
Ста ра жыт ныя цу да дзей ныя аб ра зы для 
па кла нен ня, цар коў ныя рэ чы, іко ны пра цы 
су час ных мас та коў, ду хоў ная лі та ра ту ра 
і ка лен да ры, аў дыя- і ві дэа дыс кі, свя та р-
скае адзен не, зва ны, ка ляд ныя су ве ні ры, 
ла сун кі-вы печ ка, мёд, свя тая ва да і шмат 
ін ша га пры ве зе на з пра ва слаў ных хра маў 
і ма нас ты роў Бе ла ру сі, Мал до вы, Ра сіі, 
Укра і ны, Сер біі. Вы стаў ка даў но ста ла ад-
ной з са мых ча ка ных і лю бі мых у мно гіх 
жы ха роў ста лі цы. Што дня яе на вед ва юць 
ты ся чы мін чан і гас цей го ра да. Для іх ёсць 
доб рая маг чы масць аса біс та су стрэц ца 
са свя та ра мі і атры маць ад іх ад ка зы на 
пы тан ні ду хоў на га змес ту, па гля дзець і 
па слу хаць кан цэр ты ду хоў най му зы кі. Сё-
ле та ка ляд ны кір маш пра цяг не пра цу да 
5 сту дзе ня.

Ана то ль КЛЯ ШЧУ К. Фо та аўтара.
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У свой час на ста я це лю пры-
хо да хра ма Па кро ва Пра свя-
той Ба га ро дзі цы Са лі гор ска 
ў вёс цы Чы жэ ві чы Мі ха і лу 
Па жа да е ву пра па ноў ва лі 
служ бу за мя жой. Ды ён ад-
мо віў ся: маў ляў, я па бы ваў 
шмат у якіх кра і нах, шмат 
ча го па ба чыў — мне не трэ-
ба Швей ца рыя, я ха чу па бу-
да ваць Швей ца рыю тут, у 
Бе ла ру сі, у асоб на ўзя тым 
рэ гі ё не.

З та го ча су прай шло 
больш за 10 га доў. І пры-
ход стаў са праўд ным 
цэнт рам ад ра джэн ня пра-
ва слаўя на Са лі гор шчы не. 
Ва кол ство ра на га ду хоў-
на-асвет ніц ка га са цы яль-
на-куль тур на га цэнт ра аб'-
яд на лі ся пра ва слаў ныя.

Ма лы Тры я нон 
у Чы жэ ві чах...

— Уся го ў цэнт ры 24 
па мяш кан ні, — за пра шае 
на эк скур сію про та і е рэй, 
на ста я цель Па кроў ска-
га і Бла га ве шчан ска га 
хра маў, кан ды дат ба-
га слоў скіх на вук Мі ха іл 
Па жа да еў. — Вось тут 
раз мес цяц ца ву чэб ныя 
аў ды то рыі, гас ця выя ну-
ма ры, кі на за ла, за лы для 
лек цый. Мяр ку ем за пра-
шаць вя до мых тэ о ла гаў, 
ба га сло ваў, знаў цаў куль-
ту ры і мас тац тва, аду ка-
ва ных лю дзей, спе цы я ліс таў. У 
перс пек ты ве — май стар-кла сы 
па дэ ка ра тыў на-пры клад ным і 
вы яў лен чым мас тац тве, псі ха-
ло гіі, эты ке це, эты цы, гіс то рыі 
су свет ных рэ лі гій, тэ ат раль ным 
мас тац тве.

Кож нае па мяш кан не аформ-
ле на ў ад мет най гіс та рыч най і 
ар хі тэк тур най сты ліс ты цы: Ме-
са па та міі, Ста ра жыт ных Егіп та, 
Грэ цыі, Ры ма, у ра ман скім сты лі, 
ба ро ка, ра ка ко, ар-дэ ка, шы ну-
аз ры. На прык лад, за ла для тэ-
ат раль ных прад стаў лен няў ка-
пі руе тэ атр Ма рыі Ан ту а не ты ў 
Ма лым Тры я но не ў Вер са лі, дзе 
вы ха ван цы Са лі гор скай шко лы 
мас тац тваў змо гуць ла дзіць па-
ста ноў кі спек так ляў.

— Не ўсе дзе ці змо гуць на-
ве даць той жа Вер саль, Лон дан, 
Пра жскі Град, а та кое ўбран не, 
афарм лен не да па мо гуць ім спа-
сці гаць куль ту ру роз ных на ро даў 
і эпох. Ты мо жаш не стаць хі мі-
кам, бі ё ла гам, а вось чалавекам 
куль тур ным быць аба вя за ны, — 
лі чыць на ста я цель. — Не сак рэт, 
што ў на шым гра мад стве не ха-
пае та ко га па няц ця, як вы со кая 
куль ту ра. І наш цэнтр пры зна ча-
ны за поў ніць пра бе лы ў ся рэд няй 
і вы шэй шай аду ка цыі, ся мей ных, 
бы та вых ад но сі нах. Пла ну ем цес-
на су пра цоў ні чаць з уста но ва мі 
аду ка цыі. У су час ных пра гра мах 
для школь ні каў, сту дэн таў шмат 
не да хо паў. Вель мі шка да, што 
са школь на га кур са вы клю чы лі 
прад мет «Су свет ная мас тац кая 
куль ту ра», ма ла вы ву ча ец ца ста-
ра жыт ная, рус кая лі та ра ту ра, гіс-
то рыя ста ра жыт на сці. Ча ла век, 
які не ва ло дае вы со кай куль ту-
рай, ін тэ ле ктам, ду хоў нас цю, не 
ста не асо бай. Стрыж нем ідэа ло гіі 

