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У Бе ла ру сi з'я вiц ца пер шая эт нiч-
ная вёс ка, дзе ту рыс ты змо гуць 
азна ё мiц ца са звы ча я мi i тра ды-
цы я мi мяс цо ва га бы ту. Пла ну ец ца, 
што эт на куль тур ны аг ра комп лекс 
ка ля вёс кi На но сы ў Мя дзель скiм 
ра ё не пры ме на вед валь нi каў у на-
ступ ным го дзе. Ча ка ец ца, што з 
уво дам у дзе ян не гэ та га не звы-
чай на га аб' ек та коль касць ту рыс-
таў у На ра чан скiм рэ гi ё не па вя лi-
чыц ца.

Тут прад стаў ле на шмат цi ка вых па-
бу доў. У пры ват нас цi, дом па ляў нi ча га, 

ры ба ка, эт на гра фiч ны му зей, стай ня, 
ма неж. На верх нiм i нiж нiм ста вах уста-
ля ва ны i ва дзя ны млын, дзе ад кры ец ца 
хле ба пя кар ня. Лю бы ту рыст змо жа сам 
за мя сiць цес та i спя чы хлеб цi пi рог. А 
ста ры вет ра ны млын XVIII ста год дзя пе-
ра вез лi сю ды з Ма гi лёў шчы ны, — рас-
па вёў вя ду чы iн жы нер бу даў нiц тва Алег 
Ку лак. — Пра ду гле джа на i па жар нае 
дэ по са спец тэх нi кай, i ра бо чы раз лiк 
у су вя зi з тым, што тут драў ля ныя па-
бу до вы.

Упры го жаць вёс ку 10 ад на па вяр хо вых 
драў ля ных аб шчын ных да моў i два двух-
па вяр хо выя ка мен ныя на вы со кiм фун да-

мен це — мя шчан скiя. У цэнт ры па се лi шча 
пла ну ец ца ганд лё вая пло шча з мi нi-рын-
кам. Тут бу дуць ганд ля ваць пра дук цы яй, 
вы раб ле най у са мiм комп лек се, а так са ма 
той, што атры ма лi фер ме ры, мяс цо выя 
жы ха ры. На пад вор ках раз мес цяц ца ку-
рат нi кi з валь е ра мi. Ад па чы валь нi кi змо-
гуць кож ную ра нi цу ла са вац ца све жы мi 
яй ка мi цi яечняй. Пра дук цыю да ста ла 
ту рыс таў да ста вяць з фер мер скай гас-
па дар кi, што зна хо дзiц ца не па да лё ку — у 
вёс цы Аб ра мы. Тут жа пры жа дан нi мож-
на i ка ро ву на ву чыц ца да iць, i па рсюч ка 
па кар мiць.

У кож ным до ме ёсць рус кая печ ка з 
ле жа ком. Яна шмат функ цы я наль ная, 
аб ста ля ва ная ду хоў кай, кап цiл ьняй. Так 
што i кос цi ёсць дзе па грэць зi мо вай сцю-
жай, i пры га та ваць лю бую стра ву. Ва ўсiх 
да мах — лаз ні з па рыл кай i ку пел лю ў 
вы гля дзе да во лi змя шчаль най боч кi, ду-
ша вая.

— Са мо па са бе гэ тае мес ца ўнi-
каль нае: па сут нас цi, паў вост раў, якi 
ства ры ла ка са на во зе ры На рач. Та ко-
га комп лек су ня ма нi ў Бе ла ру сi, нi ў 
Ра сii, — сцвяр джае Алег Iль iч. — Кож ны 
па ста я лец зной дзе тут за ня так па ду шы: 
i ры ба кi, i па ляў нi чыя, i тыя, хто хо ча 
блi жэй азна ё мiц ца з сель скiм бы там, па-
ка тац ца вяр хом цi ў ка рэ це на ка нi, на 
вод ных ат рак цы ё нах.

Ра зам з тым, вель мi важ на, што ў На-
но сах бу дзе ство ра на як мi нi мум 70 пра-
цоў ных мес цаў. Эт на куль тур ны комп лекс 
бу ду ец ца за кошт iн вес та ра-пры ват нi ка. 
Каш та рыс бу ду ча га аб' ек та — пры блiз на 
6 млн до ла раў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Аляк сей Та ру саў і На стас ся Уткі-
на — ма ла дая ста ліч ная па ра. Хло пец 
з дзяў чы най ка ха юць адно ад на го ўжо 
не каль кі га доў, удзень яны пра цу юць на 
звы чай ных ра бо тах, а ўве ча ры — тан цу-
юць тан га.

