
БАЦЬ КА МА РЫЎ,
КАБ БЫ ЛА НАЙ ЛЕП ШАЙ 

Ка лі ў ча ла ве ку рас кры ва юц ца твор чыя 
здоль нас ці, то па ча так іх час цей за ўсё ідзе 
ад баць коў. У Тац ця ны Ва сіль еў ны Кор зан, 
якая на ра дзі ла ся ў вёс цы Свя тая Во ля, ма ці 
пе рад ала ўсім доч кам (а дзя цей ў сям'і пя цё ра) 
та лент вы шы ваць, шыць, вя заць. Ма лень кую 
Та ню на ву чы ла ткаць ды ва ны-вя сёл кі: у ха це 
ста яў ста нок, па ве ча рах пры хо дзі лі су сед кі, 
а Та ня ра зам з імі на роў ні па каз ва ла ўвіш-
насць і ста ран не. Баць ка так са ма быў май стар 
на ўсе ру кі, Тац ця не і з баць кам бы ло ці ка ва. 
Мо жа, та му дзяў чын ка пас ля шко лы ма ры ла 
стаць зуб ным тэх ні кам, каб свае здоль нас ці 
ля піць, пад га няць дэ та лі ўва со біць на ка рысць 
лю дзям. І хоць па сту піць не ўда ло ся, але на 
ўсё жыц цё Тац ця на за хоў ва ла на вы кі тэх ні кі 

па леп цы, якія атры ма ла на кур сах. А праз 
коль кі га доў гэ та спат рэ бі ла ся, ка лі пра ца ва ла 
вы ха валь ні цай, на стаў ні цай… І ця пер, пад час 
пра цы ў Ко саў скім псі ха не ўра ла гіч ным ін тэр на-
це, но вае за хап лен не пе ра рас ло ў са праўд нае 
май стэр ства.

Не як па ехаў шы з ін шы мі су пра цоў ні ка мі 
па аб ме не во пы там у Жаб чыц кі ін тэр нат Пін-
ска га ра ё на, Тац ця на Ва сіль еў на ўпер шы ню 
ўба чы ла кач ку і слі ма ка, зроб ле ных са звы-
чай на га пе нап лас ту. Тыя фі гур кі бы лі плос кія, 
вы ра за ныя і па шпак ля ва ныя, а для Тац ця ны 
Ва сіль еў ны гэ ты па ды ход стаў штурш ком для 
па лё ту фан та зіі.

«ЗАА САД»
З ПАД РУЧ НЫХ МА ТЭ РЫ Я ЛАЎ 

Пер шае за дан не, якое атры ма ла Тац ця на 
Ва сіль еў на ад ды рэк та ра ін тэр на та Мі ка лая 
Пет ра ўца, — доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі 
спец ад дзя лен ня. Пра ек там доб ра ўпа рад ка ван-
ня жан чы на зай ма ла ся з за гад чы кам гас па-
дар кі. Мес ца, дзе па ста ян на вы сы ха ла тра ва, 
за няў кра ка дзіл з ра зяў ле най па шчай. Да рэ чы, 
над па шчай да вя ло ся доб ра па па цець, вы пі ла-
ваць і пры кле іць зу бы, каб яны не ад валь ва лі ся. 
Не спа ла на ча мі, пры дум ва ла, пе ра раб ля ла… 
Вось та ды жар та ва лі ра бот ні кі, што Тац ця на 
ажыц ця ві ла сваю ма ру — ста ла зуб ным тэх-
ні кам для кра ка дзі ла. На да па мо гу прый шоў 
адзін з жы ха роў ін тэр на та Па вел Ла ды чук, які 
да ваў ка рыс ныя па ра ды і да па ма гаў вы браць 
тон рас фар боў кі. І… кра ка дзіл ажыў.

Ча ра па ха і збан у га рох па він ны бы лі за-
крыць ка на лі за цый ныя лю кі, якія не ўпіс ва лі ся 
ў за ду ма ны пей заж. Ідэю зра біць ча ра па ху 
пад гле дзе ла ў пе ра да чы-кон кур се, як за мас кі-
ра ваць лю кі ў го ра дзе. Ад ну не пры го жую плі ту 
з лю кам за сы па ла ка мень чы ка мі, як на мар-
скім бе ра зе, а каб зра біць ча ра па ху, па зы чы ла 
ў су се дзяў ста ту эт ку. Ужо тры га ды ча ра па ха 
ста іць, фар ба не лу шчыц ца, ні даж джу не ба-
іц ца яна, ні мя це ліц».

