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Не ўза ба ве най ста рэй шы 
скульп тар Бе ла ру сi Анд рэй 
За спiц кi ад зна чыць свой 
90-га до вы юбi лей. Пра гэ-
та га ча ла ве ка са праў ды 
мож на ска заць, што жыц цё 
прай шло не да рэм на. Яго 
тво ры ўпры гож ва юць мiн-
скiя ву лi цы: ля iх мы ўскла-
да ем квет кi, су стра ка ем ся 
пад час спат кан няў, а ча сам 
прос та пра хо дзiм мi ма, быц-
цам не за ўва жа ю чы, але ўсё 
роў на ве да ем, што яны ёсць. 
Пом нi кi Мак сi му Гор ка му i 
Ян ку Ку па лу ў ад най мен ных 
пар ках, Мiц ке вi чу, Цы ял коў-
ска му, Гле ба ву... Уся Бе ла-
русь па кла ня ец ца яго ге ро-
ям: Ска ры ну — у По лац ку, 
На стас сi Куп ры я на вай — у 
Жо дзi не, Цёт цы — у Аст ры-
не, на яе ра дзi ме...

Сцiп лая май стэр ня ў ад ным 
з ра ё наў Мiн ска. Ме на вi та тут 
ства рае свае шэ дэў ры за слу-
жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру-
сi. Ня гле дзя чы на свой уз рост, 
май стар-са ма вук па-ра ней ша му 
ў страi. Толь кi скон чыў ля пiць Мi-
ха i ла Са вiц ка га, як ужо за вi ха ец-
ца ля бюс та га лоў на га ды ры жо ра 
На цы я наль на га сiм фа нiч на га ар-
кест ра. Заўт ра бу дзе iн шая спра-
ва, но вы ге рой. Кру цiц ца, бы тая 
ва вёр ка. На ват за раз, ка лi мы 
прый шлi, не пры сеў нi вод на га 
ра зу: усё хо дзiць, неш та па каз-
вае. I так увесь час — без ад па-
чын ку, без пры пын ку на доў гiм 
шля ху пад наз вай жыц цё.

З ды нас тыi твор цаў
У да лё кiм 1924 го дзе ў мяс-

тэч ку Ма зоў ша, што ка ля Вар-
ша вы, у сям'i мас та ка-лi тог ра фа 
i на стаў нi цы му зы кi на ра дзiў ся 
хлоп чык. На свет з'я вiў ся твор-
ца. Толь кi пра гэ та яшчэ нi хто 
не па да зра ваў, хоць ме лi ся ўсе 
пад ста вы: дзед быў мас та ком, 
та та — май страм пла ка та.

Спад чын насць зра бi ла сваю 
спра ву. Твор чыя здоль нас цi ў 
дзi ця цi па ча лi пра яў ляц ца ўжо 
ў Вар ша ве, ку ды сям'я За спiц-
кiх вы му ша на бы ла пе ра ехаць. 
Ад ной чы баць ка пры нёс да ха ты 
кнi гу пра Мi ке лан джа ла i скры-
ню з плас ты лi нам. Чы таць ма-
лы Анд рэй ка не вель мi лю бiў, а 
вось ля пiць па чаў ад ра зу. Ма цi, 
дзя ду лю, сяб роў... Сы на за пi са лi 
на кур сы леп кi i ма ля ван ня. Там 
хлоп чы ку вы да лi па свед чан не, 
дзя ку ю чы яко му ён мог бяс плат-
на на вед ваць усе му зеi Вар ша-
вы. З та го ча су до ма Анд рэя 
амаль не ба чы лi: ён за ка хаў ся... 
у мас тац тва.

Пер шая вай на 
i дру гая... ра дзi ма

У Мiнск Анд рэй За спiц кi пры-
ехаў яшчэ да вай ны. У 1939 го-
дзе па ча ло ся на ступ лен не нем-
цаў на Поль шчу. Даб ра лi ся i да 
Вар ша вы.

— Зда ва ла ся, што жыц цё 
скон чы ла ся, — ус па мi нае Анд-
рэй Мi хай ла вiч. — Ноч чу ля та-
лi са ма лё ты, удзень не сцi ха ла 
стра ля нi на.

На дом, дзе жы ла сям'я За-
спiц кiх, упа ла бом ба. На шчас це, 
лю дзей толь кi пры сы па ла. Пры 
да па мо зе сяб роў ра зам з iн шы-
мi жы ха ра мi па кi ну лi го рад. Гэ та 
бы ла яго пер шая вай на...

