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ДАРОСЛАЕ ЖЫЦЦЁ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

У го рад над Бя рэ зі най Дзміт рый пры ехаў з 
сяб рам-ад на курс ні кам. Ляс гас ад ра зу да па мог 
ма ла до му спе цы я ліс ту на ла дзіць быт: ад на па-
ка ё вую ква тэ ру для яго зды мае сам пра ца даў ца 
(ма ла дым спе цы я ліс там аказ ва ец ца ма тэ ры яль-
ная да па мо га). На пра цу Дзміт рый ез дзіць або 
на сва ім аў та ма бі лі, або на гра мад скім транс-
пар це. Свой за ро бак у 5,5 міль ё на руб лёў ён 
лі чыць «пры стой ным».

Ле са во даў тут па ва жа юць — не па срэд ны на-
чаль нік Дзміт рыя, ляс ні чы Юрый АКУ ЛІЧ, ле тась 
быў на зва ны «Ча ла ве кам го да» ў Баб руй скім 
ра ё не. Што і ка заць, ка лі на ват на гер бе Баб руй-
ска зме шча ны мач ты: у мяс цо вых ля сах рас це 
са сна, з якой вы раб ля лі ся гэ тыя ка ра бель ныя 
дэ та лі. Дрэ ва ап ра цоў ка і, ад па вед на, ле са вод-
ства заўж ды бы лі важ ней шым склад ні кам мяс-
цо вай эка но мі кі.

— Мая га лоў ная за да ча ў ляс ніц тве — вес ці 
да ку мен та цыю па ўлі ку ляс но га фон ду і ме ра-
пры ем ствах, што пра во дзі лі ся ў ле се: да гля-
даль ных вы сеч ках, па сад ках дрэў. Але нель га 
ска заць, што пра ца — вы ключ на па пя ро вая, бо ў 
лю бым з та кіх ме ра пры ем стваў я пры маю не па-
срэд ны ўдзел. Зрэш ты, і для та го, каб за поў ніць 
па пе ры, трэ ба так са ма вы ехаць у лес, та му я там 
бы ваю прак тыч на кож ны дзень. На са мрэч, я па-
срэд нік па між ляс ні чым і людзь мі, што пра цу юць 
ме на ві та ў ле се, — лес ні ка мі. Ад каз ваю за ўсё 
ляс ніц тва, а гэ та больш як 13 ты сяч гек та раў 
тэ ры то рыі. Пра ца цяж кая, але на зваць яе ад-
на стай най і не ці ка вай нель га. На прык лад, ёсць 
пэў ныя нар ма ты вы па до гля дзе ле су, але я сам 

ма гу вы бі раць ме та ды апра цоў кі роз ных участ-
каў і роз ных дрэў, а по тым на зі раць за вы ні кам: 
дзе атры ма ла ся лепш, а дзе горш. Та му ў ма ёй 
ра бо це ёсць і вя лі кі пра цэнт твор час ці.

Якасць мяс цо ва га ле су Дзміт рый ацэнь вае 
вель мі вы со ка. Ся род па род дрэў тут пе ра ва-
жа юць сос ны. Пра цяг ласць жыц ця та ко га дрэ ва 
скла дае пры клад на 300 га доў, а та му ле са во ды ў 
асноў ным пра цу юць са спад чы най сва іх па пя рэд-
ні каў. Дзміт рый ка жа, што на ват у са мыя скла да-
ныя ў эка на міч ным пла не ча сы (пас ля атры ман ня 
Бе ла рус сю не за леж нас ці) мяс цо выя ра бот ні кі 
здо ле лі за ха ваць лес у на леж ным ста не.

А га лоў най праб ле май у сва ёй пра цы Дзміт-
рый на зы вае стаў лен не лю дзей да ле су. Ён 
лі чыць ад сут насць па ва гі да пры ро ды вя лі кім 
не да хо пам у вы ха ван ні:

— На жаль, лю дзі час та раз гля да юць лес 
толь кі як мес ца для ра за ва га ад па чын ку. А та му 
да зва ля юць са бе па кі нуць смец це, не пры брац-
ца пас ля гу лян кі. А гэ та на но сіць дрэ вам та кую 
шко ду, якую цяж ка на ват уя віць. Не ка жу чы ўжо 
пра вы пад кі, ка лі па кі ну тае ў ле се шкло спра-
цоў вае як лу па і ўтва рае па жа ры. Шмат смец ця 
так са ма на мо гіл ках. Бы вае, што ў та кіх мес цах 
ба наль на ня ма урнаў, але ў лю дзей заўж ды ёсць 
маг чы масць за браць смец це з са бой.