«Па зна ё міц ца з тан га — мая даў няя 
ма ра, — пры зна ец ца Аляк сей. — Але я ўсё 
ні як не мог здзейс ніць яе: то ча су не ха-
па ла, то яшчэ якія тур бо ты не да зва ля лі. 
Не так даў но я пра па на ваў На стас сі пай сці 
на экс прэс-кур сы ў мін скую шко лу, дзе 
ву чаць тан ца ваць тан га. Яна па га дзі ла-
ся». Так па ча ла ся но вая гіс то рыя ма ла дой 
па ры. Ця пер тан ца валь ная.

«Тан га — гэ та та нец-экс промт, ён ву-
чыць ра зу мець свай го парт нё ра на не вер-
баль ным уз роў ні, без слоў, — дзе ліц ца 
аса біс ты мі пе ра жы ван ня мі На стас ся. — 
Шчы ра ка жу чы, мы толь кі па зна ё мі лі ся 
з тан га, а я ўжо ад чу ваю, што та кі тан ца-
валь ны во пыт доб ра ад бі ва ец ца на на шых 
ад но сі нах».

Тан га — та нец жарс ці, а зме на парт нё-
раў у ім — гэ та не пад ста ва для рэў нас ці, 
а маг чы масць на ву чыц ца ча мусь ці но ва-
му. Тан ца ваць доў гі час з ад ным парт нё-
рам — гэ та як раз маў ляць з ім: праз пэў ны 
час ты ве да еш, што ён та бе ска жа, што 

зро біць у на ступ ную хві лі ну.
— Мне па да ба ец ца тан га, та му што ў 

гэ тым тан цы муж чы на па ві нен быць муж-
чы нам, яго аба вя зак — пры маць ра шэн-
ні, а жан чы на ўпры гож вае та нец сва ёй 

пя шчо тай і па чуц ця мі — усё, як і ў звы-
чай ным жыц ці, толь кі больш эма цы я наль-
на, — рас каз вае Аляк сей.

Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА. Фо та аў та ра
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Нефармат Нефармат   �� Яго Ізабела 

Ту рызмТу рызм  ��

Да кра нуц ца да вы то каў
НА МЯ ДЗЕЛЬ ШЧЫ НЕ БУ ДУ ЕЦ ЦА ЭТ НIЧ НАЯ ВЁС КА

З на го дыЗ на го ды  �� ТА НЕЦ,
ДЗЕ МУЖ ЧЫ НА ПА ВІ НЕН БЫЦЬ МУЖ ЧЫ НАМ

...Кар шу на мі сня гі на ля це лі, ска ры лі —
За па ло ха лі птуш ку і зве ра.
Еў фра сін ні сця жын ку, да ро гу Ска ры ны
За мя тае чу жын скім Хаў е рам.
Але вер: пра мі не гэ ты час не вя сё лы,
Не на ве кі лі хая па зём ка!
Пры гля дзі ся: у Бо жых вы шы нях анё лы
На чы шча юць ка ляд ную зор ку.
Не бяз меж ная ўла да за веі над на мі,
Вес на ве ям ужо не спы ніц ца.
Не да рэм на азі мі на спіць пад сня га мі
І жур чыць пад іль да мі кры ні ца.

Ксе нія Па га рэ лая — адзі ная ў Бе ла ру сі 
жан чы на-ар га ніст ка. У 1999 го дзе яна ста-
ла «Жан чы най го да По лац ка», у 2003-м — 
«Жан чы най го да Ві цеб шчы ны», а ле тась 
за знач ны ўклад у раз віц цё ду хоў на га і ін-
тэ ле кту аль на га па тэн цы я лу, куль тур най 
спад чы ны бе ла рус ка га на ро да атры ма ла 
ме даль Фран цыс ка Ска ры ны.
Гэ тая ўні каль ная жан чы на зу сім не «зор-
ная» ар тыст ка: не жы ве ў эліт ным до ме, 
ез дзіць у гра мад скім транс пар це. Ня-
даў на Ксе нія Мак сі маў на вы сту па ла на 
ві цеб скім між на род ным му зыч ным фес-
ты ва лі імя Са ляр цін ска га. Як заў сё ды, 
пры поў най за ле. Ад ра зу пас ля кан цэр та 
з ар га ніст кай па гу та рыў ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды».

— Ка лі вы вы ра шы лі, што хо ча це стаць 
ар га ніст кай?

— Усё па ча ло ся га доў у 13, ка лі я ву чы ла ся 
ў му зыч най шко ле ў Крас на да ры. Мая пе да-
гог да ва ла слу хаць за пі сы ар ган най му зы кі 
на кру жэл ках. Я вель мі лю бі ла Ба ха. Да рэ чы, 
і ма рыць не маг ла пра тое, што бу ду іг раць на 
ар га не, які зра бі лі спе цы яль на для Ба ха. Цуд 
зда рыў ся ў Дрэз дэ не, не да лё ка ад сла ву тай 
кар цін най га ле рэі. Бы ло ад чу ван не, быц цам 
ля чу ў кос мас.

