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Ы Вя ча слаў — гi та рыст, кам па зi-
тар, аран жы роў шчык, гу ка рэ жы сёр. 
Жы ве i пра цуе ў род най Бе ла ру сi i 
ў Лон да не. Аса бiс та зна ё мы з му-
зы кан та мi, якiя пра ца ва лi ра зам з 
По лам Ма карт нi, Стын гам i iн шы мi 
«зор ка мi» су свет най ве лi чы нi. Пра 
сваё аса бiс тае жыц цё рас каз вае 
вель мi не ах вот на: «Так, ха лас ты, але 
су стра ка ю ся з дзяў чы най»...

— А на ра дзiў ся, вы рас, на ву чыў-
ся граць на кла сiч най гi та ры ў цу-
доў ным Вi цеб ску. Гi та ру ўпер шы ню 
ўзяў у ру кi га доў у 10. А за раз мне 
ўжо 45,   — рас каз вае Вя ча слаў. — 

Пер шае сур' ёз нае вы ступ лен не, па-
мя таю, ад бы ло ся на Вi цеб скiм аб-
лас ным тэ ле ба чан нi ў 1983 го дзе. I 
прай шло ў су пра ва джэн нi акус тыч-
най гру пы.

Як, ба дай, боль шасць твор чых 
лю дзей, Вя ча слаў не вель мi лю бiць 
уз гад ваць кан крэт ныя да ты, дак-
лад ныя наз вы сва iх тво раў. Сцiп ла 
ска заў, што ён — аў тар не каль кiх 
аль бо маў. Пер шы аль бом — «Му зы-
ка з фран цуз ска га кi но i не толь кi», 
дру гi — «Праз 17 га доў»...

А ча му ме на вi та праз 17?
— Су стра каў ся ка лiсь цi з дзяў чы-

най, якая за раз жы ве ў Па ры жы, не 
ба чы лi ся з ёй 17 га доў. Гэ тая лiч ба 
i «на тхнi ла». Але аль бом пры свя цiў 
не толь кi ёй, а ней ка му «збор на му 
воб ра зу» Му зы, — ус па мi нае Вя-
ча слаў. — А яшчэ вый шаў аль бом 
«Вяр тан не» — у ЗША. Да рэ чы, так 
зда ры ла ся, што мая му зы ка з гэ та га 
аль бо ма ўвай шла ў муль ты ме дый ны 
дыск «Марк Ша гал i Вi цебск». По тым 
мне пра па на ва лi на пi саць му зы ку 
для мас тац ка га кi но. Фiльм пра ка-
хан не зды ма ец ца ў Швей ца рыi. Зды-

ма юць поль скiя i швей цар скiя кi не ма-
та гра фiс ты. Ха це ла ся б для Га лi ву да 
сур' ёз на па пра ца ваць. Ужо зроб ле на 
«пры ступ ка» ў яго за ва я ван нi: ня даў-
на мая кам па зi цыя вы кон ва ла ся там. 
Зна ё мая дзяў чы на, якая даў но жы ве 
ў Лон да не, вы ка на ла ў «iм пе рыi кi но» 
мой твор...

Вя ча слаў рас ка заў, што пе ры я-
дыч на пра цуе ў Лон да не, дзе ў яго 
сяб роў сту дыя. А вi цеб ская «Сту-
дыя Вя ча сла ва Дац ке вi ча», мож на 
лi чыць, — прад стаў нiц тва лон дан-
скай. Ды i ча му на ра дзi ме «ба за-
ру» не мо жа быць пра фе сi я наль най 

сту дыi гу ка за пi су, якая мае шы ро-
кiя маг чы мас цi? Вы со ка тэх на ла гiч-
ная апа ра ту ра, якас ная акус ты ка, 
увесь спектр сту дый най пра цы на 
аб ста ля ван нi, яко е па ста ян на аб-
наў ля ец ца i ад па вя дае са мым вы-
со кiм су час ным стан дар там — усё 

гэ та ёсць у Вi цеб ску (для тых, ка-
му цi ка ва, наз ва сай та Вя ча сла ва: 
http://datskevich.com).

Пра гi та ру i род ны Вi цебск му зы-
кант га во рыць з асаб лi вай цеп лы-
нёй.

