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№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012

1 2 3 4 5
1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 40 511,5 11 046,7 
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  - 
4 Средства в Национальном банке 1103 302 527,3 180 738,7 
5 Средства в банках 1104 284 695,2 186 260,1 
6 Ценные бумаги 1105  -  - 
7 Кредиты клиентам 1106 943 204,2 655 436,0 
8 Производные финансовые активы 1107 266,8 47 024,5 
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  - 

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 47 108,6 15 718,3 
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110  -  - 
12 Прочие активы 1111 48 749,1 31 587,6 
13 ИТОГО активы 11 1 667 062,7 1 127 811,9 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
15 Средства Национального банка 1201 68 055,7 66 442,5 
16 Средства банков 1202 325 579,7 248 150,4 
17 Средства клиентов 1203 895 226,0 579 469,6 
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  -  - 
19 Производные финансовые обязательства 1205 1 193,6  - 
20 Прочие обязательства 1206 34 521,4 5 176,2 
21 ВСЕГО обязательства 120 1 324 576,4 899 238,7 
22 КАПИТАЛ 
23 Уставный фонд 1211 144 787,0 144 787,0 
24 Эмиссионный доход 1212  -  - 
25 Резервный фонд 1213 8 239,3 7 239,3 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 4 986,7 3 777,9 
27 Накопленная прибыль 1215 184 473,3 72 769,0 
28 ВСЕГО капитал 121 342 486,3 228 573,2 
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 1 667 062,7 1 127 811,9 

Открытое акционерное общество
«Хоум Кредит Банк»
Республика Беларусь, 
220018, г. Минск, ул. Одоевского, 129.   
Тел.: (8017) 229 89 91, www.homecredit.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 года
ОАО «ХКБанк» (в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2013 года
ОАО «ХКБанк»

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012

1 2 3 4 5
1 Процентные доходы 2011 199 534,9 58 672,1 
2 Процентные расходы 2012 162 912,1 157 244,4 
3 Чистые процентные доходы 201 36 622,8 (98 572,3) 
4 Комиссионные доходы 2021 291 022,9 211 326,6 
5 Комиссионные расходы 2022 12 096,7 7 268,8 
6 Чистые комиссионные доходы 202 278 926,2 204 057,8 

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 203  -  - 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (644,5)  - 
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 2 797,6 2 929,5 

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 206 (7 021,2) (21 559,9) 

11 Чистые отчисления в резервы 207 38 966,9 (5 555,6) 
12 Прочие доходы 208 21 245,7 14 195,0 
13 Операционные расходы 209 125 141,4 77 490,9 
14 Прочие расходы 210 29 616,2 18 219,7 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 138 202,1 10 895,1 
16 Налог на прибыль 212 19 116,3 1 810,3 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 119 085,8 9 084,8 

(в миллионах белорусских рублей)

Заместитель Председателя Правления Сергеев С.В.

Главный бухгалтер Лаптенок Г.П.

Дата подписания «09» октября 2013 года.

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 18 от 24.05.2013 г. УНП 807000056.

Н
е вар та шу каць у гэ тых на тат-
ках пе ра каз ван ня шмат лі кіх 
гіс та рыч ных звес так пра Ня-
свіж і яго гас па да роў, уплы-

во вых маг на таў Ра дзі ві лаў, якія на 
пра ця гу ста год дзяў ства ра лі гіс то рыю 
на зем лях сён няш няй Бе ла ру сі і не 
толь кі — па гэ та, ка лі лас ка, да больш 
дак лад ных і да свед ча ных кры ніц, якіх 
ця пер больш чым да стат ко ва. Я ж, 
як ні со рам на ў гэ тым пры зна вац ца, 
увесь час блы та лася з гэ ты мі шмат-
лі кі мі Мі ка ла я мі Ра дзі ві ла мі, якія бы лі 
ў кож ным па ка лен ні. Доб ра яшчэ, што 
мя нуш кі свае ме лі, дык мож на не як 
ад роз ніць Мі ка лая Чор на га ад Ру до га 
і Сі рот кі... Толь кі мя нуш кі ды спра вы 
ня свіж скіх маг на таў, якія за ста лі ся ў 
гіс то рыі, і да па ма га юць за пом ніць, хто 
ёсць хто...

Упер шы ню я тра пі ла ў Ня свіж ле-
там 2004-га. Па тэ ле ба чан ні та ды рэ-
кла ма ва лі ней кае свя та, што па він на 
бы ло там ад быц ца — з ры цар скі мі ба-
я мі, спа бор ніц тва мі луч ні каў і ін шай 
«ся рэд ня веч най» ат ры бу ты кай, якая 
ця пер пры сут ні чае прак тыч на на ўсіх 
больш-менш знач ных фэс тах, а та-
ды яшчэ толь кі ўва хо дзі ла «ў мо ду». 
І мы, «гру па та ва ры шаў», вы ра шы лі 
па ехаць — Ня свіж па гля дзець і ў свя це 
пры няць удзел...

