
У боль шас ці су ай чын ні каў па праў чыя 
ўста но вы аса цы ю юц ца з ка лю чым дро там 
выш кай, таб ліч ка мі: «Стой, за ба ра няль ная 
зо на!», ахоў ні ка мі і вар та вы мі са ба ка мі. 
Шчы ра пры знац ца, так ду ма ла і я. 
Да пэў на га ча су…

У ра ё не аэ ра пор та «Мінск-1», на ву лі цы Ка рат-
ке ві ча, зна хо дзіц ца бу ды нак, які ні чым не ад роз-
ні ва ец ца ад ін шых. Ад ра зу і не зда га да еш ся, што 
гэ та па праў чая ўста но ва ад кры та га ты пу № 51 Дэ-
парт амен та вы ка нан ня па ка ран няў МУС Бе ла ру сі 
па Мін ску і Мін скай воб лас ці.

У лі ку ін шых ка тэ го-
рый асу джа ных тут ад-
бы ва юць ча со вае па ка-
ран не і аба вя за ныя асо-
бы — па збаў ле ныя баць-
коў скіх пра воў жан чы ны, 
якія па він ны кам пен са-
ваць дзяр жа ве рас хо ды 
за вы ха ван не іх дзя цей. 
На чаль нік атра да ма ёр 
мі лі цыі Га лі на ВА СІ ЛЕЦ 
па га дзі ла ся пра вес ці эк-
скур сію, па зна ё міць са 
сва і мі па да печ ны мі.

ЯК У ЗВЫ ЧАЙ НЫМ ІН ТЭР НА ЦЕ 
Жы вуць асу джа ныя ў па ко ях, ці як іх тут на зы ва-

юць, сек цы ях, па во сем ча ла век у кож най. Акра мя 
та го, яшчэ ад на, знач на боль шая па пло шчы, раз-
лі ча ная на 15 на сель ні каў. Спаль ныя лож кі ў два 
яру сы, ёсць тум бач кі, та бу рэт кі, ха ла дзіль нік, убу-
да ва ныя ў сця ну ша фы. Сло вам, у на яў нас ці ўвесь 
не аб ход ны для паў ся дзён на га по бы ту мі ні мум. У 
не ка то рых па ко ях — тэ ле ві зар. Яго асу джа ным 
мож на пры вез ці з до му толь кі па пісь мо вай за яве, 
з да зво лу ад мі ніст ра цыі ўста но вы. У па ко ях чыс та, 
свет ла, аку рат на, на пад акон ні ках — квет кі. Жан-
чы на, дзе б ні зна хо дзі ла ся, імк нец ца ства рыць 
ва кол ся бе ўтуль насць, кам форт.

На гэ тым жа па вер се кух ня, аб ста ля ва ная га-
за вы мі плі та мі, ста ла мі. Над каст ру ляй за ві ха ец ца 
ма ла дая жан чы на.

— У кож най з нас свой по суд. Нех та га туе для 
ся бе сам са сва іх пра дук таў, а ін шыя ка а пе ру юц ца 
з су сед ка мі. Так зруч ней. Хто пер шы прый шоў са 
зме ны — той і ку ха рыць, — рас па вя ла Ак са на. — А 
на огул, мы жы вём друж на, ста ра ем ся пад трым лі-
ваць ад на ад ну.

Ка лі б не ве да ла, дзе зна хо джу ся, то ска за ла 
б: у звы чай ным ра бо чым ін тэр на це. Ад но, ба дай, 

ад роз нен не ў тым, што жыц цё тут пад па рад ка ва на 
дыс цып лі не і стро га му рас па рад ку. Ад бой у 22 га-
дзі ны, пад' ём а 6-й ра ні цы, умы ван не, сне дан не, 
пры бор ка па мяш кан няў, мес цаў агуль на га ка ры-
стан ня і ад' езд на ра бо ту.

ВЫ ХА ВАН НЕ ПРА ЦАЙ 
— У нас за клю ча ны да га во ры з Мін скім аў та-

ма біль ным за во дам і кам па ні яй «Сма ля ві чы Брой-
лер». На зме ну да стаў ля ем жан чын ар га ні за ва на, 
аў то бу сам, — рас каз вае Га лі на Ула дзі мі ра ўна. — 
На птуш ка фаб ры цы на шы па да печ ныя за раб ля-
юць у ся рэд нім па 8 млн руб лёў што ме сяц. А тыя, 
хто пра цуе ў па за ўроч ны час і ў вы хад ныя, яшчэ 
больш — да 15 млн руб лёў. Ме на ві та та му жан-
чы ны ма юць маг чы масць раз лі чыц ца па за па зы-
ча нас ці, а не ка то рыя — і ад на віць свае пра вы на 
дзя цей, якія зна хо дзяц ца пад апе кай дзяр жа вы ці 
сва я коў. На прык лад, сё ле та ад на з асу джа ных, 
якая вы зва лі ла ся да тэр мі но ва, раз лі чы ла ся з дзяр-
жа вай і вяр ну ла сва іх дзя цей. Жан чы на не за ха це-
ла сы хо дзіць з МА За, пра цуе там да гэ та га ча су. У 
Сма ля ві чах пас ля вы зва лен ня асу джа ных, як пра ві-
ла, з птуш ка фаб ры кі зваль ня юць, дык яны про сяць 
іх па кі нуць, бо там вель мі доб рыя за роб кі.