— Гi та ра i Вi цебск — лю бi мы iн-
стру мент i лю бi мы го рад. Ха це ла ся 
б на пi саць цэ лую кнi гу пра iх i пра 
ўсё, звя за нае з гэ тым. Ка лi б пе ра-
не сцi ся ў ча се га доў гэ так на 20-25... 
Той час вель мi моц на паў плы ваў на 
гi тар ную плынь Вi цеб ска сён няш-
ня га, i шмат хто з му зы кан таў, не 

толь кi гi та рыс таў, ус па мi на юць яго 
як па ча так роск вi ту гi та ры, пры чым 
у роз ных яе пра явах: кла сiч ная му-
зы ка, джаз, рок, — ка жа мой су раз-
моў ца. — Су час ныя кам па зi та ры, 
якiя пi шуць для гi та ры, ужы ва юць 
усю iн тэр на цы я наль ную па лiт ру гу-
каў, акор даў, якiя ўбi ра ла ў ся бе 
гi та ра на пра ця гу столь кiх га доў. I 
не дзiў на за раз па чуць у сты лi рок 
эле мен ты кла сiч най му зы кi, у кла-
сi цы — джа за выя iн та на цыi, у джа-
зе — эле мен ты фла мен ка, ус ход нiх 
ма ты ваў i г.д.

Вя ча слаў пры зна ец ца, што да-
вя ло ся яму па пра ца ваць i «на ву лi-
цы».

— Бы ло гэ та ў па чат ку 2000-х га-
доў, — га ворыць Вя ча слаў Дац ке вiч. 
— У Вар ша ве на ву лi цах паўтара го-
да iг раў. I дзя ку ю чы гэ та му па зна ё-
мiў ся з вель мi цікавымі людзь мi. У 
Вар ша ве вый шлi мае тры аль бо мы. 
По тым гаст ра ля ваў з дзяў чы най: яна 
тан ца ва ла, я iг раў.

— А якiм чы нам му зы кант з пра-
вiн цый на га Вi цеб ска «вый шаў» на 
тую ж До лi ну?

— На огул на «ба за ры» я па чаў 
пра ца ваць, дзя ку ю чы Ма ры не Ра-
ма ноў скай, на мес нi ку ды рэк та ра 
Цэнт ра куль ту ры «Вi цебск». Мiж 
iн шым, яна сё ле та — рэ жы сёр 
кан цэр та за крыц ця «ба за ру». А 
пер шы маш таб ны во пыт плён на га 
су пра цоў нiц тва ў нас з Ма ры най ад-
быў ся не каль кi га доў та му, пад час 
спра ва здач на га кан цэр та прад стаў-
нi коў куль ту ры Вi цеб скай воб лас цi 
«Кру га ва рот ча су» ў мiн скiм Па ла-
цы рэс пуб лi кi... Ма ры на Ге надзь еў-
на як рэ жы сёр за крыц ця «ба за ру» 
ска за ла мне, што для фi на лу фэс ту 
па трэб на аран жы роў ка. Я i зра бiў. 
По тым мне ка за лi, што До лi на бы-
ла вель мi за да во ле на i пе ра да ва-
ла мне пры вi тан не — за воч на, бо я 
зноў з'е хаў у Анг лiю.

Вя ча слаў за раз у по шу ках ма ла-
дой бе ла рус кай спя вач кi для кон кур-
су «Ерэ ван за пра шае». Гэ ты фэст 
упер шы ню прай шоў ле таш няй во-

сен ню, i Вя ча слаў быў за про ша ны 
ў якас цi чле на жу ры.

На пры кан цы раз мо вы му зы кант 
за iнт ры га ваў: «У Лон да не на лей-
бле AOA Records, са ўла даль нi кам 
яко га я з'яў ля ю ся, бу дзе за пiс вац ца 
аль бом ад ной ма ла дой бе ла рус кi. 
Хто яна? Гэ та — та ям нi ца. Яна — 
не вя до мая па куль шы ро кай пуб лi-
цы вы ка наў ца, але мае патэнцыял 
ма тэ ры ял. Упэў не ны, што яна з 
ча сам здо лее за ва я ваць не толь кi 
Бе ла русь»...

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Па ка рыў До лi ну 
i «штур муе» Га лi вуд...

Фес ты валь ную «ва лю ту» — «ва сiль кi» — пры ез-
джыя i ўдзель нi кi мiж на род на га фес ты ва лю мас-
тац тваў «Сла вян скi ба зар у Вi цеб ску» змо гуць 
па тра цiць у 40 ка вяр нях i рэ ста ра нах.

