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Ка лі нех та ду мае, што са цы-

яль ным аб слу гоў ван нем пен-

сі я не раў і ін ва лі даў зай ма юц -

ца вы ключ на жан чы ны, ён 

глы бо ка па мы ля ец ца. Аляк-

сандр ПА СЯ ЛЕН ЦАЎ пры-

свя ціў гэ тай спра ве 13 га доў 

свай го жыц ця.

Да гэ та га ён пра ца ваў кі роў цам 

у рай спа жыў ка а пе ра цыі, але пас-

ля чар го вай ап ты мі за цыі за стаў ся 

без ра бо ты. Доў га склаў шы ру кі не 

ся дзеў. Не як яго па пра сі лі па дра-

ман та ваць дом, і муж чы на спра віў-

ся на вы дат на. З гэ та га, па сут нас-

ці, усё і па ча ло ся. Слаў га рад ска-

му ра ён на му Цэнт ру са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня на сель ніц тва та кія 

лю дзі вель мі па трэб ныя — цвік 

пры біць, тра ву аб ка сіць, зям лю 

куль ты ва ваць.

Аляк сандр — май стар на ўсе 

ру кі, смя ец ца, што жыц цё ў вёс-

цы ўся му на ву чыць. У дзя цін стве 

трэ ба бы ло да па ма гаць ма ці з 

баць кам. У сям'і га да ва ла ся трое 

дзя цей, і ў кож на га бы лі свае аба-

вяз кі. Гас па дар ка ме ла ся не ма-

лень кая — ка ро ва, авеч кі, ку ры... 

А ка лі баць ка пра ца ваў з ма ла тком 

ці пі лой, то заў сё ды браў сы на ў 

па моч ні кі. Ця пер гэ тыя атры ма ныя 

ў ма лен стве ве ды спат рэ бі лі ся.

У цэнт ры са цы яль на га аб слу-

гоў ван ня на сель ніц тва Аляк сандр 

Па ся лен цаў — асо ба па пу ляр ная. 

Тыя, хто ма юць па трэ бу ў цяж-

кай муж чын скай ра бо це, заў сё-

ды раз ліч ва юць на яго. За лі пень 

Аляк сандр ака заў 60 ві даў па слуг, 

а гэ та не та кая ўжо і ма лень кая 

ліч ба, уліч ва ю чы, што пра цуе ён 

не толь кі ў маш та бах Слаў га-

ра да, але і ўся го ра ё на. Аб' ёмы 

ра бот так са ма роз ныя. Дзесь ці 

трэ ба ага род чык пры вес ці да ла-

ду, а дзесь ці вы ка сіць 10, а тое і 

20 со так. Бы вае, што і абе даць 

пры хо дзіц ца на ха ду.

Хут ка пач нец ца се зон збо ру 

ўра джаю, а зна чыць, па вя лі чыц ца 

коль касць за ка заў на куль ты ва-

цыю. Хоць іх і за раз ха пае. Больш 

па слу га мі ка рыс та юц ца па ва жа-

на га ўзрос ту жан чы ны, але і для 

н е  к а  т о  р ы х 

адзі но кіх ста-

лых муж чын 

град кі — сэнс 

жыц ця.

Тыя, ка го 

А л я к  с а н д  р у 

пры хо  дз іц  ца 

аб слу гоў ваць, 

боль шай част-

кай без да па-

мож ныя і адзі-

но кія, на ват з 

іс ну ю чы мі род-

ны мі і дзець мі. 

Ім за шчас це 

з ча ла ве кам 

па  г у  та  рыць . 

Па куль ро біць 

спра ву, Аляк сандр мож на столь-

кі роз ных гіс то рый па чуць, што, 

зда ец ца, на апо весць ха пі ла б: 

не ка то рыя ба буль кі лю бяць рас-

каз ваць пра сваё жыц цё ледзь не 

з ма лен ства. І сац ра бот нік іх не пе-

ра бі вае, бо ра зу мее, што лю дзям 

трэ ба вы ка зац ца, ад гэ та га ім ста-

но віц ца ляг чэй. Ёсць та кія вёс кі, 

дзе жы ве на огул два-тры ча ла ве кі, 

і ад лег ласць па-

між іх да ма мі 

амаль паў кі ла-

мет ра. Ста рым 

на гам яе ўжо не 

пе ра адо лець.

На ра бо це 

Аляк сандр з 8 га-

дзін ра ні цы, але 

да кан ца ра бо ча-

га дня — 17.00 — 

не заў сё ды па спя-

вае ўсё зра біць. 

З ра ё на і на огул га дзін у во сем ве-

ча ра мож на вяр нуц ца. Хоць кі раў-

ніц тва гэ та не ві тае, бо ве дае, як 

цяж ка пры хо дзіц ца пра ца ваць.

Шмат за ка заў па сту пае на да-

стаў ку пра дук таў. І тут Аляк сандр 

заў сё ды га то вы пад ста віць сваё 

моц нае пля чо. Ка жа, што ў гэ тай 

спра ве па він ны быць стро гі па-

ра дак і праз рыс тасць. Прый шоў 

да клі ен та, узяў спіс з пра дук та-

мі, гро шы, рас піс ку аба вяз ко ва, а 

лепш на ват дзве, яшчэ і для за-

каз чы ка, каб по тым прэ тэн зій не 

бы ло, што зда ча ма лая. Зда ра лі ся 

вы пад кі. Ця пер на ват пас ля та го, 

як усё да стаў ле на, Аляк сандр бя-

рэ яшчэ рас піс ку, што прэ тэн зій 

клі ент не мае.

У та кой спе цы фіч най ра бо це, 

як са цабс лу гоў ван не, га лоў нае —

да га  дзіць клі ен ту, не да вес ці 

спра ву да кан флік ту. Ста рыя лю-

дзі бы ва юць вель мі бурк лі выя. 

Аляк сандр гэ та ра зу мее і лі чыць 

пра віль ным дзесь ці змаў чаць, не 

зла вац ца на хво ра га ча ла ве ка. За 

гэ та на род яго па ва жае, тэ ле фа-

нуе, каб кі раў ніц тва ад зна чы ла. 

На зы ва юць яго «наш лю бім чык».

Руп лі ва га ра бот ні ка не ад на-

ра зо ва ўша ноў ва лі, а ня даў на ён 

атры маў мі ніс тэр скую ўзна га ро ду. 

Ка лі ў Ма гі лё ве ад зна ча лі сац-

ра бот ні каў за плён ную пра цу ва 

ўмо вах ка ра на ві ру са, ся род іх быў 

і Аляк сандр Па ся лен цаў. Мі ністр 

пра цы і са цы яль най аба ро ны Іры-

на Кас це віч аса біс та ўру чы ла яму 

мі ніс тэр скую Па дзя ку. Аляк сандр 

вель мі ўдзяч ны за та кую ад зна ку. 

І ка жа, што га лоў нае для яго — 

люд ская па ва га, бо пры вык ра біць 

усё сум лен на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та аў та ра.

Доб рыя спра выДоб рыя спра вы

МАЙ СТАР НА ЎСЕ РУ КІ
Люд мі ла ВА РАН ЦО ВА, 

ды рэк тар Слаў га рад ска га 

ра ён на га цэнт ра са цы яль на-

га аб слу гоў ван ня на сель ніц-

тва, дэ пу тат Слаў га рад ска га 

рай са ве та, ва лан цёр гра мад-

скай ар га ні за цыі «Чыр во ны 

крыж»:

— У на шай ра бо це ня ма 

абы яка вых лю дзей, усе 43 су-

пра цоў ні кі Цэнт ра са цабс лу гоў-

ван ня на сель ніц тва ад каз ныя і 

сум лен ныя ра бот ні кі. У нас на 

аб слу гоў ван ні 405 адзі но кіх і 

адзі но ка пра жы ва ючых гра ма-

дзян, да кож на га трэ ба знай сці 

па ды ход і ака заць усю не аб ход-

ную да па мо гу. І на шы ра бот ні-

кі доб ра спраў ля юц ца з гэ тай 

мі сі яй, за гэ та я ўсі мі імі га на-

ру ся. Ся рэд ні ўзрост пра цу ю-

чых — 35—40 га доў, але ёсць і 

зу сім ма ла дыя. Той жа Вік то рыі 

Гар на ста е вай, на прык лад, уся-

го 25 га доў. Яна, да рэ чы, яшчэ 

і шмат дзет ная ма ма — та кіх, 

на огул, у ка лек ты ве пра цуе ча-

ты ры.

Экс па зі цыя — свое асаб-

лі вы бэкс тэйдж рэ кан струк-

цыі, яе ўнут ра ны бок, які 

спа лу чае тэ о рыю і прак ты ку, 

мас тац кую твор часць і на ву-

ку. «Наш пра ект, які вы рас 

з па пя рэд ня га — фо та вы-

стаў кі «Грун вальд. Сён ня», 

не столь кі пра зброю і ры-

цар скія да спе хі, коль кі пра 

лю боў да гіс то рыі і яе ўва-

саб лен не, — ад зна чае стар-

шы на ву ко вы су пра цоў нік 

му зея Але на БУ ХАЛ. — 

Бе ла рус кія рэ кан струк та ры, 

асаб лі ва кон ныя, з та кой 

дак лад нас цю, ад каз нас цю 

і руп лі вас цю па ды хо дзяць 

да ўзнаў лен ня гіс то рыі, што 

ўва хо дзяць у топ-10, ка лі не 

ў топ-5 най леп шых у Еў ро-

пе. На огул рэ кан струк тар-

ская спра ва бліз кая да му-

зей най у тым сэн се, што яна 

на блі жае ака дэ міч ную на ву-

ку да па пу ляр най сфе ры, і 

гэ та трэ ба ра біць вель мі 

аку рат на, вы ву ча ю чы кры-

ні цы і пра вя ра ю чы фак ты». 

Усе прад стаў ле ныя да спе хі 

ство ра ныя па кан крэт ных гіс-

та рыч ных узо рах і здоль ныя 

вы кон ваць сваю за да чу — 

аба ра няць ула даль ні ка. На-

вед валь ні кі мо гуць пра са-

чыць раз віц цё еў ра пей скай 

ва ен най спра вы на пра ця гу 

не каль кіх ста год дзяў і ў ад-

ным ба ку вы стаў кі ўба чыць, 

як вы гля да лі ры ца ры ВКЛ 

пры біт ве пад Грун валь дам, 

коль кі жа ле за на сі лі на са-

бе во і ны Анас та сіі Слуц кай 

і кры ла тыя гу са ры Стэ фа на 

Ба то рыя, а ў дру гім — тра-

піць у сты лі за ва ную ка валь-

скую сла ба ду і па гля дзець, 

у якіх умо вах у ран нім, 

вы со кім і поз нім Ся рэд ня-

веч чы пра ца ва лі тыя, хто 

гэ тыя да спе хі вы раб ляў, — 

ка ва лі і зброй ні кі.

Май стар Дзміт рый АНД-

РЭ ЕЎ за хап ля ец ца ка валь-

скай спра вай з 16 га доў, 

не ад на ра зо ва ўдзель ні чаў 

у пле нэ рах па мас тац кай 

коў цы, фэс тах ся рэд ня веч-

най куль ту ры і між на род-

ных свя тах пра фе сій на га 

ка валь ска га май стэр ства, 

а так са ма ў на ву ко вых кан-

фе рэн цы ях да след чы каў 

ста ра жыт на га ўзбра ен ня 

і фар ты фі ка цый. Сён ня ён — 

ма гіст рант БНТУ, ме та лург і 

вя до мы ў рэ кан струк тар скіх 

ко лах ка валь. Част ка да спе-

хаў-экс па на таў, рас каз вае 

ён, бы ла вы раб ле ная як раз 

пры да па мо зе ін стру мен таў, 

так са ма прад стаў ле ных на 

вы стаў цы. «Я ра ды, што 

ўда ло ся са браць у ад ным 

мес цы гіс то ры каў, на ву коў-

цаў, рэ кан струк та раў, май-

строў, дзея чаў куль ту ры і 

мас тац тва і ў цэ лым не раў-

на душ ных да на шай гіс то рыі 

лю дзей, і вель мі ха це ла ся 

б, каб гэ тая пля цоў ка ста ла 

мес цам для на ву ко ва-дыс-

ку сій на га дыя ло гу па між тэ-

а рэ ты ка мі і прак ты ка мі, каб 

усё мож на бы ло кра наць ру-

ка мі, па спра чац ца і знай сці 

ад ка зы на пы тан ні, якія ці-

ка вяць мно гіх да след чы каў. 

Спа дзя ю ся, што ця пе раш-

няя вы стаў ка ста не толь кі 

па чат кам у шэ ра гу па доб-

ных пра ек таў — нам ёсць 

што ска заць і па ка заць, рас-

крыць тэ му рэ кан струк цыі ў 

больш шы ро кіх хра на ла гіч-

ных ме жах, па глы біц ца ў дэ-

та лі, — ка жа май стар. — Усё 

ас тат няе, мяр кую, за мя не 

ска жуць мае ра бо ты: за кож-

най з іх без пе ра боль шан ня 

ста яць га ды пра цы і по шу ку 

пы тан няў на ад ка зы».

...Бе ла рус кія рэ кан струк-

та ры па чы на лі сваю спра ву 

яшчэ ў 90-я га ды мі ну ла га 

ста год дзя, ка лі бы ла да-

сяж ная ма лая коль касць 

на ву ко вых кры ніц і мно гія 

рэ чы да во дзі ла ся ўзнаў-

ляць лі та раль на па кар цін-

ках, пры клад ных мер ках і 

ўлас ных раз лі ках, згад вае 

ства раль нік гіс та рыч ных 

клу баў «По лац кі звяз» і 

«Жа лез ны воўк» (На ва по-

лацк), «Ка люм ны» (Мінск), 

ак цёр, трэ нер па гіс та рыч-

ным фех та ван ні Юрый 

УС ЦІ НО ВІЧ. Юрый на зы вае 

ся бе хут чэй не прак ты кам, 

а па пу ля ры за та рам гіс та-

рыч най рэ кан струк цыі: «Мне 

заўж ды бы ло вель мі ба лю ча 

за тое, што тыя ка лек цыі, 

якія за хоў ва лі ся ў бе ла рус кіх 

зам ках і па ла цах — зброя, 

ар се нал, — фак тыч на ўсе 

па вы во зі лі ся за ме жы кра-

і ны, і ў нас прак тыч на ні чо-

га не за ста ло ся. Вяр нуць іх 

ця пер мы, на жаль, не мо-

жам. Але рэ кан струк тар скі 

рух сён ня дай шоў да та кой 

сту пе ні, што су час ныя май-

стры мо гуць ства раць са-

праўд ныя шэ дэў ры па ста-

рых узо рах і но выя ка лек цыі, 

якія бу дуць спры яць асвет-

ніц кай ра бо це, па каз ваць 

на шу спад чы ну, гіс то рыю і 

куль ту ру, — што мы не толь-

кі ся лян ская на цыя, але і на-

шчад кі вы са ка род най шлях-

ты, муж ных ва я роў, уме лых 

май строў».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та 

Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Ша нуй сваёШа нуй сваё

ДА КРА НУЦ ЦА ДА МІ НУ ЛА ГА
Як вы гля да лі бе ла рус кія ры ца ры

Цяж кія да спе хі, бліс ку чыя шаб лі і ба я-

выя ся ке ры, хіт ра спле це ная каль чу га, 

шчы ты з гер ба мі — ство ра ныя ў наш 

час, але мак сі маль на бліз кія да ста ра-

жыт ных ары гі на лаў, што вы ка рыс тоў ва-

лі на шы прод кі ў XІV—XVІІ ста год дзях. 

Звы чай на ўба чыць іх мож на хі ба на 

лет ніх ва ен на-гіс та рыч ных фес ты ва лях 

(якія, праў да, сё ле та зболь ша га бы лі 

ад ме не ныя з-за пан дэ міі ка ра на ві ру са), 

а вось маг чы масць пад ра бяз на раз гле-

дзець і па слу хаць за хап ляль ныя на ву-

ко ва-па пу ляр ныя рас ка зы даследчыкаў 

і май строў — ка ва лёў, ме та лур гаў, рэ-

кан струк та раў, — на пэў на, з'я ві ла ся 

ўпер шы ню. Тут да рос лыя на вед валь ні кі 

мо гуць на ват пры ме раць на ся бе шлем 

і шчыт, а ма лень кія — рас фар ба ваць 

тэ ма тыч ныя «ры цар скія» раз ма лёў кі. 

Вы стаў ка «Гіс та рыч ная рэ кан струк-

цыя. Да кра ні ся да мі ну ла га» ад кры ла-

ся ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му-

зеі Бе ла ру сі і пра цяг не сваю ра бо ту 

да 6 ве рас ня.