А ўпер шы ню па чу ла ар ган у 18 га доў — у 
Ры зе. Ка лі ву чы ла ся ў Мас коў скай кан сер ва-
то рыі, бы ла маг чы масць, акра мя асноў на га 
ін стру мен та, фар тэ пі я на, асво іць дру гі. І вы-
бра ла, вя до ма, ар ган. Гэ та не хат ні ін стру мент. 
Ве даю, што не ка то рым ар га ніс там, каб па зай-
мац ца, трэ ба ўстаць а пя тай га дзі не ра ні цы.

Я рэ пе тую ў Са фій скім са бо ры: з са май 
ра ні цы, ці поз на ўве ча ры. У са бор з 10.00 да 
17.00 за пус ка юць ту рыс таў. Ка лі ня ма эк скур-
сій, мож на і па шлі фа ваць май стэр ства.

— На коль кі я ве даю, у По лацк вы пе ра-
еха лі на пра цу аж но з Ула дзі вас то ка. Як 
тра пі лі на Да лё кі Ус ход? Ча му по тым пе ра-
еха лі ў Бе ла русь?

— Да мя не ў По лац ку пра ца ва ла мая сяб-
роў ка Ві ві я на Саф ра ніц кая, з якой ра зам ву-
чы лі ся ў Маск ве. У нас быў вель мі доб ры на-
стаў нік — Ле а нід Іса ка віч Рой зман. Ён, да рэ чы, 
з'яў ляў ся чле нам ка мі тэ та, які зай маў ся бу да-
ван нем ар га наў. У са вец кі час шмат кан цэрт-
ных ар га наў па бу да ва лі.

Ва Ула дзі вас ток тра пі ла па раз мер ка ван ні. 
Да рэ чы, са ма на пра сі ла ся (смя ец ца). Па мя-
таю, сяб ры вы ра шы лі, што ў мя не неш та з 
га ла вой. А мне за ха це ла ся ра ман ты кі. І я зу-
сім не шка дую, што пра еха ла на цяг ні ку ўвесь 
Са вец кі Са юз, уба чы ла Бай кал… Мя не пад час 
па езд кі ўра зі ла, на коль кі ў нас вя лі кая кра і на. І 
пра пра ца ва ла ча ты ры га ды ва Ула дзі вас то ку. 
Да рэ чы, ар ган там так і не па бу да ва лі. А ўсё 
та му, што ін стру мент пла на ва лі ўста на віць у 
бу дын ку бы лой лю тэ ран скай кір хі, дзе раз мя-
шчаў ся му зей ва ен на-мар ско га фло ту. Му зей-
ную экс па зі цыю пла на ва лі пе ра вес ці ў ін шы 
бу ды нак. Але ча мусь ці флот не да мо віў ся з 
ула дай го ра да. Пад ра бяз нас ці я не ве даю. А 
по тым у кра і не па ча ла ся пе ра бу до ва, зра зу ме-
ла, бы ло не да ар га на. Кір ха ця пер дзей ні чае, 
але там ста іць ма лень кі элект рон ны ар ган. 

У По лацк мя не са гі та ва ла пе ра ехаць Ві ві я-
на, якая збі ра ла ся ву чыц ца за мя жой. Ска за ла, 
што вель мі доб ры ў Са фій скім са бо ры ар ган. 
Шка да, ка лі на ім не бу дзе ка му іг раць. Пры-
еха ла ў По лацк з Ула дзі вас то ка ў 1988 го дзе. 
Мя не ад ра зу ўра зіў са бор на бе ра зе За ход няй 
Дзві ны. І ар ган на са мрэч уні каль ны, як і акус-
ты ка ўся рэ дзі не хра ма.

— А коль кі, да рэ чы, кан цэрт ных ар га наў 
у на шай кра і не?

— Тры: у Мін ску — у дзяр жаў най фі лар мо-
ніі, у Ві цеб ску — у фі лар мо ніі і ў По лац ку. А ў 
кас цё лах — пры клад на сто. Цу дам за ха ваў ся 
ар ган у вёс цы Ка маі Па стаў ска га ра ё на. Яму 
больш за 100 га доў. У час, ка лі зма га лі ся з рэ-
лі гі яй, зні шча лі ар га ны. Дык ксёндз, каб вы ра-

та ваць ар ган, зняў з ін стру мен та адзін рэ гістр 
ды сха ваў. А ка лі прый шлі дэ ман та ваць ар ган, 
ска заў, што ён не пра цуе. І не пад ма нуў жа, і 
пры гэ тым ар ган вы ра та ваў.

