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Да спа до бы прый шла ся вы ява 
ка мен шчы цы. «Бу да ваць — зна-
чыць ства раць», — па ду ма ла-
ся та ды. У 15 га доў я ма ла што 
ра зу ме ла. Па ка за ла на пла кат і 
пай шла зда ваць эк за ме ны, — з 
са ма іро ні яй ус па мі нае Тац ця на 
Мі хай лаў на.

Па спя хо ва вы тры маў шы іс-
пы ты, сту дэнт ка Тац ця на па ча ла 
спа сці гаць азы гра ма дзян ска га і 
пра мыс ло ва га бу даў ніц тва. Ву-
чыц ца бы ло няцяж ка. Праў да, 
з-за па ста ян ных трэ ні ро вак і 
спар тыў ных спа бор ніц тваў ву-
чо ба ня рэд ка ады хо дзі ла на 
дру гі план. Та му, ка лі на ды шоў 
час раз мер ка ван ня, прэ тэн да-
ваць на мес ца ў Мін ску, Маск ве 
аль бо Да не цку вы пуск ні цы не 
да вя ло ся.

— Пра па на ва лі Ча ля бінск, але 
я ка тэ га рыч на бы ла су праць. І тут 
як раз сяб роў ка пры бег ла ды за-
хоп ле на па ча ла рас каз ваць пра 
БАМ. «Па еха лі, Тань ка! Што ты 
губ ля еш?» Па ду ма ла — і праў да, 

та кі ва ры янт вы гля дае на шмат 
пры ваб ней, чым «ураль скі». Тым 
больш у Ір куц ку жы лі мае дзве 
сяст ры і брат. Та му су ма ваць не 
прый шло ся б.

Баць кі, вя до ма, не так на тхнё-
на ўспры ня лі ра шэн не дач кі. Та та 
стры ма на кру ціў га ла вой, паў та-
ра ю чы: «Ку ды ты едзеш? Ты ж 
дзяў чы на». Ма му ж Тац ця на па-
шка да ва ла, да слаў шы ў ліс це ка-
рот кае: «Гэ та не я зра бі ла вы бар. 
Мя не ту ды па сы ла юць».

— Пом ню, як са дзі ла ся ў цяг-
нік і дзе ла ві та ка за ла са бе: «Тры 
га ды вы крас ліць з жыц ця!» Ад-
нак, ка лі ра за брац ца, БА Маў-
скі час стаў най леп шым у ма ім 
жыц ці.

ДОБ РАЙ РА НІ ЦЫ, 
БАМ!

Сем дзён і на чэй у да ро зе з 
вя сё лай шум най кам па ні яй. Ме-
на ві та тут Тац ця на Мі хай лаў на 
ўпер шы ню па каш та ва ла гар ба ту 
па ра сій скім рэ цэп це — з лі мон-
най кіс ла той.

— Пом ню, ка мусь ці з хлоп цаў 
ма ці да ла з са бой пя ці літ ро вы 
сло ік згу шча на га ма ла ка. Толь кі 
ўя ві це, якім дзі вам гэ та бы ло ў 
1975 го дзе! Па пра сі лі ў пра вад-
ні ка гар ба ты, да ба ві лі ту ды ма ла-

ка. А яно звяр ну ла ся. «Ма быць, 
ня якас нае», — рас ча ра ва лі ся 
мы, вы кі нуў шы пяць літ раў дэ фі-
цы ту. І толь кі праз не каль кі га доў 
жыц ця на БА Ме зра зу ме лі, што 
та кі эфект дае спа лу чэн не ма ла-
ка з лі мон най кіс ла той.

Бу доў ля ста год дзя су стрэ ла 
ма ла дое па паў нен не мар кот най 
даждж лі вай ра ні цай і ад ра зу за-
цяг ну ла ў вір што дзён най пра цы. 
Свой БА Маў скі шлях Тац ця на Мі-
хай лаў на па ча ла з ра бо ты ма ля-
ром. Атын ка ваць сце ны да моў, 
па кле іць шпа ле ры — зда ец ца, 
дэ та лі, ад нак ме на ві та з та кіх 
эле мен тар ных дро бя зяў уз рас-
та ла маш таб ная інф ра струк ту ра 
БА Ма. Ха ця на па чат ку са мім ра-
бо чым прый шло ся жыць у звы-

чай ных бу даў ні чых ва гон чы ках, 
з дву ма ім пра ві за ва ны мі па ко я мі 
і печ кай-бур жуй кай. Хар ча ва лі-
ся ў ста лоў цы. Ва ду пры во зі лі 
ў боч ках. Ха ця піт ная ва да там 
зна хо дзі ла ся лі та раль на пад на-
га мі. Пад ка луп неш зям лю — і 
ўтва ра ец ца крыш таль на чыс тая 
лу жы ца, праў да, ад хвоі за над та 
гор кая. Усё ж паў сюль су цэль-
ная тай га.

