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Па куль мы раз маў ля ем, у цэнт ры ча ка юць 
эк скур сію. Ка лі на вед ні кі ўва хо дзяць у дзве-
ры, пер шае, што яны ро бяць, — з ці ка вас цю 
пры мер ва юць мар скія фу раж кі. Пры хо дзяць 
у цэнтр акі я наг ра фіі пе ра важ на дзе ці, але 
час та «зда ра юц ца» і ін шыя гос ці. На прык лад, 
за яз джаў ка ман дзір лод кі «Юрый Да лга ру кі» 
Ула дзі мір Шы рын. Гэ та ад на з са мых ма гут-
ных сён ня ў све це пад вод ных ло дак, на ле-
жыць Ра сіі. Са мае ці ка вае, што яе ка ман дзір 
ро дам з Мін ска. Яшчэ пры яз джа ла Ка ця ры на 
Шыль дэр, на шча дак Кар ла Шыль дэ ра, чыё 
імя но сіць Му зей пад вод на га фло ту, шмат лі-
кія экс па на ты яко га мож на па ба чыць у Цэнт-
ры акі я наг ра фіі. У му зеі ма ец ца ма кет пад-
вод най лод кі Кар ла Шыль дэ ра (ён, да рэ чы, 
так са ма на ра дзіў ся на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, 
у Не вель скім па ве це Ві цеб скай гу бер ні, гэ-
тая тэ ры то рыя за раз ад но сіц ца да Пскоў скай 
воб лас ці Ра сіі), пер шай ме та ліч най лод кі, з 
якой фак тыч на па чаў ся рус кі пад вод ны флот. 
Зда ец ца, са праў ды, мо ра-акі ян — не та кія 
ўжо не рэ аль ныя па няц ці для Бе ла ру сі. Га-
лоў нае — ма рыць, ці ка віц ца 
і дзей ні чаць.

І та му, каб зра біць хоць 
адзін ма лень кі крок да та-
ям ніц мар ско га све ту, мы 
блі жэй па зна ё мі лі ся з жы-
ха ра мі Цэнт ра акі я наг ра фіі. 
Вось аку ла-кош ка па імі Ка-
дэт — адзін з най больш лю-
бі мых на вед ні ка мі жы ха роў 
«Ад кры та га акі я на». Жы ве ў 
вя ліз ным аква ры у ме, кор міц-
ца крэ вет ка мі, мі ды я мі, ры-
бай. У аку лы-«гур ман кі» «бе-
ла рус кае гра ма дзян ства», у 

цэнт ры яна вы ве ла ся з яй ка (ма лень кія аку-
лы-кош кі з'яў ля юц ца на свет ме на ві та так), 
якое пэў ны час грэ лі спе цы яль ны мі лям па мі 
і вель мі хва ля ва лі ся за лёс бу ду ча га га да-
ван ца. По бач з аква ры у мам, дзе жы ве Ка-
дэт, мож на за ўва жыць шкар лу пі ну ад яй ка, 

з яко га ён на ра дзіў ся, а так са ма «дзі ця чыя» 
здым кі: вось яшчэ толь кі за ро дак мож на 
па ба чыць, пра свя ціў шы яй ка, вось ён ужо 
знач на боль шы, а вось, на рэш це, і на свет 
з'я віў ся Ка дэт.

Па куль аку ла піль на раз гля дае нас праз 
шкло сва і мі «ка шэ чы мі» ва ча мі-рыс ка мі, Аляк-
сей Аза раў рас па вя дае:

— На ра дзі ла ся ма лень кай, 
уся го 10 сан ты мет раў, за раз 
яшчэ рас це (на вы гляд, Ка дэт 
ужо вы рас дзесь ці да 25-30 сан-
ты мет раў. — Аўт.) і, зда ец ца, 
ад чу вае ся бе ня бла га.

— Гэ та му рэ нач кі, — зна ё міць 
нас з жы ха ра мі вы со ка га аква-
ры у ма ад мі ніст ра тар цэнт ра 
Ма рыя ГРЫБ. — У іх двай ныя 
скі ві цы, іх лі чаць яда ві ты мі. Але 
гэ та не так, — апраўд вае сва іх 
га да ва нак Ма рыя.

Спра ва ў тым, што му рэ ны хар-
чу юц ца пад лай, у вы ні ку ча го на 
зу бах збі ра юц ца бак тэ рыі, што пры 
ўку се мо гуць вы клі ка ць за ра жэн не 
кры ві. Му рэ нам жыц цё ва не аб ход-
на мець мес ца, у якім мож на сха-
вац ца. Та кім мес цам у аква ры у ме 
з'яў ля ец ца глі ня ны гар шчок, за 
жы хар ства ў якім му рэ ны па ста-
ян на зма га юц ца.

Дра пеж ныя пі ран ні пла ва юць 
у вя лі кім аква ры у ме, шкло яко га 
зро ка ва па вя ліч вае кож на га, хто 
апы нец ца ўнут ры «па су дзі ны». 
Ры бы, па праў дзе, зда юц ца са-
праўд ны мі ве лі ка на мі, ні бы та па-
ме рам з двух вя ліз ных кар паў. З 
пі ран ня мі су сед ні чае дра пеж ная ры ба-па пу-
гай. Ка лі ка заць пра хар ча ван не, то крэ вет-
кі, якіх так лю біць аку ла Ка дэт, пі ран няў не 
за да валь ня юць. Дра пеж ні кі ядуць яла ві чы ну. 
А вось ігу а на — вы ключ ная 
ве ге та ры ян ка. Як ка жа пра 
яе Ма рыя, «не ку са ец ца, але 
хвос ці кам ка рыс та ец ца, як 
бі зу ном». Жы ве і раз мна-
жа ец ца ў цэнт ры так са ма і 
«дра бя за», як, на прык лад, 
мар скія зор кі і мар скія агур-
кі, а яшчэ — ка ра лы.

Кай ма на вая ча ра па ха з 
пя шчот ным імем Пе ла гея 
спа чат ку зу сім не звяр тае 
на нас ува гі. Імя, ві даць, за-
клі ка на змяк чыць дра пеж ны 
но раў. Па мо цы сціс кан ня скі віц пад час уку-
су гэ тая іс то та ста іць на дру гім мес цы пас ля 
кра ка дзі ла.

— Во чы вель мі мі лыя, ня гле дзя чы на тое, 
што гэ та дра пеж нік, — ка жа Ма рыя.

Су се дзі Пе ла геі — па ра мяк ка це лых ча-
ра па шак. Яны ся дзяць у пе ра га ро джа ным 
аква ры у ме, і са мец час ад ча су спра буе пе-
ра брац ца да са мкі. Але гэ та га яму не да зва-
ля юць, бо зна хо дзіц ца по бач мяк ка це лым 
ча ра па хам да зво ле на толь кі ў пе ры яд раз-
мна жэн ня, у лю бы ін шы час хтось ці ка гось-
ці лёг ка мо жа па зба віць жыц ця. Вось та кое 
«ка хан не».

Так са ма мож на па гля дзець на рыб-клоў-
наў, што з'яў ля юц ца на свет вы ключ на «хлоп-
чы ка мі», а пас ля не ка то рыя пе ра тва ра юц ца ў 
«дзяў чы нак», ры бу-жа бу, бла кіт на га дэль фі-
на, ска таў і ін шых мар скіх жы ха роў.

У ад роз нен не ад звы чай на га му зея, дзе 
ні чо га нель га кра таць ру ка мі, у Цэнт ры акі я-
наг ра фіі мож на за лез ці ў ска фандр, «па кру-

ціць» роз ныя ры чаж кі ў пры ста са ван нях для 
су вя зі, па ме раць фу раж кі, а яшчэ — узяць 
шэф ства над якім-не будзь з жы ха роў цэнт-
ра і кар міць яго. Адзін ма лень кі хлоп чык, які 
прый шоў з ма май на эк скур сію, на столь кі 

ўпа да баў ідэю «па-
зна ё міц ца блі жэй» 
з экс па на та мі, што 
ўха піў мяк кае пух на-
тае чу ча ла пінг ві на і, 
моц на аб ня ўшы, на-
сіў яго па за лах, аж-
но па куль ма ту ля не 
па спя ша ла ся вы ра та-
ваць экс па нат ад па-
гро зы «па ла мац ца». 
Па куль хлоп чык, ад 
яко га сха ва лі пух на-
та га «сяб ра», ма рыў 

пра яго вяр тан не, гуч на па ве дам ля ю чы 
пра гэ та ўсім пры сут ным, ды рэк тар Аляк-
сей Аза раў так са ма вы ра шыў па дзя ліц ца 
сва ёй ма рай:

— Доб ра бы ло б, каб бе ла рус кія дзе ці, 
што ці ка вяц ца акі я нам, маг лі не прос та ма-
рыць пра яго. У Бе ла ру сі, зра зу ме ла, та кіх 
маг чы мас цяў ня ма, але ў той жа Ра сіі за раз 
ак тыў на ўзнаў ля юц ца дзі ця чыя мар скія пра-
гра мы, ча му б дзе цям і з на шай кра і ны не 
даць маг чы масць у іх удзель ні чаць? Вель мі 
ха це ла ся б, каб у на шай дзяр жа ве больш 
ак тыў на пад трым лі ва лі дзі ця чае за хап лен не 
мо рам.

...Зу сім не аба вяз ко ва, што ў бу ду чы ні дзе-
ці, якія за ці ка вяц ца мо рам дзя ку ю чы Цэнт ру 
акі я наг ра фіі, ста нуць ма ра ка мі, але тая ра-
ман ты ка і не паў тор ныя эмо цыі, якія дае за-
хап лен не гэ тай сты хі яй, вы ха ва юць доб ра га 
і мас та ка, і ін жы не ра, і на стаў ні ка.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Фо та Марыны БЕГУНКОВАЙ.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

— Як склад ва юц ца ў вас ад но-
сі ны з ка ле га мі па сцэ не?

— За раз я су мя шчаю сваю му-
зыч ную кар' е ру і атры ман не вы шэй-
шай аду ка цыі. Па коль кі з'яў ля ю ся 
сту дэнт кай 4 кур са Мінск ага дзяр-
жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ-
та, пе ра клад чыц ка га фа куль тэ та, 
і ву чу ся на дзён ным ад дзя лен ні, то 
су стра ка ю ся з на шы мі вы ка наў ца-
мі да во лі рэд ка, у асноў ным толь кі 
пад час збор ных кан цэр таў.

— Што вас ма ты вуе ў твор час ці 
і ро біць шчас лі вай як ар тыст ку?

— Са мае да ра гое, што мо жа 
мець ар тыст, — лю боў аў ды то рыі. 
Яе нель га ку піць ні за якія гро шы. 
І ты шчас лі вы, ка лі ад бы ва ец ца аб-

мен энер гі яй па між та бой і людзь мі 
ў за ле. Нель га на ват пе ра даць тыя 
ад чу ван ні, ка лі ты на сцэ не і твае 
пес ні спя ва юць ра зам з та бой. Я не 
вы клю чэн не.

— Бу ду ю чы му зыч ную кар' е ру, 
за дум ва е це ся пра сям'ю?

— За раз у пры яры тэ це, без умоў-
на, ву чо ба і му зы ка. Ад нак, на мой 

по гляд, сям'я не мо жа пе ра шка-
джаць са ма рэа лі за цыі. Мая ма ма 
су мя шча ла пра цу, ву чо бу ў ас пі ран-
ту ры і сям'ю. Важ на ўмець ра біць 
гэ та, бо сяб ры і род ныя — не вы-

чэрп ная кры ні ца сі лы, якая 
да па ма гае за ва ёў ваць но-
выя вяр шы ні.

— Пры га жосць — па-
няц це ад нос нае... Якое 
ва ша ўяў лен не пра яе?

— Знеш няя пры га-
жосць — ад люст ра ван не 
ўнут ра най. Каб быць зда-
ро вым і пры го жым, трэ ба 
мець гар мо нію ўнут ры ся-
бе. Лі чу, што сло вы, у якіх 
вы яў ля юц ца на шы дум кі, 
ства ра юць заўт раш ні 
дзень і вы зна ча юць на шу 
бу ду чы ню, та му імк ну ся 
мыс ліць па зі тыў на. Упэў-
не на, толь кі та кі на строй 
у да чы нен ні да ся бе і да 
жыц цё вых аб ста він мо жа 
быць за ло гам як знеш-
няй, так і ўнут ра най пры-
га жос ці.

— Як ба ві це воль ны 
час?

— Мне па да ба ец ца 
па да рож ні чаць, чы таць, 
ха дзіць у кі но, тэ атр і 
су стра кац ца з сяб ра мі. 
Клу бы і ту соў кі не люб-
лю, бо та ко га ха пае з-за 
пра цы. А так мо жам з 
сяб ра мі са брац ца і па ся-
дзець у цёп лай, хат няй 
аб ста ноў цы аль бо вы-
ехаць на пры ро ду, па ка-
тац ца на ве ла сі пе дах ці 
на ко нях.