Той ар ган і ў на шы дні ра дуе лю дзей. Як 
і не звы чай най фор мы кас цёл — аба рон на га 
ты пу, яму больш як 400 га доў.

— Фес ты валь ар ган най му зы кі «Зва-
ны Са фіі», на дум ку спе цы я ліс таў, адзін з 
са мых прэ стыж ных ва ўсім све це. Як вам 
уда ло ся на са мы пер шы фэст за пра сіць у 
пра він цый ны го рад леп шых ар га ніс таў з 
роз ных кра ін?

— Фес ты валь пра хо дзіць у По лац ку, па-
чы на ю чы з 1996 го да. Ве да е це, не цяж ка 
бы ло за пра сіць ар га ніс таў вель мі вы со ка га 
ўзроў ню ўзяць удзел у фес ты ва лі, та му што 
ёсць цікавасць да Бе ла ру сі, Са фій ска га са-
бо ра, яго гіс то рыі. Рас па вя да ла пра ар ган, 
па каз ва ла фо та са бо ра. І з'я ві лі ся ах вот ні кі 
пры ехаць. Тым больш што По лацк зна хо дзіц-
ца не да лё ка ад Пры бал ты кі, Пі це ра, Маск вы, 
Поль шчы.

Ёсць ідэя пра вес ці кон курс ар га ніс таў пад-
час фес ты ва лю «Зва ны Са фіі» і му зы кан таў 
пад час яшчэ ад на го по лац ка га фэс ту — ста-
ра даў няй ка мер най му зы кі. Што ты чыц ца чле-
наў жу ры, ду маю, да моў лю ся, каб пры еха лі 
на ўмо вах кам пен са цыі да рож ных рас хо даў. А 
за мест га на ра раў бу дзем іх яшчэ больш пры-
го жа пры маць.

— А як вам уда ец ца заў сё ды збі раць на 
вы ступ лен ні поў ныя за лы?

— Жы ха ры По лац ка, На ва по лац ка і на ва-
кол ляў з дзя цін ства пры вык лі слу хаць ар ган. 
У свой час я пра па на ва ла пра во дзіць цык лы 
ар ган най му зы кі для дзя цей — па аба не мен-
це. І ў вы ні ку — дзе ці пад рас та лі, пачыналі 
пры хо дзіць самі, пры во дзіць сяб роў, а по тым 
сва іх дзя цей. На кан цэрт з за да валь нен нем 
пры хо дзяць ту рыс ты, гос ці па ла чан. Не ва ўсіх 
жа га ра дах мож на па чуць ар ган.

Вель мі па пу ляр ным ста ла ар ган нае він ша-
ван не ма ла дых. Дзе ся ці хві лін нае пра слух ван не 
ар га на ў та кі важ ны для іх дзень, па га дзі це ся, 
да во лі не звы чай ны па да ру нак!

Пла ную рэа лі за ваць і яшчэ не каль кі ідэй. 

На прык лад, ха чу ў цёп лы час го да, ка лі ва кол 
са бо ра шмат лю дзей, ар га ні зоў ваць не вя ліч кія 
вы ступ лен ні. Ду маю, ка лі лю дзям пра па ну юць, 
на прык лад, толь кі апла ціць кошт ува ход на га 
квіт ка ў му зей, ах во тнікаў па слу хаць ар ган бу-
дзе шмат.

— Дай Бог вам 150 га доў жыц ця, але каб 
бы ло ка му пе ра даць пра ва іг раць у Са фій-
скім са бо ры. Ці рых ту юць у Бе ла ру сі бу ду-
чых ар га ніс таў?

— Гэ тае пы тан не ня прос тае. Так, у на шай 
кра і не мож на атры маць спе цы яль насць ар га-
ніс та як да дат ко вую — у ву чы лі шчах, ака дэ міі. 
Зра зу ме ла, боль шасць ча су мо ладзь ву чыц ца 
іг раць на не вя лі кіх элект рыч ных ар га нах. Трэ ба 
па-доб ра му «за хва рэць» на ар ган. А за раз мо-
ладзь у пер шую чар гу ду мае: «Ці хут ка я бу ду 
на гэ тым шмат за раб ляць?» 

— А ва шы дзе ці?
— Мая дач ка Юлія — доб рая ар га ніст ка. Я 

ка жу гэ та не толь кі та му, што яна — мая кры-
він ка. Сё ле та з ёй кан цэр та ва лі ў Еў ро пе. Усё ў 
яе вы дат на атрым лі ва ец ца. Ці ка ва, што лю біць 
і ім пра ві за ваць. Але яна яшчэ хо ча па ву чыц ца. 
Сын Ар се ній — пі я ніст, ця пер ву чыц ца ў Гер ма-
ніі, а ра ней — у Іта ліі. Ён вель мі здоль ны. Ка лі 
па жа дае, ста не вы дат ным ар га ніс там.