— Ка неш не, спа чат ку жыць у 
та кіх умо вах бы ло ня звык ла. Ад-
нак у ма ла до сці не вель мі на да-
еш гэ та му ўва гу. Усё зда ва ла ся 
на ту раль ным. А ка лі атры ма ла 

пер шы сур' ёз ны за ро бак, на бы-
ла пер шыя туф лі на аб ца сах і 
свя точ ную су кен ку... Ака за ла ся, 
што шка да ваць мне ня ма пра 
што. БАМ, зра зу ме ла, вель мі 
доб ра за бяс печ ва лі, каб лю дзі 
ту ды еха лі і маг лі «змар на ваць» 
за роб ле ныя гро шы. Ня кеп скія, 
да рэ чы.

Бры га да Тац ця ны Мі хай лаў ны 
ні ко лі не ся дзе ла без пра цы. «На-
ват са ма ха дзі ла да кі раў ніц тва і 
пра сі ла для нас які-не будзь но вы 
аб' ект», — пры зна ец ца су бя сед-
ні ца. Так яна ў доб рым сэн се па-
тра пі ла «на ало вак». А пас ля на 
па са ду ін жы не ра.

— Лі чу, што мне вель мі па-
шчас ці ла ў жыц ці, — пра цяг вае 
Тац ця на Мі хай лаў на. — З прос-
та га лю ду я вый шла ў ін жы не-
ры. Па чы наць да вя ло ся з ну ля. 
У тэх ні ку ме я ра бі ла чар ця жы, 
ад нак ні ко лі не па глыб ля ла ся ў 
пра ект ныя пад ра бяз нас ці. Пер-
шы ме сяц ка ле гі да па ма га лі 
ра за брац ца ў спра ве. А пас ля 
так за ці ка ві ла ся, што не маг ла 
кі нуць яе.

«...І АД РА ЗУ 
ЗА КА ХА ЛА СЯ»

Акра мя рэ аль на га бу даў ні ча-
га, іс на ва ла, ка неш не, і па за пра-
цоў нае жыц цё. Па каз ва лі кі но, 
ла дзі лі кан цэр ты, спа бор ні ча лі ў 
спор це, пра во дзі лі кам са моль-
скія збо ры. На ад ным з та кіх 
па ся джэн няў Тац ця на Мі хай лаў-
на ўба чы ла свай го бу ду ча га му-
жа — бе ла ру са Аляк сея Іва на ві-
ча Га ла бур ду.

— Ён па ды мае во чы. Я гля ну-
ла ў іх — і ад ра зу за ка ха ла ся, — 
са рам лі ва рас па вя дае су раз моў-
ца. — Праз коль кі дзён па зна ё-
мі лі ся. Хут ка бу дзе 40 га доў, як 
мы ра зам.

Аляк сей Іва на віч, не ба ю чы ся 
пе ра мен і ры зы кі, ра зам з сяб-
ра мі ад пра віў ся на бу даў ніц тва 
Зей скай гід ра элект ра стан цыі. 
Хтось ці са зна ё мых пад ка заў, 
што на БА Ме за роб кі на шмат вы-
шэй шыя. Так ён пе ра ехаў у Тын-
ду. З «ай чын най» пра фе сіі хі мі ка 
Аляк сей Іва на віч спа чат ку пе ра-
ква лі фі ка ваў ся ў бе тон шчы ка, а 
пас ля — у ста ля ра і цес ля ра.

— Пра ца ва лі ўсе мы без па-
фа су, — дзе ліц ца Тац ця на Мі хай-
лаў на. — Ад чу ван ня ўсе са юз най 
знач нас ці бу доў лі не бы ло, хоць 
яно на вяз ва ла ся. Мы пры еха лі 

сю ды для та го, каб прос та пад-
за ра біць.