Са ма воль ныя ме ра пры ем ствы на кшталт 
збо ру бя ро за ва га со ку, так са ма на но сяць дрэ-
вам шко ду. Кож на му збі раль ні ку Дзміт рый рэ-
ка мен дуе спа чат ку звяр нуц ца па да па мо гу да 
спе цы я ліс таў мяс цо вай ляс ной гас па дар кі. Яны 
па ка жуць дрэ вы, пры зна ча ныя для яго збо ру, а 

так са ма па тлу ма чаць, як зра біць пра цэс бяс-
шкод ным для іх. На ват та кія, зда ва ла ся б, бяс-
крыўд ныя рэ чы, як на рых тоў ка ве ні каў для лаз ні, 
трэ ба ра біць з ро зу мам — ні ў якім ра зе не аб-
лом ва ю чы вер ха ві ны ма ла дых дрэў цаў.

З праб ле май ляс ных па жа раў ляс ні чыя зма-
га юц ца да во лі па спя хо ва — за апош нія га ды іх 
коль касць знач на па мен шы ла ся. Спры я юць гэ-
та му і но выя тэх на ло гіі: ця пер за ста нам ле су на-
зі ра юць раз ме шча ныя на вы шках вэб-ка ме ры.

— Чым асаб лі вае маё ляс ніц тва? — усмі ха ец-
ца Дзміт рый. — Яно са праў ды вель мі пры го жае, 
пры мы кае да Бя рэ зі ны ў мес цы, якое баб руй ча-
не за вуць Бе лым Бе ра гам. Ра ка там па ва роч-
ва ец ца на 180 гра ду саў, утва ра ю чы паў вост раў. 
Ад па чы ваць ту ды пры яз джа юць сем' я мі. Га лоў-
нае — умець ба чыць гэ тую пры га жосць.

Пра цоў ны дзень па моч ні ка ляс ні ча га — з 
вась мі га дзін ра ні цы да шас ці ве ча ра. Але пра-
ца са ма дык туе ўмо вы: ка лі-ні ка лі да во дзіц ца 
за ста вац ца да па зна. Дзміт рый ка жа, што ча су 
на ад па чы нак у яго ха пае. Ся бе ён лі чыць ама-

та рам ак тыў на га баў лен ня ча су. Для сва іх су пра-
цоў ні каў Баб руй скі ляс гас аран дуе фут боль ную 
пля цоў ку. Дзміт рый — яе заў сёд нік. Да рэ чы, на 
ра ён ных спа бор ніц твах збор ная ляс ной гас па-
дар кі за ня ла 4-е мес ца. А яшчэ Дзміт рый — ак-
тыў ны фут боль ны ба лель шчык: у Мінск ён ез дзіў 
на еў ра куб ка выя мат чы БА ТЭ. Па тэ ле ба чан ні 
на зі рае за анг лій скай прэм' ер-лі гай, «хва рэе» за 
лон дан скі «Ар се нал». Акра мя гэ та га, Дзміт рый 
на вед вае ба сейн, гу ляе ў ва лей бол. Ад па чы нак 
«для ду шы» — кі на тэ атр «Та ва рыш», які ня даў-
на рэ кан стру я ва лі.

— Для мя не лес — гэ та неш та боль шае, чым 
прос та дрэ вы і кус тар ні кі, — ка жа Дзміт рый. — 
На ват ка лі пры га даць гіс то рыю, ва ўсе ча сы ён 
аба ра няў на шу кра і ну ад во ра гаў. І ця пер ён 
нас кор міць — у пра мым і пе ра нос ным сэн се. 
Я са праў ды люб лю лес, а та му люб лю і сваю 
пра цу.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
Фо та Лю бо ві БЯ ЛЯ Е ВАЙ.

Мінск — Баб руй скі ра ён — Мінск.Ёсць пэў ныя нар ма ты вы па до гля дзе 
ле су, але я сам ма гу вы бі раць ме та ды 
апра цоў кі роз ных участ каў і роз ных 
дрэў, а по тым на зі раць за вы ні кам: 
дзе атры ма ла ся лепш, а дзе горш. 
Та му ў ма ёй ра бо це ёсць і вя лі кі 
пра цэнт твор час ці.

