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ЦІ ДА СЯЖ НЫ 
РАЙ?

Ад ной з кніг, прад стаў ле ных на ХХVІ Мін скай між на род най 

кніж най вы стаў цы-кір ма шы, быў твор звяз доў ца Ула дзі мі ра Хіль ке ві ча 

«За тры мац ца ля ва ро таў раю» вы да вец тва «Че ты ре четверти». «Ра ман 

пра лю боў у на ве лах» — так ха рак та ры зу юць кні гу яе ўкла даль ні кі. Ад-

нак, пра чы таў шы вы дан не, па чы на еш ду маць, што ка хан не — не зу сім 

тое, што мы пры звы ча і лі ся пра яго ду маць...

Кні га за ха пі ла мя не з са ма га пра ло-
га. Чы та еш — і яск ра ва ўяў ля еш сваю 
ўлас ную зна ё мую вяс ко вую ба бу лю 
Ма ню. Адзі но кую, да якой ня ма ка му 
за ві таць. Вось ста іць яна, у па цёр тым 
ка жуш ку, стап та ных бо тах, хуст цы, 
на цяг ну тай на во чы. Ад на-адзі нют-
кая — і ў той жа час не ад на, бо ра зам 
з ёй, над ёй, кос мас і зо ры. І ня стом ны 
ве цер у па смах ва ла соў, што вы бі лі ся 
з-пад за вя за най яшчэ зран ку хуст кі; 
ня бач нае ця пер сон ца — якое па спе-
ла шчод ра па за ла ціць яе спра ца ва-
ны твар. Ба ба Ма ня пра на ва кол ле і 
су лад дзе з ім ве дае на шмат больш, 
чым усе мы, га рад скія жы ха ры ХХІ 
ста год дзя. І на ват кры шач ку-злёг ку 
зайз дрос ціц ца ёй: яе сва бо дзе і спа лу-
ча нас ці з кас міч на-зор най пра сто рай. 
Зайз дрос ці ла ся б, каб не пад свя до-
мае ад чу ван не та таль най па кі ну тас ці 
і бо лю, што пры гняз дзі лі ся глы бо ка на 
дне яе сэр ца. Праў да, яна і не па ку туе 
ад іх над та. Бо прос та не ве дае, як 
мо жа быць іна чай.

Роз ні ца ў тым, што га лоў ную ге ра-
і ню кні гі за вуць не Ма ня, а Ва сі лін ка. 
І што яна зу сім не адзі но кая, а мае 
пяць дзя цей, якіх га дуе — і вы га да-
ва ла са ма!

Пэў ны па ра докс кні гі, які кі да ец ца ў 
во чы амаль усім чы та чам, за клю ча ец-
ца ў тым, што яна на пі са ная на рус кай 
мо ве, але пры гэ тым на сто пра цэн таў 
з'яў ля ец ца кні гай 
пра на шу вёс ку, 
дзе, як вя до ма, 
к а  р ы с  т а  ю ц  ц а 
бе ла рус кай мо-
вай. Час та аў тар 
наўмыс на па кі-
дае ў гу тар цы ге-
ро яў ту тэй шыя, 
мяс цо выя сло-
вы, не ў змо зе 
вы рваць гэ тыя 
са ка ві тыя, яск-
ра выя па раст кі 
з агуль най ткан-
кі тво ра.

Мяр кую, кні га 
бу дзе ці ка вая як 
тым, хто ве дае 
штось ці пра бе ла рус кую вёс ку — вы-
рас там, пры яз джае на ле та, ста ла 
жы ве, — так і тым, хто пра вёс ку на шу 
не ве дае зу сім ні чо га, але да ве дац ца 
хо ча. Гэ та раз гор ну ты ат лас, да вед нік, 
ва ро ты ў рай — гар тай це, чы тай це, 
спаз на вай це, што та кое бе ла рус кая 
вёс ка. Па зна вай це ў ёй ся бе, за мі-
лоў вай це ся ці імк ні це ся дыс тан цы я-
вац ца — улас ную ро лю зра зу ме е це 
са мі.

Вель мі ці ка ва бы ло б да ве дац ца, 
ад куль узяў аў тар звест кі пра ўсе 
звы чаі, тра ды цыі, пес ні? Ці сам пе ра-
жы ваў, ба чыў? Ці вось так, па драб-
ніч ках, збі раў з роз ных кры ніц на род-
ны фальк лор, каб по тым ува со біць у 
са праўд най эн цык ла пе дыі вяс ко ва га 
жыц ця.