У Мiн ску баць ка ўлад ка ваў ся 
ў Дом дру ку. Стаў каш тоў ным 
спе цы я лiс там: да гэ туль у ка ля-
ро вай лi таг ра фii тут яшчэ нi хто 
не пра ца ваў. Пят нац ца цi га до ва-
га Анд рэя ад да лi на вы ха ван не 
ў Дом на род най твор час цi. Та-
ле на вi та га хлоп чы ка хут ка 
за ўва жы лi — i ён тра пiў у 
Маск ву, на вы ста ву пер-
шай дэ ка ды бе ла рус ка га 
мас тац тва i лi та ра ту ры. 
Тут — i пер шыя ўзна га ро-
ды! За бюст Дзяр жын ска га 
яму ўру чы лi Гра ма ту Вяр-
хоў на га Са ве та БССР.

Пас ля та ко га пос пе ху 
Дом на род най твор час цi 
на кi ра ваў Анд рэя За спiц ка-
га ў шко лу юных та лен таў 
пры Ака дэ мii мас тац тваў, 
што ў Ле нiн гра дзе. Ра зам з 
прад стаў нi ка мi ўсiх рэс пуб лiк бы-
ло га СССР за год юнак за свой-
вае твор чую на ву ку i па спя хо ва 
здае iс пы ты. За тым з лёг кас цю 
па сту пае ў ака дэ мiю. Толь кi ву-
чыц ца там Анд рэю не да вя дзец-
ца: не ўза ба ве пач нец ца Вя лi кая 
Ай чын ная вай на. Юнак па куль 
пра гэ та не ве дае, куп ляе бi лет 
на цяг нiк i ад праў ля ец ца да ха ты 
на ка нi ку лы.

Дру гая вай на 
i су стрэ ча з до мам

Як толь кi Анд рэй За спiц кi пры-
ехаў у Мiнск, па ча ла ся вай на. Да-
лей шы лёс ма ла до га скульп та ра 
быў вы ра ша ны. Для ад праў кi на 
фронт абод ва За спiц кiя не па ды-
хо дзi лi па ўзрос це: адзiн быў ужо 
ду жа да рос лы, дру гi — за ма ла-
ды. Ра зам з iн шы мi эва ку я ва лi-
ся ў Ста лiн град скую воб ласць. 
Як i мно гiх, iх ад вез лi ў кал гас, 
раз мер ка ва лi па ха тах. Трэ ба 
бы ло за раб ляць на хлеб, i Анд-
рэй пай шоў пра ца ваць на куз ню 
ма ла та бой цам.

Ка лi юна ку споў нi ла ся 18 
га доў, яго пры зва лi ў ар мiю. 
Усю вай ну ад стра ляў на гар-
ма це-са ра ка пят цы. Не ад ной чы 
трап ляў у цэль. Яму шан ца ва-
ла: мi ма яго ку лi пра ля та лi. 
«Бо я ма лы рос там», — жар-
туе Анд рэй Мi хай ла вiч. Пас ля 
вы зва лен ня Бе ла ру сi да па ма-
гаў «СМЕР Шу» пра во дзiць так 
зва ную за чыст ку: знi шчаць ня-
мец кiя бан ды, якiя за ста лi ся ў 
ля сах i мяс тэч ках.

Пас ля вай ны ма ля ваў у час цi 
агiтп ла ка ты, ля пiў парт рэ ты Ле-
нi на, Ста лi на, Жу ка ва. Спра ба-
ваў па сту паць у Сту дыю ва ен ных 
мас та коў iмя Грэ ка ва. Толь кi, як 
той ка заў, апы нуў ся не ў той час 
не ў тым мес цы: як раз у гэ тыя днi 
кi раў нiц тва сту дыi бы ло ў Бер лi-
не — удзель нi ча ла ў Нюрн берг-
скiм пра цэ се.

Дэ ма бi лi за ваў ся Анд рэй За-
спiц кi ў 1947 го дзе. Адо ра на га 
бай ца ад пус каць не ха це лi, але 
прый шло ся... Вель мi ха це ла ся 
яму ўба чыць баць коў, якiя пас ля 
эва ку а цыi вяр ну лi ся ў Грод на.

«Пяць га доў не 
ве даў, дзе яны, што 
з iмi, — ус па мi нае 
скульп тар. — Якое ж 
бы ло шчас це ўба чыць 
iх жы вы мi! Я iх не па-
знаў: за вай ну яны 
вель мi змя нi лi ся, моц-
на па ста рэ лi. А яны не 
па зна лi мя не: ска за лi, 
што iх сын стаў да рос-
лым».

