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Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Але на: Тэ атр толь кі ад крыў ся пас ля 

рэ стаў ра цыі, рэ пе ці ра ва лі «На бу ка», я за 

ку лі са мі пра ца ва ла, Ва ня ды ры жы ра ваў 

сцэ ніч ным ар кест рам. Мы раз маў ля лі па 

ра бо це, на «вы»... Але я па ду ма ла: сім па-

тыч ны хло пец...

Іван: Мя не Алён ка не як ад ра зу за ча-

пі ла. Знай шоў яе ў сац сет ках, а там та кія 

рас кош ныя фо та з «бе ла рус кіх Маль ды-

ваў» — крэй да вых кар' е раў пад Ваў ка-

выс кам. Уваж лі ва пра гле дзеў Алён чы ну 

ста рон ку, зра зу меў, што ў яе ёсць доб-

рая кам па нія, з якой яна зноў збі ра ец ца 

па да рож ні чаць. Да лу чыў ся да іх — і мы 

да гэ та га ча су сяб ру ем! Вы дат ныя лю дзі, 

бы лыя ця пер ужо гу ма ні та рыі, якія пе ра-

ква лі фі ка ва лі ся ў ай ціш ні каў. Вель мі пад-

ка ва ныя ў куль тур ным пла не, да рэ чы, і ў 

тэ ат раль ным так са ма, ве да юць мо вы, з 

ад ноль ка вай ці ка вас цю па да рож ні ча юць 

па Бе ла ру сі і па ўсім све це.

Але на: Мы са мі та ды яшчэ не зра зу ме-

лі, што мы — па ра, ду ма лі, прос та сяб ру ем, 

а вось на шы сяб ры, як ня даў на вы свет лі-

ла ся, ужо та ды бы лі ўпэў не ныя, што мы 

па жэ нім ся.

— З бо ку лепш ві даць! А коль кі доў-

жыў ся ваш цу ке рач на-бу кет-

ны пе ры яд?

Іван: Ён у нас быў чай на-

тэ ат раль ны! Пас ля ра бо ты нам 

па да ба ла ся па піць доб рай гар-

ба ты, па гу ляць, аб мер ка ваць 

спек такль або кан цэрт. Га ды тры, 

зда ец ца, мы так вось су стра ка-

лі ся. Пры гэ тым я быў зна ё мы з 

баць ка мі Алён кі, звы чай на да яе 

пры яз джа лі пас ля спек так ля, і ўся 

на ша кам па нія час цей збі ра ла ся ў 

яе. Мае баць кі так са ма бы лі зна-

ё мыя з Алён кай. Не як усе пры-

звы ча і лі ся, што мы ра зам. Больш 

та го, мы і баць коў па між са бой 

па зна ё мі лі за доў га да вя сел ля. 

Ка лі па ве да мі лі ім, што вы ра шы лі 

афор міць ад но сі ны, та та Алён кі, 

усмі ха ю чы ся ў ву сы, толь кі і ска-

заў: «Даў но па ра».

Баць кі ўжо бу да ва лі гран-

ды ёз ныя пла ны па ар га ні за цыі 

вя сел ля, але... Па-пер шае, мы 

рап там аб вяс ці лі: «Рос піс праз 

два тыд ні!» — што для іх ста ла 

поў най не ча ка нас цю. Па-дру гое, 

мы ска за лі, што ме на ві та дзень рэ гіст ра цыі 

шлю бу нам ха це ла ся б ад зна чыць удва-

іх — за пра сіць толь кі све дак, а ўжо по тым 

са браць род ных, сяб роў, але абы сці ся без 

усіх гэ тых за ез джа ных фар маль нас цяў з 

вы ку пам ня вес ты і ка ра ва ем. Ска жу шчы-

ра, баць коў з абод вух ба коў гэ та не вель мі 

ўзра да ва ла, але яны, хай не ў той жа мо-

мант, пры ня лі наш вы бар, за што мы ім да 

гэ та га ча су глы бо ка ўдзяч ныя. Усё прай-

шло як за ду ма лі: і вя сел ле ў мі ні-фар ма це, 

і ду шэў ныя вя чор кі з род ны мі.

