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Муж чы ны — тоў сты і тон кі, маг лі су-
стрэц ца ў лю бым ін шым мес цы. На ват на 
ін шым кан ты нен це, у чу жой да лё кай кра і не, 
у не зна ё мым го ра дзе. Маг лі, але су стрэ лі ся 
на ста ліч ным ба за ры, на ву лі цы, там, дзе ў 
кан цы чэр ве ня па чы на юць пра да ваць ма ла-
дую буль бу. Не тую, якую вя зуць з Аф ры кі, 
— жоў цень кую, чыс цень кую, роў нень кую, а 
бе ла рус кую. Шур па тую, бруд ную, у вы гля-
дзе якой ёсць неш та кас міч нае і ад на ча со ва 
та кое звык ла ад веч нае, што і раз ва жаць 
пра гэ та не хо чац ца. Ёсць і ўсё на гэ тым. 
Ма ла дая буль ба ля жа ла ў роз на ка ля ро вых 
плас ты ка вых мі сах і пах ла зям лёй, бо бы ла 
бес са ром на бруд най, і гэ та ні ганд ля роў, ні 
са му буль бу ні коль кі не бян тэ жы ла.

Тоў сты гля дзеў на буль бу, і ху ды муж чы на 
гля дзеў на буль бу, на ёй і сыш лі ся іх по зір-
кі. Ху ды вы гля даў аку рат на, да гле джа на, у 
ле вай ру цэ тры маў па ра сон. Тоў сты, хоць і 
быў чыс та па го ле ны, але на да гле джа на га не 
ўда ваў. На ім быў шэ ры ста ры пла шчык з за-
ка рот кі мі ру ка ва мі, ад віс лы мі кі шэ ня мі, да бі-
тыя ча ра ві кі і аб тра па ныя бла кіт ныя джын сы. 
Зда ва ла ся, што шэ ры плашч тоў сты муж чы-
на апра нуў вы пад ко ва. Спя шаў ся і сха піў той, 
што пер шым тра піў ся пад ру ку.

Ра ней і тоў сты і тон кі жы лі і пра ца ва лі 
ў ад ным го ра дзе, але тое бы ло ра ней. На 
дум ку тоў ста га — вель мі даў но, у ін шым 
жыц ці. Тон кі ж лі чыў, што зу сім і не шмат 
ча су пра мі ну ла, як яго пе ра вя лі на но вую 
і больш ад каз ную пра цу ў ста лі цу.

Але яны па куль не ўба чы лі адзін ад на го, 
не па зна лі. Яны гля дзе лі на ма ла дую буль-
бу ў роз на ка ля ро вых плас ты ка вых мі сах. 
Ніхто з іх не ду маў, што буль ба мае ней кі 
ін шы сэнс, акра мя пер ша сна га, та го, што 
яна — смач ны, жа да ны і звык лы пра дукт. 
Ганд ляр ка з вуз кім ка та ліц кім тва рам, цём-
на ва ло сая, аб вет ра ная, моўч кі ча ка ла, што 
ска жуць па куп ні кі. Тоў сты аб ліз нуў пе ра-
сох лы рот. Ён зна рок па ехаў на ба зар, каб 
вяр нуц ца ў ін тэр на цкі па кой з тор бай, у якой 
бу дзе буль ба. Ён не ста не яе шкрабс ці, не 
бу дзе абі раць. Ён хут ка, але ста ран на па мые 
ха лод най ва дой. Па шу руе ду жы мі паль ца мі 
кож ную буль бі ну, пе ра ма цае, быц цам па зна-
ё міц ца. По тым вы вер не ў каст руль ку, за лье 
чыс тай ва дой і па ста віць на плі ту. Ён бу дзе 
ста яць і гля дзець. Бу дзе ды хаць буль бя ным 
ду хам і слу хаць, як буль кае кі пень, як буль-
бін кі пад скок ва юць, быц цам жы выя, і не жа-
да юць ва рыц ца. Ён на ды ха ец ца буль бя най 
па рай. Ашчад на па со ліць. Джа лам на жа, як 
пча ла дух мя ную квет ку, не цярп лі ва пач не 
вы пра боў ваць, пра вя раць, ці зга та ва ла ся. 
По тым па ста віць чор ную чы гун ную па тэль-
ню, лі не алею, ад цэ дзіць буль бу і — на па-

тэль ню. Алей пач не пстры каць, шквар чэць. 
Буль ба пач не ру жа вець, а по тым з'я віц ца на 
ёй цём ная, дзе-ні дзе за ла тая з чыр ван ню 
ска ры нач ка... І на стол, па куль тая ска ры-
нач ка хрумс ткая. Ме на ві та гэ та га мо ман ту 
тоў сты муж чы на ў чу жым пла шчы і ча каў 
аж ча ты ры га ды.

