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Раз МЕР КА ВАН НЕРаз МЕР КА ВАН НЕ

Яна спа сці га ла жыц цё праз гу кі, але з дзя цін-
ства ма ры ла за ва я ваць вя лі кую сцэ ну. Ня даў-
на Па тры цыя Кур га на ва зра бі ла чар го вы крок 
да сва ёй мэ ты — паў дзель ні ча ла ў ра сій скім 
тэ ле ві зій ным пра ек це «Го лас». Да гэ та га бы лі 
кон кур сы і фес ты ва лі «Бе лы кій. Без ме жаў», 
«Зор ка над зеі», Amberstar і шмат ін шых. Экс-
пе ры мен та ваць яна лю біць як на сцэ не, так 
і ў жыц ці, ад нак лі чыць, што га лоў нае для 
ар тыс та — быць са мім са бой...

— Як вы тра пі лі на пра ект «Го лас-2»?
— Аб пра ек це я да ве да ла ся пад час ад ной з па ез-

дак да сяб роў у Маск ву. По тым спя вак Марк Ціш ман, 
з якім мы сяб ру ем, пра па на ваў мне па спра ба ваць у 
ім свае сі лы. І трэ ба ска заць, ідэя мя не за ха пі ла. Я 
па ча ла шу каць вы пус кі шоу ў ін тэр нэ це, і ў вы ні ку 
пра гля ду вы ра шы ла, што аба вяз ко ва па він на ска-
рыс тац ца шан цам. Без умоў на, вель мі хва ля ва ла ся, 
бо да не ві ду шчых па-роз на му ста вяц ца, але я ўжо 
пры звы ча і ла ся да пе ра адо лен ня цяж кас цяў. Вы тры-
ма ла кас тынг і апы ну ла ся на пра ек це. Ат мас фе ра 
бы ла вель мі доб ра зыч лі вай як на кас тын гу, так і на 
са мім пра ек це. Да мя не вель мі доб ра ста ві лі ся, на ват 
не ад чу ва ла, што я ней кая асаб лі вая. Мне ўсе да па-
ма га лі, пры чым ра бі лі гэ та вель мі не на зой лі ва.

— На пра ек це вам па шчас ці ла пра ца ваць з 
Аляк санд рам Град скім...

— У нас бы ла ці ка вая пад рых тоў ка. Спа чат ку мы 
вы бі ра лі з прад зю са ра мі пес ню, рэ пеціра ва лі з ар кест-
рам. А тра піў шы да Аляк санд ра Ба ры са ві ча, я зноў 
быц цам ака за ла ся ў хат няй ат мас фе ры. На су стрэ чах 
з ім мы аб мяр коў ва лі му зыч ны ма тэ ры ял, пі лі гар ба ту 

і раз маў ля лі. На прык лад, ка лі пра ца ва лі над ду э там 
з Сяр ге ем Ваўч ко вым, то наш на стаў нік рас каз ваў 
нам пра роз ныя філь мы, каб мы пра во дзі лі па ра ле лі і 
лепш спа сціг лі сэнс пес ні, зна хо дзі лі ўлас ныя па чуц ці. 
Бо пес ню трэ ба вы кон ваць шчы ра, ад сэр ца. Ад ным 
сло вам, пра ца ва лі ў твор чай і ў той жа час ся мей най 
ат мас фе ры. Я пер ша па чат ко ва вель мі ха це ла тра піць 
да Аляк санд ра Град ска га. Ужо пе рад вы ха дам на сцэ ну 
я ду ма ла: «Толь кі б не да вя ло ся вы бі раць». Уяў ля ла яго 
стро гім, а ў рэ аль нас ці ён ака заў ся «сва ім» ча ла ве кам, 
з якім мож на бы ло сва бод на кан так та ваць.

— Кан ку рэн цыя ўсё ж ад чу ва ла ся?
— Не ма гу ска заць, што ад чу ва ла кан ку рэн цыю. 

Але, без умоў на, на та кія пра ек ты трэ ба іс ці толь кі з жа-
дан нем пе ра маг чы. З ін ша га бо ку, на ват ка лі вы хо дзі ла 
ў ду э це з Сяр ге ем Ваўч ко вым, то не ду ма ла, хто з нас 
лепш спя вае. Мэ тай бы ло зра біць так, каб наш ну мар 
за стаў ся ў па мя ці гле да чоў і пе да го гаў. Вя до ма, нех та 
па ві нен быў сы хо дзіць, а хтось ці — за ста вац ца... Удзел 
у пра ек це для мя не з'яў ля ец ца яшчэ ад ным кро кам да 
га лоў най мэ ты май го жыц ця — ад быц ца на вя лі кай 
сцэ не. Гэ та но вая пры ступ ка. Рытм на огул быў вель мі 
жорст кі. Доў гія зды мач ныя дні, ты па ста ян на пра цу еш 
на ка ме ру, спраў ля еш ся з хва ля ван нем. Вы дат ны во-
пыт, як у сцэ ніч ным, так і ў жыц цё вым пла не. Трэ ба не 
прос та вы тры маць на сы ча ны па дзея мі дзень, але яшчэ 
і быць га то вай да вы ступ лен ня ўве ча ры. У та кіх умо-
вах за гар тоў ва еш ся, з'яў ля ец ца ўпэў не насць у сва іх 
сі лах. За раз на бы ты на пра ек це во пыт пад штур хоў вае 
мя не да рэа лі за цыі ма іх да лей шых пла наў. Збі ра ю ся 
і на да лей удзель ні чаць у но вых кон кур сах. Я імк ну ся 
са ма ўдас ка наль вац ца і ру хац ца на пе рад.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Па тры цыя КУР ГА НА ВА: «ШЧАС ЦЕ — БЫЦЬ НА СЦЭ НЕ»«ШЧАС ЦЕ — БЫЦЬ НА СЦЭ НЕ»

