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Свет ма гііСвет ма гіі

Ка жуць, пра гра міс ты ўме юць ства раць цу ды, на прык-
лад, ад ным на ціс кам кноп кі мо гуць ад ра ман та ваць 
кам п'ю тар. Бу ду ча га пра гра міс та Мі кі ту Ка зель ку дак-
лад на мож на на зваць са праўд ным ча раў ні ком: сту дэнт 
трэ ця га кур са БДУ ІР ужо больш за пяць га доў за хап ля-
ец ца... фо ку са мі. Хло пец зга дзіў ся тро хі пры ад крыць 
нам ма гіч ную за сло ну...

— Мі кі та, з ча го па ча ло ся тваё за хап лен не?

— Ад ной чы яшчэ ся мі клас ні кам зай шоў да сяб ра, а ў яго 

на па лі цы ста я ла кніж ка пра фо ку сы. Вя до ма, там бы лі са-

мыя прос тыя тру кі, па доб ныя на тыя, якія нам у дзя цін стве 
па каз ва юць баць кі, але мя не яны чымсь ці за ча пі лі. Хоць мае 
пер шыя во пы ты ма ла ка го ўра зі лі, я пра цяг ваў зай мац ца. 
Спа чат ку куп ляў кні гі пра фо ку сы ў най блі жэй шай кра ме, 
паз ней стаў за каз ваць больш сур' ёз ную лі та ра ту ру па ін тэр-
нэ це. У вы ні ку я знай шоў ад на дум цаў, з які мі мож на бы ло 

па дзя ліц ца до све дам і атры маць но выя ве ды.

— Дзе да во дзі ла ся вы-
сту паць?

— На роз ных ме ра пры ем-

ствах, у тым лі ку ўдзель ні чаў 

у кон кур сах. Маё са мае яр кае 

ўра жан не, звя за нае з «ма гіч-

най прак ты кай», — дру гое 

мес ца на між на род най кан-

фе рэн цыі фо кус ні каў «Magіc 

Grodno — 2014». Бы ло пры-

ем на атры маць ад аб рэ нне не 

толь кі ад гле да чоў, але і ад жу ры — пра фе сі я на лаў, чые 

ім ёны га во раць са мі за ся бе.

— На пэў на, ця бе час та про сяць рас крыць сак рэт фо-

ку са. Як не пад да цца ўга во рам гле да чоў і за ха ваць усё 

ў тай не?

— Ёсць адзін доб ры пры ём: спы таць у гле да ча, ці ўмее ён 

за хоў ваць тай ны. І пас ля та го як той дасць ста ноў чы ад каз 

у над зеі, што за раз спаз нае сак рэт, ад ка заць: «Я так са ма 

ўмею іх за хоў ваць». Для фо кус ні ка вель мі важ на пра віль на 
па вес ці ся бе ў та кой сі ту а цыі.

— А ці зда ра ла ся, што пад час вы ка нан ня трук не атры-
маў ся?

— Вя до ма, та кое бы вае. Ня рэд ка да во дзіц ца спе цы яль на 
ра біць вы гляд, што фо кус не атры маў ся, та ды гля дач тро хі 
рас сла біц ца і на ступ ны трук ура зіць яго знач на больш. У лю-
бым вы пад ку пас ля ня ўда чы трэ ба здзі віць гле да ча, каб ён 
за стаў ся за да во ле ны. Бо лепш за ўсё за па мі на юц ца пер шы 
і апош ні фо ку сы.

Да рэ чы, ча сам су ты ка еш ся з тым, што твае тру кі вы кры-
ва юць. Ка лі гэ та ро біць ін шы фо кус нік, то мне не крыўд на, 
на ват пры ем на, бо ён мо жа па ка заць на тыя мо ман ты, дзе 
вар та яшчэ па трэ ні ра вац ца. Але ка лі мя не спра буе вы крыць 
гля дач, я пе ра пы няю яго і тлу ма чу, што ў гэ тым ня ма не аб-
ход нас ці: на вош та за бі ваць ма гію?

— Які мі якас ця мі, на твой по гляд, па ві нен ва ло даць 
са праўд ны фо кус нік?

— Ду маю, у пер шую чар гу гэ та на ват не спрыт насць рук. 
Ты па ві нен умець раз маў ляць з гле да ча мі, быць ха рыз ма тыч-
ным. Гэ та да па мо жа з пос пе хам вый сці з не ча ка най сі ту а цыі 
і ад цяг нуць ува гу ў па трэб ны час.