— Акра мя та го, нам што ме сяц да дат ко ва вы-
дзя ля юць 300 тыс. руб лёў на па куп ку пра дук таў 
хар ча ван ня ў фір ма вай кра ме птуш ка фаб ры кі, — 
да дае ста рэй шая па сек цыі Воль га. — На прад-
пры ем стве так са ма да ступ ная па цэ нах ста ло вая. 
Вядома, ха це ла ся б за стац ца на фаб ры цы і пас ля 
вы зва лен ня. На во лі цяж ка знай сці пра цу з доб-
ры мі за роб ка мі.

Са праў ды, жан чы ны, што ад бы ва юць па ка ран не, 
пе ра важ на ма юць ся рэд нюю, а то і не за кон ча ную 

ся рэд нюю аду ка цыю. Ім, як пра ві ла, пас ля вы ха ду 
з уста но вы пра па ноў ва юць ра бо ту пры бі раль шчы-
цы, двор ні ка, гар дэ роб шчы цы. Але і кі раў ніц тва 
прад пры ем ства зра зу мець мож на. Пад кант ро лем 
су пра цоў ні каў па праў чай уста но вы гэ тыя ра бот-
ні цы пра цу юць доб ра, на ра бо ту з'яў ля юц ца без 
спаз нен няў, не па ру ша юць дыс цып лі ну. Але дзе га-
ран тыя, што пас ля за кан чэн ня тэр мі ну зня во лен ня 
не са рвуц ца?.. Та кія вы пад кі не рэд касць.

КАБ МА МА БЫ ЛА ПО БАЧ 
— Не вы клю ча на та кая не бяс пе ка, што пас-

ля вы ха ду на во лю яны зноў тра пяць у кам па нію 
бы лых сяб роў. І ў гэ тым не толь кі іх ві на, — кан-
ста туе Га лі на Ва сі лец. — Ня рэд кія вы пад кі, ка лі 
ў асу джа ных ёсць ку ды вяр нуц ца, ды род ныя ка-
тэ га рыч на су праць, каб яны жы лі ра зам з імі пад 
ад ным да хам. А тым, хто спа тык нуў ся, але хо ча 
па мя няць сваё жыц цё, вель мі па трэб на ма раль ная 
пад трым ка, уза е ма ра зу мен не бліз кіх лю дзей. У ад-
ва рот ным вы пад ку ча ла век мо жа зноў па ка ціц ца 
па на хі ле най. Не ка то рыя нао гул ба яц ца во лі, ба-
яц ца быць ні ко му не па трэб ны мі і на ват не хо чуць 
па кі даць сце ны ўста но вы. Мы ў сваю чар гу пе рад 
за кан чэн нем тэр мі ну па ка ран ня вы свят ля ем праз 
участ ко ва га мі лі цы я не ра, са цы яль ныя служ бы, ці 
ёсць асу джа най ку ды вяр нуц ца, ці ёсць жыл лё.

Ра зам з тым мно гія жан чы ны ўпэў не ны, што іх 
ча ка юць до ма і баць кі, і дзе ці.

— Мне 31 год, але ж мне хо чац ца, каб ма ма бы ла 
по бач. А мае ж дзет кі яшчэ зу сім ма лень кія і ма юць 
яшчэ боль шую па трэ бу ў ма іх пя шчо це і да-
па мо зе, — га во рыць ад на з асу джа ных. — Я 
маю на мер раз лі чыц ца з за па зы ча нас цю, з 
чыс тым сум лен нем вый сці на во лю і вяр нуць 
свае баць коў скія пра вы.

У дру гой трое не паў на лет ніх дзя цей: ста-
рэй шай дзяў чын цы — 10, ма лод шай — 6. 
Яны жы вуць до ма, пад апе кай ба бы і дзе-
да.

— Не ма гу па скар дзіц ца, бо тут ёсць 
усё не аб ход нае для жыц ця. Але ж лепш 
сю ды не трап ляць — псі ха ла гіч на цяж ка 
без дзя цей, хо чац ца быць по бач з імі, але 
ра зу ме еш, што гэ та не маг чы ма. Вый ду на 
во лю — улад ку ю ся на пра цу. І ду маю, што 
ў да лей шым у нас бу дзе ўсё доб ра, — упэў-
не на ма ці.

Ад ра зу ві даць, што яна су муе па сва іх 
ма лых. Акра мя аба вяз ко вых ад лі чэн няў, 
што ме сяц ад праў ляе дзе цям гра шо выя пе-
ра во ды, не па ру шае дыс цып лі ну, удзель ні чае ў 
гра мад скім жыц ці. За пры клад ныя па во дзі ны яе за-
ах воч ва юць, да зва ля юць на вед ваць сва іх да чок.

ЛЕ ЧАЦЬ І ДУ ШУ, І ЦЕ ЛА 
Тых, хто стаў на шлях вы праў лен ня, ад пус-

ка юць у го рад, да до му, каб су стрэ лі ся са сва і мі 
род ны мі, дзець мі. Мно гія па сы ла юць для іх па сыл-
кі, гро шы. Ва ўста но ве пра вод зяц ца дні атра да, 
дні ад чы не ных дзвя рэй. Асу джа ных на вед ва юць 
род ныя, бліз кія, зна ё мяц ца з умо ва мі іх пра жы-
ван ня, пры во зяць на спат кан не з ма ту ля мі дзя-
цей. Для гас цей ла дзяц ца кан цэрт, са лод кі стол. 
А ня даў на прай шло тэ ма тыч нае ме ра пры ем ства, 
пры све ча нае па чат ку но ва га на ву чаль на га го да. 
Жан чы ны са бра лі для сва іх школь ні каў па сыл кі з 
кан цы ляр скі мі, пісь мо вы мі пры ла да мі, цу кер ка мі, 
пя чэн нем. Так бы мо віць, ма ці, якія не ма юць маг-
чы мас ці быць у та кі хва лю ю чы мо мант по бач са 
сва і мі хлоп чы ка мі і дзяў чын ка мі, за воч на збі ра лі 
іх у шко лу.

