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Су лад дзеСу лад дзе Вы пра ба ва на на са беВы пра ба ва на на са бе

Гурт S°unduk вы лу ча ец ца на фо не 
бе ла рус кіх му зыч ных ка лек ты ваў. 
Пры чы на, ма быць, у апан та нас ці 
яго ўдзель ні каў, ня згас ным жа дан ні 
да рыць ін шым якас ную му зы ку, 
доб ры на строй і ду шэў насць. 
Кож ная іх су стрэ ча 
з аў ды то ры яй — гэ та па літ ра 
эмо цый, вель мі па доб ных да тых, 
ка лі пас ля доў гай да ро гі вяр та еш ся 
да до му... 14 кра са ві ка S°unduk 
за пра шае сва іх пры хіль ні каў 
на бе ла рус ка моў ны кан цэрт, 
які ад бу дзец ца на сцэ не 
Ку па лаў ска га тэ ат ра. 
Пра пад рых тоў ку да свя та 
і твор чыя по шу кі раз маў ля ем 
з са ліст кай гру пы, 
акт ры сай тэ ат ра і кі но, 
а га лоў нае шчас лі вай ма май 
і жон кай Ган най Хіт рык.

— Зла дзіць кан цэрт у сце нах род на га 
тэ ат ра — сён ня амаль здзейс не ная ма-
ра. Ка лі ўзнік ла ідэя і хто да па ма гаў у яе 
ажыц цяў лен ні?

— У ка ман дзе вя лі ся раз мо вы пра тое, 
што хо чам зра біць кан цэрт у Ку па лаў скім. 

І ўяў ля лі яго вы ключ на бе ла рус ка моў ным. 
А мы ж усё-та кі больш рус ка моў ны ка лек-
тыў. Але з ча сам гэ тай ідэ яй вель мі за га-
рэ лі ся.

Плюс я су стрэ ла ге ні яль ных, на маю дум-
ку, лю дзей. І так са ма па ве ры ла, што гэ та 
знак. У мя не не ха па ла доб рых бе ла рус кіх 
пе сень і я пай шла ў кніж ную кра му. Ка лі ўжо 
збі ра ла ся вы хо дзіць, ні чо га асаб лі ва не пры-
гле дзеў шы, то за ўва жы ла кніж ку і прос та 
па вок лад цы ад чу ла — вось тое, што мне 
па трэб на! У тэ ат ры пас ля рэ пе ты цыі раз-
гар ну ла і па ча ла чы таць. Аў та рка — Ка ся 
Глу хоў ская. У вы ні ку знай шла яе, і мы зра бі лі 
пес ні на яе вер шы.

Я не ма гу да зво ліць са бе дэ ка ра цыі і 
ін шыя рэ чы, та му вель мі спа дзя ва ла ся су-
стрэць тых, хто да па мо жа ўва со біць па та ем-
ныя за ду мы. На прык лад, дзя ку ю чы ад на му 
з со та вых апе ра та раў, мы змо жам зра біць 
якас ны ві дэа за піс гэ та га ве ча ра. Шмат лю-
дзей да па ма гае. На ад ным пра ек це я па зна-
ё мі ла ся з На стай Шас так — яна зай ма ец ца 
пес каг ра фі яй (мас тац тва ма ля ван ня пяс ком. 
— Аўт.). Уба чыў шы яе ра бо ты, па лі чы ла На-
сту не да сяж най, ад нак яна па га дзі ла ся на 
су пра цоў ніц тва. Ця пер уяў ля ем, як усё ад-
бу дзец ца.