— Му зыч ная тэ ра пія — гэ та не міф? Му-
зы ка на са мрэч да па ма гае хво рым?

— Чу ла, як лю дзі пас ля кан цэр та га ва ры лі, 
што ад пач ну лі доб ра, рас сла бі лі ся, а ў не ка то-
рых ціск нар ма лі за ваў ся і гэ так да лей.

Вы ра шы ла для ся бе: ка лі так на лю дзей 
ар ган дзей ні чае, бу ду ду маць, іг ра ю чы, што 
па ра лель на спры яю азда раў лен ню. Бо дум кі 
ж ма тэ ры яль ныя.

Але, вя до ма, ёсць і не за да во ле ныя. Маў ляў, 
вель мі гуч на ў вас. А ін шыя, на ад ва рот, ка жуць, 
што не пой дуць на кан цэрт, бо мо гуць… за-
снуць. Але ка лі пад час дры мо ты за паў га дзі ны 
ча ла век ад па чыў і на за па сіў сі лы, лі чу, што гэ та 
так са ма доб ра.

Я і са ма ад ной чы за сну ла — у Ні дэр лан-
дах. Там я і яшчэ тры ар га ніс ты бра лі ўдзел у 
не звы чай ным ар ган ным ма ра фо не. Мы іг ра лі 
па 15 хві лін у роз ных га ра дах. За на мі ад кас цё-
ла да кас цё ла лю дзі еха лі на ве ла сі пе дах, аў то, 
бо ха це лі зноў па чуць на шы вы ступ лен ні. І што 
вы ду ма е це, ка лі той ма ра фон за вяр шаў ся, я 
на столь кі стра ці ла сі лы, што за сну ла пад гу кі 
ар га на (смя ец ца. — Аўт.). Хоць ар га ніст іг раў 
вы дат на!..

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та з аса біс та га ар хі ва

Ксе ніі ПА ГА РЭ ЛАЙ

�

Гас цёў ня «Звяз ды» Гас цёў ня «Звяз ды»   ��

Ар ган ле чыць не толь кі ду шу 

…Ска заць ка му, не зра зу мее — у 
рэ ста ран мы пай шлі не та му, што 
нех та па клі каў ці му ля лі гро шы, 
не та му, што ха це ла ся ес ці ці ад-
па чыць… Нас за ва бі лі… квет кі: 
вы со кія, жоў тыя і на са мрэч за ла-
тыя ша ры! У нас, у Бе ла ру сі, у ве-
рас ні яны цві туць ці не ў кож ным 
га род чы ку (ды што там — на ват на 
смет ні ках!). Тут жа, у Бал га рыі, мы 
не ба чы лі іх ні дзе і ні ра зу! А яны, 
між тым, ёсць!.. Нех та пры вёз! Яно 
ж ці ка ва — хто? Ці ка ва — ча му і 
ад куль?..

Хоць, шчы ра ка жу чы, ад каз быў 
ві да воч ным. Ну на пэў на ж, ней кім 
лё сам у гэ ты га ра док за кі ну ла не ка га 
з на шых — з бе ла ру саў, з зем ля коў 
(а хут чэй, з зям ля чак); ну на пэў на 
ж, жы ву чы тут, су ма ваў ча ла век па 
сва ёй ра дзім цы, ха цеў хоць неш та 
пе ра нес ці з там тэй ша га жыц ця ў гэ-
тае…

І та му — за ты ся чы вёрст — пе-
ра вёз жмень ку жы ву чых ка рэнь чы-
каў, па са дзіў, вы рас ціў… Вось тут, ля 
ўва ход ных дзвя рэй… А зна чыць, нам, 
бе ла ру сам, сам Бог за га даў ад чы ніць 
іх, зай сці, за няць воль ны сто лік. І тым 
са мым ска рыс тац ца шан цам не толь кі 
на ку ба чак ка вы, але і на зна ём ства, 
раз мо ву…

Мы, як ака за ла ся, за мно га ха це лі. 
Бо ма ла ды ўслуж лі вы афі цы янт быў 
га то вы (і з да ра гою ду шой, што на зы-
ва ец ца!) ад пу за на кар міць, на па іць… 
Ад нак зра зу мець на шай ці ка вас ці да 
ней кіх там кве так… Ну рас туць яны 
і рас туць… Ды га доў, мо жа, з двац-
цаць… «Хто па са дзіў?» — «Ды якая 
роз ні ца?» 

Гэ та га на ват на кух ні ні хто не ве-
даў. 