А як ра ман тыч на вы гля дае адзі но кі фла-
мін га на аст раў ку! Ча му ме на ві та та кая за мор-
ская птуш ка? «Кар цін ку яго не як за ўва жы ла ў 
пад руч ні ку ма лод шай дач кі Да шы, — уз гад вае 
Тац ця на. — З ча го зроб ле ны? З ад хо даў буд-
ма тэ ры я лаў пас ля ра мон ту кор пу са: пе нап лас-
ту, ка вал каў цэг лы, сет кі, клею і г. д.».

Ёсць на тэ ры то рыі ін тэр на та аст ра вок, дзе 
за сты ла ў тан цы па рач ка жу раў лёў. І, зда ец ца, 
за гу чыць му зы ка, і птуш кі пра доў жаць та нец 
ка хан ня. Ва чэй не ад вес ці.

Апош няя вя лі кая ра бо та — лось. Та кім пры-
га жу ном, што пры лёг ка ля да рож кі, не раз лю-
ба ва лі ся і пры цмок ва лі язы ка мі роз ныя гос ці, 
якія на вед ва юць ін тэр нат. Ла ся Тац ця на Ва-
сіль еў на ўба чы ла з дзець мі ў заа пар ку. Сфа-
та гра фа ва ла і за ха це ла зра біць. Каб яшчэ раз 
да ка заць са бе, што яна мо жа ства рыць са мае 
скла да нае. Зі мой зра бі ла «тум бу» з цэг лы, 
звер ху на кры ла ру бе рой дам, па кла ла ка мя-
ні… «Страш на бы ло, што не атры ма ец ца, але 
во чы ба яц ца, а ру кі ро бяць. Га ла ву, каб не 
аб ця жар ва ла фі гу ру, зра бі ла з пе нап лас ту, 
во чы — зда га дай це ся… Са ста рых тэ ніс ных 
ша ры каў! А вей кі пры ду ма ла Аня, жы хар ка 
ін тэр на та, са шчот кі зра біць».

ПЕ НАП ЛАСТ, КЛЕЙ, ФАР БЫ… 
ПЛЮС ДУ ША 

Уліч ва ю чы спе цы фі ку ра бо ты, Тац ця на Кор-
зан за мест еў ра ра мон ту кла са-ка бі не та вы ра-
шы ла ства рыць мес ца, дзе бу дзе па на ваць спа-
кой. Раз гля да ла два ва ры ян ты — луг або мо ра. 
І спы ні ла ся на пей за жы «Мар ское дно». Ад на 

сця на — з ба рэль е фам дэль фі наў, дру гая — з 
за та ну лы мі скар ба мі, на трэ цяй — рэшт кі ка-
раб ля з яка рам. Ка бі нет Тац ця на Ва сіль еў на 
афарм ля ла ме ся цы два-тры ў кож ную воль ную 
хві лі ну. З пад бо рам ко ле ру, як заў сё ды, да па-
ма га ла ка ле га Свят ла на Бон дар. З за да валь-
нен нем да лу чы лі ся і жы ха ры ін тэр на та: мя ша лі 
рас твор, ра бі лі не скла да ныя дэ та лі, пры бі ра лі 
смец це пас ля ра бо ты. Ляп ні на, шпат лёў ка, пе-
нап ласт (дэль фі ны і вя лі кая ра ка він ка), су хая 
тын коў ка, клей, фар бы… І част ка ду шы.

ТА ЛЕНТ У СПАД ЧЫ НУ 
Тац ця на Ва сіль еў на яшчэ і шмат дзет ная ма-

ці. Ста рэй шы сын Іван — сту дэнт БДУ ІР, Мі кі та 
скон чыў дзі ця чую шко лу мас тац тваў і па сту піў 
у лі цэй Іва цэ віц ка га ра ё на, а ма лод шая да чуш-
ка Да ша пой дзе ў трэ ці клас; яна зай ма ец ца ў 
дзі ця чай шко ле мас тац тваў ва ка лам, іг рае на 
ві я лан чэ лі і лю біць ля піць ма лень кія фі гур кі 
з ма май.

Хут ка ажыц ця віц ца за па вет ная ма ра сям'і: 
яны пе ра едуць у свой дом, яко га так доў га 
ча ка лі.