Ад ра зу вы ка жу сваё пе ра ка нан не, 
якое ўпер шы ню ўзнік ла та ды ў Ня-
сві жы і за тым не ад на ра зо ва па цвяр-
джа ла ся пад час ін шых ванд ро вак: 
ка лі вы са праў ды хо ча це па ба чыць 
ней кі го рад ці вёс ку, неш та пра яго 
да ве дац ца — не едзь це ту ды пад час 
вя лі кіх свят! Вя до ма, ка лі мэ та ва шай 
ванд роў кі — па штур хац ца ў на тоў пе 
ра зя вак, «на ін шых па гля дзець і ся бе 
па ка заць», па фа та гра фа вац ца з ры-
ца ра мі і іх конь мі, па каш та ваць поп-
корн і цук ро вую ва ту і на быць маг ні цік 
ці свіс туль ку на па мяць — зна чыць, 
вам ту ды да ро га. Але, па вер це, дзе ля 
гэ та га зу сім не аба вяз ко ва ехаць за 
не каль кі со цень кі ла мет раў — гэ та-
кі ж «джэнтль мен скі на бор» ра ней ці 
паз ней пры е дзе ка лі не не па срэд на ў 
ваш го рад ці вёс ку, то пры нам сі ку ды 
блі жэй...

Ад той пер шай па езд кі ў Ня свіж за-
ста ло ся па чуц цё со ра му ад та го, што 
сла ву тую Слуц кую бра му мы пры ня лі 
за га рад скую ра ту шу; здзіў лен не, ка-
лі ў шмат ты сяч ным на тоў пе су стрэ ла 
— ну прос та нос у нос су тык ну лі ся! — 
дач ку, якая пры еха ла на свя та з Мін-
ска (ма біль ні каў у нас та ды яшчэ не 
бы ло); рас ча ра ван не, што на па лац, 

дзе ля зна ём ства з якім мы, улас на 
ка жу чы, і еха лі, уда ло ся па гля дзець 
толь кі зда лёк... І жа дан не, амаль што 
ўпэў не насць: трэ ба ў Ня свіж пры ехаць 
яшчэ! І не ад ной. Бо свае аса біс тыя 
ўра жан ні, на ват са мыя яр кія, мне зда-
юц ца на шмат сла бей шы мі, чым раз-
дзе ле ныя з сяб ра мі і зна ё мы мі...

Як вя до ма, га лоў ная ру ха ю чая сі ла 
лю бой спра вы — жа дан не зра біць яе, 
і ка лі яно вя лі кае, то пе рад ім ска ра-
юц ца ўсе пе ра шко ды і «ня ўвяз кі». Не-
здар ма ж ка жуць, што жа дан не — гэ та 
ты ся ча маг чы мас цяў, а не жа дан не — 
ты ся ча пры чын...

Не ўза ба ве мы ар га ні за ва лі ка лек-
тыў ную «эк скур сій ную вы лаз ку» ў 
Ня свіж.

В
е даю, што ёсць ту рыс ты — 
і іх ня ма ла! — якія ад да юць 
пе ра ва гу не ар га ні за ва ным 
эк скур сі ям: маў ляў, тое, што 

рас ка жа эк скур са вод, мож на па чы-
таць у кні зе ці ў тым жа ін тэр нэ це, да 
та го ж та кі рас по вед — гэ та толь кі 
яго аса біс тыя ве ды, пе ра ка нан ні і г.д., 
якія ён на вяз вае ту рыс там, а хо чац ца 
мець і аса біс ты по гляд. Па ва жаю гэ-
ты пункт гле джан ня. Але ўсё ж лі чу 
за леп шае, каб нех та ра зум ны і да-
свед ча ны рас ка заў пра не зна ё мыя 

мяс ці ны. Бо не ад на ра зо-
ва зда ра ла ся, што з-за 
ад сут нас ці тал ко ва га эк-
скур са во да ўра жан ні ад 
па да рож жа аказ ва лі ся 
ня поў ны мі, «зма за ны мі», 
а неш та — маг чы ма, са-
мае важ нае! — уво гу ле 
пра хо дзі ла мі ма.

Не за доў га да та го Ня-
свіж скі па лац пе ра жыў 
сваю чар го вую тра ге дыю 
— у ім ад быў ся па жар, які 
моц на па шко дзіў бу ды нак 
і яго ўнут ра нае ўбран не, 
і та му ён быў за чы не ны 
для на вед ні каў. З гэ тай 
пры чы ны пра па лац і яго 
гас па да роў Ра дзі ві лаў эк-
скур са вод ка рас каз ва ла 
нам ва ўнут ра ным дво ры-
ку. Дзя ку ю чы яе рас по-
ве ду (а пас ля — на бы тай 
пад час той ванд роў кі кні-
зе «Ня свіж і Ра дзі ві лы») 
я па ча ла раз бі рац ца ў 
шмат лі кіх Ра дзі ві лах. 
І ця пер Юрый Ра дзі віл, 
та ле на ві ты пал ка во дзец, 
які пе ра ма гаў на шмат 
пе ра ўзы хо дзя чыя сі лы 
та тар, кры жа каў, мас коў-
цаў, аса цы ю ец ца ў мя не 
са зван нем пе ра мож цы. 
А лёс яго сы на Мі ка лая 
Ра дзі ві ла Ру до га, які пра доў жыў баць-
ка ву спра ву і за пі саў на свой ра ху нак 
шмат но вых вя лі кіх пе ра мог (і за тым 
пла каў, сто я чы на ка ле нях пе рад ка ра-
лём Жы гі мон там, за клі на ю чы яго імем 
Ягай лы не пад піс ваць Люб лін скую 
унію, якая па збаў ля ла не за леж нас ці 
Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае) з лё са мі 
мно гіх бе ла рус кіх па тры ё таў, якія не 

