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— Цi лёг ка ма ла дой дзяў чы не па-
чаць бiз нес?

— А як вы ду ма е це? (Смя ец ца.)
— Ду маю, што не. Ад нак, гле дзя чы 

на тое, што ў вас атры ма ла ся, я ра зу-
мею, што гэ та маг чы ма...

— Усё рэ аль на i маг чы ма! Я вас у гэ-
тым за пэў нi ваю. Ча ла век сам за мi нае 
свай му шан цу на пос пех, пры дум ля ю чы 
ад га вор кi «за раз ня ма ча су, ня ма маг-
чы мас цi»... Усё ў вас ёсць! Хут чэй за ўсё, 
прос та не ха пае ма ты ва цыi. Я жы ву па 
прын цы пе, што мож на ўся го да сяг нуць, 
ка лi са праў ды гэ та га жа даць.

Зу сiм без во пы ту, не аб ход ных зна-
ём стваў бы ло цяж ка. Ты ж мя не ба чыш! 
— смя ец ца На стас ся, мi нi я цюр ная мi лая 
дзяў чы на. — Мно гiя не маг лi зра зу мець, 
ча го я ад iх ха чу. Роз ныя мо ман ты бы лi. 
Не ка то рыя пы та лi ся: «Дзяў чы на, а вам 18 
ёсць?» Асаб лi ва ў дзяр жаў ных iн стан цы ях 
не ха це лi мя не ўсур' ёз ус пры маць. Пры-
хо дзi ла ся iс цi на кам пра мi сы i да во дзiць, 
што я ма гу вес цi бiз нес.

— Рас ка жы це пра свой ка лек тыў.
— Наш ка лек тыў скла да ец ца з ча ты рох 

ча ла век. Я ад каз ваю за ар га нi за тар скiя 
спра вы. У на ша га кан ды та ра Юлii Са доў-
скай во пыт пра цы ўжо 12 га доў, ця пер яна 
кан ды тар вы шэй шай ка тэ го рыi. Пра ек там 
саkеs.bу мы зай ма ем ся з ёй ра зам ужо 
чац вёр ты год. Па зна ё мi лi ся, ка лi шу ка ла 
ча ла ве ка, якi б зра бiў торт мне на вя сел ле. 
Гэ та ця пер пра сцей, бо з'я вi лi ся лю дзi, якiя 
i на да му пра цу юць, а тры га ды та му нi чо га 
па доб на га на огул не бы ло. Мне ха це ла-
ся ка зач ны тор цiк, як на ма люн ку. Нi хто 
не ха цеў iм зай мац ца. Мне па шан ца ва ла, 
зна ё мыя да лi кан так ты Юлii. Яна пры га та-
ва ла прос та шэ дэўр! Торт на столь кi спа-
да баў ся нам i гас цям, што пас ля вя сел ля 
я на кож нае свя та за маў ля ла ў яе штось цi 
цi ка вень кае. Па ра лель на я пла на ва ла ад-
крыць улас ную ка вяр ню, кан ды тар скую. 
Як ба чы це, у пэў ны час, у пэў ным мес цы 
мы су стрэ лi ад на ад ну.

На огул, я ве ру, што ка лi ты ру ха еш ся 
ў пра вiль ным кi рун ку, то па трэб ныя лю дзi 
са мi зна хо дзяц ца, на леж ным чы нам склад-
ва юц ца аб ста вi ны. Пер ша па чат ко ва пла ны 
бы лi не рэ аль ны мi. Хут чэй, гэ та бы лi ма ры. 
Ка лi па ча лi пад лiч ваць ма тэ ры яль ную ба-
зу, вы ву чаць за ка на даў ства, ста ла зра-
зу ме ла, што не ўсё фi нан са ва мы мо жам 
са бе да зво лiць. За рэ гiст ра ва лi ЧУП, да мен 
саkеs.bу, та вар ны знак. Пер шыя клi ен ты, 
вя до ма, бы лi зна ё мыя. Спа чат ку я за маў-
ля ла ў Юлii. Усе, хто каш та ваў ла сун кi на 
ма iх свя тах, так са ма iш лi да яе. Так i за пра-
ца ва ла гэ тая зна ё мая ўсiм сiс тэ ма.

Наш бiз нес, хут чэй за ўсё, трэ ба раз-
гля даць як iн тэр нэт-бiз нес. Мы зай ма ем ся 
сай там, па блi ка мi ў са цы яль ных сет ках, рэ-
кла май у се цi ве. За ка зы пры ма ем так са ма 
ан лайн, гэ тым зай ма ец ца Iры на. За тым клi-
ен ты пры яз джа юць да нас з ужо кан крэт ным 
па жа дан нем, што i як. Так пра сцей. А по тым 
мы ра зам фан та зi ру ем, да па ма га ем iм.

Сайт пра ца ваў два га ды, i та ды мы 
змаг лi да зво лiць аран да ваць па мяш кан-
не, шмат ча су за тра цi лi на ра монт. За 

гэ ты час я па спе ла на ра дзiць дзi ця. 
Не маг ла па кi нуць зай мац ца лю бi май 
спра вай на ват на 38-м тыд нi ця жар нас цi. 
Ця пер дач ка з му жам. Ён з па ва гай ста-
вiц ца да май го пра ек та, пад трым лi вае.