Дом бу дзе не звы чай ным. У гэ тым упэў не ны 
не толь кі дзе ці і муж, але і ўсе, хто ве дае Тац-
ця ну. Муж (а ён аг ра ном) па абя цаў уцяп ліць 
га раж пад аса біс тую май стэр ню для Тац ця ны, 
бо твор часць жон кі на тхняе і ўзды мае на строй. 
Па рач ка фла мін га ўжо ча кае свай го ча су, каб 
за няць ку то чак два ра. А ма ра — фан тан, з ва-
ды яко га бу дуць вы скак ваць дэль фі ны. Скла-
да на, але маг чы ма.

…З'я віў ся па-са праўд на му твор чы ча ла-
век — і пе ра ўтва ры ла ся ў ка зач ную, з гус там 
аформ ле ную, тэ ры то рыя Ко саў ска га псі ха-
 не ўра ла гіч на га ін тэр на та. Ад пры га жос ці, якая 
су стра кае з ва рот тэ ры то рыі, сэр ца на паў няе 
за мі ла ва насць і ра дасць.

А яшчэ шка да ван не, што ў рай цэнт ры ня-
ма та кіх мес цаў, дзе б мож на бы ло ад па чыць 
ду шой. Ня ўжо не ра да ваў бы дзят ву ў пар ку 
та кі вось вя сё лы во жык, што быц цам жы вы 
ста іць пад елач кай, а за ім ва вёр чын до мік з 
ва вёр кай, як у пуш кін скай каз цы?

Ва лян ці на БОБ РЫК, 
г. Іва цэ ві чы.

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

Ка лі «па каз ваць зу бы» ча ла ве-
ку, які ад чыс та га сэр ца па ды шоў з 
квет ка мі, усміх нуў ся ці аб няў ця бе за 
пле чы — та ды лепш на огул не жыць. І 
сва ім дзяў ча там — ва ка ліст кам, тан-
цор кам — я заўж ды ка жу: «Дзяў ча-
ты, для та го каб стаць ар тыст ка мі, 
вы ву чы лі ся, атрым лі ва лі дып лом, 
шмат пра ца ва лі. І ка лі вы бу дзе це 
шу каць свай го ма ла до га ча ла ве ка — 
вы бі рай це та го, хто зра зу мее, што 
вы ступ лен ні, гаст ро лі, пры хіль ні кі — 
не ад' ем ная част ка ва ша га жыц ця. 
Ка лі ж ён вас не ра зу мее і ста віць 
умо вы «Або я — або кан цэр ты», зна-
чыць, прос та не ка хае». Хі ба мож на 
ўзяць у жон кі ар тыст ку і за ба ра ніць 
ёй вы хо дзіць на сцэ ну? Толь кі ка лі 
гэ та ўза ем нае ра шэн не, ка лі ў па ры 
ёсць са праўд нае ка хан не і да вер.

— Ка хан не ка хан нем, але ж сцэ-
ніч нае жыц цё так за цяг вае, што 
мо жа не за стац ца ча су на быт — у 
доб рым сэн се сло ва: прос та па-
быць ра зам до ма, па гу ляць, ад-
зна чыць аса біс тае свя та…

— А гэ та ад ва рот ны бок ме да ля, — 
па га джа ец ца Люд мі ла Мі хай лаў на. — 
У нас з Ся ро жам аса біс та га жыц ця 
ўжо даў но ня ма. За ўсе га ды, што мы 
ра зам, ба дай, не пры пом ніць ні вод на-

га Но ва га го да, каб мы не пра ца ва лі. 
Мае юбі леі, яго юбі леі — як пра ві ла, 
усе да ты су стра ка ем на сцэ не. Але 
для нас гэ та і ёсць най леп шае свя та. 
Бо ка лі да ця бе ў гос ці пры хо дзіць 
аў ды то рыя, на прык лад, Па ла ца Рэс-
пуб лі кі — прак тыч на 3000 ча ла век, 
гэ та да ра го га каш туе.

— Усё гэ та ня хай і пры ем нае, 
але ўсё ад но на пру жан не. Ка лі ж 
ад па чы ваць?

— Мы ста ра ем ся ад па чы ваць 
двой чы на год, вы бі ра ем ад нос на спа-
кой ныя пе ры я ды (у за ціш ку пас ля Но-
ва га го да, або, на прык лад, уво сень) і 
едзем ра зам ку ды-не будзь у цёп лыя 
кра і ны. Інакш, ві даць, не вы тры ма лі б: 
у пе ры яд гаст ро ляў час та да во дзіц ца 
спаць па 4 га дзі ны ў су ткі… Ад куль 
узяць сі лы? На пэў на, з ад чу ван ня 
ўлас най за па тра ба ва нас ці. Мы сіл-
ку ем ся энер ге ты кай гле да ча. 