Ка лі пер шая част ка та го, як лепш пры-
га та ваць буль бу і ў тоў ста га, і ў тон ка га 
су па да ла, то дру гая ад роз ні ва ла ся. Не 
вель мі, але ад роз ні ва ла ся.

Ганд ляр ка па цер ла да лонь аб да лонь. 
Гэ ты рух бруд ных, да ло няў і су хой зям лі на-
ра дзіў мяр зот ны гук. Праў да, ён быў амаль 
не чут ны, але ёсць мо ман ты, ка лі да стат ко ва 
ўба чыць, каб па чуць. Па куп ні коў пе ра смык-
ну ла. Тут яны тар га ну лі ся і па гля дзе лі адзін 
на ад на го. Па гля дзе лі і ска мя не лі, на ват ды-
хаць пе ра ста лі. Так яны ста я лі веч насць, 

а доў жы ла ся яна ўся го толь кі се кун даў пят-
нац цаць... Але яна бы ла — веч насць. Ме-
на ві та та кім сло вам і на зы ва юць тое, што 
доў жыц ца, доў жыц ца і пры ціс кае, ду шыць, 
на кры вае, як ве ка тру ны...

Ка ра цей, муж чы ны ста я лі бяз гуч на, але іх 
ка ла ці ла. І ма ла дая буль ба ля жа ла по бач у 
роз на ка ля ро вых плас ты ка вых мі сах, па тры 
кэ гэ ў кож най, але, ка лі па пра сіць, то пра да-
вач ка (яе твар змя ніў ся, рот сціс нуў ся ў кры-
вую рыс ку) мо жа і кі ла грам уз ва жыць...

...Ча ты ры га ды та му тоў сты пра ца ваў 
хі рур гам у аб лас ной дзі ця чай баль ні цы. У 
баль ні цу пры вез лі дзе ся ці га до ва га хлоп-
чы ка, які па спра ба ваў спы ніць ко ла ску та-
ра. Пра вую ру ку ко ла зня ве чы ла, паль цы 
ві се лі на ка вал ках ску ры. У хі рур га зме на 
скон чы ла ся, ён па спеў зняць ха лат і ста-
яў бо сы пе рад ша фай, як пе рад ка бін кай 

ліф та. У ка зён ны ка бі нет, дзе пах ла ле ка мі 
і по там, за бег ху ды. Ён пра сіў хі рур га да-
па маг чы, звяр таў ся па баць ку, і го лас яго 
трым цеў. Тоў сты хі рург лі чыў ся леп шым 
у баль ні цы, пра гэ та ве да лі і дак та ры, і 
па цы ен ты. Хі рург ска заў ху до му, спа кой-
на і бес са ром на, што сён ня ён ад ста яў за 
ста лом дзе вяць га дзін, што ён ледзь жы-
вы, але ён па спра буе... За ду маў ся і стро га 
да даў, што каш та ваць яго да па мо га бу дзе 
дзве з па ло вай ты ся чы. Ён па спеў агле-
дзець хлоп чы ка, зір нуў і на здым кі, хоць 
яго зме на і скон чы ла ся, а та му ве даў, што 
яго ча кае. Су ма га на ра ру вы ні ка ла з даў-
ня га на ме ру па мя няць свой да бі ты «Форд» 
на ма ла дзей шы і леп шы аў та ма біль. Ху ды 
на ват і не за ду маў ся, па га дзіў ся, бо не ве-
даў і не меў ін ша га вый сця.

Ад апе ра цый на га ста ла хі рург і ўся бры га-
да ады шлі ў па ло ве на трэц юю, ка лі за вок на-
мі яр ка зі ха це лі зор кі. Хі рург ледзь тры маў ся 
на на гах, а во чы бы лі чыр во ныя...

За лет нія ме ся цы хі рург зра біў ча ты ры 
апе ра цыі. Склаў, сшыў, са браў, пра са чыў, 
каб пра віль на на кла лі гіпс. Праз коль кі 
ча су раз рэ заў, ра за браў, склаў і за шыў... 
Пры му сіў тон кія бэ за выя дзі ця чыя паль-
цы згі нац ца, пры му сіў слу хац ца і слу жыць 
гас па да ру. Дак та ры ў баль ні цы ка за лі, што 
та кое мог зра біць толь кі Бог, які да па ма гаў 
ру кам хі рур га. Баць кі, ка лі апош ні раз зня-
лі гіпс, уба чы лі дзі ця чую ру ку і спа ло ха лі ся, 
але і ўздых ну лі з па лёг кай. Дзве з па ло вай 
ты ся чы до ла раў бы лі ад кла дзе ны на ад па-
чы нак. Тон кі даў но абя цаў жон цы мо ра. Ён 
пры нёс кан верт у ка зён ны ка бі нет. Хі рург 
ста яў пе рад ша фай бо сы, тры маў у ру цэ 
ха лат. Узяў гро шы і ска заў, што з дзі цем 
усё бу дзе доб ра. Тон кі мір гаў і мру жыў ся, 
быц цам у но се ка зы та ла, на ват во чы сля-
зі лі ся. Хі рург ад чуў не бяс пе ку. У ка бі нет 
увай шлі трое ў цы віль ным і хі рур га арыш-
та ва лі. Кан верт з гра ша мі ля жаў у кі шэ ні 
яго джын саў. След ства, суд, пяць га доў. 
Але тро хі па шан ца ва ла. Хі рург з жон кай 
яшчэ ра ней ра зы шоў ся і жыў з асіс тэнт-
кай. Акра мя ста ро га «Фор да» і не да бу-
да ва на га ле ці шча з па чар не лы мі рэ бра мі 
крок ваў, ні чо га не меў. Ад ся дзеў тры га ды, 
дзе вяць ме ся цаў і два тыд ні.

