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КОНКУРС «ЧЗ»: «МЫ — ТАКІЯ!..»

Пра аў та ра
Вiк то рыi 15 га доў. Па вод ле слоў на стаў нi каў шко лы, дзяў чы на пра яў ляе цi ка васць да 

анг лiй скай i бе ла рус кай моў, спра буе пi саць вер шы, за ма лёў кi. Вiк то рыя — пе ра мож ца 
ра ён най алiм пi я ды па бе ла рус кай мо ве (дып лом пер шай сту пе нi ў 2012—2013 гг.), рых-
ту ец ца да па ступ лен ня ў лiнг вiс тыч ны ўнi вер сi тэт. З'яў ля ец ца рэ дак та рам гiм на зiч най 
га зе ты «Вi ват, гiм на зiс ты!». Цi ка вiц ца гiс то ры яй род на га краю, збi рае ма тэ ры ял пра 
вя до мых лю дзей Дзят лаў шчы ны. Та му, на пэў на, не вы пад ко ва аб ра ла тэ май свай го 
до пi су ў рэ дак цыю лёс i жыц цё вя до ма га ў ра ё не i за яго ме жа мi пе да го га.

ПОДЗ ВІГ 
НА СТАЎ НІ КА

У му зей гім на зіі №1 г. Дзят ла ва тра піў ліст, на пі са ны вы пуск ні ком СШ №1 
г. Дзят ла ва 1955 го да Чар нец кім Мі ха і лам Ва лян ці на ві чам. Ён па чы на ец ца так: 
«Жы ха ры ра ё на па він ны ве даць сва іх ге ро яў! Адзін з іх — Ва лу е віч Аляк сандр 
Аляк санд ра віч». Раз мо ва ў гэ тым ліс це ідзе пра вы па дак з жыц ця бы ло га на-
стаў ні ка бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры, яко га з удзяч нас цю ўспа мі на юць сот ні 
вы пуск ні коў. Су стрэ ча з ве тэ ра нам пе да га гіч най пра цы да ла маг чы масць 
да ве дац ца шмат ці ка ва га пра гэ та га сціп ла га, вы са ка род на га ча ла ве ка.

Аляк сандр Аляк санд ра віч Ва лу е віч на ра дзіў ся ў 1926 го дзе ў вёс цы Хо да сы На ва-
груд ска га ра ё на ў ся лян скай сям'і. Вай ну су стрэў 15-га до вым юна ком. Ка лі ў 1944 го дзе 
нем цы збі ра лі ся ад пра віць гру пу мо ла дзі для ра бот у Гер ма нію, пяць хлоп цаў з вёс кі 
вы ра шы лі іс ці ў пар ты за ны. Так ва сям нац ца ці га до вы Аляк сандр апы нуў ся ў атра дзе 
Жда на ва пар ты зан скай бры га ды імя Дзяр жын ска га.

Пас ля пры хо ду на шых вой скаў з пар ты за наў сфар мі ра ва лі зні шчаль ны атрад, які па-
ві нен быў ла віць у ля сах акру жа ных нем цаў, па лі ца яў, за бі раць у мяс цо ва га на сель ніц тва 
зброю. Аляк сандр з та ва ры ша мі не як кан ва і ра ваў ка ля 500 нем цаў да Мір ска га зам ка. 
Шлях быў вель мі цяж кім, та му што да во дзі ла ся іс ці пе ха той. У кан цы жніў ня 1944 го да 
Аляк санд ра і мно гіх яго та ва ры шаў пры зва лі ў ар мію. Са мых ма ла дых — 1926 го да на-
ра джэн ня — ад пра ві лі ў за па сны атрад, ас тат ніх — у вой ска. Аляк сандр тра піў у го рад 
Шуя Іва наў скай воб лас ці, дзе дэ ма бі лі за ва ныя фран та ві кі рых та ва лі ма ла дых сал дат, 
якіх по тым ад праў ля лі на фронт. Аляк санд ра, як ад на го з са мых здоль ных юна коў, па-
кі ну лі ін струк та рам. Ця пер ён ужо сам на ву чаў 
на ва бран цаў.

