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— Пётр Іль іч, вы ў сва ім жыц ці 
бра лі та кія вы шы ні, што, зда ец ца, 
ма рыць больш ня ма аб чым. Што 
зям ное, на дзён нае вас тур буе сён ня 
і ча го не ха пае?

— Ха ця я не ама тар спрэ чак, але з 
ва мі не зга джу ся: ча ла век па куль жы-
вы, да туль ён ма рыць. За раз у мя не са-
праў ды кло па ты і дум кі больш зям ныя, 
але мне яны па да юц ца до сыць вы со кі мі 
і маш таб ны мі, бо жыц цё ча ла ве ка змя-
шчае ў са бе цэ лы кос мас.

Не так даў но быў до ма, на Брэст-
чы не. Су стра каў ся з род ны мі і бліз-
кі мі — свят ка ва лі юбі лей ста рэй шай 
сяст ры, споў ні ла ся ёй 80 га доў. Асоб-
ная раз мо ва, якое гэ та шчас це ў сва ім 
уз рос це быць ма лод шым бра цей кам! 
А ска жу толь кі пра тое, што су стрэ ча 
бы ла вель мі пры ем ная і сар дэч ная. Бо 
за ста лом, па за вя дзён цы, са бра ла ся 
не толь кі сям'я. Га ма ні лі, ус па мі на лі, 
спя ва лі, час та ва лі ся су се дзі і ад на вяс-
коў цы, бы лі дзве мае ад на клас ні цы.

Не так даў но ў Брэс це прай шлі 
тра ды цый ныя спа бор ніц твы луч ні-
каў. На вя лі кі жаль, не змог пры ехаць 
на іх — усё ж спа бор ніц твы на прыз імя 
Пят ра Клі му ка!

Уво гу ле, ка лі я пер шы раз па ля цеў 
у кос мас, да мя не звяр ну лі ся сяб ры-
спарт сме ны. Яны ха це лі, каб іх спа бор-
ніц твы пра хо дзі лі як тур нір, пе ра мож цам 
яко га ўру ча лі б прыз ад май го імя. Я зга-
дзіў ся — бо гэ та ж не для сла вы, а для 
сяб роў, для спор ту, для мо ла дзі, якая 
ім зай ма ец ца. А ка лі ма ла дыя прый шлі 
на трэ ні роў ку да на стаў ні ка, зна чыць, 
не ба дзя юц ца абы-дзе, не зай ма юц ца 
ней кі мі не па трэб ны мі спра ва мі, пры слу-
хоў ва юц ца да аў та ры тэт на га ча ла ве ка. 
Ка лі маё імя па спры яе раз віц цю спор ту 
і та кім доб рым рэ чам — я абедз вю ма 
ру ка мі «за». Гэ тай іні цы я ты ве і тур ні ру 
ўжо не ад но дзе ся ці год дзе. І мне вель мі 
да спа до бы тое, як на зям лі пе ра пля лі ся 
спорт і кос мас!

Апош нім ча сам пры звы ча іў ся ез-
дзіць у Бе ла русь цяг ні ком. Гэ та па 
спра вах у Мінск бы вае зруч ней на са-
ма лё це ці ма шы най. Не каль кі га доў 
за пар, ка лі пра ца ва лі над ства рэн нем 
Бе ла рус ка га кас міч на га апа ра та, «ма-
таў ся» між Маск вой і Мінск ам амаль 
кож ны ты дзень. А ў Брэст доб ра ез-
дзіць па чы гун цы: ве ча рам на Бе ла-
рус кім вак за ле ўлад ку еш ся, ноч спіш 
са бе, а ра ні цай яшчэ не каль кі га дзін 

ёсць на тое, каб, па пі ва ю чы гар ба ту, 
гля дзець у акно: у га рад скім тлу ме цяж-
ка бы вае асэн са ваць, якая па ра го да 
за акном аў та ма бі ля. Бо з ліс та па да 
па кра са вік на мас коў скіх да ро гах ба-
чым толь кі лу жы ны — ці ад даж джу, 
ці ад рас та ла га з-за ма шын і хі міч ных 
рэ аген таў сне гу.

А тут ся дзіш у ку пэ, ні ку ды не спя-
ша еш ся, ма еш час на зі раць за тым, 
што на све це ро біц ца. А гля дзець 
на бе ла рус кія края ві ды — ад но за да-
валь нен не: пра яз джа еш лес, і ад ра зу 
дум кі пра тое, якія гры бы ў ім мо гуць 
«ва дзіц ца», праз рыс тыя рэч кі — ву-
зень кія, але глы бо кія. І ду ма ец ца пра 
кры ні цы, якія іх сіл ку юць, пра рыб, якія 
ха ва юц ца там пад кар ча мі. А ка лі ад-
кры ва ец ца ві до ві шча па лёў, то тут сэр-
ца маё сціс ка ец ца ад па чуц ця гор дас ці 
за сваю зям лю і лю дзей: тэх ні ка апра-
цоў вае ўра джай, не ка то рыя па лі ўжо 
чыс тыя, усё са бра на, толь кі са ло ма ў 
спе цы яль ныя вал кі спра са ва на. Мне 
вель мі да спа до бы тое, што бе ла рус кі 
края від не ад роз ніш ад та го, які ўба-
чыш дзе-не будзь у Бель гіі.

— Пётр Іль іч, вы ска за лі, што ця-
пер з Маск вы не ў Мінск ез дзі це, 
а праз яго. Ці азна чае гэ та, што вы 
не як ад да лі лі ся ад ра бо ты над бе ла-
рус кім спа да рож ні кам?