Зна ём ства 
з Бы ка вым

Не па спеў шы атры маць аса-
ло ду ад мiр на га i воль на га жыц-
ця, Анд рэй За спiц кi пай шоў шу-
каць пра цу. Яму пра па на ва лi ма-
ля ваць шыль ды пад кi раў нiц твам 
га лоў на га гро дзен ска га мас та ка. 
Вя до ма, гэ та бы ла не тая спра ва, 
на якую раз лiч ваў апан та ны мас-
тац твам юнак, але не да вы ба-
ру тут — гро шы бы лi па трэб ны. 
Пер шым ча сам яму да па ма гаў 
баць ка, пас ля спраў ляў ся сам. 
Так на га рад скiх бу дын ках па ча лi  
з'яў ляц ца яго шыль ды.

«Але што нi ро бiц ца, дык толь-
кi да леп ша га, — пе ра ка на ны 
май стар. — Цi ад бы ло ся б пры 
iн шых аб ста вi нах маё зна ём ства 
з ча ла ве кам, з якiм я па сяб ра ваў 
на ўсё жыц цё?»

Гэ та ён га во рыць пра Ва сi ля 
Бы ка ва. Толь кi та ды, ка лi яны 
па зна ё мi лi ся, гэ тае iмя яшчэ 
нi пра што не ка за ла. А ад бы-
ло ся гэ та ў звы чай най ка вяр-

нi, ку ды За спiц кi пры нёс ужо 
зроб ле ную шыль ду з над пi сам 
«Пi ва-во ды». Гра шы ма та ды 
асаб лi ва не пла цi лi, за ра бо ту 
з мас та ком раз лi чы лi ся лi ма-
на дам. Вось i сеў ён за сто лiк, 
каб на та лiць сма гу. На су праць 
ся дзеў Бы каў. Раз га ва ры лi ся. 
Ака за ла ся, што iх шмат што 
звяз вае: да вай ны ву чы лi ся 
жы ва пi су, ва я ва лi на фран тах 
Вя лi кай Ай чын най.

— Я пра па на ваў Ва сi лю ра зам 
са мной ма ля ваць шыль ды, ён 
па га дзiў ся, — рас каз вае Анд рэй 
Мi хай ла вiч. — Вось i ха дзi лi мы з 
гэ ты мi таб лiч ка мi па го ра дзе. Мы 
з iм вель мi па сяб ра ва лi. Я та ды i 
па ду маць не мог, што не ўза ба ве 
ён не кар цi ны, а апо вес цi пач не 
пi саць.

Ме на вi та Ва сiль Бы каў паз ней 
i па клi каў яго ў Мiнск. Ска заў, 
ку ды трэ ба iс цi. Гэ та бы ла май-
стэр ня Аляк сея Гле ба ва.

Баць ка-Гле баў, вi зiт 
Ма шэ ра ва i плач 
ма цi-па тры ёт кi

Так i зра бiў. Ка лi пры ехаў у 
Мiнск, ад ра зу пай шоў на ву лi цу 
Ня кра са ва — тут бы лi май стэр нi 
Гле ба ва, Азгу ра, Бем бе ля, яшчэ 
ма ла до га Се лi ха на ва.

— Зай шоў да Аляк сея Кан-
стан цi на вi ча ў сал дац кiм шы ня-
лi, у бо тах, — згад вае скульп тар. 
— Ён, амаль нi чо га не пы та ю-
чы ся, даў мне плас ты лiн i ска-
заў што-не будзь вы ле пiць. Ля пiў 

два днi. На трэ цi ён мне i ка жа: 
«За ста вай ся. Бу дзеш у мя не пра-
ца ваць».

I ён за стаў ся. Гля дзеў, як трэ-
ба ля пiць. У iх па ча лi з'яў ляц ца 
су мес ныя пра цы. Гле баў быў 
для яго больш, чым на стаў нiк: 
За спiц кi на зы ваў яго баць кам.

З лёг кай гле ба ўскай ру кi па-
ча ла ся ў За спiц ка га пра ца па 
бу даў нiц тве Мiн ска. Ства раў 
пом нi кi, бюс ты, ба рэль е фы, 
ме ма ры яль ныя дош кi... Над 
буй ны мi пра ек та мi пра ца ваў у 
тан дэ ме з iн шы мi скульп та ра мi. 
За пом нiк Ку па лу яго ра зам з 
Анi кей чы кам i Гу мi леў скiм уз-
на га ро дзi лi Дзяр жаў най прэ мi-
яй БССР. А за ма ну мент у го-
нар ма цi-па тры ёт кi ў Жо дзi не 
скульп та ры За спiц кi, Мiс ко, Ры-
жан коў i ар хi тэк тар Тра фiм чук 
ста лi лаў рэ а та мi Дзяр жаў най 
прэ мii СССР.

