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Мі ну лы ты дзень вы даў ся на сай це zvіazda.by да-
во лі плён ным на аб мер ка ван ні. Мно гія ма тэ ры я лы 
не па кі ну лі чы та чоў абы яка вы мі. На вя лі кі жаль, 
аб ме жа ва ны аб' ём га зет най па ла сы не да зва ляе 
даць агляд усіх ка мен та ры яў. Та му мы вы ра шы лі 
ада браць най больш ці ка выя і ак ту аль ныя.

Пач нём наш агляд з вод гу каў на пуб лі ка цыю Юрыя Стан-
ке ві ча «Трут ні», якая па ба чы ла свет у ну ма ры за 29 каст-
рыч ні ка. На га да ем: пісь мен нік у ёй раз ва жаў над праб ле май 
ал ка го лі каў-лай да коў. Ся род ін ша га, пра гу ча ла ідэя і аб 
пры му со вым пра ца ўлад ка ван ні.

@Сяргей:
Тол ку з та кіх ра бот ні каў ні ко лі не бу дзе. А ка лі са джаць іх 

у тур му — гэ та азна чае зноў жа па са дзіць іх на на шу шыю. У 
вёс ках лю дзі га то вы пра ца ваць. Толь кі дзе? Доб рых СВК на 
ра ён 1–2, а ў ас тат ніх ска роч ва юць ра бот ні каў, каб ас тат нім 
кры ху больш за пла ціць. Ды ўво гу ле не нам з ва мі су дзіць 
та кіх лю дзей. Бог іх па шка дуе.

@Ікс:
Мо жа, на да па мо гу ў та кім вы пад ку прый дуць ля чэб на-

пра цоў ныя пра фі лак то рыі?
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Не па кі нуў абы яка вы мі і бло гер скі ма тэ ры ял Іры ны 
Асташ ке віч «Не пры ват нае жыц цё», які быў на дру ка ва ны 
ў «Звяз дзе» ты дзень та му. На пом нім: аў тар у ім рас ка за-
ла пра су се дзяў, якія ні дзе не пра цу юць і на пра ця гу ўжо 
не каль кіх га доў не да юць спа кой на жыць ас тат нім жы ха рам 
шмат ква тэр на га пад' ез да.

@Ікс:
А ўя ві це са бе, як вы дат на чу ваць «кан цэр ты» ад су се дзяў 

у па нэль ным до ме? У мя не ў са мо га су сед па ста ян на сва-
рыў ся з жон кай на п'я най гле бе. Дык у ма ёй ква тэ ры бы ла 
на ла джа на амаль што дзён ная транс ля цыя ўсіх ся мей ных 
скан да лаў. Ну а ка лі іх сям нац ца ці га до вы сын не ча ка на для 
ся бе зра біў ся та там — о, што бы ло та ды… І ні што не дзей-
ні ча ла, бо з 23 га дзін ве ча ра да 7 ра ні цы яны не кры ча лі, 
ад па вед на, вы клі каць мі лі цыю не атрым лі ва ла ся. Глу шыў іх 
маг ні та фо нам, бо кож ны дзень слу хаць гэ тую «Сан та-Бар-
ба ру» не бы ло сіл.

@Ірына:
Адзін са шмат лі кіх мі лі цы я не раў, які пры хо дзіў у наш 

(так са ма па нэль ны) дом, скла даць чар го вы акт, вы ка заў ся 
так: доб ра бу дзе, толь кі ка лі адзін з іх ка гось ці за б'е. Та кім 
чы нам, ад на го па ха ва юць, дру го га па са дзяць, трэ ця му не 
бу дзе з кім сва рыц ца ў адзі ноц тве. Цы ніч на, але, ві даць, ён 
мае ра цыю.
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Але са праўд ным чэм пі ё нам па вод гу ках ста лі пры све-
ча ныя тэ ме хат ніх пры па саў «Раз мо вы на кух ні» Сяр гея 
Кур ка ча і Ула дзі сла ва Ку ле цка га, якія бы лі на дру ка ва ны 
ў пер шы дзень ліс та па да. Да яе аб мер ка ван ня да лу чы лі ся і 
на шы чы та чы з Ра сіі. Больш за тое, у ажыў ле ную дыс ку сію 
бы лі ўцяг ну ты і са мі аў та ры.