шка да ва лі ся бе дзе ля не за леж нас ці 
Ра дзі мы і за тым бы лі жорст ка пад-
ма ну тыя бы лы мі са юз ні ка мі.

Мі ка лай Ра дзі віл Чор ны ў ма ім ра зу-
мен ні — не толь кі та ле на ві ты эка на міст 
і гас па дар нік, але і шчы ры па тры ёт, 
які дзе ля та го, каб Вя лі кае Княст ва Лі-
тоў скае ста ла не за леж ным ад За ха ду 
і Ус хо ду, спра ба ваў на яго тэ ры то рыі 
ўка ра ніць но вую рэ лі гій ную плынь 
— пра тэ стан тызм. А дру гі Мі ка лай 
— Крыш тоф Ра дзі віл Сі рот ка — ванд-
роў нік, які ў ХVІ ста год дзі аб' ехаў не 
толь кі ўсю Еў ро пу, дзе атры маў бліс ку-
чую аду ка цыю (гэ та па тым ча се бы ло 
не дзі ва), але па бы ваў і на Бліз кім Ус-
хо дзе: у Сі рыі, Па лес ці не, Егіп це, а гэ та 
вам не на са ма лё це за не каль кі га дзін 
да ля цець, на та кія ванд роў кі па трэб ны 
бы лі га ды. Ад туль пер шы бе ла рус кі ту-
рыст пры вёз шмат но вых ве даў, якія 
воб раз на і та ле на ві та апі саў у сва іх 
«Ванд роў ках...», і эк за тыч ных звя роў 
і пту шак для Ня свіж ска га звя рын ца. 
А яшчэ ён быў мі ла сэр ным і шчод рым 
да абяз до ле ных — да па ма гаў сі ро там 
і жаб ра кам і на ват за вя шчаў, каб па ха-

ва лі яго ў жаб рац кім адзен ні і тру ну нес лі 
жаб ра кі. Ча мусь ці мне ён най больш сім-
па тыч ны...

Мі хал Ка зі мір Ра дзі віл Ры бань ка ў 
мя не (пра бач це, муж чы ны!) аса цы ю  ец ца 
най перш з імем яго вы со ка аду ка ва най, 
ра зум най і та ле на ві тай жон кі Уршу лі: ка-
жуць, што ме на ві та пад яе ўплы вам і з яе 
да па мо гай Ры бань ка не прос та ад ра дзіў 

зруй на ва ныя шве да мі Ня свіж і за мак, 
але зра біў го рад куль тур най ста лі цай 
краю: тут у ХVІІІ ста год дзі пра ца ва ла 
дру кар ня, дзей ні ча ла ка пэ ла і пры гон ны 
тэ атр, у якім ста ві лі ся п'е сы, якія пі са ла 
ў тым лі ку і Уршу ля, а за тым — на ват 
опер ныя і ба лет ныя спек так лі.

Ну, а пра бе ла рус ка га мюнх гаў зе-
на Па не Ка хан ку (Ка ра ля Ста ні сла-
ва Ра дзі ві ла) і яго, як сён ня ска за лі 
б, «пры ко лы» з ка тан нем на сан ях 
па со лі, кон ным пры ез дам у за лу на 
тэ ат раль ныя спек так лі, вы ез дам на 
пра гул ку ў брыч цы, за прэ жа най мядз-
ве дзя мі, ве да юць, на пэў на, усе. Пра 
яго пі шуць най больш. Хто — як пра 
п'я ні цу, гу ля ку і фан та зё ра, хто — як 
пра шчы ра га па тры ё та свай го краю. 
Якая з іпас та сяў больш праў дзі вая, 
па спра буй це вы зна чыць з вы шы ні на-
ша га ча су, амаль праз два ста год дзі 
пас ля яго жыц ця. Ка лі атры ма ец ца...

Гэ та, вя до ма, да лё ка не ўсе Ра дзі ві-
лы, якія па кі ну лі свой след у гіс то рыі. Але 
ж я абя ца ла, што не бу ду пра гіс то рыю, а 
бу ду — пра свае ўра жан ні ад спат кан ня з 
Ня сві жам. Та му пра іх і пра цяг ваю...