— І як жа?
— Гэ ты кан цэрт я на зы ваю «спек так лем 

для ся бе». Тыя, хто хо дзіць на кан цэр ты, 
зра зу ме юць пра што я, бо на шы вы ступ лен-
ні па фар ма це на гад ва юць мі ні-спек так лі. І 
не та му, што я так ха чу, а прос та так атрым-
лі ва ец ца. Мне ж па да ба ец ца неш та з куф ра 
да ста ваць і на ся бе апра наць, плюс яшчэ і 
раз маў ляць люб лю. Наш кан цэрт бу дзе та-
кой лі рыч най гіс то ры яй, але не на ўзроў ні 
«ты і я — ка хан не», а пра сяк ну тай прад чу-
ван нем «вяс на ўжо прый шла, але пры ро-
да яшчэ не пра чну ла ся». Ёсць, на прык лад, 
ад на кам па зі цыя, якую мы жар таў лі ва на-
зы ва ем «Пес ня ры», яна вы бі ва ец ца з лі ку 
ас тат ніх. Мы яе вы кон ва ем — і па чы на ем 
усмі хац ца, ве ся ліц ца і тан ца ваць. І На ста ў 
нас па він на спра ца ваць не прос та як мас-
так, які пра цуе на фо не му зы кі. Мы хо чам, 
каб бы ла за каль ца ва насць дзеі, і мас тач ка 
ра бі ла свае ўстаў кі ма люн каў там, дзе бу-
дзе ад чу ваць у гэ тым не аб ход насць. Мне 
на гэ тым спек так лі на ват кас цюм не па-
трэ бен, бо ён — мая гру па, тое, што ства-
рае На ста і, спа дзя ю ся, зро біць гу ка вое 
афарм лен не. 

(Заканчэнне 
на 8-й стар. «ЧЗ».)

На сту дэн таў, якія бя руць шлюб, час та гля дзяць са здзіў лен нем. Па ду маць 
толь кі: абое ма ла дыя, без па ста ян най пра цы... Тым не менш, зна хо дзяц ца сме-
лыя па ры, якім хо ра ша перш за ўсё та му, што ў іх ёсць ка хан не і жа дан не заўж ды 
быць ра зам. Гэ та і дае сі лы на тое, каб з ця гам ча су зда быць усё ас тат няе. Пры-
нам сі, так лі чаць сту дэн ты Бе ла рус ка га на цы я наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та 
Мак сім і Юлія Баг дзель, якія паў го да та му ста лі му жам і жон кай...

...Нас за пра ша юць у не вя ліч кі ін тэр на цкі па кой. Ка на па, ха ла дзіль нік, тэ ле ві зар, 
стол ка ля акна. Ня гле дзя чы на ма лую пра сто ру, тут утуль на: фі ран кі па да бра ны 
пад ко лер шпа лер, стол за сла ны аб ру сам, на бач ным мес цы — вя сель нае фо та.

— Мая ка ха ная на зва ла свой за ру чаль ны пярс цё нак «кры ху за му жам», каб так 
ні хто і не зра зу меў, ці ёсць у яе на са мой спра ве муж, — так Мак сім рас па вя дае 
пра ўпры га жэн не, якое яго жон ка но сіць на бе зы мен ным паль цы пра вай ру кі. Ад-
ра зу ста но віц ца зра зу ме ла: з та кім му жам дак лад на не за су му еш.

Спра ва ў тым, што Юлін за ру чаль ны пярс цё нак — з ме та лу «ся рэб ра на га» ко ле-
ру, аздоб ле ны ка мень чы ка мі, а ў Мак сі ма — за ла ты. Мож на ска заць, фа міль ны. Яго 
ку пі ла ба бу ля. Та кі па да ру нак яна зра бі ла кож на му ўну ку. Пярс цён кі, трэ ба ска заць, 
бы лі не з тан ных: якас нае «даў нейшае» зо ла та, ды і ва га да зва ля ла за нес ці да май-

стра і зра біць яшчэ адзін для ня-
вес ты, «рас па ла ві ніў шы» пер ша-
па чат ко вы ва ры янт. Але Мак сім не 
на стой ваў на та кім ра шэн ні (Юля 
не лю біць упры га жэн ні з зо ла та) і 
да зво ліў дзяў чы не вы браць пярс-
цё нак на свой густ. Усё ж на сіць 
трэ ба бу дзе доў га-доў га. Та му ён 
па ві нен быць са мым пры го жым.

(Заканчэнне 
на 6-й стар. «ЧЗ».)

Год та му ў мя не з'я ві ла ся 
пра цоў ная кніж ка і пер шы 
за піс у ёй: «на ву ко вы 
су пра цоў нік Дзяр жаў на га 
лі та ра тур на-ме ма ры яль-
на га му зея Яку ба Ко ла са». 
Тэр мін пра цы — паў го да, які 
пра ля цеў быц цам ты дзень. 
Праз год я вяр ну ла ся ў 
му зей на адзін дзень, 
каб рас ка заць чы та чам 
пра «хлеб» му зей ных 
ра бот ні каў.