лю бой дзяр жа вы з'яў ля ец ца ра-
зум нае, доб рае, веч нае. У гэ тым 
сэн се царк ва і дзяр жа ва ма юць 
агуль ную кроп ку су тык нен ня. А 
ма тэ ры яль ны да ста так, вы со кі 
ўзро вень жыц ця — вы твор ная 
ад ду хоў нас ці. Мы не ба га тая 
кра і на, але бед насць па чы на ец-
ца з бед нас ці жа дан няў, як у та го 
Ша ры ка ва. І сты му ля ваць леп-
шыя жа дан ні ў ча ла ве ку трэ ба 
пры га жос цю, мас тац твам.

Пра сум на вя до ма га Ша-
ры ка ва з бул га каў ска га «Са-
ба ча га сэр ца» ай цец Мі ха іл 
зга даў не вы пад ко ва: у яго 
жы лах ця чэ кроў вя лі ка га 
пісь мен ні ка Бул га ка ва. Яго 
прод кі — маг нац кі род Бул га-
ка вых — ва ло да лі шмат якой 
ма ё мас цю, у тым лі ку па ла-
ца ва-пар ка вым комп лек сам у 
Жы лі чах, які па ар хі тэк ту ры і 
рас ко шы не са сту пае па ла цу 
Ра дзі ві лаў. Дзед ай ца Мі ха і-
ла су пра ва джаў вы шэй шых 
ду хоў ных са ноў ні каў з раз-
на стай ны мі ві зі та мі ў шмат-
лі кія кра і ны Бліз ка га Ус хо ду, 
Еў ро пы. На пра ця гу 40 га доў ён 
са браў уні каль ную ка лек цыю — 
звыш 500 экс па на таў.

І вы ява дач кі 
Не фер ці ці

Част ка ар тэ фак таў — ка ля 
250 — зной дзе сваё мес ца ў му-
зеі, што ства ра ец ца ў цэнт ры. Тут 
бу дзе прад стаў ле на гіс то рыя Ста-
ра жыт ных Ус хо ду, Егіп ту, Грэ цыі, 
Ры ма, Ме са па та міі, ран ня га і поз-
ня га Ся рэд ня веч ча, ін шых эпох. 
Дэ ка ра тыў на-пры клад ное мас тац-
тва роз ных ста год дзяў: гліп ты ка, 
ма ё лі ка, ну міз ма ты ка, скульп ту ра, 
бу кі ніс ты ка. Вель мі шмат рэ чаў, 
якія ма юць му зей ны ўзро вень. 
Фраг мен ту мар му ро вай па лет кі 
з эпі та фі яй ча соў ім пе ра та ра Не-
ро на — 1950 га доў. А ста ра жыт-
на егі пец кая па лет ка яшчэ ста рэй 
— ёй 3,5 ты ся чы га доў. Яшчэ адзін 
ар тэ факт — вы ява га ла вы дач кі 
Не фер ці ці і Эн ха то на, ство ра ная 
ста ра жыт ным май страм як ма-
дэль для скульп ту ры.

Ся род экс па на таў най каш тоў-
ней шыя бу кі ніс тыч ныя вы дан ні: 
дру ка ва ны твор 1526 го да ад на го 

з вуч няў Іа га на Гу тэн бер га. Су-
свет ны мі шэ дэў ра мі прад стаў-
ле на і кар цін ная га ле рэя, дзе 
бу дуць раз ме шча ны 56 ары гі-
наль ных па лот наў вя до мых мас-
та коў: Крам ско га, Ве ра шча гі на, 
Вас ня цо ва, Шыш кі на.

Да рэ чы, ча ты ры прад ме ты ця-
пер зна хо дзяц ца на ат ры бу цыі ў 
му зеі Пуш кі на ў Маск ве. Ка мі сія 
пра па на ва ла свя та ру пра даць іх 
за ты ся чы до ла раў. Але ба цюш-

ка ад мо віў ся. Бу ду чы 
му зей, бяс спрэч на, 
дасць фо ру мно гім 
вя до мым уста но вам. 
Та му што му зея ан-
тыч нас ці ў Бе ла ру-
сі ня ма. Ка лісь ці яе 
Вя лі касць Ка ця ры на, 
са ма дзер жы ца ра сій-
ская на цы я на лі за ва ла 
ка лек цыю Ра дзі ві лаў. 
За раз яна з'яў ля ец ца 
го на рам Дзяр жаў на га 
Эр мі та жа ў Санкт-Пе-
цяр бур гу.