За во сем «БА Маў скіх» га доў 
ма ла дая сям'я Га ла бур даў пры-
дба ла не толь кі но выя пра фе сіі, 
але і двух дзя цей — сы на і дач ку. 
У па чат ку 1980-х ма гут нае бу даў-
ніц тва БА Ма па ча ло па воль на, 
але ўпэў не на зга саць. Коль касць 
пра цоў ных мес цаў ска ра ча ла ся. 
Да та го ж сын Юра моц на за хва-
рэў. Тын дзен скія ўра чы на стой-
лі ва рэ ка мен да ва лі зра біць яму 
апе ра цыю ў Брэс це, і Га ла бур ды 
пры ня лі ра шэн не вяр нуц ца да до-
му, на ма лую ра дзі му Аляк сея 
Іва на ві ча.

— Аляк сей без цяж кас цяў 
знай шоў са бе пра цу, ма ю чы та-
кі до свед. А вось мя не тут ні хто 
не ча каў. Улад ка вац ца па спе цы-
яль нас ці не атры ма ла ся. Бы ло 
крыўд на, бо я пры еха ла доб ра 
пад рых та ва ным ін жы не рам. Ад-
нак пе ра ва гу ад да ва лі но ва спе-
ча ным, але род ным спе цы я ліс-
там. Тры га ды я пра ся дзе ла без 
пра цы. Пас ля пай шла ў кал гас на 
за праў ку, ку ды ні хто з мяс цо вых 
іс ці не ха цеў.

Тац ця на Мі хай лаў на па мя тае, 
як хо лад на бы ло на но вым мес цы 
пра цы. Па мяш кан не не ацяп ля-
ла ся. Адзі най кры ні цай цяп ла ў 
ім ста лі пры ве зе ныя з БА Ма дуб-
лён кі і фут ра. Яны і сён ня ві сяць у 
ша фе як маўк лі вы на па мін пра сі-
бір скую ста рон ку жыц ця. Ад туль 
жа — доб ры стос фо та здым каў і 
ме даль за бу даў ніц тва БА Ма.

— Шчы ра ка жу чы, я ад чу ва-
ла го нар ад та го, што пра ца ва ла 
на БА Ме. Ад нак ні ко лі гэ тым не 
вы хва ля ла ся. Не ка то рыя жар та-
ва лі з мя не. Ста на ві ла ся ня ём-
ка, але я ні ко лі не крыў дзі ла ся. 
Праў да, не як на свя та Пе ра мо гі 
мне прый шло ў га ла ву на ча піць 
ме даль. Прый шла ў кра му. Пра-
да вец уваж лі ва па гля дзе ла на 
мя не і ка жа: «У мя не так са ма та кі 
ёсць, толь кі за пос пе хі ў ганд лі. 
Ча му я яго не на шу?» Мне ста ла 
вель мі со рам на, і з та го ча су я ні-
ко му не па каз ва ла той ме даль.

На огул, Тац ця на Мі хай лаў на і 
Аляк сей Іва на віч не вель мі час та 
рас па вя да юць пра свой БА Маў-
скі час: не ба чаць у ім вя лі кай 
знач нас ці. Маг чы ма, у маш та бах 
су све ту гэ та так і ёсць.

— Толь кі ад ной чы я бы ла на 
су стрэ чы вы пуск ні коў на ша га 
кур са. Мой ку ра тар та ды спы та ла 
мя не, ці шка дую, што ры зык ну-
ла па ехаць на БАМ. «Ні ко лі!» — 
упэў не на ад ка за ла я. Не вар та 
шка да ваць пра ма ла досць!

� � �
За га ды, што ад дзя лі лі жыц цё 

ад БА Маў скіх ус па мі наў, Тац ця на 
Мі хай лаў на не раз гу бі ла ні кроп-
лі сва ёй ра ней шай энер гіч нас ці. 
Час вы хо дзіць на пен сію мі нуў 
тры га ды та му, але яна не шу кае 
са бе спа кою. Пра цуе пра ра бам, 
ву чыц ца ез дзіць на ма та цык ле і... 
быц цам імк нец ца вяр нуц ца ў тую 
сваю ма ла досць. Аляк сей Іва на-
віч ад жон кі не ад стае: пра цуе на 
ме та лур гіч ным прад пры ем стве 
і з асаб лі вай пя шчо тай ча кае ў 
гос ці сваю ма лод шую ўнуч ку Мі-
ла ну.

Лю боў КАС ПЯ РО ВІЧ.
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Ад чу ван ня ўсе са юз най 
знач нас ці бу доў лі не бы ло. 
Мы пры еха лі сю ды 
для та го, каб прос та 
пад за ра біць.

