў за ёй, плён ка па-

чар не ла. Бы ло ві даць, што афі цэр 

неш та па да зрае, але зра зу мець, 

дзе яго пад ман ва юць, не мо жа. 

Усё абы шло ся, але па слу га мі Ана-

то ля пал коў нік больш не ка рыс-

таў ся.

А ў сал да та з' явіў ся но вы «сяб-

ра» — на мес нік ка ман дзі ра ды ві зіі 

па про ці па вет ра най аба ро не.

— Ксе рак саў та ды не бы ло, пры-

хо дзі ла ся ўсё ма ля ваць уруч ную. На-

ват сак рэт ныя рэ чы, — рас каз вае 

су раз моў нік. — Ад ной чы спат рэ бі ла-

ся на ма ля ваць схе му для стрэль баў: 

дзе пуш кі ста яць, як ля ціць са ма лёт 

і гэ так да лей. І так 12 за дач. Ма люю 

12 схем, зды маю і дру кую, коль кі 

трэ ба. У вы ні ку на ву чэн нях, па куль 

ін шыя раз бі ра лі ся, што і як, мы ўжо 

ад стра ля лі ся і ад па чы ва лі.

Сал да ты па «па слу гі» Ана то ля 

звяр та лі ся не час та. «Па валь най 

эпі дэ міі на дэ мбель скія аль бо мы та-

ды на огул не бы ло, — удак лад няе 

ён. — Ды і не сур' ёз на гэ та ўсё, ду ма-

ла ся та ды. Мае здым кі дру ка ва лі ся ў 

га зе тах, і гэ та бы ла до сыць вы со кая 

план ка. І толь кі ня даў на я ўсё ж та-

кі зра біў са бе дэ мбель скі аль бом. 

З ар міі за ста ло ся шмат не га ты ваў, 

вы ра шыў кры ху на вес ці па ра дак у 

ар хі вах. Зра біў, і са мо му спа да ба ла-

ся. Ус па мі ны так і на хлы ну лі...

P. S.
Іры на Са во сі на ра зам з ура жан ня мі 

ад дэ мбель скіх аль бо маў атры ма ла 

та кі ба гаж ар мей скіх ба ек, што ў са-

мы раз і кніж ку пі саць. А мо жа, ка лі-

не будзь яна гэ та і зро біць? Вы дан не, 

мож на не су мня вац ца, пой дзе на ўра.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Тэ маТэ ма

Пік мо ды на дэ мбель скія аль бо мы прый шоў ся 

на 70—80-е га ды мі ну ла га ста год дзя. Але ня-

даў на пра іх зноў гуч на за га ва ры лі. І на гэ ты 

раз дзя ку ю чы не дэ мбе лям, а фо та мас та кам 

з Ма гі лё ва і Мін ска. Яны ства ры лі пра ект з 

ад най мен най наз вай і пра дэ ман стра ва лі гра-

мад скас ці, што з гэ та га атры ма ла ся. Вы стаў ка 

дэ мбель скіх фо та аль бо маў прай шла ў ма гі-

лёў скім эт на гра фіч ным му зеі на ўра. І спе цыя -

ліс ты ўсур' ёз прад ра ка юць, што ар мей ская 

фо та хро ні ка з ча сам мо жа пе ра тва рыц ца ў 

са праўд ны від мас тац тва.

АЛЬ БОМ ДЛЯ «ДЭ МБЕ ЛЯ»
Чым ар мей ская тра ды цыя мо жа стаць ка рыс най для гіс то рыі?
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Ру жо выя ру жач кі ў дэ мбель скім аль бо ме ні ко га ра ней не бян тэ жы лі. 
На ад ва рот, на гад ва лі пра «граж дан ку» (з аль бо ма Ві та лія Апа шню ка).

Ад дэ мбель ска га аль бо ма Мі рон Шчуд ло па кі нуў толь кі фо та карт кі.