Як па ве да мi лi ў ды рэк цыi «ба за ру», ужо вы зна ча-
ны 37 аб' ек таў гра мад ска га хар ча ван ня, дзе ра зам 
мо гуць сес цi за ста лы больш за 2,9 ты ся чы ча ла век. 
А ўся го ў цэнт ры фес ты валь ных па дзей ад на ча со ва 
мо гуць па сне даць пры блiз на 6 ты сяч ча ла век. Лiч ба 
ўраж вае.

Во пыт пра вя дзен ня мi ну лых фэс таў па каз вае, што 
пры ез джым, як i га ра джа нам, вель мi спа да ба лi ся ву-
лiч ныя пад вор кi, якiя ста лi мес ца мi «прэ зен та цый» ра-
ё наў Вi цеб шчы ны. Та кiм чы нам, не па кi да ю чы аб лас ны 
цэнтр, у днi фэс ту мож на тра пiць у «ку точ кi» По лац ка, 
Ор шы, Ле пе ля, Док шыц, Сян но i гэ так да лей. На пад вор-
ках заў сё ды здзiў ля юць гас цей. I, без умоў на, у пер шую 
чар гу — унi каль ны мi стра ва мi, рэ цэпт якiх пе рад аец ца 
з па ка лен ня ў па ка лен не. Сё ле та пад вор кi за пра цу юць 
ка ля куль тур на-гiс та рыч на га комп лек су «За ла тое коль-
ца г. Вi цеб ска «Дзвi на», у но вым вi цеб скiм пар ку Пе ра-
мож цаў, у са мым цэнт ры ста ра жыт на га Вi цеб ска — на 

пе ша ход най ву лi цы, ка ля кан цэрт най за лы «Вi цебск» i 
ў iн шых мес цах.

Пi ва i больш моц ныя на поi сё ле та пад час «ба за ру» не 
за ба ро не ны. Але ж, як удак лад нi лi ва ўпраў лен нi ўнут-
ра ных спраў Вi цеб ска га абл вы кан ка ма, пе рад па чат кам 
чар го ва га кан цэр та ў ра ды у се 500 мет раў ад сцэ нiч ных 
пля цо вак «ба за ру» на рэа лi за цыю спiрт но га бу дзе на-
кла дзе на ча со вае та бу.

У атэ лях мо гуць мно гае рас ка заць аб тым, што 
не ка то рыя «зор кi» мас тац тваў пры яз джа юць на фес-
ты валь з ку ха ра мi. Вя зуць з са бой по суд i пра дук ты, 
на ват ва ду. Тлу ма чыц ца гэ та тым, што вя до мыя ар тыс-
ты, асаб лi ва за меж ныя, ба яц ца ўжы ваць «не зна ё мую 
ежу». Але на ват ста ра жы лы з лi ку ар га нi за та раў не 
ўспом няць, каб та кiя праб ле мы ўз нiка лi. Тая ж Пу га чо-
ва, па мя та ец ца, сне да ла ра зам са «свi тай» у вi цеб скiх 
рэ ста ра нах. I нi чо га са бе, па дзя ка ва ла за аб слу гоў ван-
не. А ўсё та му, што на фэс це ўсё якас нае: ад пес няў i 
тан цаў да страў. Ды i су пра цоў нi кi ад па вед най са нi тар-
най служ бы пад час «ба за ру» не спяць. Як i па жар ныя, 
мi лi цы я не ры.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

ПI ВА — БУ ДЗЕ. АЛЕ НА АД ЛЕГ ЛАС ЦI

Ён вель мi рэд ка дае iн тэр в'ю i на ўрад цi нех та па про сiць у гэ та га 
ча ла ве ка аў то граф, бо ён — не пуб лiч ная пер со на. Пры гэ тым ужо 
вя до мы на ват у Га лi ву дзе, пi ша му зы ку для кi но, аран жы роў кi. На-
пi саў аран жы роў ку ў тым лi ку i для на род най ар тыст кi Ра сii Ла ры-
сы До лi най, якая сё ле та бу дзе стар шын ства ваць у жу ры кон кур су 
ма ла дых вы ка наў цаў «ба за ру». Ла ры са До лi на вы ка на ла аран жы-
ра ва ную iм пес ню Фрэ дзi Мер ку ры «The Time» пад час цы ры мо нii 
за крыц ця юбi лей на га XX Мiж на род на га фес ты ва лю мас тац тваў 
«Сла вян скi ба зар у Вi цеб ску». На ця пе раш нiм «ба за ры» Вя ча слаў 
ДАЦ КЕ ВIЧ бу дзе му зыч ным рэ дак та рам кан цэр та за крыц ця.

