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УЗОРЫ,
ШТО IДУЦЬ
АД СЭРЦА

Цi ёсць у вас радавое
дрэва, якое захоўвае
памяць аб продках?
Вось такое стылiзаванае дрэва з сiнiх птушак створана сваiмi
рукамi ў сям'i Чырвонцавых з Маладзечна
(на ілюстрацыі ўнізе).
Сямейная дынастыя
майстроў выцiнанкi
вядомая не толькi ў
Беларусi, але i за яе
межамi. Iх непаўторныя творы можна пабачыць у краязнаўчых
музеях Маладзечна,
Заслаўя, Мiнска. Таксама iх работы знаходзяцца ў асабiстых
калекцыях у Польшчы,
Расii, Лiтве, Украiне,
Германii, ЗША i Японii.
Творчы пачатак сямейнай
дынастыi паклала член Саюза
майстроў Беларусi Вiк торыя
Чырвонцава. У канцы 1980-х
гадоў яна пачала працаваць у
мастацкай школе. Прыгадаўшы, як у пасляваенныя гады,

лiку яе выхаванцаў такiя вядомыя ў Беларусi майстрыхi, як
Вольга Бабурына i Наталля Сухая. Жанчына аддала народнай творчасцi ўсё сваё жыццё i
нi на хвiлiну не пашкадавала.
Сямейную дынастыю працягваюць дзецi. Дочкi, Наталля
i Лiзавета, працуюць у музыч-

Лiзавета i Наталля Чырвонцавы.

ка лi нi чо га не бы ло, на ват
простай тканiны не хапала, яны
з мацi аздаблялi хату ажурнымi карункамi, выразанымi
з паперы, педагог вырашыла
адрадзiць гэты старажытны вiд
народнай творчасцi.
З цягам часу ёй прапанавалi
ўзначалiць аддзяленне дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва
ў Маладзечанскiм музычным
вучылiшчы. Тут яна распрацавала праграму па выкладаннi
выцiнанкi, i гэты вiд творчасцi выйшаў на больш высокi
ўзро вень. Пача лi з'яўляц ца
вобразы, iдэi i нават праекты.
Цяпер маладзечанская школа
выцiнанкi вылучаецца выразнай стылiзацыяй, лаканiзмам
формаў, глыбокiм сiмвалiзмам
i багатай тэматыкай.
Вiкторыю Мiкiтаўну з упэўненасцю можна назваць «мацi»
ўсiх маладзечанскiх майстроў,
якiя займаюцца выцiнанкай. У

пры хо дзiць не ча ка на.
Яна бярэ ў рукi цэлы лiст
паперы, складае яго ў некалькi разоў — i пачынае
вы ра заць не звы чай ныя
ўзоры i сiмвалы. Тут галоўнае — фантазiя. Iдэi
для сваiх работ Лiзавета
зна хо дзiць па-роз на му.
Асаблiва ёй дапамагае
бе ла рус кая лi та ра ту ра,
музыка. Падарожжы па
родных мясцiнах таксама пакiдаюць свой след
у творах. Вобразы можна
пабачыць нават у снах.
Так здарылася, напрыклад, з карцiнай, якая так
i называецца «Сны».
Цiкава, колькi ж часу
па трэб на май стру, каб
стварыць сапраўдны шэдэўр? Самая вялiкая работа — «Мiфалагiчныя вобразы Беларусi» — складалася з
трох частак i выконвалася каля шасцi месяцаў, большасць
з якiх пайшла на выношванне
iдэi. Лiзавета звярнулася менавiта да мiфалогii, таму што
гэтая тэма сапраўды цiкавая
i, можна сказаць, бясконцая.
У цэнтры работы — усiм нам
вядомыя русалкi: прыгожыя
фантас тычныя дзяўчаты так
i маняць прос тых хлопцаў у
ваду. Правая частка перадае
вобраз Лесуна, а левая — увасабляе Ярылу, Бога ўрадлiвасцi i жыццёвых сiл прыроды.
Яшчэ ў творах прысутнiчае
рэлiгiйная тэма. Назва для работы «I ўдзень, i ўначы» ўзятая
з малiтвы. А «Святое дрэва»
яна рабiла спецыяльна для
прадстаўнiка Папы Рымскага
з Ватыкана.
Сям'я Чырвонцавых — гонар нашага горада. Свой талент яны не толькi пераносяць
на паперу, але i перадаюць яго
з пакалення ў пакаленне.
Юлiя СТРЫГА,

Вiкторыя Мiкiтаўна
Чырвонцава.