Тут, у Шуі, і су стрэў Пе ра мо гу, але дэ ма бі лі за-
ваў ся толь кі ў па чат ку 1946 го да. Па пра ца ваў шы 
ін струк та рам, зра зу меў, што вы кла дан не — яго 
пры зван не. Вяр нуў шы ся да до му, вы ра шыў, што 
па ві нен пай сці ву чыц ца на на стаў ніц кія кур сы ў 
На ва груд скае пед ву чы лі шча. На шчас це, баць ка 
Аляк санд ра вяр нуў ся з фрон ту і мог са ма стой на 
зай мац ца гас па дар кай. Да лей ма ла до га ча ла ве-
ка ча ка ла ву чо ба ў Ба ра на віц кім пе да га гіч ным 
ін сты ту це. Для атры ман ня вы шэй шай аду ка цыі 
па сту піў на за воч нае ад дзя лен не ў Мін скі пе дінс ты тут, за тым пе ра вёў ся ў Гро дзен скі.

...Пра тое, што пас ля вай ны да на стаў ні каў ста ві лі ся з вя лі кай па ва гай, га во рыць і та кі 
факт. Ма ла ды хло пец вый шаў з ад дзе ла аду ка цыі з но вым пры зна чэн нем, але іс ці яму 
не бы ло ку ды. Ён у роз ду ме пры сеў на свой да рож ны ча ма дан. Школь ні цы, уба чыў шы 
ма ла до га на стаў ні ка, ад ра зу пра па на ва лі па жыць у іх, па куль ён не зной дзе па ста ян ную 
ква тэ ру. Так у На ва ель ні з'я віў ся но вы на стаў нік бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры.

Але не толь кі вы кла дан не бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры ці ка ві ла ма ла до га на стаў-
ні ка. Ён на вед ваў гурт кі мас тац кай са ма дзей нас ці, што пра ца ва лі ў РДК, за ха піў ся пра-
цай чыр ва на дрэў шчы ка — ра біў мэб лю, скар бон кі і ін шыя рэ чы з дрэ ва. Гэ тай спра вай 
ён за хап ляў ся яшчэ ў дзя цін стве — сам зра біў ба ла лай ку. І сён ня ў яго ква тэ ры шмат 
прад ме таў, мэб лі, зроб ле ных улас ны мі ру ка мі. Адзін з лю бі мых за ня ткаў Аляк санд ра 
Аляк санд ра ві ча — рыб ная лоў ля і па ля ван не, а так са ма фа та гра фа ван не. А яшчэ ён 
лю біць спя ваць, быў доў гі час удзель ні кам хо ру, дзе і па зна ё міў ся са сва ёй жон кай — 
Ган най Мі хай лаў най.

Не ўза ба ве ма ла дую сям'ю ўжо ра да ва лі дзве цу доў ныя да чуш кі, якія, як і іх баць кі, 
за хап ля лі ся му зы кай — ву чы лі ся іг раць на фар тэ пі я на, бы лі цу доў ны мі ву ча ні ца мі. Сён ня 
Але на — док тар бія ла гіч ных на вук, за гад чы ца на ву ко вай ла ба ра то рыі Ін сты ту та ба та ні кі 
АН РБ, а Воль га пра цуе на стаў ні цай ма тэ ма ты кі ў Го ме лі.

Со рак пяць га доў пры свя ціў шко ле Аляк сандр Аляк санд ра віч, во сем з іх пра пра ца ваў 
ужо на пен сіі. Са шчы рас цю і цеп лы нёй ус па мі нае ён сва іх ка лег па ра бо це, якія маг лі 
да па маг чы ў цяж кую хві лі ну, пад ста віць сваё пля чо.

Заў сё ды аку рат на адзе ты, спа кой ны, ураў на ва жа ны на стаў нік, які не да зва ляў не-
па важ лі вых ад но сін з бо ку на ву чэн цаў ні да ся бе, ні да ін шых лю дзей, умеў знай сці па-
ды ход да «цяж кіх» вуч няў, ка рыс таў ся ў іх аў та ры тэ там. З ус па мі наў Чар нец ка га М.В., 
вы пуск ні ка СШ №1 1955 го да: «Ка лі я ву чыў ся ў 5-м кла се, Аляк сандр Аляк санд ра віч 
да ве даў ся, што гру па хлоп чы каў ку рыць у за кі ну тым до ме. Ён па пя рэ дзіў нас, што 
бу дзе ста віць пы тан не аб вы клю чэн ні ку рыль шчы каў са шко лы. Гэ та бы ло для мя не 
страш ным па ка ран нем. Я ні чо га не ска заў баць кам і ча каў, ка лі мя не з імі вы клі чуць у 
шко лу. Прай шло ня ма ла ча су, па куль хлоп цы да ве да лі ся, што на стаў нік ні ко му ні чо га 
не ска заў, ад нак гэ ты вы па дак стаў для нас са праўд ным уро кам. Да сён ня я ні вод на га 
ра зу не ўзяў у ру кі цы га рэ ту».