@Юліян
Та кі мне ці ка ва: хто куп ляе кар ні шо ны па 21 ты ся чы за 

сло ік, ка лі яны па 12–13 пра да юц ца? І да ра гія шам пінь ё ны 
па 37, ка лі ёсць па 18–19 ты сяч? У ней кія да ра гія кра мы 
вы хо дзі це…

@Алесь
У мя не пы тан не да Сяр гея Кур ка ча. Дзе ён крэ мень шу-

кае і што ён дае тым агур кам? А яшчэ, лепей бы спа дар 
Кур кач па ве даў аб тым, як чор ныя груз ды са ліць, каб «сма-
ка та» праз 50 дзён атры ма ла ся…

Ула дзі слаў Ку ле цкі
Спа дар Юлі ян, гэ тыя цэ ны бы лі за пі са ны ў най блі жэй-

шай да рэ дак цыі кра ме. Та му да пус каю, што ў ін шай маг лі 
быць ін шыя цэ ны. Тым больш бы ва юць жа дыс каў нта ры з 
роз ны мі зніж ка мі.

@Ікс
Ёсць яшчэ ад но «але». Ка мусь ці пра сцей гэ ты ліш ні міль-

ён (і на ват больш) за ра біць за той час, які быў бы змар на ва-
ны на тое, каб са мо му ў вы хад ны дзень ра біць за кат кі.

Сяргей Кур кач
Спа да ру Ікс ад ка жу так. «Ка зён ныя» за кат кі і мае пры па-

сы сур' ёз на ад роз ні ва юц ца. Хат нія — ро бяц ца для ўлас най 
сям'і па ўні каль ных рэ цэп тах з якас ных пра дук таў і з доб рым 
на стро ем. Тут эка но мія і гро шы не га лоў нае…

Аса біс та я збі раў та кія ка мень чы кі ў кар' е рах Брэсц кай 
воб лас ці. Лепш браць чор ны крэ мень. Груз ды я вы ключ на ў 
трох літ ро вым сло і ку раб лю. Ту ды зе ля ні ны роз най на клас ці 
(кроп, пят руш ка і г. д.) і па ча каць мі ні мум 40–45 дзён для 
поў най фер мен та цыі гры боў. Тут га лоў нае, каб яны не су-
да кра на лі ся з па вет рам і бы лі ўвесь час у ха ла дзіль ні ку, ці 
яшчэ дзе-не будзь, там, дзе тэм пе ра ту ра ад 0 да плюс 5 гра-
ду саў. А яшчэ груз ды трэ ба клас ці ў сло ік сла я мі з сол лю. 
Яе па він на быць ка ля 3–5% ад ва гі гры боў.

@Аляксандр
Доб ра бы ло б па доб ныя су стрэ чы ра біць у ві дэа фар ма-

це! Гля дзець заўж ды пры ця галь на. Ві дэа пе рад ае на строй 
удзель ні каў і ак цэн ты дыс ку сіі. Пра шу пры слу хац ца!))

Ула дзі слаў Ку ле цкі
Доб ра, Аляк сандр, па ста ра ем ся)))
@Чорны во ран
У гры бы ў ме жах го ра да ха дзіць мож на, ні чо га тут дрэн-

на га ня ма. Але вы ключ на ў мэ тах азна ям лен ня з імі. І на ват 
Зя лё ны Луг — не га ран тыя та го, што гры бы бу дуць чыс тыя. 
Бо не так да лё ка па пра мой лі ніі ад яго зна хо дзіц ца за вод. 
Плюс да дай це на пру жа ны тра фік па МКАД.

Сяргей Кур кач
Цал кам з Ва мі згод ны. Толь кі ў на ша га ча ла ве ка «ха дзіць 

у гры бы» не азна чае азна ям лен не. Звы чай на пры мэ та на кі-
ра ва ным шпа цы ры ру кі са мі цяг нуц ца зрэ заць гэ ты грыб. А 
по тым пра да юць ба буль кі ля мет ро… Па мне, дык усе не санк-
цы я на ва ныя рын кі — гэ та ўво гу ле «мі ну лае ста год дзе»…

zvіazda.by. За ходзь це, чы тай це, ка мен туй це!
Ва ша дум ка важ ная!

