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Ува хо джу ў вы ста вач ную за лу му-
зея За іра Азгу ра, і тут жа да мя не 
бліз ка-бліз ка па ды хо дзіць ху дар-
ля вы ма ла ды ча ла век у аку ля рах 
і без уся ля кіх цы ры мо ній па чы нае 
ме рац ца са мной рос там. «Вось 
які я вы со кі!» — ка жа на дзве га-
ла вы вы шэй шы за мя не Іван. Яму 
19 га доў, і ён не раз віт ва ец ца з фо-
та апа ра там. Аб' ек тыў — гэ та тое, 
што да па ма гае яму зна хо дзіць 
кан такт з со цы у мам, такі ня лёг кі 
для аўтыс таў.

«Ка лі б я мог 
за стац ца адзін...»

Сён ня для Іва на Шаў цо ва асаб лі вы 
дзень: ад крыц цё пер са наль най фо та-
вы ста вы, якая пе ра рас ла ў цэ лы арт-
пра ект. У яго ра бо тах — тое, што ата чае 
нас што дня, але ча го боль шасць з нас 
не за ўва жае ў што дзён най мі тус ні: ці 
то апош ні пра мень за хо дзя ча га сон ца, 
ці то апа лы во сень скі ліст, ра зам з якім 
ад ыхо дзіць цеп лы ня ле та... Яр кія ко-
ле ры, дак лад ная кам па зі цыя, трап ныя 
да мі нан ты, зра зу ме лыя ўсім сю жэ ты — 
та кое чыс тае све та ўспры ман не за па дае 
ў ду шу кож на му, хто ба чыць Іва на вы 
здым кі.

«Фа та гра фія — гэ та за хап лен не, у 
якім я імк ну ся аб стра га вац ца ад дрэн-
на га на двор'я за акном, па ка заць га-
ра джа нам пры га жосць на ва коль най 
пры ро ды, якую яны не мо гуць ба чыць, 
та му што жы вуць у хут кім тэм пе і не 
па спя ва юць усё гэ та за ўва жаць». Гэ та 
ад на з ра ней шых Ва ні ных цы тат, у якой 
увесь на строй яго здым каў і ўвесь яго 
ха рак тар. І, пэў на, яшчэ ў гэ тым: «Ка лі 
б я мог за стац ца адзін у цэ лым Муль ты-
су све це на 10 трыль ё наў 526 міль яр даў 
424 міль ё ны 657 ты сяч 862 га ды, то я б 
увесь гэ ты час слу хаў му зы ку».

...Па куль афар мі це лі вы ста вы да-
да юць апош нія дэ та лі для за вер ша-
на сці яе вы гля ду, Іван па каз вае мне 
свае лю бі мыя рэ чы, якія да стае з 
вя лі кай кар дон най ка роб кі. Не вя лі кі 
гло бус, бе лая фу раж ка, на сцен ны га-
дзін нік у вы гля дзе штур ва ла, ма дэ лі 
па рус ні каў... «Гэ та мне сва як з Ку бы 
пры вёз, — дэ ман струе Ва ня па рус нік, 
што зна хо дзіц ца ў праз рыс тым фу та-
ра ле. — Ка лі ён з Ку бы, то і ка роб ку 
мож на бы ло б у фор ме ку ба зра біць. 
А гэ тую ма дэль я сам змай стра ваў з 
кан струк та ра».

Іван лю біць мо ра і ванд роў кі і, кра-
на ю чы маю ру ку, рас па вя дае пра свае 
па езд кі ў Санкт-Пе цяр бург, па да рож-
жы па Кры ме і спус кі ў пя чо ры. Акра мя 
ка раб лёў, ся род Іва на вых «скар баў» 
— шмат лі кія ат ла сы і кні гі пе ра важ на 
на мар скую тэ ма ты ку. У ат ла се хло пец 
па каз вае мне кар ту Бе ла ру сі і звяр тае 
ўва гу: «Усе наз вы па-рус ку на пі са ны, 
і толь кі Ма зыр па-бе ла рус ку. У мя не 
там ба бу ля».

