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Ка рэс пан дэнту «Звяз ды» ўпер шы ню 

ў жыц ці па га лі лі га ла ву. Сён ня ж 

свя та: 2 чэр ве ня — Дзень лы сых! 

Да рэ чы, як вы свет лі ла ся на пя рэ дад ні 

пуб лі ка цыі, пра гэ та ма ла хто ве дае. 

На прык лад, у Ві цеб ску ні хто з лі ку 

зна ё мых жур на ліс таў пра гэ та ні чо га 

не чуў.

Са мі і пры ду ма лі
Ін фар ма цыю пра іс на ван не та ко га свя-

та знай шоў у ін тэр нэ це. Між тым у се ці ве 

згад ва ец ца і ін шая да та — 15 кра са ві ка. Але 

боль шасць усіх сай таў, якія пе ра гля дзеў, 

сцвяр джае: ме на ві та 2 чэр ве ня — Дзень лы-

сых. І дак лад на не вя до ма, хто пер шы пры ду-

маў свят ка ваць. Пра чы таў, што ідэю пры ду-

ма лі ў па бе Лас-Ве га са, як і пра эн ту зі яс таў 

з Маск вы. Пра апош ніх тро хі ні жэй.

Пра лы сых пры дум ва юць анек до ты, яны 

час та ў цэнт ры ўва гі кам па ніі. Іх зды ма юць у 

ка ме ды ях. Да рэ чы, пра ка рысць лы сі ны. Бы-

вае, зме на імі джу да па ма гае кар' е ры. Аказ-

ва ец ца, зор ны ар тыст Брус Уі ліс ва ўзрос це 

ка ля трыц ца ці па чаў лы сець. І вель мі пе ра-

жы ваў з-за гэ та га. Але вы ра шыў га ліць га ла-

ву і ў хут кім ча се стаў усім нам вя до мым «вы-

ра та валь ні кам ча ла вец тва», су пер ге ро ем.

Скан даль на вя до мая ір ланд ская спя вач-

ка і кам па зі тар Шы нэйд О' Ко нар так са ма 

лы сая. Ін шыя зор ныя да мы пе ры я дыч на экс-

пе ры мен ту юць на гэ ты конт.

Зу сім не мой стыль!
Шмат ра сій скіх ак цё раў лы сыя: Дзміт рый 

На гі еў, Фё дар Бан дар чук, Го ша Ку цэн ка і 

г. д. Вя до ма, што і Фі ліп Кір ко раў быў лы-

сы, ка лі вы кон ваў ро лю свя то га Ва лян ці на 

ў ка ме дыі «Ка хан не ў вя лі кім го ра дзе — 2». 

Ня ма ла лы сых і ся род ін шых вя до мых твор-

чых лю дзей.

Ад чу ваю маг чы мы скеп сіс з бо ку зна ё-

мых, ка лег. На кшталт: «Ну ты ж не Кір ко-

раў!» Ка лі ўжо праз не каль кі га доў 50, дык 

«чорт у раб ро»? Што не зро біш пад час «кры-

зі су ся рэд ня га ўзрос ту»? Але гэ та ўсё не пра 

мя не. Ка лі б ве даў пра гэ тае свя та ра ней, 

усё роў на на пі саў бы ана ла гіч ны рэ пар таж. 

Да рэ чы, ха цеў пра вес ці экс пе ры мент яшчэ 

ле тась, але жон ка ад га ва ры ла, ад зна чыў шы, 

што лы сы і я — гэ та як не ба і зям ля. Маў-

ляў, ты паж не той, бо зу сім не бру таль ны. 

Ды, шчы ра ка жу чы, бы лі комп лек сы. Тым 

больш што ў га ды юнац тва лы сі на для мя не 

аса цы я ва ла ся або з пен сі я не ра мі, або з ты мі, 

хто вый шаў пас ля зня во лен ня. Але сё ле та 

вы ра шыў зра біць тое, што за ду маў.

