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ПРА ГАС ЦІН НАСЦЬ 
І НЕ ТОЛЬ КІ
Без якіх склад ні каў на ша сла ву тая ры са на цы я наль на га 
ха рак та ру мо жа пе ра тва рыц ца ў анек дот

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Там дак та ры ска за лі, што праб ле мы 
са зда роў ем ёсць, але яны не абя ца юць 
са ма га гор ша га. Па трэб на прос та са-
чыць за са бой, пры маць ле кі...

— У той мо мант мне ча мусь ці прый-
шло ў га ла ву, што па трэб на неш та змя-
ніць у сва ім жыц ці, — ус па мі нае Тэ рэ са 
Вац ла ваў на. — Не ка то рых учын каў па-
тлу ма чыць не ма гу. Маг чы ма, праў да, 
іс нуе лёс і да ро га ча ла ве ка вя до ма за-
га дзя.

...Зме ны не ўза ба ве ад бы лі ся. Тэ рэ са 
Ко шань пай шла ў па ход па Гро дзен скай 
воб лас ці. Марш рут быў вель мі скла да-
ным: ба ло ты, не пра лаз ныя ля сы, змеі, 
якіх жан чы на вель мі ба іц ца, ды і ўдзель-
ні кі па хо ду ака за лі ся на шмат ма ла дзей-
шы мі за Тэ рэ су Вац ла ваў ну. Ёй каш та-
ва ла вя лі кіх на ма ган няў не ад ста ваць, у 
ру ках быў кі ё чак для апо ры, а ў сэр цы 
— толь кі на дзея на леп шае.

— Ка лі вяр ну ла ся, док тар па гля дзеў 
ана лі зы і са здзіў лен нем па ці ка віў ся, 
чым жа я ля чы ла ся. А я ад ка за ла, што 
не вы пі ла ні ад ной з пра пі са ных таб ле-
так, — рас па вя дае жан чы на.

Та ды яна са ма для ся бе зра зу ме ла: 
на ват ка лі ча ла ве ку абя ца юць са мае 
жу дас нае, па трэб на ве рыць у леп шае 
да апош ня га. У той мо мант Тэ рэ са Вац-
ла ваў на не ве да ла, што га лоў ны па ход, 
які да па мо жа яшчэ больш па ве рыць у 
свае сі лы, ча кае на пе ра дзе.

«Тут вам не раў ні на...»
Тэ рэ са Ко шань па аду ка цыі фі ло лаг, 

але пра цуе ды рэк та рам Ашмян ска га 
цэнт ра ту рыз му і края знаў ства. Ад-
ной чы да іх пры сла лі за пыт з Мін ска, з 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра ту рыз му. Па-
тра ба ва ла ся ад пра віць ад на го ча ла ве-
ка на спе цы яль ныя кур сы. А пас ля іх, 
каб за сво іць усе тэ а рэ тыч ныя ве ды на 
прак ты цы, яго ча каў... гор ны па ход.

— Я ра ней, зда ра ла ся, ма ры ла пра 
го ры, але ча мусь ці заўж ды лі чы ла, што 
мне не хо піць сіл. Зноў жа, ба ю ся вы-
шы ні і не над та люб лю на ча ваць у па-
лат цы, — ус па мі нае Тэ рэ са Вац ла ваў-
на. — Ад пра ві ла сы на Юрыя.

— Ка лі сын вяр нуў ся да до му, ска заў, 
што ўсё жыц цё бу дзе ўдзяч ны мне за 
гэ тую па езд ку. Ён па каз ваў шмат фо та, 
рас па вя даў роз ныя гіс то рыі. На слу хаў-
шы ся, я за воч на «ўлю бі ла ся» ў го ры. І 
вы ра шы ла: трэ ба ка лі-не будзь аба вяз-
ко ва ры зык нуць, — ка жа жан чы на.

На го да для ры зы кі не пры му сі ла 
ся бе ча каць. Праз ней кі час Тэ рэ са 
Вац ла ваў на апы ну ла ся ў ту рыс тыч най 
гру пе, якая на кі роў ва ла ся ў Кар па ты. 
Але прос та ад ва жыц ца пай сці — гэ та 
толь кі па ло ва спра вы. Жан чы ну ча ка лі 
на шмат ця жэй шыя вы пра ба ван ні...

— Кі раў ні ку на шай гру пы, Воль зе Мі-
ка ла еў не, бы ло 53 га ды, але яна — ча-
ла век во пыт ны, спрак ты ка ва ны, ве дае 
свае маг чы мас ці, а я іду ў пер шы раз. 
Вель мі не ха це ла ся зда вац ца абу зай 
для 27—30-га до вых, якія бы лі ва кол. 
Год пе рад гэ тым па да рож жам я рых та-

ва ла ся, ха дзі ла ў спар тыў ную за лу. Але 
ці ма ла што мо жа зда рыц ца? — ка жа 
Тэ рэ са Вац ла ваў на.

...У тым па хо дзе гру пе па тра ба ва-
ла ся прай сці 140 кі ла мет раў за 8 дзён, 
і вя до ма — па ды мац ца на вы шы ню. 
Пер шай ско ра най вяр шы няй Тэ рэ сы 
Ко шань ста ла га ра Даў бу шан ка.

— Гэ та кры ху больш за 1700 мет раў. 
Яна вель мі ка мя ніс тая, а ў не ка то рых 
мес цах на столь кі кру тая, што ка рас кац-
ца да во дзі ла ся ру ка мі і на га мі, — ка жа 
жан чы на.