Знай сці для ся бе хо бі ў наш час не 
так цяж ка: коль кі ці ка вых і не звы-
чай ных за ня ткаў для апан та ных лю-
дзей бы ло пры ду ма на за гіс то рыю 
ча ла вец тва! Ка лек цы я ні ра ван не 
ма нет, ма рак, му зы кі ці прос тыя 
за ня ткі лю бі май спра вай: спор там 
або, на прык лад, ма ля ван нем — вы-
бі рай, што ду шы за ўгод на! А мож на 
пай сці ін шым шля хам і пры ду маць 
хо бі са мо му. Ме на ві та так зра біў 
Юрый МА ТУ СЕ ВІЧ, які пры ду маў 
не звы чай ны за ня так і на ват даў 
яму наз ву — «ну міт рак сі ка». Ка рэс-
пан дэн ты «Звяз ды» на ве да лі ся да 
яго ў гос ці і па раз маў ля лі аб гэ тым 
не ар ды нар ным хо бі.

— На зваць ся бе ну міз ма там я не ма-
гу, — ка жа Юрый, пе ра бі ра ю чы стос ма-
нет роз на га па ме ру, ко ле ру і фор мы, якія 
ля жаць на ста ле. — Са праўд ныя ама та ры 
гэ тай спра вы ма юць аль бо мы, ад па вед-
ныя скры ні, у іх ёсць свае па тра ба ван ні 
да за ха ван ня ма нет. Акра мя та го, яны 
«па лю юць» на ма не ты пэў ных га доў вы-
пус ку, рэд кія эк зэмп ля ры. Я ж збі раў ма-
не ты, хут чэй, як па мяць — пры во зіў са 
шмат лі кіх ванд ро вак.

Не вя лі кая част ка ка лек цыі Юрыя Ма-
ту се ві ча — гэ та ў асноў ным ма не ты па-
меж ных з Бе ла рус сю кра ін: Ра сіі, Укра і-
ны, Поль шчы, Літ вы. Ад нак трап ля юц ца і 
эк зэмп ля ры, ра дзі ма якіх да лё ка: Аў стра-
лія, Япо нія, Кі тай, Тай ланд, Мек сі ка… 
Ёсць і гра шо выя адзін кі дзяр жаў, якіх ужо 
даў но ня ма на кар це све ту, — та кіх, як 
ГДРаў скі пфе нінг, юга слаў скі ды нар.

— Па ча ло ся ўсё прос та: з раз ва лам 
Са вец ка га Са ю за на ру ках у мя не апы-
ну лі ся гэ тыя ма не ты, бо не па спеў раз мя-
няць у бан ку, — смя ец ца Юрый. — Так яны 
і ста я лі ў скры ні на сва ім мес цы. А ўжо 
хо бі з'я ві ла ся вы пад ко ва: гу ляў з дзець мі 
і пе ра да мной ля жа ла вось та кая ж гор ка 
ма нет, якія я па спра ба ваў не як упа рад-
ка ваць. Атры маў ся аб стракт ны ма лю нак. 
Пас ля я зра біў ужо неш та асэн са ва нае. 
Па-мой му, гэ та бы ла ней кая кве тач ка. З 
гэ та га і па чаў ся мой но вы за ня так, яко му 
я даў наз ву «ну міт рак сі ка».

Ну міт рак сі ка (ад ла цін ска га nummus — 
ма не та і traxerіt — ма ля ваць) — гэ та 
ства рэн не ма люн каў з ма нет. Па сло вах 
спа да ра Ма ту се ві ча, па трэ ба ў ней кай 
наз ве для хо бі ўзнік ла, ка лі зай мац ца ма-
ля ван нем ма не та мі па ча ла і яго дач ка. 
Пас ля гэ та га ста ла зра зу ме ла, што мож-
на вы лу чыць роз ныя тэх ні кі скла дан ня 
вы яў. Акра мя гэ та га, Юрый шчы ра пры-
зна ец ца, што яму ха це ла ся б па кі нуць 

пас ля ся бе неш та ці ка вае, ха ця б для 
сва іх бліз кіх. Але ці маг чы ма ў све це, у 
якім, зда ва ла ся б, пры ду ма на ўжо ўсё, 
зра біць неш та но вае?

— Вя до ма ж, я ці ка віў ся, ці іс на ва ла 
неш та па доб нае ра ней. Шу каў ін фар ма-
цыю ў ін тэр нэ це, кан суль та ваў ся са зна-
ё мым мас та ком, на ват ра біў за пыт у На-
цы я наль ную біб лі я тэ ку — ні чо га. Са мае 
бліз кае да пры ду ма на га мной — ма не ты 
як част ка ней ка га мас тац ка га тво ра, на-
прык лад, кар ці ны. Уво гу ле, ме та ліч ныя 
гро шы вы ка рыс тоў ва юц ца ў мно гіх сфе-
рах: з іх скла да юць вя лі кія кан струк цыі, 
на ват ро бяць жа но чыя ўпры га жэн ні, але 
ін фар ма цыі аб ме на ві та ма ля ван ні ма не-
та мі я не знай шоў ні дзе.