— Уся гіс то рыя ча-
ла вец тва — гэ та той 
фун да мент, на якім 
ба зі ру ец ца сён няш-
няя цы ві лі за цыя. І 
яго трэ ба ша на ваць. 
Су час ныя тэх на ло гіі, 
ін тэр нэт, не маг лі б 
уз нік нуць без во пы ту, 
што на за па сі ла ча ла-

вец тва. І ка лі іг на ра ваць да сяг нен-
ні на шых па пя рэд ні каў, то мы зноў 
мо жам апы нуц ца ў пер ша быт най 
эпо се, — га во рыць на ста я цель.

Ры за для Свя цей ша га 
Па тры яр ха

Швей ную май стэр ню на тэ-
ры то рыі цэнт ра мож на па пра ве 
на зваць твор чай ла ба ра то ры яй. 
Тое, што ро бяць тут, не пад сі лу 
ні ко му ва ўсім пра ва слаў ным све-
це — гэ та шмат кры жо выя ры зы. 
А па ча ло ся ўсё з ідэі ай ца Мі ха і ла 
па да ра ваць Міт ра па лі ту Фі ла рэ-
ту по лі стаў ры ён (у пе ра кла дзе з 
грэ час кай мо вы «по лі» — шмат, 
«стаў ры ён» — крыж). У ста ра-
жыт на сці — гэ та адзен не епіс ка-
паў, ар хі епіс ка паў, міт ра па лі таў і 
па тры яр хаў. Яно ўяў ля ла са бой 
фе лонь з мност вам на шы тых ці 
вы тка ных на ім кры жоў. Шмат-
кры жо выя ры зы за хоў ва юц ца ў 
му зеі — за па вед ні ку «Мас коў скі 
Крэмль», іх мож на ўба чыць на 
іко нах Анд рэя Руб лё ва. У рус кай 
пра ва слаў най царк ве по лі стаў-
ры ён на сі лі вы шэй шыя іе рар хі — 
міт ра па лі ты. І толь кі ў знак асаб-

лі вых за слуг ім уз на га родж ва лі ся 
ар хі ерэі. Гэ тыя ўбран ні ад ме не ны 
ўка зам ца ра Пят ра І у 1705 го дзе. 
З ця гам ча су тэх на ло гія іх вы ра бу 
бы ла стра ча на.

Якім чы нам уда ло ся раз га-
даць сак рэ ты най ста ра жыт ней-
ша га ра мяст ва, ай цец Мі ха іл не 
рас ка заў. Зрэш ты, не ў гэ тым 
спра ва. Га лоў нае, што по шу кі, 
якія доў жы лі ся на пра ця гу не-
каль кі га доў, да лі вы ні кі, а тэх-
на ло гія за па тэн та ва на.

Вы раб по лі стаў ры ё на па тра-
буе цярп лі вас ці, во пы ту, май-
стэр ства, па коль кі ра бо та руч-
ная, вель мі да лі кат ная. Та кі мі 
якас ця мі і ва ло дае швач ка па 
зо ла це Тац ця на. На ад ну ры зу, як 
пра ві ла, яна за трач вае тры ме ся-
цы. Май стры ха на ват вы ра бі ла 
по лі стаў ры ён для Свя цей ша га 
Па тры яр ха Мас коў ска га і ўсяе 
Ру сі Кі ры ла. У гэ тым адзен ні ён 
здзейс ніў лі тур гію ў са бор ным 
хра ме Свя та-Пан це ляй мо на ва 
ма нас ты ра на Афо не.

— Мно гія іе рар хі пра ва слаў-
ных цэрк ваў на бы ва юць на ша 
адзен не, — кан ста туе ай цец Мі-
ха іл. — Зна чыць, мож на ска заць, 
што мы спа сціг лі вы со кі ўзро вень 
май стэр ства, а на ша дзей насць 
ацэ не на на са мым вы со кім цар-
коў ным уз роў ні.

Сён ня ў твор чай ла ба ра то рыі 
вы раб ля юц ца не толь кі скла да ныя 
ар хі ерэй скія і іе рэй скія адзен ні, 
але і прад ме ты цар коў на га на-
чын ня, іко ны. У ра бо це вы ка рыс-
тоў ва ец ца су час ная тэх ні ка, але 
вы шыў ка за ста ец ца вы шыў кай. 
І яна, як лю бое мас тац тва, па тра-
буе на тхнен ня і твор час ці.

Шчас цю 
трэ ба ву чыць

Па бла сла вен ні Свя цей ша га 
Па тры яр ха Кі ры ла і Ула ды кі Міт-
ра па лі та ў цэнт ры ство ра на вы-
твор чая ла ба ра то рыя Ін сты ту та 
тэ а ло гіі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та. У блі жэй шай перс-
пек ты ве тут пла ну ец ца вы пус каць 
ду хоў на-асвет ніц кія пе ра да чы, на-
ву чаль ныя ро лі кі. Част ко ва за куп-
ле на не аб ход нае аб ста ля ван не.