ным ка ле джы, вы кла да юць
дэкаратыўна-прыкладное мастацтва i кампазiцыю. Старэйшая ўнучка вучыцца там жа,
з'яўляецца прызёрам Мiжнароднага мастацкага конкурсу
«Красаwееk».
Я сустрэлася з Лiзаветай
Чырвонцавай, пазнаёмiлася з
яе творчасцю. Яна ўспамiнае,
як падчас заканчэння Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта
культуры i мастацтваў перад
ёй паўстаў выбар тэмы дыплом най ра бо ты. Вы ра шы ла
зрабiць нешта новае, малавядомае. I, прыслу хоўваючыся
да свайго сэрца, Лiза рашуча
пачала працаваць над выцiнанкай. Праца пад назвай «Кола
жыцця», якая стала першай
вы цi нан кай на фа культэ це
«Народныя рамёствы», удалася на славу.
На тхнен не да жан чы ны

вучанiца 10 класа
Лебедзеўскай сярэдняй школы
Маладзечанскага раёна.
Фота з архiва
сям'i Чырвонцавых.
«Святое дрэва»

Пра аўтара
Юлii 16 гадоў. Дзяўчына цiкавiцца рок-музыкай, любiць
разважаць пра мiнулае i будучыню.
— Мой дэвiз: не бойся выказваць сваю думку i нiколi не
адступай ад яе. Я лiчу, што кожны чалавек мае права выбару.
Ён сам павiнен выбiраць шлях, па якiм варта iсцi ў далейшым.
Асабiста я ўжо выбрала свой: хачу стаць журналiстам, мець
вялiкую сям'ю, разам з якой буду падарожнiчаць па Беларусi i
iншых краiнах, — кажа дзяўчына. Каб наблiзiць мару, яна займаецца ў гуртку «Школа журналiстыкi» пры Маладзечанскiм
цэнтры творчасцi дзяцей i моладзi «Маладзiк».
Для Юлi вельмi важныя зносiны з людзьмi. «Менавiта таму
я i выбрала прафесiю журналiста. Мне цiкава ўсё, што адбываецца навокал. Я лiчу, што разуменне, праўда, культура
i давер — гэта самае галоўнае. Не менш важнымi для мяне
з'яўляюцца блiзкiя людзi — мая сям'я i сябры».

«Мацi i дзецi»

Пра аўтара
Вiкторыi 15 гадоў. Паводле слоў настаўнiкаў школы, дзяўчына праяўляе цiкавасць да
англiйскай i беларускай моў, спрабуе пiсаць вершы, замалёўкi. Вiкторыя — пераможца
раённай алiмпiяды па беларускай мове (дыплом першай ступенi ў 2012—2013 гг.), рыхтуецца да паступлення ў лiнгвiстычны ўнiверсiтэт. З'яўляецца рэдактарам гiмназiчнай
газеты «Вiват, гiмназiсты!». Цiкавiцца гiсторыяй роднага краю, збiрае матэрыял пра
вядомых людзей Дзятлаўшчыны. Таму, напэўна, невыпадкова абрала тэмай свайго
допiсу ў рэдакцыю лёс i жыццё вядомага ў раёне i за яго межамi педагога.

