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Буд ні ва лан цё раўБуд ні ва лан цё раўДах над га ла войДах над га ла вой

Ва каль ныя тэ ле пра ек ты — з'я-
ва ўні каль ная. Да га дзіць пры-
дзір лі вай аў ды то рыі па сі лах не 
кож на му шоу. Бе ла рус кай пуб-
лі цы доб ра зна ё мы ўкра ін скі 
«X-Фак тар», ра сій скі «Го лас», 
а ў нас ёсць свая му зыч ная тэ-
ле пе ра да ча, дзе вы яў ля юць 
леп ша га спе ва ка кра і ны. «Ака-
дэ мія та лен таў» на АНТ пра цуе 
ўжо дру гі год. «ЧЗ» вы ра шы ла 
па зна ё міц ца з сё лет нім пе ра-
мож цам Ула дзі сла вам Чы жы-
ка вым, каб да ве дац ца, коль кі 
га дзін трэ ба пра вес ці ў чар зе, 
каб прай сці кас тынг, як су па сці 
ў му зы каль ных гус тах са скан-
даль ным прад зю са рам і ў чым 
ві на ва тыя сты ліс ты пра ек та.

— На пэў на, як і аб са лют ная боль-
шасць спе ва коў, ты па чаў зай мац ца 
ва ка лам з дзя цін ства?

— Так. Мне заў сё ды па да ба ла ся 
спя ваць, ня хай і прос та до ма. А ў 10 га-
доў за пі саў ся ў сваю пер шую сту дыю, 
і з гэ та га па ча ло ся маё ванд ра ван не 

па баб руй скіх му зыч ных ка лек ты вах. 
Дзесь ці га доў у 14-15 па чаў удзель ні-
чаць у кон кур сах — рэс пуб лі кан скіх і 
на ват між на род ных. Браў там пер шыя 
мес цы, і, без умоў на, гэ та мя не пад-
штур хоў ва ла раз ві вац ца да лей.

— Ча му вы ра шыў па сту паць не ў 
твор чую ВНУ, а аб раў філ фак БДУ?

— Збі раў ся па сту паць ва Уні вер-
сі тэт куль ту ры на эст рад нае ад дзя-
лен не. Але прый шоў да вы сно вы, што 
вы сту паць на сцэ не я і так ма гу. Та му 
вы ра шыў атры маць ней кую ін шую аду-
ка цыю. Аб раў фі ла ло гію, па сту піў на 
ад дзя лен не сла вян скіх моў. І не па шка-
да ваў, бо зна хо дзіц ца ў та кой твор чай 
ат мас фе ры — вель мі кру та.

— А по тым вы ра шыў па спра ба-
ваць ся бе ў кас тын гу АНТ...

— Так. Я ба чыў пер шы се зон «Ака-
дэ міі та лен таў». І ка лі да ве даў ся, што 
бу дуць за пус каць дру гі, па ду маў: «А ча-
му б і не?». Пай шоў — і ад ра зу тра піў у 
вя ліз ную чар гу. Пра ста яў пяць га дзін. І 
амаль што пе рад ма ім вы ха дам суд дзі 
ска за лі, што не бу дуць слу хаць нас з 
«мі ну соў ка мі», а толь кі ака пэль на. Спя-
ваць ака пэль на, вя до ма, больш скла да-

на, але для мя не гэ та не бы ло праб ле-
май. Спеў адзін уры вак на анг лій скай 
мо ве, адзін — на рус кай. Пра слу ха лі, 
ска за лі: «Ча кай це зван ка». Праз тры 
тыд ні па тэ ле фа на ва лі: «Він шу ем, вы 
прай шлі на прад зю сар скае пра слу хоў-
ван не». Па пра сі лі склас ці спіс з пя ці 
пе сень на рус кай, бе ла рус кай ці ўкра ін-
скай мо ве, каб прад зю са ры аб ра лі тую 
кам па зі цыю, з якой я бу ду вы сту паць. 
Склаў спіс з рус кіх пе сень, ада слаў, але 
ар га ні за та рам не спа да ба ла ся. Склаў 
ін шы спіс, і з дру гой спро бы для мя не 
аб ра лі пес ню Мі ка лая На ско ва «Гэ та 
здо ра ва». З гэ тай кам па зі цы яй я ўпер-
шы ню і з'я віў ся на пра ек це.

