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«НЯ БЁ СЫ» НА ПЛЯ ЧАХ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. 

«СГ».)

Зрэш ты, не. Па чаць 

лепш з та го, як дра ма тыч-

ны ак цёр на огул тра піў у 

храм. Тым больш што ў 

гэ тай гіс то рыі пе ра пля-

лі ся і лю боў, і твор часць, 

і цуд. Ка лі рас каз ваць 

яе вель мі сціс ла і спро-

шча на, то вы ра шаль ную 

ро лю ады гра лі два мо-

ман ты: раз ва гі пра сэнс 

жыц ця, якія ра на ці поз на 

пры хо дзяць да кож на га 

ча ла ве ка, і прык лад ка-

ха най жон кі Люд мі лы. Яе, 

ар тыст ку тэ ат ра ля лек, 

за пра сі лі паў дзель ні чаць 

у спек так лі, які сяст рын-

ства ў го нар пра па доб на па кут-

ні цы вя лі кай кня гі ні Елі са ве ты 

ла дзі ла ў ін тэр на це для дзя цей 

з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га 

раз віц ця. Люд мі ла Жда но віч 

прый шла раз, дру гі — і за ста-

ла ся. А по тым лі та раль на пры-

цяг ну ла ў Свя та-Елі са ве цін скі 

ма нас тыр му жа, хоць той на-

па чат ку не пра яў ляў ім пэ ту.

«Я вель мі доб ра пом ню 

пер шыя су стрэ чы, спек-

так лі — на огул упер шы ню 

ўба чыў столь кі асаб лі вых 

дзя цей, у якіх бы лі роз ныя 

ды яг на зы, вель мі роз ная 

сту пень за ха ва нас ці фі зіч-

ных і ін тэ лек ту аль ных маг чы-

мас цяў, — шчы ра га во рыць 

Аляк сандр Жда но віч. — Як 

я ду маў, мно гія з іх на ват не 

ра зу ме лі, што ад бы ва ец ца, 

хоць мы вы бра лі са мы прос-

ты дзі ця чы спек такль, і та-

му ўся спра ва па да ва ла ся 

бес сэн соў най. Але ўба чыў 

лю дзей, якія га рэ лі спра вай 

і вель мі ха це лі яе пра цяг-

нуць, — ма туш ка Мар фа, ін-

шыя ма на хі ні, поў ныя та кой 

унут ра най пры га жос ці, якую 

рэд ка су стрэ неш у свец кім 

гра мад стве. Уба чыў і асэн са-

ваў, якое не са лод кае жыц цё ў 

гэ тых «асаб лі вых» дзя цей, як 

ім па трэб на да па мо га звон ку. 

І на пэў на, мне ста ла со рам-

на, што ін шыя ро бяць, а я не: 

прый шоў дру гі раз, трэ ці... 

А по тым, не ве даю ча му, 

мя не ту ды прос та па цяг ну-

ла зноў і зноў. На са мрэч з 

«асаб лі вы мі» людзь мі, у якіх, 

на прык лад, сін дром Даў на, 

мож на на ла дзіць кан такт, і ён 

бу дзе больш шчыль ны, чым 

з іншымі. На ват ка лі знеш не 

яны не вель мі пры ваб ныя, 

але чыс тыя ўнут ры, і та му 

ду ша по бач з імі ад па чы вае: 

не трэ ба на сіць ні я кія мас кі, 

ад па вя даць дрэс-ко ду, ка-

мусь ці штось ці да каз ваць... 

Гэ тыя дзе ці жы вуць вель мі 

прос ты мі па няц ця мі: смач ны 

абед — доб ра, со ней ка све-

ціць — доб ра, пры ем ны ча-

ла век прый шоў у гос ці — вы-

дат на, а ка лі яшчэ ней кую за-

баў ку пра па на ваў — на огул 

цу доў на; і ад ця бе ні чо га не 

ча ка юць, акра мя та го, каб ты 

быў по бач і да ваў зра зу мець, 

што лю біш іх... Раз ва жаць на 

гэ ту тэ му мож на бяс кон ца, 

але га лоў нае — я ад чуў, што 

мне з імі доб ра».