ПОДЗВІГ
НАСТАЎНІКА
У музей гімназіі №1 г. Дзятлава трапіў ліст, напісаны выпускніком СШ №1
г. Дзятлава 1955 года Чарнецкім Міхаілам Валянцінавічам. Ён пачынаецца так:
«Жыхары раёна павінны ведаць сваіх герояў! Адзін з іх — Валуевіч Аляксандр
Аляксандравіч». Размова ў гэтым лісце ідзе пра выпадак з жыцця былога настаўніка беларускай мовы і літаратуры, якога з удзячнасцю ўспамінаюць сотні
выпускнікоў. Сустрэча з ветэранам педагагічнай працы дала магчымасць
даведацца шмат цікавага пра гэтага сціплага, высакароднага чалавека.
Аляксандр Аляксандравіч Валуевіч нарадзіўся ў 1926 годзе ў вёсцы Ходасы Навагрудскага раёна ў сялянскай сям'і. Вайну сустрэў 15-гадовым юнаком. Калі ў 1944 годзе
немцы збіраліся адправіць групу моладзі для работ у Германію, пяць хлопцаў з вёскі
вырашылі ісці ў партызаны. Так васямнаццацігадовы Аляксандр апынуўся ў атрадзе
Жданава партызанскай брыгады імя Дзяржынскага.
Пасля прыходу нашых войскаў з партызанаў сфарміравалі знішчальны атрад, які павінен быў лавіць у лясах акружаных немцаў, паліцаяў, забіраць у мясцовага насельніцтва
зброю. Аляксандр з таварышамі неяк канваіраваў каля 500 немцаў да Мірскага замка.
Шлях быў вельмі цяжкім, таму што даводзілася ісці пехатой. У канцы жніўня 1944 года
Аляксандра і многіх яго таварышаў прызвалі ў армію. Самых маладых — 1926 года нараджэння — адправілі ў запасны атрад, астатніх — у войска. Аляксандр трапіў у горад
Шуя Іванаўскай вобласці, дзе дэмабілізаваныя франтавікі рыхтавалі маладых салдат,
якіх потым адпраўлялі на фронт. Аляксандра, як аднаго з самых здольных юнакоў, пакінулі інструктарам. Цяпер ён ужо сам навучаў
навабранцаў.
Раптам лёд пад настаўнікам
Тут, у Шуі, і сустрэў Перамогу, але дэмабілізаваўся толькі ў пачатку 1946 года. Папрацаваўшы праваліўся і ён па грудзі
інструктарам, зразумеў, што выкладанне — яго апынуўся ў вадзе. Ламаючы
прызванне. Вярнуўшыся дадому, вырашыў, што льдзіны перад сабой,
павінен пайсці вучыцца на настаўніцкія курсы ў
ён павольна пайшоў да
Навагрудскае педвучылішча. На шчасце, бацька
Аляксандра вярнуўся з фронту і мог самастойна праталіны, усё глыбей і
займацца гаспадаркай. Далей маладога чалаве- глыбей апускаючыся ў ваду.
ка чакала вучоба ў Баранавіцкім педагагічным
інстытуце. Для атрымання вышэйшай адукацыі
паступіў на завочнае аддзяленне ў Мінскі педінстытут, затым перавёўся ў Гродзенскі.
...Пра тое, што пасля вайны да настаўнікаў ставіліся з вялікай павагай, гаворыць і такі
факт. Малады хлопец выйшаў з аддзела адукацыі з новым прызначэннем, але ісці яму
не было куды. Ён у роздуме прысеў на свой дарожны чамадан. Школьніцы, убачыўшы
маладога настаўніка, адразу прапанавалі пажыць у іх, пакуль ён не знойдзе пастаянную
кватэру. Так у Наваельні з'явіўся новы настаўнік беларускай мовы і літаратуры.
Але не толькі выкладанне беларускай мовы і літаратуры цікавіла маладога настаўніка. Ён наведваў гурткі мастацкай самадзейнасці, што працавалі ў РДК, захапіўся працай чырванадрэўшчыка — рабіў мэблю, скарбонкі і іншыя рэчы з дрэва. Гэтай справай
ён захапляўся яшчэ ў дзяцінстве — сам зрабіў балалайку. І сёння ў яго кватэры шмат
прадметаў, мэблі, зробленых уласнымі рукамі. Адзін з любімых заняткаў Аляксандра
Аляксандравіча — рыбная лоўля і паляванне, а таксама фатаграфаванне. А яшчэ ён
любіць спяваць, быў доўгі час удзельнікам хору, дзе і пазнаёміўся са сваёй жонкай —
Ганнай Міхайлаўнай.
Неўзабаве маладую сям'ю ўжо радавалі дзве цудоўныя дачушкі, якія, як і іх бацькі,