Мой та ва рыш, фа то граф Вік тар Ні ка ла еў, 

вель мі да па мог. Акра мя та го, што па абя цаў 

фа та гра фа ваць пра цэс пе ра ўтва рэн ня ва-

ла са та га ў лы са га, да мо віў ся з цы руль ні цай, 

каб яшчэ і па га лі ла. Толь кі трэ ба пры хо дзіць 

з ін ды ві ду аль ным ін стру мен там клі ен та. Які 

ме на ві та ін стру мент па трэб ны, мне не па ве-

да мі лі. Та му я вы ра шыў, што ка се та стан-

ка для га лен ня вя до май фір мы — тое, што 

трэ ба. Ку піў у кра ме по бач з кар пунк там. 

Па коль кі па ста ян ны клі ент, пры знаў ся, для 

ча го. Ганд ляр ка па ра да ва ла ся май му абя-

цан ню па ка зац ца по тым.

«Спы ні це ка та ван ні!»
Вы ра шыў прай сці ся не каль кі кі ла мет раў 

да цы руль ні пеш шу. Па да ро зе ўспа мі наў 

кі на тво ры, дзе па каз ва юць, як во ляй лё су 

муж чы ны ста но вяц ца лы сы мі. На прык лад, 

Кі са Ва раб' я ні наў з «12 крэс лаў». Па мя та е це: 

за кры чаў, каб Астап га ліў, ка лі зра зу меў, што 

з фар ба ва ны мі ва ла са мі ў са вец кай Ра сіі ні-

ку ды з пад ва лу, дзе жыў двор нік, не вый дзе. 

Да рэ чы, на тхняў і эпі зод, ка лі ён упер шы ню 

ўба чыў ся бе ў люс тэр ка, і ге рою спа да ба ла ся 

быць лы сым. Мо і мне так са ма?

А яшчэ ўсмеш ку вы клі каў фраг мент 

з філь ма «Д'Ар тань ян і тры муш ке цё ры». 

Я пра ня шчас на га, які слу жыў кар ды на лу, 

і яго па га ліў га лоў ны ге рой філь ма. Па мя-

та е це сло вы яго на пар ні ка: «А што, та бе 

па суе!».

Май стар стры жак у са ло не «Рыа» на пра-

спек це Чар ня хоў ска га па са дзі ла ў зруч нае 

крэс ла. Ка лі Мі ла (так клі чуць дзяў чы ну) 

па ча ла ма шын кай стрыг чы ва ла сы «пад 

нуль», неш та ў сэр цы «ёк ну ла». Я за плюшч-

ваў во чы, між воль на вы круч ваў ся. На пэў на, 

вёў ся бе так у дзя цін стве, ка лі трэ ба бы ло 

вы тры маць «ка та ван ні» ў цы руль ні. Праў-

да, пры бо ры та ды бы лі пры мі тыў ныя, та му і 

бы ло пе ры я дыч на ба лю ча га ла ве. У наш час 

ад чу ван ні пры ем ныя.

Мае эма цы я наль ныя па во дзі ны толь кі 

смя шы лі цы руль ні цу-пры га жу ню, ка ле гу — 

так са ма. Су па кой ва ла, што ўсё больш муж-

чын про сяць «пад нуль», асаб лі ва ле там.

Фа то граф за інт ры га ваў тым, што ў мя не, 

аказ ва ец ца, уні зе га ла вы вя лі кая ра дзім ка. 

Вік тар па жар та ваў, што як у Гар ба чо ва. А я 

і не ве даў!