Але на: А на шы свед кі — Да р'я Ваш-

ке віч і Сяр гей Лі сі чо нак — на шы доб рыя 

сяб ры, між ін шым, так са ма ста лі ся мей най 

па рай. Да р'я, да рэ чы, пе ра кла да ла на бе-

ла рус кую мо ву опе ру Ста ні сла ва Ма нюш кі 

«Vеrbum Nоbіlе» для на шай пер шай су мес-

най па ста ноў кі.

— Цу доў ная опе ра... Я вось ду маю, 

што для ра бо ты гэ та вель мі зруч на, ка лі 

ды ры жор і рэ жы сёр — ся мей ная па ра.

Іван: У прын цы пе, гэ та так. Але ў тэ ат ры 

ця пер у нас ня час та атрым лі ва ец ца ра зам 

пра ца ваць. Так скла ла ся, што я больш на 

асноў най сцэ не, а вот чы на Алён кі — па ста-

ноў кі ў ка мер най за ле. Хоць, вя до ма, агуль-

ныя ра бо ты ёсць. Адзін з на шых лю бі мых 

агуль ных спек так ляў — опе ра Га э та на Да ні-

цэ ці «Vіvа lа Mаmmа». Атрым лі ва ец ца ра зам 

па пра ца ваць і на ін шых пля цоў ках, на прык-

лад, у Бер лі не на па ста ноў цы му зыч на га 

ля до ва га шоу. Там бы ло шмат бе ла ру саў — 

фес ты валь ны ар кестр, якім я кі ра ваў, Алён-

ка — су аў тар рэ жы сё ра-па ста ноў шчы ка.

Але на: А яшчэ мы ра зам пра ца ва лі над 

плас ты ка-ха рэа гра фіч ным спек так лем 

«Рах ма ная» па ма ты вах ад най мен на га 

тво ра Фё да ра Да ста еў ска га. Спек такль 

пас ля атры маў дып ло мы між на род ных кон-

кур саў і фес ты ва ляў.

— Што змя ні ла ся ў ва шым жыц ці пас-

ля рэ гіст ра цыі шлю бу?

Іван: А ні чо га! Ве да е це, ка лі мя не про сяць, 

на прык лад, пе ра даць тое і тое жон цы, — я да 

гэ та га ча су кры ху здзіў ля ю ся: ого, я жа на ты 

ча ла век! Ра ды, што ў на шых ад но сі нах па-ра-

ней ша му ёсць мес ца ра ман ты цы, мы лёг ка 

спа лу ча ем і па дзя ля ем пра сто ру на пры ват-

нае і агуль нае, ра бо чае і аса біс тае.

Але на: Для мя не важ на, што я гэ так жа 

ма гу пры ціс нуц ца да пля ча Ва ні і мы мо жам 

раз маў ляць пра ўсё на све це: пра ці ка вае кі но, 

прэм' е ру яр ка га рэ жы сё ра ці ба лет май стра, 

за хап лен ні і хо бі, а яны ў нас у кож на га свае, 

пра ўпа да ба ную кні гу або... пра ра монт.

Іван: ...Які мы ня даў на па спя хо ва за вяр-

шы лі і, на рэш це, пе ра еха лі ў сваю ква тэ ру. 

Па куль ішоў ра монт, мы жы лі ў баць коў 

Алён кі, а ка лі пе ра яз джа лі, яны ска за лі, 

што ім шка да з на мі рас ста вац ца.

— Гэ та вы дат на! А што кож ны з вас 

ха цеў бы з баць коў скай сям'і пе ра нес ці 

ў сваю?

Іван: Мне зда ец ца, што на шы баць коў-

скія сем'і вель мі па доб ныя. На огул, у нас 

клас ныя баць кі. Яны па сяб ра ва лі, ча сам 

ла дзяць ве ча ры ны пад гі та ру. Алён чы ны 

баць кі — ін жы не ры з яр ка вы яў ле ным 

твор чым ухі лам, мае — стар шыя афі цэ-

ры мі лі цыі, вя до ма, ужо ў ад стаў цы. Шчы-

расць, уза е ма па ва га, ня згас ная ці ка васць 

ад но да ад на го і да жыц ця — вось што 

нам па да ба ец ца ў ста рэй шым па ка лен ні. 

Я за хап ля ю ся цес цем: яму за 60, а ён мо жа 

пра чнуц ца а чацвёртай ра ні цы і ад пра віц ца 

ў пу шчу ў гры бы.

Але на: На шы баць кі яшчэ і тэ ат ра лы. 

