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Як па ве да мi лi аў та ры, ра-

ней у ткац кiх вы явах на ўрад 

цi бы лi звар шчы кi аль бо ай-

цiш нi кi. А на гэ тым па лат не 

яны ёсць. I, ка неш не, зем ля-

ро бы, бу даў нi кi, на ву коў цы i 

дзея чы куль ту ры. Не ча ка на, 

мож на ска заць, у апош нi мо-

мант, мас так да ба вiў воб раз 

ва ен най мед сяст ры.

— Яў ген Шу ней ка пры ехаў 

з га то вым эс кi зам, мы раз га-

ва ры лi ся. I я рас ка за ла, што 

мая пра ба бу ля, Ма рыя Фё-

да раў на Ба ра дзi на, ве тэ ран 

вай ны, бы ла ме ды цын скай 

сяст рой. Так з'я вi ла ся на па-

лат не ме ды цын ская ва ен ная 

мед сяст ра, хоць на са мiм эс-

кi зе яе не бы ло. А на па лат не 

ўжо ёсць. Для мя не гэ та бы-

ло вель мi сiм ва лiч на. Я са ма 

тка ла гэ тую част ку з воб ра-

зам сва ёй ба бу лi, — з хва ля-

ван нем па ве да мi ла ма ла дая 

тка чы ха Юлiя БА РА ДЗI-

НА. — Гэ та маё пер шае па-

лат но, i ка лi мя не за пра сi лi 

ўдзель нi чаць у прек це, я з 

ра дас цю зга дзi ла ся.

А вось для Яў ге на Шу-

ней кi i яго сяст ры Але ны  

ткац тва — спра ва ся мей-

ная, пры чым не ад на го па-

ка лен ня. Iх баць ка, Фе лiкс 

Шу ней ка, у 50-я га ды мi ну-

ла га ста год дзя быў вя до мы 

май стар на Гро дзен шчы не. 

Ён не толь кi сам ткаў, але 

i шу каў па вёс ках тка чых, 

каб па пу ля ры за ваць гэ тае 

ра мяст во. Да рэ чы, у су час-

ным га бе ле не знач ная част-

ка нi так, якiя не ка лi фар ба-

ваў Фе лiкс Шу ней ка. А яшчэ 

ён удас ка на лiў ткац кi ста нок 

пад вер ты каль ныя га бе лены. 

На тра ды цый ным стан ку 

ас но ва кла дзец ца га ры зан-

таль на, так ткуць по сцiл кi 

аль бо ход нi кi цi руч нi кi. Для 

га бе ле наў зруч ней вер ты-

каль нае ткац тва, бо ад ра зу 

вi даць, як кла дзец ца ўзор.

Сю жэт гро дзен ска га га-

бе ле на пра па на ваў Яў ген 

Шу ней ка, якi так са ма ўмее 

доб ра ткаць, а за раз з'яў ля-

ец ца пра фе са рам ка фед ры 

гiс то рыi i тэ о рыi мас тац тва 

Бе ла рус кай ака дэ мii мас тац-

тваў. А яго сяст ра са сва ёй 

ву ча нi цай ува со бi лi пра ект у 

жыц цё. Праў да, ра ней вя лi кiя 

га бе ле ны тка лi ў шэсць рук, 

гро дзен кi пра ца ва лi ў ча ты-

ры ру кi i свой твор у тэх нi цы 

пе ра бор на га ткац тва вы ка-

на лi за 151 дзень. Ка жуць, 

што гэ та над звы чай рэ корд-

ны тэр мiн.

— Наш га бе лен на зва лi 

«Гiс то рыi жы вая нiць». Бо гiс-

то рыя — гэ та пад му рак свя-

до мас цi ча ла ве ка. Мы ўдзяч-

ныя лю дзям, якiя зда бы ва лi 

Пе ра мо гу. А мы па вiн ны гэ-

тую не за леж насць за ха ваць. 

За ха ваць тра ды цыi, куль ту ру, 

каб свет ве даў, што жы вуць 

та кiя пра ца вi тыя бе ла ру сы, 

зыч лi выя, якiя лю бяць свой 

край, сваю мо ву, свае ка ра нi. 