Пад час раз мо вы я ра зу мею, што Іван 
са праў ды вы шэй шы за мя не — не толь-
кі ў фі зіч ным пла не, а і ў мен таль ным. У 
яго мож на па ву чыц ца стаў лен ню да на-
ва коль на га све ту, якое скла да на сфар-
му ля ваць па вы ні ках ад ной су стрэ чы. 
На прык лад, імк нен ню бе раг чы ўсё, што 
нас ата чае, ца ніць кож ны мо мант жыц-
ця, та му што ён ча роў ны і не паў тор ны, і 
не ра біць та го, што та бе не па да ба ец ца. 
Так прос та, але так скла да на для боль-
шас ці з нас...

«Во чы га раць — 
зна чыць, усё доб ра»

«Мы па зна ё мі лі ся з Іва нам, ка лі рых-
та ва лі сту дэнц кі арт-пра ект «Не та кія» 
ў га ле рэі Уні вер сі тэ та куль ту ры. Пра ект 
за вяр шыў ся, але за ста ло ся ад чу ван не, 
што мож на даць яму пра цяг», — ка жа 
ку ра тар пра ек та Лі за ве та Елі не віч.

Ідэю Лі за ве ты пад тры ма ла фа то-
граф рэ лі гій най мі сіі «Бе ла рус кае ка-
та ліц кае та ва рыст ва «Ка ры тас» Мін-
ска-Ма гі лёў скай епар хіі Яна Роў да.

«Гэ та мой пер шы до свед ар га ні за цыі 
па доб на га пра ек та, — рас каз вае Яні-
на. — Ка лі я іш ла зна ё міц ца з Ва нем, 
вель мі хва ля ва ла ся, бо ні чо га не ве да-
ла пра аў тызм. Але я да рэм на пе ра жы-
ва ла: ні я кіх «ад хі лен няў», якія б мя не 
бян тэ жы лі, не бы ло. Ён су стрэў нас з 
фо та апа ра там, па ста ян на зды маў, па-
каз ваў усе свае ка лек цыі, ду бы, якія 

вы рошч вае ў гарш ках 
до ма, фо та здым кі».

«Ка лі ар га ні зоў ва еш 
па доб ныя пра ек ты, ты 
сам змя ня еш ся і па чы-
на еш гля дзець па-ін-
ша му на мно гія рэ чы, 
— дзе ліц ца Лі за ве та. 
— Ва ня на ву чыў мя-
не мно га му, у тым лі ку 
пра яў ляць свае эмо цыі: 
хо чаш узяць ка гось ці за 
ру ку — бя рэш. Хо чаш 
за пы таць неш та — пы-
та еш. У яго ўсё прос-
та!»

Спа чат ку пла на ва-
ла ся зра біць не вя лі кую 
фо та вы ста ву. Але, як 
ад зна ча юць ар га ні за та-

ры, з ты сяч Ва ні ных здым каў, роз ных па 
якас ці, на строі і змес це, бы ло скла да на 
вы браць не каль кі дзя сят каў.

«У вы ні ку вы ра шы лі зра біць дзве тэ-
ма тыч ныя экс па зі цыі: пер шая — го рад, 
які заўж ды ба чаць лю дзі; дру гая — Ва-
ні ны за хап лен ні: мо ра, кні гі, пры ро да», 
— ка жа Яна Роў да.

Па сту по ва фо та вы ста ва пе ра рас-
ла ў вя лі кі арт-пра ект «Фо та Аў тызм», 
які, апроч экс па зі цыі са здым ка мі Ва ні 
Шаў цо ва, уклю чае шмат тэ ма тыч ных 
ме ра пры ем стваў і май стар-кла саў. У 
цэ лым пра ект на кі ра ва ны на тое, каб 
твор чыя асо бы больш кан так та ва лі з 
та ле на ві ты мі людзь мі, якія не ўпіс ва-
юц ца ў агуль на пры ня тыя ў гра мад-
стве стан дар ты. Бо лю бо му ча ла ве ку 
па трэб на са ма рэа лі за цыя, і ка лі кож-
ны з нас мо жа пра явіць ся бе ў роз ных 
сфе рах жыц ця, то лю дзі з аў тыз мам 
мо гуць зра біць гэ та толь кі ў твор час-

ці. Ар га ні за та ры ўпэў не ны: 
ка лі ця пе раш нія на ма ган ні 
да дуць плён і пач нуць з'яў-
ляц ца но выя па доб ныя ім-
прэ зы, зна чыць, іх мэ та бу-
дзе да сяг ну та, і свет ста не 
кры шач ку блі жэй шым для 
лю дзей, якіх пры ня та лі чыць 
«не та кі мі».