Са мае скла да нае для фо кус ні ка — па ста ян ныя трэ ні роў-
кі. На ват ка лі зда ец ца, што фо кус ужо вось-вось га то вы, 
не вар та ад ра зу дэ ман стра ваць яго пуб лі цы — лепш яшчэ 
па рэ пе ці ра ваць, да вес ці ўсё да «бляс ку». Да во дзіц ца доў гі 
час экс пе ры мен та ваць, каб атры маць жа да ны эфект. За тое ў 
якас ці ўзна га ро ды ты атрым лі ва еш шмат ста ноў чых эмо цый 
ад гле да ча. А здзіў ляць лю дзей — вель мі пры ем на.

— Чы ім пры кла дам ты на тхня еш ся?
— Ка лі браць рэ аль на га ча ла ве ка, то гэ та ілю зі я ніст Шын 

Лім. Ён ва ло дае вы дат най тэх ні кай і з'яў ля ец ца на ва та рам 
у жан ры мік ра ма гіі, у якім я час та пра цую сам. Ка лі ж га ва-
рыць пра пер са на жа кі но, то мя не на тхняе фо кус нік Аль-
фрэд Бор дэн (ак цёр Крыс ці ян Бэйл. — Заўв. рэд.) з філь ма 
«Прэ стыж». Ён прык лад та го, як мож на цал кам ад да вац ца 
сва ёй спра ве.

— Ка лі б прад ста ві ла ся маг чы масць спаз наць сак рэт 

лю бо га тру ка, які б ты вы браў?

— Хоць я да лё ка і не на ві чок, але ёсць шмат доб рых 

фо ку саў, якія да гэ та га ча су за ста юц ца для мя не за гад кай. 

І, шчы ра ка жу чы, мне б не ха це ла ся ве даць іх сак рэт. Пры-

ем на прос та рас сла біц ца і атры маць аса ло ду ад вы ступ лен ня 

фо кус ні ка. Так я ма гу ад чуць ся бе на мес цы гле да чоў.

— Ці пла ну еш да лей раз ві вац ца ў гэ тай сфе ры?

— Ня даў на мне прый шло ся зра біць вы бар, якое з двух 

за хап лен няў вы во дзіць на пер шы план. У вы ні ку вы ра шыў 

больш сіл ад да ваць пра гра ма ван ню, а фо ку сы па кі нуць як 

хо бі. Але ця пер, пас ля двух га до ва га за ціш ша, пад час яко га 

я вы сту паў да во лі рэд ка, пла ную вяр нуц ца ў жанр мік ра ма гіі 

і пра цяг ваць раз ві вац ца. Мне, як і кож на му ча ла ве ку, хо чац-

ца ве рыць у ча раў ніц тва. А фо ку сы — гэ та ін стру мент, які 

да па ма гае да кра нуц ца да цу ду.

Ган на ЯЎ СЕЙ ЧЫК,

сту дэнт ка ІІІ кур са Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

У каст рыч ні ку 1996 го да 
Бе ла рус кая лі га ін тэ ле кту-
аль ных ка ман даў вы ра шы ла 
пра вес ці пер шы чэм пі я нат 
Мін скай воб лас ці па ін тэ-
ле кту аль ных гуль нях. Гэ ты 
на пер шы по гляд звы чай ны 
факт не пе ра вяр нуў увесь 
свет, але па кі нуў знач ны 
ад бі так у гіс то рыі Чэр вень-
шчы ны. Бо з та го мо ман ту 
тут па ча ло ся ства рэн не ін тэ-
ле кту аль на га клу ба «Ігу мен» 
(даў ней шая наз ва го ра да), які 
іс нуе ўжо больш за двац цаць 
га доў, на поў не ных яск ра вы мі 
і ці ка вы мі па дзея мі.

Та ды са браць ка ман ду пра па на-

ва лі ме та дыс ту До ма дзі ця чай твор-

час ці Іры не Ва бі шчэ віч (ця пер — 

стар шы на ву ко вы су пра цоў нік 

Чэр вень ска га ра ён на га края знаў-

ча га му зея). «Якую ка ман ду? Для 

ча го? Я ча мусь ці бы ла ўпэў не на, 

што ў «Што? Дзе? Ка лі?» гу ля юць 

толь кі па тэ ле ві за ры», — ус па мі нае 

яна. Са бра лі ўдзель ні каў алім пі яд 

з трох школ. Па ча лі трэ ні ра вац ца 

на пы тан нях вік та рын на га ты пу. 