Ме на вi та гэ та мы iмк ну лi ся 

пе ра даць праз па лат но, — 

агуч вае сваё ба чан не тво ра 

во пыт ная тка чы ха.

Але на зай ма ец ца ткац-

твам больш за 40 га доў, i гэ та 

не пер шы яе вя лi кi га бе лен. 

Адзiн з iх — «Вяс на ў Пры нё-

ман нi» — упры гож вае фае аб-

лас но га ме та дыч на га цэнт ра. 

Май стры ха пе ра асэн соў вае 

мяс цо выя тра ды цыi i ства рае 

свае ары гi наль ныя сю жэ ты i 

кам па зi цыi, дзе мож на ўба-

чыць i пом нi кi ар хi тэк ту ры, 

i сю жэ ты на ду хоў ную тэ му, 

i пей за жы. Тэх нi ка ўнi каль-

ных га бе ле наў Але ны Шу-

ней кi ў тра ды цыі па двой на га 

i пе ра бор на га ад на ба ко ва га 

ткац тва з'яў ля ец ца эле мен-

там не ма тэ ры яль най куль-

тур най спад чы ны i ўне се на 

ў спiс гiс то ры ка-куль тур ных 

каш тоў нас цяў Бе ла ру сi. 

I гэ та да лё ка не адзi ны та кi 

прык лад.

Як рас ка за ла ды рэк тар 

Гро дзен ска га аб лас но га 

ме та дыч на га цэнт ра на-

род най твор час цi Але на 

МУ РЭ НЯ, у спiс нось бi таў 

не ма тэ ры яль най куль тур-

най спад чы ны ўне се на бел а-

ўзорыс тае ткац тва Па ня мон-

ня, якое ўзна вi лi i за хоў ва юць 

у Лiд скiм ра ё не. Тра ды цый-

ныя ткац кiя тэх нi кi шмат ка ля-

ро вых па кры ва лаў i ды ва ноў 

раз вi ва юць у аг ра га рад ку Па-

га род на Ваў ка выс ка га ра ё-

на. Па двой ныя цi гро дзен скiя 

ды ва ны рас паў сюдж ва юць 

май стры з вёс кi Гу дзе вi чы 

Мас тоў ска га ра ё на. У спi се 

спад чы ны так са ма прос тае 

двух нi то вае ткац тва Ваў ка-

выс ка га ра ё на — у та кой тэх-

нi цы ства ра лi ўнi вер саль ны 

вiд тка нi ны, з якой ка лiсь цi 

шы лi адзен не, тка лi руч нi кi, 

па ла вi кi i по сцiл кi.

Што да но ва га га бе ле на 

«Гiс то рыi жы вая нiць», ён бу-

дзе ванд ра ваць па Бе ла ру сi 

i вы стаў ляц ца ў му зе ях цi iн-

шых куль тур ных уста но вах.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ,

фо та аў та ра.

«Пе ра маг лi, ад бу да ва лi на шу кра i ну 
i кро чым да лей у бу ду чы ню...»

Тэх нi ка ўнi каль ных 
га бе ле наў Але ны 
Шу ней кi ў тра ды цi 
па двой на га 
i пе ра бор на га 
ад на ба ко ва га ткац тва 
з'яў ля ец ца эле мен там 
не ма тэ ры яль най 
куль тур най спад чы ны 
i ўне се на ў спiс
гiс то ры ка-куль тур ных 
каш тоў нас цяў Бе ла ру сi. 
I гэ та да лё ка не адзi ны 
та кi прык лад.

ЗА БОЙ ЦУ 
ВЫ ДА ЛА... 
ШКАР ПЭТ КА

Ма рыя ДРА НI ЦА, на мес-

нiк на чаль нi ка ўпраў лен ня 

ла ба ра тор ных да сле да-

ван няў рэ ча вых до ка заў 

бiя ла гiч на га ха рак та ру 

УДКСЭ па Ма гi лёў скай 

воб лас цi, мо жа рас ка заць 

шмат гiс то рый пра тое, як 

рас кры ва лi ся гуч ныя кры мi-

наль ныя спра вы. Якi б хiт ры 

i асця рож ны нi быў зла чы-

нец, усё роў на зной дзец ца 

дро бязь, якая яго аба вяз ко-

ва вы дасць, — ва ла сы, сля-

ды по ту або слi ны, лю бы iн-

шы кле тач ны ма тэ ры ял, на 

асно ве яко га мож на бу дзе 

iдэн ты фi ка ваць яго i пры цяг-

нуць да ад каз нас цi.

