
ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»

Сяр гей Смоль скі ўзна чаль вае ААТ «Пост ган даль» (да 1994 го-
да — Пар ты зан скі рай харч ган даль го ра да Мін ска) — пер шае ў ста лі-
цы буй ное не дзяр жаў нае ак цы я нер нае та ва рыст ва ў га лі не ганд лю. 
З'яў ля ец ца дэ пу та там Мін гар са ве та шас ці склі кан няў, на мес ні кам 
стар шы ні па ста ян най ка мі сіі Са ве та па спа жы вец кім рын ку, прад пры-
маль ніц тве і рэ кла ме. Тэ а рэ тыч ныя ве ды та ва ра знаў цы вы шэй шай 
ква лі фі ка цыі, эка на міс та і эка на міс та-ме не джа ра ды ба га ты прак тыч-
ны во пыт да зва ля юць Сяр гею Аляк санд ра ві чу да стат ко ва сур' ёз на 
ўні каць у да ку мен ты, якія пры мае га рад скі Са вет, пры не аб ход нас ці 
ўно сіць пра па но вы па пы тан нях, што раз гля да юц ца. Не абы яка вы кі-
раў нік і дэ пу тат лі чыць, што ў за ка на даў чай дзей нас ці важ ны ўдзел 
прак ты каў, каб па збег нуць па мы лак, якія мо гуць уз нік нуць пры пры-
мя нен ні пра ва вых ак таў у жыц ці.
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«ЗНАХОДЗІМ 
ПА ДЫ ХОД 

ДА КОЖ НА ГА 
ПА КУП НІ КА»
— Сяр гей Аляк санд ра віч, у 

Мін ску як гры бы пас ля даж джу 
«рас туць» гі пер- і су пер мар ке-
ты. Як уда ец ца вы трым лі ваць 
кан ку рэн цыю, за хоў ваць рэн-
та бель насць і не стра ціць да-
вер свай го па куп ні ка?

— У кож на га па куп ні ка па ві-
нен быць вы бар. Та му я за тое, 
каб у ста лі цы пра ца ва лі як гі пер-
мар ке ты, так і не вя лі кія кра мы. 
Тым больш што кан ку рэн цыя 
толь кі спры яе раз віц цю ганд-
лю. Га лоў нае — гра мат на раз-
мяс ціць гэ тыя аб' ек ты. Буй ныя 
кра мы, лі чу, па він ны ўзво дзіц-
ца на вы ез дах з го ра да. Та кая 
прак ты ка рас паў сю джа на ў ін-
шых еў ра пей скіх кра і нах. Што 
ты чыц ца ганд лё вай сет кі ААТ 
«Пост ган даль», то яна на ліч вае 
сён ня 19 не вя лі кіх крам. Яны 
раз лі ча ны, у пер шую чар гу, на 
лю дзей, якія жы вуць не па да лё-
ку. Мы на ват па зі цы я ну ем ся бе 
ме на ві та як сет ку крам кро ка вай 
да ступ нас ці. Та му не дзі ва, што 
на шы пра даў цы ве да юць сва іх 
па ста ян ных па куп ні коў у твар. У 

на шых кра мах, ка лі ёсць та кая 
не аб ход насць, заў сё ды да па мо-
гуць вы браць та вар, а ка лі па-
ста ян ны па куп нік за хва рэў, то і 
пры ня суць пра дук ты на дом. Лю-
дзі гэ та цэ няць, асаб лі ва па жы-
лыя. На ўрад ці та кое маг чы ма ў 
су пер мар ке тах, дзе боль шыя па-
то кі лю дзей, дзе пра ца, хут чэй, 
на гад вае кан ве ер. І та му па куп-
ні кі, якія цэ няць ме на ві та ўва гу, 
ча ла ве чыя ста сун кі і на ват тыя, 

ка му прос та не ха пае зно сін, 
ідуць па па куп кі ў не вя лі кія кра-
мы. Акра мя та го, мы вы ра тоў-
ва ем лю дзей ад не па трэб ных 
па ку пак і тым са мым эка но мім 
іх гро шы. Бо ў гі пер мар ке тах, па-
га дзі це ся, больш спа кус. У вы ні-
ку ча ла век на бі рае цэ лы ко шык 
пра дук таў, якія пер ша па чат ко ва 
не пла на ваў на бы ваць.

— Што ва шы пра даў цы цэ-
няць кож на га клі ен та, я пе ра-
кон ва ю ся па ста ян на, бо са ма 
жы ву не па да лё ку ад ад ной з 
кра м ААТ «Пост ган даль». Але, 
па га дзі це ся, толь кі куль ту ры 
аб слу гоў ван ня не да стат ко ва, 
каб пры ва біць па тра ба валь на-
га па куп ні ка. Чым кі ру е це ся 
пры пад бо ры та ва раў? Як я 
за ўва жы ла, пе ра важ ная боль-
шасць пра дук таў на пры лаў-
ках ай чын най вы твор час ці?