Як і ча ка ла ся, між на род ны 
тэ ат раль ны фес ты валь «Бе-
лая ве жа», які пра хо дзіў у 
Брэс це, па да рыў гле да чу 
не каль кі зна ка вых спек-
так ляў. І на ад но з пер шых 
мес цаў я па ста ві ла б ра бо-
ту Не вя лі ка га дра ма тыч на га 
тэ ат ра з Санкт-Пе цяр бур га. 
Тэ атр-сту дыя Льва Эрэн бур-
га з паў ноч най ста лі цы Ра сіі 
ў нас вы сту паў трэ ці раз. І 
зноў іх спек такль стаў сен-
са цы яй.

П
А ГЛЯ ДЗЕ ЛА ста рыя фес-
ты валь ныя бук ле ты і са бе 
не па ве ры ла: спек такль 

«На дне» ішоў на брэсц кай сцэ не 
аж у 2006 го дзе. Да гэ тай па ры 
пом ніц ца яр кая, та ле на ві тая ра-
бо та. І не звы чай ная, вір ту оз ная, 
не ба ча ная да гэ туль іг ра ак цё-
раў. Да во дзіц ца здзіў ляц ца, як 
цэ лы тэ ат раль ны ка лек тыў мо жа 
быць ад ной ка ман дай у час спек-
так ля! Ім ве рыш, за ра жа еш ся іх 
эмо цы я мі і пра жы ва еш дзею на 
сцэ не між во лі. Гэ та ўра жан ні 
яшчэ з та го, 2006 го да. А ця пер 
усё паў та ры ла ся, толь кі на больш 
вы со кім уз роў ні. Тэ атр па ста леў. 
Ён быў ство ра ны ў 1999 го дзе на 
ба зе вы пуск но га ак цёр ска-рэ жы-
сёр ска га кур са Цар ска сель ска-
га фі лі яла Санкт-Пе цяр бург скай 
дзяр жаў най ака дэ міі тэ ат раль-
на га мас тац тва. Зна чыць, ка-
лек ты ву споў ні ла ся 15 га доў. За 
гэ ты час Леў Эрэн бург вы ха ваў 
з бы лых сту дэн таў са праўд ных 
ак цё раў, якія бліс ку ча тры ма юц-
ца на сцэ не.

Сён ня ў рэ пер ту а ры Не вя лі-
ка га дра ма тыч на га тэ ат ра сем 

спек так ляў. Спек такль «Ю», які 
па ка за лі ў Брэс це, — прэм' е ра. 
Ён не чым, да рэ чы, пе ра клі ка-
ец ца з ра бо тай «На дне». Там 
бы лі лю дзі з бед най нач леж кі, а 
тут — з са вец кай ка му нал кі. І на-
ват там, на са мым са праўд ным 
дне жыц ця, ней кая не да рэ чная 
кар лі ца ўвесь час га ва ры ла пра 
за гад ка вы го рад, дзе ўсіх бу дуць 
лю біць прос та так. А ў спек так лі 
«Ю» лю бяць па-са прад на му — і 
з та кі мі жарс ця мі, што мно гім і не 
сні ла ся. У анон се фес ты валь на-
га па ка зу па п'е се Воль гі Му хі най 
Леў Эрэн бург ска заў: «Гэ та п'е са 
пра ка хан не — пра тое, якім роз-
ным яно бы вае, пра вер насць і 
цнат лі васць».

І не толь кі. На сель ні кі ка му-
наль най ква тэ ры ў шмат па вяр хо-
вым до ме — не ге роі свай го ча су. 
Пра іх не зды ма лі сту жак са вец-
кія кі на сту дыі, не пі са лі ў тво рах 
са цы я ліс тыч на га рэа ліз му. Гэ та 
зу сім не шчас лі выя лю дзі, што 
па во лі лё су ці па збе гу аб ста він 
жы вуць у до ме, на якім згу бі лі ся 
лі та ры ста рой шыль ды. Ад іх за-
ста ло ся толь кі «СКО МУ НА РО». 
Вось і яны ста лі ў ней кім сэн се 
аб лом ка мі сва ёй эпо хі і ах вя ра мі 
ўлас на га ўспры ман ня жыц ця. І 
ў ка му нал ках мно гія ўмуд ра лі ся 
жыць пры стой на. Ды тут не той 
вы па дак. Ге роі тэ ат раль най дзеі 
ўвесь час п'юць з гра нё ных шкля-
нак, а яшчэ ўскры ва юць са бе ве-
ны, глы та юць жме ня мі таб лет кі, 
стра ля юц ца, тру цяц ца га зам. І 
ўсё з-за пра кля та га ка хан ня.