захапляліся музыкай — вучыліся іграць на фартэпіяна, былі цудоўнымі вучаніцамі. Сёння
Алена — доктар біялагічных навук, загадчыца навуковай лабараторыі Інстытута батанікі
АН РБ, а Вольга працуе настаўніцай матэматыкі ў Гомелі.
Сорак пяць гадоў прысвяціў школе Аляксандр Аляксандравіч, восем з іх прапрацаваў
ужо на пенсіі. Са шчырасцю і цеплынёй успамінае ён сваіх калег па рабоце, якія маглі
дапамагчы ў цяжкую хвіліну, падставіць сваё плячо.
Заўсёды акуратна адзеты, спакойны, ураўнаважаны настаўнік, які не дазваляў непаважлівых адносін з боку навучэнцаў ні да сябе, ні да іншых людзей, умеў знайсці падыход да «цяжкіх» вучняў, карыстаўся ў іх аўтарытэтам. З успамінаў Чарнецкага М.В.,
выпускніка СШ №1 1955 года: «Калі я вучыўся ў 5-м класе, Аляксандр Аляксандравіч
даведаўся, што група хлопчыкаў курыць у закінутым доме. Ён папярэдзіў нас, што
будзе ставіць пытанне аб выключэнні курыльшчыкаў са школы. Гэта было для мяне
страшным пакараннем. Я нічога не сказаў бацькам і чакаў, калі мяне з імі выклічуць у
школу. Прайшло нямала часу, пакуль хлопцы даведаліся, што настаўнік нікому нічога
не сказаў, аднак гэты выпадак стаў для нас сапраўдным урокам. Да сёння я ніводнага
разу не ўзяў у рукі цыгарэту».
Менавіта Міхаіл Валянцінавіч Чарнецкі і расказаў нам пра подзвіг, які здзейсніў Аляксандр Аляксандравіч у 1949 годзе, калі быў яшчэ зусім маладым настаўнікам.
«Калі я ўспамінаю свае школьныя гады, — піша ён далей, — у памяці ўсплывае мужны
ўчынак нашага настаўніка Валуевіча Аляксандра Аляксандравіча. Глыбокая восень, на
палях і дарогах ужо ляжыць першы снег, рэкі пакрыты яшчэ нетрывалым лёдам, тэмпература паветра каля 10 градусаў марозу.
Каля парку, з правага боку, быў масток, перагароджаны плацінай. За мостам стаяў
драўляны будынак, у якім вучыліся мы, пяцікласнікі, тры класы больш як па трыццаць
чалавек. Калі па школе пранеслася «На рацэ тонуць дзеці!», хутка на беразе ўжо стаяў
натоўп. Першага, каго я ўбачыў, быў Аляксандр Аляксандравіч. Ён скінуў з сябе вопратку, валёнкі і павольным крокам рухаўся да сярэдзіны ракі ў бок праталіны, у якой
боўталіся тры хлопчыкі. У дзяцей заканчваліся сілы, яны раз за разам з галавой аказваліся ў вадзе.
Раптам лёд пад настаўнікам праваліўся і ён па грудзі апынуўся ў вадзе. Ламаючы
льдзіны перад сабой, ён павольна пайшоў да праталіны, усё глыбей і глыбей апускаючыся
ў ваду. Вось ён дацягнуўся да першага хлопчыка, ірвануў яго з вады і выцягнуў на лёд
бліжэй да берага. Затым рушыў за наступным. А трэцяга ледзьве паспеў выратаваць,
бо той ужо ляжаў на дне. Замерзлы настаўнік не адважыўся ныраць у ледзяную ваду,
але змог нагой прыўзняць хлопчыка, а потым выцягнуў яго за каўнер на паверхню».
Пры сустрэчы мы папрасілі самога Аляксандра Аляксандравіча ўзгадаць гэту падзею.
Аказалася, што настаўнік памятае прозвішчы выратаваных дзяцей — Козел, Цыгель і
Хілевіч. На наша пытанне «Чаму вы кінуліся ў ледзяную ваду?» адказаў, што не думаў
пра небяспеку ў той момант, проста пабег ратаваць дзяцей, бо лічыць і сёння, што настаўнік першы павінен прыйсці на дапамогу.
...Сярод выпускнікоў школы №1 нямала педагогаў, якія працуюць у розных гарадах
Беларусі. Многія з іх выбралі сваю прафесію дзякуючы таленту і самаадданасці такіх
настаўнікаў, як Аляксандр Валуевіч. Роля настаўніка ў жыцці чалавека вельмі значная.
Таленавітыя, неабыякавыя да чужога гора і несправядлівасці людзі выхоўваюць такіх
жа таленавітых і неабыякавых вучняў.
Вікторыя БАРАНОЎСКАЯ, вучаніца 9 класа гімназіі №1 г. Дзятлава.