Ня даў на пры ня лi ў штат яшчэ ад на го 
кан ды та ра. У нас чыс та жа но чы ка лек-
тыў. Нам ве се ла ра зам! Усе пры блiз на 
ад на го ўзрос ту, ёсць агуль ныя тэ мы.

Ня хай у нас не вя лi кая ка вяр ня, але мы 
га на рым ся, што ўжо гэ та га мы да бi лi ся 
аб са лют на са ма стой на i за ўлас ныя срод-
кi. Па куль гэ та сцiп лы ка фе тэ рый, але ў 
нас усё на пе ра дзе.

— Цi ад чу ва е це вы кан ку рэн цыю?
— Тры га ды та му, ка лi мы па чы на лi, 

па доб на га бы ло знач на менш. Ця пер гэ та 
па чы нае рас паў сюдж вац ца. Але больш 
на не афi цый ным уз роў нi. Жан чы ны зай-
ма юц ца вы пя кан нем на за мо ву на да му i 
раз гля да юць гэ тае хо бi як да дат ко вы за-
ро бак. Але мы ў пер шую чар гу ад та ко га 
ха це лi ады сцi. Мы га ран ту ем якасць, вы-
ка рыс тоў ва ю чы толь кi сер ты фi ка ва ныя 
пра дук ты пры вы ра бе на шых пры сма каў. 
Гэ та вель мi важ на! Я са ма, як ма ла дая ма-
цi, ра зу мею, на коль кi па трэб на, каб торт 
для дзi ця цi быў на ту раль ным. Кан ку рэн-
цыя не вя лi кая. Тых, хто, як i мы, ад каз вае 
за якасць, мас тац кае вы ка нан не, iн ды вi-
ду аль ны па ды ход да клi ен та, ма ла.

— Гэ та доб ра цi дрэн на?
— Кан ку рэн цыя — гэ та доб ра! Яна пры-

му шае ру хац ца на пе рад, ста на вiц ца лепш. 
Кан ды тар скi ры нак у на шай кра i не яшчэ 
не ахоп ле ны. I бу дзе вель мi доб ра, ка лi 
з'я вяц ца но выя па доб ныя пра ек ты. Мы, 
на прык лад, ча сам ад маў ля ем ся ад за ка-
заў, бо не ха пае ча су. Ця пер у нас пра цуе 
2 кан ды та ры, якiя вы пя ка юць да дзе ся цi 
тар тоў на дзень. А ха це ла ся б па спя ваць 
больш. Мы ў по шу ку пер са на лу. На ша мэ-
та не «ўрваць» як ма га больш гро шай. Нам 
важ на, каб лю дзi ста вi лi ся да сва ёй пра цы 
з лю боўю, ха це лi раз вi вац ца ў гэ тым кi-
рун ку. Цяж ка па да браць но вых лю дзей у 
ка ман ду. Але ж по пыт бу дзе!

— У чым асаб лi васць ва шых ла сун-
каў?

— Мы со чым за еў ра пей скi мi, аме ры-
кан скi мi тэн дэн цы я мi. Вы пя ка ем шмат 

цi ка вых i мi лых рэ чаў. Больш апi ра ем ся 
на аме ры кан скiя тра ды цыi. Сён ня вель-
мi па пу ляр ныя кап кей кi. Гэ та пi рож ныя з 
крэ мам, упры го жа ныя мас цi кай, вель мi 
смач ная аль тэр на ты ва тор там. Асаб лi ва 
на дзi ця чых свя тах i кар па ра ты вах. Торт 
раз рэ жаш, i ён ужо не та кi пры го жы. А 
тут кож на му гос цю па мi нi-тор цi ку. Га ту ем 
пе чы ва, пi рож ныя — як кла сiч ныя, так i 
не звы чай ныя, тор ты па хат нiх рэ цэп тах: 
«Мя до вы», «На па ле он»...

У нас iн ды вi ду аль ны па ды ход. Ка лi на 
кан крэт ны кам па нент алер гiя, мы за ме-
нiм яго. На днях атры ма лi вель мi цi ка вы 
за каз ад ма мы — ды зай не ра адзен ня. 
Яна пры вез ла ўзор тка нi ны, з якой па-
шы та су кен ка для ма лень кай iмя нiн нi цы, 
i па пра сi ла упры го жыць торт, як тка нi ну... 
Га лоў нае, каб клi ент за стаў ся за да во ле-
ны. Ця жэй за ўсё, ка лi лю дзi не мо гуць 
кан крэт на вы ка заць сваё па жа дан не. Мы 
ўлiч ва ем кож ную дэ таль. На прык лад, ка лi 
за маў ля юць торт на юбi лей, мы пы та ем, 
чым цi ка вiц ца юбi ляр, род яго дзей нас цi. 
Бы ва ла, што вы пя ка лi i iм пра вi за ва ную 
бу доў лю, i ры бал ку, i ба бу лю-iмя нiн нi цу 
за швей най ма шын кай... Уся го не пе ра-
лi чыць! Мы лю бiм упры гож ваць тор ты 
ма лень кi мi дэ та ля мi. Ка лi гэ та торт для 
дзяў чы ны, то на iм мо гуць быць i квет кi, i 
пры дат ная да ежы кас ме ты ка. Торт з'е лi, 
а са лод кi на па мi н аб свя це ў вы гля дзе 
па ма ды мож на па кi нуць i на ме сяц.