—У нас бы лі кан так ты з 
прад стаў ні ка мі ка на ла Dіscovery 
Scіence, Dіscovery Systems. Яны 
ска за лі, што фі ла со фія на шай 
пра ва слаў най царк вы, куль ту-
ры — бе лая пля ма для За ха ду. 
І гэ тая ні ша ні кім не за ня та на 
рын ку. Ка лі, маў ляў, вы раб ле ны 
пра дукт бу дзе ад па вя даць стан-
дар там, то мы згод ны яго куп-
ляць і транс лі ра ваць на ўвесь 
свет, — рас па вёў свя тар. — На 
маю дум ку, праб ле ма царк вы іс-
нуе як на За ха дзе, так і на Ус хо-
дзе. Гра мад ства не ра зу мее сэн-
су і зна чэн ня царк вы. На вош та 
яна па трэб на? Што гэ та та кое: 
куль тур на-гіс та рыч ны за па вед-
нік, му зей? Не, за да ча царк вы 
ін шая — гэ та ін сты тут шчас ця. 
Шчас цю так са ма трэ ба ву чыц-
ца. Та му што пра віль ныя ве ды 
да юць пра віль насць дзе ян няў, 
пра віль насць дзе ян няў, у сваю 
чар гу, — пра віль насць вы ні каў, а 
пра віль насць вы ні каў пры но сіць 
лю дзям за да валь нен не —ча ла-
ве чае і веч нае, — упэў не ны на-
ста я цель.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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КА ЛЯД НЫ ДАБРАВЕСТ

Ду хоў насцьДу хоў насць  ��

«Мы з Ра гі ні, і ў нас 
свой тэ атр мо ды!» 
Гэ тыя сло вы за сна-
валь ні ца і кі раў ні ца 
тэ ат ра мо ды Жан на 
Кры ва шэ е ва ка жа 
з са праўд ным го на-
рам — у тым лі ку і за 
сваю вёс ку ў Бу да-
Ка ша лёў скім ра ё не. 
Яна пад крэс лі вае і 
да каз вае: геа гра-
фіч ная ад да ле насць 
ад ста лі цы Бе ла ру-
сі яшчэ не а зна чае, 
што іх аг ра га ра док 
Ра гінь зна хо дзіц ца 
на пе ры фе рыі.

І гэ та не прос та гуч-
ныя сло вы. Вось ужо на 
пра ця гу не каль кіх га доў 
вяс ко вы ды зай нер ра зам 
з юны мі ма дэ ля мі ўпэў не-
на за ва ёў вае «Млын мо-
ды» — зноў і зноў ра зам 
з ву ча ні ца мі трап ляе на 
фі наль ныя па ка зы рэс пуб-
лі кан ска га кон кур су фо та і 
мо ды. І не ад на ра зо ва ўжо 
ста на ві ла ся пры зё рам гэ-
та га і ін шых фэс таў.

— Мы на кон кур се бы лі 
адзі най ся рэд няй шко лай і 
адзі най — з сель скай мяс-
цо вас ці. Мно гія не ве раць: 
ня ўжо са праў ды вяс ко вая 
шко ла? Та му і наз ву на ша-
га на се ле на га пунк та ўвесь 
час блы та юць... А на ша му 
школь на му тэ ат ру мо ды 
ўжо 8 га доў. За гэ ты час 
школь ні цы на ву чы лі ся не 
толь кі ка рыс ным на вы кам 
крой кі і шыц ця. Не ка то рыя 
ма раць са мі стаць ды зай не-
ра мі адзен ня...

Ка лі на па пе ры, дык гэ-
та за вец ца сціп ла — «па за-
клас нае аб' яд нан не па ін та-
рэ сах». А ка лі ў рэ аль нас ці 
— пра Жан ну Кры ва шэ е ву 
і яе тэ атр ве дае дак лад-
на ўся Го мель шчы на. Яе з 
на ву чэн ка мі за пра ша юць 
дэ фі ля ваць на са мых роз-
ных прэ стыж ных под ыу мах. 
І юных ма дэ ляў гэ та зу сім 
не псуе. Звы чай ныя пры го-
жыя сціп лыя дзяў чын кі, якія 
на ват са ро меюц ца рас каз-
ваць пра свае да сяг нен ні. І 
ня ма ў на стаў ні ка мэ ты вы-
вес ці школь ніц у ма дэ лі су свет на-
га ўзроў ню. А вось пры віць густ, 
на ву чыць пры го жа адзя вац ца і 
куль тур на ся бе па во дзіць — ін-
шая спра ва. І на вёс цы гэ та не 
менш па трэб на, чым у го ра дзе.