Іс нуе ле ген да, што ка лі ўзяць ка ля 
пад нож жа га ры ка мень чык і ад нес ці яго 
на вяр шы ню, за га даў шы пры гэ тым жа-
дан не, яно аба вяз ко ва збу дзец ца.

— Я та ды на за гад ва ла вель мі мно га, 
узя ла з са бой ня ма ла ка мя нёў. І вось — 
амаль фі ніш. За ста ло ся толь кі па клас ці 
ка мень чы кі, але рап там я за ча пі ла ся за 
вы ступ — і ўсе «жа дан ні» па ля це лі ўніз. 
Адзін ка мень на ват рас ка лоў ся на па-

лам, — ус па мі нае Тэ рэ са Вац ла ваў на.
Ад уся го фе ер вер ку па чуц цяў, які 

зда рыў ся, жан чы на рас пла ка ла ся. А 
пас ля гля ну ла ўніз і... не ве да ла, ку-
ды па дзец ца. Страх вы шы ні лі та раль-
на ска ваў но гі, да ка лен яны прос та не 
ад чу ва лі ся. Але гэ та ўсё роў на бы ла 
пе ра мо га. Па сту по ва Тэ рэ се Вац ла ваў-
не ўда ло ся су па ко іц ца і спус ціц ца ўніз. 
А на на ступ ны дзень яна не па ба я ла ся 
«ўзяць» но вую вы шы ню — га ру Гар-
ган. Яна хоць і кры ху ні жэй шая за Даў-
бу шан ку, але па ды мац ца на яе больш 
скла да на.

Трэ ба ска заць, што ў гэ ты па ход 
ад пра віў ся і сын Тэ рэ сы Вац ла ваў ны, 
Юрый. У гру пе доў гі час ні хто не ве даў, 
што яны — не чу жыя лю дзі.

— Не як ве ча рам мо ладзь са бра ла ся 
ка ля вог ні шча, а я пай шла ў па лат ку. 
Пас ля сын рас па вя даў, што ўсе аб мяр-
коў ва лі, як жа доб ра тры ма ец ца Тэ рэ са 
Вац ла ваў на, якая ж яна ма лай чы на. Та-
ды ўжо да вя ло ся пры знац ца, хто ёсць 
хто, — ус па мі нае жан чы на.

Юрый ма май га на рыц ца і вель мі за 
яе хва лю ец ца, а та му час та ка жа: «Ма-
ма, гэ та твой апош ні па ход, больш я 
ця бе не вазь му». Але, тым не менш, 
у чар го вую ванд роў ку яны ўсё роў на 
ад праў ля юц ца ра зам.

Толь кі ўпе рад, толь кі ўверх!
Летась Тэ рэ са Вац ла ваў на ха дзі ла 

ў па хо ды трой чы. Адзін з іх — так са ма 

ў Кар па ты, але ўжо зі мо выя. Ён ні бы та 
яшчэ раз на га даў, што ве ра ў цуд ні ко лі 
ліш няй не бы вае.

— Пе рад пад' ёмам мы з сы нам па-
гля дзе лі кар ту марш ру ту: на ёй бы лі ад-
зна ча ны ла ві на не бяс печ ныя зо ны. Во-
пыт ныя лю дзі нам па ра і лі іс ці вы ключ на 
па на тап та ных бяс печ ных сцеж ках — ні 
кро ку ўбок, каб не зру шыць ла ві ну. Ка лі 
пад ня лі ся, дух за ха пі ла ад пры га жос ці: 
свя ці ла сон ца, на во кал снег, які ча мусь-
ці зу сім ін шы, чым на раў ні не, — мяк кі, 
бя лют кі і... цёп лы, — рас каз вае Тэ рэ са 
Ко шань.

Лю ба вац ца пры га жос цю доў га не 
атры ма ла ся. У пры ро ды свае кап ры-
зы. Ка лі Тэ рэ са Вац ла ваў на і Юрый 
ста лі спус кац ца, ад не куль з'я ві ла ся 
ма лень кая хмар ка, якая пры нес ла з 
са бой са праўд ную за вею. Яна бы ла 
на столь кі моц най, што ні чо га нель-
га бы ло раз гле дзець у мет ры пе рад 
са бой.

— У ней кі мо мант мы зра зу ме лі: збі-
лі ся са шля ху і мо жам па тра піць пад 
ла ві ну, якая вось-вось зру шыц ца. Бы ло 
вель мі страш на. У сы на на ват з'я ві ла ся 
сі вая пас ма ў ва ла сах. Пас ля ака за-
ла ся, што, па куль вы бі ра лі ся, мы абое 
моўч кі ма лі лі ся. Са ма я пра сі ла ў ма-
літ ве, каб на не бе па ка заў ся хоць адзін 
пра мень чык, які б ука заў нам на пра-
мак. І, мо жа, чы та чы не па ве раць, але 
праз за ві ру ху мы са праў ды па ба чы лі 
пра мень, які да па мог нам па спя хо ва 
знай сці да ро гу, — рас па вя дае Тэ рэ са 
Вац ла ваў на.

Зі мо вая не бяс пе ка за бы ла ся, і ле-
там яны з сы нам па еха лі да сле да ваць 
го ры Кры ма. Але Тэ рэ се Вац ла ваў не 
яны не спа да ба лі ся, па да лі ся страш-
ны мі, з цяж кай энер ге ты кай і «ча ла-
ве чым» аб ліч чам. Гэ та та му, што там 
са праў ды мож на па ба чыць ка мя ні, якія 
па фор ме на гад ва юць ча ла ве чыя тва-
ры і по ста ці. Та му па куль што лю бі мыя 
го ры Тэ рэ сы Вац ла ваў ны — Кар па ты. 