— Па якiх на го дах за маў ля юць у вас 
са лод кае?

— Са мыя па пу ляр ныя — вя сел лi i дзi ця-
чыя днi на ра джэн ня. Але я лi чу, што заў сё-
ды ёсць на го да для тор та! Не як мае сва я кi 
на бы лi ўчас так для да чы. У па да ру нак мы 
зра бi лi iм торт у вы гля дзе до ма з ага ро дам. 
I по тым сям' ёй вы бi ра лi, ка му якая дзя лян ка 
да ста нец ца. Цi, на прык лад, на быц цё аў та-
ма бi ля! Аль бо ка лi муж ма рыць пра ма шы-
ну, але па куль не мае да стат ко ва фi нан саў, 
ча му б не па да рыць яму са лод кi ва ры янт?

На шы тор ты — гэ та толь кi на ту раль-
ныя iн грэ ды ен ты i цал кам руч ная пра ца, 
та му вы печ ка не мо жа быць тан най. 1 кг 
тор та бу дзе каш та ваць ка ля 230 000. Мы 
на ма га ем ся ра бiць цэн нiк да ступ ным, але 
нi жэй апус цiць ужо не мо жам.

Га лоў нае — гэ та жа дан не! На тхняй-
це ся во пы там на шай ге ра i нi i ства рай це 
свае шэ дэў ры!

Ве ра нi ка ЦВIР КО

�

Вя до мы гіс то рык мо ды, аў-
тар больш як 30 кніг, ды зай-
нер, «зор ка» тэ ле ба чан ня, 
ка лек цы я нер Аляк сандр 
Ва сіль еў вы нес Ві цеб ску 
«мод ны пры суд»: пра чы таў 
лек цыю пра мо ду. Пад час 
на шай раз мо вы Аляк сандр 
Аляк санд ра віч быў у гу мо-
ры. Жар та ваў. Ад зна чыў, 
што яго вель мі цёп ла пры-
ма юць. Аў та ра гэ тых рад коў 
на ву чыў пла на ваць ра бо чы 
час і... на зваў ко ці кам.

— Ка го з бе ла рус кіх ды зай-
не раў вы ве да е це?

— Ве даю тых, хто ўжо пра-
цуе не ў Бе ла ру сі. Не ка то рыя з 
іх да сяг ну лі вя лі ка га пос пе ху. На-
прык лад, Ігар Ча пу рын ву чыў ся ў 
Ві цеб ску. Ула дзі мір Зу бец ро дам 
з Глус ка. Зна ё мы мне яшчэ адзін 
бе ла рус кі ды зай нер — Воль га, 
але проз ві шча яе не ве даю. Яна 
пра цуе ў Па ры жы. У яе вя лі кі дом 
мо ды, за сна ва ны кня зем Фе лік-
сам і кня гі няй Іры най Юсу па вы мі 
ў 1920-я га ды. Яна — бы лая ма-
не кен шчы ца з ма лень ка га бе ла-
рус ка га га рад ка. Вый шла за муж 
за ба га та га бан кі ра...

— Якую ацэн ку вы дас це бе-
ла рус кай мо дзе?

— Бе ла рус кая мо да 
вель мі імк нец ца да пры-
ро ды: у вас лю бяць лён, 
тры ка таж і са лом ку. 
А гэ та дрэн на. Эка ла-
гіч на чыс тая мо да бы ла 
па пу ляр ная на па чат ку 
1990-х, але з тых ча соў 
сплы ло шмат ва ды. Мо-
да не мо жа ста яць на 
мес цы. Ма гу па мы ляц-
ца, ад нак у бе ла рус кай 
мо дзе па нуе пры род-

ны стыль. Мо жа быць, гэ та — ба-
раць ба з гла ба лі за цы яй?

Ве даю, у вас шмат тры ка та жу 
і лё ну, і гэ та не да ра гое адзен не. 
Ін шай рэ пу та цыі ня ма. Я за не да-
ра гое і якас нае адзен не.

— Ці хо чац ца вам прай сці ся 
па кра мах Ві цеб ска, дзе пра да-
юц ца адзен не і абу так?

— Не. Мак сі мум — па абе даць, 
ад ка заць яшчэ жур на ліс там. Ні ў 
ад ным го ра дзе не ха джу па та кіх 
кра мах. Мне гэ та не ці ка ва зу сім. 
Вось у ва шых ан ты квар ных кра-
мах мне спа да ба ла ся. Я сён ня 
быў у трох ан ты квар ных кра мах і 
ку піў рэ чы для ма ёй ка лек цыі.
«Што зда ва ла ся 
без гус тоў ным ста год дзе та му, 
ця пер лі чыц ца шэ дэў рам»

— Рас про даж адзен ня — гэ-
та доб ра?

— Я з за да валь нен нем куп ляю 
рэ чы па з ні жа ных цэ нах у го ра-
дзе, дзе зна хо джу ся, ка лі знай ду 
муж чын скае адзен не ма іх па ме-
раў.