Ме на ві та ў па праў чай уста но ве не ка то рыя жан-
чы ны ад чу лі ся бе жан чы на мі. Па пры га жэ лі, па свят-
ле лі тва рам, бо не ўжы ва юць спірт но га, со чаць за 
са бой, ка рыс та юц ца кас ме ты кай. Не ка то рыя з іх 
упер шы ню па бы ва лі ў му зе ях, на вы ста вах, эк скур-
сі ях, якія для іх ар га ні зуе кі раў ніц тва ўста но вы. Бо 
на во лі бы ло не да гэ та га: ал ка голь, су мніў ныя кам-
па ніі… У мно гіх тут пра яві лі ся твор чыя здоль нас ці: 
пі шуць вер шы, да сы ла юць іх у га зе ты і ча со пі сы, 
ма лю юць. Усе ах вот ныя зай ма юц ца спор там: ча-
му б і не, ка лі ёсць спар тыў ная за ла, тэ ніс ны стол, 
ад па вед ныя сек цыі.

Да па ма гае жан чы нам за ха ваць ся бе як асо бу і 
ве ра. Кі раў ніц тва ка ло ніі на ла дзі ла су вя зі з пра ва-
слаў най царк вой. Свя та ры на вед ва юць асу джа ных, 
пра вод зяць з імі ду хоў ныя гу тар кі. У сваю чар гу 
жан чы ны хо дзяць у царк ву, а так са ма пры бі ра юць 
мо гіл кі. Тым, хто хо ча вы ле чыц ца ад ал ка га ліз-
му, так са ма ідуць на су страч. Па да мо ве з ура ча мі 
нар ка дыс пан се ра іх бяс плат на ка дзі ру юць. Але, 
бяс спрэч на, на доб ра ах вот най асно ве. Тры ма юць 
тут су вязь з та ва рыст вам ана нім ных ал ка го лі каў. 
Яго прад стаў ні кі пры хо дзяць у па праў чую ўста но-
ву, су стра ка юц ца з ты мі, хто раз ві таў ся з за ган най 

звыч кай або толь кі хо ча стаць на цвя ро зы шлях. 
Ле чаць у «ка ло ніі» не толь кі ду шу, але і це ла. Асу-
джа ныя за ма ца ва ны за 38-й па лі клі ні кай. Хво рым 
тут і бю ле тэнь вы пі шуць, і пра цэ ду ры пры зна чаць. 
А ка лі вель мі «пры ціс ну ла», то і ў ста цы я нар па кла-
дуць. Вя до ма ж — пад стро гім кант ро лем су пра-
цоў ні каў уста но вы.

Ужо на вы ха дзе пры кме ці ла на сця не ма ляў ні-
чы пла кат.

— Гэ та на сцен ная га зе та. Яе вы пус кае рэд ка-
ле гія, — пе ра ха пі ла мой по гляд Га лі на Ва сі лец. — 
Вы веш ва ем мы яшчэ і бю ле тэнь з проз ві шча мі 
па ру шаль ні каў дыс цып лі ны. На жаль, ёсць і та кія. 
Вель мі ха це ла ся б, каб яны спы ні лі ся, асэн са ва лі 
свае па во дзі ны, а пас ля ад быц ця тэр мі ну па ка ран-
ня па кла па ці лі ся пра сва іх дзя цей. Та му зма га ем ся 
за кож ную…

Са праў ды, змя ніць сваё жыц цё ні ко лі не поз на. 
У лю бым уз рос це.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Пётр Га ва руш ка — ча ла век мі ну ла-
га ста год дзя і кра і ны, якая рас па ла-
ся. Дзе і ка лі яшчэ та кое бы ло маг-
чы ма? На ра дзіц ца 90 га доў та му ў 
ся лян скай сям'і ў Бе ла ру сі сё мым 
па лі ку дзі цем. За кон чыць жыц цё 
ў го ра дзе, які на зва лі куль тур най 
ста лі цай Ра сіі, пе ра жыў шы на 6 га-
доў кра і ну, гра ма дзя ні нам якой быў 
тры чвэр ці ста год дзя.

Яго ма лая ра дзі ма — вёс ка Чыр во ны 
Бе раг Жло бін ска га ра ё на Го мель скай 
воб лас ці. На бе ра зе ці хай рэч кі До быс-
ны рас кі нуў ся ма ляў ні чы парк. У цэнт ры 
яго — ста ра даў ні за мак. Пас ля рэ ва лю-
цыі тут раз мяс ці лі сель ска гас па дар чы 
тэх ні кум. Ву чыц ца ў ім — са праўд ная 
мроя мяс цо вай мо ла дзі. І Пе цю Га ва-
руш ку, маг чы ма, пры зна ча на бы ло стаць 
аг ра но мам або ве тэ ры на рам. Але лёс 
рас па ра дзіў ся інакш.