Шчы ра ка жу чы, у люс тэр ка я па гля дзеў не 

ад ра зу пас ля стрыж кі. Уба чыў там, на мой по-

гляд, жах. А яшчэ ж трэ ба па га ліц ца! Уба чыў-

шы ста нок, які я да стаў з сум кі, Мі ла ска за ла, 

што не аб ход на бы ло пры нес ці ля зо ме на ві та 

для га лен ня га ла вы. Прый шло ся вы ка рыс-

тоў ваць тое, што бы ло. Мі ла не без цяж кас ці, 

але ста ран на поў нас цю «ачыс ці ла» га ла ву ад 

«ка лю чак». Ні ра зу не па рэ за ла. Пры зна ю ся, 

на гэ ты раз яшчэ больш не ха цеў гля дзец ца ў 

люс тэр ка. На ват сха ваў ся за дзвя ры ма. Уба-

ча нае, мяк ка ка жу чы, зноў на пу жа ла.

Ця пер... 
да ра гі кас цюм?

Ду маў, ка лі вый ду з цы руль ні, усе бу дуць на 

мя не гля дзець. Ды мі на кі не звяр та лі ўва гі.

Пер шую са зна ё мых су стрэў ка ле гу. 

Прай шла мі ма. Яна не па зна ла, хоць вель мі 

ха цеў за пы таць яе на конт ура жан няў.

Кі раў нік фір мы, пра якую не раз згад-

ваў у пуб лі ка цы ях, ішоў на су праць, мож на 

ска заць во чы ў во чы. Спы ніў ся і аца ніў мой 

но вы воб раз. А ка лі па чуў пра свя та лы сых, 

па ра да ваў ся.

Ды рэк тар Лет ня га ам фі тэ ат ра прай шоў 

мі ма. Я па ды шоў да яго аў то, каб па ві тац-

ца. Той ска заў, што мне вель мі па суе. І 

на ват да даў, што для гэ та га ўчын ку, на-

пэў на, бы ла не аб ход на і муж насць, каб 

рэз ка змя ніць імідж. Тым больш спе цы яль-

на, каб ме на ві та па спець да не вя до ма га 

яму свя та.

А кі раў нік ды рэк цыі між на род на га фес-

ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві-

цеб ску», яко га су стрэў праз не каль кі хві лін, 

да лі кат на кіў нуў. Як заў сё ды, да рэ чы.

Больш за ўсіх ра да ва ла ся ганд ляр ка, якая 

пра да ла ка се ту: «Пры коль на, пры коль на, 

пры коль на! Па суе вам!»

Жан чы на, з якой па зна ё мі лі ся ў тан ца-

валь ным гурт ку, дзе зай ма юц ца на шы дзе ці, 

не па зна ла. Аку рат на ўзяў яе за ру ку. Тро хі 

спу жа ла ся, а па знаў шы, па ча ла смя яц ца. 

Ска за ла, што ўсё доб ра.

Мі лі цы я нер у па ва жа ным ве дам стве ўпер-

шы ню пра ве рыў сум ку. А су пра цоў ні ца (на 

жаль, ён па ве да міў ёй па тэ ле фо не, хто да 

яе ідзе, та му сюр пры зу не атры ма ла ся) ска-

за ла: «Ну, як? Ну, нар маль на».

Дзе ці, да якіх за ві таў, ад рэ ага ва лі па-роз-

на му. 13-га до вы Мі ха іл ад ра зу і не зра зу меў, 

ня ўжо гэ та я. У яго на ват во чы акруг лі лі ся. 

Хлоп чык за пы таў, на вош та, ска заў, што мне 

лы сі на не па ды хо дзіць. 10-га до вы Аляк сей 

усмі хаў ся і ні чо га не ска заў. На пэў на, бу ду-

чы дып ла мат? На жаль, кот, яко га з па ва гай 

на зы ваю Ці ма фе ем Мі хай ла ві чам, спаў. Вы-

ра шы лі не бу дзіць «важ на га экс пер та».