До сыць не бяс печ ны Чар на гор скі хры-
бет яна прай шла цалкам, доб ра вы ву-
чы ла яго. Ця пер ра зам з сы нам вод-
зяць ту ды гру пы.

Па вод ле слоў Тэ рэ сы Вац ла ваў ны, 
у га рах вы яў ля юц ца рэ аль ныя ры сы 
ха рак та ру, якія ў звы чай ным жыц ці ча-
ла век утой вае.

— Да стат ко ва пра вес ці дзень-два 
ў па хо дзе, каб вы зна чыць, на што ча-
ла век здат ны, якая яго са праўд ная 
на ту ра, — сцвяр джае Тэ рэ са Ко шань. 
— На прык лад, муж чы ны час цей за ўсё 
хо чуць па ка заць ся бе бяс страш ны мі 
ге ро я мі, а ў га рах не ўся ля кая ры зы-
ка лі чыц ца апраў да най. На прык лад, 
ча ла век мо жа не па слу хац ца па ра ды 
на сту паць на ка мень, бо ры зы куе ска-
ціц ца ўніз, але ўсё ж ста но віц ца на яго 
дзе ля ўда лай фа та гра фіі. Ка лі вя ду гру-
пу, то та кім асо бам да зва ляю на ней кі 
час пра явіць гэ тае сваё «ня пра віль нае 
«я». У вы ні ку яны са мі ра зу ме юць, што 
па вод зяць ся бе не да мес ца.

Тэ рэ са Вац ла ваў на рас па вя дае, што 
з кож ным ра зам яе цяг не ў го ры ўсё 
больш і больш. Там яна зна хо дзіць спа-
кой, гар мо нію, зда роўе.

— Для «пад стра хоў кі» я бя ру з са бой 
ле кі, але п'ю іх рэд ка. Ка лі ад чу ваю ся-
бе доб ра, не пры маю ні чо га, — сцвяр-
джае яна.

Тэ рэ се Ко шань за ста ло ся 11 ме-
ся цаў да пен сіі. Па яе сло вах, пе рад 
но вым эта пам, вя до ма, пры сут ні чае 
ней кая тры во га, але яе пе ра ма га юць 
дум кі пра тое, што яшчэ мож на зра біць 
у бу ду чым. Тэ рэ са Вац ла ваў на ад чу-
вае, што яе ча кае ня ма ла ці ка ва га, а 
на пен сіі жыц цё на ўрад ці ста не раз-
ме ра ным. Пас ля ўсіх пе ра адо ле ных 
вяр шынь «плыць па ця чэн ні» не як не 
хо чац ца.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Фо та з ар хі ва Тэ рэ сы КО ШАНЬ.

Мінск—Ашмяны—Мінск

КА МУСЬ ЦІ гэ та мо жа пад ацца дзіў ным, але ся род рэ чаў, якія ванд ру-
юць са мной па ўсіх жыц цё вых шля хах і ро ста нях, ёсць дзі ця чы ма лю-
нак, аў та ра яко га я аб са лют на не ве даю. Пры не се ны «звяз доў скай» 

пош тай га доў дзе сяць та му, ён і сён ня за ха ваў яр кія фар бы, не па срэд насць 
і шчы расць. На ім — ні чо га звыш асаб лі ва га: вёс ка за па гор кам, зя лё ны луг, 
сі ні, кры ху ня зграб ны трак тар. Над піс, ста ран на вы ве дзе ны дзі ця чай ру кой: 
«За пра ша ем у Два рэц! (так за вец ца вёс ка за па гор кам. — Аўт.)». Под піс, 
які ра бі ла ўжо ру ка да рос лая: «Ма ля ваў Аў ся нік Мак сім, 5 га доў».

Я не ве даю, як склаў ся лёс аў та ра гэ тай прос цень кай аква рэ лі. 
Вель мі спа дзя ю ся, што ў яго ўсё доб ра, што ён ужо да рос лы хло пец 
са сва ім све та по гля дам і шчы ры мі дум ка мі. А яшчэ — на тое, што 
ён і сён ня з го на рам і лю боўю, як дзе сяць га доў та му, га то вы за-
пра шаць у свае род ныя мяс ці ны. Ме на ві та так — з го на рам за свой 
род ны ку ток і з лю боўю да яго. Па чуц ці, якія так лёг ка да юц ца нам 
у дзя цін стве і да якіх у да рос лым жыц ці ня рэд ка пры хо дзім праз су-
мнен ні, а зда ра ец ца, і не да рас та ем зу сім.

Ка лі б Го ду гас цін нас ці, якім аб' яў ле ны ў Бе ла ру сі 2014-ы, бы ла 
па трэб на афі цый ная эмб ле ма, вар та бы ло б пра па на ваць неш та 
па доб нае на вось гэ ты прос ты дзі ця чы ма лю нак. Бо ўсё тыя ж го нар 
і лю боў — без умоў ныя, без пы тан няў «За што?» «І на вош та?» — га-
лоў ныя склад ні кі на шай сла ву тай гас цін нас ці, якую ін ша зем цы і мы 
са мі за пі са лі ў ры сы бе ла рус ка га на цы я наль на га ха рак та ру.