...Тым ча сам «ві ноў нік» свя-
та ві та ец ца і фа та гра фу ец ца 
з но вы мі гас ця мі і за ўва жае, 
што ў яго ёсць шмат фо та на 
мар скую тэ ма ты ку, та му трэ-
ба ар га ні за ваць фо та вы ста ву 
пра мо ра. «У на ступ ны раз ар-

га ні зу ем», — абя цае ў ад каз Лі за ве та 
Елі не віч.

«Ва ню па да ба ец ца ўсё, што ад бы ва-
ец ца тут, — усмі ха ец ца мне пры ем ная 
свет ла ва ло сая жан чы на — Ган на Шаў-
цо ва, ма ці фа то гра фа. — Вар та толь кі 
за зір нуць у яго во чы: яны га раць, зна-
чыць, усё доб ра».

У ме жах пра ек та «Фо та Аў тызм» да 
25 сту дзе ня ў му зеі-май стэр ні За іра 
Азгу ра мож на бу дзе па ба чыць здым-
кі Іва на Шаў цо ва, на ве даць май стар-
клас па фа та гра фіі, спек такль тэ ат ра 
ля лек, па слу хаць вы ступ лен ні Па лі ны 
Рэс пуб лі кі, Анд ру ся Та кін дан га і Кас ту-
ся Жы бу ля, а так са ма па гля дзець фільм 
«Ча ла век даж джу».

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та здым кі 

з ар хі ва Іва на Шаў цо ва.

«ПЕР ШАЕ СЛО ВА 
НА МАР СЕ...»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Якое стаў лен не да пра ек та ся род на ву коў цаў?
— Рэ ак цыі су праць лег лыя. Ха пае і скеп ты каў, і тых, 

хто пад трым лі вае нас. Гэ та пе ра важ на экс пер ты, якія 
«ва рац ца» ў тэх на ла гіч ным ася род ку. Га лоў нае, што ідэю 
пад трым лі ва юць буй ныя кар па ра цыі ў сфе ры бу да ван ня 
кас міч ных ка раб лёў. Па доб нае свед чыць аб тым, што 
пра ект да во лі сур' ёз ны. Зра зу ме ла, ідэя кры ху аван тур-
ная, і ні хто не дасць 100 пра цэн таў, што яна бу дзе цал кам 
рэа лі за ва на. Та му для нас вель мі важ ным ста не 2018 год, 
ка лі на Марс ад пра віц ца пер шы бес пі лот ны мо дуль. Па-
лёт ста не свое асаб лі вым ін ды ка та рам па спя хо вас ці. Ка лі 
праз ча ты ры га ды здзейс ніц ца ўсё па жа да нае, мяр кую, 
по гля ды скеп ты каў зме няц ца кар ды наль на.

— Марс пры дат ны для жыц ця ча ла ве ка?
— Гра ві та цыя на ім хоць і мен шая за зям ную, але да 

яе мож на пры ста са вац ца. І ў да лё кай перс пек ты ве Марс 
мож на зра біць пры дат ным для жыц ця. Вель мі важ на і 
тое, што чыр во ная пла не та ба га тая на рэ сур сы і сы ра-
ві ну. Дзя ку ю чы гэ та му, мож на бу дзе знач на змен шыць 
за леж насць ад Зям лі.

Ці ёсць жыццё на Марсе?
— Раз мо вы пра жыц цё на Мар се вя дуц ца ўжо даў-

но. Як лі чыш, ці мо гуць па тэн цы яль ныя мар сі я не быць 
па доб ныя на ге ро яў кар ці ны Язэ па Драз до ві ча? — ка-
жу і з усмеш кай пра цяг ваю Мі ха і лу тэ ле фон з вы явай 
га ла вас тых і ва ла са тых мар сі ян.

— Я вель мі па ва жаю твор часць Драз до ві ча, але та кіх 
жы ха роў там, на жаль, не су стрэ неш. Ка лі жыц цё і ёсць на 
Мар се, то, хут чэй за ўсё, на ўзроў ні мік ра ар га ніз маў.

— Ты ра зу ме еш, што да ро гі на зад з Мар са ўжо не 
бу дзе?