Тэх ні ка ства рэн ня ма люн каў да во лі 
прос тая. Юрый дэ ман струе яе тут жа на 
ста ле. У якас ці асно вы вы ка рыс тоў ва-
ец ца цём ная тка ні на. Па та кой па верх-
ні ма не ты не коў за юц ца, а іх бляск на 
ёй вы гля дае вель мі пры го жа. «Фар бы» 
мо гуць клас ці ся ад на на ад ну, атрым лі-
ва ец ца неш та на кшталт ры бі най лус кі, а 
кан струк цыя ста но віц ца аб' ём най. Мож на 
склас ці і звы чай ны плос кі ма лю нак. За-
ста ец ца толь кі пра віль на пад бі раць ко лер 
і па мер ма нет, што звы чай на не скла да-
на — ва лю та ад ной вар тас ці і з'яў ля ец ца 
ко ле рам у «па літ ры».

А вось га то вы ма лю нак Юрыя па ба-
чыць не маг чы ма: звы чай на твор не за ста-
ец ца на тка ні не доў га. Спа дар Ма ту се віч 
тлу ма чыць гэ та тым, што адзін ма лю нак 
мо жа хут ка на да ку чыць і лепш пус ціць 
каш тоў ныя ма не ты на но вую за ду му. Ста-
рыя ж за хоў ва юц ца ў па мя ці бліз кіх і на 
фо та здым ках — гэ та ра цы я наль на. Ця пер 
ка лек цыя та кіх фа та гра фій да во лі вя лі-
кая: квет кі, ма тыль кі, анёл кі…

— Воб раз, які я ха чу ўва со біць, з'яў-
ля ец ца не як сам са бой, над ім не ся-
дзіш і не ду ма еш га дзі на мі, — рас каз вае 
Юрый Ма ту се віч. — А вось рэа лі за цыя 

пэў ны час зай мае, да не каль кіх га дзін. 
Тым больш, што ма не ты — не са мы 
зруч ны тэх ніч ны сро дак. Бы вае, што 
не дзе эле мент пра валь ва ец ца, та ды 
па чы на еш ся дзець і пін цэ там вяр та еш 
усё на сваё мес ца. Акра мя мя не, ну-
міт рак сі кай ці ка вяц ца дзве мае дач кі. 
Жон ка ін та рэ су не вы каз вае, але і су-
праць ні чо га не мае.

Да рэ чы, ма ля ван не ма не та мі — не 
адзі нае хо бі Юрыя. З 2001 го да ў ін-
тэр нэ це іс нуе сайт пад наз вай «Пла не-
та Ма ту се ві чаў», ства раль ні кам яко га 
быў наш ге рой. У ме жах сай та больш 
за 100 сем' яў з 19 кра ін све ту збі ра юць 
ін фар ма цыю аб сва ім проз ві шчы, дзе ляц-
ца ўлас най твор час цю, рэ цэп та мі страў і 
на ват пра вод зяць жар таў лі выя кон кур сы 
на кшталт «Міс Ма ту се віч». Так са ма пас-
ля ся мей ных па да рож жаў Юрый ства рае 
ві дэа ро лі кі.

— Га лоў нае, што на хо бі мне ха пае 
ча су, — ка жа спа дар Ма ту се віч. — Я ду-
маю, што ма тэ ры яль ныя па трэ бы пе ра-
шка джа юць мно гім лю дзям вы яў ляць 
ся бе, і гэ та прык ра. У кож на га ёсць свае 
спра вы, сваё жыц цё. Але трэ ба ву чыц ца 
спа лу чаць бы та выя пы тан ні з па трэ бай 
твор час ці. На маю дум ку, гэ та вель мі 
важ на.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
Фо та На тал лі АСМО ЛЫ
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Ан тон і Мак сім — стрыеч ныя бра-
ты, іх пра дзед — ле ген дар ны пал-
ка во дзец, муж ны ка ман дзі р той 
са май 172-й страл ко вай ды ві зіі, 
якая ў га ра чым лі пе ні 1941 го да 
больш за тры тыд ні стрым лі ва ла 
ша лё ны на ціск во ра га на дняп роў-
скім ру бя жы ля ме жаў Ма гі лё ва.