Сель скі хло пец вы ву чыў ся іг раць 
на ста рэнь кім гар мо ні ку са ма стой на, 
ледзь ве не ўпо тай. Ін стру мент быў не 
яго — ста рэй ша га бра та Анд рэя. Іг раць 
ха це ла ся су ткі на пра лёт: у клу бе на 
тан цах, на вяс ко вым вя сел лі — лю бая 
на го да бы ла б да рэ чы. Ка лі ў 1936-м 
па су сед стве іш лі ва ен ныя ву чэн ні, даў 
«соль ны» кан цэрт для чыр во на ар мей-
цаў. Ка ман дзі ру час ці так спа да ба ла ся 
вы ступ лен не вяс ко ва га хлап чу ка, што 
ён на пі саў ліст у мас коў скую га зе ту: маў-
ляў, хлоп цу трэ ба да па маг чы — гэ та са-
праўд ны са ма ро дак. «Ком со моль ская 
пра вда» не за ста ла ся без ува жнай. У 
вёс ку Чыр во ны Бе раг прый шло на кі-
ра ван не на пад рых тоў чае ад дзя лен не 
ў Мін скае му зыч нае ву чы лі шча. І зноў 
не ча ка ны па ва рот. Анд рэй, які скон чыў 
ва ен нае ву чы лі шча і па чы наў афі цэр-
скую служ бу ў Ле нін гра дзе, вы клі каў 
Пят ра да ся бе. Бра ты Га ва руш кі пай-
шлі ў кан сер ва то рыю на пра слу хоў ван не 
да са мо га рэк та ра Паў ла Се раб ра ко ва. 
Пас ля ча го зна ка мі ты му зы кант рас па-
ра дзіў ся: за лі чыць хлоп ца ў ву чы лі шча 
пры кан сер ва то рыі, па ся ліць у ін тэр на-
це, вы даць ба ян для за ня ткаў.

Вай на па ча ла ся за тры тыд ні да яго 
18-год дзя. За мест ар міі ўзя лі ў кан цэрт-
ную бры га ду. Сту дэн ты-му зы кан ты іг-
ра лі на пры зыў ных пунк тах. Пад ба ян 
раз віт ва лі ся і абя ца лі вяр нуц ца жы вы мі. 
Не ўза ба ве іг ра лі ўжо для яго: паў на лет ні 

Пётр Га ва руш ка стаў бай цом 4-й ды ві зіі 
На род на га апа лчэн ня.

Бы лі цяж кія баі на под сту пах да Ле нін-
гра да. Зі мой 1941–1942 га доў ён слу жыў 
у ро це ба я вой ахо вы, якая су пра ва джа ла 
ма шы ны з бо еп ры па са мі це раз Ла да гу 
па «Да ро зе жыц ця». Зі ма бы ла жу дас-
най: не да му зы кі. Але ад ной чы ста ры 
ба ян ака заў ся ў ру ках, і Га ва руш ка вы-
ра шыў па ра да ваць сва іх ка лег. Гу ча лі 
на род ныя пес ні, кла сі ка. Іг раў сал дат 
на тхнё на і ра дас на, як ка лісь ці для зем-
ля коў у род най вёс цы. Ра зам з бай ца мі 
яго слу хаў па лон ны не мец, яко га вез лі 
ў штаб пал ка. Ён па знаў ме ло дыю Ба-
ха, усміх нуў ся і вы ма віў наз ву го ра да — 
Клін ген таль.

Праз 30 га доў Пётр Іва на віч бу дзе ў 
гэ тым га рад ку, зна ка мі тым на ўвесь свет 
фаб ры кай акар дэ о наў «Weltmeіster». 
Тут бу дуць вы сту паць яго сту дэн ты, за -
ва ю юць са мыя прэ стыж ныя ўзна га ро-
ды. Зі мой 1941-га гэ та не маг ло на ват 
пры сніц ца …

Ле там 1942-га ў час цях Ле нін град ска-
га фло ту аб' яві лі агляд са ма дзей нас ці. 
Яф рэй та ра Га ва руш ку, пе ра мож цу, ад-
ка ман дзі ра ва лі ў фран та вы ан самбль. 
Спа чат ку — у ан самбль Не ўскай апе-
ра тыў най гру пы, по тым — 67-й ар міі. 
5–7 вы ступ лен няў на дзень: шпі та лі, 
зям лян кі, ако пы. Пад Шлі сель бур гам 
па ра ні лі. Вы жыў. Вай ну скон чыў у Кур-
лян дыі. Вяр нуў ся ў Ле нін град з ба я вы мі 
ўзна га ро да мі. Па чы наць прый шло ся з 
ну ля. Ча ты ры ва ен ныя га ды не па лі чы лі 
на ват за адзін ву чэб ны курс.

Ву чы лі шча скон чыў з ад зна кай. Па-
чаў вы кла даць. Па ра лель на — му зыч ная 
шко ла. Для вы ка наў цы-на род ні ка та ды, 
у 1950-я га ды, бы ла адзі ная маг чы масць 
ву чыц ца да лей, атрым лі ва ю чы вы шэй-
шую му зыч ную аду ка цыю ў Маск ве, у 
му зыч на-пе да га гіч ным ву чы лі шчы імя 
Гне сі ных.

Да рэ чы, пра фе сій нае на ву чан не вы-
ка наў цаў на ба я не па ча ло ся ў 1927 го-
дзе. Пас ля вай ны ін стру мент на быў ве лі-
зар ную па пу ляр насць. Кла сы ба я на (як і 
ар кест ры ба я ніс таў) ства ра лі ся ў му зыч-
ных шко лах па ўсёй кра і не. У 1960-я паў-
ста ла пы тан не: па трэб ны спе цы я ліс ты з 
вы шэй шай аду ка цы яй. У Ле нін град скай 
кан сер ва то рыі ад кры лі пер шую ў кра і не 
ка фед ру на род ных ін стру мен таў. Пётр 
Га ва руш ка ста яў ля яе вы то каў, быў ся-
род тых, хто фар мі ра ваў ме та дыч ныя 
прын цы пы вы ка наль ніц кай шко лы. Яму 
бы ло чым дзя ліц ца: вы клад чыц кі во пыт, 
ды ры жор ская прак ты ка (шмат га доў за-
ста ваў ся мас тац кім кі раў ні ком ар кест ра 
ба я ніс таў Вы барг ска га Па ла ца куль ту ры 
г. Ле нін гра да).