«ПРА ВЫ БАР 
НЕ ШКАДУЮ...»

Алё на — танк ля вая дзяў чы-
на са свет лы мі ва чы ма, жыц ця-
ра дас най усмеш кай і за до рна 
ўзня тым квер ху но сам — жы ве 
ў па сёл ку пад По лац кам, дзе 
ра ней бы ла во ін ская часць. 
Па пра ца ваў шы менш  за го д, 
ма ла ды спе цы я ліст ужо зай-
мае па са ду стар ша га на ву ко-
ва га су пра цоў ні ка. Ня гле дзя чы 
на не вя лі кі для гэ та га зван ня 
во пыт, са сва і мі аба вяз ка мі 
Алё на спраў ля ец ца.

— У дзя цін стве ма ры ла 
стаць на стаў ні цай, по тым 
ура чом, юрыс там. Але жыц цё 
рас па ра дзі ла ся інакш. У час 
па ступ лен ня па спра ба ва ла 
зра біць стаў ку на тыя ве ды, у 
якіх бы ла ўпэў не на, а ме на ві та 
на гіс то рыю. У Мін ску ў мя не 
пра ца ваў брат, та му ад ра зу 
вы ра шы ла па сту паць у ста лі-
цы. Але на стаў ні кам гіс то рыі 
быць не вель мі ха це ла ся. Да-
ве да ла ся пра іс на ван не спе-
цы я лі за цыі «Му зей ная спра ва 
і ахо ва гіс то ры ка-куль тур ных 
каш тоў нас цяў» ва Уні вер сі-
тэ це куль ту ры, па спра ба ва-
ла па сту піць ту ды — і ў мя не 
атры ма ла ся, — усмі ха ец ца 
мая су раз моў ца і да дае, што 
ўсё ж ма рыць на быць яшчэ і 
юры дыч ную аду ка цыю.

На пра цу ў По лацк дзяў чы-
на іш ла мэ та на кі ра ва на: пра-
хо дзі ла тут прак ты ку, пі са ла 

дып лом і ўзя ла за пыт на раз-
мер ка ван не.

— Вы бра ла гэ ты го рад та-
му, што ён не вя лі кі і ад на ча-
со ва ве ліч ны — ка лыс ка на-
шай гіс то рыі і куль ту ры. Тут 
шмат пом ні каў ар хі тэк ту ры, 
ар хеа ло гіі, да якіх хо чац ца 
да кра нуц ца, ад чуць тую эпо-
ху, у якой яны іс на ва лі ці бы лі 
ство ра ны. Хо чац ца да па маг-
чы збе раг чы іх для на шчад-
каў. Ады гра ла сваю ро лю і тое, 
што з По лац ка вель мі зруч на 
да бі рац ца да род на га до му, а 
так са ма тое, што тут мой за ро-
бак больш-менш су раз мер ны 
вы дат кам.

Па сло вах Алё ны, пра свой 
вы бар яна не шка дуе, ды і 
асаб лі вых не ча ка нас цяў пра-
ца па раз мер ка ван ні не пры-
нес ла.

— Уні вер сі тэт дае тэ а рэ-
тыч ныя ве ды, пры вы ка ры-
стан ні якіх на прак ты цы ёсць 
пэў ныя цяж кас ці. Вель мі ка-
рыс ны мі ста лі ся спе цы яль-
ныя гіс та рыч ныя дыс цып лі ны. 
А вось «му зей ная» аду ка цыя 
да па ма гае зра зу мець, пра 
што ка жуць ра зум ныя лю дзі, 
— смя ец ца дзяў чы на. — Што 
не па срэд на да ма ёй пра цы, то 
я вя ду кар та тэ ку, зай ма ю ся 
апра цоў кай ста рых па ступ лен-
няў (мар кі рую іх, фа та гра фую, 
апра цоў ваю здым кі ў гра фіч-
ных рэ дак та рах) і кан суль тую 
му зей ных ра бот ні каў па не ка-
то рых пы тан нях.