Муж чы ны ста я лі бяз гуч на. І ма ла дая 
буль ба ля жа ла по бач у роз на ка ля ро вых 
плас ты ка вых мі сах, па тры кі ла гра мы ў 
кож най, але, ка лі па пра сіць, то пра да вач ка 
з па хмур ным тва рам мо жа і кі ла грам уз ва-
жыць, і па ло ву... Але пра да вач ка ады шла 
ад свай го пры лаў ка, ад буль бы, бо ад чу ла 
ня доб рае.

Пра віль на бы ло б, каб тоў сты рап там 
спы таў тон ка га: «Ну, як ру ка ў твай го хлоп-
чы ка?». Лі та ра тур на, мо жа, і пра віль на, але 
пы тан не не пра гу ча ла. Яно за ста ло ся ві-
сець, як тая зня ве ча ная дзі ця чая ру ка — 
цяж кая, не пад няць.

Яны не ку пі лі ма ла дой бе ла рус кай 
буль бы. Яны пай шлі ў роз ныя ба кі. Так у 
кос ма се бяз гуч на сы хо дзяц ца раз у міль-
ё ны га доў пла не ты, каб раз ля цец ца яшчэ 
на міль ё ны га доў... Але ўсё ў ру цэ Бо жай, 
як і су стрэ ча гэ тых лю дзей...

Ку мiр мно гiх, лю бi мец бе-
ла ру саў лi тоў скi ак цёр Юо-
зас БУД РАЙ ЦIС на не каль кi 
дзён пры яз джаў у Мiнск, 
каб зняц ца ў фiль ме пад 
ра бо чай наз вай «Бе лыя ро-
сы-2». Мяр ку ец ца так са ма, 
што сё ле та Юо зас Ста нi сла-
вас увой дзе ў склад жу ры 
кi на фес ты ва лю «Лiс та пад», 
пад час яко га, маг чы ма, 
адбу дзец ца яшчэ i фо та-
вы ста ва ак цё ра. Як вя до ма, 
Буд рай цiс за хап ля ец ца фа-
та гра фi яй.
А па куль 72-га до вы ак цёр 
рас па вёў «Звяз дзе» пра 
свай го ге роя Хо да са, «бе-
лы го рад» Мiнск i тое, ча му 
ад дае боль шую пе ра ва гу 
паэ зii i кi но, чым про зе i тэ-
ат ру.

— Юо зас Ста нi сла вас, цi ад-
ра зу вы па га дзi лi ся на ро лю 
Хо да са, ка лi па ба чы лi сцэ на-
рый?

— Асаб лi ва не ва гаў ся. Гэ та 
та кi свет лы, праз рыс ты ма тэ ры-
ял. Мне па да ец ца, да во лi рэд кi 
для сён няш ня га ча су. Доў га не 
трэ ба бы ло ду маць. Тым больш, 
ка лi з рэ жы сё рам (Аляк санд рай 
Бу тар. — Аўт.) па раз маў ляў, ста-
ла зра зу ме ла, што ча ла век ве-
дае, ча го хо ча.

— Цi па доб ны ваш ге рой на 
вас?

— Як ска заць, мой ге рой 
заўж ды кры ху па доб ны на мя не. 
Ак цёр заўж ды тро хi ся бе iг рае. 
Хо чаш — не хо чаш. Жыц цё — гэ-
та ме лад ра ма, аба вяз ко ва не дзе 
зной дзец ца, чым тваё жыц цё су-
да кра на ец ца са сцэ на ры ем.

— А што вы ду ма е це пра 
фiльм «Бе лыя ро сы» Iга ра 
Даб ра лю ба ва, рэ мэй кам або 
пра ця гам яко га на зы ва юць 
фiльм, у якiм вы ця пер зды-
ма е це ся?

— Я, на жаль, яго не ба чыў. 
Нi чо га не ма гу ка мен та ваць. 
Збi раў ся па гля дзець, але ў мя не 
ма ла ча су, каб гля дзець фiль мы. 
Па кi ну гэ та на бу ду чы ню.