— Так, я са праў ды за раз ады шоў ад 
той пра цы, якой з за да валь нен нем зай-
маў ся не адзін год. Бе ла рус кі кас міч ны 
апа рат — та кое «дзі ця», у яко га сён ня 
шмат «баць коў», бо гэ та ві да воч ная 
пе ра мо га бе ла рус кай на ву кі, плён су-
пра цоў ніц тва ву чо ных дзвюх кра ін. Ад 
ма ры і ве дан ня, што кас міч ная га лі на 
для кра і ны вель мі па трэб ны кі ру нак, 
да не па срэд на га за пус ку спа да рож ні ка 
на зям ную ар бі ту пра цяг ну лі ся не толь кі 
га ды, але і што дзён ная пра ца, пе ра-
мо вы з ад каз ны мі людзь мі на роз ных 
уз роў нях у Мін ску і ў Маск ве. Дый шмат 
ча го бы ло на пра ця гу та го ад рэз ка жыц-

ця. Та ды са спа да рож ні кам бы ло ня ма-
ла ар га ні за цый ных праб лем. Ка лі яны 
бы лі, я іх вы ра шаў.

Мне вель мі пры ем на га ва рыць аб 
тым, што Бе ла русь ста ла кас міч най 
дзяр жа вай. Дзя ку ю чы на ма ган ням На-
цы я наль най ака дэ міі на вук, якую ў той 
час уз на чаль ваў Мі ха іл Мяс ні ко віч, бы-
ло зроб ле на ўсё, каб па чэс на ўвай сці ў 
сусветны кас міч ны клуб. З за да валь-
нен нем ду маю пра тыя ча сы, ка лі пра-
ца ва лі з Мі ха і лам Ула дзі мі ра ві чам, з яго 
на мес ні кам Пят ром Аляксандравічам 
Ві ця зем. Уво гу ле, там шмат та ле на ві-
тых ву чо ных.

Ця пер спа да рож нік і ўся праб ле ма-
ты ка, звя за ная з ім, па він на не браць 
грошы з бюд жэ ту, а, на ад ва рот, за раб-
ляць гро шы для кра і ны. Але гэ та ўжо 
асоб ная тэ ма, да якой я не маю да чы-
нен ня.

— Але ж вы не мо жа це прос та так 
узяць і сыс ці «са сцэ ны». Хто вы сён-
ня больш — ву чо ны ці прак тык?

— Ду маю, што больш прак тык. І 
вось ча му. Цяпер у мя не но вае «за хап-
лен не»: я ўзна чаль ваю ка фед ру ў авія-
цый ным тэх ніч ным уні вер сі тэ це. Па куль 
бы лі лет нія ка ні ку лы, кры ху ад па чыў ад 
бур лі ва га жыц ця на ву чаль най уста но вы 
і, зда ец ца, за су ма ваў без яго. Але на-
ву чаль ны год ужо па чаў ся!

На па чат ку ле та пад час се сіі я пры-
маў у 13 сва іх сту дэн таў пра ек ты — іх 
на ву ко выя ра бо ты. Трэ ба ска заць, што 
мне бы ло вель мі ці ка ва і ка рыс на па-
зна ё міц ца з тым, ку ды скі ра ва на сён ня 
дум ка на шай тэх ніч най мо ла дзі. Гэ та 
бы лі іх рас пра цоў кі ў га лі не вы ка ры-

стан ня вы ні каў кас міч на га ма ні то рын гу, 
эка ла гіч ныя вы шу кі і, уво гу ле, най су-
час ней шыя кас міч ныя тэх на ло гіі, якія 
яны вель мі слуш на пры ста са ва лі для 
зям ных па трэб — па куль што тэ а рэ-
тыч на. Вель мі ці ка выя ра бо ты. Мо жа, 
не ўсе з іх сён ня маг чы ма вы ка рыс таць, 
але яны скі ра ва ны на бу ду чы ню — мне 
та кі па ды ход да жыц ця, ву чо бы і пра цы 
вель мі бліз кі. Толь кі з мар, фан тас тыч-
ных, на пер шы по гляд, ідэй на ра джа юц-
ца но выя тэх на ло гіі, якія ро бяць на ша 
жыц цё кам форт ным і ды на міч ным.

Вы ж ве да е це, што я жы ву не ў 
Маск ве, а ў Зор ным га рад ку. Гэ та най-
блі жэй шае Пад мас коўе. Ра ней я са-
дзіў ся ў ма шы ну га дзін у сем ра ні цы, 
за со рак хві лін да яз джаў да цэнт ра 
ра сій скай ста лі цы. За раз трэ ба вы-
яз джаць з до му на га дзі ну ра ней, бо 
да ро га зай мае 2,5—3 га дзі ны ў адзін 
ка нец: шмат ма шын, да ро га вуз кая, 
за то ры, рух з хут ка сцю 20 кі ла мет-
раў за га дзі ну. Ад ным сло вам, маю 
на мер мак сі маль на зву зіць не аб ход-
насць сва ёй што дзён най пры сут нас ці ў 
Маск ве. Пра ца са сту дэн та мі мне гэ та 
да зва ляе.

Яшчэ ад на з ма іх сён няш ніх пры ем-
ных тур бот — гэ та ле ці шча. Яно ў мя не 
ад мыс ло вае, та ко га больш не тое што 
ў Пад мас коўі, на ват і на ўсю Бе ла русь 
не зной дзеш!

Не та му, што гэ та ней кі гмах, па лац 
ці ад мыс ло вы за мак. Не, гэ та звы чай-
ны драў ля ны дом, які мы па бу да ва лі 
шмат га доў та му ка ля Зор на га. Та ды 
мно гія мае ка ле гі-кас ма на ўты атры ма лі 
тут не вя ліч кія на дзе лы зям лі. Бу да ва лі 
дом з дум ка мі, што ле там бу дзем ад-
па чы ваць з сям' ёй сы на. А так атры-
ма ла ся, што ён шмат гадоў пра ца ваў 
за ме жа мі кра і ны, толь кі сё ле та вяр та-
ец ца ў Маск ву.

А ле ці шча ад мет нае та му, што ўсё 
ў ім зроб ле на ма і мі ру ка мі. Да мок па-
та нае ў зе ля ні не, у квет ках — гэ та 
кло па ты ма ёй жон кі. А я май стар па 
дрэ ве, разь бяр: і прос тыя цяс ляр скія 
шту кі раб лю, і ней кую драў ля ную аздо-
бу так са ма.