У 
па лац пад час та го на вед ван ня 
Ня сві жа, як я ўжо ка за ла, нам 
тра піць не ўда ло ся. Але фар-
ны кас цёл мы не аб мі ну лі.

Дзіў ныя ад чу ван ні апа ноў ва юць, ка лі 
трап ля еш у храм, яко му больш за ча ты-
ры ста год дзі. Так, ён ураж вае як твор 
ар хі тэк тур на га мас тац тва — не здар ма 
ж гэ та адзін з леп шых бу дын каў італь-

ян ска га дой лі да Бер нар до ні. Але мя не 
ў та кіх вы пад ках звы чай на кра нае не 
пры га жосць, не ве ліч хра ма і яго рос-
пі саў. І на ват не над ма гіль ныя пом ні-
кі, уста ноў ле ныя тут са мім Ра дзі ві лам 
Сі рот кам — яго сям нац ца ці га до ва му 
сы ну, што па мёр у Ба лон ні, і дру го му, 
што пай шоў з жыц ця не маў лём, і пом нік 

са мо му Сі рот ку — у адзен ні ванд роў ні-
ка-пі ліг ры ма, які мі (згод на з эпі та фі яй, 
на пі са най ім са мім) усе мы з'яў ля ем ся 
на гэ тай зям лі... Я ў та кіх вы пад ках ста-
ра юся ўя віць, коль кі лю дзей пры хо дзі лі 
за гэ тыя ста год дзі ў гэ ты храм, і пра што 
яны пра сі лі Бо га. І ра зу мею, што, хоць 
свет змя ніў ся вель мі моц на, лю дзі па вя-

лі кім ра хун ку, за ста лі ся ты мі ж... І гэ так 
жа баць кі про сяць зда роўя і шчас лі вай 
до лі сва ім дзе цям, а са мыя ня шчас ныя 
з іх, як той са мы Сі рот ка, аплак ва юць іх 
заў час ную смерць. Дзяў ча ты мо ляць аб 
шчас лі вым за муж жы, бяз дзет ныя — аб 
на шчад ках, ба га тыя — каб іх ба гац це 
пры мно жы ла ся, а бед ныя — каб бы ло 
з ча го зва рыць суп ці за цір ку, каб Уся-

выш ні па ка раў во ра гаў і па слаў уда чу 
ім са мім... І ўсе — у поў ным пе ра ка нан-
ні, што Бог слу хае за раз ме на ві та яго і 
да па мо жа — аба вяз ко ва, не мо жа не 
да па маг чы! — ме на ві та яму. І не ста-
міў ся Гас подзь за столь кі ча су вы слу-
хоў ваць што дня з усіх ку точ каў све ту 
ад но і тое ж?..

Звы чай на пад час на вед ван ня фар-
на га кас цё ла ту рыс там да ец ца маг-
чы масць на ве даць і фа міль ны склеп 
Ра дзі ві лаў, дзе за хоў ва юц ца 70 сар-
ка фа гаў з за баль за ма ва ны мі це ла мі 
маг на таў гэ та га ро ду. Па гля дзець на 
іх (на сар ка фа гі, вя до ма, не на це лы) 
мож на праз за бра ныя кра та мі дзве ры. 

Ну і па слу хаць неш та з та го, 
што ці хім шэп там рас каз вае 
пры гэ тым эк скур са вод. Што 
на зы ва ец ца, «і я там быў»... 
Паглядзела і паслухала. Але 
без эн ту зі яз му. Не люб лю эк-
скур сій па мо гіл ках. Та кое ад-
чу ван не, што пад гляд ваю за 
чу жым го рам...

А 
вось што па кі ну ла ў 
тую ванд роў ку не за-
быў нае ўра жан не, 
дык гэ та ня свіж скі 

парк — Аль ба. І на гэ ты раз 
мы толь кі па ра да ва лі ся, што 
за ста лі ся ад ны, без эк скур-
са во да: лід скія ка ле гі на вед-
ван не пар ку не за пла на ва лі ў 
сва ім ванд роў ным рас кла дзе, 
і мы пай шлі па гу ляць па пар ку 
ад ны. Без умоў на, ця пер ён зу-
сім не та кі, як быў пры Ра дзі ві-
лах: без аран жа рэі, звя рын ца 
з але ня мі, зуб ра мі ды мядз ве-
дзя мі, без штуч ных ва да ёмаў 
з ле бе дзя мі. Але ўсё роў на — 
утуль ны і пры го жы: гу ляў бы і 
гу ляў па та кім... На ват сён ня, 
уз гад ва ю чы той на строй, тую 
ці хую ра дасць, шка дую, што 
ча су на гэ та бы ло ня шмат. І 
вель мі ра ду ю ся, што мы яго 
ўсё ж знай шлі, бо пры ўсіх 
ін шых на вед ван нях Ня сві жа 
сла ву тая Аль ба вы па да ла з 
на шых марш ру таў.