Ма ла дыя асо бы, якія заўж ды 
ма ры лі вы ключ на пра сваю бу-
ду чы ню ў вір лі вым жыц ці вя-
лі ка га го ра да, маг чы ма, на ват 
і не па ве раць, што ёсць лю дзі, 
у якіх за мест ду мак аб за ва я-
ван ні ста лі цы бы ло імк нен не 
за стац ца ў вёс цы па ўлас ным 
жа дан ні і стаць спе цы я ліс там 
у га лі не сель скай гас па дар кі. 
Дзміт рый Ту ра вец чац вёр ты 
год пра цуе заа тэх ні кам-се лек-
цы я не рам у СВК «Ла ры наў-
ка», што ў Ар шан скім ра ё не. 
У 2010-м ён пры ехаў сю ды па 
раз мер ка ван ні і з'яз джаць не 
збі ра ец ца. Якое яно, жыц цё 
ўда ле чы ні ад «вя лі кіх маг чы-
мас цяў», на поў не нае ня лёг-
кай, але па трэб най пра цай?

...Бе лы бу ды нак жы вё ла га доў-
ча га комп лек су лі та раль на злі ва-
ец ца з за сне жа ным на ва кол лем, 
дзе па нуе ня звык лая для га рад скіх 
жы ха роў ці шы ня. За дзвя ры ма не-
вя лі ка га па кой чы ка нас су стра кае 
сціп лы хло пец у пра цоў ным адзен-
ні. Аказ ва ец ца, мы за ста лі заа тэх-
ні ка-се лек цы я не ра за... ма ля ван-
нем «парт рэ та». Не, гэ та не хо бі, 
а звы чай ныя пра цоў ныя аба вяз кі. 
Акра мя пра вя дзен ня се лек цый най 
ра бо ты, Дзміт рый па ві нен яшчэ і 
вес ці да ку мен та цыю. На кож нае 
но ва на ро джа нае ця ля за во дзіц ца 
карт ка, у якую ўпіс ва юць усе яго 
па ра мет ры, а так са ма ма лю юць 
парт рэт. Гэ та зна чыць, як ма га 
больш дак лад на пе ра но сяць на па-
пе ру пля міс ты ўзор на ску ры. На 
той вы па дак, ка лі рап там згу біц ца 
пры чэп ле ны да ву ха ну мар. Гля нуў 
на «парт рэт» — па знаў жы вё лу.

Іх, між ін шым, на комп лек се 
пры клад на 1100 га лоў. Каб не вес-
ці раз мо ву на пус тым мес цы, вы-
праў ля ем ся па гля дзець на ка роў, 
але перш за ўсё за ўва жа ем на ўва-
хо дзе не іх, а бе лыя плас ты ка выя 
«па лат кі».

— Сю ды са дзяць ця лят ад ра зу 
пас ля на ра джэн ня, — рас па вя дае 
Дзміт рый.

Яны па він ны аб сох нуць, па грэц-
ца ля спе цы яль на га аба гра валь ні ка, 
устаць на но гі і прай сці праз «пір сінг» 
— у ву ха ця ля ці Дзміт рый устаў ляе 
спе цы яль ную бір ку з ну ма рам.

За ме сяц на комп лек се на ра-
джа ец ца пры клад на 60-70 ця лят. 
Каб яны пе ра тва ры лі ся ў да рос лую 
жы вё лу, па тра бу ец ца два га ды.

Пля міс тыя сім па тыч ныя ка ро вы, 
якіх мы па ба чы лі ў СВК «Ла ры наў-
ка» — гэ та «галш тын». Як рас па вёў 
Дзміт рый, спе цы яль ная ма лоч ная па-
ро да. «Афі цый ных» мя ну шак ка ро вам 
і ця ля там не да юць, толь кі ну ма ры. 
Але Дзміт рый па мя тае, дзе які «ну-
мар» ста іць, якія пля мы ў той ці ін шай 
жы вё лы на ску ры, які ў яе но раў.

Вя до ма, так бы ло не заўж ды. У 
лю бой спра ве па тра бу ец ца прак-
ты ка.