Вось за раз на ле ці шчы но выя тур бо-
ты: ра бо чыя пра вод зяць пры род ны газ. 
Мая за да ча — зра біць у сця не спе цы-
яль нае акен ца. Каб гэ та не бы ло прос-
та тэх на ла гіч най дзір кай, а ме ла яшчэ 
і ней кую эс тэ тыч ную ро лю ў знеш нім 
вы гля дзе до ма.

— Пётр Іль іч! Ад крый це та ям ні цу: 
што звяз вае вас з укра ін скім го ра дам 
Крэ мян чуг?

— Вы пра тое, што 9 жніў ня вы кан-
кам Крэ мян чуг ска га га рад ско га са-
ве та пры няў ра шэн не пры сво іць мне 
зван не га на ро ва га гра ма дзя ні на го ра-

да? Але кан чат ко вае ра шэн не па гэ тым 
пы тан ні за са мім гар са ве там, на якім 
«за зван не» па він ны бу дуць га ла са ваць 
дэ пу та ты.

Мне бы ло вель мі пры ем на, ка лі мне 
рас ка за лі, што з та кой іні цы я ты вай 
на га рад скія ўла ды Крэ мен чу га вый-
шла не каль кі ар га ні за цый і асоб: стар-
шы ня Кі еў скай га рад ской ар га ні за цыі 
Укра ін ска га са ю за са вец кіх афі цэ раў, 
стар шы ні са ве та га рад ской ар га ні за-
цыі ве тэ ра наў Пал та вы і ар га ні за цыі 
ве тэ ра наў Чар ні гаў ска га вы шэй ша га 
авія цый на га ву чы лі шча лёт чы каў, якое 
я і скон чыў у 1964 го дзе. Уво гу ле, да 
іні цы я ты вы, як мне вя до ма, да лу чы лі-
ся і не ка то рыя ра сій скія ар га ні за цыі і 
асо бы.

Але я пра ін шае: спра ва ў тым, што 
ха ця я за кан чваў Чар ні гаў скае ву чы лі-
шча, спа чат ку ў ма ім ба я вым жыц ці быў 
Крэ мян чуг: ме на ві та ў яго я пры ехаў 
ву чыц ца лёт най спра ве ў 1959 го дзе. 
Ад бы ла ся так зва ная хру шчоў ская рэ-
фор ма ар міі, пры якой знач на ска ра ці-
лі коль касць лёт ных ву чы лі шчаў. Так 
я апы нуў ся ў Чар ні га ве. Але з Крэ мен-
чу гом у ма ім жыц ці шмат што звя за-
на: гэ та маё юнац тва, курс «ма ла до га 
бай ца», пер шыя ўра жан ні ад но ва га 
са ма стой на га жыц ця. Не ка жу чы пра 
тое, што ме на ві та там у мя не з'я ві лі ся 
но выя та ва ры шы.

Так што гіс то рыя са зван нем га на-
ро ва га гра ма дзя ні на — гэ та са праў ды 
фан тас тыч ная ма шы на ча су, якая вяр-
ну ла мя не ў ма ла досць, аку ну ла ў вір 
да лё кіх ус па мі наў, да ла маг чы масць на-
ла дзіць ней кія ад но сі ны, якія вы пад ко-
ва бы лі пе ра рва ны з-за збе гу аб ста він, 
ад лег лас цяў і ча су. Вось вы пы та лі ся 
пра тое, ча го мне хо чац ца больш за ўсё, 
ча го бра куе. Ад каз ваю: так, бы вае, хо-
чац ца, каб час стаў «ад нос ным», рас-
цяг нуў ся, каб у су тках бы ло не 24 га дзі-
ны, а на 2—3 больш. Час — гэ та тое, 
ча го ні ко му і ні ко лі не ха пае.

Ла ры са РА КОЎ СКАЯ
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ЗЯМ НЫЯ МА РЫ ЗОР НА ГА ЧА ЛА ВЕ КА
Ча ла век — та кая дзіў ная іс то та, што яму заў сё ды ча гось ці не ха пае. 
Па мя та е це, як у па пу ляр най пе сень цы 70-х га доў мі ну ла га ста год дзя? 
Зі мою ле та, во сен ню — вяс ны! Зра зу ме ла, што ча ла ве ку заўж ды 
хо чац ца не ча га боль ша га, чым ён мае: уз нёс лас ці, вы шы ні і па лё ту 
на ват у са мых пры зем ле ных рэ чах. Мо жа, гэ тая ця га і вы ма гае нас 
ру хац ца на пе рад, гля дзець не толь кі пад но гі, але кі даць свой по зірк 
за га ры зон ты.
Усё так. Але ці ка ва зра зу мець, ча го не ха пае тым, для ка го прос та 
пра ца, га да мі звык лая на дзён насць — тое, што для боль шас ці з нас 
па-за ме жа мі да ся галь нас ці? Двой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за лёт чык-
кас ма наўт Пётр Клі мук з тых абра ных, ка му па шчас ці ла здзейс ніць 
не ве ра год нае — пе ра адо лець моц пры цяг нен ня, уба чыць Зям лю 
праз шкло ілю мі на та ра ў вы гля дзе «бла кіт на га ша ры ка» і на ват аб-
ля цець ва кол яго.

Кузь міч пра чы наў ся ра на — каб і не ха-
цеў. Кот, што за звы чай спаў у на гах, 
цяж кім по сту пам (во сем кіль ва гі як-ні-
як!) пе ра хо дзіў да яго на га тва ру, кра таў 
ла пай за ву ха, што азна ча ла: да бром 
пра шу — уста вай, пай шлі на кух ню.