Па трэб ны бы лі да па мож ні кі, ву чэб ная 
лі та ра ту ра. Пётр Іва на віч пі саў іх на ча мі 
на пя ці мет ро вай кух ні «хру шчоў кі». За-
снуць дзе ці, сціх не тэ ле фон. На ды хо дзіў 
яго час. Ство ра на звыш 50 ме та дыч ных, 
рэ пер ту ар ных збор ні каў для вы да вец тваў 
«Му зы ка», «Са вец кі кам па зі тар». «Шко ла 
іг ры на ба я не» вы тры ма ла сем вы дан няў. 
Гэ та — кні га для ўсіх, хто ўзяў у ру кі ба ян 
у лю бым уз рос це. Агуль ны ты раж ра бот 
пра фе са ра Га ва руш кі — амаль 2 міль ё ны 
асоб ні каў. Ён ез дзіў з май стар-кла са мі па 
кра і не, уз на чаль ваў жу ры ўсе са юз ных, 
рэс пуб лі кан скіх, аб лас ных кон кур саў 
ба я ніс таў, удзель ні чаў у кан фе рэн цы ях. 
Прый шоў шы ў кан сер ва то рыю ў 1960-м, 
у 1964-м уз на ча ліў ка фед ру на род ных ін-
стру мен таў. Во сем га доў — пра рэк тар па 
ву чэб най ра бо це. Не адзін год пра ца ваў 
пля чо ў пля чо з рэк та рам, на род ным ар-
тыс там СССР Ула дзі сла вам Чар ну шэн-
кам. У 1978-м яму пры сво і лі зван не за слу-
жа на га дзея ча мас тац тваў Ра сіі. За гэ тыя 
га ды ка фед рай на род ных ін стру мен таў 
бы ло пад рых та ва на 500 му зы кан таў. 
Мно гія ста лі ўла даль ні ка мі са мых прэ-
стыж ных уз на га род.

Апош няе яго «дзе ці шча» — між на род-
ны фес ты валь вы ка наў цаў на на род ных 
ін стру мен тах «Бал ты ка-гар мо ні ка». Ён 
за ду маў яго ў ся рэ дзі не 1990-х. Не леп-
шы быў час для па доб ных па чы нан няў. 
Ней кім цу дам за ду ма ажыц ця ві ла ся. Да-
вя ло ся быць на кан цэр тах са ма га пер ша-
га фес ты ва лю. У той час на ўсю моц гры-
ме ла сла ва «бан дыц ка га Пе цяр бур га». 
Па ве ча рах на ват на Не ўскім пра спек це 
бы ло не шмат люд на. Транс парт пра ца ваў 

з пе ра бо я мі. А ў аса бня ку ба ро на фон 
Дэр ві за на Га лер най ву лі цы глы бо кай 
ноч чу гу ча ла на род ная му зы ка. Столь кі 
ра дас ных тва раў у смут ныя, ня ўсмеш лі-
выя 1990-я больш ні дзе ба чыць не да-
во дзі ла ся, пры зна ю ся шчы ра: гэ та бы ло 
са праўд нае свя та ад на дум цаў.

У апош ні ве чар фес ты ва лю Га ва руш-
ка вый шаў аб' явіць ім ёны пе ра мож цаў. 
Усе ўста лі. Ава цыі доў жы лі ся паў га дзі ны, 
не менш. А пас ля га ла-кан цэр та пе ра-
мож цы вы стра і лі ся ў чар гу па аў то гра-
фы. Вы свет лі ла ся, што ва Усу рый ску і ў 
Сцер лі та ма ку, у Яку ціі і Хер со не, які стаў 
не ча ка на за меж жам, у га ра дах і вёс ках 
род най для яго Бе ла ру сі, у Пры бал ты цы, 
Бал га рыі і Шве цыі ву чы лі ся іг раць па яго 
да па мож ні ках. Ён быў шчас лі вы.

«Бал ты ку-гар мо ні ку» яшчэ не каль кі 
га доў пра во дзі лі яго ад на дум цы, на зва лі 
іме нем Пят ра Га ва руш кі. У па чат ку но-
ва га ста год дзя пе рай ме на ва лі ў «Пет ра-
паў лаў скія асамб леі». Ча му? Тлу ма чэн не 
прос тае. Пётр — імя Га ва руш кі. Па вел — 
гэ та Па вел Смір ноў — вір ту оз-вы ка наў-
ца, за слу жа ны ар тыст Ра сіі. Яго імя но-
сіць і сён ня ар кестр ба я ніс таў Ка мі тэ та 
па аду ка цыі ўра да Санкт-Пе цяр бур га. 
Ра зам яны ства ры лі зна ка мі тую ле нін-
град скую-пе цяр бург скую вы ка наль ніц-
кую шко лу, якая спа лу чы ла леп шыя тра-
ды цыі на род най му зы кі з да сяг нен ня мі 
ака дэ міч на га вы ка нан ня.