Не менш рэ за нанс нае 

бы ло зла чын ства ў Глус ку, 

ка лi знiк лi 30-га до вая жан-

чы на i яе трох ме сяч ная дач-

ка. Пра гэ та мi лi цыi па ве да-

мiў су жы цель па цяр пе лай, 

якi аса бiс та ўдзель нi чаў у 

по шу ках, а по тым вы свет лi-

ла ся, што ме на вi та ён i быў 

за бой цам.

— Наш экс перт знай-

шоў па мес цы жы хар ства 

муж чы ны шкар пэт ку са 

сля да мi кры вi, па якой бы-

ло ўста ноў ле на, што кроў 

на ле жыць ме на вi та знiк-

лай жан чы не, — рас каз-

вае Ма рыя Анд рэ еў на. — 

По тым аб вi на ва ча ны сам 

па ка заў, дзе за ка паў сва iх 

ах вяр.

Ця жэй да во дзiц ца, ка лi 

кле тач ны ма тэ ры ял, са бра-

ны на мес цы зла чын ства, 

ня ма з чым iдэн ты фi ка ваць. 

Але гэ та не зна чыць, што 

пра ва па ру шаль нiк мо жа 

спаць спа кой на.

— Ге не тыч ныя ха рак та-

рыс ты кi зной дзе на га ма тэ-

ры я лу мы змя шча ем у ба зу 

АIС «ДНК», i ра на цi поз на 

зла чы нец аба вяз ко ва там 

«за све цiц ца», — ка жа су-

раз моў нi ца. — На прык лад, 

ня даў на рас кры ты кра дзеж, 

якi быў здзейс не ны не каль кi 

га доў та му ў Асi по вiц кiм ра-

ё не. Муж чы ну за тры ма лi, i 

вы свет лi ла ся яго да чы нен не 

да не рас кры тай спра вы.

НА ЭКС ПЕР ТЫ ЗУ 
ПРОС ТА З 
РАД ДО МА

Плат ныя экс пер ты зы па 

за явах ад на сель нiц тва або 

па су до вых па ста но вах — 

яшчэ адзiн кi ру нак ра бо ты 

дзяр жаў ных су до вых экс-

пер таў УДКСЭ па Ма гi лёў-

скай воб лас цi. Асноў нае пы-

тан не — вы свят лен не баць-

коў ства. У ся рэд нiм да экс-

пер таў па сту пае пры клад на 

пяць-шэсць та кiх ма тэ ры я-

лаў на ты дзень. Бы вае, што 

да экс пер таў звяр та юц ца 

ад ра зу ж з рад до ма, ка лi на 

дзi ця на ват яшчэ ня ма па-

свед чан ня аб на ра джэн нi. 

Муж чы на га то вы пры знаць 

сваё баць коў ства, але кры ху 

су мня ва ец ца. Та ды спе цы-

я лiс ты пра вод зяць экс пер-

ты зу. У гэ тым вы пад ку ўсё 

абы хо дзiц ца без су до вых 

цяж баў. Ця жэй бы вае зра-

зу мець тых баць коў, якiя 

ўста наў лi ва юць сваё да чы-

нен не да на ра джэн ня ўжо 

да стат ко ва да рос лых дзя-

цей: не зра зу ме ла, што ру-

хае ча ла ве кам, яко га дзi ця 

га доў во сем або дзе сяць 

на зы ва ла баць кам.

