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Ім ёныІм ёны

Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яйНа сва ёй зям ліНа сва ёй зям лі

...Ста ліч ная ву лі ца Зы біц кая вя до мая сва і мі гуч ны мі ве ча ро вы мі ту соў ка мі. Але 
ў час на ша га ві зі ту пры чы на ажы я та жу бы ла зу сім ін шая. Ра ні цай тут вы стра і ла ся 
цэ лая чар га з аў та ма бі ляў і фур з ла га ты пам кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» — ра-
ён ча со ва стаў зды мач най пля цоў кай для но ва га філь ма пад наз вай «Прын цэ са 
і тыгр». Ад на з ма шын бы ла не па доб ная да ін шых — це раз шкло фур го на мож на 
бы ло раз гле дзець ма біль ную «гры мёр ку» з люс тэр ка мі, умы валь ні кам і на ват... 
лож кам. Яе «гас па ды ня» — Ве ра ДАР ДЗЮК, дзяў чы на ўжо пяць га доў пра цуе на 
кі на сту дыі мас та ком-гры мё рам. Ці цяж ка пра ца ваць з «зор ка мі» і як зра біць бу та-
фор скую кроў, яна рас ка за ла «Чыр вон цы. Чыр во най зме не».

СА МАЕ СКЛА ДА НАЕ — ЧА ГО «НЯ МА»
— У пра фе сію я прый шла амаль дзе сяць га доў та му, — ус па мі нае Ве ра. — Як і боль шасць 

ма іх ка лег, тра пі ла ў кі но з ін шай сфе ры. Пры еха ла ў Мінск ву чыц ца з Коб рын шчы ны, за-
кон чы ла Мін скі дзяр жаў ны тэх на ла гіч ны ка ледж па спе цы яль нас ці «цы руль нік-ві за жыст». 
На апош нім кур се па ча ла пад пра цоў ваць у Бе ла рус кім дзяр жаў ным ма ла дзёж ным тэ ат ры. 
Там па зна ё мі ла ся з мас та ком па гры ме, якая па ча ла за пра шаць мя не на здым кі кі но. У той 
жа час пра хо дзі ла прак ты ку ў са ло не пры га жос ці, та му бы ло з чым па раў ноў ваць, і я зра-
зу ме ла, што гэ та сфе ра мя не ці ка віць больш.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

«ЗРА БІЦЬ» ТВАР, 
ці На вош та гры мё ру кля но вы сі роп

Умен не кан так та ваць з людзь мі — 
ад на з га лоў ных пра фе сій ных рыс.
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З пісь мен ні кам і му зы кан там 

Вік та рам Лу па сі ным мы су стрэ лі ся 

ў ад ной з мін скіх ка вяр няў. Пад час ін тэр в'ю 

ён па спеў вы піць ад ра зу дзве пор цыі 

со ку, раз жа ваць не каль кі ку бі каў лё ду 

і зра біць мне шмат кам плі мен таў. 

Гэ ты за гад ка вы ча ла век са шчы рай 

усмеш кай — аў тар мност ва вер ша ва ных 

і пра за іч ных тво раў, а так са ма ўдзель нік 

рок-гур та «Зе ле нах вос тыя». Раз мо ва 

з Вік та рам атры ма ла ся роз на ба ко вай: 

ад пра гра ма ван ня і гра фа ма ніі 

да эпа таж нас ці і «зор най» хва ро бы.

— Як па ча ла ся твая пісь мен ніц кая дзей насць?

— Мне бы ло га доў пяць, пі саць я яшчэ не ўмеў, та му ма ма 

за на тоў ва ла ўсё тое, што я пры дум ляў. Мае пер шыя «тво ры» 

бы лі пра жы вёл, якія ме лі здоль насць раз маў ляць. Да сюль 

за ха ваў ся цэ лы агуль ны сшы так з «ран няй пі са ні най»: спа-

чат ку ма мі ным по чыр кам, а по тым — ма ім. Яшчэ я лю біў 
усім рас каз ваць роз ныя пры год ніц кія гіс то рыі, аба вяз ко ва 
з пра ця гам. На ват ка лі слу хач ужо пры там ляў ся, я з ра дас-
цю ка заў: «Ду ма еш, гэ та ка нец? Па мы ля еш ся — усё толь кі 
па чы на ец ца!»

— Спа чат ку ты ву чыў ся на ме ха ні ка-ма тэ ма тыч ным 
фа куль тэ це БДУ, а по тым пе рай шоў на фі ла ла гіч ны. 
Як ад ва жыў ся на та кі кру ты па ва рот?