Ма ма ма іх дзя цей не зра зу ме ла, хто пе-

рад ёй. Спа чат ку па гля дзе ла вель мі сур'-

ёз на. По тым за пы та ла: «Мо жа, у ар мію на 

збо ры?». Па чуў шы пра свя та, па ча ла раз ва-

жаць, што лы сі на па тра буе та го, каб змя ніць 

імідж у цэ лым. На прык лад, трэ ба пад ка чаць 

мыш цы. Вы ра шыў, што ка лі трэ ба зме на, то 

кі ну па ліць, аба вяз ко ва! Па куль «не Ге ракл», 

на яе по гляд, ёсць ін шыя ва ры ян ты. На прык-

лад, воб раз твор ча га ча ла ве ка. У адзен ні — 

вольны, лёг кі стыль. Не стан дарт ныя шта ны, 

на прык лад, не ар ды нар ная ка шу ля. А ка лі 

ўжо кас цюм, дык да ра гі, а лепш вель мі да ра-

гі, каб пад крэс лі ваць ста тус насць. Ды яшчэ 

пры ўсім гэ тым трэ ба ду маць, як га ла ву ад 

спя ко ты бе раг чы: ка пя люш ці кеп ка?

Ка ле га з на цы я наль на га тэ ле ка на ла не 

па зна ла. Ка лі па ві таў ся, ледзь не вы пус ці ла 

з рук сціп лы жур на лісц кі пе ра кус. Вель мі 

смя я ла ся.

Зна ё мая бру нет ка з бан ка аж ша рах ну-

ла ся. А ка лі па зна ла, усміх ну ла ся.

Свя та за пом ніц ца на доў га. Та кое на сам-

рэч не за бы ва ец ца. Але вы ра шыў, што лы-

сым доб ра ах вот на больш не бу ду. Ды і цяж-

ка са мо му ра біць не аб ход ныя пра цэ ду ры, 

каб пад трым лі ваць га ла ву ў не аб ход най для 

«пра фе сій на га лы са га» фор ме.

Га лоў ны не да хоп у вы ні ку экс пе ры мен-

та — ня ма звыч кі так вы гля даць. Яшчэ ня-

зруч на на сіць со неч ныя аку ля ры на га ла ве. 

Па ру ра зоў не ўпі саў ся ў шкло ў офі сах, бо 

без ва ла соў «дыс тан цыю тры маць не на-

ву чыў ся».

Плю сам лі чу, што па ра да ваў лю дзей. 

Яшчэ па ма ла дзеў, бо не бач на сі вых ва-

ла соў, у спя ко ту не так праб лем на. І, вау, 

мож на не каль кі ме ся цаў не тра ціц ца на ві зіт 

у цы руль ню!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фо та Вік та ра НІ КА ЛА Е ВА



Зна ход кі ар хе о ла гаў, якія да ту юц ца 

ХІХ — па чат кам ХХ ста год дзяў, вы яў ле-

ныя ў вы ні ку рас ко пак і рэ стаў ра цый-

ных ра бот на тэ ры то рыі Го мель ска га 

па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля, сён ня 

ста лі экс па на та мі вы ста вы «Пар ка вая 

ар хеа ло гія». Іх ця пер мож на па ба чыць 

у цэнт раль най част цы па ла ца Ру мян ца-

вых і Па ске ві чаў.

Рэ чаў не за над та мно га, але за кож най — 

свая та ям ні чая гіс то рыя. На ву ко вы су пра-

цоў нік ад дзе ла ар хеа ло гіі, ахо вы гіс то-

ры ка-куль тур най спад чы ны Го мель ска-

га па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля Юрый 

ПАН КОЎ рас каз вае, што мно гія з сён няш ніх 

ар тэ фак таў да 2010 го да зна хо дзі лі ся ў зям лі 

і бы лі лі та раль на ад кры тыя толь кі ў на шым 

ста год дзі:

— Ар тэ фак ты бы лі зной дзе ны ў вы ні-

ку рэ стаў ра цый ных і ар хеа ла гіч ных ра бот 

на кап лі цы і ма гіль ным скле пе кня зёў Па-

ске ві чаў. Част ку прад ме таў вы яві лі пад час 

рэ стаў ра цыі Ле бя дзё вай са жал кі — бы лой 

ра чул кі Га мя юк. На прык лад, пры асу шэн ні 

дна бы лі зной дзе ны фраг мен ты не ка лі раз-

ма ля ва на га жа но ча га бюс та. Не вы клю ча-

на, што мар му ро вая фі гу ра зна хо дзі ла ся на 

ба люст ра дзе пар ку за па ла цам Па ске ві чаў. 