— А ў Маск ве куп ля е це неш-
та?

— Ні ко лі ні чо га не на бы ваў. 
Там усё каш туе ў 3 ра зы да ра-
жэй, чым у Па ры жы. Я не на столь-
кі ба га ты ча ла век, каб вы кід аць 

гро шы ў форт ку.
— Якія так зва ныя «блы шы-

ныя» рын кі леп шыя ў Еў ро пе?
— У Па ры жы і Лон да не, у Ве-

не цыі, Бру се лі, ка лі ве да еш мес-
цы.

— Са мае «за бой нае» спа лу-
чэн не адзен ня?

— Ня ма та ко га. Мо да вель мі 
лег ка дум ная і так час та змя ня ец-
ца. І тое, што зда ва ла ся без гус-
тоў ным і «за бой ным» у мі ну лым 
ста год дзі, за раз лі чыц ца шэ дэў-
рам сты лю. Гэ так жа і ў бу ду чы ні, 
ка лі на сту піць XXІІ ста год дзе, усе 
бу дуць здзіў ляц ца: Бо жа мой, як 
яны сціп ла апра на лі ся ў мі ну лым 
ста год дзі!

— У наш час жан чы на мо жа 
быць мод най, ка лі но сіць ка пя-
лю шык?

— Ка пя лю шы ка не па він на 
быць ні ко лі. Ка пя лю шы кі па мер лі 
ў 1968-м пры ру ху хі пі. Гэ та бы ло 
даў но. Які ка пя лю шык?

— Абу так ады гры вае вя лі-
кую ро лю ў ства рэн ні жа но ча-
га воб ра за?

— Так, але вы бар абут ку за-
ле жыць ад та го, якая пра фе сія ў 
жан чы ны, які ўзрост, як яна хо-
ча ся бе прад ста віць: ці хо ча яна 
быць на вы шы ні (но сіць аб ца сы), 
або не. Абу так важ ны — як кас ме-
ты ка, пар фу ма, пры чос ка... Нель-
га ска заць, як па він на вы гля даць 
мод ная жан чы на. Усё глы бо ка ін-
ды ві ду аль на і пры вя за на да сты-
лю кож най жан чы ны.

— І муж чы ны?
— Без умоў на, як і дзі ця ці.
— У Бе ла ру сі апош нія не-

каль кі га доў вель мі шмат пі-
шуць і га во раць пра тое, ці не-
аб ход на школь ная фор ма...

— Якой фор ма па він на быць, 
не ве даю. Ка лі яна рэ ка мен да-

ва на, ка лі дзі ця ву чыц ца ў дзяр-
жаў най на ву чаль най уста но ве, 
ду маю, гэ та ня дрэн на. Але ж 
шко лы бы ва юць роз ныя: ёсць і 
гім на зіі, пры ват ныя на ву чаль ныя 
ўста но вы. І пры му сіць усіх ха дзіць 
у ад ной фор ме не маг чы ма. Як і ў 
Еў ро пе, ёсць, на прык лад, лі цэі, 
дзе ні я кай фор мы ня ма.

Фор ма му сіць ха ваць ней кія 
кла са выя рас сла ен ні. Мо жа быць, у 
Бе ла ру сі гэ та не так і ві даць, але ж 
ёсць ба га тыя і бед ныя. І, без умоў-
на, крыўд на, ка лі ад на дзяў чын ка 
ўвесь час у шко лу пры хо дзіць у 
«брэн дах», а дру гая не мо жа са бе 
гэ та га да зво ліць. Школь ная фор ма 
да па мо жа гэ та ні ве ля ваць.

Я на сіў у дзя цін стве школь ную 
фор му, але яе не на ві дзеў. Лі чыў, 
што горш пры ду маць бы ло не маг-
чы ма: шэ ры хлап чу ко вы кас цюм 
і дзя воц кі на бор: ка рыч не выя су-
кен кі з фар туш кам чор ным і бе-
лым (на свя це) — гэ та быў жах.

— Што ро біць дзяў чат вуль-
гар ны мі, якая мя жа па між сек-
су аль нас цю і вуль гар нас цю?

— Ба ю ся ад каз ваць на гэ тае 
пы тан не... Не ры зык ну. Це ла 
ста ла знач на важ ней шым, чым 
адзен не: куп ля юць па раў наль на 
тан ную воп рат ку і тра цяць гро шы 
на фіт нес... А ўсё та му, што ўсе 
звар' я це лі на сек се, усе хо чуць 
як ма га больш, час цей, ка лі мож-
на, кож ны дзень. Та му ўсе хо чуць 
ура зіць пры га жос цю свай го це ла, 

веч най ма ла до сцю. Вель мі мно гія 
дзяў ча ты і, ра дзей, юна кі хо чуць у 
«кан ку рэнт най ба раць бе» быць у 
поў ным уз бра ен ні...

«Ка лі ня ма пла на, вы ні чо га 
ў жыц ці не па спе е це»

— У вас та кі на сы ча ны ра бо-
чы гра фік. Як вы трым лі ва е це? 
Чы таў, не ўжы ва еце спірт ное.