Нам заў сё ды ці ка ва іх мер ка ван не, яны 

ў нас та кія ўнут ры ся мей ныя тэ ат раль ныя 

кры ты кі.

— Хто ў вас ды ры жы руе фі нан са мі?

Іван: Част ка гро шай ідзе ў агуль ны ка-

цёл, пры гэ тым у кож на га ёсць аса біс тыя 

срод кі. На прык лад, у мя не хо бі — страй к-

бол, ёсць на ват асоб ная ша фа для спе цы-

яль на га адзен ня, рыш тун ку.

— Але хо бі па тра буе і аса біс та га ча-

су...

Але на: На мой по гляд, у шлю бе, ды і 

на огул — у лю бых ад но сі нах вель мі важ на 

за ха ваць ся бе як асо бу, а не рас тва рыц ца 

ў ін шым ча ла ве ку, стаць за леж ным. Гэ та 

ня пра віль на, ка лі ства рыў шы сям'ю, лю дзі 

вы му ша юць ад но ад на го ад маў ляц ца ад 

сва іх за хап лен няў, сяб роў — так, ве даю, 

што бы вае і та кое. Ка лі Ва ня з'яз джае на 

гуль ню, я так са ма зай ма ю ся ней кі мі сва і мі, 

«дзя во чы мі» спра ва мі.

Іван: Вы ка жа це, час... Ін шым ра зам 

бы вае так, што мы пры хо дзім да до му, вя-

чэ ра ем. По тым я сы хо джу ў адзін па кой ву-

чыць спек такль, гля дзець ці чы таць неш та, 

Алён ка — у ін шы пі саць сцэ на рый. І гэ та не 

пе ра шка джае ся мей на му жыц цю, усё роў на 

ад чу ва еш, што род ны ча ла век по бач. Ка лі 

спра вы скон ча ныя, мож на пай сці па гу ляць. 

Так, нам да гэ та га ча су па да ба ец ца ха дзіць 

па го ра дзе, узяў шы ся за ру кі. Вы дат на, што 

мы ці ка выя ад но ад на му ва ўсіх праявах.

— Да вай це яшчэ вер нем ся да фі нан-

саў. Вось, на прык лад, у вас вы бар: шы-

коў ны ад па чы нак або но вае аў то? Як 

зро бі це?

Але на: Тут я па га джу ся з ра шэн нем 

му жа.

Іван: Я, ма быць, ад дам пе ра ва гу аб-

наў лен ню ма шы ны. Перш за 

ўсё, гэ та пы тан не бяс пе кі, а так-

са ма, маг чы ма, но вае аў то бу-

дзе тан ней шае ў аб слу гоў ван ні. 

Вось та кое ра шэн не, быць мо жа, 

больш прак тыч нае, чым эма цыя -

наль нае. Хоць па да рож ні чаць мы 

так са ма лю бім і ка рыс та ем ся лю-

бой маг чы мас цю па бы ваць не-

дзе, уба чыць но вае, су стрэц ца з 

ці ка вы мі нам людзь мі!

— Як вы пра во дзі це вод-

пуск?

Іван: Так атрым лі ва ец ца, што 

і ў ад па чын ку мы ча сам пра цу ем. 

Ад нак ка лі ўжо зда ра ец ца рэа-

ль на воль ны час — то на ўрад ці 

абя ром ад па чы нак у фар ма це 

«ўсё ўклю ча на», ка лі нех та ўжо 

за ця бе вы ра шыў, дзе жыць, што 

ес ці і як пра во дзіць час. Для пе-

ра за груз кі нам ха пае спан тан-

най па езд кі ў Бер лін, Віль нюс, 

Та лін на вы хад ныя, якія рап там 

утва ры лі ся. Спра ва ж не толь кі ў 

тым, коль кі дзён ты ад па чы ва еш, 

а і — як.

— Твор чая ра бо та вель мі ня прос тая. 

Тут не маг чы ма ў дзе вяць ра ні цы ўклю-

чыц ца і ў шэсць ве ча ра вы клю чыц ца. 

Што бу дзе, ка лі до ма хтось ці тра піць 

пад га ра чую ру ку?

Іван: Па коль кі мы ве да ем пра на шу 

ра бо ту ўсё, то фра за: «Да вай аб мяр ку ем 

гэ та пас ля спек так ля/кан цэр та» ні ко га не 

крыў дзіць.