Ме на ві та Мі ха іл Ва лян ці на віч Чар нец кі і рас ка заў нам пра подз віг, які здзейс ніў Аляк-
сандр Аляк санд ра віч у 1949 го дзе, ка лі быў яшчэ зу сім ма ла дым на стаў ні кам.

«Ка лі я ўспа мі наю свае школь ныя га ды, — пі ша ён да лей, — у па мя ці ўсплы вае муж ны 
ўчы нак на ша га на стаў ні ка Ва лу е ві ча Аляк санд ра Аляк санд ра ві ча. Глы бо кая во сень, на 
па лях і да ро гах ужо ля жыць пер шы снег, рэ кі па кры ты яшчэ не тры ва лым лё дам, тэм пе-
ра ту ра па вет ра ка ля 10 гра ду саў ма ро зу.

Ка ля пар ку, з пра ва га бо ку, быў мас ток, пе ра га ро джа ны пла ці най. За мос там ста яў 
драў ля ны бу ды нак, у якім ву чы лі ся мы, пя ці клас ні кі, тры кла сы больш як па трыц цаць 
ча ла век. Ка лі па шко ле пра не сла ся «На ра цэ то нуць дзе ці!», хут ка на бе ра зе ўжо ста яў 
на тоўп. Пер ша га, ка го я ўба чыў, быў Аляк сандр Аляк санд ра віч. Ён скі нуў з ся бе воп-
рат ку, ва лён кі і па воль ным кро кам ру хаў ся да ся рэ дзі ны ра кі ў бок пра та лі ны, у якой 
боў та лі ся тры хлоп чы кі. У дзя цей за кан чва лі ся сі лы, яны раз за ра зам з га ла вой аказ-
ва лі ся ў ва дзе.

Рап там лёд пад на стаў ні кам пра ва ліў ся і ён па гру дзі апы нуў ся ў ва дзе. Ла ма ю чы 
льдзі ны пе рад са бой, ён па воль на пай шоў да пра та лі ны, усё глы бей і глы бей апус ка ю чы ся 
ў ва ду. Вось ён да цяг нуў ся да пер ша га хлоп чы ка, ір ва нуў яго з ва ды і вы цяг нуў на лёд 
блі жэй да бе ра га. За тым ру шыў за на ступ ным. А трэ ця га ледзь ве па спеў вы ра та ваць, 
бо той ужо ля жаў на дне. За мерз лы на стаў нік не ад ва жыў ся ны раць у ле дзя ную ва ду, 
але змог на гой пры ўзняць хлоп чы ка, а по тым вы цяг нуў яго за каў нер на па верх ню».

Пры су стрэ чы мы па пра сі лі са мо га Аляк санд ра Аляк санд ра ві ча ўзга даць гэ ту па дзею. 
Ака за ла ся, што на стаў нік па мя тае проз ві шчы вы ра та ва ных дзя цей — Ко зел, Цы гель і 
Хі ле віч. На на ша пы тан не «Ча му вы кі ну лі ся ў ле дзя ную ва ду?» ад ка заў, што не ду маў 
пра не бяс пе ку ў той мо мант, прос та па бег ра та ваць дзя цей, бо лі чыць і сён ня, што на-
стаў нік пер шы па ві нен прый сці на да па мо гу.

...Ся род вы пуск ні коў шко лы №1 ня ма ла пе да го гаў, якія пра цу юць у роз ных га ра дах 
Бе ла ру сі. Мно гія з іх вы бра лі сваю пра фе сію дзя ку ю чы та лен ту і са ма ад да на сці та кіх 
на стаў ні каў, як Аляк сандр Ва лу е віч. Ро ля на стаў ні ка ў жыц ці ча ла ве ка вель мі знач ная. 
Та ле на ві тыя, не абы яка выя да чу жо га го ра і не спра вяд лі вас ці лю дзі вы хоў ва юць та кіх 
жа та ле на ві тых і не абы яка вых вуч няў.

Вік то рыя БА РА НОЎ СКАЯ, ву ча ні ца 9 кла са гім на зіі №1 г. Дзят ла ва.