Яно, ка хан не, тут як па та ло-
гія, як від псі хіч на га рас строй-
ства. Ге роі ад на ча со ва вы клі-

ка юць шка да ван не і агі ду. Але 
на пе ра кор уся му яны хо чуць ка-
хан ня і да бі ва юц ца яго, праў да, 
са мы мі не ве ра год ны мі і спе цы-
фіч ны мі спо са ба мі. Не губ ляе 
над зею на ват ал ка го лік Сця-
пан Іва на віч, які ра зу мее, што 
яго шлюб раз валь ва ец ца, але 
спа дзя ец ца што «па ла ві на» ўсё 
ж за шые ста рыя шта ны. І яго 
жон ка Лі за ве та Сяр ге еў на, пра 
якую мож на, ві даць, ска заць 
сло ва мі ад на го з ге ро яў Ка рат-
ке ві ча «...ба ба доб рая, ча го ні 
па пра сі — не ад мо віць». А яе 
ка ха нак ад на но гі Бар су коў со ты 
раз пра па нуе бег чы ку ды во чы 

гля дзяць. Вось толь кі бег чы ім 
ня ма ку ды. Яго сын Мі ка лай, 
што па ку туе на ДЦП, на пі саў 
на Крас най пло шчы вя лі кі мі лі-
та ра мі «Аня». Ён лю біць Аню, 
а тая па та ла гіч на за ка ха ла ся ў 
вя лі кія ру кі су се да Анд рэя, якія 
ў дзя цін стве за пля та лі ёй ко сы. 
Па эт Анд рэй, што пра нік нё на 
чы тае вер шы Іо сі фа Брод ска га, 
зда ец ца, лю біць ад ну га рэл ку. 
Та му яго жон ка На тал ля шу кае 
ўце ху з па жад лі вым, як са ка віц-
кі кот, су се дам Се вам. А су сед 
ці ка вы тым, што сам хо дзіць і 
на ле ва, і на пра ва, а жон цы не 
хо ча да ра ваць здра ду. Жон ка ж 

Се вы без па мя ці ка хае пра він-
цы я ла Дзі му... Ка ра цей, «Сан та 
Бар ба ра» ад па чы вае.

На ват са мая ста рая на сель-
ні ца гэ тай дзіў най ква тэ ры, як 
ака за ла ся, да гэ тай па ры ка хае 
лёт чы ка Ві цю з да лё кай сва ёй 
ма ла до сці... Коль кі ўся го на мя-
ша ла ся ў ста рой ка му нал цы! Лю-
дзі жы вуць у сва ім за мкнё ным 
све це, ім не ці ка ва, што ад бы ва-
ец ца за сце на мі іх жыл ля. Яны 
пра жы ва юць тра ге дыю ня спраў-
джа на га ка хан ня на мя жы над-
ры ву. Гэ тым нер во вым ро га там 
аль бо п'я ны мі слязь мі ар тыс ты 
амаль за ра жа юць гле да ча. Пад-

час дзеі ні аб чым не ду ма еш, 
прос та жы веш ёю.

Усве дам лен не пры хо дзіць по-
тым. Які ж, аказ ва ец ца, сла бы 
і без аба рон ны ча ла век пе рад 
ка хан нем! А да ка хан ня свя до-
ма ці пад свя до ма імк нуц ца ўсе: 
і вы со кія ін тэ ле кту а лы, і не аб-
ця жа ра ныя аду ка цы яй і куль ту-
рай ін ды ві ду у мы. Зна чыць, спек-
такль — пра нас, на сель ні каў усіх 
ква тэр і да моў.

К
А ЛІ га ва рыць пра сё лет-
ні фес ты валь, то нель га 
абы сці яго зна ка вую па-