Хоць уво гу ле я спа дзя ю ся, што і Ня-
свіж, і Мір, і По лацк, і Грод на, і ін шыя 
гіс та рыч ныя мяс ці ны на шай Бе ла ру сі 
ці за меж жа для кож на га — свае. Ка лі 
мае ўра жан ні не су па да юць з ва шы мі 
— вы ба чай це, ка лі лас ка. Я ра да ўжо 
та му, што яны ў вас ёсць.

■

Та кія сло вы ёсць у ма літ вах, якія чы та юц ца што-
дня. Але бы вае, што па ход у тэ атр па ўздзе ян ні на 
ду шу мо жа быць па доб ны да ма літ вы. Тэ атр мо жа 
да кры чац ца да глы бінь сэр ца, спа чат ку пе ра вяр-
нуць, а по тым па ста віць усё на свае мес цы. Як 
«(А)па ло нія» Кшыш та фа Вар лі коў ска га.

... Сціс ну ла сэр ца. Не хо ча сту каць. Уга вор ваю: да вай!.. 
Ну!.. Яшчэ трэ ба пра тры мац ца, яшчэ трош кі. Яшчэ трэ ба 
вы ка наць ней кае сваё га лоў нае абя цан не пе рад жыц цём. 
У кож на га — сваё. На ка на ван не. Жы веш, жы веш і ду ма-
еш, што ні чо га асаб лі ва га: бу дзён насць, тур бо ты — па куль 
на зра зу меў, што на ват у тым, што звык ла, пра віць баль 
і на паў няе ўсё сэн сам ад на, на ват ма лень кая, іск рын ка. 
Лю боў. Грэе. Ра дуе. А ка лі не грэе і не ра дуе, то ўсё ад но, 
толь кі яна ро біць ча ла ве ка жы вым. Гэ та ба лю ча-ад чу-
валь на-крык лі ва-жыц цё вае бя рэ верх і кі руе ўсі мі ўчын-
ка мі, што за бы ва еш пра ся бе. Ёсць толь кі яно. І та ды не 
страш на жыць дзе ля ін шых і па мі раць за іх.

Не ве даю, якіх рэ лі гій ных по гля даў пры трым лі ва ец ца поль-
скі рэ жы сёр Кшыш таф Вар лі коў скі. Але яго спек такль «(А)па-
ло нія», па ка за ны ў Мін ску ў рам ках фес ты ва лю «Тэ Арт», мог 
утва рыць шок, па доб ны да та го, ка лі грэш ны ча ла век толь кі 
па чы нае спа сці гаць 10 за па ве дзяў: і так нель га з людзь мі, і 
гэ так не маг чы ма, і гэ та дрэн на, а за гэ та веч ныя па ку ты... 
Але Біб лей скія за па ве дзі сфар му ля ва ныя не каль кі ты сяч га-
доў та му на зад. Але і па пя рэд нія цы ві лі за цыі так са ма шу ка лі 
ад ка зы на тое, што ёсць доб ра і дрэн на ў ад но сі нах па між 
людзь мі, што раз бу рае ча ла ве чую ду шу. І ме на ві та для су-
час на га ча ла ве ка з яго тэх на ло гі я мі і зруч нас ця мі па стаў ле ны 
гэ ты спек такль: праз кам форт насць і сім ва лы цы ві лі за цый-
нас ці нам імкнуц ца па ка заць штуч насць уся го та го, на што 
мы мя ня ем ча ла ве чы па ча так у са бе. Свет ру шыць да лей, 
мя ня ец ца фор ма. А ў ча ла ве ку — усё тая ж ба раць ба, што і 
ты ся ча год дзі та му.

За сна ва ны на ге ро ях і тэ мах яшчэ ста ра жыт на грэ час кіх 
тра ге дый, спек такль па каз вае: усе іх ты па жы на мес цы. 
Усе да жы лі да на ша га ча су. Ма ла та го, грэх ума ца ваў ся, 
па вя лі чыў ся ў дзя сят кі ра зоў, ён змя ніў сут насць ча ла ве ка, 
і хо ча пай сці да лей — зні шчыць тое, што яшчэ тры мае гэ ты 
свет: лю боў. Хоць і тут ро бяц ца спро бы ўсё пе ра вяр нуць, 
пад мя ніў шы лю боў, га то вую да ах вя ра ван ня, лю боўю, якая 
іс нуе дзе ля свай го за да валь нен ня.

Спек такль скла да ны: на ват дзе ян ні ад бы ва юц ца ад ра-
зу ў роз ных част ках сцэ ніч най пра сто ры, а яшчэ ж трэ ба 
па спець са чыць за ві дэа на сця не. Але пра жорст кае нель-
га га ва рыць прос та. Та му і га во рыц ца жорст ка — у гэ тым 
сэн се спек такль пра ва ка цый ны.

Пра та кую з'я ву, як лю боў па між людзь мі, Вар лі коў скі 
раз ва жае праз яе ан ты под — не лю боў. І да сле дуе, ад куль 
і як яна бя рэц ца. Пра тое, як не лю боў мо жа пры чы няць 
боль і на ват за бі ваць — ці то асоб на га ча ла ве ка, ці то 
гру пы лю дзей і на ват на ро ды.