Ад нак аб тым, што зай шлі ў той 
рэ ста ран, мы не шка да ва лі, бо ў нас 
за ста ла ся рэд кая фо та карт ка двух ад-
па чы валь ні каў з ты мі за ла ты мі ша ра мі 
(фа та гра фа вац ца з імі до ма? Ды ў га-
ла ву ні ко му не прый шло б!)… Да таго ж 
мы вель мі доб ра па ся дзе лі — ва ўтуль-
най за ле за пры го жым ста лом… 

Ён, да рэ чы, быў за сла ны до сыць ці-
ка ва: упо пе рак, дву ма ад мыс ло вы мі не 
то руч ні ка мі, не то да рож ка мі з сур вэт-
ка мі па кан цах, што не ха ва ла ад ва чэй 
пры га жос ці драў ля най сталь ні цы і ў той 
жа час доб ра за сце ра га ла яе.

А та му, пры ехаў шы з ванд роў кі, ці 
не пер шае, што зра бі ла — да ста ла з 
ша фы ўсе свае руч ні кі, па нес ла на кух-
ню — ме раць. Ней кія з іх бы лі без на-
дзей на ка рот кі мі, ней кія — вуз кі мі…

Ні чо га не даў і па ход у кра му. Зна-
чыць, рэ ста ран той (ра зам з квет ка мі-
руч ні ка мі) так і за стаў ся б пры го жым 
ўспа мі нам, ка лі б…

Ка лі б на до ечы на кір ма шы не тра пі-
лі на во чы да рож кі — «май го па мер чы-
ку», як ка заў Па пан до па ла, па трэб на га 
ко ле ру, з па трэб най тка ні ны!

— А сур вэт кі да іх ёсць? — уз ра да-
ва на спы та ла ў пра да вач кі.

Тая па кру ці ла га ла вой: ня ма…
Без іх не ме ла сэн су і куп ля да ро-

жак. Та му ў над зеі па да браць іх, мо жа, 
з ней кай ін шай тка ні ны  пад на гля дам 
усё той жа пра да вач кі до сыць доў га 
тап та ла ся ля па ліц, доў га пры гля да-
ла ся… І пе ра бра ла, зда ец ца, усё — 
мар на…

— В про да же комп лек ты такие 
есть, — рап там «знай шла ся» гандляр-
ка. — Вот, посмотрите!

І з гэ тым сло вам яна па да ла мне 
пры го жую ка роб ку, у якой ля жа лі… 
дзве да рож кі і да іх ча ты ры сур вэт кі — 
як раз тое, што трэ ба! Прос та жан чы на 
(ну трэ ба ж бы ло зда га дац ца!) не ра зу-
ме ла ма ёй бе ла рус кай мо вы, а та му не 
ве да ла, пра што я ў яе пы та ю ся і што 
так доў га шу каю на па лі цах…

Доб ра ўсё, што доб ра кан ча ец ца: 
куп ля ўсё ж ад бы ла ся, стол на кры ты — 
ра зум на, пры го жа. Аку рат як там, у 
Бал га рыі…

Адзі нае — аса дак за стаў ся. Па-
ду ма ла ся: гэ та шчас це, што сло вы 
«хлеб», «мя са», «ма ла ко» і па-бе ла-
рус ку, і па-рус ку гу чаць ад ноль ка ва. 
Інакш маг ла б за стац ца не тое што без 
сур вэ так — без ежы…

Ва лян ці на ДОЎ НАР 

�

І ма рыць не маг ла пра тое, што 
бу ду іг раць на ар га не, які зра бі лі 
спе цы яль на для Ба ха. Цуд зда рыў ся 
ў Дрэз дэ не, не да лё ка ад сла ву тай 
кар цін най га ле рэі.

Аса біс тае Аса біс тае   ��

З ту гой па ра дзі ме 
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11 снеж ня ад зна ча ец ца Між на род ны дзень тан га. Лі чыц-
ца, што гэ ты та нец уз нік у пар то вых га ра дах Ар ген ці ны, 
ку ды ў па чат ку ХІХ ста год дзя пры бы ва ла шмат эміг ран таў з 
роз ных кра ін, якія пры во зі лі з са бой не толь кі раз на стай ныя 

му зыч ныя ін стру мен ты, але і на цы я наль ныя куль тур ныя 
асаб лі вас ці і тра ды цыі сва іх кра ін. Усё гэ та па-май стэр ску 
пе ра мя ша ла ся і на ра дзі ла та нец жарс ці, кан флік таў, пры-
мі рэн няў і ка хан ня, у цэнт ры яко га муж чы на і жан чы на.