ТАК, кла сік не па мы ліў ся, ка лі пі саў, што «тут сця жы нач ка кож ная 
ў пры вет лі вы двор пры вя дзе». Мы са праў ды і да лё ка га, і бліз ка га 
гос ця су стрэ нем з ад кры тай ду шой і дзвя ры ма, з ба га та на кры тым 

ста лом, са шчы рай усмеш кай і доб рай бя се дай з чар кай і сквар кай. І 
вы ні кі, як ка жуць, ві да воч ныя: коль касць ту рыс таў, якія на вед ва юць на-
шу кра і ну, з кож ным го дам па вя ліч ва ец ца ў ра зы, аг ра ся дзіб, якія ні ко лі 
не бы ва юць пус ты мі, у ад ной толь кі ста ліч най воб лас ці ка ля пя ці сот, 
а ва ўсёй кра і не — больш за дзве ты ся чы. Але ёсць у гэ тай дзеж цы 
кам плі мен таў ды за хап лен ня ка лі ва з гар чын кай, якое мо жа са пса ваць 
«стра ву». Асаб лі ва сё ле та, ка лі мы ча ка ем ха кей ных ба лель шчы каў з 
уся го све ту, дый на свя точ ныя ме ра пры ем ствы з на го ды 70-год дзя вы-
зва лен ня Бе ла ру сі ад фа шыс таў ня ма ла пры е дзе за меж ных гас цей.

Я маю на ўва зе на шу не да стат ко вую са ма па ва гу і не апраў да нае 
за хап лен не ўсім не бе ла рус кім. На са мым што ні ёсць бы та вым, 
ча ла ве чым уз роў ні — а ме на ві та па ім і вы мя ра ец ца гас цін насць. 

Сяб ра з Гер ма ніі па ехаў з Бе ла ру сі пад вя лі кім ура жан нем: у до ме, дзе 
ён гас ця ваў, яго кар мі лі па пяць ра зоў на дзень, прад ба чы лі кож нае яго 
жа дан не, уся рад ня цэ лы дзень ха дзі ла за ім сле дам, каб, крый Бо жа, 
гос цю не бы ло сум на. Вяр нуў шы ся праз два га ды ў гэ ты дом яшчэ раз, 
ён быў здзіў ле ны не менш, але па-ін ша му. Бо ўба чыў, што яго амаль 
ска ры ста ная за паль ніч ка, бу тэль ка з рэшт ка мі адэ ка ло ну і ад на ра зо вая 
руч ка з амаль спі са ным стрыж нем, якія ён па кі нуў у гас цін ным жыт ле, 
прос та за быў шы ся вы кі нуць, ста яць у сер ван це по бач з су ве ні ра мі, якія 
гас па да ры пры вез лі ка лісь ці з Маск вы і Кі е ва. Рас чу ле ны да слёз ін ша-
зе мец спы таў у іх: ня ўжо, маў ляў, вы так па мне су ма ва лі? Ад ад ка зу 
бед ны не мец зу сім зні я ка веў: «Што вы, гэ та ж усё з Гер ма ніі, з са мой 
Еў ро пы, хі ба гэ та мож на на смет нік?!» Вы дат ны быў бы анек дот, ці не 
так, ка лі б не быў чыс цют кай праў дай. Як і гіс то рыя з эк скур са во дам 
ад на го ра ён на га края знаў ча га му зея — а экс па зі цыя там, трэ ба ска заць, 
зу сім не ра ён на га маш та бу: ней кім чы нам з рас ко пак ста ра жыт на га 
га ра дзі шча ўда ло ся па кі нуць на мес цы най ці ка вей шыя экс па на ты. 
Дык вось гэ та ша ноў ная да ма, за мест та го, каб з го на рам па каз ваць 
гас цям з Бель гіі (а ся род іх бы лі і пра фе сій ныя ар хе о ла гі) экс па зі цыю, 
на якую яны гля дзе лі з не пад роб ным ін та рэ сам і пры ха ва най зайз драс-
цю, под бе гам іш ла на пе ра дзе, ві на ва та ўсмі ха ю чы ся і ўвесь час ні бы 
пе ра пра ша ю чы: «Ну, у нас, вя до ма, тут не Луўр». Ска за ла яна гэ та, не 
па ве ры це, — ра зоў двац цаць. І ка лі бель гій скі пра фе сар ужо на ву лі цы 
здзіў ле на ў мя не спы таў: «А пры чым тут Луўр?», прос та за кар це ла вяр-
нуц ца і па тлу ма чыць... Зрэш ты, што я маг ла па тлу ма чыць той не бла гой, 
па сут нас ці, ка бе це? Што яе го рад — ра вес нік Па ры жа, што Луўр толь кі 
бу да ваў ся, а тут на Зам ка вай га ры ста я лі ка мен ныя гма хі, што ха руг ва 
яе го ра да зма га ла ся пад Грун валь дам... Усё гэ та яна, гіс то рык па аду ка-
цыі, не су мнен на, ве да ла лепш за мя не. А ін шае, га лоў нае, па тлу ма чыць 
я маг ла б на ўрад ці. Да гэ та га кож ны па ві нен дай сці сам...