Цi ёсць у вас ра да вое 
дрэ ва, якое за хоў вае 
па мяць аб прод ках? 
Вось та кое сты лi за ва-
нае дрэ ва з сi нiх пту-
шак ство ра на сва i мi 
ру ка мi ў сям'i Чыр вон-
ца вых з Ма ла дзеч на 
(на ілюстрацыі ўнізе). 
Ся мей ная ды нас тыя 
май строў вы цi нан кi 
вя до мая не толь кi ў 
Бе ла ру сi, але i за яе 
ме жа мi. Iх не паў тор-
ныя тво ры мож на па-
ба чыць у края знаў чых 
му зе ях Ма ла дзеч на, 
За слаўя, Мiн ска. Так-
са ма iх ра бо ты зна-
хо дзяц ца ў аса бiс тых 
ка лек цы ях у Поль шчы, 
Ра сii, Лiт ве, Укра i не, 
Гер ма нii, ЗША i Япо нii.

Твор чы па ча так ся мей най 
ды нас тыi па кла ла член Са ю за 
май строў Бе ла ру сi Вiк то рыя 
Чыр вон ца ва. У кан цы 1980-х 
га доў яна па ча ла пра ца ваць у 
мас тац кай шко ле. Пры га даў-
шы, як у пас ля ва ен ныя га ды, 

ка лi нi чо га не бы ло, на ват 
прос тай тка нi ны не ха па ла, яны 
з ма цi аздаб ля лi ха ту ажур-
ны мi ка рун ка мi, вы ра за ны мi 
з па пе ры, пе да гог вы ра шы ла 
ад ра дзiць гэ ты ста ра жыт ны вiд 
на род най твор час цi.

З ця гам ча су ёй пра па на ва лi 
ўзна ча лiць ад дзя лен не дэ ка ра-
тыў на-пры клад но га мас тац тва 
ў Ма ла дзе чан скiм му зыч ным 
ву чы лi шчы. Тут яна рас пра ца-
ва ла пра гра му па вы кла дан нi 
вы цi нан кi, i гэ ты вiд твор час-
цi вый шаў на больш вы со кi 
ўзро вень. Па ча лi з'яў ляц ца 
воб ра зы, iдэi i на ват пра ек ты. 
Ця пер ма ла дзе чан ская шко ла 
вы цi нан кi вы лу ча ец ца вы раз-
най сты лi за цы яй, ла ка нiз мам 
фор маў, глы бо кiм сiм ва лiз мам 
i ба га тай тэ ма ты кай.

Вiк то рыю Мi кi таў ну з упэў-
не нас цю мож на на зваць «ма цi» 
ўсiх ма ла дзе чан скiх май строў, 
якiя зай ма юц ца вы цi нан кай. У 

лi ку яе вы ха ван цаў та кiя вя до-
мыя ў Бе ла ру сi май стры хi, як 
Воль га Ба бу ры на i На тал ля Су-
хая. Жан чы на ад да ла на род-
най твор час цi ўсё сваё жыц цё i 
нi на хвi лi ну не па шка да ва ла.

Ся мей ную ды нас тыю пра-
цяг ва юць дзе цi. Доч кi, На тал ля 
i Лi за ве та, пра цу юць у му зыч-

ным ка ле джы, вы кла да юць 
дэ ка ра тыў на-пры клад ное мас-
тац тва i кам па зi цыю. Ста рэй-
шая ўнуч ка ву чыц ца там жа, 
з'яў ля ец ца пры зё рам Мiж на-
род на га мас тац ка га кон кур су 
«Красаwееk».

Я су стрэ ла ся з Лi за ве тай 
Чыр вон ца вай, па зна ё мi ла ся з 
яе твор час цю. Яна ўспа мi нае, 
як пад час за кан чэн ня Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та 
куль ту ры i мас тац тваў пе рад 
ёй паў стаў вы бар тэ мы дып-
лом най ра бо ты. Вы ра шы ла 
зра бiць неш та но вае, ма ла вя-
до мае. I, пры слу хоў ва ю чы ся 
да свай го сэр ца, Лi за ра шу ча 
па ча ла пра ца ваць над вы цi нан-
кай. Пра ца пад наз вай «Ко ла 
жыц ця», якая ста ла пер шай 
вы цi нан кай на фа куль тэ це 
«На род ныя ра мёст вы», уда-
ла ся на сла ву.

На тхнен не да жан чы ны 

пры хо дзiць не ча ка на. 
Яна бя рэ ў ру кi цэ лы лiст 
па пе ры, скла дае яго ў не-
каль кi ра зоў — i па чы нае 
вы ра заць не звы чай ныя 
ўзо ры i сiм ва лы. Тут га-
лоў нае — фан та зiя. Iдэi 
для сва iх ра бот Лi за ве та 
зна хо дзiць па-роз на му. 
Асаб лi ва ёй да па ма гае 
бе ла рус кая лi та ра ту ра, 
му зы ка. Па да рож жы па 
род ных мяс цi нах так са-
ма па кi да юць свой след 
у тво рах. Воб ра зы мож на 
па ба чыць на ват у снах. 
Так зда ры ла ся, на прык-
лад, з кар цi най, якая так 
i на зы ва ец ца «Сны».