Між тым Жан на Пят роў на на-
стаў ні цай пра цоў на га на ву чан ня 
ста ла амаль вы пад ко ва. Спа чат-
ку пас ля за кан чэн ня ка ле джа 
па пра ца ва ла за крой шчы цай у 
мяс цо вым КБА. Але ча гось ці 
для шчас ця не ха па ла. Ча го дак-
лад на, зра зу ме ла, ка лі пры вя ла 

ма лод шую сяст ру пер шы раз у 
пер шы клас.

— Я на «пер шым зван ку» так 
рас чу лі ла ся, што вы ра шы ла: пай-
ду ў на стаў ні кі. Па сту пі ла на за-
воч нае ад дзя лен не ў Ма зыр скі 
пе да га гіч ны, вы ву чы ла ся. Ну а 
по тым — у кож най шко ле па ча лі 
пра во дзіць кон кур сы «Міс». Трэ ба 
бы ло рых та вац ца, па каз ваць ві зі-
тоў ку, дэ фі ле, кас цюм... Ка лі мае 
ву ча ні цы пер шы раз вый шлі, за ла 
аба мле ла, а по тым — «уза рва ла-
ся». Вось з гэ та га ўсё па ча ло ся, а 
по тым — пай шло-па еха ла...

Так гур ток «Уме-
лыя ру кі» і стаў пе ра-
тва рац ца ў тэ атр мо-
ды. Тра ды цый на пер-
шыя кас цю мы ра бі лі 
з уся го, што пад ру ку 
трап ля ла: з па пе ры, з 
цэ ла фа ну, з ві ні ла вых 
кру жэ лак, з га зет...

— Мы іх «шур шун-
чы кі» на зы ва лі — бо 
пер шыя ка лек цыі не 
шы лі, а склей ва лі. Усё 
бы ло ад на ра за вае. Той 
во пыт даў нам вель-
мі шмат. Важ на ж не 
толь кі па шыць, але вы-
ні кам здзі віць! Апош нія 
га ды ро бім адзен не, 
якое мож на на сіць. І 
ця пер нам ра ён ны ад-
дзел аду ка цыі срод кі 
вы дзя ляе — на тка ні-
ну, каб ра біць но выя 
ка лек цыі. Гля дзі це, як 
усё якас на па шы та!

Да пра цэ су пад бо ру 
тка нін і фур ні ту ры даў-

но пад клю чы лі ся не толь кі вуч ні 
шко лы са 150-га до вай гіс то ры яй, 
але і на стаў ні кі. Ды і ўсе жы ха ры 
вёс кі ве да юць: ка лі дзе які аб рэ-
зак за ва ляў ся — тут, у шко ле, ён 
аба вяз ко ва спат рэ біц ца.

— Вось гэ тая тка ні на да нас 
у шко лу прый шла та ды, ка лі 
яшчэ «гу ма ні тар ку» пас ля Чар-
но быль скай ава рыі атрым лі ва лі. 
Яна вель мі доў га ча ка ла свай-
го ча су. А по тым мы з яе зра бі-
лі ка лек цыю «Дых бай дых». Тут 
чу коц кія ма ты вы пе ра пле це ны з 
бе ла рус кі мі. Атры ма ла ся та кое 

не звы чай нае адзен не з фут рам. 
З ёю і за ня лі пер шае мес ца на 
рэс пуб лі кан скім кон кур се.

Ка лек цыі дзі ця ча га адзен ня 
ад Жан ны Кры ва шэ е вай ма юць 
са праўд ныя на род ныя ка ра ні. 
І ня хай на ве я ныя яны не толь-
кі бе ла рус кі мі ма ты ва мі, але ж 
вель мі пры ста са ва ны да вяс ко-
ва га жыц ця.

— Вазь мі це «Печ кі ны дзе ці» 
— тут увесь наш бе ла рус кі по быт, 
на ша вёс ка... А по тым вы ра шы ла 
зра біць неш та з бур ка мі. У нас 
на вёс цы іх мно гія но сяць, а мне 
за ха це ла ся пры ду маць на асно-
ве гэ та га зруч на га абут ку неш та 
свя точ нае. Так і атры ма ла ся ка-
лек цыя «Вы шэй за сон ца».

Жан на Пят роў на заў сё ды ду-
мае не толь кі пра асаб лі вас ці 
крою. Ёй па трэб ны воб раз і на-
тхнен не.

— Апош няя ка лек цыя — «Вяс-
ня нач ка» — па ча ла ся з по гля ду 
на... ды ван ма ёй свекрыві. Ён 
вель мі ста ра жыт ны і зроб ле ны з 
ужы ван нем тэх ні кі «пэч варк». Я 

па гля дзе ла і ду маю — трэ ба 
і нам неш та та кое па спра ба-
ваць. Так мы і «да спра ба-
ва лі ся» да фі на лу «Млы на 
мо ды».

Да рэ чы, пры пад рых тоў-
цы ка лек цыі пра дум ва ец ца 
кож ны ак се су ар: не толь кі 
су кен ка ці спад ні ца, але і 
абу так, і су мач ка, і пры чос ка, 
і му зы ка... Га лоў нае, лі чыць 
на стаў ні ца, воб раз ства рыць 
і ўклас ці ў яго ду шу.