КА ЛЯ САЧ НІ КАЎ НА ВУ ЧАЦЬ 
У ЛЕТ НІ КУ ПАЎ НА ЦЭН НА МУ 
І НЕ ЗА ЛЕЖ НА МУ ЛА ДУ ЖЫЦ ЦЯ

З 10 па 19 лі пе ня на ба зе Ба ра на віц ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та прой дзе ла гер-се мі нар ак тыў най рэ абі лі-
та цыі для ін ва лі даў-ка ля сач ні каў.

Яго ла дзіць гра мад скае аб' яд нан не «Рэс пуб лі кан ская 
аса цы я цыя ін ва лі даў-ка ля сач ні каў» пры пад трым цы мі ніс-
тэр стваў пра цы і са цы яль най аба ро ны і спор ту і ту рыз му. 
Кан чат ко вая мэ та ме ра пры ем ства: сты му ля ваць удзель ні каў 
праз на бы тыя ве ды і ўмен ні да пе ра асэн са ван ня жыц цё вых 
каш тоў нас цяў, фар мі ра ван ня ак тыў най па зі цыі, вя дзен ня 
паў на цэн на га і не за леж на га ла ду жыц ця, пе ра соў ва ю чы ся 
ў ін ва лід най ка ляс цы.

Кож ны з кур сан таў атры мае ўсе не аб ход ныя ве ды і на вы кі 
па са ма стой ным жыц ці: як кі ра ваць ін ва лід най ка ляс кай, як 
зай мац ца фіз куль ту рай і спор там, як аб слу гоў ваць са мо га 
ся бе. Удзель ні кам лет ні ка да дуць пер ша па чат ко выя юры-
дыч ныя ве ды. Акра мя гэ та га, кур сан ты не па срэд на ўба чаць 
ста ноў чыя пры кла ды паў на цэн на га жыц ця ў ін ва лід най ка-
ляс цы: на пра ця гу ўсей пра цы ла ге ра-се мі на ра по бач бу дуць 
жыць і да ваць па ра ды па р а лім пій скія чэм пі ё ны; ін ва лі ды, што 
ста лі па спя хо вы мі біз нес ме на мі; лю дзі, якія, зна хо дзя чы ся ў 
ін ва лід най ка ляс цы, ства ры лі сем'і і на ра дзі лі дзя цей, атры-
ма лі аду ка цыю і ма юць доб рую пра цу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ВЫ РА ТА ВАЎ ПЕН СI Я НЕ РА
У Ор шы дзя ку ю чы па жар на му апа вя шчаль нi ку маці i 
сын (абое пен сi я не ры) за ста лi ся жы выя пад час па жа-
ру. Вы пад ко вы ча ла век вы ра та ваў гас па да ра до ма.

— Па жар ад быў ся ка ля 6 га дзiн ра нi цы ў до ме на ву лi цы 
Ла ка ма тыў най. На мо мант уз нiк нен ня па жа ру ў до ме зна хо-
дзi лi ся гас па дар, 1949 го да на ра джэн ня, i яго ма ці. Жан чы на 
па чу ла сiг нал апа вя шчаль нi ка, вый шла на ву лi цу i па клi ка-
ла на да па мо гу муж чы ну, якi пра хо дзiў ка ля до ма. Да пры-
быц ця вы ра та валь нi каў Алег Кат коў скi, якi пра цуе май страм 
ва гон на га дэ по транс парт на га рэс пуб лi кан ска га ўнi тар на га 
прад пры ем ства «Мiн скае ад дзя лен не Бе ла рус кай чы гун кi» з 
ахоп ле на га по лы мем бу дын ка вы веў гас па да ра. Апош нi зна хо-
дзiў ся ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня, — па ве да мi лi ў Вi цеб-
скiм аб лас ным упраў лен нi па над звы чай ных сi ту а цы ях. — У 
вы нi ку па жа ру гас па дар атры маў тэр мiч ныя апё кi 2-3 сту пе нi 
ру кi, гру дзей, жы ва та (да 17% це ла). Ён быў шпi та лi за ва ны ў 
хi рур гiч нае ад дзя лен не Ар шан скай га рад ской баль нi цы № 3 
го ра да Ба рань. Пры чы на па жа ру — не асця рож насць гас па-
да ра пры ку рэн нi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

ЯК АДНА БУХ ГАЛ ТАРКА ДВУХ 
ПРАД ПРЫ МАЛЬ НI КАЎ 
АБА КРА ЛА

У Пар ты зан скае РУ УС ста лi цы з за явай звяр ну лi ся два 
iн ды вi ду аль ныя прад пры маль нi кi, якiя за па до зры лi 
бух гал та рку ў... кра дзя жы.