Быў час, гас па дар спра ба ваў не слу хаць 
яго: сва рыў ся, пра га няў, ха ваў ся пад коў дру. 
Кот та ды абу ра на тап таў ся па га ла ве — пе-
ра кры ваў ды хан не. А ка лі зга ня лі, ады хо дзіў 
на бяс печ ную ад лег ласць і ўзды маў ну гэ та кі 
вэр хал… На ўвесь трох па вяр хо вік кур няў каў: 
«рас каз ваў», які гас па дар лай дак, а ён — бя-
дак і га рот нік.

У сце ны па чы на лі гру каць су се дзі…
Та му за леп шае бы ло пад няц ца ад ра зу, 

сле дам за ка том (ён, тыч кай на ста віў шы 
хвост па каз ваў да ро гу) пай сці да ха ла дзіль-
ні ка, да стаць ад туль за га дзя пад рых та ва ную 
пай ку, пад су нуць пад чор ную на хаб ную пы су 
і ця жань ка ўздых нуць: ус пом ніць, як не ка лі 
і пе рад ім ня бож чы ца-жон ка ста ві ла поў ныя 
та лер кі, а ён, зда ра ла ся, яшчэ і но сам кру ціў: 
маў ляў, вось гэ та я з'ем, а гэ та — не бу ду, бо 
не люб лю…

Ця пер хоць-не хаць ён еў усё, што бы ло… 
Ка лі бы ло.

«Цяр пець не на ві дзеў» ха дзіць па кра мах. 
Най перш та му, што кож ны раз там су стра каў ся 
нех та, хай ша пач на, але ж зна ё мы, і як быц цам 
за ці каў ле на па чы наў рас пыт ваць пра яго нае 
жыц цё-быц цё, уз гад ваць ня бож чы цу ды за хоп-
ле на ка заць: «Свя тая бы ла жан чы на!» 

Кузь міч гэ та ве даў. Ве даў, як ні хто! Та му, 
каб сха ваць свае слё зы, лез у кі шэ ню па ка-
ша лёк, дры жа чай ру кой вы цяг ваў ад туль гро-
шы… Не, не на пра дук ты. Іх, пры нам сі, са бе 
(бо кот — гэ та свя тое!) ён мог і не ку піць, а вось 
га рэл ку браў амаль заў сё ды: ха цеў яшчэ раз 
з не кім па мя нуць сваю Лё лю, раз ліч ваў неш-
та но вае пра яе па чуць. І на ват рас ка заць, 
маг чы ма.

Дзі вак: пас ля пер шай жа чар кі вы свят ля-
ла ся, што пра яе га ва рыць ні хто не збі ра ец ца. 
Не ці ка ва — на ват род на му сы ну: усе раз мо вы 
пра ма ці той аб ры ваў ка рот кім: «До… Не рві 
мне ду шу!» 

Зна чыць…
Зна чыць, за ста ваў ся… кот, які дзень пры 

дні… слу хаў і, як зда ва ла ся, ра зу меў яго, шчы-
ра спа чу ваў і шка да ваў. Ды яшчэ мо На дзя.

Не ка лі з ня бож чы цай-жон кай яны ра зам 
ву чы лі ся ў тэх ні ку ме, жы лі ў ін тэр на це. По тым, 
па раз мер ка ван ні, удзвюх пры еха лі ў гэ ты га-
ра док, па вы хо дзі лі за муж за «сва іх ста рых» 
і ад на ў ад ной па хрыс ці лі дзя цей… Жы лі, як 
сёст ры, лі чы. І ця пер, ка лі ад ной не ста ла, дру-
гая, кі нуў шы ўсё сваё (пра цу, дом, га род, гас-
па дар ку), ча сам за хо дзі ла да ўдаў ца — хоць 
зболь ша га апратвала ква тэ ру (у са мо га на гэ-
та ні на вы каў, ні звыч кі, ні жа дан ня…), неш-
та мы ла-пра са ва ла-ве ша ла, ва ры ла вя лі кую 

каст ру лю бар шчу (бо нель га ж з яго жы ва том 
дзень пры дні аб су хім!), на смаж ва ла Лё лі ных 
(адзін да ад на го!) кат лет…

Ён ад жы ваў та ды — хоць на ней кі час… 
Яшчэ і та му, што з На дзяй мож на бы ло, «як 
та ды» (ка лі жон ка бы ла жы вая), па ся дзець 
за ста лом, па га ма ніць, уз га даць мі ну лае жыц-
цё. Гэ та зна чыць, вы све ціць, ад на віць у па мя ці 
ней кія эпі зо ды з яго і тым са мым як бы яшчэ 
раз пе ра жыць…

У той дзень ку ма па зва ні ла яму са ма і з 
са мень кай ра ні цы — на га да ла, што сён ня, каб 
не га рэл ка, бы ло б 60 яе Ва сі лю…

Кузь міч зра зу меў ад сло ва: трэ ба з'ез дзіць 
на мо гіл кі. Ён гэ та — лёг ка, ён — з да ра гой 
ду шою, да па мо жа — і пры брац ца, і па пра віць 
ла вач ку, на ват па фар буе яе (пад рых та ва на 
ўсё).

А га лоў нае — там ру кою па даць — схо дзіць 
да жон кі…

Су стрэ лі ся, як заўж ды, на пры пын ку — па-
еха лі. Па за вя дзён цы, абы шлі ма гі лы ўсіх сва-
іх: ад ве да лі, як той ка заў, ля кож най кры ху 
па ста я лі. А вось зра бі лі по тым не ўсё, бо не ма-
ве да ма ад куль узяў ся дождж. І, зда ва ла ся б, 
рэ дзень кі, дроб ны, а на ма чыў — і зям лю, і тую 
ла вач ку (ужо не па фар бу еш), на ма чыў, як ні 
ха ва лі ся, абу так і адзе жу. Та му, каб не пад ха-
піць пра сту ды якой (сце ра жо на га ж Бог сце-
ра жэ… Ды і хва рэць ім ня ма за кім), спе хам 
вяр ну лі ся на зад: На дзя, як заўж ды, ку пі ла пра-
дук ты — збі ра ла ся штось га та ваць…

Але най перш жа ён, гас па дар, му сіў рас чы-
ніць дзвер цы ша фы, да стаць ад туль жон чын 
цёп лы ха лат, па даць На дзі.