— Ка лі толь кі пры ехаў на пра цу, 
мя не пры ня лі на па са ду заа тэх ні ка. 
А праз ней кі час, до сыць не ча ка-
на, да вя ло ся па быць і на чаль ні кам 
комп лек су. Зра зу ме ла, ад каз насць 
на шмат боль шая. Прый шло ся да 

ста рэй шых звяр тац ца па да па мо гу, 
і у ін тэр нэ це «па ка пац ца», — пры-
гад вае Дзміт рый.

У СВК «Ла ры наў ка» ён пры ехаў 
пас ля за кан чэн ня Ві цеб скай дзяр-
жаў най ака дэ міі ве тэ ры нар най ме-
ды цы ны. Ка жа, што ву чыц ца бы ло 
не скла да на. Усё ж вы рас у сель-
скай мяс цо вас ці, та му вы ву чаць 
ана то мію жы вёл і пра ві лы іх карм-
лен ня — гэ та, лі чы, як паў тор ужо 
вя до ма га.

— Па коль кі жыў не да лё ка ад Ві-
цеб ска, у па сёл ку Ноў ка, увесь час 
ез дзіў на ву чо бу з до му, да па ма гаў 
баць кам. — Сту дэнц ка га жыц ця, як 
яго звы чай на ўяў ля юць, у мя не не 
бы ло. У ін тэр на це ні ко лі не жыў, та му 
ней кіх асаб лі ва ад мет ных сту дэнц кіх 
«пры год» не пры га даю, — ча мусь ці 
хіт ра за ўсмі хаў ся су раз моў ца.

Вя до ма, хло пец цу доў на ра зу-
меў, што пас ля ву чо бы яму хут чэй 
за ўсё да вя дзец ца пра ца ваць у 
вёс цы. Але Дзміт рыя гэ та не пу жа-
ла. На ад ва рот, ён ні ко лі не ма рыў 
жыць у вя лі кім го ра дзе. Як тлу ма-
чыць Дзміт рый, «звык лы з дзя цін-
ства лад жыц ця за паў у ду шу».
(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

«ЗА ЛА ТЫЯ СТУ ДЭН ТЫ», 
а бо Як я вы кла да ла 

асно вы жур на ліс ты кі пен сі я не рам
Вось ужо паў го да са мыя ак тыў ныя і ці каў ныя пен сі я не ры Мін ска 
на ву ча юц ца па пра гра ме пра ек та «Уні вер сі тэт трэ ця га ўзрос ту». 
Па жы лыя лю дзі ва ўзрос це ад 55 да 86 га доў атрым лі ва юць 
ве ды па ад ным з на ступ ных кі рун каў: «Ін фар ма цый ныя тэх-
на ло гіі», «За меж ныя мо вы», «Са цы яль ная пра ца і псі ха ло гія», 
«Жур на ліс ты ка».
На стаў ні кі на пра ек це — сту дэн ты аль бо пра цоў ныя, якія па га-
дзі лі ся бес ка рыс лі ва ў ім вы кла даць. Уся го пра цуе ка ля двац ца-
ці ва лан цё раў. За пі са ла ся ў лік доб ра ах вот ні каў-вы клад чы каў 
па кі рун ку «Жур на ліс ты ка» і наш ня штат ны аў тар, сту дэнт ка 
Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ Ве ра ні ка Чап ле ва. «Мне заўж ды 
ці ка ва дзя ліц ца сва і мі ве да мі з ін шы мі, асаб лі ва та ды, ка лі та кім 
чы нам ма гу ад крыць ча ла ве ку аб са лют на но вы, не вя до мы для 
яго свет», — па тлу ма чы ла яна пры чы ны та ко га кро ку. Што ж 
ад бы ва ла ся за сце на мі тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня Пер ша май ска га ра ё на ста лі цы, дзе і пра хо дзі лі 
за ня ткі?

Жа но чы вы бар?
На пер шым жа «ўро ку» ста ла зра зу ме лым, што сту дэн ты «за ла то га ве-

ку» ма ла чым ад роз ні ва юц ца ад сту дэн таў на ша га «ве ку»: і пер шыя, і дру гія 
лю бяць па раз маў ляць. Мы на ват не па спе лі ра за браць тэ му, та му што сту-
дэнт кам ха це ла ся па бо лей рас па вес ці пра сваё жыц цё і за ці каў ле нас ці. Пас-
ля за ня ткаў на ву чэн цы, ні бы ад чуў шы ся бе ві на ва ты мі, пра мар мы та лі:

— Ну вы ж нас спы няй це, а то мы як пач нём раз маў ляць, дык і не 
скон чым...

...Праз ты дзень, ка лі я прый шла на на ступ ны за ня так, усе ўжо за га-
дзя са бра лі ся ў на шай утуль най аў ды то рыі. Да та го ж сту дэн ты на кры лі 
стол — па ста ві лі ва зы з цу кер ка мі і са да ві ной.

— А што гэ та та кое? — кры ху збян тэ жы ла ся я.
— А гэ та мы спе цы яль на ра ней са бра лі ся, каб усё аб мер ка ваць, што 

ад бы ло ся за ты дзень. Ну, каб не зай маць час на за ня тках...
(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

«У ВЁС ЦЫ ЖЫЦЬ 
НЕ СТРАШ НА...»