— Ка лi вы апош нi раз бы лi 
ў Мiн ску i якiя ў вас, на огул, 
ура жан нi ад го ра да?

— У Мiн ску я быў апош нi раз 
га ды тры-ча ты ры та му, ка лi мы 
пры во зi лi «Чай ку» Чэ ха ва ў па-
ста ноў цы Бал тый ска га до ма, 
Вай ткус па ста вiў. Та ды ў мя не 
быў адзiн дзень воль ны. Але час 
ля цiць так хут ка! Я зай шоў у кнi-
гар ню. Па куль там па кор паў ся. 
Асаб лi ва па го ра дзе не па гу ляў. 
Але з акна ма шы ны я ўба чыў, 
што го рад вель мi чыс ты, свет-
лы, ахай ны, лёг кi. Нi бы та бе лы 

го рад. Да ро гi доб рыя. На род так-
са ма та кi, не ска заць, каб над та 
са мот ны. Пры нам сi, тыя, што па-
ды хо дзi лi да мя не на ву лi цах. Усё 
так па-хат ня му, па-свой ску.

— Не сак рэт, што вы шмат 
чы та е це. I за раз вы зга да лi пра 
кнi гар ню. А з бе ла рус кай лi та-
ра ту рай зна ё мыя?

— На жаль, ве даю не шмат. 

Бы ка ва ве даю. Вер шы Ян кi Ку па-
лы чы таў. Праў да, у пе ра кла дзе 
на рус кую мо ву. Больш не ма гу 
нi чым па хва лiц ца. Ха ця не! Яшчэ 
чы таў вер шы баць кi на шай акт-
ры сы Жэ нi Жу ко вiч, якая ў фiль-
ме iг рае Па лi ну. Мi лыя, пры ем-
ныя вер шы. Ну, i яшчэ Пет ру ся 
Броў ку.

— Атрым лi ва ец ца, што вы 
больш лю бi це паэ зiю?

— Ну, як ска заць? Вер шы я 
люб лю, але больш, вя до ма, не ў 
пе ра кла дзе. Рус кiя вер шы. Та му 
што чы таць вер шы па-анг лiй ску 
мне скла да на. Усё-та кi каб чы-
таць паэ зiю, трэ ба вель мi доб-
ра ве даць мо ву. Про зу мож на 
чы таць. А паэ зiя ў пе ра кла дзе 
ства рае не тое ўра жан не. Та му 
ў ар ыг i на ле я чы таю вер шы па-
лi тоў ску i па-рус ку. Ну, i поль-
скiя, та му што поль скую мо ву 
да во лi доб ра ве даю. На огул, я 
люб лю пе ра чыт ваць. Вось ня даў-
на вы пус цi лi ў Маск ве аў тар скi 
ва ры янт «Свя та, якое заўж ды з 
та бой» Эр нэс та Хэ мiн гу эя, пра 
Па рыж яго дзён нi ка выя ўра-
жан нi. Ка лi не па мы ля ю ся, сын 

пiсь мен нi ка пад рых та ваў гэ тае 
вы дан не. Я пе ра чы таў, уз га даў 
ма ла досць. У 1975 го дзе, ка лi 
ез дзiў у Па рыж, я браў з са бой 
гэ тую кнi гу. Ну, i тут у Мiн ску за 
два днi пра чы таў дзве кнi гi. На 
лi тоў скай — Ху ан Кар лас Анэц цi, 
прад стаў нiк плы нi ла цi на а ме ры-
кан ска га ма гiч на га рэа лiз му. Не 
та кi вя до мы, усё больш чы та юць 

Габ ры э ля Гар сiя Мар ке са, Кар-
пен це ра, Вар га са Льё су. I амаль 
да чы таў кнi гу Со ла Бел оў, яко га 
вель мi люб лю. Гэ та кла сiк аме-
ры кан скай лi та ра ту ры на ўзроў нi 
Фоль кне ра.

— У вас ве лi зар ны во пыт 
пра цы ў тэ ат ры i кi но. Але сён-
ня з мя ня юц ца па ды хо ды ак цё-
раў да пра цы. Што вы за ў ва жа-
е це ў гэ тым пра цэ се?