— Вы со кая мо да ро біц ца 
для та го, каб па ка заць, што 
ты мо жаш як ды зай нер, а 
ўся ін шая — для жыц ця. 
Нам, без умоў на, да лё ка 
да вы со кай мо ды, але ж 
на шы су кен кі так са ма вы-
хоў ва юць эс тэ тыч ны густ. 
Да рэ чы, ба буль кі з на шай 
вёс кі вель мі ра ду юц ца за 
сва іх пры го жа адзе тых уну-
чак! Яны мо гуць быць ша кі-
ра ва ны су час най ву ліч най 
мо дай пад лет каў, а ка лі 
ба чаць тое, што ро бім мы, 
толь кі за хап ля юц ца.

У Жан ны Пят роў ны доб-
ры тыл. І дач ка з сы нам на-
тхня юць на твор часць, і муж 
пад трым лі вае ды зай нер скія 
по шу кі жон кі — во зіць, ка лі 
трэ ба, на па ка зы мод. А ўжо 

што ты чыц ца ву ча ніц — тут па ка-
лен не за па ка лен нем ідуць за лю-
бі май на стаў ні цай сле дам. Пра фе-
сіі роз ныя вы бі ра юць, але ж амаль 
усе — звя за ныя з прад ме там, які 
яна ім вы кла да ла. Кры ва шэ е ва 
імі вель мі га на рыц ца: швач ка мі, 
за крой шчы ца мі, цы руль ні ца мі, ку-
ха ра мі, на стаў ні ца мі... На ват ка лі 
дзяў чат кі на бы лі ін шыя пра фе сіі, 
тое, ча му яны на ву чы лі ся на ўро-
ках аб слу го вай пра цы, аба вяз ко-
ва спат рэ біц ца ў жыц ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра.

48-га до вы жы хар Ві цеб ска Ле а нід 
Шур, ды рэк тар прад пры ем ства «Ві-
цеб скі біз нес-цэнтр», у апош нія не-
каль кі га доў, мож на ска заць, ча ла век 
«устой лі ва ўда члі вы». Пра та кіх ка жуць 
— шчас ліў чык. Ён не ад ной чы вый гра-
ваў у роз ных кон кур сах. На прык лад, 
пры ду маў леп шую наз ву для він, якія 
ад на з вя ду чых бе ла рус кіх фір маў па-
стаў ляе ў на шу кра і ну з Іта ліі і Іс па ніі. 
За гэ та атры маў хат ні кі на тэ атр, а так-
са ма за пра шэн не ў мін скі рэ ста ран, 
дзе цу доў на пра вёў час. Ін шае прад-
пры ем ства па да ры ла спа да ру Шу ру ча-
хол для ма біль на га тэ ле фо на — так са-
ма за пе ра мо гу ў кон кур се. За меж ны 
банк, які дзей ні чае ў Бе ла ру сі, ад дзя-
чыў шчас ліў чы ка тэ ле фон ным апа ра-
там... А яшчэ адзін банк прэ мі ра ваў 
гра шы ма.

А ле тась ад быў ся са праўд ны цуд: Ле а нід 
Мі хай ла віч атры маў аса біс тае за пра шэн не 
ад вя до ма га рэ жы сё ра Аляк санд ра Мі ты 
сыг раць у філь ме пра Ша га ла, які зды ма лі 
ў Ві цеб ску. Парт нё ра мі Ле а ні да Шу ра бы лі 
ар тыс ты зна ка мі та га мас коў ска га тэ ат ра на 
Та ган цы. Акра мя гэ та га, ён за ва я ваў ты тул 
леп ша га ак цё ра — у кон кур се ка рот ка мет-
раж ных філь маў. Так са ма ле тась па вы ні ках 
ан лайн-га ла са ван ня Ле а нід стаў пе ра мож-
цам на цы я наль на га кон кур су «Мен тар го да» 
(мен тар — на стаў нік прад пры маль ні каў. — 
Аўт.).

Шур так са ма — пе ра мож ца і пры зёр кон-
кур саў аў тар скіх рас ка заў, кры тыч ных ар ты-
ку лаў і п'ес.

А яшчэ ён пе ра ма гаў на чэм пі я на тах па 
між на род ных шаш ках...

Па аду ка цыі ўда члі вы ча ла век — эка на-
міст. Скон чыў Ві цеб скі ін сты тут лёг кай пра-
мыс ло вас ці (ця пер — Ві цеб скі дзяр жаў ны тэх-
на ла гіч ны ўні вер сі тэт. — Аўт.). Пра ца ваў у 
Ві цеб скім пра ект на-кан струк тар скім бю ро аў-
та ма ты за ва ных сіс тэм кі ра ван ня, по тым быў 
за про ша ны ў «Дом на ву кі і тэх ні кі» гра мад-
скай ар га ні за цыі «Бе ла рус кі на ву ко ва-тэх ніч-
ны са юз». На ба зе зга да на га прад пры ем ства 
пры ўдзе ле Бе ла рус ка га фон ду фі нан са вай 
пад трым кі прад пры маль ніц тва быў ство ра ны 
Ві цеб скі цэнтр пад трым кі прад пры маль ніц тва 
«Дом на ву кі і тэх ні кі». Апош няе за тым пе-
ра ўтва ры ла ся ў ця пе раш ні «Ві цеб скі біз нес-
цэнтр», які ўзна чаль вае спа дар Шур. Спа дар 
Шур жа на ты, сы ну 18 га доў.