На жаль, яе га ла ва за раз «іс нуе» асоб на ад 

бюс та: да нас дай шла фі гу ра ў рас ко ла тым 

вы гля дзе.

На ста рых фа та гра фі ях мож на па ба чыць, 

як вы гля да лі не ка лі бу дын кі ў зна ка мі тым 

пар ку Па ске ві чаў. Да рэ чы, як ка жуць гіс-

то ры кі, ня рэд ка толь кі апі сан ні і чар ця жы, 

фа та гра фіі і ма люн кі ХІХ — па чат ку ХХ ста-

год дзяў і да па ма га юць вы зна чыць пры зна-

чэн не зной дзе ных у пар ку фраг мен таў збу-

да ван няў і прад ме таў:

— Тут ця пер мож на па ба чыць рас піс ныя 

ке ра міч ныя ма ё лі кі — гэ та част кі ад кап лі-

цы. Па іх рэ стаў ра та ры ад наў ля лі ўні каль ную 

па бу до ву. За гад чы ца мас тац ка га ад дзе ла 

Тац ця на ЛІТ ВІ НА ВА зай ма ец ца вы ву чэн нем 

гіс то рыі кап лі цы і ма гіль на га скле па. Яна пра-

вя ла ўні каль ныя да сле да ван ні і вы свет лі ла, 

што ке ра мі ка пры во зі ла ся з Санкт-Пе цяр бур-

га, там яе вы раб ля лі пра фе сій ныя май стры.

Пад час рас ко пак бы ла ад кры та вя лі кая 

коль касць тэх ніч ных ту нэ ляў і ка му ні ка цый.

— А вось вен ты ля цый ная ра шот ка мае 

да лу чэн не да па вет ра ду ва, не ка лі ўста ля-

ва на га ў скле пе. Фраг мент ма за іч на га па но 

так са ма ёсць у экс па зі цыі. Яно бы ло не ка лі 

над ува хо дам у ма гіль ны склеп. Прад стаў-

ле ны не вя лі кія цаг лі ны-паль чат кі, якія вы ка-

рыс тоў ва лі ся пры бу даў ніц тве вен ты ля цыі. 

Вось пяч ная створ ка з вы явай рым скай 

ка ляс ні цы. Яна, хут чэй за ўсё, бы ла ўста ля ва-

на ў до ме, дзе жыў свя тар. Дом ста яў па між 

са бо рам Пят ра і Паў ла і скле пам Па ске ві чаў 

і быў зне се ны ў 50—60-я га ды мі ну ла га ста-

год дзя. А двер цу знай шлі ў 2010 го дзе.

Мно гія ар хеа ла гіч ныя экс па на ты са мым 

не па срэд ным чы нам звя за ны з бу даў ніц-

твам комп лек су кап лі цы і ма гіль на га скле-

па кня зёў Па ске ві чаў. Дзя ку ю чы зна ход кам, 

гіс то ры кам ста ла вя до ма і пра сур' ёз ныя 

ін жы нер ныя і тэх ніч ныя ра шэн ні, ува соб ле-

ныя пры бу даў ніц тве го мель ска га па ла ца і 

су сед ніх па бу доў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



Вы пра ба ва на на са беВы пра ба ва на на са бе  

ЯК Я СТАЎ... ЛЫ СЫ

Ці ка ва па ба чыцьЦі ка ва па ба чыць  

ТАЙ НЫ КА МУ НІ КА ЦЫЙ ПА ЛА ЦА
Мар му ро вы 

жа но чы бюст 
быў зной дзе ны 

на дне Ле бя дзё вай 
са жал кі.

Кап лі ца сён ня.