— Вы пра віль на за ўва жы лі: 
у нас больш за 86% хар чо вых 
та ва раў — бе ла рус кія. Ас тат нія, 
як пра ві ла, кры тыч ны ім парт — 
тое, што ў нас не вы раб ля ец ца 
ці вы раб ля ец ца ў не да стат ко-
вай коль кас ці: гар ба та, ка ва і 
г.д. На ту раль на, што ў кра ме 
по бач з до мам на гандлёвай 
пло шчы 100-300 мет раў не мо-
жа быць прад стаў ле ны шы ро кі 
асар ты мент, як у гі пер мар ке це. 
А гэ та га і не трэ ба. Важ на, каб 
тут бы лі асноў ныя не аб ход ныя 
пра дук ты. І каб не да во дзі ла ся 
ста яць у чар зе паў га дзі ны дзе ля 
па ке та ма ла ка ды бу хан кі хле-
ба. Ад ным сло вам, мы імк нём-
ся зра біць усё маг чы мае для 
та го, каб па куп нік мог на быць 
та ва ры пер шай не аб ход нас ці 
з най боль шы мі вы го да мі і най-
мен шы мі за тра та мі ча су. Для 
гэ та га ў нас ёсць ка мер цый ны 
ад дзел, які пра во дзіць вель мі 
сур' ёз ную пра цу, каб вы свет ліць 
па жа дан ні па куп ні ка, ад бі рае 
най больш за па тра ба ва ны асар-
ты мент. Пры вы ба ры пра дук таў, 
якія тра пяць на пры ла вак, да-
па ма га юць зно сі ны пра даў ца з 
па куп ні ка мі. Вар та ад зна чыць, 

што да сле да ван не па куп ніц ка-
га по пы ту пра во дзіц ца па кож-
най кра ме. Бо, як вы свет лі ла ся, 
жы ха ры ад на го і та го ж ра ё на 
ад да юць пе ра ва гу роз ным вы-
твор цам. Ды і пло шчы на шых 
крам роз ныя.

— За ўва жы ла, што ў ва шых 
кра мах ак тыў на прак ты ку ец ца 
сіс тэ ма зні жак?

— На ша ка мер цый ная служ-
ба пра цуе ў гэ тым кі рун ку. 
Прак тыч на ня ма та го ча су, каб 
у кра мах ААТ «Пост ган даль» не 
пра хо дзі лі ней кія ак цыі па зні-
жэн ні кош ту. Ін фар ма цыю аб 
рас про да жах і зніж ках мы рас-
паў сюдж ва ем як не па срэд на ў 
кра мах, так і праз ін тэр нэт: у нас 
ёсць свой сайт.

— А вы са мі ак тыў ны па-
куп нік — я маю на ўва зе пра-
дук то выя кра мы сет кі «Пост-
ган даль»?

— Я жыў у Пар ты зан скім ра-
ё не 6 га доў. Пас ля пе ра ехаў у 
Фрун зен скі ра ён, у баць коў скі 
дом, дзе на ра дзіў ся. Тым не 
менш па-ра ней ша му больш як 
90% хар чо вых та ва раў на бы ваю 
ў кра мах ААТ «Пост ган даль». 
Па-пер шае, у мя не, як і ва ўсіх 
ра бот ні каў ак цы я нер на га та ва-
рыст ва, ёсць дыс конт ная кар та 
зні жак; па-дру гое, я ве даю, што 
тут пра дук цыя заў сё ды якас ная, 
све жая і па пры маль ных цэ нах. 
У на шых кра мах, акра мя пра-
дук таў, ёсць і так зва ныя «кут кі 
гас па ды ні», дзе мож на на быць 
не аб ход ныя гас па дар чыя та ва-
ры, у тым лі ку гі гі е ніч ныя і мый-
ныя срод кі... У больш буй ных 
кра мах пра да юц ца по суд і на-
ват цац кі.

«МЫ 
АД КРЫ ТЫ 

ДА ЦІ КА ВЫХ 
ПРА ПА НОЎ»
— Сяр гей Аляк санд ра віч, 

ці пла ну е це па шы раць сваю 
сет ку да лей, ства раць но выя 
кра мы ў фар ма це «по бач з 
до мам»?

— Вя до ма, мы над гэ тым 
пра цу ем. Шмат дае зва рот ная 
су вязь. Я су стра ка ю ся з вы бар-
шчы ка мі. Яны ве да юць, дзе і кім 
я пра цую, і шмат пад каз ва юць, у 
тым лі ку і ў га лі не ганд лю. Так, 
па прось бе жы ха роў го ра да ў 
мік ра ра ё не, дзе па бу да ва ны 
шэ раг шмат па вяр хо вых да моў 

і не ха пае крам, 
«Пост ган даль» на-
быў не да бу да ва ны 
бу ды нак пад но вую 
кра му. Пас ля та го, як пра ект-
на-каш та рыс ная да ку мен та цыя 
прой дзе ўзгад нен не, мы пач нём 
рэ кан струк цыю гэ та га па мяш-
кан ня. Ка лі бу дуць яшчэ ней кія 
ці ка выя пра па но вы, мы га то вы 
іх раз гле дзець. Зра зу ме ла, што 
ў нас не та кія фі нан са выя маг-
чы мас ці, як у за меж ных се так, 
тым не менш мы — да стат ко ва 
рэн та бель нае ганд лё вае прад-
пры ем ства. Сён ня ААТ «Пост-
ган даль» — лі дар про да жу пра-
дук таў хар ча ван ня Пар ты зан-
ска га ра ё на ста лі цы.

— А не ду ма лі вый сці за ме-
жы ра ё на?

— У нас ёсць ад на кра ма, 
№ 47 — у Мін скім ра ё не, у Ма-
чу лі шчах. У бу ду чы ні ду ма ем 
вый сці не толь кі за ме жы свай го 
ра ё на, але і за ме жы рэс пуб лі кі. 
У пры ват нас ці, ад крыць не каль-
кі сва іх крам у Ра сіі. Ка лі ка заць 
пра перс пек ты вы, то мы са праў-
ды на стро е ны на раз віц цё. Ужо 
сё ле та з да зво лу Мін гар вы кан-
ка ма бу дзем вы ку паць па мяш-
кан не кра мы №44, якое па куль 
аран ду ем. Укла да ем што год да-
стат ко ва вя лі кія гро шы (сё ле та 
амаль 3 млрд руб лёў) у аб наў-
лен не тэх на ла гіч на га аб ста ля-
ван ня ў на шых кра мах. Ка лі мы 
ак цы я на ва лі ся (а гэ та бы ло ў 
1994 го дзе), у нас знос асноў-
ных срод каў у рай харч ганд лі, у 
тым лі ку ха ла дзіль на га і ін ша га 
ганд лё ва га аб ста ля ван ня, быў 
звыш 90%. Сён ня ён кры ху пе-
ра вы шае 20%. Толь кі па гэ тых 
ліч бах мож на мер ка ваць, якая 
ра бо та бы ла пра ве дзе на за гэ-
ты час.

— Кад ра вая праб ле ма сён-
ня не аб мі ну ла і ган даль. Як вы 
яе вы ра ша е це?

— Мы не толь кі ак тыў на су-
пра цоў ні ча ем з на ву чаль ны мі 
ўста но ва мі, якія рых ту юць пра-
даў цоў, ка сі раў, кант ра лё раў, 
та ва ра ведаў, але і тры ма ем на 
прад пры ем стве су пра цоў ні ка, 

які зай ма ец ца па вы-

шэн нем ква лі фі ка цыі ма ла дых 
спе цы я ліс таў, што раз мяр коў-
ва юц ца да нас. Пер шае, што 
па куп ні ку кі да ец ца ў во чы, — 
уз ро вень куль ту ры аб слу гоў-
ван ня. Та му звяр та ем ува гу ме-
на ві та на гэ та, рас пра цоў ва ем 
стан дар ты пра цы з па куп ні ка мі 
для ўсіх ка тэ го рый ра бот ні каў, 
якія за дзей ні ча ны ў ганд лё вай 
за ле. Гэ та ты чыц ца і су стрэ чы 
па куп ні ка, і ўмен ня пра па на ваць 
та вар, і аб слу гоў ван ня на ка сах. 
Да па маг чы па куп ні ку за ры ен-
та вац ца ся род раз на стай нас ці 
та ва раў і вы браць ме на ві та не-
аб ход ны. Ён па ві нен не толь кі 
ве даць спа жы вец кія якас ці пра-
дук цыі, але і прад ба чыць па жа-
дан ні па куп ні ка. У кра мах ААТ 
«Пост ган даль» прак ты ку ец ца 
та кая фор ма пра цы з кад ра мі, 
як на стаў ніц тва, ка лі за ма ла-
ды мі ра бот ні ка мі за ма цоў ва юц-
ца во пыт ныя спе цы я ліс ты. Лі чу, 
што імідж пра даў ца, пры ця галь-
насць пра фе сіі трэ ба па вы шаць 

за кошт зар пла ты, сац па ке та, 
кон кур саў пра фе сій на га май-
стэр ства. Так са ма не аб ход на 
са школь най ла вы пра во дзіць 
праф ары ен та цыю, рас каз ваць 
пра тое, што го ра ду па трэб ны 
не толь кі бу даў ні кі, бан кі ры і 
юрыс ты, але і пра даў цы, ку ха-
ры, афі цы ян ты.

Да сло ва, ра бот ні кі ААТ 
«Пост ган даль» не ад на ра зо-
ва пе ра ма га лі ў «Мін скім май-
стры», бы лі пры зё ра мі кон кур-
су, які пра во дзіць Мі ніс тэр ства 
ганд лю. Па вод ле слоў стар шы ні 
пра фка ма Жан ны ГАЎ РОШ, у 
ак цы я нер ным та ва рыст ве ство-
ра ны ўсе ўмо вы для кар' ер на га 
рос ту. Яна рас па вя ла пра ма-
ла дых пра даў цоў, якія пас ля 
пе ра мо гі ў кон кур сах пра фмай-
стэр ства атры ма лі па вы шэн не. 
Хтось ці з іх ця пер пра цуе та-
ва ра ве дам, ад мі ніст ра та рам... 
Леп шыя ра бот ні кі і ка лек ты вы 
за ах воч ва юц ца прэ мі я мі. Дош-
ка го на ру што год аб наў ля ец ца, 

а фо та здым кі ра ней ад зна ча-
ных ра бот ні каў змя шча юц ца 
ў Кні гу на род най сла вы ар га-
ні за цыі. Тра ды цый ны мі ста лі 
эк скур сіі па Бе ла ру сі. Ёсць у 
ар га ні за цыі і па кой псі ха ла гіч-
най раз груз кі для ра бот ні каў 
(з ма саж ным лож кам). Ад-
ным сло вам, кі раў ніц тва ААТ 
«Пост ган даль» ста ра ец ца ра-
біць усё маг чы мае, каб ра бот-
ні кі ад чу ва лі ся бе па трэб ны мі, 
бо ра зу мее, што для та го, каб 
пра даў цы да ры лі ўсмеш кі сва-
ім па куп ні кам, трэ ба, каб яны 
лю бі лі сваю пра цу.

Ця пер ста лі ца ак тыў на рых-
ту ец ца да чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі. «Пост ган даль» так са-
ма не за ста нец ца ўба ку. Бу-
дзе ўдзель ні чаць у вы яз ным 
ганд лі пад час чэм пі я на ту. Ужо 
за ку пі лі не аб ход нае аб ста ля-
ван не. Так са ма пад рых та ва-
лі раз моў ні кі для пра даў цоў, 
пра вод зім спе цы яль ныя за ня-
ткі для пер са на лу.

На дзея ДРЫ ЛА, 
Аляк сандр ФУР САЎ. 

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

УНП 100036531

ААТ «Пост ган даль» 
ЗА ПРА ШАЕ НА ПРА ЦУ:

кант ра лё ра-ка сі ра, пра даў-
ца, та ва ра ве да, ад мі ніст ра-
та ра ганд лё вай за лы, за-
гад чы ка та вар най сек цыі, 
за гад чы ка кра мы, на мес-
ні ка за гад чы ка ганд лё вай 
сек цыі, бар ме на. 

Больш пад ра бяз ную 
інфармацыю пра ва кан сіі 
і патра ба ван ні вы мо жа це 

знайсці на сай це 
http://www.posttorg.by.

Кра мы по бач з до мам ра ім усім зна ё мым
Сет цы пра дук то вых крам ААТ «Пост ган даль» сё ле та спаў ня ец ца 
20 га доў. Пра тое, як не вя лі кім ганд лё вым аб' ек там увесь гэ ты час 
уда ец ца вы трым лі ваць кан ку рэн цыю з гі пер мар ке тамі, 
мы па ці ка ві лі ся ў ге не раль на га ды рэк та ра ак цы я нер на га та ва рыст ва, 
дэ пу та та Мін гар са ве та Сяр гея СМОЛЬ СКА ГА.

Ка лек тыў рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» він шуе ген-
ды рэк та ра ААТ «Пост ган даль» Сяр гея СМОЛЬ-
СКА ГА з вы бран нем у Мін скі га рад скі Са вет дэ пу-
та таў.

У ма га зі не № 25 «Тар ты» на ву лі цы Каз ло ва.

За гад чы ца ма га зі на № 6 
Тац ця на КАЛ ТО ВІЧ.

За гад чы ца вы твор час ці Але на ЖДА НО ВІЧ і пра да вец Ма рыя КО ЖЫЧ 
ка ля віт ры ны, дзе прад стаў ле ны паў фаб ры ка ты ўласнай вытворчасці.

Ма га зін № 6 на Ураль скай ву лі цы.

Та му не дзі ва, што на ват больш чым 
праз 15 га доў пас ля рас па ду ка лек ты-
ву страс ці ва кол брэн да «Пес ня роў» не 
сці ха юць. Звы чай ны гля дач блы та ец ца 
ў гур тах, якія прэ тэн ду юць на зван не 
спад чын ні каў, — хто больш «са праўд-
ны», «Бе ла рус кія пес ня ры», якія ця пер 
жы вуць і пра цу юць у Маск ве, або Бе ла-
рус кі дзяр жаў ны ан самбль «Пес ня ры», 
«Пес ня ры» на ча ле з Іга рам Свеч кі ным 
або «Пес ня ры» пад кі раў ніц твам Ле а ні да 
Барт ке ві ча? І ні я кія ра шэн ні па тэнт ных 
ка мі сій і су до выя па ся джэн ні не ста вяць 
кроп ку ў гэ тым пы тан ні. Так і су іс ну юць 
па ра лель на не каль кі ка лек ты ваў, — і 
гэ та ка лі не ўліч ваць шмат лі кіх бы лых 
са ліс таў, пра гіс то рыю спрэ чак і пры мі-
рэн няў якіх мож на пі саць ра ман...

Трэ ба браць сі ту а цыю ў свае ру кі і су-
мес на зай мац ца вяр тан нем брэн да бы лой 
сла вы, вы ра шы лі му зы кан ты. Пры нам сі, 
ме на ві та та кую пры чы ну агу чы лі жур на-
ліс там Ле а нід Барт ке віч і Ана толь Ка-
ша па раў, якія зноў аб' яд на лі на ма ган ні і 
склі ка юць пад свае сця гі ін шых му зы кан-
таў. А ў най блі жэй шы час, 10 кра са ві ка, 
да дуць у Мін ску кан цэрт «За ла тыя га-
ла сы за ла то га са ста ву ан самб ля «Пес-
ня ры», пры мер ка ва ны да 45-год дзя ка-
лек ты ву. У гэ тай наз ве ня ма ня сціп лас ці: 
ме на ві та ў вы ка нан ні Ле а ні да Барт ке ві ча 
на бы лі ўсе са юз ную па пу ляр насць пес ні 
«Але ся», «Алек санд ры на», «Ве ра ні ка» і 
«Бя ро за вы сок», а кра наль ную «Во лаг ду» 
не маг чы ма ўя віць у ін шым гу чан ні, чым 
го лас Ана то ля Ка ша па ра ва. 

— Гэ та не зна чыць, што на сцэ-
не бу дзем ста яць і кра са вац ца толь кі 
мы, — удак лад няе Ле а нід Барт ке віч. — 
У скла дзе гур та — адзін з най леп шых 
бе ла рус кіх ба ра бан шчы каў Мі ха іл Пен да, 
гі та рыст Вік тар На ву мік (ён пэў ны час 
пра ца ваў з Алё най Сві ры да вай), Ва дзім 
Ка сэн ка, які пра ца ваў яшчэ з Му ля ві ным, 
кла віш нік Ге надзь Блі ноў — ён, да та го 
ж, вы дат ны аран жы роў шчык, быў му зыч-
ным кі раў ні ком у Ва ле рыя Ля вонць е ва; 
ва ка ліст Мі ха іл До ла таў. Мы ста ра ем ся 
пра цяг ваць тую тра ды цыю, якую за клаў 
Ула дзі мір Ге ор гі е віч, — на бі раць леп шых, 
пры чым не аб мя жоў вац ца ў геа гра фіі. 
На прык лад, До ла таў — з Маск вы, Блі-
ноў — з Рас то ва...

На конт спад чы ны «Пес ня роў» му зы-
кан ты вы каз ва юц ца асця рож на: маў ляў, 

доб ра, што ідзе ак тыў нае 
вы ка ры стан не, су час нае пе-
ра асэн са ван не тых пе сень; 
але за сму чае, што «ўну кі» 
сла ву та га ан самб ля не спя-
ва юць жыў цом, а не ка то рыя 
толь кі раз бя га юц ца і збя га-
юц ца»...

— Але ж не пуб лі ка ў гэ-
тым ві на ва тая. Яна, пуб лі ка, 
з за да валь нен нем па слу ха-
ла б «за ла тыя» хі ты ў вы ка нан ні ўсіх «за-
ла тых» га ла соў ка лек ты ву, — асме лі лі ся 
мы на вост рае пы тан не. — 5 га доў та-
му, пом ніц ца, бы ла та кая ідэя — зра біць 
агуль ны кан цэрт на «Сла вян скім ба за ры 
ў Ві цеб ску», але ні чо га з гэ та га не атры-
ма ла ся. Ці ёсць шанц, што «Пес ня ры» 
роз ных са ста ваў, роз ных па ка лен няў ка-
лі-не будзь збя руц ца на ад ной сцэ не?

— Пра спя ваць тое, што бы ло ра-
ней, — для гэ та га ні чо га скла да на га не 
па тра бу ец ца: па клаў пе рад са бой но ты 
і пра спя ваў. Але ж трэ ба, каб нут ро бы-
ло «пес ня роў скае», а яго ня ма! — га ра-
чыц ца Ана толь Ка ша па раў. — Трэ ба, 
каб лю дзі не прос та спя ва лі, а ўдзель-
ні ча лі ў аран жы роў ках, уно сі лі кож ны 
неш та сваё, як ра бі лі гэ та Ігар Па лі во да, 
Ана толь Гі ле віч і ўсе ас тат нія вы дат ныя 
му зы кан ты; і каб усе бы лі на цэ ле ны на 
агуль ны вы нік, а не цяг ну лі кож ны ў свой 
бок. Ця пер гэ та га ня ма. Та му і раз мна-
жа юц ца, як па ра зі ты, экс-ан самб лі — 
іх сён ня пяць ці шэсць, а бу дзе яшчэ 
больш... І аб' яд нац ца з кімсь ці з та кіх 
кло наў — ба ра ні Бо жа!

— Брэнд, які мы за раб ля лі кры вёй 
і по там, ця пер кры ху не той, і за мест 
жы вых «Пес ня роў», якія яшчэ спя ва юць, 
вы сту па юць, рап там вы хо дзяць на пер-
шы план ней кія ін шыя юна кі з рэ ста ра-
наў, вы кон ва юць «ка шэ чы мі» га ла са мі 
ста рыя хі ты і пі шуць у роз ныя ін стан цыі 
ліс ты аб тым, што гэ та яны са праўд ныя 
«Пес ня ры». Гэ та нон сэнс, — раз во дзіць 
ру ка мі Ле а нід Барт ке віч. — Ча му ў Анг ліі 
ня ма ко піі «Бітлз»? Ім прос та ў га ла ву 
па доб нае не пры хо дзіць — ска рыс таць 
брэнд та кой ве лі чы ні. Нам прос та крыўд-
на ста ла, та му і вы ра шы лі зноў аб' яд-
нац ца. А вы сту паць на ад ной сцэ не? Не 
ве даю на ват. У «Бе ла рус кіх пес ня роў», 
на прык лад, свой вы дат ны стыль, свой 
ад мет ны по чырк і вы со кі пра фе сі я на-

лізм. Але ў іх ня ма мэ ты быць му ля він-
скі мі «Пес ня ра мі»...

Дырэктар ка лек ты ву Ігар Куз ня цоў, 
тым не менш, мяр куе, што зра біць збор-
ныя кан цэр ты — гэ та ўсё ж не фан тас ты-
ка, а цал кам вы ка наль ная за да ча. Ка лі 
бу дзе жа дан не і за ці каў ле насць ва ўсіх 
ба коў. «5 га доў та му ра зам з ад ным з 
бе ла рус кіх тэ ле ка на лаў мы зла дзі лі 4 
ве ча ры кан цэр таў «За ла тая ка лек цыя 
«Пес ня роў», — ус па мі нае ён. — Усіх, 
ка го мог, я са браў, у тым лі ку «Бе ла рус-
кіх пес ня роў», Ва лян ці на Бадзь я ра ва, 
Ула дзі мі ра Тка чэн ку. Ка лі атры ма ец ца, 
сё ле та зро бім дру гую спро бу і зла дзім 
у ве рас ні вя лі кі фес ты валь з удзе лам 
усіх за ці каў ле ных у куль тур ным брэн-
дзе Бе ла ру сі — ан самб лі «Пес ня ры». 
А прос та на пло шчы Пе ра мо гі ў Мін ску 
мы пра па на ва лі Мі ніс тэр ству куль ту ры 
ад крыць куль тур ны цэнтр, ку ды кож ны 
ча ла век змо жа за зір нуць і па слу хаць 
му зы ку «Пес ня роў», па зна ё міц ца з гіс-
то ры яй ка лек ты ву, на быць су ве нір». 

Усе гэ тыя ідэі ця пер аб мяр коў ва юц-
ца і, хо чац ца ве рыць, хоць бы част ко ва 
ажыц ця вяц ца. Каб за мест зна ка мі та га 
«пес ня роў ска га» рад ка (які так і на прош-
ва ец ца да гэ тай сі ту а цыі) «Ня ма та го, 
што раньш бы ло»... у сэр цы гу чаў ін шы: 
«...і там ду шою спа чы ваю».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

Што ні ма біль нік, 
то свой «зва нок», 
свой, у пры ват нас ці, 
го лас. Ся род са мых 
не чаканых — «Мурка», 
«Пе ра пё лач ка», 
«Бухен валь дскі 
набат»... А яшчэ — 
брэх са ба кі, спе вы 
салаўя, пе ра клічка 
пеўняў... Му сіць, 
праўду ка жуць: можна 
вы вез ці ча ла ве ка 
з вёс кі, а вось вёс ку 
з ча ла ве ка не вы вес ці 
ні ко лі.

УРОК
Ра ні ца. Ста лі ца. Скры жа-

ван не — у так зва ным спаль-
ным ра ё не яно ці хае, лю дзей 
ня шмат. Але ж свят ла фор 
ста іць — з «руч ным кі ра ван-
нем». Гэ та зна чыць, хо чаш пе-
рай сці на той бок пра спек та 
— пры кла дзі ру ку да ад мыс-
ло вай «кла ві шы», па ча кай — 
ма шы ны спы няц ца.

Пры кла ла, чакаю.
— За раз нам за га рыц ца 

зя лё нае, і та ды мы пой дзем, 
— чую за спі най. — А па куль 
— трэ ба па ста яць: нам чыр-
во нае, ба чыш?

Гэ та баць ка, трэ ба ра зу-
мець, — па ву чае дзі ця?

Ха це ла зір нуць, хлоп чы ка 
ці дзяў чын ку, яко га ўзрос-
ту...

По бач з муж чы нам, уз ня ў-
шы мор ду, ся дзеў са ба ка.

ВУС НА МІ ДЗІ ЦЯ ЦІ
Анек дот, які за пом ніць 

на ват той, хто анек до таў не 
пом ніць.

Баць кі з да чуш кай се-
лі ў аў то бус. Ма ці да ста ла 
апель сін, па чыс ці ла, па да ла 
ма лой — скур кі шпур ну ла ў 
акно. Дзяў чын ка ў крык:

— Ма ма, ну што ты ро-
біш...

Па са жы ры ўсце ша на: «Во, 
на ват дзі ця ра зу мее, што гэ-
так нель га!». Яно (і ў гэ ты ж 
час) за вяр шае фра зу:

— ...Іх жа ў га рэл ку клас ці 
трэ ба!

Анек дот, які вар та за-
пом ніць. Ці на ват... па спра-
ба ваць: вы су шыць не каль кі 
апель сі на вых ску рак, па клас-
ці ў га рэл ку.

Не ўсё ж за акно іх... Ці на 
рас пал ку дроў...

СМА ГА?
Су бо та, ра ні ца і звыч ныя 

за куп кі. Ра біць іх лепш у вя-
лі кіх кра мах: там ні жэй шыя 
цэ ны, там бо лей та ва раў...

Хоць, ад па вед на, больш 
і лю дзей — роз ных: на вы-
ха дзе вось двое дзядзь коў 
штось не зра зу ме лае ро бяць 
з трэ цім: не, зда ец ца, не 
б'юць?.. Не рас пра на юць? 
Неш та ад бі ра юць?.. Але ж 
той ча мусь ці не кры чыць, не 
клі ча на пад мо гу...

— Ні як зло дзей? — ня сме-
ла вы но сіць «пры суд» адзін з 
«гле да чоў». — Му сіць, ахоў-
ні кі на не чым зла ві лі.

І ме лі ра цыю, як ака за-
ла ся, бо ўрэш це з «глы бінь» 
аб' ём най курт кі да ста лі-та кі... 
пляш ку кань я ку. А сле дам — 
за ла ма лі за спі ну ру кі, не ку-
ды па вя лі...

Праў дзі вая пры каз ка: «Ня-
ма ле пей, як укра дзеш, ня ма 
горш, як зло вяць».

«РЭ ЦЭН ЗІЯ»
З пра ві лаў жыц ця: ка лі 

вам не тэ ле фа ну юць сяб ры 
— зна чыць, усё ў іх доб ра.

Каб пе ра ка нац ца, са ма 
(час цей па ве ча рах) на бі раю 
па трэб ныя ну ма ры, пы таю 
най перш, ці не пе ра шко дзі ла, 
бо рап там ча ла век за ня ты: 
мо жа, кі но якое гля дзіць?

— Гэ та ра ней філь мы па-
каз ва лі, — раз ва жае ў ад каз 
ад на з сяб ро вак. — Кож нае 
сло ва па чуць ха це ла ся, бо 
яно ж важ нае бы ло, на заўт ра 
цы та ва лі. А ця пер... Ад ну се-
рыю па гля дзеў, пяць пра пус-
ціў — і ўсё зра зу ме ла: ні чо га 
не стра ціў.

...Мо жа, на ват пры дбаў?

БЫЎ... І НЯ МА
Зруч ная рэч ма біль нік!
— Я вы еха ла, — за ля цеў-

шы ў паў пус ты аў то бус, да ла-
жы ла ка мусь ці юнае дзяў чо. 
— Праз пяць хві лін бу ду...

Хоць ёй (па ўсім ві даць) 
ха це ла ся ра ней, бо ад дзвя-
рэй не ад сту пі ла, бо ва ўсе 
во чы гля дзе ла ў акно — ча-
ка ла...

І ме ла ка го, бо хві лін праз 
пяць у аў то бус зай шоў та кі 
пры га жун...

Яшчэ раз па ві та лі ся.
— Пры ся дзем? — пра па-

на ва ла дзяў чы на, па ка заў шы 
ру кой на воль ныя мес цы.

— Да вай, — ах вот на зга-
дзіў ся ён.

І на ват збі раў ся — ру шыў 
за ёю сле дам. Але вар та бы-
ло дзяў чы не сес ці...

Спад ніч ка ўсё са пса ва ла: 
ка рот кая, вуз кая, яна па-
здрад ніц ку «ныр ну ла» пад 
та кую ж кур тач ку — «ага лі-
ла» сцёг ны — усе, да та го ж, 
у свет лых кал го тах...

Юнак, уба чыў шы та кую 
«пры га жосць», гус та па чыр-
ва неў, раз гу біў ся і... ні сло ва 
не ска заў шы (дзве ры як раз 
ад чы ні лі ся), вы ска чыў з аў-
то бу са.

НА СВА ЁЙ ЗЯМ ЛІ
Шчас це — ка лі ёсць ка му 

рас ка заць пра ня шчас ці.
— Ну як прай шоў твой 

дзень? — пы тае ве ча рам 
муж.

Рас каз ваю, што бы ло до-
ма, на пра цы, што ў абед, 
пры нам сі, су стрэ лі ся з сяб-
роў кай, зай шлі ў бу фет. Што 
па пра сі лі там два ку бач кі кі-
пе ню, дзве пор цыі вярш коў, 
адзін па ке цік чор най гар ба-
ты (не, не з эка но міі, прос та 
ку бач кі ма лень кія і з двух — 
чай за моц ны).

— Ну і што вам да лі? — 
пе ра пы няе ча ла век.

— Ні чо га... Па куль мы не 
патлумачылі, што ку ба чак — 
гэ та ча шеч ка, кі пень — ки пя-
ток, а гар ба та — чай...

Не ха дзіць жа га лод ны-
мі...

УСЕ БАБ РЫ ДА БРЫ...
Дзед Він цук пры маў він-

ша ван ні: яму 27 лю та га 
82...

А мо жа, і менш — 80, на-
прык лад? І ней ка га снеж ня 
ці сту дзе ня, бо дак лад на вя-
до ма хі ба тое, што на ра дзіў-
ся ён зі мой ці то 32-га, ці то 
33-га і ў чор та на ра гах: яго 
дзе да з баб кай, яго баць коў, 
трох цё так (амаль да рос лых 
мат чы ных сяс цёр) і дзядзь-
ку (яе ста рэй ша га бра та) як 
сям'ю ку ла коў са сла лі не-
ка лі ў Ар хан гель скую воб-
ласць...

Са сла лі, як по тым да зна-
лі ся, па да но се мяс цо ва га 
пус та до мка, яко га ба бу ля, 
шка ду ю чы, час та кар мі ла, 
апра на ла і яко га, ка лі ня-
ўпраў ка бы ла, пра сі ла пад-
маг чы — зрэд час, за гро шы. 

А ён по тым да нёс, што бат-
ра чыў на іх... Пры чым па ста-
ян на.

— Ула да ві на ва тай бы ла, 
не без та го. І шмат у чым. 
Але ж і лю дзі якія... По едам 
елі адзін ад на го, — раз ва-
жае ця пер дзед Він цук.

І мае ра цыю, бо па ло ва 
яго сям'і з той ссыл кі не вяр-
ну ла ся.

АПОШ НЯЯ ДА РО ГА
З ліс та: «Мой свё кар быў 

стра шэн на раў ні вы і, ка лі яго 
жон ка за ця жа ра ла ў трэ ці 
раз, ска заў, што вось гэ тае 
дзі ця ён ні ко лі не пры знае, 
бо яно ад су се да... Свяк роў 
та ды па еха ла ў ін шую вёс-
ку, каб зра бі лі аборт. А пас ля 
яго ста ла сы хо дзіць кры вёю. 
Му жык, да знаў шы ся пра гэ-
та, за прог ка ня і па вёз яе ў 
баль ні цу. Па да ро зе жан чы-
на па мер ла. Яе двое ма лых 
— мой бу ду чы муж і яго ма-
лень кая сяст рыч ка — за ста-
лі ся без ма мы...»

Ні сло ва ў ліс це пра тое, 
ці за пом ні лі яе дзе ці, ці пы-
та лі ся ў баць кі, дзе яна. І 
ча му...

А ці ка ва ж: што ён ад каз-
ваў? Што ду маў пры гэ тым? 
Як час та ўспа мі наў тую іх 
апош нюю да ро гу да баль-
ні цы?

І як по тым жыў — з та кім 
ус па мі нам?

ШТО ТОЙ САЛ ДАТ, 
ШТО ГЭ ТЫ?

Го рад і ўсе вы го ды: да 
рын ка, пры нам сі, ру кою па-
даць. Не вя ліч кі ён і свой, 
мік ра ра ён ны: па куп ні кі тут 
ве да юць ганд ля роў, ганд ля-
ры — ад па вед на...