Пры клад на пра тое са мае ду ма ла ся, ка лі еха ла ле тась пе рад са-
мым Но вым го дам з Віль ню са ў Мінск. Гэ ты ва гон у цяг ні ку зу сім не 
ад па вя даў та му свя точ на му на строю, што па на ваў паў сюд на — на ват 
у эка ном-кла се са ма лё та, што ля цеў з ня мец ка га Ха на ў Каў нас, на ват 
у мул кай каў нас кай марш рут цы. Тут, у кам фар та бель ным утуль ным 
цяг ні ку, усё бы ло інакш. Скрут кі і ча ма да ны, скрын кі і вя ліз ныя сум кі 
ўла да ры лі ў ва го не: бе ла ру сы вяр та лі ся ў Мінск «з за ку пак». На тва-
рах — за кла по ча насць і тры во га: каб не па да віць, не са пса ваць, каб 
усё да вес ці цэ лым, бо гэ та ж — та ва ры з Еў ро пы! Цяр пен не маё лоп-
ну ла, ка лі на га ла ву з ба гаж най па лі цы зва лі ла ся вя ліз ная ўпа коў ка, 
вы ба чай це, ту а лет най па пе ры. «Ня ўжо ўжо ў Бе ла ру сі сва ёй па пе ры 
нель га ку піць?» — з пры крас цю спы та ла гас па да ра каш тоў на га гру зу 
— па ва ж на га муж чы ну. «Мож на. Але яно і тан ней па на шых гра шах на 
пяць ты сяч, а ўжо што мяк чэй шая — тут і ка заць ня ма ча го!»

Вось та кі яшчэ адзін ня вы ду ма ны анек дот. Гэ та мы са мі мо жам з 
яго па смя яц ца ад ду шы: да след чы кі сцвяр джа юць, што са ма іро нія, 
гэ так жа, як і гас цін насць, — не ад' ем ная ры са бе ла рус ка га на цы я-
наль на га ха рак та ру. Але ж мы зу сім не хо чам, каб па доб ныя анек-
до ты рас каз ва лі пра нас на шы ж гос ці, вяр нуў шы ся з на шай ні чым 
не гор шай за су сед нія — раз ві тай, аду ка ва най, ба га тай на пом ні кі 
гіс то рыі і куль ту ры, з не паў тор ны мі края ві да мі, а для нас дык і ўво гу ле 
(пры нам сі так па він на быць!) — са май леп шай кра і ны.

ЗУ СІМ не вы пад ко ва ва ўка зе Прэ зі дэн та аб аб вя шчэн ні 2014-га 
Го дам гас цін нас ці по бач са сло ва мі «з мэ тай раз віц ця ту рыз му, 
ства рэн ня су час най ту рыс тыч най інф ра струк ту ры» ідуць вось гэ-

тыя, не менш важ ныя: «вы ха ван ня ў гра ма дзян па тры я тыч най гор дас ці 
і па ва гі да Ай чы ны». І цы ту ю чы Ка рат ке ві ча (а гэ тыя рад кі, сё ле та, ду-
маю, ус пом няць мно гія): «Гэ та край рас кры тых душ і дзвя рэй», не трэ ба 
за бы вац ца і пра на ступ ныя рад кі та го ж вер ша: «Гэ ты край — твой дом і 
са бор». Толь кі так — і ад но, і дру гое. Інакш на ўрад ці што атры ма ец ца.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ
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АДО ЛЕЦЬ ГО РА, СКА РЫЦЬ ГО РЫ...

Ад уся го фе ер вер ку па чуц цяў, 
які зда рыў ся, жан чы на 
рас пла ка ла ся. А пас ля 
гля ну ла ўніз і... не ве да ла, 
ку ды па дзец ца. Страх вы шы ні 
лі та раль на ска ваў но гі, да 
ка лен яны прос та 
не ад чу ва лі ся.

У Ві цеб ску ад бы ла ся не звы-
чай ная па дзея: за не каль кі 
га дзін уста на ві лі аж тры рэ-
кор ды для за ня сен ня ў зна ка-
мі тую Кні гу рэ кор даў Гі нэ са.

Аў тар не звы чай най ідэі — 67-
га до вы Ана толь Мі ка ла е віч Яжоў, 
23-разовы рэ кард смен Гі нэ са. Ён 
— ура джэ нец Бе ла ру сі, жы ве ў Ра-
сіі. Каб пе ра лі чыць усе яго ты ту лы 
і зван ні, ба дай, не хо піць га зет най 
ста рон кі. У пры ват нас ці, ён — прэ-
зі дэнт Між на род най кан фе дэ ра цыі 
гі ра во га спор ту май строў, кі раў нік 
Між на род най фе дэ ра цыі гі ра во га 
тры ят ло на, ула даль нік дзя сят каў 
за ла тых ме да лёў чэм пі я на таў све-
ту і Еў ро пы... Спарт смен па ды маў 
гі ры на ўсіх кан ты нен тах: на са мым 
ха лод ным і спя кот ным мес цах пла-
не ты, у га рах, на па вет ра ным ша-
ры, у шах це, пад ва дой і на ват у 
бяз важ кас ці — у ба ра ка ме ры, дзе 
трэ ні ру юць кас ма на ўтаў.

Спа дар Яжоў — прэ зі дэнт ра-
сій ска-італь ян ска га Між на род на га 
ін сты ту та кі ра ван ня, док тар эка-
на міч ных на вук, пра фе сар, га лоў-
ны рэ дак тар на ву ко вых ча со пі саў, 
аў тар мност ва па тэн таў на на ву ко-
выя вы на ход кі, лаў рэ ат твор чых 
і гра мад скіх прэ мій. Ці ка ва, што 
ў су зор'і Страль ца ад на з зо рак 
но сіць імя Ана то ля Яжо ва.

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па-
гу та рыў з рэ кард сме нам пе рад 
спро бай уста на віць чар го вы рэ-
корд. Ле тась у на шай га зе це быў 
на дру ка ва ны вя лі кі ар ты кул пра 
гэ та га ча ла ве ка.