У су хое, хат няе адзеў ся і сам, ад кар ка ваў 
бу тэль ку. Вы пі лі — па кры се, па ма лень кай — 
па мя ну лі сва іх ня бож чы каў і за ад но, зда ец ца, 
са грэ лі ся. Мож на бы ло ра біць неш та да лей.

На плі це ва рыў ся бу лён, Кузь міч пры ладж-
ваў мя са руб ку, каб на кру ціць фар шу (а дзе 
мя са, там кот), На дзя се ла абі раць буль бу.

Яны раз маў ля лі пра штось — як заў сё ды, 
гуч на, бо гас па дар даў но глу ха ва ты… Му сіць, 
та му і не па чу лі, як ад чы ні лі ся ўва ход ныя дзве-
ры, як у кух ню зай шла дач ка.

Кузь міч (амаль год не ба чыў яе) ну вя до-
ма ж, быў ра ды! Ён прос та па ві нен быў па-
д ацца на су страч, аб няць…

Але гос ця з'я ві ла ся так не ча ка на — ён ве-
ры не даў…

А вось тую, як быц цам, ні што і не здзі ві ла, 
бо не раз гу бі ла ся — у на ступ пай шла ад ра зу. 
На ўсю ха ту за кры ча ла:

— Па якім пра ве?!. Гэ та ма мін ха лат, ма мі-
ны та пач кі! Ты не мо жаш іх на дзя ваць!

— Мы з мо гі лак толь кі што… Змок лі… Там 
дождж, — спра ба ваў быў тлу ма чыць баць ка, 
але дач ка не чу ла. Яна кры ча ла, што гэ та — 
здра да чыс цей шай ва ды, што яны — абое — 
ня год ні кі і мяр зот ні кі, што яны ні ко лі не лю бі лі 
ма му, што яны апа га ні лі па мяць…

— Што ты вяр зеш, дзі цят ка? — ня сме ла 
ба ра ні ла ся ку ма. — Па бой ся Бо га…

— А ты, ты не ба іш ся? — пы та ла ся ў хрос-
най дач ка. — Ты ўжо па ся лі ла ся тут? Хо чаш 
по тым ква тэ ру за браць?!

— Сціх ні, дур ное! — аба рваў Кузь міч. І тым 
са мым толь кі пад даў жа ру:

— Доб ра, што сяб роў ка твая ра зум ная! — 
пра кры ча ла гос ця. — Усё жыц цё лі сою, змя ёй 
ка ля нас кру ці ла ся… Ма ла мы ёй па ма га лі, 
ма ла шка да ва лі? Во як ад дзя чы ла!

— Я ду ма ла, ты ра зум ней шая, — ці ха ска-
за ла На дзя і, па кі нуў шы на крэс ле фар тух, 
ха це ла вый сці з кух ні.

— Не, гэ та я пай ду! — за сту пі ла да ро гу 
пры ез джая. — Я тут не па трэб на… Кі ну ла ўсё, 
па еха ла… Да та тач кі… За бліз кі свет… Ха-
це ла пра ве даць бед на га… А яму дык гэ та і 
не трэ ба, ён у ша ка ла дзе, улад ка ваў ся ўжо… 
Ну дык жы ві!

Гуч на (аж тын коў ка са сто лі…) браз ну лі 
ўва ход ныя дзве ры: дач ка вы ска чы ла з ха ты. 
Баць ка да га няць не па бег — не з яго ным ха-
рак та рам і не з яго ным спры там…

Сле дам, апра нуў шы ся ў мок рае, вый шла 
На дзея.

Ста ры за стаў ся адзін. Ён моўч кі ста яў ля 
ста ла, гля дзеў на дзве ры і ду маў. Ду маў, што 
ка лі і бы ла тут ней кая здра да, то здрадж ваў 
не ён… Здра дзі лі яму. Спа чат ку — жон ка, бо 
ка за лі ж ёй, што хво рае сэр ца, што трэ ба ля-
чыц ца ці хоць бы бе раг чы ся… Дык жа не — і 
ву хам не вя ла: усю ды ха це ла да пяць, усё па-
ра біць… І што? Спа ло хац ца не па спе ла — зга-
рэ ла, за су ткі…

На ступ ным быў сын.
Не, па куль ма ці бы ла жы вая, ён сю ды пры-

яз джаў. Ка лі не ста ла — толь кі за яз джаў: па 
да ро зе не ку ды, раз ці два на ме сяц, на паў га-
дзін кі, адзін. Не іна чай — па гля дзець, жы вы тут 
баць ка ці не, бо сваю жон ку ды дзя цей пры-
во зіць са ро меў ся. Ну як жа: у ква тэ ры не бы-
ло ра ней шай чыс ці ні і ўтуль нас ці, не пах ла 
пры сма ка мі…

Дач ка, праў да, зва ні ла ра ней. І час та… Але 
ця пер, ві даць, не бу дзе.

І На дзю па крыў дзі лі — без дай пры чы ны… 
Ці да руе?

«Зна чыць, адзін я?» — уго лас спы таў ся 
дзед. І сам жа са бе ад ка заў: «Адзін».

Ха цеў з го ра вы піць. На хі ліў ся пад стол, 
каб да стаць ад туль пляш ку, і згле дзеў ка та. 
Той — ну ці ж не зло дзей?! — па-гас па дар ску 
ня спеш на шчы ра ваў над лад ным ка вал кам 
мя са.

Кузь міч па мкнуў ся шу га нуць яго, на ват 
не чым агрэць за пра ві ну, але ў апош няе ім-
гнен не спы ніў ся. Па ду маў, што ка лі не змо жа 
рап там устаць — толь кі кот па ды ме на но гі 
дом. І тым са мым мо да па мо жа?

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

ЗДРА ДА

Мне вель мі да спа до бы тое,
што бе ла рус кі края від 
не ад роз ніш ад та го, які ўба чыш 
дзе-не будзь у Бель гіі.