дзею — спек такль Ня кро шу са 
«Кні га Іо ва». Як спра вяд лі ва за-
зна ча лі ў ку лу а рах фэс ту, пры езд 
сла ву та га тэ ат ра з Віль ню са — 
гэ та ўжо го нар фес ты ва лю. А што 
да ты чыць па ста ноў кі на адзін з 
біб лей скіх сю жэ таў, вар та ад даць 
на леж нае вя лі кай сме лас ці, на-
ват дзёрз кас ці рэ жы сё ра. Пас ля 
спек так ля ад на гля дач ка ска за-
ла: «Для мя не гэ та за над та вы-
со кае мас тац тва». Шчы ра ка жу-
чы, пад час дзеі ў мя не так са ма 
ча сам уз ні ка лі та кія здрад ніц кія 
дум кі. Асэн са ван не ма гут нас ці і 
знач нас ці са праўд на га мас тац тва 
прый шло па сту по ва і по тым. Мо-
жа, та му яшчэ ўспры ман не кры-
ху за па во лі ла ся, што спек такль 
ішоў на лі тоў скай мо ве. Увесь час 
да во дзі ла ся гля дзець на эк ран з 
ціт ра мі, што ад цяг ва ла ўва гу ад 
та ле на ві тай іг ры ак цё раў. Ня лёг кі 
для ўспры ман ня тэкст ста ра за па-
вет най Кні гі Іо ва не быў зме не ны 
зу сім. Больш за тое, ма на тон ны 
біб лей скі апо вед роз ныя пер са-
на жы пра маў ля лі трой чы. Мі ні мум 
дэ ка ра цый і ча сам та кая не ча ка-

ная сцэ наг ра фія. Ча ла век з да-
гіс та рыч ных ча соў Іоў вы сту паў 
пе рад на мі ў су час ных джын сах. 
Вось толь кі яго ль ня ная ка шу ля 
кры ху сім ва лі за ва ла адзе жу «без 
ча су». А каб па ка заць сі лу па кут 
ад фі зіч най не ма чы, рэ жы сёр па-
ве сіў на гру дзі Іо ва грон ку элект-
рыч ных лям па чак...

А сю жэт, як і ўсе біб лей скія, 
прос ты. Жыў на све це пра вед-
ны ча ла век. Ён быў ба га ты, меў 
жон ку і дзе сяць дзя цей. Вёў сваю 
гас па дар ку і сла віў імя Гос па да. 
Але д'я бал схі ліў Бо га вы пра ба-
ваць ча ла ве ка на тры ва ласць. І 
пер шае вы пра ба ван не той вы-
тры маў. Ка лі за гі ну ла сям'я і пай-
шло пра хам ба гац це, Іоў вы ма віў: 
«Бог даў, Бог узяў». Але кня зю 
цем ры гэ та га ака за ла ся ма ла, 
ён пад га ва рыў Твор цу на слаць 
страш ную хва ро бу на пра вед-
ні ка. І ка лі це ла Іо ва па кры ла ся 
ба лю чы мі стру па мі і яз ва мі, ад 
якіх не бы ло збаў лен ня, Іо ву ста-

ла цяж ка. Ён пра сіў Бо га аб ад-
ным — аб смер ці як па збаў лен ні 
ад па кут. Але і гэ та не па сы ла ла-
ся га рот ні ку. За мест гэ та га пры-
хо дзі лі сяб ры Іо вы і да во дзі лі яму 
аб ней кіх яго гра хах і не аб ход-
нас ці па кор лі ва нес ці свой крыж. 
Ды ўся му ёсць мя жа, пра вед ны 
ча ла век не мо жа больш пра слаў-
ляць Бо га, ён ча кае тлу ма чэн няў: 
за што ўсё гэ та яму? Але ад ка зу 
на свае пы тан ні не атрым лі вае. 
Як час та ў жыц ці кож на га бы ва-
юць та кія мо ман ты, ка лі хо чац ца 
спы таць: «За што?». Хоць за га-
дзя ве да еш, што ад ка зу на гэ тыя 
пы тан ні не бу дзе.

У ста ра за па вет ным тэкс це 
Кні га Іо ва мае шчас лі вы фі нал: 
за вя лі кія па ку ты ча ла век атрым-
лі вае ўзна га ро ду: яму вяр та ец ца 
ўсё, ча го па зба ві лі. У спек так лі 
рэ жы сёр ста віць шмат кроп'е: па-
кут нік-ге рой па чар зе ад кус вае 
яб лык з бо ку Бо га і з бо ку д'яб-
ла. І да яго з усіх ба коў цяг нуц ца 
ча ла ве чыя ру кі. Хто ж пе ра мо жа 
ў ба раць бе за ду шу ча ла ве ка, не-
вя до ма... Лёс свой ні як не абы-
дзеш. І ча ла век на ра джа ец ца 
для па кут. Пра ўсё гэ та сот ню 
ра зоў па спя ва еш па ду маць, па-
куль ад ным во кам чы та еш сло вы 
тэкс ту, дру гім со чыш за вір ту оз-
най іг рой ар тыс таў тэ ат ра-сту-
дыі «Ме на Фор тас» і спра бу еш 
раз га даць шмат лі кія але го рыі, 
які мі на поў не ны спек такль. Усё 
ж віль нюс цы па ка за лі нам са-
праў ды вы со кае мас тац тва, за 
якое трэ ба быць удзяч ным фес-
ты ва лю «Бе лая ве жа».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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Які ж, аказ ва ец ца, 
сла бы і без аба рон ны 
ча ла век пе рад ка хан нем! 
А да ка хан ня свя до ма 
ці пад свя до ма імк нуц ца 
ўсе: і вы со кія ін тэ ле кту а лы, 
і не аб ця жа ра ныя 
аду ка цы яй і куль ту рай 
ін ды ві ду у мы. Зна чыць, 
спек такль — пра нас, 
на сель ні каў усіх ква тэр 
і да моў.