Анд рэй Мi хай ла вiч яшчэ па-
мя тае, як гэ ты комп лекс у мi нi-
я цю ры па мя шчаў ся ў яго май-
стэр нi. Пом нiць i тое, як сю ды 
пры яз джаў сам Ма шэ раў, каб 
аца нiць бу ду чы ме ма ры ял. Лёс 
гэ тай жан чы ны, у якой на вай не 
за гi ну ла пя цё ра сы ноў, яго вель-
мi ўсхва ля ваў. Та му ўве ка ве чыць 
гэ тую тра ге дыю бы ло для яго за-
да чай № 1.

— Пом нiк па вi нен быў пры-
маць Ка мi тэт са вец кiх жан чын на 
ча ле з Ва лян цi най Це раш ко вай. 

Ён жа пры ехаў ра ней, — га во-
рыць Анд рэй За спiц кi пра пер-
ша га сак ра та ра ЦК КПБ. — Мы 
з Пят ром Мi ро на вi чам пад бi ра лi 
тэкст, якi пас ля на пi са лi на ме-
ма ры я ле. Ён прый шоў адзiн, 
вар та выя за ста лi ся за дзвя ры-
ма. Вель мi доб ры ча ла век быў, 
сум лен ны.

Пе рад тым, як брац ца за та-
кую ад каз ную спра ву, скульп-
та ры ез дзi лi да На стас сi Куп-

ры я на вай у Жо дзi не. Яна та ды 
ўжо бы ла ба буль кай, але доб ра 
зра зу ме ла, што ад яе хо чуць. Да-
па маг ла, чым змаг ла: знай шла 
парт рэ ты ўсiх сы ноў, шмат пра 
iх рас каз ва ла.

— Ка лi ўста ля ва лi пом нiк, 
пры вез лi ту ды Куп ры я на ву, — 
рас каз вае твор ца. — Яна моц-
на пла ка ла. I яе слё зы бы лi для 
нас са май вя лi кай ацэн кай. Мы 
зра зу ме лi, што ўсё зра бi лi пра-
вiль на. I га лоў нае, праў дзi ва. 
Яна на столь кi мя не ўра зi ла, што 
я пас ля вы ле пiў яе бюст, якi ця-
пер зна хо дзiц ца ў ад ным з бе ла-
рус кiх му зе яў.

Па ра да Ца на ву
Ад ной чы За спiц ка му ра зам 

з iн шы мi скульп та ра мi да ру чы-
лi афор мiць бу ды нак, дзе ця пер 

зна хо дзiц ца КДБ. Гэ та быў пра-
ект яго сяб ра — Паў ла Бе ла ву са-
ва. Ён жа яму да па ма гаў.

Ка лi Бе ла ву са ва да ся бе ў ка-
бi нет па клi каў Лаў рэн цiй Ца на ва, 
За спiц кi пай шоў з iм. Стар шы ню 
НКУС тур ба ва ла, якiм ко ле рам 
па фар ба ваць сце ны. I Анд рэй 
вы ру чыў свай го сяб ра, ска заў-
шы, што лепш яны бу дуць гля-
дзец ца ў ко ле ры лёг кай зе ля нi-
ны. «Па гля дзiм», — па чу лi яны ў 

ад каз. Па га ва ры лi не каль кi хвi лiн 
i пай шлi.

— Толь кi за чы нi лi дзве ры, як 
ка жу Па шу: «Ка лi яму не спа да-
ба ец ца, нам не па зда ро вiц ца». 
На шчас це, та му спа да ба ла ся.

Усё жыц цё Анд рэй За спiц кi 
тры маў ся як ма га да лей ад па-
лi ты кi i ўла ды. Праў да, быў адзiн 
вы па дак, ка лi ён тра пiў пад па да-
зрэн не. Ка лi ад ной чы скульп тар 
ства раў кам па зi цыю пра вай ну, 
да яго ў май стэр ню пры еха лi з 
КДБ — быц цам па гля дзець, як 
ён пра цуе. Як по тым зра зу меў 
скульп тар, пра вя ра лi, цi не па кi-
нуў ён у сва iм тво ры пэў ны фа-
шысц кi знак. На гэ тым усе не па-
ра зу мен нi ў май стра з ула дай i 
скон чы лi ся.

Ду шэў ная ма ла досць
Анд рэй За спiц кi нi ко лi не 

лю бiў пуб лiч нас цi. Ён цi ха ра-
бiў сваю спра ву. Ства раў для 
на ро да, для Бе ла ру сi. Яго ба-
рэль еф «Гус ляр» упры гож вае 
На цы я наль ную бiб лi я тэ ку, ба-
рэль еф «Крэ пасць» — свя ты ню 
стой кас цi бе ла ру саў у Брэс це. 
Яшчэ шмат iн шых прац аў та-
ра свед чаць пра тое, што не-
вы пад ко ва ён но сiць ор дэн 
Фран цыс ка Ска ры ны, з'яў ля ец-
ца га на ро вым гра ма дзя нi нам 
Мiн ска.