— Ка лі б яна і бы ла, то пас ля Мар са адап та вац ца да 
зям ных умоў бы ло б скла да на. Пра цяг лае зна хо джан не ва 
ўмо вах ніз кай гра ві та цыі вы клі кае не зва рот ныя зме ны ў 
ар га ніз ме. Раз ві ва ец ца астэ а па роз. Маг чы ма, гэ та і доб ра, 
што на Зям лю ўжо не вер неш ся. Не вяр тан не — гэ та адзін 
з тых ма раль ных вы ба раў, якія вар та зра біць для да сяг-
нен ня агуль най мэ ты. Я га то вы пры свя ціць сваё жыц цё 
да сле да ван ню гэ тай пла не ты.

— І як да гэ та га ста вяц ца твае баць кі?
— Ад моў на. Мае сва я кі жы вуць у Лі дзе, у нас доб рыя 

ста сун кі. Ма ці спа чат ку не ўспры ма ла мае пла ны ўсур' ёз. 
Па куль не прый шлі вы ні кі ад бо ру дру го га ту ра. Та ды яна 
ўжо за не па ко і ла ся. Праў да, я ўсё роў на спа дзя ю ся на тое, 
што баць кі мя не зра зу ме юць. Я да рос лы ча ла век, і гэ та 
мой аса біс ты вы бар.

— А ты не за дум ваў-
ся, што да 2024-га го да 
мо жаш ажа ніц ца і ў ця-
бе на ро дзіц ца дзі ця?

— За гэ ты час зда рыц-
ца мо жа са праў ды роз-
нае. Але для мя не га лоў-
нае каб пра ект па спя хо ва 
раз ві ваў ся. І ка лі ў вы ні-
ку мой удзел аб мя жу ец-
ца пра па ган да ван нем, я 
так са ма бу ду шчас лі вым 
ча ла ве кам. Праў да, ка лі ты ад мо віш ся ад па лё ту ўжо на 
фі наль ным эта пе пад рых тоў кі, мож на прос та па ста віць 
пад па гро зу сам пра ект. Ра біць гэ та га не хо чац ца.

Ра ман ты кі і рэа ліс ты
— Да рэ чы, як ты ста віш ся да ін шых бе ла рус кіх 

удзель ні каў пра ек та?
— Яны для мя не най перш та ва ры шы і ад на дум цы. Я 

з імі шмат кан так та ваў, зра зу меў, што яны так са ма ідэа-
ліс ты, якія ве раць у агуль ны пос пех і ста вяц ца да ўся го 
да во лі сур' ёз на.

— Ця бе не крыў дзіць, што вас на зы ва юць ра ман-
ты ка мі і ле ту цен ні ка мі?

— Не. Так і ёсць. І гэ та пры тым, што я да во лі рэа ліс тыч-
на гля джу на жыц цё і ве ру ў наш пра ект і яго рэа лі за цыю. 
Усе вя лі кія па чы нан ні бы лі аван тур ны мі. Іх заўж ды не ра зу-
ме лі. Але ка лі б ча ла век не ра біў та кіх кро каў, ён, на пэў на, 
сён ня ся дзеў бы на дрэ ве з ба на нам у ру цэ. Ме на ві та та кія 
су мес ныя на ма ган ні змя ня юць наш свет да леп ша га.

— На хві лін ку ўя вім, што ты ўжо на Марсе. Якім 
чы нам бу дзеш пра па ган да ваць ся род за меж ні каў бе-
ла рус кую мо ву?

— Я ўжо па абя цаў сяб рам, што пер шае сло ва на Мар се 
бу дзе ска за на па-бе ла рус ку.

Та рас ШЧЫ РЫ.

ІВА НА ВЫ «СКАР БЫ»,
 або ТА ЛЕНТ БА ЧЫЦЬ НЕ ЗА ЎВАЖ НАЕ

«Ва ня на ву чыў мя не мно гім 
рэ чам, у тым лі ку пра яў ляць 
эмо цыі: хо чаш узяць ка гось ці 
за ру ку — бя рэш. Хо чаш 
за пы таць неш та — пы та еш».

Да ку мент, які па цвяр джае вы хад Ру мян ца ва ў дру гі этап пра ек та.

Не вяр тан не — гэ та 
адзін з тых ма раль ных 
вы ба раў, якія вар та 
зра біць для да сяг нен ня 
агуль най мэ ты. Я га то вы 
пры свя ціць сваё жыц цё 
да сле да ван ню гэ тай 
пла не ты.