Пра цу ю чы з «асаб лі вай» 

аў ды то ры яй, Аляк сандр 

Жда но віч ства рыў пер шы ў 

Мін ску ін клю зіў ны тэ атр «Ра-

дасць» і ад най мен ную дзі ця-

чую тэ ат раль ную сту дыю — 

і па ста віў з дзець мі з ін тэр-

на та ў На він ках спек такль 

«Ма лень кі прынц», які стаў 

ад мет най твор чай з'я вай. 

А вось Ма ля ва ныч з «Ка лы-

хан кі» ады шоў у гіс то рыю: 

як пры зна ец ца ак цёр, ца ніць 

гэ ту сваю іпас тась ён па чаў 

толь кі пас ля раз ві тан ня з ёй і 

ча сам су муе па Ма ля ва ны чу, 

веч ным дзі ця ці і дзі ва ку.

...Пер шы фес ты валь «Ня-

бё сы» быў зла джа ны ў 2015 

го дзе су пол кай ад на дум цаў, 

якія за га рэ лі ся ідэ яй са браць 

пад ад ным да хам бат ле еч ныя 

і ля леч ныя тэ ат ры. «Па ча ло ся 

ўсё, як ні ба наль на гэ та пра гу-

чыць, з ма ры. З сяст ры мі ла-

сэр нас ці на ша га ма нас ты ра 

Люд мі лы Жда но віч — дып-

ла ма ва най акт ры сы тэ ат ра 

ля лек, якая праз усё жыц цё 

пра нес ла ўнут ра нае дзя цін-

ства, шчы расць, ад кры тасць 

і ў не чым на іў насць. Ме на ві та 

яна пры нес ла ў ма нас тыр бат-

лей ку — і тут ма ля ва лі чар ця-

жы, ра бі лі бат ле еч ныя скры ні, 

ста ві лі ву чэб ныя спек так лі, а 

по тым на ват ез дзі лі з імі на 

гаст ро лі па Бе ла ру сі, у 

Ра сію, у за меж жа... 

Люд мі ла, якая ў свой 

час кі ну ла ўні вер сі тэт, 

дзе па спя хо ва пра ву чы-

ла ся тры га ды па спе цы-

яль нас ці «ма тэ ма ты ка», 

і пай шла ў тэ ат раль на-

мас тац кі ін сты тут, бы ла 

не прос та акт ры сай-ля-

леч ні цай, а ля леч ні цай 

апан та най. І, так са ма 

вы ра ша ю чы для ся бе 

пы тан ні твор час ці і ве-

ры, яна ма ры ла пра тое, 

каб у ма нас ты ры з'я віў ся 

свой бат ле еч ны фес ты-

валь». Та ды гэ та гу ча ла 

не ве ра год на, але ма ра, 

ве ра ў свае сі лы і спа-

да рож ных лю дзей ды 

яшчэ атры ма нае бла-

сла вен не — усё ў су куп нас ці 

да ло плён. Хоць пер шы фес-

ты валь быў вель мі сціп лы і 

ка мер ны — 11 ка лек ты ваў, 

вы ключ на бе ла рус кіх, ама-

тар скіх, склі ка ных ці не па 

са ра фан ным ра дыё: Люд-

мі ла за пра сі ла сяб роў, тыя 

рас ка за лі зна ё мым, зна ё-

мым зна ё мых і г. д. «Доб ра 

пом ню бат лей ку дзі ця ча га 

сад ка з Грод на: іх няя скры-

ня скла да ла ся з ша фак для 

раз дзя валь ні, ляль кі бы лі са-

ма роб ныя, і, мо жа быць, не 

заўж ды гэ та вы зна ча ла ся вы-

со кім мас тац кім гус там, але 

бы ло зроб ле на так шчы ра і 

з та кім ім пэ там, які акуп ляў 

усе агрэ хі».

У кан цы 2015-га Люд мі ла 

Жда но віч пай шла з жыц ця — 

на ня бё сы. А вось яе твор чае 

дзі ця, фес ты валь «Ня бё сы», 

на ад ва рот, «пры зям лі ла ся» 

і пра пі са ла ся ў Свя та-Елі са-

ве цін скім ма нас ты ры. Фес ты-

валь па шы рыў ся ў ча се — да 

ча ты рох дзён, і геа гра фіі — 

акра мя бе ла рус кіх тэ ат раў, у 

ім у роз ныя га ды ўдзель ні ча лі 

ка лек ты вы з Укра і ны, Літ вы, 

Ра сіі, Эс то ніі, Вя лі ка бры та ніі, 

Гер ма ніі, Поль шчы. «Ужо на 

пер шым фэс це мы па зна ё мі-

лі ся з мно гі мі ці ка вы мі людзь-

мі, на прык лад з Кан стан ці нам 

Пет ры ма нам з Мі ра, лі та раль-

на за ка ха ным у бат лей ку як 

від мас тац тва, у яе гіс то рыю 

і тра ды цыі, і ён стаў па ста-

ян ным на шым удзель ні кам. 