— У Ві цеб ску, з якім у ма ім жыц ці 
мно гае звя за на, дзе я, у пры ват нас-

ці, ву чыў ся ў тэх ні ку ме, па спра бую 
ўста на віць 24 рэ корд для Кні гі рэ-
кор даў Гі нэ са ў на мі на цыі «жым ле-
жа чы двух гір ва гой па 24 кі ла гра мы 
на пе ра мен ку за хві лі ну». Гі ры трэ ба 
бу дзе вы жаць 166 раз. Апош ні мой 
рэ корд быў уста ноў ле ны сё ле та ў 
Грэ цыі... Ся род ін шых за рэ гіст ра-
ва ны рэ кор ды ва ўсіх аб лас ных 
цэнт рах Бе ла ру сі. У Ві цеб ску ле-
тась двой чы ўста наў лі ваў рэ кор ды 
для Кні гі Гі нэ са. Пер шы — на між-
на род ным фес ты ва лі мас тац тваў 
«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» — 14 
лі пе ня, а на на ступ ны дзень — у 
Мін ску. По тым зноў быў рэ корд у 
Ві цеб ску — у ве рас ні, — рас каз вае 
гэ ты ўні каль ны ча ла век.

Ён сціп ла пры знаў ся, што яшчэ 
не бы ло вы пад каў, каб за пла на ва-
ны ім рэ корд не быў па стаў ле ны.

— Усе спро бы ўста на віць рэ кор-
ды Гі нэса бы лі ўда лы мі. Ні чо га ад 
вас утой ваць не збі ра ю ся на конт 
та го, як рых ту ю ся. Ды ні як! Вось 
ноч чу су стра каў спарт сме наў з ін-
шых га ра доў і прак тыч на не спаў... 
Пры вык заў сё ды быць га то вым да 
пе ра гру зак. А на ўста наў лен не рэ-
кор да на строй ва ю ся псі ха ла гіч на: 
не каль кі су так гэ тым жы ву, — пра-
цяг вае Ана толь Яжоў.

Рэ кард смен да даў, што хар чу ец-
ца, як боль шасць з нас. Што дзіў на 
для ча ла ве ка, які, па ло гі цы, па ві нен 
вель мі піль на са чыць за ста нам зда-
роўя, ні я кіх ды ет ён не пры трым лі-
ва ец ца. На прык лад, пе рад тым, як 
пры ехаць у за лу Ві цеб ска га дзяр-
жаў на га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та, 
дзе ста ві лі рэ кор ды, вы піў ка ву і з'еў 
бу лач ку з сы рам. Лю біць га зі ра ва-
ную ва ду, бо, па вод ле яго слоў, звы-
чай най на піц ца не мо жа.

Но вы рэ корд Гі нэ са з ві цеб скай 
пра піс кай быў уста ноў ле ны: за хві лі-
ну Ана толь Яжоў 171 раз (!) пад няў 
дзве гі ры ва гой па 24 кі ла гра мы. У 
апош нія се кун ды ён кры чаў.

— У мя не траў ма ле ва га пля ча 
— заў сё ды ба ю ся, што ў важ ны мо-
мант, — пад час уста наў лен ня рэ-
кор да, траў ма «пра чнец ца». Кры-
чаў, каб за глу шыць боль. За лог 
пос пе ху — са ма ад да насць сва ёй 
спра ве і цяр пен не, — пры знаў ся 
гі ра вік праз не каль кі хві лін пас ля 
та го, як зноў стаў рэ кард сме нам.

Ра зам з ім клас пра дэ ман стра-
ва лі два бе ла рус кія асіл кі: Сяр гей 
Тры фа наў і Вя ча слаў Ха ра не ка.

Спарт сме ны, каб у Ві цеб ску ўста-
на віць рэ кор ды, бра лі ўдзел ва ўні-
каль ным гі ра вым га дзін ным ма ра-
фо не. Суд дзі між на род най ка тэ го рыі 
за рэ гіст ра ва лі іх вы ні кі, якія ра зам з 
ві дэа за пі са мі ад пра вяць у Лон дан 
— у штаб-ква тэ ру Кні гі рэ кор даў Гі-
нэ са. У ста лі цы Вя лі ка бры та ніі пас-
ля вы ву чэн ня атры ма на га афі цый на 
пры зна юць і за рэ гіст ру юць рэ кор ды. 
І по тым да шлюць бе ла ру сам ад па-
вед ныя сер ты фі ка ты.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

РЭ КОР ДЫ ГІ НЭ СА 
З ВІ ЦЕБ СКАЙ ПРА ПІС КАЙ

ПамяцьПамяць  ��

КРЭ А ТЫЎ НАЯ ІН ДУСТ РЫЯ 
І КРЭ ПАСЦЬ БУ ДУ ЧЫ НІ

Брэсц кая крэ пасць праз не ка то ры час ста не цэнт рам гіс то-
ры ка-куль тур на га комп лек су, сцвяр джа юць аў та ры кан цэп цыі 
яе раз віц ця.

На пра ця гу го да ка ман да спе цы я ліс таў пад кі раў ніц твам док та ра 
гіс то рыі мас тац тваў Дзі тэ ра Бог не ра з Ве ны рас пра цоў ва ла гэ ту 
кан цэп цыю. Пра ект ку ры ра ваў Брэсц кі гар вы кан кам. І вось пер шыя 
вы ні кі ра бо ты прад стаў ле ны ўла дзе і гра мад скас ці. Кі раў нік твор чай 
гру пы ад зна чыў, што яго ка лек тыў па ста ра ўся ўлі чыць леп шыя ідэі 
пра фе сі я на лаў, мяс цо вых жы ха роў, га рад ской ад мі ніст ра цыі, каб 
ства рыць эфек тыў ную сіс тэ му на ка рысць уся го го ра да.