У ня дзе-
лю пай шла 
на ры нак 
з вы зна ча-
най мэ тай 

— ку пiць спад нi цу. На гле дзе-
ла яшчэ ў мi ну лы раз, а па куль 
шу ка ла той рад i ганд лё вае 
мес ца, у iн шым ра дзе ўба чы-
ла дак лад на та кую ж, але на 
70 ты сяч тан ней. Знай шла 
ра ней ша га ганд ля ра, пе ра-
ка на ла ся, што тка нi на i фа-
сон ад ноль ка выя. У абод вух 
вы пад ках жа но чае адзенне 
пра да ва лi муж чы ны. А той, у 
яко га кошт мен шы, — да во лi 
ма ла ды i пры го жы. Спы та ла 
з на дзе яй на шчы ры ад каз, 
ча му та кая роз нi ца з ка ле-
гам. Ён рас плыў ся ў шы ро кай 
усмеш цы: «Ве да е це, ця пер i 
так у лю дзей гро шай не ба га-
та. Па куп нi коў, як ба чы це, ма-
ла. Што я бу ду задзіраць цэ-
ны i ста яць на сва iм? Так хоць 
што-не будзь пра дам. Бо до-
ма Iза бе ла, якая кож ны дзень 
су стра кае пы тан нем: «Ну як 
ты, кар мi лец? У сэн се, што 
пры нёс да до му?». Ён га ва-
рыў ве се ла, не як на ват кры ху 
ўра чыс та, нi бы пес ню спя ваў. 
Тым ча сам я ўжо пры мя ра ла 
рэч, а ён пры га вор ваў, што 
пад маю вы со кую i строй ную 
по стаць гэ та — са мы фа сон. I 
так на ту раль на атрым лi ва ла-
ся, што ў кам плi мент я амаль 
па ве ры ла. I, вя до ма, спад нi цу 
ку пi ла.

А па куль ме ра ла, апра-
на ла ся, гро шы да ста ва ла i 
лi чы ла, ба чы ла, як ка ля гэ-
та га жыў чы ка вi лi ся ганд ляр-
кi-су сед кi, ён ве се ла неш та 
рас па вя даў, i раз-по раз чу-
ла ся: «Мая Iза бе ла». Цi гэ та 
са праўд нае рэд кае iмя (той 
што до ма ча кае), цi iм пры-

ду ма ны псеў да нiм, ра за браць 
бы ло цяж ка, але вы маў ля ла-
ся яно з та кой сiм па ты яй, а 
яшчэ з та кiм рэд кiм за раз ап-
ты мiз мам...

Умее ж ча ла век жыць i ра-
да вац ца жыц цю так, што хо-
чац ца яму пазайздросціць. I 
нi чо га, што пер шае пы тан не, 
з якiм су стра ка юць до ма, — 
пра гро шы. Са праў ды, увесь 
фо кус у тым, каб умець жыць. 
I з са мо га жыц ця зда бы ваць 
сты мул i на тхнен не. А то ця-
пер з кiм нi су стрэ неш ся, з 
ка ле га мi цi даў нi мi зна ё мы мi, 
са сва я ка мi цi бы лы мi су се-
дзя мi, раз мо вы зво дзяц ца 
да ад ной тэ мы: як цяж ка ста-
но вiц ца жыць. З кож ным ра-
зам «падрастаюць» лiч бы за 
«ка му нал ку», цэ ны ў кра ме 
на асноў ныя пра дук ты, лi чы, 
што ме сяц ста но вяц ца вы шэй, 
да ра жэе пра езд у транс пар це 
i аў та ма бiль нае па лi ва, усё ця-
жэй ку пiць дзе цям-сту дэн там 
воп рат ку i апла цiць ву чо бу... 
Так, i ця жэй, i горш. Але ад 
та го, што пра гэ та га во рыш 
што дня i з кож ным, ляг чэй не 
бу дзе. Да жыц ця трэ ба пры-
звы чай вац ца. Та ды i яно, 
жыц цё, мо жа, па вер нец ца 
свят лей шым бо кам.

I на ву чыць гэ та му, пра вiль-
ней ска заць, на ву чыць па-iн-
ша му гля нуць на жыц цё мо-
гуць ста рыя вяс ко выя лю дзi. 
Лi та раль на ўчо ра вяр ну ла ся 
з ка ман дзi роў кi i зна хо джу ся 
пад ура жан нем ад су стрэ чы 
з 88-га до вай жан чы най. Яна 
жы ве ў да лё кай пу шчан скай 
вёс цы, та кой да лё кай, што 
ка лi не ве да еш дак лад на, на-
ват не па ду маў бы, што там 
ёсць на се ле ны пункт. Ган ну 
Мi ка ла еў ну даў но клi ка лi ў 
го рад i сын, i дач ка. Яна ж 

не хо ча па кi нуць сваю ха цi ну. 
Тут на сця не вi сяць парт рэ ты 
да ра гiх i лю бi мых лю дзей, тут 
лож кi за сла ны вы тка ны мi ёй 
па кры ва ла мi. Тут яна пра жы-
ла та кое ня лёг кае жыц цё. Яе 
бу ду чы муж не ка лi прый шоў 
з вай ны ў спа ле ную да шчэн-
ту вёс ку. Род ных па за бi ва лi, 
ха ту спа лi лi. З ча го па чы-
наць бы ло му фран та вi ку? 
Гэ та праз мно гiя га ды да iх 
прый шлi па ша на i пры вi леi. 
А та ды... 