Кні га, на ту раль на, скла да ец ца не з 
ад ных тра ды цый. Як і пра анан са ва на ў 
пад за га лоў ку, дзе на пі са на пра лю боў 
у на ве лах, тут шчыль на пе ра пле це ны 
дра ма тур гіі лё саў роз ных лю дзей. На 
аван сцэ не тво ра не толь кі Ва сі лін ка, 
але і ўсе яе дзе ці — кож ны па чар зе ў 
пры све ча ным яму раз дзе ле, — і муж 
Адам. Ці су стрэ лі яны ка хан не? На гэ-
та пы тан не ня ма дак лад на га ад ка зу. 
Ад нак ві да воч на, што яны па-свой му 
шу ка лі шчас лі вай до лі, хо ць бы на 
част цы ад ме ра на га шля ху вы бу доў ва-
лі ад но сі ны з мер ка ва ны мі па ла він ка-
мі. Тут ка хан не, не вы ка за нае сло ва мі, 

не ві да воч нае, па чуц цё, хут чэй, на су-
пе рак, чым дзя ку ю чы. Мо жа, у гэ тым 
яго ха рак тэр насць і для мно гіх ін шых 
бе ла ру саў? Бо ў нас час та не пры ня та 
га ва рыць пра доб рае, на сло вах пад-
трым лі ваць ад но ад на го, вы каз ваць 
шчы расць і пад трым ку.

Па кру час тая лі нія дра ма тур гіі пай-
шла так, што ў вы ні ку атры маў ся твор 
пра... не вель мі шчас лі вых лю дзей. Так, 
Ва сі лін ка здо ле ла пад няць сва іх пя ця-
рых дзя цей, вы га да ваць, ня гле дзя чы 
на лі ха лец ці ХХ ста год дзя. Ці бы ла яна 
шчас лі вай? Па ра докс у тым, што пра 
гэ та не як не пры ня та бы ло ду маць.

Аса біс та для мя не тут вель мі рэ-
за нуе, што і мае сва я кі, якія жы лі ў 
тыя ча сы і паз ней рас каз ва лі пра іх, 
не лі чы лі ся бе шчас лі вы мі... «Ста лін 
пра кля ты вы во зіў нас у Сі бір», — вось 
што зу сім ня рэд ка чую я ад іх. «А по-
тым мы раз жы ва лі ся, па ад ным па лен-
цы з ле су ва зі лі на ха ту. Ох, як бы ло 
труд на...»

Аў та ру важ на ана лі за ваць час, і не 
толь кі наш, а і той, які ўжо ады шоў і па-
ля гае ў пад мур ку су час нас ці. З гэ тай 
за да чай Ула дзі мір Хіль ке віч вы дат на 
спра віў ся. Дзя куй за шчы расць. І за 
маг чы масць зір нуць на нас усіх збо ку, 
пры чым праў дзі ва.

У ся рэ дзі не тво ра кры ху бра куе 
ды на мі кі. Аў тар роў на апа вя дае пра 
лё сы роз ных дзя цей Ва сі лін кі — і чы-

тач ужо амаль га то вы стра ціць да іх 
ці ка васць. Бо і сам ве дае ня ма ла та кіх 
лё саў. Цу доў най куль мі на цы яй тво ру 
з'яў ля ец ца атры ман не Ва сі лін кай ліс-
та ад му жа, у смерць яко га яна ад на 
ні ко лі не ве ры ла... Зна чыць, жы вы. 
Ён пі ша — пас ля бяз дон ных ве ча роў 
і на чэй яе ча кан ня, — і як ця пер гэ та 
вы тры маць? Каб да даць у кні гу яшчэ 
не каль кі мо ман таў, дзе на пру жан не 
рэз ка ўзрас тае, твор стаў бы яшчэ 
мац ней шым. Пры гад ва ец ца хі ба што 
вы па дак, ка лі Ва сі лін ка ледзь-ледзь 
па спе ла ўра та ваць свай го сы на, каб 
пан не ад сек яму ру ку за тое, што той 
узяў кры ху ка шы з агуль на га кат ла, — 
вы ку пі ла яе... каш тоў ным по ясам. І як 
на ба за ры яшчэ ад но яе дзі ця мі на кі 
збі лі па тва ры мок рай ры бай — за кра-
дзеж. Та кая рэ аль насць. Та кія лё сы.