— Як і нар ко ты кі.
— Гэ та са мо са бой...
— Для мя не гэ та, як вы ка жа це, 

са мо са бой, а для ка гось ці — не. 
Ве даю шмат спе ва коў і не толь кі, 
якія зло ўжы ва юць та кі мі рэ ча мі.

Каб заў сё ды па спя ваць, ма гу 
па ра іць аб за вес ці ся што дзён ні-
кам з рас кла дам. У ка гось ці ён 
на ма біль ным тэ ле фо не, на кам-
п'ю та ры, а ў мя не ён прос та ў 
кні жач цы. Там я пі шу, у якія дні 
а якой га дзі не што я па ві нен зра-
біць. За раз у мя не за ня тыя ўсе 
дні да 15 сту дзе ня. Гэ та не так 
шмат, па вер це мне. Мно гія мне 
ка жуць: як гэ та да 15 сту дзе ня 
ён ве дае, дзе абе дае, вя чэ рае, 
што ро біць?.. Для па раў на ння: я 
сяб ра ваў бліз ка з Рас тра по ві чам, 
дык у яго бы ло на 3 га ды на пе рад 
усё рас пі са на.

Ка лі мне ка жуць: а ці не маг лі 
б вы да нас пры ехаць у Ка зах стан 
10 каст рыч ні ка, у нас бу дзе свя та. 
Вя до ма, мог бы, ка лі б за га дзя 
ска за лі. Але сён ня, у ся рэ дзі не ве-
рас ня, на 10 каст рыч ні ка пла на-
ваць ні як не ма гу. Я імк ну ся быць 
дыс цып лі на ва ным, не да зва ляю 
са бе абы-якіх ве ча ры нак. Што 
зна чыць «сён ня гуль нём»? Як, 
ка лі ў мя не цяг нік ноч чу або са-
ма лёт а 6-й га дзі не ра ні цы?

Вось сён ня пры ехаў у Ор шу а 
пер шай но чы з Літ вы. 1,5 га дзі ны 
яз ды да Ві цеб ска. Пры вез лі сю ды, 

па кла лі спаць у 3 но чы ў га тэ лі 
«Эры дан».

А 8-й га дзі не пра чнуў ся, пры-
няў ван ну. Гэ та за да валь нен не для 
мя не, та му што звы чай на пры маю 
душ. Да 9 га дзін мог на ле жаць са-
бе. Мо жа це са бе ўя віць? Я пра ва-
ляў ся ў лож ку, па га ліў ся, пра вёў 
усю не аб ход ную тэ ра пію з тва рам: 
зра біў усе ад наў лен чыя пра цэ сы, 
каб быць ма ла дым і пры го жым. 
Так са ма не ма ла важ на.

Га дзін па 5-6 сплю. Ма гу спаць 
у лю бым мес цы і ў лю бым ста но ві-
шчы: у са ма лё це, ма шы не — без 
праб лем. Бо я даю са бе за гад. 
Ка лі не за сну, ма гу па дра маць, 
як кот: ён ву ша мі чуе, ва чы ма ба-
чыць, але ад чу вае ўсё...

Ка лі ў вас ня ма пла на, та ды 
вы ні чо га ў жыц ці не па спе е це. 
Ка лі зна ё мы пра па ноў вае вам, 
на прык лад, су стрэц ца: «Вый дзем 
на су вязь на пры кан цы тыд ня, а 
по тым вы ра шым...» Так ра біць 
нель га. Вы ра шай це ад ра зу і за-
піс вай це час і мес ца су стрэ чы — 
вось так ра бі це. Стаў це мэ ту і вы-
кон вай це, та ды ўсё па спе е це...

— Мо ёсць уні вер саль ны рэ-
цэпт, як быць пры го жым і мод-
ным?

— Ёсць уні вер саль ны сро дак 
— гі гі е на! Лю дзі па він ны рэ гу ляр-
на ха дзіць у душ або пры маць 
ван ну, мыць га ла ву. Та му што 
зліп лыя ва ла сы — не са мы пры-
го жы ва ры янт...

Трэ ба са чыць за ста нам зу боў 
аба вяз ко ва. Ка рыс тац ца пар фу-
май, та му што не пры ем ныя па хі 
трэ ба пе ра бі ваць, мы ж жы вё лы. А 
да лей усё — па ўлас ным жа дан ні.

— Вы гля дзі це на мя не, як на 
пра гра ме «Мод ны пры суд»...

— Так. Ці згод ны?
— Згод ны!

За да во ле ны? 
Ска жы це «мяў!»

— Што вам дае ўдзел у пе ра-
да чах «Мод ны пры суд»?

— За да валь нен не, вя до масць, 
гро шы — ужо ня ма ла! Сты мул, каб 
зра біць жан чын леп шы мі. Зра зу-
мей це, што пра гра мы ро бяц ца не 
дзе ля та го, каб ін ды ві ду аль на ака-
заць да па мо гу ней кай жан чы не. Я 

ду маю, што пра гра ма — гла баль-
ная да па мо га міль ё нам лю дзей у 
вы ха ван ні доб ра га сты лю ...

— Ці час та на пры кан цы пра-
гра мы яе га лоў ныя ге ра і ні бы-
ва лі не за да во ле ны?