У СА МЫМ «СЭР ЦЫ» 
ГІС ТО РЫІ

У По лац кі му зей-за па вед-
нік ува хо дзіць адзі нац цаць му-
зе яў, у якіх агуль ныя фон ды. 
Алё на прый шла пра ца ваць у 
са мае «сэр ца» по лац кай гіс-
то рыі так са ма мэ та на кі ра ва на: 
ха це ла зра зу мець «му зей ную 
кух ню». Па яе сло вах, ме на ві-
та ў фон дах ад бы ва ец ца ўсё 
са мае ці ка вае.

— Не ка то рыя ду ма юць, 
што тут ня ма ча го ра біць. Але 
гэ та не так — пры нам сі, у нас. 
Акра мя не па срэд на фон даў-
скіх спраў, на шы су пра цоў ні-
кі рых ту юць вы ста вы — як з 
на шых ка лек цый, так і з пры-
ваз ных. Уво гу ле, за ха валь-
ні кі — лю дзі апан та ныя. Яны 
на столь кі дас ка на ла ве да юць 
свае ка лек цыі, што ся род но-
чы мо гуць ска заць, дзе што 
ля жыць. Мне вель мі па шан ца-
ва ла з ка лек ты вам, а так са ма 
па шчас ці ла да кра нуц ца да 
та го, на што ін шыя гля дзяць 
толь кі праз шкло.

Але спе цы фі ка ра бо ты ў 
фон дах (у пры ват нас ці, пра ца 

з кам п'ю та рам) мае і ад моў-
ныя ба кі: за час пра цы ў Алё ны 
кры ху са пса ваў ся зрок.

— Усе на шы су пра цоў ні кі 
но сяць аку ля ры. Хут ка і я бу ду. 
Мы ж та кія: па куль спра ву не 
скон чыш — ад кам п'ю та ра не 
ады дзеш,— усмі ха ец ца яна.

«Сюр пры зам» для дзяў чы-
ны не стаў і яе за ро бак. І ўсё 
ж Алё на пры зна ец ца, што ка лі 
ўба чы ла пер шую зар пла ту ў 
1,7 міль ё на руб лёў, за сму ці ла-

ся, бо не ве да ла, як жыць на 
гэ тыя гро шы. Ця пер за ро бак 
дзяў чы ны ў ста ту се стар ша га 
на ву ко ва га су пра цоў ні ка скла-
дае ка ля 2,5 міль ё на.

— У бюд жэт ных ар га ні-
за цы ях за роб кі не вя лі кія, 
— кан ста туе яна. Та му да во-
дзіц ца ў не чым са бе ад маў-
ляць. Пе рад тым, як па тра-
ціць гро шы, ду ма еш, ці трэ ба 
гэ та ра біць на са мой спра ве. 
За ро бак ра зы хо дзіц ца хут ка 
— з улі кам ежы, апла ты ка-
му наль ных па слуг і вы дат каў 
на пра езд.

Алё на яшчэ не ве дае, ці 
за ста нец ца пра ца ваць пас ля 
за кан чэн ня кант рак та. Пра ца-

ваць у фон дах ёй па да ба ец ца, 
хоць ёсць тут і свае праб ле мы. 
Але пры сут ні ча юць і ста ноў-
чыя мо ман ты: ар га ні зоў ва юц-
ца эк скур сіі для су пра цоў ні каў 
па Бе ла ру сі і за меж жы — для 
пе рай ман ня во пы ту.

СУМАВАЦЬ 
НЕ ДАВОДЗІЦЦА

Мес цаў, дзе мож на ба віць 
воль ны час, у По лац ку і су-
сед нім На ва по лац ку ха пае. 
Але, вя до ма, з «музейным» 
за роб кам на вед ваць іх мож на 
ня час та. Та му вы хад ныя Алё-
на пра во дзіць за чы тан нем, 
за пра шае да ся бе па гас ціць 
пля мен ні каў, а яшчэ на ву чы-
ла ся вя заць. Дзяў чы на ка жа, 
што ёй па шчас ці ла су стрэць 
шмат са праўд ных сяб роў, 
якія, як і шмат лі кія сва я кі, 
жы вуць у роз ных га ра дах 
кра і ны. Та му час та вы хад ныя 
пра хо дзяць у па да рож жах: 
Мінск, Ві цебск, Ма гі лёў, Го-
мель... Пры яз джа юць сяб ры 
і да Алё ны, і яна, доб ра ары-
ен ту ю чы ся ў го ра дзе, па каз-
вае ім яго, але ж пра фе сій на 
пра во дзіць эк скур сіі па куль 
не мо жа.