Бе ла рус кі кас міч ны апа рат — 
гэ та ві да воч ная пе ра мо га 
бе ла рус кай на ву кі, плён 
су пра цоў ніц тва ву чо ных дзвюх 
кра ін.

У Мiн скай воб лас цi пра цуе ўжо дру гая Пра гра ма 
дэ ма гра фiч най сi ту а цыi (на 2011 —2015 гг.). Пер шая 
дзей нi ча ла да 2010-га. Як па ка заў ана лiз, мэ та на кi ра ва ныя 
ме ра пры ем ствы, ска ар ды на ва ныя дзе ян нi ўсiх 
за цi каў ле ных асоб пры нес лi ня дрэн ныя вы нi кi. 
Не па срэд нае да чы нен не да вы ра шэн ня праб лем дэ ма гра фii 
цэнт раль на га рэ гi ё на ма юць i са цы яль ныя служ бы. Сён ня 
мы гу та рым з на мес нi кам стар шы нi Ка мi тэ та па пра цы, 
за ня тас цi i са цы яль най аба ро не Мi набл вы кан ка ма, чле нам 
Савета па дэ ма гра фiч най бяс пе цы Мiнск ага аб лас но га 
вы ка наў ча га ка мi тэ та Та ма рай ТРУБ ЧЫК.

— Та ма ра Iва наў на, пры Мiн скiм аб лас ным вы ка наў чым ка-
мi тэ це ўжо iс нуе Савет па дэ ма гра фiч най бяс пе цы. Але сё ле-
та ство ра ны яшчэ ад зін — гра мад скі Савет па дэ ма гра фiч най 
бяс пе цы. З чым гэ та звя за на i цi не бу дуць гэ тыя струк ту ры 
дуб ля ваць ад на ад ну?

— Пач нем з та го, што Савет па дэ ма гра фiч най бяс пе цы зай ма-
ец ца ка ар ды на цы яй i мiж ве да мас ным уза е ма дзе ян нем у вы ра шэн нi 
за дач, што па стаў ле ны Пра гра май. Сю ды ўва хо дзяць прад стаў нi кi 
ўсiх за цi каў ле ных дзяр жаў ных струк тур: пра ва ахоў ных, аду ка цыi, 
ахо вы зда роўя, спор ту, куль ту ры i гэ так да лей. Бяс спрэч на, i ра ней 
мы да лу ча лi да ра бо ты гра мад скасць i рэ лi гiй ныя ар га нi за цыi. У той 
жа час прый шлi да вы сно вы, што па вi нен быць i ней кi ка ар ды на-
цый ны ор ган, якi б скi роў ваў гра мад ства на вы ра шэн не ба лю чых 
праб лем, аб' яд ноў ваў на ма ган нi i па тэн цы ял дзяр жаў ных iн сты ту таў i 
гра мад ства.

I вось у чэр ве нi мы сфар-
мi ра ва лi та кую струк ту ру з 
прад стаў нi коў гра мад скiх, 
асвет нiц кiх i рэ лi гiй ных ар-
га нi за цый. Спа дзя ём ся, 
што яна бу дзе пра ца ваць 
у цес ным кан так це з Са-
ветам па дэ ма гра фiч най 
бяс пе цы i вы ра шаць ад ны i 
тыя ж за да чы, але маш та-
бы яе бу дуць больш знач ны мi — у ра бо це з мо лад дзю, роз ны мi 
ўзрос та вы мi i са цы яль ны мi гру па мi на сель нiц тва. А праб лем са-
праў ды ха пае. Ча му сён ня знi зi ла ся коль касць дзя цей у сем' ях, ча му 
на сель нiц тва абы яка ва ста вiц ца да свай го зда роўя? У свой час ува га 
да гэ тай тэ ма ты кi бы ла кры ху аслаб ле на. Та му на шы па мкнен нi — 
па вы сiць знач насць сям'i ў гра мад стве, вы ха ваць у лю дзей кло пат 
пра сваё зда роўе i зда роўе сва iх блiз кiх, пры вiць зда ро вы лад жыц ця, 
не га тыў нае стаў лен не да аса цы яль ных з'яў: ал ка га лiз му, нар ка ма нii, 
зла чын нас цi.

— Мiн ская воб ласць, на коль кi ва ло даю iн фар ма цы яй, ня-
дрэн на вы гля дае па дэ ма гра фii ў па раў на ннi з iн шы мi рэ гi ё на мi 
кра i ны…

— За 8 апош нiх га доў агуль ны ка э фi цы ент на ра джаль нас цi на Мiн-
шчы не па вя лi чыў ся з 10,1% да 12,8% i сён ня скла дае 13% — адзiн з 
са мых вы со кiх у рэс пуб лi цы. Су мар ны ка э фi цы ент на ра джаль нас цi 
так са ма ўзрос да 1,9, у той час як у кра i не ён — 1,6. Вар та ска заць, 
што знi жа ец ца i смя рот насць. Але гэ ты па каз чык, бяс спрэч на, нас 
не за да валь няе. Асаб лi ва хва люе тое, што лю дзi па мi ра юць ад знеш-
нiх пры чын. У вы нi ку вы твор ча га траў ма тыз му, утап лен ня, па жа раў, 
да рож на-транс парт ных зда рэн няў, су iцы ду, ал ка га лiз му, нар ка ма-
нii. Толь кi ўду май це ся: за паў год дзе па гэ тых пры чы нах за гi ну ла 
916 ча ла век, у тым лi ку скон чы лi жыц цё са ма губ ствам 216 ча ла век. 
Знi жэн не ёсць, але яно ня знач нае. Зна чыць, не да пра цоў ва ем у гэ-
тым пла не. А па пя рэ дзiць не га тыў ныя з'я вы мож на толь кi агуль ны мi 
сi ла мi — як дзяр жа вы, так i гра мад скас цi.