Яго аса бiс тай крэ пас цю заў-
сё ды бы ла сям'я. З жон кай Нi най 
Сця па наў най пра жы лi 60 га доў! 
Вы ха ва лi дач ку, дзвюх уну чак. 
Ужо адзiн да ча каў ся праў ну ка. 
На ма гi ле жон кi ста iць ба рэль еф, 
якi ства рыў сам май стар. Яна на 
iм пры го жая i ма ла дая — та кая, 
якой за пом нi ла ся яму.

Анд рэй За спiц кi пры зна ец-
ца, што не ад ной чы ля пiў ся бе. 
I так атрым лi ва ла ся, што заў-
сё ды ма ла до га. «Мне хо чац ца 
ся бе та кiм ба чыць, а ў люс тэр ку 
я ўжо зу сiм iн шы», — смут куе 
твор ца. За тое ў ду шы ён, як 
не ка лi — вя сё лы, жва вы, ап ты-
мiс тыч ны. I каб хоць не стра-
цiць гэ тую ма ла досць, Анд рэй 
Мi хай ла вiч тры мае ся бе ў фор-
ме. Кож ную ра нi цу ро бiць па 
50 пры ся дан няў, зай ма ец ца з 
гi ра мi. Быц цам па цвяр джа ю чы 
свае сло вы, ён вя дзе нас у свой 
«мi нi-спарт зал» — у ку то чак 
май стэр нi. Бя рэ гi ры i, ма ха ю чы 
ру ка мi, тлу ма чыць: «Ка лi ў ру-
ках не бу дзе сi лы, ля пiць бу дзе 
цяж ка. А без леп кi я не ўяў ляю 
свай го жыц ця».

Ве ра нi ка КА НЮ ТА.
Фо та 

Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ

■

Асо баАсо ба  ��

ВЕЧ НА МА ЛА ДЫ АНД РЭЙ ЗА СПIЦ КI
«Вось i ха дзi лi мы 
з гэ ты мi таб лiч ка мi 
па го ра дзе. Мы з Васілём 
Быкавым вель мi 
па сяб ра ва лi. 
Я та ды i па ду маць 
не мог, што не ўза ба ве ён 
не кар цi ны, 
а апо вес цi пач не пi саць».

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Яшчэ ле там ма ці па тэ ле фа-
на ва ла ў дыс пет чар скую ві цеб-
ска га жыл лё ва-экс плу а та цый-
на га ўчаст ка №7 (да лей ЖЭУ-7. 
— Аўт.); ха це ла да ве дац ца, што 
трэ ба зра біць, каб за ка заць па-
слу гу па фар ба ван ні рам бал ко на 
і двух вок наў у на шай ма лень кай 
ква тэ ры-«хру шчоў цы». На тым 
кан цы про ва да па ра і лі прый сці ў 
ЖЭУ і звяр нуц ца да су пра цоў ні ка, 
які ку ры руе плат ныя па слу гі.

Май стар па бя гу чым ра мон це 
даў за поў ніць ад мыс ло вы бланк. 
Ад ра зу ад зна чыў, што шмат пра-
цы, та му хут ка за яў ка вы ка на на 
не бу дзе... Ча ка лі больш за ме сяц. 
Але ра бо чыя так і не прый шлі, як 
і сам май стар, які па абя цаў, што 
ўсё агле дзіць, за ме рыць і вы зна-
чыць кошт па слу гі.

На пі саў я скар гу ў абл вы кан-
кам — на імя на мес ні ка стар шы ні. 
Прый шла «ка мі сія»: прад стаў ні кі 
ЖЭУ, жыл лё ва-ра монт на га экс-
плу а та цый на га трэс та і ра монт-
на-бу даў ні ча га ўпраў лен ня та го 
ж трэс та.

Як мя не за пэў ні ва ла ра бот ні ца 
трэс та, ма ці або мне трэ ба бы ло 
за рэ гіст ра ваць за яву на ака зан не 
па слу гі. Але ж дыс пет чар ска за-
ла звяр нуц ца да май стра, які пра 
гэ та ні чо га не па ве да міў. Па чуў і 
пра тое, што да моў шмат, а ра бот-
ні каў, каб іх аб слу гоў ваць, не ха-
пае. Пра тое, што план па ака зан-
ні плат ных па слуг вы ка на ны, але, 
зра зу ме ла, усіх не за да во ліш.