— Як пра хо дзі лі пер шыя здым кі?
— Гэ та вель мі вы мот вае. Нас зды-

ма лі з са май ра ні цы і да поз ня га ве ча-
ра. Бы ва ла, вы хо дзіў з до му ў сем ра-
ні цы і вяр таў ся апоў на чы. У нас бы ло 
не каль кі рэ пе ты цый, і кож ную зды ма лі, 
каб вы браць леп шыя кад ры. По тым 
ужо — не па срэд на вы ступ лен не на 
сцэ не. Але ўсё атры ма ла ся, мя не вы-
бра лі ўсе тры прад зю са ры, і я пай шоў 
да Мак сі ма Алей ні ка ва.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

КА ЛІ ВЯР ТА ЮЦ ЦА БУС ЛЫ, 
З'ЯЎ ЛЯ ЕЦ ЦА НА ДЗЕЯ...

КОЖ НЫ СТУ ДЭНТ 
МА РЫЦЬ ПРА СВАЁ МЕС ЦА. 
У IН ТЭР НА ЦЕ

Ка нец жнiў ня — стрэ са вы час для ўсiх сту дэн таў, тым 
больш для пер ша курс нi каў i iх баць коў. Але гэ тай во сен-
ню пы тан не, як знай сцi дзi ця цi ў ста лi цы дах над га ла вой, 
ста iць асаб лi ва вост ра. Цэн нiк на здым нае жыл лё рас це 
прос та ў не пры стой най пра грэ сii... Са праўд ным вы ра та-
ван нем маг ло б стаць мес ца ў сту дэнц кiм iн тэр на це. Але 
цi так лёг ка яго атры маць? Якiя ка рэк ты вы ў жыл лё вую 
праб ле му ўня се чэм пi я нат све ту па ха кеi-2014, што прой-
дзе ў Мiн ску? I ўво гу ле, у якую ВНУ трэ ба па сту паць, каб 
на заў сё ды за быц ца пра «ква тэр нае пы тан не»? «ЧЗ» вы-
ра шы ла знай сцi ад ка зы на гэ тыя пы тан нi...

Ка лi я толь кi ду ма ла, ку ды па сту паць, цёт ка на стой лi ва ра i ла мне спы-
нiць вы бар на аграр на-тэх нiч ным унi вер сi тэ це, бо дзесь цi чу ла, што з атры-
ман нем мес ца ў iн тэр на це там най мен шыя праб ле мы. Контр ар гу мен ты 
кштал ту «Я ж гу ма нi та рый!» эфек ту не ме лi. «Жур на лiс ты ка цi аг ра ме ха нi-
ка: якая роз нi ца? Абы жыць не на ву лi цы», — пад ма цоў ва ла сваю па зi цыю 
сва яч ка. На пэў на, ме на вi та гэ тыя ўспа мi ны i пад штурх ну лi мя не звяр нуц ца 
ў БДА ТУ, каб пра ве рыць мiф з «бес праб лем ным iн тэр на там».

— Аб са лют на ўсе пер ша курс нi кi, якiя ма юць па трэ бу ў жыл лi, бу дуць 
за бяс пе ча ны мес ца мi ў iн тэр на тах, — за пэў нiў на чаль нiк сту дэнц ка га 
га рад ка БДА ТУ Ула дзi мiр СА МУЛЬ.

Сён ня ў рас па ра джэн нi аграр на-тэх нiч на га ўнi вер сi тэ та 8 iн тэр на таў 
на 3 ты ся чы мес цаў. Гэ ты ўнi вер сi тэт тра ды цый на мае адзiн з са мых 
вы со кiх па каз чы каў за бес пя чэн ня жыл лём сва iх сту дэн таў. Iн ша га род-
нiх, якiя не па тра пi лi ў iн тэр на ты, за ста ец ца ўся го не каль кi сот няў, што, 
па мер ках Мiн ска, не так i шмат. Але стар ша курс нi кам, якiя не ма юць 
са цы яль ных iль гот, не вар та апус каць ру кi. Як i боль шасць ВНУ кра i-
ны, БДА ТУ прак ты куе рэй тын га вую сiс тэ му, дзя ку ю чы якой вы дат нi кi 
i ак ты вiс ты мо гуць прэ тэн да ваць на мес ца ў iн тэр на це.