— Не сак рэт, што для Мiн скай воб лас цi, зрэш ты, як i ў цэ-
лым для кра i ны, ак ту аль ная праб ле ма ста рэн ня на сель нiц тва. 
А ста расць, як той ка заў, не ра дасць. Гэ та i без да па мож насць, i 
адзi но та. Бяс печ ныя ўмо вы жыц ця дзей нас цi ста рых так са ма ў 
по лi зро ку ство ра на га гра мад ска га фар мi ра ван ня?

— Так, на Мiн шчы не 24% пен сi я не раў, i з кож ным го дам iх коль-
касць па вя лiч ва ец ца. Та му ўсе ра зам мы па вiн ны пра ца ваць на ства-
рэн не бяс печ ных умоў пра жы ван ня для та кой ка тэ го рыi лю дзей. 
Для гэ та га ёсць усе ўмо вы: функ цы я нуе 23 тэ ры та ры яль ныя цэнт ры 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва, пры якiх пра цу юць ад дзя-
лен нi са цы яль най да па мо гi на да му. Усе, хто мае па трэ бу ў до гля дзе, 
мо гуць за ма ца ваць за са бой са цы яль на га ра бот нi ка. Хтось цi на плат-
най асно ве, а нех та i бяс плат на: за ле жыць ад да стат ку i ка тэ го рыi 
гра ма дзя нi на. Ство ра ны i но выя фор мы ра бо ты з са ста рэ лы мi. Яны 
мо гуць бяс печ на пе ра зi ма ваць у да мах-iн тэр на тах. Прак ты ку ем i да-
мы се зон на га зна хо джан ня. Та кiя пра цу юць у Вi лей цы, Стаўб цоў скiм, 
Са лi гор скiм ра ё нах, пла ну ец ца ад крыц цё ўста но вы па тра наж на га 
зна хо джан ня ў Ла гой скiм ра ё не. У та кiя «пры тул кi» па жы лыя лю дзi 
мо гуць з'е хац ца, каб пе ра ча каць ха лод ную па ру го да. Тут ство ра ны 
ўсе ўмо вы для кам форт на га жыц ця, ёсць тэ ле вi зар, ме ды цын скi пункт. 
Да жыль цоў на вед ва ец ца са цы яль ны ра бот нiк, якi i ў пе чы рас па лiць, 
i да па мо жа пры га та ваць ежу. Акра мя та го, улад коў ва ем пен сi я не раў, 
асаб лi ва адзi но кiх, у пры ём ныя, па тра наж ныя сем'i. На лет нi пе ры яд 
у Вi лей цы на ба зе се зон на га зна хо джан ня на ла дзi лi са цы яль ную да чу. 
Тут ад па чы лi i па пра вi лi зда роўе пяць сем' яў iн ва лi даў.

Ра зам з тым пры ем на, што ў цэнт раль ным рэ гi ё не ста ла больш 
шлю баў i менш раз во даў. За сем ме ся цаў ле тась бы ло за рэ гiст ра ва-
на 5460 шлю баў i 3672 раз во ды. Сё ле та гэ тыя па каз чы кi на ўзроў нi 
7000 i 3100. Па вя лiч ва ец ца коль касць шмат дзет ных сем' яў. У каст-
рыч нi ку бу дзем узна га родж ваць 36 ма цi, якiя вы ха ва лi пяць i больш 
дзя цей. У са ка вi ку та кiх жан чын бы ло 23.

— Са праў ды, гэ та пры ем ныя на вi ны. I ўсё ж, Та ма ра Iва наў-
на, ёсць ра ё ны, дзе асаб лi ва дрэн ная дэ ма гра фiч ная сi ту а цыя, 
вы со кая смя рот насць. З чым гэ та звя за на? I якiя за ха ды трэ ба 
ра бiць, каб вы пра вiць ста но вi шча?

— У аў тсай да рах — Мя дзель скi, Ка пыль скi, Круп скi, Ня свiж-
скi, Клец кi ра ё ны. На сель нiц тва тут ста рэе ка та стра фiч на. У той 
жа час ся рэд няя пра цяг ласць жыц ця па воб лас цi па вя лiч ва ец ца: з 
67,8 у 2006 го дзе да 71 го да ў 2013-м.

А «рэ цэп таў» для вы праў лен ня дэ ма гра фiч на га ста но вi шча шмат. 
У ад да ле ных ад ста лi цы мяс цо вас цях трэ ба больш ак тыў на ства раць 
но выя цi ка выя фор мы вы твор час цi, каб за ма ца ваць кад ры. На мой 
по гляд, у гра мад стве склаў ся стэ рэа тып, што мо ладзь iмк нец ца як 
ма га хут чэй тра пiць у го рад. Мяр кую, трэ ба да ваць маг чы масць вы-
пуск нi кам ву чыц ца ў го ра дзе, на бы ваць там спе цы яль насць, i ра зам 
з тым ства раць умо вы, каб яны вяр та лi ся на сваю ма лую ра дзi му. 
Бе ла ру сам здаў на ўлас цi ва па чуц цё род на га до ма, крэў ных су вя зяў, 
пры вя за насць да род ных мяс цiн. I гэ тыя па чуц цi трэ ба раз бу дзiць i 
пад трым лi ваць.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Асаб лi ва хва люе тое, што лю дзi 
па мi ра юць ад знеш нiх 
пры чын. У вы нi ку вы твор ча га 
траў ма тыз му, утап лен ня, 
па жа раў, да рож на-транс парт ных 
зда рэн няў, су iцы ду, ал ка га лiз му, 
нар ка ма нii. 

Дэ ма гра фiч ная бяс пе ка Дэ ма гра фiч ная бяс пе ка   ��

ЦI СТА НЕ
НАС БОЛЬШ?..

На Мiн шчы не ство ра ны
пер шы ў кра i не гра мад скі

Савет па дэ ма гра фiч най бяс пе цы 

ЗапрашальнікЗапрашальнік  ��

«Ро дам з мяс тэч ка»
Вы стаў ка «Ро дам з мяс тэч ка» ад кры ла ся ў На цы я наль ным 
мас тац кім му зеі Бе ла ру сі, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га знеш не па лі тыч на га ве дам ства.