ПРА ЎСЁ 
РАС КА ЖУЦЬ ГЕ НЫ

Ка лi ў вы пад ку з уста-

наў лен нем баць коў ства 

праб лем з кле тач ным ма-

тэ ры я лам не бы вае, то ў 

кры мi наль ных спра вах ён 

зда бы ва ец ца вель мi скла-

да на. Спе цы я лiст ДКСЭ па-

вi нен знай сцi яго на мес цы 

зда рэн ня, а по тым зняць 

шля хам са скрэ бу, вы ра зан-

ня, змы ву. У ла ба ра тор ных 

умо вах «уз лом ва юц ца» кле-

тач ныя аба лон кi, каб атры-

маць до ступ да ДНК. Пры 

да па мо зе ПЛР коль касць 

ко пiй ДНК, не аб ход ных спе-

цы я лiс ту для да сле да ван ня, 

штуч на па вя лiч ва ец ца, за-

тым усё гэ та змя шча ец ца 

ў спе цы яль ны ана лi за тар. 

Пра грам нае за бес пя чэн не 

да зва ляе пра ана лi за ваць 

iн фар ма цыю i рас шыф ра-

ваць ге на тып.

— Ма ю чы на ру ках ге-

на тып ча ла ве ка або ге-

не тыч ныя сля ды з мес ца 

зда рэн ня, мы мо жам iх па-

раў ноў ваць, — рас каз вае 

суд ме дэкс перт. — У кож на-

га з нас ге на тып унi каль ны, 

iн ды вi ду аль ны i ад ноль ка вы 

ва ўсiх ткан ках ар га нiз ма. 

На пра ця гу жыц ця ён не мя-

ня ец ца.

Да рэ чы, што да ты чыц ца 

ўста наў лен ня баць коў ства, 

то там ана лiз пра во дзiц ца 

кры ху iнакш. Ге на тып дзi ця-

цi, як вя до ма, фар мi ру ец ца з 

хра ма сом ма цi i баць кi. Ка лi 

спе цы я лiс ты не зна хо дзяць 

там хра ма сом баць кi, баць-

коў ства вы клю ча ец ца.

ГА ЛОЎ НАЕ — 
АБ СТРА ГА ВАЦ ЦА

У га ла ве ўсплы ва юць гiс-
то рыi ад на за дру гую страш-
ней шыя, жорст касць лi ха дзе-
яў не пад да ец ца нi я ка му ра-
зу мен ню. Мож на са бе ўя вiць, 
што да во дзiц ца пе ра жы ваць 
тым лю дзям, якiм гэ та ўсё 
не аб ход на да сле да ваць. Су-
до выя экс пер ты ДКСЭ як раз 
i зна хо дзяц ца на той са май 
«пе ра да вой», да па ма га юць 
след чым фар мi ра ваць до каз-
ную ба зу.

— Заў сё ды страш на, ка лi 
ўнi ка еш у аб ста вi ны яко га-
не будзь зла чын ства, — ка жа 
Ма рыя Дра нi ца. — Мы ста-
ра ем ся аб стра га вац ца i не 
ду маць, што ста iць за ты мi 
аб' ек та мi, якiя мы да сле ду-
ем, каб за ха ваць ся бе яшчэ 
i для сям'i, i для сяб роў.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Фо та з ар хi ва УДКСЭ 

па Ма гi лёў скай воб лас цi.

Па той бок зла чын стваПа той бок зла чын ства

ПРА ЧЫ ТАЦЬ ПА КРОП ЛI КРЫ ВI
Ме ды цын скi су до вы экс перт пра асаб лi вас цi пра фе сii, рэ за нанс ныя спра вы i да сле да ван нi на ген ным уз роў нi
Не каль кi га доў та му Ма гi лёў ус ка лых ну ла на вi на пра 

жорст кае за бой ства прад пры маль нi ка. Знiк ла га муж-

чы ну шу ка лi род ныя, мi лi цыя i на ват эк стра сэн сы. 

Пры пер ша сным агля дзе до ма, дзе ён жыў, нi чо га 

па да зро на га не знай шлi, але ка лi на мес ца зда рэн-

ня вы еха лi спе цы я лiс ты ўпраў лен ня Дзярж ка мi тэ та 

су до вых экс пер тыз па Ма гi лёў скай воб лас цi, кар цi-

на пра яс нi ла ся. Бы ло зной дзе на не каль кi кро пель 

крывi, якiя, па сут нас цi, ука за лi на кры мi наль ны след 

зда рэн ня. Па да зра ва ныя ў рэш це рэшт пры зна лi ся, 

што за бi лi прад пры маль нi ка i за цэ мен та ва лi яго ў 

пад ло гу га ра жа. 