Ён та му ўзяў яе за муж з 
су сед няй вёс кi, што ха ту ў 
па саг да ва лi. Яе пе ра вез лi, 
скла лi на ноў, i пра жы ла ў ёй 
но вая сям'я ў пра цы i зго дзе 
ад ве дзе ны Бо гам век. Дзя цей 
вы га да ва лi, у лю дзi вы ве лi. 
Ад ра зу ж пас ля вяр тан ня з 
фрон ту гас па дар яе, па куль 
ня вес ту пры гля даў, не ся дзеў 
склаў шы ру кi: па ўсёй акру зе 
най маў ся на пра цу да лю дзей, 
ка сiў, араў, бу да ваў. Хто дасць 
паў пу да збож жа, хто яшчэ 
менш, — але да вяс ны са браў 
мех-дру гi жы та, каб па се яць 
сваю па лос ку. Якое гэ та бы-
ло шчас це — жаць свой хлеб, 
ус па мi нае па жы лая ся лян ка. 
По тым па тро ху, з кож ным го-
дам аб за во дзi лi ся сва ёй ку ры-
цай, свiн кай, паз ней ка ро ва 
з'я вi ла ся. I гэ та бы ло так са ма 
да сяг нен не: жыў насць ёсць 
— зна чыць, не га лод ная сям'я 
бу дзе. По тым яна пай шла на 
фер му пра ца ваць, ка роў да iла. 
Гро шы з'я вi лi ся ў до ме, неш та 
ку пiць ста ла маг чы ма, яшчэ 
лепш за жы ла сям'я. Хоць муж 
прый шоў з вай ны без зда роўя, 
не за раб ляў шмат, а апош нiя 
дзе сяць га доў жыц ця яна да-
гля да ла яго, ля жа ча га iн ва лi-
да, — го ра сер ба ну ла, ад ным 
сло вам. Але за ўсю на шу доў-

гую гу тар ку нi ра зу не ска за-
ла гэ та жан чы на, што ў яе не-
шчас лi вая до ля, што бы ло ёй 
цяж ка. Яна толь кi паў та ры ла 
не каль кi ра зоў: «Як жа вы ця-
пер доб ра жы вя це, воп рат ка 
ў вас пры го жая, на ма шы нах 
вы ез дзi це, ад па чы ва е це на 
мо ры, вы хад ныя ма е це, не 
пра цу е це ад цям на да цям на. 
От каб ма ма мая, зда ец ца, па-
гля дзе ла, якое жыц цё на ста-
ла! Пен сiю пла цяць, аў та кра ма 
пры хо дзiць пад ха ту, пры во-
зяць не толь кi хлеб, але шмат 
ча го iн ша га. Усё мож на ку пiць. 
За хва рэ еш — у баль нi цы ця-
бе па ле чаць». Са праў ды, на iх 
до лю лi ха ха пi ла, а па ка лен не 
баць коў гэ тай жан чы ны жы ло 
яшчэ горш i ця жэй за iх.

Па ра докс, але лю дзi, якiя 
пра ца ва лi ад цям на да цям на, 
гор кiм по там зда бы ва лi хлеб, 
бы лi шчас лi вей шыя за нас, ця-
пе раш нiх. Бо ка лi не ўсе, дык 
боль шасць на шых праб лем 
ад стрэ саў, нер ваў, псi ха ла-
гiч на га дыс кам фор ту. У нас 
з'я вiў ся час для са ма ана лi зу, 
са ма ед ства i шка да ван ня ся-
бе. У мно гiх за ход нiх кра i нах 
спа ха пi лi ся, ак тыў на за ня лi ся 
даб ра чын нас цю, ва лан цёр скiм 
ру хам. Па пра цуе ча ла век га-
дзi ну-дру гую ва ўста но ве для 
iн ва лi даў — i ад ра зу ад чуе, як 
шмат гэ та зна чыць — мець 
зда ро выя ру кi i но гi. А ка лi 
гро шай ка та стра фiч на не ха-
пае, дык мож на не дзе пад пра-
ца ваць. А мо жа, пе ра гле дзець 
свае звык лыя тра ты. I га лоў-
нае — знай сцi тое цi та го, хто 
па ра дуе ця бе ў жыц цi, пры ба-
вiць сiл. Ну хоць бы та кую, як 
Iза бе ла, му зу i на тхнен не на-
ша га ге роя...

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ
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