По тым да нас пры ехаў су пер-

май стар бат ле еч най спра вы, 

стар шы ня бат лей ка ва га ру-

ху Ра сіі рэ жы сёр Аляк сандр 

Грэф. Нао гул, кож ны год пры-

но сіць і твор чы во пыт, і но выя 

ці ка выя зна ём ствы, — згад-

вае Аляк сандр Жда но віч. — 

І ка лі ра ней мой удзел у фес-

ты ва лі аб мя жоў ваў ся тым, 

што Лю да — мая жон ка, а 

я да па ма гаю ажыц ця віць яе 

ма ру, то по тым і сам я 

за ка хаў ся ў бат лей ку, 

зра зу меў яе пры га жосць 

і глы бі ню. Па сту по ва ад 

вы ключ на ка ляд най тэ-

ма ты кі мы прый шлі да 

сло га на «З ляль кай да 

Бо га» — гэ та зна чыць 

усе па ста ноў кі, у якіх 

ёсць ляль кі і раз мо ва 

ідзе пра га лоў ныя ча-

ла ве чыя, хрыс ці ян скія 

каш тоў нас ці, — ад па-

вя да юць ду ху на ша га 

фес ты ва лю».

«Ля леч нае мас тац-

тва на са мрэч ча сам 

глы бей шае за дра ма-

тыч ны тэ атр і здоль на 

пе ра даць та кія рэ чы, 

якія ні як інакш не па ка-

жаш. Мне па да ба ец ца 

азна чэн не, што та кое блюз: 

гэ та ка лі доб ры ча ла век спя-

вае су мную пес ню. Што та-

кое ля леч ны тэ атр? Гэ та ка лі 

доб ры ча ла век бя рэ ў ру кі 

ляль ку і «ажыў ляе» яе. Як 

мне зда ец ца, быць ля леч ні-

кам і не быць доб рым ча ла-

ве кам прос та не маг чы ма».

З 10 да 13 сту дзе ня 2019 

го да «Ня бё сы», якія пра хо-

дзяць па бла сла вен ні Міт ра-

па лі та Мінск ага і За слаў ска-

га, Па тры яр ша га Эк зар ха 

ўсяе Бе ла ру сі Паў ла, збя-

руць удзель ні каў і гле да чоў 

ужо пя ты раз. Най леп шыя 

па ста ноў кі, як за ве дзе на, 

жу ры ад зна чыць дып ло ма мі 

і пры за мі, у тым лі ку спе цы-

яль ным пры зам па мя ці Люд-

мі лы Жда но віч «За са мы вя-

сё лы і га рэз лі вы спек такль» 

(на огул што год ар га ні за та ры 

пры гад ва юць, дзя ку ю чы ка-

му «Ня бё сы» па ча лі ся, і ад-

зна ча юць ня бач ную пры сут-

насць ідэй най на тхняль ні цы). 

І ка лі пра ўдзель ні каў усё 

ўжо вя до ма — у кон курс най 

пра гра ме вы сту пяць 15 ля-

леч ных і бат ле еч ных тэ ат раў 

з пяці кра ін све ту, то тра піць 

у лік гле да чоў яшчэ цал кам 

маг чы ма. Не аб ход на толь кі 

за зір нуць на афі цый ны сайт 

фес ты ва лю httр://оbіtеl-

mіnsk.ru/nуаbеsу, азна ё міц-

ца з пра гра май і па пя рэд не 

за пі сац ца, бо коль касць мес-

цаў у за ле аб ме жа ва ная.