Экс па зі цыя пры све ча на юбі лей ным да там зна ка мі тых ура джэн цаў 
Бе ла ру сі, вя до мых па лі тыч ных дзея чаў Дзяр жа вы Із ра іль, лаў рэ а таў 
Но бе леў скай прэ міі мі ру — 90-год дзю дзе ю ча га прэ зі дэн та Із ра і ля 
Шы мо на Пе рэ са і ствя ка ван ню 100-год дзя з дня на ра джэн ня бы ло га 
прэм' ер-мі ніст ра кра і ны Ме на хе ма Бе гі на.

У цы ры мо ніі ад крыц ця вы стаў кі пры няў удзел на мес нік мі ніст ра 
за меж ных спраў Бе ла ру сі Ва лян цін Ры ба коў. У сва ім вы ступ лен-
ні ён ад зна чыў, што гіс то рыя доб ра су сед скіх ад но сін бе ла ру саў і 
яў рэ яў на ліч вае шэсць ста год дзяў. Па вод ле яго слоў, ця пер у Із-
ра і лі пра жы ва юць больш за сто ты сяч вы хад цаў з Бе ла ру сі, што, 
без умоў на, са дзей ні чае па шы рэн ню су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін у 
роз ных сфе рах.

У экс па зі цыі прад стаў ле на 50 тво раў жы ва пі су і гра фі кі з фон даў 
На цы я наль на га мас тац ка га му зея
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ВЕ ЛА ЭК СКУР СIЯ 
ПА НАЧ НЫМ БРЭС ЦЕ

Больш за трыс та ве ла сi пе дыс таў ад гук ну лi ся на пра па-
но ву паўдзельнічаць у пер шай брэсц кай нач ной ве ла-
эк скур сiі. Ар га нi за та ры не ча ка лi та ко га анш ла гу, але 
ў эк стрэ маль ных умо вах не раз гу бi лi ся. Рэа лi зоў ва лi 
iдэю ве ла эк скур сii гра мад скае аб' яд нан не «Ру ча ёк» 
i пар тал «Вiр ту аль ны Брэст» пры пад трым цы Брэсц-
ка га гар вы кан ка ма.

«Та кой коль кас цi лю дзей нi хто, вя до ма, не ча каў. Мы раз-
лiч ва лi на сто, мак сi мум на 150 ча ла век», — ка жа адзiн з 
ар га нi за та раў ванд роў кi Анд рэй Ку хар чык. 

За бяс печ ва лi бяс пе ку маш таб на га ме ра пры ем ства су-
пра цоў нi кi ба таль ё на ДПС Брэс та i асоб на га спе цы яль на га 
ўзво да ДПС «Буг». Старт i фi нiш у гэ тым спа бор нiц тве да ваў 
тру бач, а ў паў зах для пуб лi кi iг ра ла скрып ка. Жы вая му зы ка 
на да ла ра ман тыч нас цi гэ тай ве ла сi пед най но чы.

З пар ку iмя 1 Мая эк скур сан ты ру шы лi ў му зей лiх та роў, 
а ад туль — у Брэсц кую крэ пасць. Ве ла сi пе дыс ты пра еха лi-
ся ва кол крэ пас цi i ўша на ва лi па мяць за гi ну лых аба рон цаў 
хвi лi най маў чан ня ка ля Веч на га агню.

Скон чы ла ся ве ла эк скур сiя ў Му зеi гiс то рыi го ра да, якi 
ад чы нiў свае дзве ры для ўсiх ах вот ных у 2 га дзi ны но чы. 
Па сло вах ар га нi за та раў, у блi жэй шы ме сяц пла ну ец ца 
за крыц цё ве ла се зо на. Пра па на ва на пра вес цi ад ра зу два 
ме ра пры ем ствы: ад но ў го ра дзе i ад но ў воб лас цi або ра-
ё не.

Кар. «Звяз ды»
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Па мёр ды рэк тар 
бе ла рус ка га ТЮ Га

Юрый Ку лік
Ды рэк тар Бе ла рус ка га рэс пуб-
лі кан ска га тэ ат ра юна га гле да-
ча Юрый Ку лік рап тоў на па мёр 
на 62-м го дзе жыц ця, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў тэ ат ры.

Па пя рэд няя пры чы на смер ці не 
на зы ва ец ца. Цы ры мо нія раз ві тан ня 
ад бу дзец ца 3 ве рас ня ў 13.00 у До ме 
лі та ра та ра. Як пла ну ец ца, па ха ва юць 
Юрыя Ку лі ка на Паў ноч ных мо гіл ках.

Юрый Ку лік скон чыў Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны тэ ат раль на-мас тац кі ін сты-
тут (1976) па спе цы яль нас ці «ар тыст 
дра ма тыч на га тэ ат ра і кі но». Слу жыў ар тыс там у тэ ат ры імя 
Яку ба Ко ла са (Ві цебск, 1976—1988). Быў на кі ра ва ны ў тэ атр 
імя Ян кі Ку па лы для рэ жы сёр скай ста жы роў кі (1988). Як рэ-
жы сёр-па ста ноў шчык ад быў ся ў ТЮ Гу (1991—1995). Пра ца ваў 
у Са ю зе тэ ат раль ных дзея чаў, ды рэк та рам Рэс пуб лі кан ска га 
тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі, з 2009 го да ад на віў ра бо ту ў 
ТЮ Гу ў якас ці ды рэк та ра.

Вя до мы як рэ жы сёр і дра ма тург, яго п'е сы не ад на ра зо-
ва ста ві лі ся ў роз ны час, спек так лі па п'е се «Ад на клас ні кі» 
(«Дзень птэ ра дак ты ля») і «Па ні За ві ру ха» з пос пе хам ідуць 
і сён ня ў ТЮ Гу.

На слыхуНа слыху  ��


