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Пас ля тра ге дыі 
авія цыя ад па ла. 
А му зы ка — не

Яшчэ 10 га доў та му, не ча ка ю чы, па куль 
яму нех та да па мо жа з пан ду сам і з усім ас-
тат нім, Аляк сей пра даў сваю ква тэ ру на трэ-
цім па вер се ў Свет ла гор ску і ку піў на пер-
шым, каб мі ні мі за ваць коль касць пе ра шкод 
на сва ім шля ху. Та му што ў боль шас ці на шых 
да моў, на ват ка лі ёсць ліфт, да яго ўсё ад но 
вя дуць пры ступ кі. У ква тэ ры, дзе ён жы ве 
ця пер, — асоб ны ўва ход з тар ца, да яко га 
пры бу да ва ны пан дус. З ім Аляк сею част ко ва 
да па мог рай вы кан кам, а част ку гро шай за 
яго ўста ноў ку ён апла ціў сам. Не пра яві наш 
ге рой улас най ак тыў нас ці, ча каць пан ду са 
прый шло ся б на мно га даў жэй.

...Я звяр таю ўва гу на гу ка іза ля цыю ў па-
коі, мяр ку ю чы па ўсім, пра цоў ным ка бі не це 
Аляк сея.

— На пэў на, су се дзі шум ныя? — ка жу не 
па ду маў шы.

— На ад ва рот, гэ та я шум ны, — усмі ха-
ец ца ён. — У мя не прос та тут гу ка за піс ная 
сту дыя.

Му зы ка — даў няе за хап лен не на ша га ге-
роя, якое ў рэш це рэшт ста ла ра бо тай. Ён 
ства рае аран жы роў кі, за піс вае му зы кан таў — 
«та кая вось му зыч на-ман таж ная пра ца», 
зноў усмі ха ец ца Аляк сей... У гэтую су бо ту 
ў Свет ла гор ску дзень го ра да, і сён ня ён ся-
дзіць і пра цуе над фа наг ра май — ро біць да 
свя та пес ню.

Аляк сею Су шан цо ву 41 год. Па ло ву свай го 
жыц ця ён пра вёў у ін ва лід най ка ляс цы. Ка жа, 
што, ка лі яму бы ло 20, за хап ляў ся дэль та-
п ла не рыз мам. І вось ня шчас ны вы па дак... Ён 
та ды ву чыў ся ў Са ма ры на авія кан струк та ра. 
Пра без бар' ер нае ася род дзе ў той час яшчэ і 
не чу лі, та му прый шло ся кі нуць ву чо бу і вяр-
нуц ца ў Бе ла русь, да баць коў.

— У мя не бы ло два моц ныя за хап лен ні: 
авія цыя і му зы ка, — рас каз вае наш ге рой. 
— Пас ля тра ге дыі авія цыя ад па ла. А му зы-
ка — не.

Ка лі ў на ша жыц цё ўвай шлі кам п'ю та ры, 
з'я ві ла ся маг чы масць ву чыц ца і асвой ваць 
мно гія рэ чы са ма стой на. У Аляк сея су па лі 
пры род ныя му зыч ныя да ныя, ін жы нер нае 
мыс лен не (усё ж та кі тры га ды ён пра ву чыў-
ся на авія кан струк та ра), за ця тасць і цяр пен-
 не — з усім гэ тым ён і па чаў асвой ваць 
му зыч ны ман таж. По тым пай шлі аран жы-
роў кі пе сень, фа наг ра мы... І ў вы ні ку яго ў 
2002 го дзе за пра сі лі пра ца ваць гу ка ін жы не-
рам. А за пі са ную Аляк се ем Су шан цо вым у 
2009 го дзе пес ню на ват раз гля да лі ў ста лі цы 
ў якас ці прэ тэн дэнт кі на «Еў ра ба чан не».

Лю дзі хо чуць са ма вы яў лен ня, тых, хто ма-
рыць аль бо прос та лю біць спя ваць, шмат. 
А зна чыць, Аляк сею ня ма ча го ба яц ца за стац-
 ца без ра бо ты, хоць і не ска заць, што яна 
пры но сіць на ша му ге рою ней кія ве лі зар ныя 
гро шы. Са мае га лоў нае — што гэ та лю бі мая 

спра ва. Вось ня даў на адзін яго зна ё мы вы-

ра шыў за пус ціць сваё ра дыё. Вя до ма, звяр-

нуў ся да Аляк сея: той ра біў для яго му зыч ныя 

за стаў кі ў эфір. За піс вае ён фа наг ра мы і для 
му зыч ных школ, і для рэ пе раў-па чат коў цаў... 
Ка лі б не па да ба ла ся — не на ву чыў ся б так 
якас на пра ца ваць. Сам пры зна ец ца, што, ка лі 
асвой ваў гэ тае май стэр ства, аж ру кі трэс лі-

ся: хут чэй бы па спра ба ваць па чаць ра біць 

неш та са праўд нае!

Але і фі зі ку, без якой не маг чы ма ўя віць 

са бе авія цыю, Аляк сей так са ма не за бы вае. 

Ужо не каль кі га доў як афор міў ся ін ды ві ду-

аль ным прад пры маль ні кам і пад за раб ляе 

рэ пе ты та рам па гэ тым прад ме це...

«Ні хто не возь ме 
на ра бо ту з жа лю...»

А яшчэ Аляк сей, акра мя ўся го ін ша га, у 

па чат ку 2000-х за воч на скон чыў юр фак БДУ. 

Гэ тую аду ка цыю ён ця пер не вы ка рыс тоў-

вае. Але лі чыць, што яна да да ла жыц цё вых 

ва ры ян таў: ця пер ён спе цы я ліст у трох аб-

лас цях, ды і пра ва вое мыс лен не ні ко лі не 

бы вае ліш няе. Лепш быць шмат вектар ным, 

заў сё ды доб ра, ка лі ў ча ла ве ка ёсць ва ры-

ян ты, мяр куе ён.

Ка лі мы па чы на ем раз ва жаць аб тым, што 

трэ ба зра біць, каб лю дзі з ін ва лід нас цю — 

асаб лі ва гэ та даты чыц ца ін ва лі даў-ка ля сач ні-

каў, — не за мы ка лі ся ў сце нах сва ёй ква тэ ры, 

Аляк сей ка жа: «Лі чу — трэ ба ву чыц ца. Аду-

ка цыя для та кіх хлоп цаў і дзяў чат па трэб ная 

як ні для ка го ін ша га».

Вя до ма, у нас яшчэ ёсць скла да нас ці з 

да ступ нас цю ася род дзя. Бо на ват за воч ная 

аду ка цыя пра ду гледж вае воч ныя се сіі два 

ра зы на год. І трэ ба не як да ехаць да ўні вер-

сі тэ та, дзесь ці па ся ліц ца — і там не па він на 

быць бар' е раў. А ка лі нех та мэ та на кі ра ва на 

вы ву чыў ся і хо ча пра ца ўлад ка вац ца, то яму 

трэ ба не як да бі рац ца на ра бо ту, каб на пра-

цоў ным мес цы так са ма бы ло без бар' ер нае 

ася род дзе.

«Та му, у цэ лым, маё мер ка ван не та кое: 

тут важ ным з'яў ля ец ца рух і зні зу, і звер ху», — 

ро біць вы сно ву Аляк сей.

Сам ён сваё пра цоў нае мес ца, як мы ўжо 

ве да ем, аб ста ля ваў у ся бе до ма — яго пра-

фе сія гэ та да зва ляе. За пі са ныя фа наг ра мы 

по тым ад сы лае ра бо та даў цу або за каз чы ку 

праз ін тэр нэт.

Вя до ма, ства рэн не без бар' ер на га ася-

род дзя, вы лу чэн не пра цоў ных мес цаў для 

лю дзей з ін ва лід нас цю — гэ та аба вя зак 

дзяр жа вы. Але Аляк сей на сва ім пры кла дзе 

па каз вае важ насць на ма ган няў і з бо ку са-

мо га ча ла ве ка. Лю дзям у ін ва лід най ка ляс-

цы трэ ба ста рац ца ду маць са мім, як стаць 

па трэб ны мі. І тут важ на не толь кі атры маць 

аду ка цыю, але і стаць най леп шым у сва ёй 

пра фе сіі.

Ні хто ні ко га за раз не возь ме на пра цу з 

жа лю або па аба вяз ку толь кі та му, што ты 

ін ва лід. Ча ла век па ві нен доб ра ўмець неш-

та ра біць, інакш ні чо га не да па мо жа. Ця пер 

дзя ку ю чы кам п'ю та рам і ін тэр нэ ту пра цоў нае 

мес ца мож на ства рыць до ма. Але як стаць 

доб рым спе цы я ліс там?

— Са мо му ся бе пад штур хоў ваць, а як 

інакш? — упэў не ны Аляк сей. — Ка лі б я сам 

не асво іў пра фе сію гу ка рэ жы сё ра, не на ву-

чыў ся нар маль на ра біць гэ тую ра бо ту ці ра біў 

бы яе горш, чым хто-не будзь дру гі, на пра цу 

ўзя лі б гэ та га дру го га, а не мя не. Стань це 

па трэб ны мі — і вас возь муць, і ра бо та даў ца 

за хо ча і зной дзе маг чы мас ці, на ват пры ад-

сут нас ці да ступ на га ася род дзя. Гэ та ўво гу ле

даты чыц ца ўсіх — і лю дзей з ін ва лід нас цю, і 

зда ро вых. Нам усім трэ ба быць вель мі па тра-

ба валь ны мі да ся бе. Хоць, ха чу ска заць, лю-

дзі ў ка ляс ках, як пра ві ла, вель мі ста ра юц ца, 

та му што на пен сію пра жыць вель мі цяж ка. 

Так, за раз кры зіс. І нам усім трэ ба пры кла-
даць шмат на ма ган няў, але рэа ліі та кія, што 
лю дзям з ін ва лід нас цю іх трэ ба пры кла даць 
яшчэ больш.

І ка лі ня ма да ступ на га ася род дзя, трэ ба 

са мім ад стой ваць свае ін та рэ сы і па тра ба-

ваць яго ства рэн ня. Лю дзі ў нас вы дат ныя, 

не абы яка выя. Заў сё ды да па мо гуць, вар та 

толь кі звяр нуц ца. З гэ тым праб лем ня ма. 

Але за ства рэн не без бар' ер на га ася род дзя 

ад каз вае ўла да, а не прос тыя лю дзі. Гэ та 

яе кло пат. І нам трэ ба па тра ба ваць, каб усё 

гэ та вы кон ва ла ся.

«Ура, мы ў Еў ро пе!» — 
а праз ты дзень, еду чы ў 
Бе ла русь: «Ура, мы до ма!»

Аляк сей, як мы ўжо зра зу ме лі, ча ла век 

шмат век тар ны і не за мы ка ец ца на чымсь ці 

ад ным. Апроч ра бо ты з гу кам ён вы ра шыў і 

сам вы сту паць на сцэ не. Два га ды быў ва ка-

ліс там у мяс цо вым рок-гур це. А ў мі ну лым ве-

рас ні ў яго і яго та ва ры ша, гі та рыс та, з'я ві ла-

ся ідэя но ва га му зыч на га пра ек та. І вось ужо 

год яны іг ра юць па ве ча рах у мяс цо вай пі цэ-

рыі «Smіlе» фран цуз скі шан сон. Дак лад ней, 

гі та рыст іг рае, Аляк сей спя вае. «Мы ра бі лі 

і джа за вую пра гра му, а ця пер пра цу ем над 

трэ цяй пра гра май: бу дзем вы кон ваць пес ні з 
са вец кіх кі на філь маў», — рас каз вае ён.

Ча сам для раз на стай нас ці хлоп цы ез дзяць 
у Го ме ль, там іг раюць ў пар ку. А гэ тым ле там 
Аляк сей са сва ім та ва ры шам вы ра шы лі па-
спра ба ваць ся бе ў якас ці ву ліч ных му зы каў 
у Бер лі не. Атры ма лі ві зу, се лі на ма шы ну і 
па еха лі. Гэ та бы ло са мае са праўд нае му зыч-
нае па да рож жа.

— Спа чат ку быў Віль нюс, — з лёг кай на-
сталь гіч най усмеш кай ус па мі нае Аляк сей. — 
Спы ні лі ся там, іг ра лі на пра спек це Ге ды мі на. 
По тым ад пра ві лі ся ў Поль шчу. Зра бі лі пры-
пы нак у Гдань ску, вы сту пі лі ў гіс та рыч ным 
цэнт ры. Там бы ло шмат і ін шых ву ліч ных му-
зы каў, ну, і мы да лу чы лі ся так са ма. За ра бі лі 
са бе на бен зін і ўна чы па еха лі да лей.

У Бер лі не ве лі зар нае мност ва ву ліч ных му-
зы каў, але ні я кіх кан флік таў па між імі ня ма. Усе 

да маў ля юц ца: за раз я іг раю паў га дзі ны, по тым 

ты. Уз ро вень вы ка нан ня вель мі вы со кі. У кан-
сер ва тор скія за лы там пра рвац ца над звы чай 

скла да на, і вель мі доб рыя му зы кан ты вы хо-

дзяць на ву лі цу. У вы ні ку ў бер лін скай пуб лі кі 

доб ра «на стро е нае» ву ха, і яна па тра буе сур' ёз-

на га ўзроў ню вы ка нан ня. Мы свой уз ро вень не 

лі чым ніз кім, але чу лі, хто іг раў по бач з на мі — 

гэ та бы лі пра фе сі я на лы вы со ка га кла са. І яны 

не са ро ме лі ся вы сту паць на ву лі цы!

Так наш ге рой і пра вёў свой сё лет ні ад па-

чы нак. Ура жан няў атры маў шмат. Аляк сей 
ка жа, што, ка лі пе ра ся ка лі мя жу, ра да ва лі ся: 
ура, мы ў Еў ро пе! Але за ты дзень па спе лі 

за су ма ваць па род ных мяс ці нах. І ка лі еха лі 

на зад і зноў пе ра сек лі мя жу, то ўжо кры ча лі: 

ура, мы до ма! Та му што чу жое ёсць чу жое, а 

дом ёсць дом. Чу жыя аг ні ва бяць, але хут ка 

на да куч ва юць, а сваё, род нае — не.

***
...Вось та кое жыц цё ў на ша га ге роя. Не бу-

дзем пе ра больш ваць — зу сім не бяз воб лач-
нае; але ра зам з тым — вы клі кае бяз мер ную 
па ва гу. Сам Аляк сей — аба яль ны, жыц ця ра-
дас ны, з доб рым па чуц цём гу ма ру... Жон ка 
вы кла дае ў му зыч най шко ле, сын ву чыц ца ў 
9 кла се і на вед вае мас тац кую шко лу... Так 
што ўсё са мае га лоў нае ў жыц ці на ша га ге-
роя атры ма ла ся. Вый шла ў яго — зна чыць, 
мо жа атры мац ца і ў ін ша га.

Р.S. На на шым сай це вы мо жа це па ба-
чыць больш фо та здым каў, а так са ма па-
гля дзець ві дэа з му зыч ны мі вы ступ лен ня мі 
Аляк сея Су шан цо ва.

Свят ла на БУСЬ КО. buskо@zvіаzdа.bу

Фо та з ар хі ва ге роя.

«ТРЭ БА СА МО МУ СЯ БЕ ПАД ШТУР ХОЎ ВАЦЬ, 
А ЯК ІНАКШ?»

Ста не це па трэб ны мі — жыц цё вых ва ры ян таў ад ра зу да дас ца
Ве да е це, коль кі пры сту пак ад дзвя рэй у пад' ез дзе да ліф та ў ты па вым 
шмат па вяр хо вым до ме? Сем. Ся рэд ні ча ла век пра хо дзіць іх час цей за ўсё на 
аў та ма це, увесь у сва іх дум ках або ў раз мо ве, ка лі не адзін... Зрэш ты, Аляк сей 
СУ ШАН ЦОЎ са Свет ла гор ска, які пе ра мя шча ец ца на ін ва лід най ка ляс цы, ка жа 
пра гэ тыя пры ступ кі на ват з ней кім гу ма рам. Мяр ку ю чы па ўсім, ён не з тых, хто 
скар дзіц ца.
Лёс рас па ра дзіў ся ім па-свой му. Што мог су праць пас та віць яму Аляк сей? Толь кі 
сваю за хоп ле насць, упар тасць і пра ца ві тасць, на ват у ней кай сту пе ні — азарт. 
Ця пер ён зай ма ец ца лю бі май спра вай, мае ста сун кі з шы ро кім ко лам твор чых 
лю дзей, сам вы сту пае на сцэ не. У яго ёсць, як сам Аляк сей з гу ма рам ка жа, 
жон ка, дзі ця, са ба ка, кот і ма шы на, што да зва ляе не прос та ру хац ца па го ра дзе, 
а і па да рож ні чаць. І ўся го гэ та га, і перш за ўсё маг чы мас ці вес ці на сы ча нае і 
зу сім не шэ рае жыц цё, ён да сяг нуў сам.

Сам пры зна ец ца, што, ка лі асвой ваў 
гэ тае май стэр ства, аж ру кі трэс лі ся: 
хут чэй бы па спра ба ваць па чаць ра біць 
неш та са праўд нае!

«Стань це па трэб ны мі — і вас 
возь муць, і ра бо та даў ца за хо ча
і зной дзе маг чы мас ці, на ват пры 
ад сут нас ці да ступ на га ася род дзя. Гэ та 
ўво гу ле даты чыц ца ўсіх — і лю дзей 
з ін ва лід нас цю, і зда ро вых».