Я заў сё ды ра ду ю ся, ка лі з'яў ля ец-
ца яшчэ ад на кні га пра на шу з ва мі 
Бе ла русь. Та кую, якая яна ёсць, без 
пры крас і да ду мак. І та ды, на ват ка лі 
зда рыц ца су свет ны па топ ці па жар, 
але аца лее хоць бы адзін асоб нік — 
лю дзі, якія прый дуць пас ля, якія не 
ба чы лі яе та кой, да ве да юц ца. І, мо-
жа быць, па лю бяць. «За тры мац ца ля 
ва ро таў раю» — аку рат вар тае гэ тай 
за да чы вы дан не. Дзя куй аў та ру за 
праў дзі вы ле та піс куль ту ры, ат мас-
фе ры і лё саў.
Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ, фо та аў та ра.

На  па чат ку сва ёй гіс то рыі бе-
ла рус кі цырк іс на ваў у вы гля дзе 
ша пі то. Ар тыс ты вы сту па лі ў вя-
ліз най па лат цы, ку ды збі ра лі ся 
шмат лі кія гле да чы, якія ха це лі 
ўба чыць па меж ныя маг чы мас ці 
ча ла ве ча га це ла, па лю ба вац ца 
на дрэ сі ра ва ных звя роў. Паз-
ней з'я ві ла ся ідэя зай мець свой 
улас ны бу ды нак. Ад нак гэ та му 
на ме ру не на ка на ва на бы ло 
спраў дзіц ца ад ра зу — па ча ла ся 
Дру гая су свет ная вай на. Пад-
час ад ной з бам бё жак сна рад 
тра піў у бу ды нак цыр ка. 
Ар тыс ты, каб ура та ваць, 
мар скіх іль воў, вы му ша-
ны бы лі вы пус ціць іх у 
ра ку Свіс лач, што цяк ла 
по бач...

Ад нак не ўза ба ве на-
дыш ло мір нае жыц цё, 
ра зам з ім вяр нуў ся і 
цырк. Ін спек тар ма не жа, 
вя ду чы пра гра мы з асаб-
лі вым па фа сам аб' яў ляў 
усе ну ма ры. У той час у 
цыр ку ся род ін шых вы-
сту па лі і ка зах скія акра-
ба ты.

Вар та ад зна чыць, што са вец-
кія цыр ка выя ар тыс ты агу лам 
бы лі над звы чай па пу ляр ны мі ва 
ўсім све це. А са вец кая цыр ка-
вая шко ла бы ла ад ной з са мых 
моц ных — ка на та ход цы, жанг лё-
ры, акра ба ты, клоў ны — усе яны 
атрым лі ва лі най вы шэй шыя ўзна-
га ро ды на між на род ных цыр ка-
вых кон кур сах і фес ты ва лях.

У 1959 го дзе на рэш це бы ло 
скон ча на ўзвя дзен не ста цы я-
нар на га бу дын ка Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га цыр ка ў Мінску, 

і ён гас цін на ад чы ніў свае дзве-
ры. З'я віў ся свой «цу доў ны 
дом». Дом, у якім ця гам мно гіх 
га доў бу дзе га рэць свят ло, бу-
дуць чу ваць вок лі чы за хап лен-
ня, кры кі «бра ва» і бяс кон цыя 
апла дыс мен ты. Вя до ма, у «цу-
доў ны дом» бу дуць спя шац ца 
ар тыс ты з уся го све ту, каб здзі-
віць бе ла рус ка га гле да ча сва ім 
мас тац твам.

З тых ча соў у бе ла рус кім 
цыр ку ад бы ва ла ся шмат роз ных 
га ла ва круж ных прэм' ер. Ад на з 
іх бы ла прад стаў ле на гле да чу 
і сё ле та, спе цы яль на да юбі-
лею. «Па вет ра ныя гім наст кі на 
тра пе цыі» На стас ся До нчан ка і 
На стас ся Пу ця та пад ку па лам 
цыр ка бы лі ні бы ад но цэ лае. Іх 
гіб кас ці, лёг кас ці, гра цы ёз нас ці 
мож на толь кі здзіў ляц ца і, вя до-
ма ж, за хап ляц ца гэтым.

«Цу доў ны дом» — ме на ві-
та так на зы ва ец ца, юбі лей ная 
пра гра ма цыр ка ў Мін ску. У ёй 
усё як ра ней — і мар скія львы, 

і акра ба ты з Ка зах ста на, 
і ай чын ныя гім нас ты, ад 
ну ма роў якіх за хоп лі вае 
дух. Па гля дзеў шы гэ тую 
пра гра му, мож на кры ху 
па глы біц ца і ў са му гіс-
то рыю ві до вішч най уста-
но вы.