Цi ка ва, коль кi ж ча су 
па трэб на май стру, каб 
ства рыць са праўд ны шэ-
дэўр? Са мая вя лi кая ра-

бо та — «Мi фа ла гiч ныя воб ра-
зы Бе ла ру сi» — скла да ла ся з 
трох час так i вы кон ва ла ся ка-
ля шас цi ме ся цаў, боль шасць 
з якiх пай шла на вы нош ван не 
iдэi. Лi за ве та звяр ну ла ся ме-
на вi та да мi фа ло гii, та му што 
гэ тая тэ ма са праў ды цi ка вая 
i, мож на ска заць, бяс кон цая. 
У цэнт ры ра бо ты — усiм нам 
вя до мыя ру сал кi: пры го жыя 
фан тас тыч ныя дзяў ча ты так 
i ма няць прос тых хлоп цаў у 
ва ду. Пра вая част ка пе рад ае 
воб раз Ле су на, а ле вая — ува-
саб ляе Яры лу, Бо га ўрад лi вас-
цi i жыц цё вых сiл пры ро ды.

Яшчэ ў тво рах пры сут нi чае 
рэ лi гiй ная тэ ма. Наз ва для ра-
бо ты «I ўдзень, i ўна чы» ўзя тая 
з ма лiт вы. А «Свя тое дрэ ва» 
яна ра бi ла спе цы яль на для 
прад стаў нi ка Па пы Рым ска га 
з Ва ты ка на.

Сям'я Чыр вон ца вых — го-
нар на ша га го ра да. Свой та-
лент яны не толь кi пе ра но сяць 
на па пе ру, але i пе ра да юць яго 
з па ка лен ня ў па ка лен не.

Юлiя СТРЫ ГА,
ву ча нi ца 10 кла са 

Ле бе дзеў скай ся рэд няй шко лы 
Ма ла дзе чан ска га ра ё на.

Фо та з ар хi ва 
сям'i Чыр вон ца вых.

Пра аў та ра
Юлii 16 га доў. Дзяў чы на цi ка вiц ца рок-му зы кай, лю бiць 

раз ва жаць пра мi ну лае i бу ду чы ню.
— Мой дэ вiз: не бой ся вы каз ваць сваю дум ку i нi ко лi не 

ад сту пай ад яе. Я лi чу, што кож ны ча ла век мае пра ва вы ба ру. 
Ён сам па вi нен вы бi раць шлях, па якiм вар та iс цi ў да лей шым. 
Аса бiс та я ўжо вы бра ла свой: ха чу стаць жур на лiс там, мець 
вя лi кую сям'ю, ра зам з якой бу ду па да рож нi чаць па Бе ла ру сi i 
iн шых кра i нах, — ка жа дзяў чы на. Каб на блi зiць ма ру, яна зай-
ма ец ца ў гурт ку «Шко ла жур на лiс ты кi» пры Ма ла дзе чан скiм 
цэнт ры твор час цi дзя цей i мо ла дзi «Ма ла дзiк».

Для Юлi вель мi важ ныя зно сi ны з людзь мi. «Ме на вi та та му 
я i вы бра ла пра фе сiю жур на лiс та. Мне цi ка ва ўсё, што ад-
бы ва ец ца на во кал. Я лi чу, што ра зу мен не, праў да, куль ту ра 
i да вер — гэ та са мае га лоў нае. Не менш важ ны мi для мя не 
з'яў ля юц ца блiз кiя лю дзi — мая сям'я i сяб ры».

УЗО РЫ, 
ШТО IДУЦЬ 
АД СЭР ЦА

Рап там лёд пад на стаў ні кам 
пра ва ліў ся і ён па гру дзі 
апы нуў ся ў ва дзе. Ла ма ю чы 
льдзі ны пе рад са бой, 
ён па воль на пай шоў да 
пра та лі ны, усё глы бей і 
глы бей апус ка ю чы ся ў ва ду.

Вiк то рыя Мi кi таў на 
Чыр вон ца ва.

Лi за ве та i На тал ля Чыр вон ца вы.Лi за ве та i На тал ля Чыр вон ца вы.

«Свя тое дрэ ва»

«Ма цi i дзе цi»