— Вя до ма, лю дзі мне зайз дрос цяць, — 
усмі ха ец ца ён. — Ка жуць, што мне са праў ды 
шан цуе. Адзін зна ё мы вы ка заў ся: «Ка лі ін тэ-
ле кту ал Ва сэр ман уся го да ся гае ро зу мам, 
та бе прос та шан цуе!» А ка лі сур' ёз на, пра-
ве ра на на прак ты цы: толь кі пры імк нен ні да 
пе ра мо гі і дзя ку ю чы ўпар тай пра цы мож на 
стаць уда члі вым. Не заў сё ды мне ўда ец ца 

быць пе ра мож цам. Але алім пій скі прын цып 
«Га лоў нае — удзел...» за клад вае пад му рак 
бу ду чых пос пе хаў.

Сам ён ро біць усё, каб за слу жыць уда чу.
— Шан ца ваць мне па ча ло пас ля та го, як 

не каль кі га доў та му наш мар ке то лаг Іры на 
ўга ва ры ла мя не паў дзель ні чаць у кон кур се на 
леп шую наз ву се рыі італь ян скіх ві н. Я і пры-
ду маў, узяў шы для наз вы ад но толь кі сло ва з 
пес ні Анд ры я на Чэ лен та на. У пе ра кла дзе яно 
азна чае «пры знан не». Пас ля гэ та га зра зу меў, 
што ма гу вый гра ваць і да лей! І не ўтой ваю 
сва іх сак рэ таў. У пры ват нас ці, 
пра вод жу біз нес-се мі на ры для 
мо ла дзі, жан чын, прад пры маль-
ні каў, каб яны ста лі па спя хо вы мі 
ў сва ёй спра ве. Адзін з се мі на-
раў пры све ча ны тэ ме «Як вый-
гра ваць кон кур сы?». Хто доб ра 
ву чыц ца — вый гра юць. У ла та-
рэю не ма ру вый граць, бо мне 
па да ба юц ца крэ а тыў ныя кон кур-
сы, — дзеліцца шчас ліў чык.

Ле а нід Мі хай ла віч рас ка заў, 
што да та го, як зняц ца ў зна ка-
мі та га рэ жы сё ра Аляк санд ра Мі-
ты, ён ужо меў ма лень кі ак цёр скі 
во пыт. З за да валь нен нем, але 
не так час та, як ха це ла ся б яму, 
на вед ваў за ня ткі ў тэ ат раль ных 
гурт ках. У 2010 го дзе сыг раў 
ма лень кую ро лю ў спек так лі са-
ма дзей на га ка лек ты ву на сцэ не 
«Цэнт ра куль ту ры «Ві цебск».

— Ка лі ле тась у Ві цеб ску зды ма лі фільм 
пра Ша га ла, я браў удзел у кас тын гу ма соў кі. 
Але зды мац ца не бы ло ча су. Вя до ма, не мог 
уя віць са бе, што аса біс та спа дар Мі та — мэтр 
кі на ін дуст рыі — пе рад асць мне за пра шэн не 
зняц ца. І не прос та ў ма соў цы, а ў кад рах 
ра зам з ар тыс та мі тэ ат ра на Та ган цы. Я сыг-
раў гос ця на вя сел лі Мар ка Ша га ла і Бэ лы. 
Пры чым да вя ло ся стан ца ваць, у тым лі ку... 
седзя чы на пля чах парт нё ра. Ду маў, што ўпа-
ду. Рэ пе ці ра ваў не каль кі га дзін дзе ля па ры 
хві лін у кад ры. Усім у ма соў цы пла ці лі па 10 

до ла раў (у эк ві ва лен це. — Аўт.) за пра цоў ны 
дзень — з 8 ра ні цы да 8 ве ча ра. Я, уліч ва ю-
чы тое, што мне прый шло ся пе ра жыць на 
зды мач най пля цоў цы, па пра сіў больш — 20 
до ла раў, дык ледзь да лі (смя ец ца. — Аўт.)! 
Для па раў на ння, мас коў скім ак цё рам пла ці лі 
па 150 до ла раў у дзень.

У здым ках так са ма ўдзель ні ча ла ві цеб ская 
сту дэнт ка Аляк санд ра Шаў чэн ка, за хоп ле ная 
кі но. Дзяў чы на (да рэ чы, пер шая ві цэ-міс кон-
кур су пры га жос ці, які пра во дзіў ся ў Ві цеб скім 
дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя Ма шэ ра ва), пра-
па на ва ла зняц ца ў аў тар скім пра ек це.