Рас тап та ная лю боў жан чы ны пе ра тва ра ец ца ў боль-крыў-
ду, з якой не маг чы ма жыць. Пра гэ та мож на толь кі кры чаць: 
у го лас, і яшчэ гуч ней — у мік ра фон, каб па чу лі ўсе і спа ло-
ха лі ся: гэ та зла чын ства, усё ад но што за біць ча ла ве ка. Пра 
гэ та мож на кры чаць — каб буй ным пла нам на ўвесь эк ран 
твар, пе ра крыў ле ны гры ма сай ад чаю. Ма ці і сын. У яго ва чах 
яна ві на ва тая ў смер ці двух ча ла век: свай го му жа і яго баць-
кі. Яго свя до масць са пса ва ная не аб ход нас цю па слух мя нас ці 
і ад на ча со вым жа дан нем помс ты, тры ма ю чы труп ма мы на 
ўні та зе, на ка ме ру (ні бы та ў скай пе) ён імк нец ца апраў дац ца. 
На ша су час нае жыц цё на огул па доб нае на су цэль ную спро бу 
апраў дац ца і апраў даць усё, што ні ад бы ва ец ца. На прык лад, 

ці не дзе ля гэ та га ў спек так лі пра гу чаў па фас ны ма на лог 
пра тое, што трэ ба ад стой ваць пра ва дэль фі наў на ка хан не 
з людзь мі?.. І ад ва рот ны бок ка хан ня, ча ла ве чы — тут жа.

Смерць прый шла за браць му жа. Ён, кем лі вы, вы ра шыў 
за мест ся бе пра па на ваць жон ку: яна ж, ка лі іш ла за муж, абя-
ца ла, што ад дасць жыц цё за ка ха на га. Ця пер ён мо жа ёй пра 
гэ та на га даць: ня хай вы кон вае абя цан не. Ал кес та вы ка на ла. 
Яна ах вя ра ва ла жыц цём дзеля ка ха на га! Яго баць ка пы та ец-
ца ля яе тру ны: «Дзе ты яшчэ зной дзеш та кую дур ні цу, якая 
ад дасць за ця бе жыц цё?..» Яна — ма лень кая, кво лая, без аба-
рон ная — пе ра тва ры ла свет жорст кіх і са ма лю бі вых ге ро яў 
гэ та га спек так ля (пад наз вай на ша жыц цё): яна па кі ну ла ве ру 
на тое, што са праўд нае ка хан не і ах вяр ная лю боў усё ж іс нуе. І 
той, хто ро біць вы бар на яе ка рысць, не вы гля дае ах вя рай. Ах-
вя ры — тыя, хто не зра зу меў, не ад чуў, не ўтры маў. І ня ўжо ж 
нель га ні чо га па пра віць, каб та кую цу да-жан чы ну ўра та ваць? 
Дзіў на, але ёсць пра цяг гэ та му. Пры хо дзіць Ге ракл. Ге рой! Яго 
спра ва — ра та ваць ін шых. Су час ны Ге ракл ідзе на ве ча ры ну 
ў змроч нае мес ца, дзе «чап ляе» на ноч жан чын ку. І ні бы та ж 
да па ма гае, але ў вы ні ку — прос та ска рыс тоў вае. Свет пе ра-
ку ле ны. Свет, дзе ні хто ні ко му не па трэб ны.

Але ёсць адзін кі, якім па трэб ны ін шыя, на ват ка лі яны ім 
ні хто. Апа ло нія — жан чы на, якая ра та ва ла ін шых пад стра хам 
улас най смер ці. Яна ра та ва ла яў рэ яў пад час фа шысц кай аку-
па цыі ў Поль шчы. Яна ра та ва ла тых, хто быў аб са лют на не 
аба ро не ны, прос та та му, што так — ПА-ЧА ЛА ВЕ ЧЫ. Прос та 
та му, што ах вя ра ваць са бой дзе ля ін шых — гэ та най вя лік шая 
пра ява лю бо ві, якая па куль што тры мае наш свет.

Не страш на пры нес ці ся бе ў ах вя ру, ка лі ве да еш, што 
не ка му гэ та ўра туе жыц цё. Страш на быць ах вя рай па жыц ці 
— ах вя рай чу жых ам бі цый, чу жых жа дан няў і праг ма тыч ных 
пла наў, чу жой во лі і ха лод на га раз лі ку, чу жо га гра ху, які за бі-
вае. Ён мо жа за бі ваць ін шых, тых, хто апы нуў ся ў за леж ным 
ста не, і тых, хто ду мае, што ўсё за ле жыць ад яго — та ды ду-
ша па кры се па кі дае ча ла ве ка, пе ра тва ра ю чы яго ў ма раль-
на га му тан та... І ка лі адзін ча ла век мо жа пад па рад коў ваць і 
гвал ціць ду шу дру го га, то за гэ тым жорст касць ідзе да лей: 
пад па рад ка ван не, гвалт мо жа пе ра хо дзіць у ма са выя фор-
мы. І за бой ствы бы ва юць ма са вы мі. Па чы на ец ца з ха лод ных 
душ адзі нак. Але хо лад рас паў сюдж ва ец ца і па кры вае свет 
ле да ві ко вым пе ры я дам бес па чуц цё вас ці, пус тэ чы...

Як мож на лю біць гэ ты свет, ка лі жы выя і шчы рыя па-
чуц ці ў ім пе ра кры ва юц ца праг ма тыз мам, вы га дай, та-
таль ным эга із мам. Як мож на ў ім жыць?..

Вось і жы вуць — ад ны з бо лем, па ку ту ю чы, імк ну чы ся 
да ка гось ці да сту кац ца і абу дзіць. Дру гія — у пус тэ чы, з 
кло па там пра ўлас ны пры ем ны мо мант і са ма сцвяр джэн не 
за кошт ін шых. Зда га дай це ся: ка го больш?

...Сэр ца, сту кай, ка жу, сту кай, як бы ні бы ло ба лю ча. Та-
му што, мо жа быць, бу дзе мо мант, ка лі спат рэ біц ца быць 
не ах вя рай, а ах вяр най. Вось каб мож на бы ло са праў ды 
ад даць сваю ду шу, каб ажы віць лю боўю дру гую...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Фес ты ва ліФес ты ва лі  ��

ТОЛЬ КІ 
ЖЫЦ ЦЁ

Ня ма мас тац тва без жыц ця — сцвяр джае «Тэ Арт»
Фес ты валь, які доў жыў ся амаль ме сяц, па кі нуў 
дум кі. Спек так лі ўжо прай шлі, але шлейф за-
стаў ся, і яшчэ доў га тыя, хто іх гля дзеў, бу дуць 
спра чац ца адзін з ад ным і раз ва жаць пра тое, 
што мас тац тва бы вае дзейс ным.

16 па ста но вак з 8 кра ін, якія пры яз джа лі да нас, бы лі 
вель мі роз ны мі. Гэ та бы ла спро ба ўвес ці бе ла рус ка га 
гле да ча ў эс тэ ты ку і тэ мы су час на га еў ра пей ска га тэ ат-
ра. Гэ та бы ла спро ба пры му сіць ду маць пра тое, у чым 
каш тоў насць жыц ця. Гэ та бы ла і спро ба па раў наць з 
ін шы мі наш ай чын ны тэ атр: у які бок раз ві ва ец ца ён, у 
чым да па маг лі па ста ноў кі тво раў ма ла дых бе ла рус кіх 
аў та раў (пра якіх мы пі са лі ра ней).

Га лоў нае, што аб' яд ноў ва ла ўсе па ста ноў кі — гэ та 
зва рот да ча ла ве ка. Жа дан не па га ва рыць з ім пра ча ла-
ве чае. І ра біць гэ та мо жна як праз кла січ ную дра ма тур гію, 
на прык лад, Бер толь да Брэх та (маю на ўва зе спек такль 
«Доб ры ча ла век з Се зу а на» Мас коў ска га дра ма тыч на га 
тэ ат ра імя Пуш кі на), ці ў су час най ін тэр прэ та цыі ней кіх 
веч ных тэм (як у па ля ка Кшыш та фа Вар лі коў ска га), ці на-
огул на ват су час ны мі спо са ба мі, што пра па нуе да ку мен-
таль ны тэ атр, ка лі рэ аль ныя лю дзі са сцэ ны рас па вя да юць 
рэ аль ныя гіс то рыі (ня мец кі спек такль «Про ба грун ту ў 
Ка зах ста не»). Тэ ат ры роз ных фор маў, жан раў. Спек так лі 
ка рот кія і не (не ка то рыя па ста ноў кі бы лі раз лі ча ны на 6 
га дзін, як ра сій ская «Shoot/Get Treasure/Repeat»). Па ста-
ноў кі тон кія, але вель мі шчым лі выя, якія скла да на ад нес ці 
вы ключ на да тэ ат ра — фран цуз скі спек такль «Шэпт сцен» 
за пом ніц ца не толь кі іг рой унуч кі Чар лі Чап лі на Аў рэ ліі 
Цье рэ, але і вы са как лас ным ілю зі ё нам, дзе сце ны і рэ чы 
са праў ды ажы ва лі, а ге роі тан ца ва лі ў па вет ры. У фі на ле 
фо ру му быў па ка за ны «Лір» ад тэ ат ра «Пры ту лак ка ме-
ды ян та» з Санкт-Пе цяр бур га. Па ста ноў ка, якая вы клі-
ка ла шквал эмо цый, па ка за ла ка ра ля Лі ра ў жа но чым 
вы ка нан ні. Але не прос та ў жа но чым — дзе ян не да та го 
ж пе ра не се на ў Маск ву ся рэ дзі ны мі ну ла га ста год дзя. 
Ка лі жан чы нам пры хо дзі ла ся ста на віц ца муж чы на мі, а 
муж чы ны час та пе ра тва ра лі ся ў баб. Ад сюль і «Лір» та кі 
не звы чай ны. Гэ та «Лір» не Шэкс пі раў скі, гэ та «Лір» рэ жы-
сёр скі, а ты па жы і іх дзе ян ні — па зна валь ныя.

На сы ча ная пра гра ма ка рыс та ла ся ўва гай. Ар га ні-
за та ры на зы ва юць ліч бу ў 5 ты сяч гле да чоў, якія на ве-
да лі спек так лі пад час фо ру му. Яно та го вар та, лі чаць 
у Цэнт ры ві зу аль ных і вы ка наль ніц кіх мас тац тваў «Арт 
Кар па рэйшн» і ў Бел газп рам бан ку, які пад трым лі вае 
фес ты валь ад па чат ку, і ў «Газп рам транс газ Бе ла русь», 
які да лу чыў ся сё ле та. Мо жа, та му і пра гра ма атры ма ла-
ся ўдар най. Моц най. Раз на стай най. Та кой, каб на доў га 
за пом ні ла ся — і гле да чам, і са мім ар га ні за та рам.

На мес нік ге не раль на га ды рэк та ра «Газп рам транс-
газ Бе ла русь» Мі ха іл Пу чы ла пры знаў:

— Спек так лі, якія прай шлі ў рам ках «Тэ Ар та», не 
толь кі вы клі ка лі му ра шак на ску ры, але і лі та раль на 
пра бі ра лі да кас цей...

У кож на га, хто са чыў за пра гра май, на пэў на, быў 
«свой» спек такль, які пе ра вяр нуў ду шу. Пра адзін з 
іх — «(А)па ло нію» — га вор ка асоб ная.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

■

     НЯ СВІЖ
...Зна хо дзя чы ся не як у Ня сві жы, ку пі ла ў там тэй шай су-
ве нір най кра ме (вель мі ба га тай, да рэ чы, дзе не толь кі 
маг ні ці кі-паш тоў кі-куб кі, а не каль кі дзя сят каў най мен-
няў раз на стай най, ці ка вай і, што не менш важ на, прак-
тыч на-ка рыс най пра дук цыі з вы ява мі Ня сві жа і яго ўла-

даль ні каў) шы коў ны што дзён нік з ма на гра май 
Ра дзі ві лаў. А по тым, ка лі раз гляд ва ла на яго 
ста рон ках пом ні кі гіс то рыі і ар хі тэк ту ры, мно-
гія з якіх — але яшчэ да лё ка не ўсе! — ба чы ла 
на свае во чы, прый шла дум ка за на тоў ваць у 
ім свае ўра жан ні, эмо цыі, аса цы я цыі, дум кі 
і ад чу ван ні, што ўзні ка юць пад час па да рож-
жаў.
Пры зна ю ся: па да рож ні чаць я люб лю і ў гэ тым 
сэн се «усё ед ная». Ку ды вы па дае ад пра віц ца: 
у эк скур сію па ра ё не, па воб лас ці ці па Бе ла-
ру сі, у бліз кае ці да лё кае за меж жа — ту ды і 
еду, з ра дас цю і прад чу ван нем но вых ура жан-
няў і па чуц цяў. Ве даў, вя до ма, так са ма — але 
ве ды ў гэ тым сэн се не га лоў нае: лю бую ін-
фар ма цыю сён ня лёг ка ад шу каць з да па мо гай 
усю ды іс на га ін тэр нэ ту. А вось эмо цыі — іх у 
ін тэр нэ це не зной дзеш.
Вось я і вы ра шы ла: ча му б не па дзя ліц ца сва і мі 
па да рож ны мі на тат ка мі з чы та ча мі? Ка лі яны 
бы ва лі там, дзе і я, ці ка ва бу дзе ўзга даць і «ўзгад-

ніць» свае ўра жан ні, па га дзіц ца ці па спра чац ца. Ка лі не 
— мо жа, у не ка га так са ма ўзнік не жа дан не ад пра віц ца ў 
ванд роў ку. Ну, а ка лі не вы пад зе — то хоць з чу жых слоў 
да ве дац ца пра ці ка выя мяс ці ны і лю дзей...
Ну дык што, па еха лі?

Ванд ру ем з Ні най Ры бікВанд ру ем з Ні най Ры бік  ��

...НЕ ПА МЕР ЦІ 
З-ЗА ЖОРСТ КАС ЦІ ІН ШЫХ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«Ка лі вы са праў ды 
хо ча це па ба чыць ней кі 
го рад ці вёс ку, неш та 
пра яго да ве дац ца — 
не едзь це ту ды пад час 
вя лі кіх свят!»

«Я ўвесь час блы та лася з гэ ты мі шмат лі кі мі 
Мі ка ла я мі Ра дзі ві ла мі, якія бы лі ў кож ным 
па ка лен ні. Доб ра яшчэ, што мя нуш кі свае 
ме лі, дык мож на было не як ад роз ніць Мі ка лая 
Чор на га ад Ру до га і Сі рот кі...» 