ПА ТРА БУ ЮЦ ЦА, 
ПА ТРА БУ ЮЦ ЦА...

На пэў на, мно гім пра ца ў 
му зеі па да ец ца ра ман тыч ным 
за ня ткам — ад ра зу на дум-

ку пры хо дзяць фі ла ла гіч на га 
вы гля ду дзяў ча ты ў аку ля рах 
ці аку рат ныя сі ва ва ло сыя ба-
бу лі з ла год най ін та на цы яй у 
го ла се. Але гэ та «ру жо выя 
аку ля ры». Мно гія ра бот ні кі са 
ста жам ска жуць, што пра ца 
му зей шчы ка не над та ўдзяч-
ная: пла цяць ма ла, а вы сіл кі 
вя лі кія. Для да вед кі: му зей 
Ко ла са — са мы «тан ны» ў 
Мін ску. Эк скур сія год та му 

каш та ва ла 7 ты сяч руб лёў, 
ця пер — 10.

Кры ху пе рад гіс то рыі. У му зей я 
тра пі ла вы пад ко ва: у жніў ні шу ка-
ла са бе пра цу на се местр і бы ло 
жа дан не па спра ба ваць ся бе на ін-
шай «ні ве». Аб вест ка ў са цы яль-
най сет цы за пра ша ла ча ла ве ка на 
па са ду на ву ко ва га су пра цоў ні ка 
ў му зей Яку ба Ко ла са. Да гэ та га 
дня я з-за свай го не вуц тва на ват 
і не чу ла пра та кі... Пас ля ня доў-

гіх ва ган няў тра пі ла на гу тар ку 
да ды рэк та ра му зея Зі на і ды Ка-
ма роў скай. Мя не хва ля ва ла, ці 
пры муць на пра цу ча ла ве ка з 
жур на лісц кай аду ка цы яй. Ака за-
ла ся, тут ча ка юць і фі ло ла гаў, і 
гіс то ры каў, і жур на ліс таў. Асноў-
ныя па тра ба ван ні: ва ло дан не 
бе ла рус кай мо вай, ак тыў насць, 
доб ра зыч лі васць і ўпэў не насць. 
Ця куч ка ў му зеі — спра ва звы-
чай ная, бо гро шай «на ні ве куль-
ту ры» асаб лі ва не за ро біш, та му 
тут мно гія час та зна хо дзяць ча со-
вую пра цу: ма ла дыя спе цы я ліс ты 
«ад бы ва юць» раз мер ка ван не, эк-
скур са во ды на пра цоў ва юць стаж. 
Лю дзі па трэб ны заўж ды, вось і 
пад час май го вяр тан ня на адзін 
дзень у му зеі не ха па ла аж но трох 
су пра цоў ні каў.

(Заканчэнне 
на 3-й стар. «ЧЗ».)

 «ЛЕТНІЯ» ЭКСПЕРЫМЕНТЫ 
ГАННЫ ХІТРЫК

ПА ЖА НІЦ ЦА Ў 20,
або Ця пер мы ра зам. І гэ та — плюс

Не пя рэ чыць жон цы — 
муд рае ра шэн не. У 21 год 
(а ме на ві та па столь кі ця пер 
Мак сі му і Юлі) та кі па ды ход 
су стрэ неш рэд ка. Ды і да лё ка не ва 
ўсіх у та кім уз рос це ёсць свая сям'я.

МУ ЗЕЙ — НЕ ТЭ АТР, 
ТАМ УСЁ 

СА ПРАЎД НАЕ
На дзень ка рэс пан дэнт «Чыр вон кі» ста ла эк скур са во дам

Ця куч ка ў му зеі — 
спра ва звы чай ная, бо гро шай «на ні ве куль ту ры» 
асаб лі ва не за ро біш, та му тут мно гія час та 
зна хо дзяць ча со вую пра цу: ма ла дыя спе цы я ліс ты 
«ад бы ва юць» раз мер ка ван не, эк скур са во ды 
на пра цоў ва юць стаж.
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