Дзіў ны быў фес ты валь! Дэ ма кра тыч-
ны: хлап чу кі-ба я ніс ты вы сту па лі ў сва ёй 
гру пе, вір ту о зы-лаў рэ а ты і на род ныя ар-
тыс ты — у сва ёй. Без уз рос та вых аб ме-
жа ван няў. Вы сту па лі са ліс ты, ан самб лі, 
ар кест ры. Ня змен ныя па тра ба ван ні да 
рэ пер ту а ру — ра зам з на род ны мі ме ло-
ды я мі вы кон ваць тво ры су свет най кла сі кі. 
У пра гра ме бы лі прад стаў ле ны ўсе ві ды 
гар мо ні каў — лю бі мы ў на ро дзе ба ян, па-
пу ляр ны ў Еў ро пе акар дэ он; а яшчэ губ-

ныя гар мо ні кі, кан цэр ці на, бан да не он — 
на ім іг ра лі ме ло дыі ар ген цін ца П'я цо лы. 
Геа гра фія гэ тых кон кур саў ураж ва ла та-
ды, ураж вае і сён ня. Ра сія — 72 га ра ды. 
Бы лы Са вец кі Са юз. Ся род іх і па слан цы 
Бе ла ру сі. А ўся го 18 кра ін — ад Іс па ніі 
да Кі тая.

На браў у по шу ка ві ку наз ву «Бал ты-
ка-гар мо ні ка», каб да ве дац ца, які сён ня 
яго лёс. Фес ты ва ляў бы ло сем. Ця пер, 
ві даць, паў за. З цяж кас ця мі зма гац ца 
мож на бы ло. З цэ на мі рын ку, ві даць, не 
атры ма ла ся. Эн ту зі яз мам і лю боўю да 
мас тац тва іх не адо ле еш… Ве ру, дзе ці-
шча Пят ра Га ва руш кі ад ро дзіц ца. Ці ка-
васць да на род ных ін стру мен таў ёсць. І ў 
Ра сіі, і ў Бе ла ру сі. На ка фед ры на род ных 
ін стру мен таў сён ня ву чац ца сту дэн ты не 
толь кі з еў ра пей скіх кра ін, але і з Кі тая, 
Паўд нё вай Ка рэі. Іх ву чаць па ме то ды-
цы Га ва руш кі. Вы ка наль ніц кія тра ды цыі 
жы выя. Вось ня даў няя на ві на. Дру гі ад-
кры ты га рад скі фес ты валь юных вы ка-
наў цаў на на род ных ін стру мен тах імя П. І. 
Га ва руш кі прай шоў вяс ной 2014 го да ў 
кан цэрт ных за лах Санкт-Пе цяр бур га. 
У фес ты ва лі бра лі ўдзел 126 дзя цей і 
пад лет каў з 36 на ву чаль ных уста ноў. 
Гу ча лі ба ян, до мра, ба ла лай ка, гус лі 
звон ча тыя. Усе ўдзель ні кі бы лі ад зна ча-
ны гра ма та мі з іме нем Пят ра Га ва руш кі. 
Ме ло дыя для ба я на, якую асво іў у вёс цы 
на Го мель шчы не бе ла рус кі хло пец, якую 
ён, стаў шы пра фе са рам, здо леў за паў-
ста год дзя ўзняць на су свет ны ўзро вень 
пра фе сій на га мас тац тва, што па тра буе 
ад вы ка наў цы яр кай ін ды ві ду аль нас ці, 
мас тац кай вы раз на сці, вы со ка га май-
стэр ства, пра цяг вае жыць і сён ня.

Ман сур АРЫ ФУ ЛІН

�

МЕ ЛО ДЫЯ ДЛЯ БА Я НА 
Як хло пец з бе ла рус кай глы бін кі за сна ваў ка фед ру ў кан сер ва то рыі і між на род ны фес ты валь 

З дзе вя ці маг чы мых ач коў 
бе ла рус кія «зуб ры» ўзя лі толь кі 
два. Пер шым са пер ні кам у но-
вым се зо не для мін чан стаў фін-
скі «Ёке рыт», дэ бю тан таў КХЛ 
на шы ха ке іс ты абы гра лі ў авер-
тай ме 4:5. Са праўд ным ге ро ем 
па ядын ку стаў на ві чок «Ды на-
ма» Джо на тан Чы чу: ён за кі нуў 
тры шай бы і ад даў дзве га ля выя 
пе ра да чы. Вы ра шаль ны гол у 
ва ро ты «Ёке ры та» ў да дат ко вы 
час за біў яшчэ адзін ды на маў скі 
ле гі я нер Мэт Элі сан. Ка ман да 
па ка за ла доб рую гуль ню, асаб-
лі ва ў ня роў ных скла дах, што і 
ад зна чыў пас ля мат ча га лоў ны 
трэ нер «зуб роў» Лю ба мір ПО-
КА ВІЧ.

— Па ча так ака заў ся вель мі 
цяж кім: две мен шас ці за пар, у 
ад ной з якіх мы пра пус ці лі гол. 
Але мы ўсё роў на чап ля лі ся да 
кан ца. Перш за ўсё, нам да па маг-
ла на ша боль шасць. У кан цы ў 
авер тай ме ў са пер ні ка быў шанц 
усё вы ра шыць, ка лі гас па да ры 
ме лі пе ра ва гу. Але по тым на ад-
на го гуль ца бо лей бы ло ў нас, і 
мы вы ра шы лі зы ход су стрэ чы.