Так са ма мож на тра піць у 

Шко лу бат лей кі, за ня ткі якой 

прой дуць яшчэ да афі цый на га 

ад крыц ця фэс ту, 9 сту дзе ня: 

бат ле еч ныя тра ды цыі ў Бе ла-

ру сі, вы раб ля-

лек, адап та цыя 

ка зак пад бат-

ле еч ныя па ста-

ноў кі, аса біс ты 

во пыт — лек цыі 

і май стар-кла сы 

ад прак ты каў бу-

дуць ка рыс ны мі 

як для ама та раў, 

якія не ве да юць, 

з ча го па чаць 

ства раць сваю 

бат лей ку, так і 

для кі раў ні коў 

твор чых гурт коў і тэ ат раў 

пры ня дзель ных шко лах, біб-

лі я тэ ках, цэнт рах твор час ці, 

сту дэнц кіх клу бах. Не ад' ем-

най част кай фэс ту ста ла і 

даб ра чын ная ак цыя «Свят ло 

ду шы — даб ра дзей насць», у 

ме жах якой бат ле еч ныя і ля-

леч ныя тэ ат ры, пры чым як 

бе ла рус кія, так і пры ез джыя, 

вы сту па юць для лю дзей, якія 

апы ну лі ся ў ня прос тых жыц-

цё вых аб ста ві нах, у тым лі ку 

для на сель ні каў спе цы я лі за-

ва ных ін тэр на таў. Сё ле-

та гэ та ак цыя стар та ва-

ла яшчэ ў каст рыч ні ку і 

пра цяг нец ца ў сту дзе ні. 

Аба вяз ко ва ад бу дуц ца і 

тра ды цый ныя «ня бё саў-

скія» вя чор кі-па ся дзел кі 

з гар ба тай і за ду шэў ны мі 

раз мо ва мі. «Мне так бы-

ло ўцеш на, ка лі ле тась 

мас коў скія «Ду шаг рэі» і 

ўкра ін скія ля леч ні кі ра-

зам спя ва лі ка ляд ныя 

пес ні, — маг чы ма, гэ та 

быў най леп шы мо мант 

уся го мерапрыемства і 

ад на з тых га лоў ных мэт, 

для якіх мы яго ства ра лі, 

акра мя ўлас на раз віц ця 

бат лей кі», — раз ва жае 

ўго лас кі раў нік фэс ту.

...У філь ме-каз цы «Не па-

кі дай» ак цё ры — між ін шым, 

як раз ля леч ні кі — га во раць 

та кую фра зу: «Притупилась 

чувствительность зрителей». 

«На коль кі яна сён ня ак ту аль-

ная? Вель мі, прос та гі пер ак-

ту аль ная! Мас культ на столь кі 

за та піў свя до масць, нор май 

ста но віц ца тое, што ра ней 

лі чы ла ся не пры маль ным, 

і страш на ча сам на зі раць, 

што ад бы ло ся з гле да ча мі... 

А што з гэ тым ра біць, акра-

мя як сес ці і бе да ваць? Ох, 

цяж кае пы тан не. На мой 

по гляд, ла ві ну мас куль ту ні-

як не спы ніш. Але ўнут ры 

кож ны му сіць аба ра няць ня-

бач ную лі нію фрон ту, якая 

пра хо дзіць праз сэр ца. Да-

рэ чы, як раз бат лей ка — тое 

ня гуч нае, але вель мі глы бо-

кае, сак раль нае мас тац тва, 

якое па сут нас ці сва ёй су-

праць ста іць клі па ва му мыс-

лен ню: ня спеш ны рытм дзеі, 

са праўд ная жы вая му зы ка, 

а ў не ка то рых па ста ноў-

ках — на ват жы вое свят ло, 

а не лям пач кі. Пер шыя хві лін 

дзе сяць ты, са пса ва ны «клі-

па вай свя до мас цю», на ват 

су му еш, ад нак ка лі пе ра адо-

лець гэ ты мо мант і ўвай сці 

ў су гуч ча з аў рай спек так ля, 

то ад кры ва юц ца та кія рэ чы, 

якіх ні ў ад ным ві до вішч ным 

тэ ат раль ным шоу не ўба чыш. 

І што са мае ці ка вае, су час-

ныя дзе ці хут ка ўцяг ва юц ца і 

ра зу ме юць усё, пра што ідзе 

га вор ка, — так што яны не 

дур ней шыя за нас. Мо ў гэ-

тым і рэ цэпт, і пры зна чэн не 

мас тац тва на огул — даць 

лю дзям маг чы масць пры пы-

ніц ца на ім гнен не, за ду мац-

ца пра неш та са праўд нае, 

на сам рэч важ нае?»

За пі са ла 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та 
з асабістага ар хі ва героя.