«Ка мі сія», агля да ю чы стан 
бал кон най ра мы, за ўва жы ла, што 
ніж ні брус яе і «ка роб кі» гніе. Вы-
ра шы лі, што брус трэ ба за мя ніць, 
а ра бо ты па афар боў цы пра вес ці 
вяс ной на ступ на га го да, ка лі на-
двор'е бу дзе спры яць.

Па коль кі на мі быў зроб ле ны 
за каз і на фар ба ван не вок наў 
на кух ні і ў спаль ні, агле дзе лі і 
іх. Пры зна лі, што акно на кух-
ні зна хо дзіц ца ў дрэн ным ста не. 
Але ра монт, на ват дроб ны, не 
па абя ца лі і пе рад на ступ лен нем 
ха ла доў. У вы ні ку праз шчы лі ны 
па між шклом і ра май на кух ні 
дзьме і ця пер. За клей ваў два ра-
зы, дар ма час па тра ціў. Да рэ чы, 
дзіў ная сі ту а цыя: цаг ля ны дом 
уцяп лі лі «фут рам», а вок ны не 
за мя ні лі.

Два хлоп цы праз па ру дзён 
зня лі бал кон ную ра му, ад ну з 
час так за бра лі, каб за мя ніць 
ніж ні брус. У вы зна ча ны дзень 
яе не пры вез лі і на ват не па тэ-
ле фа на ва лі... Даж джы за лі ва лі 
бал кон і пе ры метр, дзе ста я ла 
ра ма. Урэш це ра му за нес лі ў 
ква тэ ру ра бо чыя ЖЭУ. Па ча лі ў 
дождж уста наў лі ваць яе на ніж ні 
брус. Ды не за ла зіць. Вы клі ка лі 
вы ка наў цу аба вяз каў на чаль ні-
ка ўпраў лен ня, які пры хо дзіў ра-
ней у скла дзе «ка мі сіі». Той даў 
ка ман ду ста віць. Пад час сва ёй 
на пру жа най пра цы ра бо чыя 
ўвесь час ужы ва лі не цэн зур-
ныя сло вы, але... ра ма ўсё роў-
на не ўстаў ля ла ся. Па абя ца лі, 
што прый дуць пас ля абе дзен на-
га пе ра пын ку. Прый шлі яшчэ з 
ад ным ка ле гам. Скар дзі лі ся на 
вя лі кую за груз ку і ніз кі за ро бак, 
на тое, што ней кія дош кі ў іх на 
ву лі цы ля жаць, а ім за га да лі ма-
ім бал ко нам зай мац ца. На рэш-
це скон чы лі пра цу і ска за лі, што 
ўсё доб ра.

«Бе лы не гор шы, 
чым ка рыч не вы»

Па гля дзеў я на тую ра му і па-
ду маў, што мне ўсё гэ та сніц ца. 
Су сед няя част ка ра мы не сты-
ку ец ца з той, якую за мя ні лі, а 
та му не за чы ня ец ца. Ча мусь ці 
па фар ба ва лі ра му з двух ба коў 
у бе лы ко лер, а ра ней жа звон-
ку яна бы ла ка рыч не вай. Тэ ле-
фа ную ў ЖРЭТ. Зноў прый шла 

«ка мі сія». На конт ко ле ру па чуў, 
што «бе лы не гор шы, чым ка-
рыч не вы». Маў ляў, ну што вам 
не спа да ба ла ся? Дык са мі ж ка-
му наль ні кі мо гуць аштра фа ваць, 
ка лі без уз гад нен ня з імі па мя ня-
еш вок ны, бо ко лер усіх вок наў у 
до ме па ві нен быць ад ноль ка вым. 
«Так!» — ад ка за лі мне. Маў ляў, 
у цёп лы час го да пе ра фар бу ем. 
А част ку ра мы з дэ фек там вы-
ра шы лі зноў за браць у ра монт... 
Праў да, на гэ ты раз прад стаў нік 
упраў лен ня неш та за мя раў. Праз 
не каль кі дзён ра му ўста ві лі. І ніж-
ні брус бал ко на, які так са ма гніў, 
за мя ні лі. Но выя ра бо чыя не ла я-
лі ся і пра ца ва лі доб ра. Я даў ім 
фар бу, і яны па фар ба ва лі ра му ў 
не аб ход ны ко лер.

З пер ша га ві зі ту «ка мі сіі» да 
за вяр шэн ня ўсіх ра бот на бал ко не 
прай шло больш за два тыд ні. А з 
афарм лен ня за ка зу на фар ба ван-
не — пры клад на два ме ся цы. Як 
жа па ка ра лі ві на ва тых?