— О, дзе ду, доб рай ра ні-
цы! — ві тае ад на го з па куп ні-
коў до сыць ваб ная ма ла дзі-
ца. — Вам ча го сён ня ўзва-
жыць? Саль ці со ну? Доб ра... 
Але ж вы абя ца лі каў ба сы ў 
мя не ўзяць — са «сты пен-
дыі»?

— Абя цаў, — чу хае па ты-
лі цу дзед, — але ж гро шы як 
ва да ця пер: атры маў — за 
ква тэ ру за пла ціў, у ап тэ ку 
сха дзіў і ўсё, лі чы: ра зы шлі-
ся, ня ма з чым па каў ба сы 
ха дзіць. Трэ ба но вай «сты-
пен дыі» ча каць.

...Яе, трэ ба ра зу мець, 
тро хі ляг чэй, чым пен сіі?

НЕ ТА КІ АДЗІ НО КІ ТЫ 
ДНЁМ...

Чым цяп лей на два рэ, тым 
больш на ро ду ў вёс цы.

Ля крам кі во цэ лы на тоўп 
са браў ся. Дзве ры па куль 
за чы не ны: спаз ня ец ца пра-
да вач ка... Што па куп ні коў 
(пе ра важ на — муж чын) не 
бян тэ жыць: со ней ка грэе, 
час па куль ёсць — якая роз-
ні ца, дзе ля сы па та чыць? На 
ву лі цы яно, мо жа, і ле пей: 
яна, пры нам сі, мі гам тэ му 
пад кі не. З-за кас цё ла вось 
«вы ныр вае» ка нёк (дзед яго 
за аб роць вя дзе): у ваз ку — 
ба бу ля, мож на ска заць, ба-
я ры няй.

— Зда роў быў, Мац ве е-
віч! — ві та юць ста ро га муж-
чы ны. — Ты ўсё пе хам?.. Ка-
нёк ма шын пу жа ец ца?.. Дык 
хай бы жон ка яго пра вя ла. 
Яна ж за ця бе ма ла дзей шая? 
Га доў на дзе сяць?..

— На тры нац цаць, — удак-
лад няе дзед, пры вяз ва ю чы 
кань ка па да лей ад да ро гі. — 
Але ж яна, хлоп цы, — ба ба: 
за дзень на хо дзіц ца, на то міц-
ца — што з яе по тым возь-
меш? Ве ча рам га ла ву да па-
душ кі і спаць, а так...

— Дзед, ну ты да еш! Ну ты 
зух! — здзіў ля юц ца, ра го чуць 
му жы кі. — Та бе ж за во сем-
дзе сят ужо! І што — ноч чу 
ба ба трэ ба?

— А як жа, хлоп цы! Больш, 
чым ма ла до му...

— От жа трап ло, — зла зя-
чы з во за, на па дае на дзе да 
жон ка. — Вы яго толь кі слу-
хай це! Ён вам не тое яшчэ 
рас ка жа!

Муж чы ны, па доб на, з да-
ра гой ду шой — і па слу ха лі б 
(тэ ма ці ка вая!), і па га ва ры лі 
б, але ж пра да вач ка як раз 
з'я ві ла ся, дзве ры ад чы ні ла — 
ру шы лі ў кра му. Та му дзе да-
ва до сыць ці хае: «А што — я 
ня праў ду ка жу? Ну па трэб на 
ж ба ба! Но чы доў гія... З кім 
па га ва рыць?» — па чу лі хі ба 
што адзін кі.

А яно ж і са праў ды:
«Да же в са мой по ре 

одиночества
Ты не так одинок еще

 днём.
Тя же лее все го — это 

«но чест во»,
За клю чён ное в сло ве 

са мом...»
Ва лян ці на ДОЎ НАР

�

Прос тая мо ваПрос тая мо ва  ��

НЕ ТА КІ АДЗІ НО КІ ТЫ ДНЁМ...
За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

За ла тыя ма ры пра «Пес ня роў»
Ёсць твор чыя асо бы і ка лек ты вы, якія не ма юць па трэ бы ў 
ста сун ках з пуб лі кай зло ўжы ваць сло ва мі «ле ген дар ны» і 
«куль та вы». Прос та та му, што та кі мі на са мрэч з'яў ля юц ца. 
З іх лі ку і ва каль на-ін стру мен таль ны ан самбль «Пес ня ры», 
ство ра ны 45 га доў та му ў Мін ску Ула дзі мі рам Му ля ві ным. 
Ня змен ны мас тац кі кі раў нік звыш па пу ляр на га му зыч на га 
гур та здзейс ніў са праўд ны цуд: ра сі я нін па па хо джан ні, ён 
сам стаў сім ва лам бе ла рус кай на цы я наль най куль ту ры і 
здо леў за ха піць ёй жы ха роў ін шых са вец кіх — і не толь кі — 
рэс пуб лік... «Пес ня ры» за да лі амаль не да сяж ную план ку 
твор чай пра ца здоль нас ці і пра фе сі я на ліз му, на якую да гэ-
туль ары ен ту юц ца мно гія су час ныя му зы кан ты.

Не дзі ва, што на ват больш чым 
праз 15 га доў пас ля рас па ду 
ка лек ты ву страс ці ва кол 
брэн да «Пес ня роў» не сці ха юць. 
Звы чай ны гля дач блы та ец ца 
ў гур тах, якія прэ тэн ду юць 
на зван не спад чын ні каў, — 
хто больш «са праўд ны».