— Рэд ка. Ка лі не па мы ля ю ся, 
толь кі двой чы жан чы ны ад маў ля лі ся 
пры знаць, што ім вы бра лі з адзен ня 
тое, што трэ ба. Та кія скан да ліст кі 
бы лі. Ка за лі, што ні чо га ім не па да-
ба ец ца, а ў чым яны прый шлі, тое 
знач на леп шае! На вош та та ды бы-
ло пры хо дзіць? Я ду маю, што гэ тыя 
жан чы ны па во дзі лі ся бе та кім чы-
нам з-за ўлас ці вас ці ха рак та ру. Бы лі 
ўпэў не ны, што ўсё ў іх у нор ме...

— Вы час ты госць у Бе ла ру-
сі, на пэў на, і та му яшчэ, што тут 
на ра дзі ла ся ва ша ма ма.

— Мя не ўвесь час за пра ша юць у 
Бе ла русь. У мін скі мас тац кі му зей, 
Ня свіж скі за мак, а так са ма Мір скі, 
Гро дзен скі за мкі... І час та про сяць: 
дай це нам су кен ку, на прык лад. Але 

я ду маю, што трэ ба ж за ра біць, а я 
ў гэ тым сэн се — сквап ны ча ла век. 
А ўсё та му, што ў мя не вя лі кая коль-
касць су пра цоў ні каў. Я ця пер не ма-
гу толь кі зай мац ца даб ра чын нас цю. 
А тыя, хто про сяць мя не аб чымсь ці 
ў вас, яны ні чо га не мо гуць мне пра-
па на ваць, акра мя сла вы ў Бе ла ру сі. 
Але гэ та — так са ма ня дрэн на!

— Зна чыць, даб ра чын нас цю 
вы не зай ма е це ся?

— Я да па ма гаю дзе цям, раб-
лю, што ма гу, для пры тул каў кі-
ну тых жы вёл... Ха ця, бы вае, да ру 
му зе ям рэ чы, зай ма ю ся рэ стаў-
ра цы яй, ат ры бу цы яй... І ў Ві цеб-
ску апош няе зра біў у края знаў-
чым му зеі. Гэ та бы ло ўжо даў но. 
Я пра вёў ат ры бу цыю дзвюх ка-
лек цый. І атры маў ліст: «Дзя куй 
вам, Аляк сандр Аляк санд ра віч!..» 
Так са ма ня дрэн на, праў да?

— Пра што вы ма ры це?
— Мае ма ры ўсе ажыц ця ві лі ся. 

А та ем ныя — яны не для пуб ліч на-
га апо ве ду! Ча сам ра зу ме еш, што 
боль ша га ні чо га зра біць нель га. Ін-
шы раз пы та юць: «А мо жа це больш 
чым 32 кні гі на пі саць?». Мож на і 64, 
але ўжо з да па мо гай «ра боў». Так 
ро бяць вель мі мно гія, ка лі за іх пра-
цу юць лі та ра тур ныя ра бы.

— Што вы маг лі б па жа даць 
чы та чам?

— Ёсць шмат лю дзей, якія 
ад чу ва юць ся бе ня шчас ны мі. Ім 
зда ец ца, што ўсё дрэн на; з та го 
мо ман ту, як пра чну лі ся, і гэ так 
да лей. Нель га жыць у не га ты ве, 
мак сі мум ап ты міз му!

Я вам чымсь ці да па мог? Ці за-
да во ле ны мае кош кі? (звяр та ец ца 
да жан чын-жур на ліс так. — Аўт.). 
Пра віль на, і ко цік (гля дзіць на мя-
не. — Аўт.). За да во ле ны? Та ды 
ска жы це мяў, ко цік!

— З за да валь нен нем. Мяў.
Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Аляк сандр ВА СІЛЬ ЕЎ:

«УСЕ ЗВАР' Я ЦЕ ЛІ НА СЕК СЕ»

Там усё каш туе ў 3 ра зы 
да ра жэй, чым у Па ры жы. 
Я не на столь кі ба га ты 
ча ла век, каб вы кід ваць 
гро шы ў форт ку.

За раз у мя не за ня тыя ўсе 
дні да 15 сту дзе ня. Гэ та не 
так шмат, па вер це мне. Для 
па раў на ння: я сяб ра ваў 
бліз ка з Рас тра по ві чам, 
дык у яго бы ло на 3 га ды 
на пе рад усё рас пі са на.