— Тыя, хто тро хi не да цяг нуў па ба лах, ме лi маг чы масць за пi сац ца ў 
бу дат рад, — рас па вя дае Ула дзi мiр Са муль. — Дзве сту дэнц кiя бры га ды 
ме сяц пра ца ва лi на ра мон це iн тэр на таў. Пры во дзi лi ў па ра дак мес цы 
агуль на га ка ры стан ня — ка лi до ры, лес вiч ныя пра лё ты, гас па дар чыя па-
мяш кан нi i г.д. Без умоў на, 
усiх гэ тых хлоп цаў i дзяў чат 
мы за се лiм у iн тэр на ты.

У кан цы го да пас ля ка пi-
таль на га ра мон ту пла ну ец-
ца ўвес цi ў строй iн тэр нат 
№1. За раз у яго бу дын ку 
вя дзец ца рэ кан струк цыя з 
над бу до вай ман сар ды. Пас-
ля за кан чэн ня ра бот «ста-
лiн ка» на пра спек це Не за-
леж нас цi пе ра ўтво рыц ца ў 
но вень кi iн тэр нат блоч на га 
ты пу на 280 мес цаў.

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «ЧЗ».)

Ула дзі слаў ЧЫ ЖЫ КАЎ:

«ДЗЕ ЛЯ МУ ЗЫ КІ Я АД МО ВІЎ СЯ «ДЗЕ ЛЯ МУ ЗЫ КІ Я АД МО ВІЎ СЯ 
АД ЛЁГ КАЙ АТ ЛЕ ТЫ КІ»АД ЛЁГ КАЙ АТ ЛЕ ТЫ КІ»

На зма ган не за ру і ны
У Сма ля нах нас лі та раль на 

«акру жы лі» каш тоў нас ця мі. Па-
ся лі лі по бач з адзі ным дзе ю чым 
хра мам — Спа са-Пра аб ра жэн скай 
царк вой XVІІІ ста год дзя. Драў ля ны 
дом, у якім мы жы лі, па бу да ва ны 
ў кан цы па за мі ну ла га ста год дзя і 
спа чат ку слу жыў жыл лём для свя-
та ра. У са вец кі час тут бы ла пош та. 
З ад на го бо ку ад на шай «ста ян кі» 
ўзвыш алі ся ру і ны да мі ні кан ска га 
кас цё ла дру гой па ло вы ХVІІІ ста-
год дзя, з дру го га — са мот на ста-
я ла адзі ная аца ле лая ве жа зам ка 
кня зёў Сан гуш каў «Бе лы Ко вель», 
а по бач з ёй — Аляк се еў ская царк ва 
ХІХ ста год дзя, па бу да ва ная з цэг лы, 
якую... пе ра цяг ну лі з зам ка. Ну як не 
на тхніц ца та кой ат мас фе рай?

— Мы вы ра шы лі па спра ба ваць 
па зма гац ца за гэ тыя ру і ны, — да-
во дзіў да нас ка ар ды на тар ва лан-
цёр ска га лет ні ка гіс то рык Ці ма фей 
Аку до віч. — Яны ўжо ў вель мі дрэн-
ным ста не. Тут ня ма ка то лі каў, каб 
ад наў ляць кас цёл і кляш тар, але 
рап там у нас неш та атры ма ец ца?