— Я ха цеў стаць пра гра міс там, але, на жаль, мой па ды ход 
да гэ тай пра фе сіі не ад па вя даў па ве вам ча су: мне па да ба ла ся 
прос та пра гра ма ваць «жа ле за», што ра бі ла ся ўсё менш за па-
тра ба ва ным. По тым з'я ві ла ся ідэя па сту піць у кан сер ва то рыю 
на ва каль ны фа куль тэт, ад нак, як да ве даў ся на пра слу хоў-
ван ні, спя ваць я не ўмею. А на ак цёр скім ад дзя лен ні ся род 
ус туп ных эк за ме наў я ўба чыў прад мет «Су свет ная мас тац кая 
лі та ра ту ра» і па ба яў ся яго зда ваць. Да рэ чы, да гэ туль з-за 
гэ та га ку саю лок ці.

Мне зда ва ла ся, на фі ла ла гіч ным фа куль тэ це мя не на ву чаць 
пі саць вер шы і про зу. Мае спа дзя ван ні не спраў дзі лі ся, але ў 
твор чым ася род дзя мож на бы ло раз ві вац ца. А яшчэ там бы ло 
шмат сім па тыч ных дзяў чат!

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Вік тар Вік тар ЛУ ПА СІНЛУ ПА СІН:: «Да во дзіц ца «Да во дзіц ца 
пры тва рац ца пры тва рац ца 
звы чай ным»звы чай ным»

Тры па рсюч кі, конь 
і жа ра бя, ка ро ва 
з ця луш кай, тры 
быч кі, ку ра ня ты, 
ін дыч кі плюс 60 со-
так пры ся дзіб на га 
ўчаст ка, які вяс ной 
трэ ба за са дзіць, ле-
там — да гля даць, а 
ўво сень — са браць 
ура джай... З та кой 
улас най гас па дар кай 
ні я ка га воль на га ча су 
тэ а рэ тыч на не па-
він на за ста вац ца. Ва 
ўся ля кім ра зе ме на-
ві та так па ду мае кож-
ны га ра джа нін. Але 
сям'я Літ ві ных з вёс кі 
Леш ня Ка пыль ска га 

ра ё на з та кой па ста ноў кай пы тан ня не па га джа ец ца. Ле тась Ула дзі мір і Вік то-
рыя пры ня лі ўдзел у рэс пуб лі кан скім ся мей ным сель ска гас па дар чым пра ек це 
БРСМ «Ула дар ся ла», але пе ра адо лець аб лас ны этап не змаг лі — ста лі толь кі 
трэ ці мі. Па ра і лі ся на ся мей ным са ве це і вы ра шы лі — бу дзем удзель ні чаць зноў, 
тым больш, што дзе ся ці га до вая дач ка Ве ра ні ка іх пад тры ма ла. Гэ тым ра зам усё 
атры ма ла ся: у воб лас ці, дзе ім да вя ло ся кан ку ры ра ваць з 19 сем' я мі, яны ака за-
лі ся най мац ней шыя. А апош нюю кроп ку па ста ві лі ў Глы бо кім, дзе прай шоў рэс-
пуб лі кан скі фі нал «Ула да ра ся ла». Ме на ві та на Глы боч чы не ідэя гэ та га пра ек та 
і на ра дзі ла ся дзе сяць га доў та му, а по тым рас паў сю дзі ла ся на ўсю кра і ну.

Улю бё нец пуб лі кі
Сё ле та пра ект аха піў 478 ма ла дых сем' яў, але ў фі на ле су стрэ лі ся толь кі шэсць пе ра-

мож цаў аб лас ных эта паў: сям'я ГАЙ ДУ КОЎ з га рад ско га па сёл ка Ру жа ны Пру жан ска га ра ё на 
Брэсц кай воб лас ці, шмат дзет ная сям'я МО ЛА КА ВЫХ з аг ра га рад ка Біль дзю гі Шар каў шчын-
ска га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці, сям'я ДА ВЫ ДА ВЫХ з аг ра га рад ка Бар шчоў ка Доб руш ска га 
ра ё на Го мель скай воб лас ці, сям'я ПА ЛА ВЕ НЯЎ з аг ра га рад ка Гу дзе ві чы Мас тоў ска га ра ё на 
Гро дзен скай воб лас ці, сям'я ЖЭ КА НА ВЫХ з аг ра га рад ка Алек санд рыя Шкло ўска га ра ё на 
Ма гі лёў скай воб лас ці і прад стаў ні кі Мін шчы ны — сям'я ЛІТ ВІ НЫХ.

(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)

«УЛА ДАР СЯ ЛА» — 
ДРУЖ НАЯ СЯМ'Я!

Ра зам мо гуць і пес ню пра спя ваць, 
і ка ня за прэг чы, і дроў на сек чы

Ула даль ні ка мі га на ро ва га зван ня «Ула дар ся ла» 
ста ла сям'я Літ ві ных з Ка пыль ска га ра ёна.