— Ці шмат ча су за бі рае по быт? І на о-

гул, як раз мер ка ва ны хат нія спра вы?

Іван: Мне зда ец ца, у наш час на ра-

каць на по быт не вы па дае. Столь кі тэх-

ні кі, га то вай амаль усё за ця бе зра біць! 

Ней кія сур' ёз ныя спра вы, мы ўпэў не ны, 

трэ ба да вя раць пра фе сі я на лам, га лоў-

нае — знай сці іх. А ў ас тат нім прын цып 

вель мі прос ты: у ка го ёсць час, той і 

ро біць.

Але на: Ва ня смач на га туе, у мя не так-

са ма доб ра атрым лі ва ец ца. Але ка лі ня ма 

ча су або ста мі лі ся абод ва, то мо жам і ў 

ка вяр ні па абе даць або па вя чэ раць.

— А што за ча роў ныя дзе ці на фо та?

Але на: Гэ та на шы пля мен ні кі. Сва іх 

дзя цей яшчэ ня ма, але яны ў нас у пла-

нах. А па куль ак тыў на рэ пе ці ру ем, да па-

ма га ю чы зай мац ца з пля мен ні ка мі. Нам 

па да ба ец ца!

Іван: Так, вя до ма. Толь кі мя не кры ху 

тур буе, што мой двух га до вы пля мен нік па-

чы нае ак тыў на раз мах ваць ру ка мі, ка лі чуе 

кла січ ную му зы ку (смя ец ца).

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та з ся мей на га ар хі ва 

Але ны Ме дзя ко вой і Іва на Кас ця хі на.

«Мы ці ка выя ад но ад на му «Мы ці ка выя ад но ад на му 
ва ўсіх пра явах»ва ўсіх пра явах»

# Яж ма ці!# Яж ма ці!

Уль ка гра зі 
не ба іц ца

Уля на ра дзі ла ся вель мі чул лі вай дзяў чын-

кай з асаб лі вы мі па трэ ба мі. Яна ім пуль сіў ная, 

лю біць па ен чыць без дай пры чы ны і, ня гле дзя-

чы на дзіў ную бяс страш насць, вель мі ня зграб-

ная. Яшчэ толь кі на ву чыў шы ся ха дзіць, ма лая, 

ка лі мы вы хо дзі лі гу ляць, зна хо дзі ла са мыя 

бруд ныя лу жы ны, па да ла ў іх і ля ман та ва ла. 

Вя до ма, у яе бы лі на гэ та важ кія пад ста вы — 

на прык лад, ка лі я не да зво лі ла ёй вы бег чы пад 

ко лы аў та ма бі ля, які ру ха ец ца па да ро зе, або 

скок нуць у ад кры ты люк, які за бы лі за крыць 

ра бот ні кі ЖЭ Са... На са май спра ве ўспа мі наю 

той пе ры яд як вы пра ба ван не на вы жы ван не. 

Але ўсё ж Уль я на з кож ным го дам ста но віц ца 

больш спа кой ная і менш ім пуль сіў ная, хоць 

па-ра ней ша му лу жын не ба іц ца. Ну ні як у яе 

не атрым лі ва ец ца прый сці з пра гул кі ў пры-

стой ным вы гля дзе. На ват ле там, ка лі пас ля 

даж джу дзе цям за шчас це па ска каць па лу-

жы нах, яе гуль ні пе ра тва ра юц ца ў неш та пер-

ша быт нае. Ну на вош та, ска жы це, акунацца 

ту ды з га ла вой? На маё ры та рыч нае пы тан не 

яна ня змен на ад каз вае: «Пра бач, больш не бу-

ду у уу» — і па чы нае раў ці. Але, як ака за ла ся, 

не толь кі яна лю біць гразь, але і гразь ёй ад-

каз вае ўза ем нас цю, асаб лі ва ка лі яна вель мі 

ста ра ец ца за стац ца чыс тай. Па мя таю, па еха-

ла я ў ра дзіль ню на ра джаць чац вёр тае дзі ця. 