Прад ка заль ны 
тры умф

Пас ля та го, як у афі шы 
фес ты ва лю з'я віў ся тэ атр 
«Ме на Фор тас», лёс гран-
пры мож на бы ло лі чыць вы-
ра ша ным. Так і ад бы ло ся: 
га лоў ную ўзна га ро ду фэс ту 
атры маў су свет на вя до мы 
ка лек тыў. Вы ка наў ца га лоў-
най ро лі Рэ мі гі юс Віл кай тыс 
ад зна ча ны дып ло мам за леп-
шую муж чын скую ро лю.

Па вод ле ра шэн ня жу ры 
фес ты ва лю, спек такль «Ю» Не-
вя лі ка га дра ма тыч на га тэ ат ра 
з Санкт-Пе цяр бур га атры маў 
прыз за леп шую рэ жы су ру. За 
леп шую жа но чую ро лю ад зна-
ча на акт ры са Ро вен ска га тэ ат-
ра Ні на Мі ка ла е ва ў спек так лі 
«Апош ні тэр мін».

Бры га да Аляк сея Іва на ві ча ГА ЛА БУР ДЫ на пе ра ку ры.

Фраг мент спек так ля «Кні га Іо ва».

«ІДЗЕ БА ГАЧ БА ГА ТЫ...»«ІДЗЕ БА ГАЧ БА ГА ТЫ...»

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

У мі ну лую су бо ту на ра дзі ме 
пес ня ра, у Вя зын цы, ама та ры 
фальк ло ру, мно гія жы ха ры і 
гос ці ста лі цы зноў са бра лі ся ў 
ку па лаў скім яб лы не вым са дзе, 
каб па гля дзець і паў дзель ні-
чаць у ад ным з пры го жых аб-
ра даў зем ля роб ча га ка лен да ра 
бе ла ру саў. Па доб най ба га тай 
аб рад нас ці ў гэ ты дзень ня ма ў 
су сед ніх на ро даў.

«Ба га чом» на зы ва лі так са ма 
ся вень ку або лу бок з жы там і 
свеч каю (жы та на ма лоч ва лі з 
пер ша га за жы нач на га сна па і 
зно сі лі па жмень цы з кож на га 
два ра). З «ба га чом» абы хо дзі лі 
ўсе два ры ў вёс цы, а на за кан-
чэн не за га ня лі на вы га не ста-
так і аб но сі лі ва кол яго «ба гач». 
Пас ля свя та яго ста ві лі ў ха це 
пэў на га гас па да ра і па кі да лі да 
на ступ на га жні ва (за гэ та ён 
час та ваў удзель ні каў ура чыс-
та га аб хо ду). На род ве рыў, што 
«ба гач» за бяс печ вае до му ба-
гац це і шчас це.

Асноў най дзе яй на свя це ў 
Вя зын цы бы ло ссы пан не агуль-
на га «ба га ча». Та му ар га ні за та-
ры па пра сі лі ўсіх гас цей за ха піць 
з са бой па жмень цы збож жа.

На фэс це мож на бы ло па чуць 
да жын ка выя пес ні ад вя до мых 
ама тар скіх гур тоў «Су ха дроў ка», 
«Рут ві ца», «Мя рэ жа», «Го рынь», 
«Вар ган» і «Gudа». А яшчэ — па-

гу ляць ра зам з дзець мі на «са-
ла мя най» пля цоў цы, па слу хаць 
ін стру мен таль ную ста ра жыт ную 
му зы ку і па тан ца ваць ра зам з клу-
бам тра ды цый на га тан ца «Сі та». 

І, як пры ня та на Ба гач, па каш та-
ваць жыт ні хлеб з ма ла дым мё дам 
і стра вы на цы я наль най кух ні.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

З са май ра ні цы, па куль боль шасць 
га ра джан спа ла, без чыр во ных сту-
жак і апла дыс мен таў пас ля сур' ёз най 
рэ кан струк цыі ву лі цы Ба ры кі на ад-
крыў ся рух транс пар ту па яе ня цот-
ным ба ку. 