У асноў най гуль ні ка ман да за ня ла 

тры нац ца тае мес ца, але пе ра маг-

ла ў брэйн-рын гу. Дзя ку ю чы гэ та му 

ін тэ ле кту а лы-па чат коў цы атры ма-

лі шанц удзель ні чаць у чэм пі я на-

це Бе ла ру сі ў Ма гі лё ве. «Мне там 

так спа да ба ла ся! Зу сім ін шы тып 

лю дзей, свая ат мас фе ра... Я вы-

ра шы ла: нам жыц цё ва не аб ход на 

ар га ні за ваць свой клуб!» — ка жа 

Іры на, якая паз ней ста ла кі раў ні ком 

«Ігу ме на», трэ не рам, ар га ні за та рам 

і вя ду чай ін тэ ле кту аль ных гуль няў 

у Чэр ве ні.

І па ча ло ся! Дзе ці пры во дзі лі сва іх 

сва я коў, сяб роў, зна ё мых. Ства ра-

лі ся но выя ка ман ды. Мно га-мно га 

ка ман даў. На трэ ні роў кі ўсе пры хо-

дзі лі з за да валь нен нем. Але пы тан-

ні для іх бы ло знай сці цяж ка. Іры на 
Ва бі шчэ віч пра цяг вае ўспа мі наць: 
«Кам п'ю та раў не бы ло, ад па вед на, 
ні я кай элект рон най пош ты, са цы-
яль ных се так. Спа чат ку пы тан ні пе-
ра піс ва лі ці пе ра дру коў ва лі ў ін шых 
ка ман даў, з які мі за вя за лі ся ста-
сун кі з са ма га пер ша га тур ні ру. По-
тым, ка лі ў До ме дзі ця чай твор час ці 
з'я віў ся пер шы кам п'ю тар, я пры-
нес ла дыс ке ту... Гэ та бы ло та кое 
шчас це!» Гуль цы скла да лі пы тан ні 
са мі, раз ві ва ю чы ўлас ныя ўмен ні і 
та лент. Паз ней па ча лі да лу чац ца і 
ка ман ды да рос лых...

Мност ва тур ні раў бы ло пры ду ма-

на і пра во дзіц ца да гэ туль. У сту дзе-

ні — тра ды цый ны «Тац ця нін дзень», 

пад час яго так са ма ад зна ча юць і 

дзень сту дэн та. У гуль нях бя руць 

удзел бу ду чыя сту дэн ты (школь ні-

кі), са мі сту дэн ты і бы лыя сту дэн ты 

(да рос лыя). У лю тым — са мы буй ны 

і ад мет ны тур нір — фес ты валь «Ігу-

мен ская за вея». На яго з'яз джа юц-

ца ка ман ды не толь кі з ра ё на, але і 

з воб лас ці, рэс пуб лі кі.

— Гэ ты тур нір та кі маш таб ны, 

та му што мы яго доб ра пі я рым. Год 

ад го ду ён ста но віц ца ўсё больш 

па пу ляр ны. Наш рэ гі я наль ны прад-

стаў нік Ва дзім Кузь міч пры ду маў 

Ку бак Мін скай воб лас ці, які мож на 

атры маць, аба вяз ко ва ўдзель ні ча-

ю чы ў пэў ных тур ні рах, ся род якіх 

і «Ігу мен ская за вея». Ад па вед на, 

най мац ней шыя ка ман ды воб лас ці 

за ці каў ле ны ў тым, каб удзель ні-

чаць у на шым тур ні ры. Да та го ж 

вя дзе гуль ні Ле а нід Клі мо віч (вя-

до мы і зна ка мі ты ся род знаў цаў 

скла даль нік пы тан няў, гу лец «Што? 

Дзе? Ка лі?» і тэ ле вя ду чы. — Аўт.). 

Мы зна ё мыя з ім да во лі даў но, на-

ват ву чы лі ся ў ад ным уні вер сі тэ це. 

Та му я за пра сі ла яго ўжо на трэ цюю 

«За вею», — рас каз вае Іры на.

Шмат га доў «Ігу мен ская за вея» 

лі чыц ца між на род най: на тур нір 

пры яз джае ка ман да з ра сій ска га 

го ра да-па бра ці ма Ка ра лёў. Спа чат-

ку ра сі я нам бы ло цяж ка пры звы ча-

іц ца да пы тан няў, бо яны час та бы-

лі звя за ныя з па дзея мі ў Бе ла ру сі. 

Ад нак апош нія два га ды яны ўжо 

сме ла бя руць «ігу мен скія» дып ло-

мы. Вяс ной па бра ці мы за пра ша юць 

чэр вень скіх эру ды таў да ся бе, на 

ін тэ ле кту аль ныя гуль ні, якія яшчэ 

раз ві ва юц ца і па куль што іс тот на 

ад роз ні ва юц ца ад бе ла рус кіх, але 

ўжо на блі жа юц ца да звык ла га нам 

«Што? Дзе? Ка лі?».