— Мне зда ец ца, ра ней больш 
дас ка на ла лю дзi пра ца ва лi i рых-
та ва лi ся да пра цы, чым за раз. 
Ха ця ра зум ныя лю дзi ўсё ра зу-
ме юць i пра цу юць доб ра i сён ня. 
Але шмат хто пад да ец ца спеш-
цы, шмат бе гу, каб па спець за ра-
бiць паў сюль-паў сюль. Га лоў нае 
— гро шы... Што для ак цё раў май-
го па ка лен ня нi ко лi не з'яў ля ла ся 
га лоў ным. Для нас быў важ ны 
ма тэ ры ял, пад рых тоў ка, пра ца з 
рэ жы сё рам, рэ пе ты цыi. А ця пер 
усе вель мi спя ша юц ца, бя гуць, 
усё тэх нi ты за ва на i ўсё на ней-
кiм над ры ве. I вя до ма, па ту ран-
не дрэннна му гус ту — усе гэ тыя 
экш ны, якiя ўжо гля дзець не маг-

чы ма. Але яны доб ра пра да юц ца. 
Пад рас та ю чае па ка лен не ха пае 
тое, што да рос лыя гля дзяць. I 
по тым iм да вай толь кi гэ та. Ка лi 
я ўклю чаю тэ ле вi зар, а там Ван 
Дам цi нех та па доб ны, зна чыць, 
я не бу ду гля дзець гэ ты фiльм. 
Па ак цё рах мож на вы зна чыць, 
што за кi но. Рэд ка бы вае, ка лi з 
та кi мi ак цё ра мi доб ры кра наль ны 
фiльм. I зды ма юць сён ня вель-
мi хут ка, бя гом, на ват тэкс ту не 
ве да юць. Пi шуць на сця не тэкст, 
хлоп-хлоп, ад зды ма лi, раз' еха-
лi ся. Я на ват iме нi не па мя таю 
ча ла ве ка, з якiм зды маў ся цэ лы 
дзень.

— У вас быў та кi во пыт?
— Так, бы ло, спя ша лi ся. Што 

ра бiць, зды маў ся. Але я больш 
люб лю за ся ро дзiц ца i спа кой на 
па пра ца ваць.

— А за бе ла рус кiм кi но со-
чы це?

— Не ма гу ска заць нi чо га дак-
лад на, бо не ма гу па хва лiц ца, 
што ба чыў неш та. Вось па зна-
ё мiў ся з ак цё ра мi, яны ўсе та кiя 
цу доў ныя. Вось з Вiк та рам Ма-
на е вым мы па сяб ра ва лi. Хлоп цы 
ма ла дыя — так са ма цу доў ныя. 
Гру па па да бра на ча роў ная, пры-
ем на пра ца ваць i шка да бу дзе 
раз вiт вац ца... А на огул ра ней я 
зды маў ся ў Бе ла ру сi: «Ру да бель-
ская рэс пуб лi ка», «Анас та сiя 
Слуц кая», ка лi па мя та е це.

— Якое, на огул, кi но вам па-
да ба ец ца?

— Я гля джу па проз вi шчах, 
хто рэ жы сё ры. Люб лю пе ра гля-
даць кла сi ку — Берг ма на, Ан та-
нi ё нi. З су час ных гля джу Бер та-
лу чы, Кiм Кi Ду ка, Джар му ша. У 
лю бым ра зе, ка лi я вi дэа са бе 
до ма ўклю чаю, то гля джу ста рыя 
фiль мы: Брэ со на, Луi Ма ля, на ват 
ран нiя да гу ка выя фiль мы. Вель мi 
iх люб лю — Мур нау, Пабст. Са-
вец кае кi но так са ма. Му ра та ву 
вель мi люб лю. Тар коў скi — на-
ту раль на, Юрый Гер ман. Ту ра ва 
вель мi люб лю, Аб ула дзэ. Шмат 
фiль маў, якiя мож на пе ра гля даць 
па не каль кi ра зоў.

— Апош нiм ча сам вы больш 
пра цу е це ў тэ ат ры цi ў кi но?

— Я больш пра цую ў кi но, ха ця 
тэ атр мя не не ад пус кае. У шта це я 
нi дзе не зна хо джу ся, але адзiн-два 
спек так лi ў год iг раю. Сва бод ны 
мас так. З апош ня га — мы па ста-
вi лi з Ос ка ра сам Кар шу но ва сам 
мо на-спек такль па п'е се Са мю э-
ля Бэ ке та «Апош нi за пiс Крэ па». 
Вось у па чат ку ле та. Да гэ та га я 
iг раў у «Вак хан ках» Еў ры пi да. Два 
та кiя спек так лi — i да стат ко ва.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.
Фо та Над зеi БУ ЖАН.

Са Свят ла най Ані сі ма вай, якая прад-
стаў ляе Бе ла рус кую на цы я наль на-
куль тур ную аў та но мію «Нё ман», мы 
су стрэ лі ся ў Бе ла рус кім та ва рыст ве 
па су вя зях з су ай чын ні ка мі за мя жой 
«Ра дзі ма». Гос ця з Таль я ці пры еха-
ла ў Бе ла русь у ад па чы нак. Пад час 
ду шэў най раз мо вы пры зна ла ся, што 
ўжо даў но ма рыць пе ра ехаць жыць 
у Мінск.