Спе цы яль на да 60-
год дзя цыр ка на род ны 
ар тыст Бе ла ру сі Мі ка лай 
Ско ры каў і Ні на Жу коў-
ская прэ зен та ва лі но вую 
пес ню, якая так і на зы ва-
ец ца — «Цырк»!

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

У 
Ча чэр скім гіс то ры ка-эт на гра фіч-

ным му зеі, які зна хо дзіц ца ў ра-

ту шы — пом ні ку ар хі тэк ту ры, па-

чаў ся вы ста вач ны пра ект, ас но вай яко га 

ста лі прад ме ты, што бы лі ў свой час пе ра-

да дзе ныя жы ха ра мі го ра да і та кім чы нам 

па поў ні лі му зей ныя фон ды і экс па зі цый-

ныя па лі цы. І пер шая вы стаў ка з гэ та га 

фон ду — Не ані лы ШАЎ ЦО ВАЙ. Ка лек цыя 

вась мі дзе ся ці га до вай жы хар кі са мая шмат-

лі кая — 523 экс па на ты з па чат ку і ся рэ-

дзі ны мі ну ла га ста год дзя. Тут фа та гра фіі 

і паш тоў кі рэ ва лю цый на га ча су, пя ці дзя-

ся тых — ся мі дзя ся тых га доў, ары гі наль-

ныя рэ чы по бы ту, по суд, прас, уз на га ро ды 

баць кі-фран та ві ка, на ват пар фу ме рыя...

— Для мя не важ на па кі нуць па мяць пра сва іх 
пра ца ві тых і сум лен ных прод каў — род Анд роц-
кіх, пра час ма ёй ма ла до сці, — тлу ма чыць сваё 

па мкнен не зда ваць му зей най уста но ве аса біс-
тыя рэ чы Не ані ла Мі хай лаў на. — Мая ма ту ля да 
вай ны ву чы ла ся ў тэх ні ку ме, які раз мя шчаў ся ў 
бу дын ку ра ту шы, дзе ця пер і зна хо дзіц ца му зей. 
Та му ра ту ша для мя не — мес ца ўспа мі наў і па-
мяць пра род на га ча ла ве ка.

Не ані ла Мі хай лаў на па пра фе сіі ме дык, доў гі 
час пра ца ва ла фель ча рам у хут кай да па мо зе. 
А яшчэ яна лік ві да тар на ступ стваў ава рыі на 
Чар но быль скай атам най стан цыі, яе пра цоў ны 
стаж — со рак шэсць га доў. На пен сіі ўзна чаль-
ва ла ра ё ны ка мі тэт Чыр во на га Кры жа.

На гэ тым здым ку Не ані ла Шаў цо ва і яе муж 
Ба рыс ра зам з га лоў ным ха валь ні кам му зея 
Люд мі лай Фі люш кі най і стар шым на ву ко вым су-
пра цоў ні кам Ма ры най Кузь мян ко вай вы бі ра юць 
экс па на ты, якія бу дуць скла даць ся мей ную вы-
ста вач ную экс па зі цыю.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Ка лек цыяКа лек цыя

МЕС ЦА ЎСПА МІ НАЎ — РА ТУ ША

З на го дыЗ на го ды

ПРА ГУЛ КІ ПАД КУ ПА ЛАМ
Учора свой юбі лей ад свят ка ваў Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

цырк. Яму споў ні ла ся 60 га доў. За гэ ты час ства ры лі ся 

ўлас ныя цыр ка выя ды нас тыі, бы лі па стаў ле ны ары гі наль-

ныя аў тар скія ну ма ры, пры ду ма ны рэд кія тру кі. Ме на ві та 

цырк ву чыць нас, што жыц цё лю біць сме лых, бо пад ку-

па лам пра гуль ва юц ца толь кі тыя, у ка го ха пі ла сме лас ці 

ада рвац ца ад зям лі... Гле дзя чы на вы ступ лен ні су час ных 

ар тыс таў, ра зу ме еш, коль кі за гэ тай пры га жос цю бы ло 

трэ ні ро вак; зда ра лі ся, маг чы ма, і ба лю чыя траў мы. Але, 

ка лі жы вая ма ра, яна да па ма гае ўста ваць пас ля па дзен-

няў і зноў, у свят ле са фі таў, бляс ку кас цю маў, вы хо дзіць 

на арэ ну.