Спа чат ку пла на ва ла ся ўсе на-
ма ган ні на кі ра ваць на кляш тар, 
рас пра ца ваць кан цэп цыю па кан-
сер ва цыі і вы ка ры стан ні яго ру ін, 
каб па даць за яў ку ў Мін культ на 
ўня сен не бу дын ка ў спіс пом ні каў 
ар хі тэк ту ры. Але ма ла дыя і поў ныя 
сіл ва лан цё ры вы ра шы лі дзей ні-
чаць, што на зы ва ец ца, па мак сі-
му ме. Узя лі ся пры ду маць ні мно га 
ні ма ла — цэ лы пра ект «Сма ля ны 
— гіс то ры ка-куль тур ны комп лекс». 
Та кім чы нам нам трэ ба бы ло, па 
маг чы мас ці, усе пом ні кі Сма ля наў 
ра зам з драў ля най за бу до вай мяс-
тэч ка апі саць, аб ме раць, сфа та гра-
фа ваць і ўсю гэ тую ін фар ма цыю 
ўпа рад ка ваць.

Ар хі тэк тур ныя 
цу ды... з дрэ ва

Ра бо ту ар га ні за ва лі па трох 
асноў ных «фран тах». Нех та зай маў-
ся ар хі тэк тур най част кай, хтось ці 

ішоў апіс ваць мяс цо выя ста ра даў нія 
мо гіл кі. Так са ма на кі роў ва лі ах вот-
ных да сма лян скіх ста ра жы лаў, каб 
са браць ус па мі ны ві да воч цаў — так 
бы мо віць, за на та ваць «жы вую гіс-
то рыю» і мяс цо выя пад ан ні.

Пер шы дзень па чаў ся для мя не 
з ар хі тэк ту ры. Пры ха піў шы фо та-
апа ра ты, на тат ні кі і раз дру ка ва ныя 
спа да рож ні ка выя кар ты мяс тэч ка, 
мы з яшчэ ад ной жур на ліст кай вы-
пра ві лі ся на мес тач ко выя ву лі цы, 
каб апіс ваць драў ля ную за бу до ву. 
Та кой кан цэнт ра цыі да моў з раз ны-
мі лішт ва мі, кар ні за мі, ган ка мі я не 
су стра ка ла яшчэ ні дзе! Скла да на 
па ве рыць, што ўся гэ та ка рун ка вая 
пры га жосць вы ра за на ча ла ве чы мі 

ру ка мі з дрэ ва. З са мых ці ка вых 
на шых зна хо дак — вя лі кі яў рэй скі 
дом, па бу да ва ны ў 1920-я га ды, у 
якім і ця пер жы вуць лю дзі.

Праў да, у по шу ках ці ка вых і 
ста ра жыт ных па бу доў мы кры ху 
ад хі лі лі ся ад марш ру ту і за блы та-
лі ся ў кар це, але на да па мо гу нам 
прый шлі мяс цо выя жы ха ры. Яны 
не толь кі за ры ен та ва лі нас, але і 
рас па вя лі пра не ка то рыя бу дын кі. 
Пас ля рэй ду са бра ныя звест кі мы 
за нес лі ў ад мыс ло вую ба зу да ных 
— яны спат рэ бяц ца для гіс та рыч-
най да вед кі пра Сма ля ны.

(Заканчэнне 
на 3-й стар. «ЧЗ».)

У ця пе раш нім аг ра га рад ку Сма ля ны (ці, як ка жуць мяс цо-
выя жы ха ры, Смаль я ны), што на Ар шан шчы не, у які бок ні 

кінь по зірк — аба вяз ко ва на тра піш на гіс то ры ка-куль тур ную 
каш тоў насць ці яшчэ якую ці ка він ку. Але ж ста яць гэ тыя 
дзі во сы ні ко му не па трэб ныя і па ці ху са бе раз бу ра юц ца. 

А то і ўво гу ле трап ля юць пад знос, як гэ та ледзь не ад бы-
ло ся з ка та ліц кім кляш та рам, пе ра бу да ва ным у 1930-я га ды 

пад ма шын на-трак тар ную стан цыю. Мы — паў та ра дзя сят ка 
ва лан цё раў у скла дзе лі цэ іс таў, сту дэн таў, пе да го гаў, эк-

скур са во даў, жур на ліс таў, ар хі тэк та раў і мас та коў — пры-
еха лі ў Сма ля ны, каб рас пра ца ваць не па срэд на на мес цы 

кан цэп цыю гіс то ры ка-куль тур на га комп лек су.

Ар хі тэк та ры пра цу юць над пла нам бу ду ча га куль тур на га комп лек су.
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