— Свят ла на, ад куль та кое жа дан не?
— Мой та та на ра дзіў ся ў Ка мян цы Брэсц-

кай воб лас ці. Скон чыў шко лу № 4 у Мін ску. 
Да гэ туль тут жы ве яго сяст ра. У Бе ла ру сі 
па ха ва ны мае дзед і ба бу ля. Ня гле дзя чы 
на тое, што я на ра дзі ла ся ў Ра сіі, Мінск лі чу 
сва ім род ным го ра дам. Пры яз джаю сю ды 
— і ад чу ваю ся бе як до ма. Бо тут я пра вя ла 
сваё дзя цін ства. Па пра ца ва ла і ў ад ным з 
дзі ця чых сад коў Мін ска. Та му ў мя не да гэ-
туль пра цоў ная кніж ка двух моў ная. Пас ля 
так атры ма ла ся, што вый шла за муж і пе-
ра еха ла жыць у Ра сію. Але з кож ным го дам 
мя не ўсё мац ней цяг не ў Бе ла русь. Маг чы-
ма, ка лі вый ду на пен сію, даў ніш няя ма ра 
споў ніц ца і я пе ра вя зу сю ды сваю сям'ю.

— А сям'я як ста віц ца да гэ та га?
— Цу доў на. Му жу май му тут вель мі па да-

ба ец ца. Пер шы раз мы сю ды з ім пры еха лі 
яшчэ да вя сел ля. Вя сель ныя кас цю мы, да-
рэ чы, тут на бы ва лі, ва ўні вер ма гу «Бе ла-
русь». Сы ны на шы так са ма з за да валь нен-
нем пры яз джа юць сю ды. І ця пер бы са мной 
пры еха лі, ка лі б не служ ба ў ар міі.

— А вы час та ў Бе ла ру сі бы ва е це?
— Раз у 2-3 га ды дак лад на. У нас вель мі 

рэд ка з му жам су па да юць ад па чын кі. У мя не 
заў сё ды ле там, у яго — па гра фі ку. На гэ ты 
раз па шчас ці ла: ад па чын кі су па лі, і мы, не 
раз дум ва ю чы, пра мя ня лі мора на па езд ку 
сю ды. Пры еха лі на ма шы не. Муж у за хап-
лен ні ад бе ла рус кіх да рог. За ўва жы лі, што ў 
вас шмат ста рых ін ша ма рак. Лю дзі ез дзяць 
на іх га да мі. У нас жа ў го ра дзе прак тыч на 
ўсе ін ша мар кі — но выя, бо на за меж ных ма-
шы нах, як пра ві ла, ез дзяць ба га тыя лю дзі. 
Усе ас тат нія на бы ва юць ВА Заў скія аў та-
ма бі лі. І мя ня юць іх вель мі час та. На прык-
лад, у нас гэ та пя ты па лі ку «ВАЗ». Нам так 
пра сцей, бо ай чын ныя ма шы ны неда ра гія, 
зап част кі заў сё ды ў на яў нас ці. Бо за вод на 
мес цы, як ка жуць, пад бо кам.

— Што звы чай на ве зя це з Бе ла ру сі?
— Цу кер кі. У нас у Таль я ці поў на ўкра ін-

скіх цу ке рак, а бе ла рус кіх ча мусь ці ня ма. У 
якас ці прэ зен ту вя зём бе ла рус кі баль зам, 
аба вяз ко ва «Бе ла веж скую». Ка лі дзе ці бы-
лі ма лень кі мі, на бы ва ла адзен не і абу так. 
Са ма, ка лі бы ла школь ні цай, усе ка ні ку лы 
пра во дзі ла тут. Як ця пер па мя таю, вез ла з 
Бе ла ру сі школь ную фор му, ран цы, сшыт-
кі, алоў кі, дзён нік... Ця пер жа мы вя зём з 
Бе ла ру сі пе ра важ на ўра жан ні. Ста ра ем ся 
не дзе па бы ваць, неш та па гля дзець. У мі-
ну лую па езд ку, на прык лад, з'ез дзі лі ў Мір і 
Ня свіж. Та ды Ня свіж скі за мак яшчэ быў на 
рэ кан струк цыі... Та му ця пер хо чам на ве дац-
ца ту ды яшчэ раз.

— А бе ла ру сам, якія за хо чуць па ехаць 
у Таль я ці, што па ра і це па гля дзець?

— У нас, вя до ма ж, ня ма та кіх зам каў, 
як у вас. За тое мож на па дзі віц ца на пра-
сто ры. У Бе ла ру сі не маг чы ма ад чуць маш-
таб насць, тут усё ка мер на. А ў нас ста іш 
на бе ра зе Вол гі — і не ві даць ёй ні кан ца ні 
краю... Уцё сы, пра стор ныя па лі... Ёсць у го-
ра дзе вя ліз ная Волж ская гід ра элект ра стан-
цыя. На тэ ры то рыі аў та за во да зна хо дзіц ца 
ўні каль ны му зей ва ен най тэх ні кі. Цу доў на 

ад па чыць мож на на ста рых Жы гу лёў скіх 
га рах. Той, хто бу дзе ў Таль я ці, мо жа на ве-
даць наш аб лас ны цэнтр — Са ма ру. Так са-
ма ці ка вы го рад.