Свая спра ваСвая спра ва  ��

«Заў сё ды ёсць на го да для тор та!»
На аме ры кан скiм тэ ле ба чан нi ёсць па пу ляр ная рэ алi-
цi-пе ра да ча «Саkе bоss». Ула даль нiк пя кар нi Ба дзi 
Ва ласт ра ра зам з ка ман дай кан ды та раў вы раб ля-
юць незвычайныя тор ты. Прос та гля дзiш i дзi вiш ся 
люд ской фан та зii! Тор ты не ве ра год ных па ме раў — у 
вы гля дзе ка раб лёў, бу дын каў... Ка лi я ба чы ла гэ тыя 
вы ра бы мас тац тва, ус па мi на ла вiт ры ны бе ла рус кiх 
кан ды тар скiх, дзе на ўрад цi мож на знай сцi неш та цi-
ка вей шае, чым бя роз кi, ру жач кi ды мiш кi на па ля не. 
Але ж ка лi на ды хо дзiць свя та, заў сё ды хо чац ца чым-
не будзь здзi вiць. Так мя не ад ной чы здзi вi лi сяб ры, 
па да ра ваў шы на дзень на ро дзi наў не звы чай ны торт, 
на якiм кра са ваў ся амаль увесь жа но чы ар се нал: па-
ма да, пуд ра, це нi... Вя до ма ж, пры-
дат ныя ў ежу. За тым я спы та ла ў iх, 
дзе яны знай шлi та кi цуд. У ад каз 
сяб ры па зна ё мi лi мя не з На стас сяй 
Шы рэй кай, якая ад кры ла свой бiз-
нес па вы ра бе i про да жы экс клю зiў-
най кан ды тар скай пра дук цыi.

Ча ла век сам за мi нае свай му 
шан цу на пос пех, пры дум ля ю чы 
ад га вор кi «за раз ня ма ча су, ня ма 
маг чы мас цi»...

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пас ля шко лы Ула дзі мір 
спра ба ваў па сту піць у ва ен-
ную ака дэ мію, але не ха пі ла 
ба лаў. Каб не губ ляць час, 
пай шоў у Друй скае СПТВ, 
на быў пра фе сію ме ха ні за-
та ра ме лі я ра цый ных ра бот, 
па спеў па пра ца ваць у кал га-
се на трак та ры. Тэр мі но вую 
служ бу нёс у па вет ра на-дэ-
сант ных вой сках. Пас ля ар-
міі ад нёс да ку мен ты ў ляс ны 
тэх ні кум... 

Дзіў ны мі шля ха мі вя дзе 
лёс ча ла ве ка, каб у рэш це 
рэшт вы вес ці да са праўд ных 
вы шынь у пра фе сіі! Пра фе сія 
лёт чы ка-на зі раль ні ка — ад на 
з са мых рэд кіх у на шай кра і-
не, скла да ных і ад каз ных. Але 
ме на ві та ў ёй хло пец з Мёр-
шчы ны знай шоў сваё са праўд нае 
пры зван не.

Дзя ся ты па вет ра ны се зон сё ле та 
на служ бо вым ра хун ку Ула дзі мі ра Пі-
ра га — ад на го з на зі раль ні каў авія-
цый най ахо вы ля соў, якую ў Бе ла ру сі 
вы кон вае ўні тар нае прад пры ем ства 
«Бел ле са вія». Больш за 1200 га дзін, 
пра ве дзе ных у па вет ры, зра бі лі яго 
вы са как лас ным спе цы я ліс там у спра-
ве за ха ван ня на шай пры ро ды, яе дзі-
вос най пры га жос ці і не злі чо ных ба-
гац цяў. З на ды хо дам кож на га па жа-
ра не бяс печ на га се зо на, які звы чай на 
па чы на ец ца з ся рэ дзі ны кра са ві ка і 
доў жыц ца да па чат ку каст рыч ніц кіх 
пры ма раз каў, Ула дзі мір Пі рог вя дзе 
піль ны кант роль за ад ной з са мых 
за па вед ных тэ ры то рый на шай кра і ны 
— бе ла рус кім Па азер' ем. Вось і сё ле-
та ад на з га лоў ных за дач пі ло та — по-
шук і вы яў лен не ляс ных уз га ран няў, 
вы зна чэн не ка ар ды нат вог нен най 
не бяс пе кі і свое ча со вае па ве дам лен-
не пра гэ тыя «зна ход кі» на зем ным 
служ бам ляс ной ахо вы. Здзяй сня-
ю чы чар го вы па лёт па за га дзя вы-
зна ча ным марш ру це, з ілю мі на та ра 
вер та лё та «МІ-2», аль бо ня стом на га 

па вет ра на га пра цаў ні ка «АН-2» пі-
лот узі ра ец ца ў бяс край ні да ля гляд, 
каб за ўва жыць на ват ма лень кі стру-
мень чык ды му і імк лі ва да ім чац ца да 
гэ тай кры ні цы не бяс пе кі. Ка лі доў га 
па нуе су хое і га ра чае на двор'е, пра-
ца ваць да во дзіц ца з па двой най, а то 
і з па трой най энер гі яй, здзяйс няць 
за дзень на ват па два аб лё ты ахоў-
най тэ ры то рыі. У спё ку ўзрас та юць 
на груз кі не толь кі на пра цу ру ха ві коў 
па вет ра ных бар тоў, але так са ма і на 
фі зіч ны стан пі ло таў. Не здар ма пра цу 
па вет ра на га на зі раль ні ка ста вяць у 
адзін шэ раг з пра фе сі яй лёт чы каў-
штур ма наў гра ма дзян скай авія цыі. І 
да ро га ў гэ тыя пра фе сіі ад кры ва ец ца 