На ступ ны пры пы нак мін чан 
ад бы ў ся ў Ры зе. На лёд з мяс-
цо вым «Ды на ма» вый шаў наш 
ка пі тан Аляк сей Ка люж ны, які 
ад на віў ся пас ля скла да най апе-
ра цыі. Па яды нак атры маў ся роў-
ны, абедз ве ка ман ды ме лі шмат 
га ля вых мо ман таў, ад нак ры-
жа не рэа лі за ва лі іх лепш, та му і 
пе ра маг лі з лі кам 4:2. На лё дзе ў 
скла дзе мінск ага «Ды на ма» зноў 
са лі ра ва лі ле гі я не ры, шай бы ў 
ва ро ты ры жан за кі ну лі Джо на-
тан Чы чу і Пол Шчэ ху ра. Лі дар 
«зуб роў» Джо на тан ЧЫ ЧУ быў 
пры зна ны леп шым на па да-
ючым пер ша га тыд ня КХЛ.

— Дзіў ны матч. Быц цам бы 
па ча лі доб ра, за кі ну лі, вя лі ў лі-
ку. Гу ля лі вы дат на, але за тым 
па ча лі за раб ляць вы да лен ні, і 
гас па да ры ска рыс та лі ся боль-
шас цю. Дру гі гол ры жан стаў 
для іх са мым важ ным, але клю-
ча вую ро лю, лі чу, ады гра лі гэ-
тыя са мыя вы да лен ні. Яны на-
да лі са пер ні ку ім пульс, і ры жа не 

за кі ну лі па ру шай баў. На огул, 
лі чу, у стар та вых мат чах «Ды-
на ма» гля дзе ла ся доб ра. Цяж-
ка су праць ста яць ка ман дам, 
якія пра вод зяць пер шыя хат нія 
мат чы се зо на — гэ та дае са-
пер ні кам да дат ко вую энер гію. 
У стар та вых пе ры я дах абедз-
вюх су стрэч гу ля лі ўпэў не на. У 
Хель сін кі вы дат на вы сту пі лі ў 
боль шас ці, та му і пе ра маг лі. А ў 
Ры зе ў коль кас най пе ра ва зе па-
спя хо ва дзей ні ча лі гас па да ры. 
Ча сам вы ра шаль ны мі аказ ва-
юц ца ме на ві та та кія фак та ры, — 
ад зна чыў Джо на тан Чы чу.

Апош ні па яды нак пер шай вы-
яз ной се рыі ха ке іс ты мінск ага 
«Ды на ма» пра вя лі з пі цер скім 
СКА. У гэ тым мат чы сваё сло-
ва на рэш це ска за лі і бе ла рус-
кія гуль цы. У КХЛ за «Ды на ма» 
дэ бю та ваў Ар цём Вол каў, ва ро-
ты вы дат на аба ра няў Дзміт рый 
Міль ча коў, а шай бы на ра хун ку 
Дзміт рыя Мя леш кі і Ар ту ра Гаў-
ру са. Ад нак гэ та не да па маг ло 
за ра біць мін ча нам яшчэ тры 
ач кі. Пры лі ку 3:2 на ка рысць 
пі цер цаў Лю ба мір По ка віч зняў 
ва ра та ра, што да зво лі ла гас па-
да рам за кі нуць яшчэ дзве шай-
бы. Ча су на тое, каб ады грац ца, 
ужо не за ста ва ла ся.

— Ду маю, што гуль ня бы ла 
ці ка вая не толь кі для заў зя та раў, 
але і для ка ман даў. Вы нік доў га 
быў роў ным, мы да апош ніх се-
кун даў спра ба ва лі зраў няць. У 
нас бы ло не каль кі вель мі доб-
рых мо ман таў, на ват у пус тыя 
маг лі за біць, але не атры ма ла ся. 
Мы рых та ва лі ся да гуль ні ўшас-
цёх у кан цы мат ча, у нас бы ло 
не каль кі доб рых мо ман таў, ка лі 
за вяр ша лі кам бі на цыю кід ком, 
два ра зы амаль па цэ лі лі, але не 
атры ма ла ся ў вы ні ку, — ад зна-
чыў По ка віч.

На ступ ныя мат чы «Ды на ма» 
пра вя дзе ў Мін ску: 12 ве рас ня 
на шы ха ке іс ты су стрэ нуц ца з 
«Ат лан там», 14-га — з ЦСКА, 
18-га — з «Поў на чстал лю»; за-
вер шаць хат нюю се рыю мін ча не 
гуль нёй су праць «Тар пе да» з 
Ніж ня га Ноў га ра да.

Фо
 та
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Так, за апош нія га ды збор ная 
Люк сем бур га знач на «пад рас-
ла». Ця пер за збор ную гу ля юць 
ужо дзе вяць пра фе сі я на лаў, а 
не адзін Джэф Штра сэр, як гэ та 
бы ло на пра ця гу мно гіх га доў. 
Ня гле дзя чы на гэ та, ка лі збор ная 
Бе ла ру сі хо ча гу ляць у фі наль-
ных ста ды ях чэм пі я на таў све ту і 
Еў ро пы, яна му сіць «тру шчыць» 
па доб ныя ка ман ды, як арэш кі, і 
не ства раць з іх для ся бе не вы-
ра шаль ныя ша ра ды. А ў мат чы з 
«люк са мі» ўсё ледзь не атры ма-
ла ся на ад ва рот. На зы хо дзе 20-й 

хві лі ны бе ла ру сы маг лі ча ты ры 
ра зы рас па чы наць матч з цэнт ра 
по ля. У вы ні ку яны гэ та зра бі лі 
на 42-й хві лі не, ка лі мяч за спі ну 
Гу та ру ад пра віў Ларс Гер сан. Бе-
ла ру сы, без умоў на, лік у дру гой 
па ло ве зраў ня лі. Але, што та кое 
1:1 у мат чы з Люк сем бур гам?! 
Для ба лель шчы каў за ста юц ца 
два ва ры ян ты раз віц ця па дзей: 
быць апан та ным ап ты міс там і 
ве рыць, што гэ та і са праў ды вы-
пад ко васць, ці ба чыць у гэ тым 
вы ні ку сён няш ні ўзро вень на шай 
дру жы ны.