Ся мей ны тур нір, у якім удзель ні-

ча юць юныя ін тэ ле кту а лы і іх баць-

кі; сін хрон ны аб лас ны тур нір, на 

які з'яз джа юц ца гуль цы з су сед ніх 

га ра доў — Бе ра зі но і Мар' і най Гор-

кі; тур нір па мя ці Юрыя Мі ра но ві ча 

(ка пі та на да рос лай ка ман ды «Вёс-

ка», які шмат зра біў для раз віц ця 

клу ба) — гэ та тое, чым жы вуць і 

што вель мі лю бяць знаў цы Чэр-

вень шчы ны.

Ін тэ ле кту аль ныя гуль ні амаль 

заў сё ды фі нан су юц ца ад дзе лам 

аду ка цыі Чэр вень ска га рай вы кан-

ка ма. Але зна хо дзяц ца і спон са ры. 

Ся род іх — ін ды ві ду аль ны прад-

пры маль нік Ма рыя За ха ран ка, За-

поль скі фі лі ял прад пры ем ства ТАА 

«Віт рум», дзя ку ю чы якім ка ман ды 

заў сё ды ма юць куб кі, дып ло мы і 

ін шыя пры зы. Са лод кі мі на по ямі 

за бяс печ вае «Чэр вень скі вы твор ча-

хар чо вы за вод». Мясцовы ляс гас 

до рыць свае пры го жыя туі. Іры на 

Ва бі шчэ віч ус па мі нае: «Бы ло вель-

мі здо ра ва, ка лі гэ тае дрэў ца вый-

гра ла ка ман да з Мін ска. Дзе ці бы лі 

та кія шчас лі выя!» Да па ма га юць і 

свае вы ха ван цы, якія вы рас лі і ўжо 

шмат ча го да сяг ну лі ў жыц ці. Хтось-

ці куп ляе эле мен ты апа ра ту ры, якіх 

не стае, ін шыя да па ма га юць гра-

шы ма...

— А ці не на да ку чы ла вам за 

больш чым двац цаць га доў гу ляць 

у ін тэ ле кту аль ныя гуль ні? — ці каў-

лю ся ў Іры ны Ва бі шчэ віч.

— Я вель мі стам ля ю ся і ў кан-

цы го да па ста ян на ду маю, што гэ та 

ўсё, фі ніш, — ка жа яна. — Але за 

ле та па спя ваю за су ма ваць па сва іх 

ін тэ ле кту а лах. Гуль ні для мя не ста лі 

свое асаб лі вым нар ко ты кам. Для та-

го каб тур ні ры не бы лі ад на стай ныя, 

кож ны год мы пры дум ва ем штось-

ці но вае. На прык лад, тэ ма тыч ныя 

«Што? Дзе? Ка лі?, пры мер ка ва-

ныя да пэў най па дзеі ці да ты. На 

ад крыц ці тур ні ру ў нас то Ба ба Яга 

вы ска чыць, то ра зам ад зна ча ем 

Дзень свя то га Ва лян ці на.

Ін тэ ле кту аль ны клуб «Ігу мен» — 

гэ та не прос та «гур ток па ін та рэ-

сах», а вя лі кая і друж ная сям'я. 

І гэ тым яны ад мет ныя. Іс ну юць жа 

ін шыя клу бы! Двац ца ці пя ці га до вая 

«Бе лая рысь» Ле а ні да Клі мо ві ча, 

двац ца ці га до вы клуб у Ле пе лі... Але 

толь кі ў Чэр ве ні, на дум ку кі раў ні-

ка «Ігу ме на», іс нуе не паў тор ная ат-

мас фе ра сяб роў ства і не ве ра год ны 

эн ту зі язм. А яшчэ — жа дан не ве-

даць пра ўсё на све це.

І ка лі жыц цё — гэ та гуль ня, то 

ў знаў цаў яна на зы ва ец ца «Што? 

Дзе? Ка лі?».

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

«ЗДЗІЎ ЛЯЦЬ ЛЮ ДЗЕЙ — 
ГЭ ТА ПРЫ ЕМ НА»

«Ёсць шмат доб рых 
фо ку саў, якія да 
гэ та га ча су за ста юц ца 
для мя не за гад кай. 
І, шчы ра ка жу чы, мне б 
не ха це ла ся ве даць 
іх сак рэт».

Свая ат мас фе раСвая ат мас фе ра

ГУЛЬ НЯ ІН ТЭ ЛЕ КТУ,

Ін тэ ле кту аль ны клуб — 
гэ та не прос та «гур ток 
па ін та рэ сах», а вя лі кая 
і друж ная сям'я.

ці Тры га лоў ныя пы тан ні 
для знаў цаў