— Гэ та яшчэ ад на доб рая па дзея ў 
спі се га рад ской пра гра мы «70 доб рых 
спраў», якая пры све ча на 70-год дзю са 
дня вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа-
шысц кіх за хоп ні каў, — ска заў стар шы ня 
Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма Ула дзі мір 
ЦУ МА РАЎ. — Ге ра іч ная аба ро на Ма гі лё-
ва — ад на з са мых яск ра вых ста ро нак у 
гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны. А Мі ха-
іл Ра ма наў стаў пры кла дам са ма ад да най 
стой кас ці і па тры я тыз му.

Па мяць муж на га ге не ра ла ўша на ва лі 
хві лі най маў чан ня і трох ра зо вым ру жэй-
ным са лю там. Ка ля пом ні ка ад бы ло ся 
ўру чэн не бі ле таў но вым чле нам БРСМ і 
ўра чыс ты пры ём у пі я не ры.

— Шка да, што ўся го гэ та га не ба-
чыць наш дзед Юрый Мі хай ла віч, — з 

хва ля ван нем у го ла се ка заў Ан тон Сця-
па наў. — Ён вель мі тра пят лі ва ста віў ся да 
ўся го, што бы ло звя за на з яго баць кам, 
а Ма гі лёў на огул лі чыў род ным го ра дам. 
Ён не каль кі ра зоў пры яз джаў сю ды і па 
чар зе пры во зіў мя не і Мак сі ма. І па тым, 
як нас тут пры ма лі, ад чу ва ла ся не пад-
роб ная па ва га да пра дзе да.

Буй ніц кае по ле пад Ма гі лё вам бы ло 
яго апош нім по лем біт вы. А вось мес цам 
па ха ван ня ста ла ня мец кая зям ля. Пад час 
аба рон чых ба ёў Мі ха іл Ра ма наў быў цяж-
ка па ра не ны і тра піў у ня мец кі па лон. На 
ра дзі му ён ужо не вяр нуў ся. Доў гі час не 
бы ло вя до ма, дзе зна хо дзіц ца яго ма гі ла. 
Сын да сы лаў за пы ты, звяр таў ся да ар хі-
ваў, раз маў ляў з людзь мі, якія аса біс та 
ве да лі Мі ха і ла Ці ма фе е ві ча. Але з мес цам 
і на ват да тай смер ці во е на чаль ні ка атры-
ма ла ся блы та ні на. Роз ныя ін стан цыі да сы-
ла лі ўза е ма вы клю чаль ную ін фар ма цыю. І 
толь кі пас ля аса біс та га зва ро ту Юрыя Ра-
ма на ва да Гель му та Ко ля на рэш це ўсё вы-
свет лі ла ся. На мо гіл ках ва ен на па лон ных 
у Ха мель бур гу ма гі ла ге не ра ла зна чыц ца 
пад ну ма рам 122, але ж дак лад нае мес-
ца зна хо джан не яе не вя до ма. У 1991 го дзе 

на спе цы яль най стэ ле, уста ля ва най на тэ-
ры то рыі мо гі лак, з'я ві ла ся ме ма ры яль ная 
дош ка, на якой на не се на і імя Ра ма на ва. 
Ён па мёр 3 снеж ня 1941 го да.

Ан тон і Мак сім, якія жы вуць у Кі е ве, 
пры вез лі ў Ма гі лёў ко пію аса біс тай спра-
вы ге не ра ла — ары гі нал яе ў свой час 
пе ра даў Ма рыі Яфі маў не, жон цы ге роя, 
Кан стан цін Сі ма наў. А яшчэ фо та аль-
бом, у які ўвай шлі пісь мы і ар хіў ныя да-
ку мен ты…

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра

�

Па мяцьПа мяць  ��

«ШКА ДА, ШТО ДА ГЭ ТАЙ ПА ДЗЕІ 
НЕ ДА ЖЫЎ НАШ ДЗЕД...»
На ад крыц цё пом ні ка-бюс та ге не ра лу-ма ё ру Мі ха і лу Ра ма на ву 
ў Ма гі лёў пры еха лі яго праў ну кі 

За хап лен ні За хап лен ні   ��

МА ЛЮ Ю ЧЫ… ГРА ШЫ МА 
Ну міт рак сі ка — но вы від мас тац тва?

Праў ну кі ле ген дар на га ге не ра ла
Ан тон Сця па наў і Мак сім Ка на ва лаў

ка ля пом ні ка сла ву та му пра дзе ду.