Сцэна са спектаклю «Маленькі прынц».

Аляксандр і Людміла ЖДАНОВІЧЫ 
з «асаблівым» акцёрам.

Фестываль «Нябёсы» 2018 года.

Извещение
о проведении открытого конкурса 

по предоставлению поверхностных водных 
объектов в аренду для рыбоводства

Лельчицкий районный исполнительный комитет (далее – райисполком) 

доводит до сведения заинтересованных юридических и физических лиц, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, о проведении открытого 

конкурса по предоставлению поверхностных водных объектов в аренду для 

рыбоводства, расположенных на территории Лельчицкого района, Гомельской 

области (далее – конкурс), в том числе:

1. Поверхностный водный объект площадью 28,2 гектара, расположен-

ный вблизи аг. Липляны, Лельчицкого р-на, Гомельской обл. (далее – пруд 

№ 3).

Размер годовой арендной платы за пруд № 3 в 2018 году составляет 

1318,80 (одна тысяча триста восемнадцать рублей восемьдесят копеек) руб. 

В дальнейшем размер арендной платы ежегодно уточняется на основе роста 

базовой величины. Срок заключения договора аренды: 10 лет.

Условия о проведении конкурса – лучшие предложения по эффективности 

использования поверхностных водных объектов, изложенные в обосновании 

необходимости приобретения и намерений по дальнейшему их использова-

нию. Торги проводятся в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 октября 2015 г. № 861 «Об утверждении Положе-

ния о порядке проведения торгов по предоставлению поверхностных водных 

объектов в аренду для рыбоводства».

Конкурс состоится 21 февраля 2019 года в 15.00 по адресу: Гомельская 

обл., Лельчицкий р-н, г. п. Лельчицы, ул. Советская, 42, кабинет 209. Орга-

низатор конкурса – райисполком. Для участия в конкурсе заинтересованным 

необходимо предоставить документы: заявление о предоставлении в аренду 

поверхностных водных объектов, в котором указываются сведения о поверх-

ностных водных объектах, которые заявитель желает получить в аренду. К 

заявлению прилагаются: копии учредительных документов и свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, паспорт 

гражданина или иной документ, удостоверяющий личность, карта-схема 

поверхностного водного объекта с нанесенными границами и (или) копия 

плана местоположения поверхностного водного объекта, план мероприятий 

по использованию поверхностного водного объекта для рыбоводства, раз-

работанный на срок не менее пяти лет, предложения в письменной форме о 

выполнении условий торгов, запечатанные в отдельном конверте. При этом 

данные предложения являются окончательными и не могут уточняться в 

ходе торгов; копия платежного поручения, квитанции или иного документа, 

подтверждающего внесение задатка; доверенность представителя участника 

торгов и копия документа, подтверждающего его личность, в случае если 

заявление подписывается не участником торгов.

Размер задатка составляет 20 процентов от суммы ежегодной арендной 

платы по объекту, который заявитель желает получить в аренду. Сумма задат-

ка, не позднее 19 февраля 2019 года, перечисляется на внебюджетный счет 

райисполкома BY89AKBB36414210000353000000, в филиале 300 ГОУ ОАО 

«АСБ Беларусбанк», МФО 151501661, УНП 400032854, BIC AKBBBY21300, 

назначение платежа – «плата за право заключения договора аренды поверх-

ностных водных объектов». Участникам, не победившим в конкурсе, задаток 

возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения конкурса.

Возмещение затрат райисполкому на организацию и проведение торгов 

осуществляется участником торгов, выигравшим торги. Размер такого воз-

мещения не должен превышать суммы фактических затрат на организацию и 

проведение торгов, разработку документации, необходимой для их проведе-

ния. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения в обязательном 

порядке доводится до сведения участников торгов до начала их проведения 

по каждому объекту, выставляемому на торги.

Споры о порядке проведения торгов разрешаются комиссией.

Адрес и номер телефона секретаря комиссии: Гомельская обл., Лельчиц-

кий р-н, г. п. Лельчицы, ул. Советская, 42, кабинет 207, тел.: (802356) 5-23-36. 

Документы для участия в конкурсе принимаются секретарем комиссии по 

рабочим дням с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), последний день при-

ема документов – 19 февраля 2019 года. Извещение размещено также на 

интернет-сайте: www.lelchitsy.gomel-region.by.