Пра па ка лен ні 
без кан флік таў 

— Ці ёсць ся мей ныя тра ды цыі, 
якіх вы аба вяз ко ва пры трым лі ва-
е це ся?

— Амаль ня ма, бо вы ступ лен ні 
ўсё ж шмат ча су за бі ра юць. Адзі-
ная на ша лю бі мая тра ды цыя — гэ та 
ў буд ныя дні з'ез дзіць на да чу, су-
стрэц ца з уну ка мі. У мя не ж ужо два 
ўну кі: ста рэй ша му, Анд рэю, 16 га-
доў — ужо хва лю ем ся, ку ды праз год 
па сту паць вы ра шыць; ма лод ша му 
пя ты го дзік, і ён вель мі су муе без 
ба бу лі, па ста ян на тэ ле фа нуе.

— А ці скла да на зна хо дзіць 
агуль ную мо ву з да рос лы мі ўжо 
дзець мі?

— Мяр куй це са мі: бы та вых пры-
чын для сва рак у нас ня ма, бо ра зам 
не жы вём. А так — як ва ўсіх нар-
маль ных сем' ях. Бы вае, што ма гу іх 
па кры ты ка ваць, ма гу па хва ліць або 
па шка да ваць… Але ву чыць жыц цю, 
па шчы рас ці, да во дзіц ца не час та. 
Яны ў мя не па слух мя ныя, пра ца ві-
тыя (на ват пра ца го лі кі), ра зум ныя.

Без умоў на, як у вя лі кай сям'і, і 
ў вя лі кім ка лек ты ве бы вае ўся кае: 
«Не з той на гі ўстаў, не да спаў, «псі-
ха нуў», — але гэ та хут ка пра хо-
дзіць. У ка лек ты ве для мя не кож ны 
ўдзель нік — як дзі ця, не за леж на 
ад уз рос ту; я за кож на га ад чу ваю 

ад каз насць і ста ра юся пра яў ляць 
цяр пен не і кло пат. Гэ та, лі чу, вель мі 
важ на — бе раг чы нер во вую сіс тэ му, 
сваю і бліз кіх. Ту паць на га мі і кры-
чаць? А на вош та? Мой та та, цар ства 
яму ня бес нае, га ва рыў: «Крык твой 
па ля цеў — і за бы лі ся пра яго, а ці хі 
го лас да лё ка чу ваць». Та му я заўж-
ды ста ра юся на ват кан флік ты вы ра-
шаць па-доб ра му. Хоць да во дзі ла ся 
з не ка то ры мі людзь мі рас ста вац ца 
і інакш, пры чым і муж, і дач ка спра-
ба ва лі мя не ўга ва рыць яшчэ па ду-
маць. Але ў мя не дзей ні чае прос тая 
фор му ла ў ста сун ках з ты мі, у ка-
го ў іл бе за га рэ ла ся зор ка: пер шы 
раз — ка жу, дру гі — па пя рэдж ваю, 
на трэ ці — да па ба чэн ня. На пе рад і 
з пес ня мі. І на зад да ро гі ня ма. Бо, 
дзя ка ваць Бо гу, за свае 57 га доў я 
па ба чы ла роз ных лю дзей, на ву чы-
ла ся ў іх раз бі рац ца, і тра паць нер вы 
са бе і ка лек ты ву я не дам».

Пра ад чу ван не шчас ця 
— Яшчэ з ад ной не ад' ем най 

част кай цы ган ска га жыц ця — 
конь мі — па сяб ра ва лі? Ці на здым-
ках клі па ста сун кі і спы ні лі ся?

— Для гэ та га клі па, да рэ чы, мы 
спе цы яль на ез дзі лі трэ ні ра вац ца, 
ву чы лі ся тры мац ца ў сяд ле. І вель мі 
ўпа да ба лі ко ней. Не каль кі га доў та-
му, рых ту ю чы вя ліз нае шоу ў Па ла цы 
спор ту, «Алюр» вы яз джаў на ко нях — 
тры ча ла ве кі вер хам, і мы ў кі біт цы. 
За ла бы ла ў шо ку… Ча сам вы яз-
джа ем прос та па ка тац ца і ця пер, але 
вель мі рэд ка, ка лі зна хо дзіц ца воль ны 
час. Ко ні — та кія вы са ка род ныя жы вё-
лы, ста сун кі з імі, як і з дэль фі на мі, — 
гэ та амаль што тэ ра пія. Кож ны раз 
пас ля 2-га дзін най пра гул кі, на прык-
лад, у Азяр цы, ад чу ва еш ся бе зу сім 
ін шым ча ла ве кам: лю біш усіх, хо чаш 

ра біць да бро ўся му све ту… На жаль, 
мая Плю ша, на якой я зды ма ла ся ў 
клі пе, па мер ла. Хоць і ра зу мею, што 
жыц цё жы вё лы не та кое доў гае (па 
ча ла ве чых мер ках), як на ша, але ўсё 
ад но не вы нос на шка да…

— За тое, ве даю, у вас ёсць но-
вы «член сям'і» — са ба ка.