толь кі моц ным, ду жым, вы нос лі вым.
«Па вет ра ная дзе ся ці год ка» не 

толь кі вы пра ба ва ла Ула дзі мі ра Пі ра-
га на фі зіч ныя здоль нас ці як пі ло та, 
але вы ве ла яго ў лік леп шых спе цы-
я ліс таў «Бел ле са віі», якім да ве ра на 
кі ра ваць цэ лым пад раз дзя лен нем. 
З 2007 го да Ула дзі мір ад на ча со ва 
з'яў ля ец ца і на чаль ні кам По лац ка га 
авія ад дзя лен ня. На яго ад каз нас ці 
як кі раў ні ка стан узлёт най па ла сы 
і вер та лёт най пля цоў кі, бу дын ка 
ба зы для пра цы і ад па чын ку пі лот-
на га скла ду, на ву чан ня па жар ных-
дэ сант ні каў. У гэ тым ад дзя лен ні ў 
якас ці дэ сант ні ка-па жар на га. Пі рог і 
сам па чы наў пра цу ў «Бел ле са віі».

— Ка лі ву чыў ся ў По лац кім ляс-
ным тэх ні ку ме, у час лет ніх ка ні кул 
пра ца ваў у па жар на-дэ сант най гру-
пе. Да па ма га ла ар мей ская пад рых-
тоў ка ў па вет ра на-дэ сант ных вой-
сках. Ці ка ва бы ло па спра ба ваць ся-
бе на ўтай ма ван ні вог нен най сты хіі, 
— ка жа Ула дзі мір Пі рог. — Два га-
ды ля таў на ляс ныя ўзга ран ні. Пры 
раз мер ка ван ні з тэх ні ку ма атры маў 
пра па но ву ў гэ тае авія ад дзя лен не 
на па са ду ін струк та ра-дэ сант ні ка.

Ле там 2003-га Ула дзі мі ру пра па-
на ва лі лёт ныя кур сы ў Мас коў скай 
воб лас ці. Та га час ны кі раў нік «Бел-
ле са віі» Аляк сей Пшон ка раз гле-
дзеў у ма ла дым дэ сант ні ку бу ду ча га 

доб ра га спе цы я ліс та па вет ра най 
ахо вы, ад каз на га і прын цы по ва га 
ра бот ні ка. Па спя хо ва скон чыў шы 
кур сы, Ула дзі мір пра ца ваў у роз-
ных ад дзя лен нях — у Го ме лі, Пін-
ску, Ма зы ры. Тры вяс но ва-асен нія 
се зо ны пра вёў у ка ман дзі роў ках, 
ля таў амаль над усёй Бе ла рус сю. 
Мог спы ніц ца на ста лае жыц цё ў 
лю бым з гэ тых га ра доў, але не ча-
ка на з'я ві ла ся па са да ў По лац ку, і 
тэ ры то ры яй яго пра фе сій най ува гі 
ста ла бе ла рус кае Па азер'е.

Ка лі ўгля дзец ца ў кар ту марш-
ру таў по лац ка га авія па тру ля, ня-
цяж ка за ўва жыць на ёй тэ ры то рыі, 
якія асаб лі ва ахоў ва юц ца: за каз-
ні кі «Ель ня», «Асвей скі», «Чыр во-
ны Бор», «Казь ян скі», «Вя лі кае 
аст ра ві та», «Лон на», «Фа мі но», 
«Сінь ша», на цы я наль ны парк 

«Брас лаў скія азё ры», ба ло ты «Мох», 
і «Ле бя дзі ны мох». Ахоў ная тэ ры то-
рыя по лац ка га авія ад дзя лен ня скла-
дае без ма ло га 808 ты сяч гек та раў. 
За дзе ся ці год дзе па лё таў над гэ тай 
тэ ры то ры яй на ёй не ўзні ка ла сур'-
ёз ных уз га ран няў, якія на нес лі б не-
па праў ную шко ду пры ро дзе.

— Га лоў нае ў на шай пра цы — 
— своечасова апынуцца ў месцы 
небяспекі. Без дапамогі авіяцыі гэта 
было б немагчыма, — кажа Уладзімір 
Пірог, пакідаючы гарачы салон напра-
цаванага за доўгі палёт верталёта.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

По лац кі ра ён.

ЗАХАВАЛЬНІК 
БЕ ЛА РУС КА ГА ПА АЗЕР'Я

Праз ба ка вы iлю мi на тар вер та лё та «МI-2» Ула дзi мiр Пi рог ад соч вае 
па вет ра ную пра сто ру на ад лег лас цi да 20 кi ла мет раў.

Вы спа на Дзвi не — ад на з лю бi мых мяс цiн дзя цiн ства Ула дзi мi ра.

Уз га ран не, вы яў ле нае i лiк вi да ва нае 
на ран няй ста дыi сi ла мi дэ сант нi каў 
у дрэ тун скiх ля сах на По лач чы не.

Вяр тан не з чар го ва га па тру ля ван ня, якое прай шло Вяр тан не з чар го ва га па тру ля ван ня, якое прай шло 
су мес на з пi ло там-iн струк та рам 1-га кла са, ко лiш нiм су мес на з пi ло там-iн струк та рам 1-га кла са, ко лiш нiм 

ва ен ным лёт чы кам, пад пал коў нi кам за па су ва ен ным лёт чы кам, пад пал коў нi кам за па су 
Ва сi лём Аў дзе е вым.Ва сi лём Аў дзе е вым.