Аў та ма бі ліс ты, якія не па чут ках ве да юць 
пра за то ры на ма гіст ра лі, што аб' яд ноў вае 
цэнтр з са мым буй ным Са вец кім ра ё нам, 
ска за лі вя лі кі дзя куй га рад скім ула дам. 
Пе ша хо ды ж асаб лі ва вуч ні шко лы №3 і 
іх баць кі, уз ра да ва лі ся за вяр шэн ню бу даў-
ніц тва пад зем на га пе ра хо ду ля гэ тай уста-
но вы.

Яшчэ адзін важ ны са цы яль ны аб' ект 
у па да ру нак атры ма лі жы ха ры 94-га і 
96-га мік ра ра ё наў На ва бе лі цы. Там ад-
кры ла ся хар чо вая кра ма на 200 кв.м. 
Мі ні-мар кет абя цае не толь кі са ма аб слу-
гоў ван не, але і пе ра ва гу бе ла рус кіх та ва-
раў, су час ныя спо са бы раз лі ку і сіс тэ му 
зні жак. Ва кол яго доб ра ўпа рад ка ва на 

тэ ры то рыя са мност вам да ро жак і зруч-
най пар коў кай.

Не звы чай ны рос піс з'я віў ся на сце нах 
офі са рэ гі я наль на га пад раз дзя лен ня ганд-
лё ва-пра мыс ло вай па ла ты на ву лі цы Іры-
нін скай у са мым цэнт ры Го ме ля. Ім мас та кі 
на гад ва юць пра ча сы пры клад на ста га до-
вай даў ні ны.

Ма ляў ні чае шэс це па цэнт раль най го-
мель скай пло шчы па ка за ла рэт ра спек ты ву 
тых га доў, па якіх на сталь гі руе су час нае 
гра мад ства. Там жа ад бы ло ся вы ступ лен не 
Аляк санд ра Са ла ду хі і Ста са Мі хай ла ва.

Тра ды цый ны «Бег на аб ца сах» са браў 
аў ды то рыю пры хіль ні каў пры го жых жа но-
чых фі гур і эк стрэ маль ных ві до ві шчаў. Пе-
ра маг ла ў спа бор ніц тве пе да гог да школь на-
га цэнт ра «Пра мень чык» Ган на Краў чан ка, 
за што і атры ма ла за ла ты туф лік і план шэт. 
Для муж чын быў так са ма за ня так па ду шы: 
яны кру ці лі зда ра вен ную па крыш ку.

Жур на ліс ты га рад ской га зе ты «Советский 
рай он» ства ры лі вя ліз ны двац ца ці мет ро вы 
ба нер з дзвю ма ты ся ча мі фо та здым каў га-
мяль чан, якія трап ля лі ў аб' ек ты вы фо та ка-
раў. Ві зу а лі за ва ны збі раль ны воб раз жы ха роў 
го ра да вы клі каў вя лі кую ўва гу і жа дан не знай-
сці ся бе. «Я знай шоў!» — ра да ва лі ся не ка то-
рыя і ад ра зу ж атрым лі ва лі за гэ та прыз.

А як толь кі цем ра на кры ла го рад, над 
Бі лец кім спус кам па ча ло ся шоу тых, хто 
лю біць «га ра ча нькае». Пя ты між на род ны 
фес ты валь тэ ат раў агню прай шоў з удзе лам 
80 ар тыс таў з Чар ні га ва, Мін ска, Ма гі лё ва, 
Ві цеб ска і, вя до ма, Го ме ля. Свят ка ван не 
872-га дня на ра джэн ня Го ме ля за кон чы ла-
ся тра ды цый ным свя точ ным са лю там. Яго 
ад ноль ка ва пры го жым змаг лі па ба чыць жы-
ха ры ўсіх ра ё наў го ра да.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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На ўзда гонНа ўзда гон  ��

Апла дыс мен ты!Апла дыс мен ты!  ��

ВЫ ПРА БА ВАН НЕ КА ХАН НЕМ І ПА КУ ТА МІ,
або Спек так лі пра ўсіх нас

Звя за ныя ад ным БА Мам З АГЕНЬ ЧЫ КАМ І НА СТАЛЬ ГІ ЯЙ...
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Та кія ма ля ры.

пра вя лі га мяль ча не Дзень го ра да