Крэ пасць і на да лей за ста нец ца сім ва лам муж нас ці і ге ра із му, 
цэнт рам па тры я тыч на га вы ха ван ня. Але, на дум ку рас пра цоў шчы каў 
кан цэп цыі, на вед ні ку трэ ба пра па на ваць мак сі мум ці ка ві нак, з якіх ён 
вы бе ра сваю. Да лей шае пра ек та ван не тэ ры то рый пра па ноў ва ец ца 
вес ці з улі кам гіс то рыі, куль ту ры і пры ро ды. Ка ар ды на та рам плы няў 
ту рыс таў бу дзе ві зіт-цэнтр, які пад ка жа лю бо му па да рож ні ку адзін 
з ся мі тэ ма тыч ных марш ру таў, ці ка вых для яго. Гіс та рыч ны марш-
рут уклю чае ў ся бе ар хеа ла гіч ны парк, му зей пад ад кры тым не бам 
«Брэсц кая крэ пасць», ме ма ры яль ны комп лекс і му зей ны цэнтр, ін-
шыя аб' ек ты. Куль тур на-гра мад скі цэнтр ста не мес цам крэ а тыў най 
ін дуст рыі, тут бу дуць пра во дзіц ца аду ка цый ныя пра ек ты, вы ста вы, 
ак цыі па куль ту ры і мас тац тве, што ў сваю чар гу зро біць бліз касць 
му зе яў яшчэ больш важ най. Ну а для ама та раў пры ро ды бу дзе гра-
мад скі ланд шафт ны парк, Сад ці шы ні, тэ ма тыч ныя зя лё ныя зо ны.

Вя до ма, за пла на ва ны так са ма гаст ра на міч ная, са ні тар ная, тэх-
ніч ная інф ра струк ту ры. У са вец кія ча сы ме ма ры яль ны комп лекс 
«Брэсц кая крэ пасць-ге рой» на вед ва ла ка ля міль ё на ча ла век за год. 
Рас пра цоў шчы кі но вай кан цэп цыі сцвяр джа юць, што рэа лі за цыя іх 
пла на да зво ліць пры ва біць удвая больш ту рыс таў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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Не вя лі кая драў ля ная царк ва вы гля дае на 
фо не ле су як ка зач ны це ра мок. Ка лі б 
не кры жы на ку па ле, мож на бы ло б і па-
мы ліц ца. Каб яе ўзвес ці, ай цу Ге на дзю 
спат рэ бі ла ся 2,5 ме ся ца. Ця пер ён бу дуе 
вя ліз ны храм, каб жы ха рам мо ла дзе ва-
га мік ра ра ё на са шмат абя цаль най наз вай 
БАМ ха па ла ў ім мес ца. Сім ва ліч на і тое, 
што куль та вы бу ды нак бу дзе зна хо дзіц ца 
як раз на ўез дзе ў го рад. Ра зам з кас цё лам 
на су праць яны як быц цам утво раць тыя 
са мыя ва ро ты, пра якія ма рыць свя тар.

Як утуль на і цёп ла ў гэ тым ма лень кім хра ме! І 
так пры ем на пах не дрэ вам і ла да нам! Пра мень-
чык сон ца ня сме ла за зір нуў у акен ца, сліз га нуў 
па на шых тва рах, за тры маў ся на лі ках свя тых. 
Мы з ай цом Ге на дзем ся дзім ка ля аб ра за Се-
ра фі ма Са роў ска га — вя леб ны гля дзіць на нас 
доб ры мі ва чы ма і, зда ец ца, на скрозь ба чыць усе 
мае дум кі. Мне аж ня ём ка ста но віц ца за свае 
джын сы, якія сён ня на мне за мест спад ні цы. Але 
хто ж прад ба чыў, што свя тар за про сіць на раз-
мо ву ў царк ву?

— Гэ тая цэр каў ка ў го нар аб ра за Бо жай Ма ці 
«Усіх туж лі вых ра дасць» спраў дзі ла на шы спа-
дзя ван ні, сю ды пры хо дзіць шмат лю дзей, — ка-
жа ён. — Але мес ца ма ла. На свя ты да во дзіц ца 
ад чы няць дзве ры, каб лю дзі маг лі пры сут ні чаць 
на на ба жэн стве. Умя шчаль насць — 80 ча ла век, 
а ка лі мы ў 2010 го дзе яе асвя ча лі, прый шло ў 
4 ра зы бо лей. Вя лі кі храм бу дзе ў не каль кі ра зоў 
боль шым. І так са ма з дрэ ва.

Да драў ля ных хра маў у свя та ра сваё стаў-
лен не. З дзя цін ства па мя тае, як ра зам з ба бу-
ляй ха дзіў на на ба жэн ствы ў ста рую царк ву на 
Брэст чы не, якая бы ла па бу да ва на 200 га доў та му 
без адзі на га цві ка. Дзі ця ці бы ло не зра зу ме ла, аб 
чым спя ва юць на клі ра се, але на ду шы ра бі ла ся 
лёг ка і пры ем на. Гэ тае па чуц цё, на пэў на, і ады-
гра ла вы ра шаль ную ро лю, ка лі ста ла пы тан не, 
які вы браць жыц цё вы шлях.