— Як вы свет лi ла ся, ле тась да ад на го з прад пры маль нi каў 
на па са ду га лоў на га бух гал та ра ўлад ка ва ла ся жан чы на. У 
тым жа бу дын ку, дзе раз мя шчаў ся офiс гэ та га пра ца даў цы, 
зна хо дзi ла ся па мяш кан не яшчэ ад ной фiр мы. Па мiж но вым 
су пра цоў нi кам i кi раў нiц твам абедз вюх ар га нi за цый скла лi ся 
да вер лi выя ад но сi ны, — па ве да мi ла прэс-сак ра тар Пар ты-
зан ска га РУ УС г. Мiн ска Ган на Чыж-Лi таш. — Як мяр ку ец ца, 
ма ю чы сва бод ны до ступ да да ку мен таў, пя чат кi i ўсiх не аб-
ход ных кам п'ю тар ных сiс тэм, жан чы на па ча ла пе ра лiч ваць 
гра шо выя срод кi, што на ле жа лi двум ар га нi за цы ям, на роз-
ныя раз лi ко выя ра хун кi ў якас цi апла ты та ва раў i па слуг, у 
вы нi ку ча го ўта i ла част ку атры ма на га ар га нi за цы яй-пра ца-
даў цам да хо ду ад яе ўла даль нi ка. Уво гу ле за два з па ло вай 
га ды зла мыс нi ца та кiм чы нам атры ма ла больш за 100 мiль ё-
наў руб лёў. На гэ тыя гро шы яна па спе ла доб ра ўпа рад ка ваць 
сваю ква тэ ру, на быць но вы ха ла дзiль нiк, тэ ле вi зар, ма бiль ны 
тэ ле фон, а так са ма ад свят ка ваць свой дзень на ра джэн ня ў 
ад ным з са мых да ра гiх рэ ста ра наў ста лi цы. Ка лi жан чы ну 
за тры ма лi, сваю вi ну яна не ад маў ля ла i пад ра бяз на рас па-
вя ла, як вя ла «па за служ бо вую» дзей насць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗА НАД ТА ДА РА ГАЯ КА ША
Жан чы на вый шла на ву лi цу ў вёс цы Дзi ма мер кi Ло еў-
ска га ра ё на i ўба чы ла дым з вок наў су сед ня га до ма. 
Яна па бег ла да сва я коў гас па да роў гэ та га до ма, каб 
па ве да мiць пра па жар.

Дзед ма лень кiх дзя цей, якiя за ста ва лi ся ў до ме, кi нуў ся ў 
ха ту, каб вы ра та ваць уну каў. Муж чы на вы нес з за дым ле на га 
па мяш кан ня i трох га до ва га Вя ча сла ва, i двух га до вую Вi я ле-
ту, але ж су пра цоў нi кi МНС, якiя пры бы лi на мес ца па жа ру, 
змаг лi вы ра та ваць толь кi хлоп чы ка. Дзi ця шпi та лi за ва лi ў 
Ло еў скую баль нi цу з апё ка мi 8% це ла. Вы свет лi ла ся, што ў 
гэ ты дзень баць ка зна хо дзiў ся з ра нi цы на пра цы, а 23-га-
до вая ма цi на 40 хвi лiн вый шла ра зам з но ва на ро джа най 
дзяў чын кай да сва я коў у дом на су праць — каб зва рыць ка шу. 
Ста рэй шых дзя цей ма ла дая жан чы на па кла ла днём спаць, 
але ж, хут чэй за ўсё, яны знай шлi са бе iн шы за ня так.

У прэс-служ бе Го мель ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС 
га во раць, што асноў най пры чы най уз га ран ня з'яў ля ец ца 
сва воль ства з аг нём. Да рэ чы, гэ тая шмат дзет ная сям'я не 
ад но сiц ца да скла да ных i на ўлi ку не ста iць. У вы нi ку па жа ру 
па шко джа ны ка на па, аб ку ра дым ле ны столь i сце ны ў ха це.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

Ха це ла ся б для Га лi ву да сур' ёз на па пра ца ваць. Ужо зроб ле на 
«пры ступ ка» ў яго за ва я ван нi: ня даў на мая кам па зi цыя 
вы кон ва ла ся там. Зна ё мая дзяў чы на, якая даў но жы ве 
ў Лон да не, вы ка на ла ў «iм пе рыi кi но» мой твор...