— Лі за ве та — ёрк шыр скі тэр' ер, 
са праўд ная пры га жу ня і ра зум ні ца! 
«Вель мі цы ган скі» са бач ка. Ка лі ня-
ма з кім яго па кі нуць, на ват ез дзіць 
з на мі на гаст ро лі. Да рэ чы, у сы на і 
дач кі так са ма «ёр кі». Пры чым у дач кі 
жы ве Лі за ве ці на сяст ра, Фа і на, та му 
яны так са ма «сяб ру юць сям' ёй».

— На ваш по гляд, што та кое 
шчас лі вая сям'я?

— Як вы зна чыць, шчас лі вы ты або 
не? Ка лі ча ла век са бе не за дае та кое 
пы тан не, зна чыць, ён шчас лі вы. Я не 
за даю, бо лі чу, што ў мя не ў жыц ці ўсё 
атры ма ла ся: доб рая сям'я, у якой усе 
змаг лі рэа лі за ваць ся бе, і ўсім ёсць 
дзе і за што жыць. Мы ні ко лі не ма-
ры лі пра за ла тыя го ры, але імк ну лі ся 
за бяс пе чыць ся бе і дзя цей, і гэ та здо-
ле лі. На рэш це, ёсць лю бі мая і за па-
тра ба ва ная ра бо та, за якую, да та го 
ж, лю дзі пла цяць гро шы — пра гэ та 
мно гія ўсё жыц цё толь кі ма раць!..

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та з аса біс та га ар хі ва

ар тыс таў.
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Каз кі і быль Тац ця ны Кор зан 
НА ВАТ ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ ТЭ РЫ ТО РЫІ СПЕЦ УСТА НО ВЫ МО ЖА СТАЦЬ МАС ТАЦ ТВАМ 

Май стар-клас Май стар-клас   ��

Шмат да во дзі ла ся ба чыць май строў і ўмель-
цаў у жыц ці. Але ра бот та кой пры га жос ці, 
та кой вы тан ча нас ці, гус ту і ўзроў ню — упер-
шы ню. Ад вы гля ду ма гут на га, ве ліч на га ла ся, 
які пры лёг ка ля тра ту ар най да рож кі, пе ра-
хоп лі ва ла ды хан не. Ка жуць, на ват па ляў-
ні чыя блы та юць яго з са праўд ным ла сём. 
Але лось — гэ та толь кі па ча так дзі ва, якое 
ча ка ла на тэ ры то рыі Ко саў ска га псі ха не ўра-
ла гіч на га ін тэр на та, што зна хо дзіц ца ў Іва-
цэ віц кім ра ё не Брэсц кай воб лас ці. Прос та 
не за быў нае ўра жан не па кі нуў клас-ка бі нет 
«Мар ское дно»: цуд, дый толь кі! Май стар з 
вя лі кай лі та ры, які здо леў ува со біць свой та-
лент у жы выя ма люн кі пры ро ды, — Тац ця на 
Кор зан, ін струк тар па пра ца тэ ра піі.

Вось та ды жар та ва лі ра бот ні кі, 
што Тац ця на ажыц ця ві ла сваю 
ма ру — ста ла зуб ным тэх ні кам 
для кра ка дзі ла.

А вы ве да лі, што?..

� На пра ця гу больш за 12-га-
до вую гіс то рыю ў «Алю ры» ўся-
го ад ной чы пра ца ваў са праўд ны 
цы ган.

� Ка лі са браць усе пес ні, якія 
вы ка наў ка лек тыў за час іс на ван-
ня, атры ма ец ца пра гра ма на 6 з 
па ло вай га дзін.

Усіх ар тыс таў свай го ка лек ты ву Люд мі ла на зы вае «дзець мі». 
«Я ж ня су ад каз насць за кож на га», — ка жа яна.

Алі са БА РЫ ЛА — са мая юная 
ўдзель ні ца шоу «Алюр» —
ужо ў дзя цін стве зве да ла,
што та кое гаст роль ны тур.