— У пер шай ка рот ка мет раж цы «Ста рыя 
ча сы» пра цяг лас цю менш за 10 хві лін мя не 
бі ла па тва ры раў ні вая спа да рож ні ца, з якой 
я прый шоў у рэ ста ран... По тым сыг раў па сла 
Із ра і ля ў ЗША, да яко га прый шла на пры-
ём Элі за бет Тэй лар. «Зор ка» пра па на ва ла 
са бе ўза мен па са жы раў са ма лё та, які за ха-
пі лі тэ ра рыс ты. За гэ тую ак цёр скую пра цу 
на мін скім фэс це ама тар скіх філь маў я быў 
ад зна ча ны як леп шы ак цёр.

Цяпер ві цеб скі шчас ліў чык зай ма ец ца рэ-
цэн за ван нем кні гі, якую яму да сла ла ад но з 
са мых вя до мых вы да вец тваў Ра сіі. Кні га пры-
све ча на ме то ды цы раз віц ця аса біс тай эфек-
тыў нас ці і мае наз ву «Уз ды ма ю чы план ку».

— Бы ло вель мі пры ем на, што мне да ве-

ры лі па дзя ліц ца дум ка мі ме на ві та аб гэ тай 
кні зе, бо мой баць ка — вя до мы бе ла рус кі 
трэ нер па скач ках у вы шы ню. Су па дзен не? 
Ды не! — раз ва жае Ле а нід Мі хай ла віч.

Ён упэў не ны, што кож ны мо жа стаць шчас-
ліў чы кам. Трэ ба толь кі па спра ба ваць свае 
сі лы ў кон кур сах і гэ так да лей. Ка лі не па шан-
цуе пе ра маг чы, не аб ход на паў та рыць спро бу. 
А ка лі ўсё атры ма ла ся, трэ ба пры трым лі вац-
ца прын цы пу: «Я ма гу знач на больш!»

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та з аса біс та га ар хі ва Ле а ні да Шу ра.

На пя рэ дад ні пра ва слаў ных Ка ляд у ста лі цы пра-
хо дзіць тра ды цый ная ду хоў на-асвет ніц кая вы-
стаў ка «Рас тво Хрыс то ва». Трэ ці раз за пар гэ ты 
свое асаб лі вы фо рум-кір маш раз ме шча ны ў ста-
ліч ным Па ла цы мас тац тваў. 

ШВЕЙ ЦА РЫЯ 
Ў АСОБ НА ЎЗЯ ТЫМ 
ПРЫ ХО ДЗЕ
Яе ства рае пра ва слаў ны свя тар з Са лі гор ска Ду хоў на-асвет ніц кі цэнтр.

Ай цец Мі ха іл па каз вае 
фраг мент па лет кі ча соў Не ро на.

Кож ны мо жаКож ны мо жа  ��

ЧА ЛА ВЕК, ЯКО МУ ШАН ЦУЕ

Ле а нід Шур у філь ме Аляксандра Мі ты.Ле а нід Шур у філь ме Аляксандра Мі ты.

ВЯС КО ВЫ ДЫ ЗАЙН 
НА «МЛЫ НЕ МО ДЫ»

...Тым ча сам бе ла рус кія ды зай не ры — і да свед ча ныя, і па чат коў цы — па ча лі 
пад рых тоў ку да фес ты ва лю «Млын мо ды-2014». На Го мель шчы не ў пер шым 
эта пе кон кур су ўзя лі ўдзел 60 ча ла век. Ды зай не ры прад ста ві лі эс кі зы сва іх 
бу ду чых ка лек цый, узо ры тка нін, з якіх бу дуць шыць, а так са ма рас ка за лі пра 
тое, што па слу жы ла для іх кры ні цай на тхнен ня. Ар га ні за та ры кон кур су не толь кі 
аца ні лі пра цы, але і пад ка за лі ма дэль е рам, як вы пра віць пэў ныя не да хо пы. Эс-
кі зы но вай ка лек цыі, якую Жан на Пят роў на Кры ва шэ е ва на ле та рых туе ра зам 
са сва ёй леп шай ву ча ні цай, 9-клас ні цай На дзе яй Ла гун, ужо ўхва ле ны жу ры. 
Ця пер па ча ла ся пра ца над ува саб лен нем іх у рэ аль нае адзен не... Ад крыю тай ну: 
ра бо чая наз ва ка лек цыі — «Ма ша плюс...» Ідэя на ве я на мульт філь мам «Ма ша 
і мядз ведзь». Зна чыць, бу дзе не толь кі пры го жа, але і ве се ла!

Ведай нашыхВедай нашых  ��

ККа лек цыя «Печ кі ны дзе ці».а лек цыя «Печ кі ны дзе ці».ККа лек цыя «Вяс ня нач ка».а лек цыя «Вяс ня нач ка».

Жан на Кры ва шэ е ваЖан на Кры ва шэ е ва