Ста рэй шых па кі ну ла на та ту, а пя ці га до вую 

Уль я ну ад да ла ку ме, якая даў но ха це ла ўзяць 

ма лую на не каль кі дзён да ся бе — маў ляў, 

ня хай па гу ляе са сва ім най леп шым сяб рам, 

яе сы нам Паў лам. Дач кі ў ку мы не бы ло, і яна 

ўяў ля ла, як бу дзе адзя ваць ма лую ў пры го жыя 

су кен кі. Я ве да ла гэ та і та му да ла адзен не ў 

за пас, каб яго мож на бы ло мя няць хоць бы 

два ра зы на дзень. Але, як ака за ла ся, і гэ та 

не да па маг ло. У хут кім ча се ўсё адзен не дач-

кі ста ла бруд нае, акра мя адзі най цу доў най 

су кен кі, пры зна ча най упры го жыць Уль ку на 

дзень на ра джэн ня, ку ды дзе ці ўсёй кам па ні яй 

збі ра лі ся прый сці. Мая ку ма на са май спра ве 

так і зра бі ла: на дзе ла на ма лую ў дзень «ікс» 

су кен ку, а ўсё ас тат няе за кі ну ла ў праль ную 

ма шы ну і пай шла з дзець мі на свя та. Але ка ля 

са ма га до ма, ку ды яны на кі роў ва лі ся, Уля ўба-

чы ла гразь. Яна не ду ма ла доў га (па да зраю, 

што ўво гу ле не ду ма ла), бо гэ та быў вы клік. 

Уль ка вы ра шы ла пе ра ско чыць бруд ны ка ва лак 

зям лі. Але ў гэ тым па ядын ку дзяў чын цы не 

да ста ла ся пе ра мо га. Ма лая ўда ры ла тва рам у 

гразь у пра мым сэн се гэ та га вы ра зу. Ка неш не, 

быў крык, рас ча ра ван не і вяр тан не да до му, 

каб пе ра апра нуц ца ў чыс тае адзен не... свай го 

сяб ра Паў ла, бо чыс тае адзен не Улі, як мы па-

мя та ем, скон чы ла ся. Ха дзі ла гэ та гіс то рыя не-

каль кі га доў з вус наў у вус ны. І ўспа мі на лі мы 

яе са сме хам. Уль цы сён ня ўжо амаль дзе вяць 

га доў. Яна пас ля сва іх гра зе вых пры год са ма 

мые адзен не, каб на ву чыц ца ца ніць чыс ці ню. 

І гэ та да па ма гае. Але гразь па-ра ней ша му аба-

жае маю дач ку.

— Мам, ну мож на мы на вы пе рад кі з Мі шам 

да до му па бя жым? — па ча ла пра сіц ца Уля ўжо 

амаль ка ля до му, ка лі мы вяр та лі ся з на ва год-

ня га спек так ля.

Я за су мня ва ла ся. На тра ту а рах рэшт кі зі мы 

ў вы гля дзе та ла га лё ду, а на га зо нах уво гу ле 

са праўд ная гра зе вая мя сіл ка.

— Мы бу дзем бег чы вель мі асця рож на, — 

да ціс кае Мі ша.

Я зга джа ю ся і гля джу, як дзве ма лень кія 

фі гур кі, сме ю чы ся, з па да рун ка мі ў ру ках зні-

ка юць за до мам. Іду па воль на з ча ты рох га до-

вай Ма ла нняй і слу хаю яе дзіў ныя раз ва жан ні 

пра Дзе да Ма ро за. І рап там чую крык Уль я ны. 

Ба чу, як яна бя жыць да мя не і ра ве ў го лас. Ну, 

ду маю, Міш ка пе ра мог. Але не! Уба чыў шы дач-

ку бліз ка, я... за смя я ла ся. Яна ні бы та са праў ды 

вы ныр ну ла з гра зі: кам бі не зон, шап ка, бо ты — 

усё бруд нае, на ват з бро ваў ка пае гразь.

— Ну ні чо га не мя ня ец ца, Уль ка, — су па ко іў-

 шы ма лую, ка жу я.

— Ня праў да, — не па га джа ец ца яна.— 

Я ўжо даў но так не пэц ка ла ся.

І са праў ды, па ду ма ла я, ра ней яна ста на-

ві ла ся бруд ная яшчэ ў па чат ку на шых вы ха-

даў на пра гул кі, і нам да во дзі ла ся вяр тац ца. 

А ця пер вось да цяр пе ла да свай го до му. Эх, 

рас це дзяў чын ка... Ну, а гразь... па ду ма еш! Як 

жа без пры год?

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Па да рож ні ча ем!

Ад па чы ва ем!