— Свят ла на, рас ка жы це, як ваш лёс 
пе ра плёў ся з «Нё ма нам»?

— Я вы кла даю ў Таль я цін скім хі мі ка-
тэх на ла гіч ным ка ле джы. А вось гэ та мае 
сту дэн ты (па каз вае фо та зды мак), мы з імі 
ства ры лі арт-гру пу «Спад чы на». Ле тась з 
пес няй «Ка сіў Ясь ка ню шы ну» хлоп цы ста лі 
лаў рэ а та мі га рад ско га фес ты ва лю «Сту-
дэнц кая вяс на». Як раз для ўдзе лу ў гэ тым 
фес ты ва лі нам па трэб ны бы лі бе ла рус кія 
на цы я наль ныя кас цю мы. Нех та па ра іў звяр-
нуц ца ў гра мад скую ар га ні за цыю «Бе ла-
рус кая на цы я наль на-куль тур ная аў та но мія 
«Нё ман». У ін тэр нэ це я знай шла ну мар Люд-
мі лы Іва наў ны Дзё мі най, што ўзна чаль вае 
«Нё ман». Яна ад ра зу ж вы зва ла ся да па маг-
чы. З та го ча су мы і су пра цоў ні ча ем.

— А ці шмат у Таль я ці бе ла ру саў?
— Не, уся го не каль кі ты сяч за ста ло ся. У 

мя не та та скон чыў Мін скі па лі тэх. І па ехаў, 
як ма ла ды спе цы я ліст, пра ца ваць на Волж-
скі аў та ма біль ны за вод. Вось у той час, рас-

па вя даў, вель мі шмат бы ло бе ла ру саў.
— Што ў Таль я ці ёсць бе ла рус ка га, 

акра мя «Нё ма на»?
— Аў то бу сы ва шы ез дзяць у нас, з ніз кімі 

па ро га мі. Лю дзям яны вель мі па да ба юц ца. 
Трак та ры, вя до ма. У нас на ват у Са ма ры 
ёсць ды лер скі цэнтр Мінск ага трак тар на-
га за во да. «Бел вес таў скіх» крам шмат па 
го ра дзе. Бе ла рус кі абу так доб ры па якас-
ці і не да ра гі, та му, вя до ма, ка рыс та ец ца 
па пу ляр нас цю. Ёсць на ват кра ма «Ля нок». 
Са мае ці ка вае: шыль да дак лад на та кая ж, 
як і ў Мін ску на пло шчы Не за леж нас ці. На-
рас хват у Таль я ці бе ла рус кі тры ка таж, плі ты 
«Гэ фест». У мя не до ма ста іць бе ла рус кі ха-
ла дзіль нік. Бе ла рус кія та ва ры ў нас лі чац ца 
якас ны мі. На огул да бе ла ру саў у нас доб ра 
ста вяц ца. Яны — лю дзі доб рыя, ду шэў ныя, 
у іх ня ма за то е най злос ці. Ніз кі па клон вам 
за за ха ван не па мя ці аб Вя лі кай Ай чын най 
вай не. Я вель мі шмат сва ім сту дэн там рас-
па вя даю пра вай ну на пры кла дзе Бе ла ру сі. 
Вель мі ра дуе, што мо ладзь, пры чым роз-
ных на цы я наль нас цяў — рус кія, укра ін цы, 
мард ві ны, па ля кі — ці ка віц ца бе ла рус кай 
гіс то ры яй, куль ту рай.

— Іс нуе мер ка ван не, што бе ла ру сы за 
мя жой не над та прад пры маль ныя. Возь-
мем, на прык лад, пунк ты гра мад ска га 
хар ча ван ня. Так, бе ла рус кіх страў няў, у 
ад роз нен не ад тых са мых ар мян скіх ці 
гру зін скіх, у све це ад сі лы пяць ці на бя-
рэц ца...

— Прос та ў ар мян ды гру зін гро шай па-
больш. На шай Люд мі ле Дзё мі най у прад-
пры маль нас ці не ад мо віш. Яна хоць і не 
ад кры ла кроп ку гра мад ска га хар ча ван ня, 
але дзя ку ю чы ёй бе ла ру саў ве да юць да-
лё ка за ме жа мі Таль я ці. Больш за 50 кан-
цэр таў у год да юць ан самб лі бе ла рус кай 
пес ні «Ку па лін ка» і «Зо рач кі». Што ты чыц ца 
на цы я наль най кух ні, то ў ма ёй сям'і вель мі 
лю бяць дра ні кі. Асаб лі ва з мяс ной на чын-

кай. Пе ра ка на на, што ка лі б на шы мяс цо-
выя біз нес ме ны ак ты ві за ва лі ся і ства ры лі 
бе ла рус кую аль тэр на ты ву ар мян скай кух ні, 
то ад клі ен таў не бы ло б ад бою. Адзін час 
іш ла раз мо ва, каб зра біць неш та на кшталт 
бе ла рус ка га ганд лё ва га куль тур на-за баў-
ляль на га комп лек су ў Таль я ці. Мне б вель мі 
ха це ла ся, каб гэ та ідэя ка лі-небудзь знай-
шла пад трым ку.