Не да юць су ма ваць ма ла-
до му спе цы я ліс ту не толь кі 
даў нія сяб ры, але і ка ле гі. У 
ка лек ты ве ёсць тра ды цыя: 
ма ла дыя су пра цоў ні кі раз у 
не каль кі ме ся цаў хо дзяць ра-
зам у ка вяр ню ці боў лінг. Гэ та 
дае маг чы масць лепш па зна ё-

міц ца, аб мер ка ваць неш та, бо 
пад час пра цы лю дзі «рас кі да-
ны» па роз ных бу дын ках.

— Я не ад чу ваю ся бе са мот-
най, ка лі жы ву ад на, — пад су-
моў вае дзяў чы на. — Уво гу ле 
ча ла ве ку пе ры я дыч на трэ ба 
за ста вац ца ад на му, бо час та, 
вы хо дзя чы на ву лі цу, ты за бы-
ва еш, што для ця бе га лоў нае. 
Ка лі ты па ста ян на ў акру жэн-
ні лю дзей, то слу ха еш дум кі 
ін шых і пе ра ста еш чуць ся бе. 
Пас ля та го, як па кі ну ла дом, 
я вель мі змя ні ла ся. На мя не, 
без умоў на, паў плы ваў шум ны 
го рад, пе ра езд у сту дэнц кі ін-
тэр нат. Ця пер, ка лі на ват пер-
ша клас ні кі вы бі ра юць сяб роў 
у за леж нас ці ад «кру ціз ны» 
смарт фо на, вель мі скла да на 
вы зна чыць са праўд ныя жыц-
цё выя пры яры тэ ты. Але, на-
пэў на, маё вы ха ван не і ве ра 
ў лю дзей да па ма га юць мне ў 
гэ тым.

Ця пер у мя не спа кой ная 
раз ме ра ная ра бо та, якая мне 
вель мі па да ба ец ца. Я ні ад ка-
го не за ле жу, пра цую ў доб-
рым ка лек ты ве. Вя до ма, ча-
сам хо чац ца ней кіх яр кіх эмо-
цый, але па куль я ўсё спіс ваю 
на тое, што ў мя не бы ло бур-
нае сту дэнц тва. Ды й нель га, 
каб жыц цё па ста ян на кі пе ла. 
Для та го, каб ца ніць не ка то-
рыя мо ман ты, трэ ба, каб яны 
зда ра лі ся рэд ка...

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Мінск — Ба ра ву ха — Мінск.

Уда ле чы ні ад до маУда ле чы ні ад до ма ДА КРА НУЦ ЦА ДА ГІС ТО РЫІ 
НЕ ПРАЗ ШКЛО
...і зра зу мець, што для цябе га лоў нае

Уво гу ле, за ха валь ні кі — лю дзі апан та ныя. Яны 
на столь кі дас ка на ла ве да юць свае ка лек цыі, што 
ся род но чы мо гуць ска заць, дзе што ля жыць. Мне 
вель мі па шан ца ва ла з ка лек ты вам.

Ад По лац ка да па сёл ка Ба ра ву ха ка ля двац ца ці 
хві лін яз ды на ды зе лі. Да даць сю ды яшчэ пят нац-
цаць хві лін ха ды — і атры ма ец ца шлях, які двой чы 
на дзень здзяйс няе Алё на Ка ню шэў ская, еду чы на 
пра цу і вяр та ю чы ся з яе. Дзяў чы на ле тась скон-

чы ла Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт куль ту ры 
і мас тац тваў па спе цы яль нас ці «Му зея знаў ства» і 
пра цуе па раз мер ка ван ні ў ад дзе ле фон даў На цы-
я наль на га По лац ка га гіс то ры ка-куль тур на га му зея-
за па вед ні ка.

«НЕ ПА ПУ ЛЯР НАЯ» ПРА ФЕ СІЯ?

Пры бор ві зір і кар та — рэ кві зіт для ра бо ты Пры бор ві зір і кар та — рэ кві зіт для ра бо ты 
на све жым паветры.на све жым паветры.

Лю боў да ле су да па маг ла Дзміт рыю Лю боў да ле су да па маг ла Дзміт рыю ДОЎ НА РУДОЎ НА РУ  
вы браць бу ду чую пра фе сію.вы браць бу ду чую пра фе сію.