ПраСПОРТ ПраСПОРТ   ��

УСЯ ГО
ТОЛЬ КІ НІ ЧЫЯ 

Бе ла ру сы стар та ва лі ў ад бо ры 
да чэм пі я на ту Еў ро пы з ні чыёй у мат чы 

з Люк сем бур гам (1:1)

Ге ор гій Кан драць еў, га лоў ны трэ нер збор най Бе ла ру сі:
— Пры еха лі за тры ма ба ла мі, а та му вы ні кам я не ма гу быць 

за да во ле ным. Пер шыя гуль ні заўж ды цяж кія. Са пер нік доб ра 
на стро іў ся. Ша лё ная са ма ад да ча. Мы дрэн на кант ра ля ва лі мяч. 
Мо ман таў у нас ха па ла, але не за бі ва ем з тых ста но ві шчаў, з 
якіх па він ны за бі ваць.
Люк Хольц, га лоў ны трэ нер збор най Люк сем бур га:

— Я мяр кую, што гле да чы ўба чы лі ці ка вае і ві до вішч нае су-
праць ста ян не. Мая ка ман да пра вя ла фан тас тыч ны пер шы тайм. 
Стра ці лі не каль кі маг чы мас цяў. Маг лі за бі ваць двой чы і трой чы. 
У дру гой па ло ве нам не ха па ла во пыт ных фут ба ліс таў, каб су-
па ко іць гуль ню. Мне вель мі цяж ка пе ра даць свае эмо цыі. Ад нак 
мы ўсце ша ныя тым, што за ра бі лі адзін бал.

Як гу ля лі са пер ні кі бе ла ру саў?
Гру па С. Іс па нія — Ма ке до нія — 5:1, Укра і на — Сла ва кія — 0:1.

На ват скла да на апі саць, што зда ры ла ся з ка ман дай Ге-
ор гія Кан драць е ва на люк сем бург скім ста ды ё не «Жо зі 
Бар тэль». Тое, што там ад бы ло ся, да зво лі ла Жа на та ну 
Жу бе ру, гал кі пе ру сціп лай збор най Вя лі ка га Гер цаг ства, 
пас ля су стрэ чы пры знац ца: «Шка да, што не здо ле лі да-
вес ці да пе ра мо гі матч з ка ман дай, якая дак лад на не вы-
гля да ла лепш за нас».

Лю дзі і лё сы Лю дзі і лё сы   ��

На ад лег лас ці На ад лег лас ці   ��

ПА КУЛЬ ЁСЦЬ ШАНС 
Змя ніць жыц цё не поз на ў лю бым уз рос це 

Жыц цё тут пад па рад ка ва на дыс цып лі не 
і стро га му рас па рад ку. Ад бой у 22 га дзі ны, 
пад' ём а 6-й ра ні цы, умы ван не, сне дан не, 
пры бор ка па мяш кан няў, мес цаў агуль на га 
ка ры стан ня і ад' езд на ра бо ту.

Пад кант ро лем су пра цоў ні каў па праў чай 
уста но вы гэ тыя ра бот ні цы пра цу юць 
доб ра, на ра бо ту з'яў ля юц ца без 
спаз нен няў, не па ру ша юць дыс цып лі ну. 
Але дзе га ран тыя, што пас ля за кан чэн ня 
тэр мі ну зня во лен ня не са рвуц ца?.. 
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ЦЯЖ КІ ПА ЧА ТАК 
За вяр шы ла ся пер шая вы яз ная се рыя

мінск ага «Ды на ма» ў но вым се зо не КХЛ

Як пра яві лі ся бе ін шыя бе ла ру сы
ў пер шы ты дзень но ва га се зо на КХЛ 

Анд рэй Сця па наў стаў аў та рам пер ша га бе ла рус ка га го ла 
ў но вым се зо не КХЛ, паз ней яго ж шай ба да па маг ла «Наф та-
хі мі ку» пе ра маг чы «Трак тар».

Анд рэй Стась у гуль ні су праць «Ды на ма» з Маск вы кань ком 
ад пра віў шай бу ў ва ро ты свай го ар мей ска га клу ба.

Джэф Плат за кі нуў дзве шай бы і ад даў га ля вы пас у гуль ні 
з рыж скім «Ды на ма», што да па маг ло «Ла ка ма ты ву» пе ра-
маг чы.

Дзве шай бы Анд рэя Кас ці цы на да па маг лі «Трак та ру» абы-
граць «Тар пе да».

Пад час па вер кі.

У Ле нін град скай кан сер ва то рыі 
ад кры лі пер шую ў кра і не ка фед ру 
на род ных ін стру мен таў. Пётр 
Га ва руш ка ста яў ля яе вы то каў, 
быў ся род тых, хто фар мі ра ваў 
ме та дыч ныя прын цы пы 
вы ка наль ніц кай шко лы.

Ва Усу рый ску і ў Сцер лі та ма ку, 
у Яку ціі і Хер со не, які стаў 
не ча ка на за меж жам, у га ра дах 
і вёс ках род най для яго Бе ла ру сі, 
у Пры бал ты цы, Бал га рыі 
і Шве цыі ву чы лі ся іг раць па яго 
да па мож ні ках. Ён быў шчас лі вы.

На кух ні.

Эд гар Алях но віч
у акру жэн ні са пер ні каў.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