На дзея ДРЫ ЛА, фо та аў та ра
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БУД РАЙ ЦIС ВЯР НУЎ СЯБе ла ру сы ў све цеБе ла ру сы ў све це  ��

«ЖЫ ВУ Ў ПА ВОЛ ЖЫ, А ПРА ЦОЎ НАЯ КНІЖ КА 
Ў МЯ НЕ ДА ГЭ ТУЛЬ ДВУХ МОЎ НАЯ»

З акна ма шы ны я ўба чыў, 
што го рад вель мi чыс ты, 
свет лы, ахай ны, лёг кi. 
Нi бы та бе лы го рад.

Ка лi я ўклю чаю тэ ле вi зар, 
а там Ван Дам цi нех та 
па доб ны, зна чыць, я не бу ду 
гля дзець гэ ты фiльм. 

МА ЛА ДАЯ 
БУЛЬ БА

Ула дзі мір СЦЯ ПАН

Як вя до ма, апа вя дан не — адзін з са мых скла да ных лі та ра тур ных жан раў, 
асаб лі ва — ка рот кае апа вя дан не, якое па тра буе ад аў та ра най боль шай кан-
цэнт ра цыі дум кі, умен ня сфа ку сі ра ваць сваю ўва гу на са мым га лоў ным. Ад-
ным сло вам, ка лі апо весць мож на па раў наць з па на рам ным фо та, то ка рот кае 
апа вя дан не — гэ та, без умоў на, мак ра зды мак.
Ула дзі мір Сця пан — адзін з тых, ба дай, ня мно гіх на шых пра за ікаў, хто ў сва ёй 
твор час ці лю біць звяр тац ца да ка рот кай фор мы. Мас так па аду ка цыі, ён і ў 
про зе на дае вя лі кую ўва гу дэ та лі, што, ду ма ец ца, да лё ка не апош нюю ро лю 
ады гры вае ме на ві та ў не вя лі кіх па па ме ры пра за іч ных тво рах.

Алесь БА ДАК

У лю бое на двор'е ў вёс ку 
Кос кі Дзяр жын ска га ра ё-
на ідуць вер ні кі: тут па ха-
ва на ста ры ца Ва лян ці на, 

якая пер шая ў гіс то рыі 
Бе ла рус кай пра ва слаў най 
царк вы да лу ча ная да лі ку 

свя тых у чы не бла жэн най.

Ва лян ці ну Фё да раў ну яшчэ пры жыц ці на зы-
ва лі свя той. Яна ве да ла і мі ну лае, і су час насць, 
і бу ду чы ню. Яна ба чы ла ня бач нае, і, ка лі да 
яе пры хо дзі лі па ра іц ца, Ва лян ці на ад каз ва-
ла на пы тан ні, якія лю дзі на ват не за да ва лі. 
Кож ны дзень атры маць ду хоў нае су ця шэн не 
і да па мо гу ў жыц цё вых аб ста ві нах на ма гіл-
ку пры хо дзяць сот ні вер ні каў не толь кі з усёй 
Бе ла ру сі. Сю ды імк нуц ца па тра піць на ват з 
да лё ка га за меж жа.

Кры ху да лей, у су сед няй вёс цы Стань ка-
ва, вер ні кі хут ка змо гуць на ве даць царк ву, у 
якой хрыс ці лі Ва лян ці ну Фё да раў ну Су лкоў скую 
(так зва лі свя тую). Пас ля ка на ні за цыі свя той 
па ча ло ся ад наў лен не хра ма ў го нар свя то га 
Мі ка лая Цу да твор ца. Ужо не каль кі га доў гро-
шы на храм збі ра юць ра зам. Імя кож на га, хто 
ах вя руе, за ста ец ца на цаг лі нах. Па лом ні кі ўжо 
за раз за яз джа юць сю ды — каб на быць ва ду ды 
мас ла, асве ча нае на ма гі ле свя той Ва лян ці ны 
Мін скай.

На мес цы спа чы ну свя той Ва лян ці ны пра во -
д зяц ца ма леб ны па ня дзе лях. Па ча так на ба жэн-
ства ў 13.00.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.
Дзяр жын скі р-н.

ДА СВЯ ТОЙ ВА ЛЯН ЦІ НЫ — 
ПА СА МАЕ ПА ТА ЕМ НАЕ