«Май стар па бя гу чым ра мон-
це ЖЭУ-7 па пя рэ джа ны аб не да-
пу шчаль нас ці фак таў, ука за ных 
у Ва шым зва ро це, па збаў ле ны 
над баў кі за скла да насць і на пру-
жа насць пра цы і прэ міі за ве ра-
сень-каст рыч нік у па ме ры 12%. 
На чаль ні ку ЖЭУ-7 ука за на на не-
аб ход насць уз мац нен ня кант ро лю 
за пра цай участ ка бя гу ча га ра-
мон ту. Пры но сім свае пра ба чэн ні 
за ня зруч нас ці...», — га во рыц ца 
ў ліс це, пад пі са ным на чаль ні кам 
упраў лен ня жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кі Ві цеб ска га абл вы-
кан ка ма.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

— Па тлу ма чэн не мы звяр ну лі ся да 
ды рэк та ра «Па лес кіх жу ра він» Ва сі ля 
ЛЯ ГУС КА ГА.

Ва сіль Ры го ра віч рас ка заў ка рэс пан-
дэн ту «Звяз ды», што гас па дар ка вы-
рошч вае жу ра ві ны на пло шчы кры ху 
больш за 80 гек та раў. Ягад ныя план-
та цыі раз ме шча ны ў по лі ля вёс кі Се-
лі шча. Тут на ват не ба ло ціс тая мяс цо-
васць, пас ля пра вя дзен ня ме лі я ра цыі 
зям ля ўяў ляе са бой звы чай ныя сель гас-
угод дзі. Жу ра ві ны рас туць участ ка мі, 
ад га ро джа ны мі не вя лі кі мі зем ля ны мі 
на сы па мі. Гэ тыя ўчаст кі-гра ды на зы ва-
юць чэ ка мі. Пра цаў ні кі гас па дар кі кла-
по цяц ца пра яга ды круг лы год, рас лі ны 
пад корм лі ва юць, аба ра ня юць ад пус та-
зел ля. Па чэ ках хо дзяць тэх ні ка і лю дзі. 
Адзі ная асаб лі васць жу ра ві на вых па лет-
каў за клю ча ец ца ў тым, што яны акру-

жа ны па пе ры мет ры ка на ла мі. І вось 
ка лі пры хо дзіць па ра збі раць ура джай, 
уз ро вень ва ды рэ гу лю юць шлю за мі. 
Ва да па сту по ва пад ні ма ец ца і за лі вае 
план та цыі. Гэ та ро біц ца толь кі для та го, 
каб зра біць маг чы мым ме ха ні за ва ны 
збор ягад. У по ле вы хо дзяць трак та ры. 
Спе цы яль ным ме ха ніз мам, які ад да ле-
на на гад вае ло пас ці млы на, яны боў-
та юць ва ду, уз ба га ча юць яе па вет рам. 
Пас ля гэ та га яга ды ўсплы ва юць на па-
верх ню. Та ды агрэ га там, па доб ным на 
ры ба лоў ную сет ку, жу ра ві ны па сту по ва 
за хоп лі ва юць і ўруч ную цяг нуць да бе-
ра га. Ра бо та гэ та вель мі ня лёг кая. Тыя, 
хто ідуць па ва дзе і цяг нуць груз, на гад-
ва юць бур ла коў на Вол зе. Але руч ная 
ра бо та на гэ тым за кан чва ец ца. Да лей 
яга ды збі рае і за гру жае ў транс пар цёр 
для сар та ван ня спе цы яль ная тэх ні ка. 
Са бра ныя жу ра ві ны ў асноў ным ідуць 

на вы твор часць джэ маў, мор саў, ін шых 
пра дук таў пе ра пра цоў кі.

А вось жу ра ві ны, якія куп ля юць ганд-
лё выя парт нё ры з Анг ліі, Поль шчы, Гер-
ма ніі, Ні дэр лан даў, Ра сіі, ін шых кра ін, 
збі ра юц ца ўруч ную. На экс парт мож на 
па стаў ляць толь кі цэ лыя, пры го жыя ад-
бор ныя яга ды. Та му на се зон на рых тоў-
кі прад пры ем ства най мае збор шчы каў, 
най больш з лі ку мяс цо вых жы ха роў. 
Збор шчык па ві нен не толь кі бе раж лі ва 
зняць яга ды з рас лі ны, але і пе ра браць 
іх. Па вод ле слоў Ва сі ля Ля гус ка га, не-
ка то рыя сем'і за дзень за раб ля юць да 
міль ё на руб лёў на збо ры.