— Якія са мыя яр-
кія ўспа мі ны з дзя цін-
ства?

— Па да рож жа ў Аме-
ры ку. Мне та ды бы ло 11 га доў, і мы 
там бы лі паў та ра ме ся ца. Ін шая кра-
і на і ўсё та кое не па доб нае да на-
ша га: кух ня, тра ды цыі, мен та лі тэт, 
мо ва. Я за хап ля ла ся жыц ця ра дас-
нас цю аме ры кан цаў, бо яны заў сё-

ды ўсмі ха юц ца, на ват не зна ё мым 
лю дзям. І та ды мне зда ва ла ся, што 
гэ та шчы ра.

— А па мя та е це, якой вы бы лі 
ў тыя га ды?

— У дзя цін стве я бы ла вель мі 
не цярп лі вай, ім пуль сіў най, бес кам-
пра міс най і ўпар тай. Але дзя ку ю чы 
лю дзям, з які мі мя не зво дзіў лёс, 
су стрэ чам і па дзе ям я змя ні ла ся: 
мя не на ву чы лі цяр пен ню, умен ню 
слу хаць і чуць, а ім пуль сіў насць я 

тры маю пад кант ро лем. За раз пры-
трым лі ва ю ся пры маў кі: сем ра зоў 
ад ме рай і адзін раз ад рэж. За ста-
ла ся, ба дай што, упар тасць, якая 
да па ма гае да бі вац ца па стаў ле ных 
мэ таў.

— Баць кі ста лі ў не чым пры-
кла дам?

— Мне па шчас ці ла з баць ка мі. 
Мая ма ці — вель мі моц ная і муд-
рая жан чы на. Яна мя не заў сё ды 
вы слу хае, пад тры мае і да па мо жа. 
Ад яе я на ву чы ла ся ад каз нас ці і 
са ма стой нас ці, яна для мя не прык-
лад жан чы ны, у якой спа лу ча юц ца 
жа ноц касць, пры га жосць і ўпэў не-
насць.

Але на ДРАП КО.

«ЛЮ БОЎ НЕЛЬ ГА КУ ПІЦЬ ЗА ГРО ШЫ»

З вы клад чы цай па ва ка ле
Люд мі лай КУЦ.

АД АКІ Я НА ДА АКІ Я НА... ЗА ПАЎ ГА ДЗІ НЫ

«Еў ра ба чан не» на ву чы ла мя не зна хо дзіць па ра зу мен не 
з роз ны мі людзь мі не губ ля ю чы сва ёй цэ лас нас ці.
Я атры ма ла бяс цэн ны во пыт вы ступ лен ня
пе рад вя лі кай аў ды то ры яй і ўмен не «тры маць удар».

Са мае да ра гое, што мо жа мець ар тыст, — лю боў аў ды то рыі. 
Яе нель га ку піць ні за якія гро шы. І ты шчас лі вы, 
ка лі ад бы ва ец ца аб мен энер гі яй па між та бой і людзь мі ў за ле.

 У аку лы-«гур ман кі» 
«бе ла рус кае гра ма дзян ства», 
у цэнт ры яна вы ве ла ся з яй ка 
(ма лень кія аку лы-кош кі 
з'яў ля юц ца на свет ме на ві та 
так), якое пэў ны час грэ лі 
спе цы яль ны мі лям па мі
і вель мі хва ля ва лі ся за лёс 
бу ду ча га га да ван ца. 

Кай ма на вая ча ра па ха з пя шчот ным 
імем Пе ла гея спа чат ку зу сім 
не звяр тае на нас ува гі. Імя, ві даць, 
за клі ка на змяк чыць дра пеж ны но раў. 
Па мо цы сціс кан ня скі віц
пад час уку су гэ тая іс то та ста іць 
на дру гім мес цы пас ля кра ка дзі ла.

Мясцовую ігуану падкормліваюць… Мясцовую ігуану падкормліваюць… 
травой, што расце побач з музеем.травой, што расце побач з музеем.

Кайманавая чарапаха Пелагея —Кайманавая чарапаха Пелагея —
улюбёнец наведнікаў музея.улюбёнец наведнікаў музея.

Стылізаваны ўваход у музей.Стылізаваны ўваход у музей.


