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Доб рая спра ваДоб рая спра ваАпантаныяАпантаныя

— Ар тур, спя ва ю чы на ся мі мо вах, ці ва ло да еш імі на раз-
моў ным уз роў ні?

— Не як па чуў ад ну пес ню на іс пан скай мо ве, і мне ў та кім ва ры-
ян це яна больш спа да ба ла ся. Іс пан скую я ве даю толь кі па пес нях, 
ма гу ра зу мець тэкст, пра ца ваць над вы маў лен нем. І ха цеў бы лепш 
вы ву чыць гэ тую мо ву. У іс пан цаў у пес ні ад люст роў ва ец ца ха рак тар, 
а, на прык лад, грэ час кія кам па зі цыі ў асноў ным больш лі рыч ныя і 
спа кой ныя. Грэ час кай мо вай, да рэ чы, сва бод на ва ло даю, бо маю 
грэ час кія ка ра ні — мае пра дзед і ба бу ля ад туль. У мя не ёсць на ват 
ма лень кі ты тул — я пер шы вы ка наў ца грэ час кай пес ні ў Бе ла ру сі. 
А што да ас тат ніх моў — прос та экс пе ры мен тую.

— Па аду ка цыі ты не толь кі ар тыст-ва ка ліст, але так са ма 
мо жаш пра ца ваць і вы клад чы кам. Ці ка ва бы ло б па спра ба-
ваць ся бе ў ро лі пе да го га?

— Мяр кую, ка лі ты зай ма еш ся толь кі му зы кай, то не вар та раз-
ліч ваць на вя лі кія за роб кі. Па спра ба ваць ся бе ў ро лі вы клад чы ка, 
ка лі б та кая пра па но ва па сту пі ла, мне ці ка ва. Вы кла даць — вель-
мі ад каз на. Мы з сяб рам збі ра ем ся ад кры ваць сту дыю гу ка за пі-
су і не вы клю ча на, што ар га ні зу ем на бор дзя цей, якія жа да юць 
зай мац ца ва ка лам. У прын цы пе я ад чу ваю га тоў насць ру хац ца 
і ў та кім кі рун ку.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Ар тур МІ ХАЙ ЛАЎ: «Я — СА МЫ ЗВЫ ЧАЙ НЫ ХЛО ПЕЦ... 
НІ ХТО ЗА МЯ НЕ НЕ ПЛА ЦІЎ»
Яму час та за да юць пы тан не, кім ён да во дзіц ца 
зна ка мі та му Ста су Мі хай ла ву. Агуль ныя ў іх проз ві шча, 
ба ра да і, без умоў на, лю боў да му зы кі

Ста ры, як свет, стэ рэа тып аб тым, што 
на вёс цы цяж ка знай сці са бе ці ка вы 
за ня так для баў лен ня воль на га ча су, 
час цей за ўсё па цвяр джа ец ца са мі мі 
жы ха ра мі сель скай мяс цо вас ці.

Д
ЛЯ мно гіх га лоў ным ві дам ад па чын ку 
ста но вяц ца па хо ды ў мяс цо вы Дом куль-
ту ры або клуб і ал ка голь. Жы хар вёс кі 
Каз ло ві чы Слуц ка га ра ё на Ула дзі мір 

Пра та се ня не з та кіх. Акра мя ўлас на га хо бі — 
рэ стаў ра цыі аў та ма бі ляў, ён ства рае ўмо вы 
для ка рыс на га баў лен ня ча су мо лад дзю, кі руе 
ра ён ным цэнт рам аў та ма біль най куль ту ры і 
тэх ніч най твор час ці «Аў та свет». Ка рэс пан дэн-
ты «Чыр вон кі» на ве да лі слуц ка га аў та ама та ра, 
па зна ё мі лі ся з яго юнымі вы ха ван ца мі і вя до-
май да лё ка за ме жа мі Каз ло ві чаў ка лек цы яй.

Ула дзі мір Ада ма віч су стрэў нас у Слуц ку 
на сва ім аў та ма бі лі. Па да ро зе да Каз ло ві чаў, 
якая за ня ла не больш за 10 хві лін, рас па вёў 
пра гіс то рыю сва ёй лю бо ві да тэх ні кі. Ра ман-
та ваць аў та ма бі лі ён па чаў у 1982 го дзе, ад-
ра зу, як вяр нуў ся са служ бы на Бал тый скім 
фло це. Ве дан не тэх ні кі да па маг ло знай сці 
пра цу: у Каз ло ві чах Ула дзі мір Пра та се ня мае 
ўлас ную аў та май стэр ню. А ве дан не гіс то рыі 

аў та пра ма пе ра рас ло ў хо бі — рэ стаў ра цыю 
ста рой тэх ні кі.

— Мне, шчы ра ка жу чы, зу сім не ха це ла ся 
ба віць свой час, як мно гія ін шыя — ка ля кра-
мы, — рас па вя дае Ула дзі мір Ада ма віч. — Я і 
ця пер лі чу, што ў кож на га ча ла ве ка, чым бы 
ён ні зай маў ся, па він на быць лю бі мая спра-
ва — для ад па чын ку. Ка лі я ра ман тую ста рыя 
ма шы ны, то ад чу ваю са мае на ту раль нае за-
да валь нен не ад са мо га пра цэ су, вы ра шэн ня 
роз ных праб лем. Аў та май стэр ня для мя не — 
што дзён ная пра ца, там я за раб ляю гро шы. 
Рэ стаў ра цы яй зай ма ю ся звы чай на па вы-
хад ных, ка лі ні хто не ад цяг вае ўва гі. Гро-
шы, за роб ле ныя на асноў най пра цы, ідуць 
на ка рысць май го за хап лен ня.

Акра мя пра цы і свай го хо бі, Ула дзі мір 
Пра та се ня па спя вае кі ра ваць цэнт рам «Аў-
та свет». Ра зам з вуч ня мі Каз ло віц кай шко лы 
аў та ама тар рэ стаў руе і дэ ман струе тэх ні ку, а 
так са ма пе рад ае мо ла дзі свае ве ды. Га раж, 
што зна хо дзіц ца за бу дын кам шко лы, на вед-
вае ка ля 20 хлоп цаў. Ле там, ка лі з га ра доў да 
сва іх ба буль і дзя ду ляў у Каз ло ві чы пры яз-
джа юць уну кі, іх ста но віц ца яшчэ больш.

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

Са све ту па «ка пей цы»,
або Ве ды праз прыз му «рэт ра»

Клу бы ЮНЕС КА:
ПРЫ МА ЕМ БЕЗ ДРЭС-КО ДА 
І ФЭЙС-КАНТ РО ЛЮ!
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Ула дзі мір Ула дзі мір ПРА ТА СЕ НЯПРА ТА СЕ НЯ і на вед валь ні кі «Аў та све ту». і на вед валь ні кі «Аў та све ту».

АБ' ЯД НАН НЕ 
І МАГ ЧЫ МАС ЦІ ДЛЯ ЎСІХ

— Клу бы ЮНЕС КА — гэ та аб' яд нан ні 
лю дзей роз ных уз рос таў, якія пры трым лі-
ва юц ца агуль ных каш тоў нас цяў і ідэа лаў. 
Каш тоў насць, якая ста іць на пер шым мес-
цы, — ідэя мі ру і не на сіл ля. Акра мя гэ та га, 
клу бы пра цу юць у та кіх важ ных кі рун ках, як 
за ха ван не ма тэ ры яль най і не ма тэ ры яль най 
спад чы ны, раз віц цё ва лан цёр ска га ру ху, 
зда ро вы лад жыц ця, пра фі лак ты ка ВІЧ-
ін фек цыі, ахо ва на ва коль на га ася род дзя, 
аба ро на пра воў дзі ця ці...

Удзель ні ка мі аса цы я цыі мо гуць быць як 
клу бы, што раз мя шча юц ца на ба зе школ, 
лі цэ яў, уста ноў вы шэй шай аду ка цыі, так і 
лю дзі роз ных уз рос таў, якія не на вед ва юць 
ні ад на го клу ба ЮНЕС КА, але з'яў ля юц ца 
чле на мі ар га ні за цыі, бо па дзя ля юць яе каш-
тоў нас ці і ідэа лы і рэа лі зу юць тут свае пра ек-
ты. Сён ня ва ўсіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі дзей ні чае 
55 клу баў ЮНЕС КА. Яны ёсць не толь кі ў 
буй ных аб лас ных га ра дах, але і ў ра ён ных 
цэнт рах і на ват у сель скай мяс цо вас ці.

Клу бы ства ра юц ца на ба зе ўжо іс ну ю-
чых аб' яд нан няў. Ка лі тыя пры ма юць на-
шы асноў ныя ідэі, то мо гуць звяр нуц ца ў 
сак ра та ры ят Бе ла рус кай аса цы я цыі клу баў 
ЮНЕС КА з за явай. Пас ля яе раз гля ду мы 
пры свой ва ем ім ста тус клу ба ЮНЕС КА і 
ўру ча ем сер ты фі кат.

Сён ня ў ар га ні за цыі на ліч ва ец ца ка ля 
дзвюх ты сяч чле наў, але сва ёй дзей нас цю 
яна ахоп лі вае больш за 40 ты сяч ча ла век 
што год.

БУДЗЬ СМЯ ЛЕЙ, 
ЗАЎ СЁ ДЫ ДЗЕЙ НІ ЧАЙ

— Якія пра ек ты рэа лі зу юць клу бы 
ЮНЕС КА?

— Ад ным з на шых прын цы паў з'яў ля ец-
ца на ступ ны: «Мыс лі гла баль на, але дзей-
ні чай ла каль на». У пла нах на год сак ра та-
ры я та Бе ла рус кай аса цы я цыі больш за 60 
пунк таў. Ад ным з са мых ці ка вых пра ек таў 
з'яў ля юц ца дзі ця чыя лінг віс тыч ныя лет ні кі 
па роз ных кі рун ках. На прык лад, сё ле та гэ-
та між на род ныя дзі ця чыя лет ні кі па вы ву-
чэн ні кі тай скай, фран цуз скай і анг лій скай 
моў. Лет ні кі ка рыс та юц ца вя лі кай па пу ляр-
нас цю, та му што ў іх збі ра юц ца ра вес ні кі з 
роз ных кра ін і, што са мае га лоў нае, нось-
бі ты мо вы. 

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Між на род ныя ар га ні за цыі тра ды цый на 
аса цы і ру юц ца ў мно гіх з па ся джэн ня мі, 
вы ступ лен ня мі, пры няц цем дэк ла ра цый... Ка жу чы 
прос ты мі сло ва мі, з не чым за над та сур' ёз ным, 
што не мае пра мо га да чы нен ня да кож на га з нас. 
Ад нак клу бы ЮНЕС КА ство ра ны для не абыякавых 
лю дзей, для тых, хто хо ча па зна ё міц ца 
з куль тур най спад чы най ін шых кра ін і рас ка заць 
за меж ні кам пра сваю. Пра тое, чым зай ма юц ца 
бе ла рус кія клу бы ЮНЕС КА, нам рас па вёў 
Дзміт рый СУБ ЦЕЛЬ НЫ, стар шы ня 
Рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Бе ла рус кая аса цы я цыя клу баў ЮНЕС КА» 
і ві цэ-прэ зі дэнт Еў ра пей скай Фе дэ ра цыі 
клу баў, цэнт раў і аса цы я цый ЮНЕС КА.

Пры су стрэ чы Ар тур Мі хай лаў жар таў лі ва 
за зна чае: «Па еду на «Сла вян скі ба зар» — 
Стас змо жа са мной сфа та гра фа вац ца». 
За хап лен не му зы кай у на ша га ге роя 
з дзя цін ства. Хлап чу ком ён ла зіў па 
да хах, зай маў ся ка ра тэ і тай скім бок сам, 
а па ра лель на спа сці гаў му зыч ную гра ма ту. 
Спа чат ку бы ла ма ла дзе чан ская эст рад ная 
сту дыя «Жы вы гук», ку ды Ар ту ра пры вя ла 
ма ма, по тым пе сен ныя кон кур сы: «Зям ля 
пад бе лы мі кры ла мі», «Ад на зям ля» 
і шэ раг ін шых. З'яў ля ю чы ся чле нам 
Бе ла рус ка га гра мад ска га аб' яд нан ня 
грэ каў «Пе ла па нэс», юнак пры мае 
ак тыў ны ўдзел у фес ты ва лях на род ных 
куль тур у Грод не. Умее тан ца ваць 
сір та кі, спя вае на ся мі мо вах, пра цуе 
ў Ма ла дзёж ным тэ ат ры эст ра ды. І сё ле та 
прад стаў ляе Бе ла русь на «Сла вян скім 
ба за ры» ў Ві цеб ску.