Сё ле та гас па дар ка атры ма ла ка ля 
500 тон жу ра він, з іх пры клад на па ло-
ва бу дзе ад гру жа на ў да лё кае і бліз кае 
за меж жа. З'я вяц ца яга ды і на па лі цах 
брэсц кіх, мін скіх крам, ка лі ганд лё выя 
ар га ні за цыі за хо чуць пра ца ваць з ай-
чын най ві та мін най пра дук цы яй. Як за ў-
ва жы лі ў гас па дар цы, ня рэд ка ста ліч ныя 
су пер мар ке ты зі мой пра па ноў ва юць па-
куп ні ку ім парт ныя яга ды, на шмат да ра-
жэй шыя за па лес кія, а свае бя руць на 
рэа лі за цыю не ах вот на.

Кло па ты пра жу ра ві ны ў па лес кіх зем-
ля ро баў з на ды хо дам ха ла доў не за кан-
чва юц ца. Як толь кі ўбор ка за вяр шы ла ся, 
ва да сыш ла, па лі на бы ва юць свой ра ней-
шы вы гляд. Чэ кі ачы шча юць, пры вод зяць 
у па ра дак. І зноў па тро ху па чы на юць за-
паў няць ва дой. Ка лі пач нуц ца ма ра зы, 
усё па кры ец ца лё дам. Яга ды лепш пе-
ра но сяць зі му ў ля до вым «фут ры», та кая 
іх асаб лі васць. Вяс ной лёд рас та не, ва ду 
спус цяць, і жу ра ві ны за цві туць, каб пры-
нес ці но вы ўра джай.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ

■

СТРАС ЦІ 
ПА БАЛ КО НЕ

Па ра ды чы та чам
Каб не тра піць у сі ту а цыю, ка лі вам да вя дзец ца да каз ваць, 

што вы не вярб люд, раю на ступ нае:
� не аб ход на па тра ба ваць, каб рэ гіст ра ва лі ся ўсе ва шы зва-

ро ты ў ЖЭУ;
� лепш за ўсё, ка лі вы звяр та е це ся не па тэ ле фо не, па пра сі це 

ней кую «рас піс ку» аб тым, што за каз пры ня ты;
� вар та браць свед ку пры афарм лен ні за яў кі, каб, ка лі што, 

па цвер дзіў, што вы ма е це ра цыю;
� вель мі эфек тыў на скар дзіц ца на дрэн ную пра цу ка му наль ні-

каў або яшчэ ка гось ці, у чы ёй да па мо зе ма е це па трэ бу, па «пра мых 
лі ні ях», якія пра вод зяць ад каз ныя асо бы;
� ка лі вам ад мо ві лі ў за пі се на аса біс ты пры ём да ад каз най 

асо бы, па тра буй це пісь мо вай ад мо вы;
� мож на звяр нуц ца да «пры ват ні каў», гэ та бу дзе каш та ваць 

да ра жэй, але ёсць на дзея, што зро бяць усё свое ча со ва і якас на.

Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы  ��

Ад куль 
пры плы лі 
жу ра ві ны?

31 каст рыч ні ка ў на шай га зе це быў зме шча ны зды мак, які ад-
люст роў вае збор ура джаю жу ра він у ад кры тым ак цы я нер ным 
та ва рыст ве «Па лес кія жу ра ві ны» Пін ска га ра ё на. У рэ дак цыю 
па тэ ле фа на ваў чы тач і па пра сіў па тлу ма чыць, што азна чае 
гэ тае «во зе ра ягад». «Ці іх вы рошч ва юць у ва дзе, ці яны сю ды 
пры плы лі?» — ці ка віў ся ён. Са праў ды, ча ла ве ку не да свед ча-
на му ня лёг ка зра зу мець тэх на ло гію збо ру жу ра він па ад ным 
фо та здым ку.

У сва ёй май стэр нi, якую на зы вае дру гiм до мам.У сва ёй май стэр нi, якую на зы вае дру гiм до мам.

Пер ша па чат ко ва сва iх ге ро яў Анд рэй За спiц кi ле пiць з плас ты лi ну. Пер ша па чат ко ва сва iх ге ро яў Анд рэй За спiц кi ле пiць з плас ты лi ну. 
Та кi ме тад пра цы скульп тар пе ра няў Та кi ме тад пра цы скульп тар пе ра няў 
у свай го на стаў нi ка — Аляк сея Гле ба ва.у свай го на стаў нi ка — Аляк сея Гле ба ва.

 Сям'я заў сё ды бы ла 
крэ пас цю май стра. 
З жон кай 
Нi най Сця па наў най 
i дач кой На тал ляй.