За 15 га доў сва ёй пра цы ай цец Ге надзь па-
спеў па слу жыць у шмат лі кіх хра мах Асі по віц ка га 
ра ё на, на ват у Про шчы (вёс ка Ко ха наў ка), ку ды 
да цу да дзей най кры ні цы заў сё ды збі ра ец ца шмат 
па лом ні каў. Там і са праў ды ёсць неш та дзі вос-
нае. Ад ной чы да свя та ра па ды шоў муж чы на, які 
спы таў ся, ча му ў яго... ня ма дзя цей. «Я не ве даў, 
што яму ад ка заць, — згад вае ай цец Ге надзь. 
— Маг чы ма, у яго жыц ці быў пе ры яд, ка лі ён з 
жон кай ха цеў па жыць для ся бе. Па бу да ва лі доб-
ры дом, па ча лі за раб ляць шмат гро шай, а по тым 
зра зу ме лі, што ў жыц ці ня ма га лоў на га — дзі ця-
ча га сме ху ў до ме. А дзе ці — гэ та квет кі ад Бо га. 
Спа чат ку ты ад іх ад маў ля еш ся, по тым — яны 
ад ця бе. Лю дзі спра бу юць вы ра шаць праб ле му 
з да па мо гай ура чоў, а ка лі ня ма вы ні каў, едуць 
сю ды. Я па ра іў гэ та му ча ла ве ку пры час ціц ца і ра-
зам са сва ёй дру гой «па ла він кай» час цей бы ваць 
на Про шчы, аб лі вац ца ва дой. Але ра біць гэ та 
шчы ра. Прай шоў год, ён па тэ ле фа на ваў мне, каб 
па дзя ліц ца шчас лі вай на ві ной, што яны ча ка юць 
дзі ця. І гэ та не адзі ны вы па дак. Вель мі шмат сем'-
яў з Ма гі лё ва, Мін ска, ін шых га ра доў хрыс ці лі ў 
нас дзя цей, якіх Бог даў ім па ма літ вах».

На огул у жыц ці ай ца Ге на дзя цу даў бы ло 
шмат. Хі ба не цуд тое, ка лі, аб раў шы пра фе-
сію мі лі цы я не ра, ма ла ды ча ла век рап там вы ра-

шае стаць свя та ром? Аль бо, ка лі, пры ехаў шы на 
3 дні на эк скур сію ў Кі е ва-Пя чэр скую лаў ру, се-
мі на рыст су стра кае там не звы чай ную дзяў чы ну і 
вяр та ец ца да до му з цвёр дым на ме рам ажа ніц ца? 
Сэр ца не пад ма ну ла: ра зам з лю бай Ла ры сай 
ён ужо 16 га доў. А якія доб рыя ў іх 2 да чуш кі — і 
гэ та так са ма цуд.

— Цуд не трэ ба шу каць, — упэў не ны шчас лі-
вы баць ка. — Да стат ко ва агле дзец ца на во кал. 
Але ду хоў ная сле па та пе ра шка джае гэ та ўба чыць. 
Вось, на прык лад, на шы прод кі жы лі не для ся бе, 
а для дзя цей. Яны ра зу ме лі, што гэ та — пра цяг 
жыц ця, сэнс ча ла ве ча га іс на ван ня на зям лі. А 
ад куль бя руц ца цяж кія дзе ці? Так са ма ад на шай 
без ду хоў нас ці. Вось пра цу ем і са шко ла мі, і з ін-
спек цы я мі па спра вах не паў на лет ніх, але праб ле-
ма ўсё роў на за ста ец ца. Я за пра шаю гэ тых дзя цей 
у храм, даю свой ну мар тэ ле фо на: маў ляў, тэ ле-
фа нуй, ка лі бу дзе зу сім цяж ка. Не ка то рых амаль 
з та го све ту да во дзі ла ся вы цяг ваць. Ці бы ло так, 
ка лі лю дзі ра зу ме лі, што сям'я — гэ та свя тое? У 
хрыс ці ян скіх сем' ях, ка лі лю дзі па сва ры лі ся, яны 
заў сё ды шу ка юць мі ру, уме юць па пра сіць пра ба-
чэн ня. А гэ та вель мі шмат ча го зна чыць.

Свя тар упэў не ны, што толь кі ве ру ю чы ча ла век 
мо жа быць па-са праўд на му шчас лі вым. І тое, што 
за раз бу ду ец ца шмат хра маў, толь кі спры яе гэ та-
му. Знай сці гро шы на бу даў ніц тва ня лёг ка. За раз 
ужо не 1990-я га ды, ка лі рас паў ся Са вец кі Са юз і 
бы ло мод ным бу да ваць куль та выя бу дын кі. Але, як 
муд ра пры кмя чае ай цец Ге надзь, адзін ад мо віць, 
дру гі да па мо жа. Вось і яму мяс цо выя ўла ды пад-
ка за лі доб рае мес ца для бу даў ніц тва, а спон са ры 
да па маг лі ку піць буд ма тэ ры я лы. І тое, што па дру гі 
бок ста іць кас цёл, яго не бян тэ жыць. «На ад ва рот, 
— ка жа ён, — я ра зу мею, што гэ та сім ва ліч на».

Да рэ чы, з ксян дзом На та на э лем у ай ца Ге-
на дзя вель мі доб рыя ад но сі ны. «Ка лі асвя ча лі 
кас цёл, ён мя не за пра сіў на ўра чыс тасць, — ка жа 
айцец Генадзь. — Ця пер пра ва слаў ная і ка та ліц-
кая царк вы доб ра су пра цоў ні ча юць. Мы ра зу ме-
ем, што су час ны свет кі дае нам но выя вы клі кі і 
мы па він ны аба ра няць хрыс ці ян скія каш тоў нас ці 
ра зам».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ДУ ХОЎ НЫЯ ВА РО ТЫ
Іх бу дуе на ўез дзе ў го рад свя тар з Асі по ві чаў


