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 Апладысменты!

ВЫПРАБАВАННЕ КАХАННЕМ І ПАКУТАМІ,
або Спектаклі пра ўсіх нас

П

АГЛЯДЗЕЛА старыя фестывальныя буклеты і сабе
не паверыла: спек такль
«На дне» ішоў на брэсцкай сцэне
аж у 2006 годзе. Да гэтай пары
помніцца яркая, таленавітая работа. І незвычайная, віртуозная,
не бачаная дагэтуль ігра акцёраў. Даводзіцца здзіўляцца, як
цэлы тэатральны калектыў можа
быць адной камандай у час спектакля! Ім верыш, заражаешся іх
эмоцыямі і пражываеш дзею на
сцэне міжволі. Гэта ўражанні
яшчэ з таго, 2006 года. А цяпер
усё паўтарылася, толькі на больш
высокім узроўні. Тэатр пасталеў.
Ён быў створаны ў 1999 годзе на
базе выпускнога акцёрска-рэжысёрскага курса Царскасельскага філіяла Санкт-Пецярбургскай
дзяржаўнай акадэміі тэатральнага мас тацтва. Значыць, калектыву споўнілася 15 гадоў. За
гэты час Леў Эрэнбург выхаваў
з былых студэнтаў сапраўдных
акцёраў, якія бліскуча трымаюцца на сцэне.
Сёння ў рэпертуары Невялікага драматычнага тэатра сем

спектакляў. Спектакль «Ю», які
паказалі ў Брэсце, — прэм'ера.
Ён нечым, дарэчы, пераклікаецца з работай «На дне». Там
былі людзі з беднай начлежкі, а
тут — з савецкай камуналкі. І нават там, на самым сапраўдным
дне жыцця, нейкая недарэчная
карліца ўвесь час гаварыла пра
загадкавы горад, дзе ўсіх будуць
любіць проста так. А ў спектаклі
«Ю» любяць па-сапраднаму — і
з такімі жарсцямі, што многім і не
снілася. У анонсе фестывальнага паказу па п'есе Вольгі Мухінай
Леў Эрэнбург сказаў: «Гэта п'еса
пра каханне — пра тое, якім розным яно бывае, пра вернасць і
цнатлівасць».
І не толькі. Насельнікі камунальнай кватэры ў шматпавярховым доме — не героі свайго часу.
Пра іх не здымалі стужак савецкія кінастудыі, не пісалі ў творах
сацыялістычнага рэалізму. Гэта
зусім не шчаслівыя людзі, што
па волі лёсу ці па збегу абставін
жывуць у доме, на якім згубіліся
літары старой шыльды. Ад іх засталося толькі «СКОМУ НАРО».
Вось і яны сталі ў нейкім сэнсе
абломкамі сваёй эпохі і ахвярамі
ўласнага ўспрымання жыцця. І
ў камуналках многія ўмудраліся
жыць прыстойна. Ды тут не той
выпадак. Героі тэатральнай дзеі
ўвесь час п'юць з гранёных шклянак, а яшчэ ўскрываюць сабе вены, глытаюць жменямі таблеткі,
страляюцца, труцяцца газам. І
ўсё з-за праклятага кахання.
Яно, каханне, тут як паталогія, як від псіхічнага расстройства. Ге роі ад нача со ва вы клі-

каюць шкадаванне і агіду. Але
наперакор усяму яны хочуць кахання і дабіваюцца яго, праўда,
самымі неверагоднымі і спецыфічнымі спосабамі. Не губляе
над зею на ват ал ка голік Сцяпан Іванавіч, які разумее, што
яго шлюб развальваецца, але
спадзяецца што «палавіна» ўсё
ж зашые старыя штаны. І яго
жонка Лізавета Сяргееўна, пра
якую мож на, ві даць, ска заць
словамі аднаго з герояў Караткевіча «...баба добрая, чаго ні
папрасі — не адмовіць». А яе
каханак аднаногі Барсукоў соты
раз прапануе бегчы куды вочы

глядзяць. Вось толькі бегчы ім
ня ма куды. Яго сын Мі ка лай,
што па ку туе на ДЦП, на пі саў
на Краснай плошчы вялікімі літарамі «Аня». Ён любіць Аню,
а тая паталагічна закахалася ў
вялікія рукі суседа Андрэя, якія
ў дзяцінстве запляталі ёй косы.
Па эт Анд рэй, што пра нік нё на
чытае вершы Іосіфа Бродскага,
здаецца, любіць адну гарэлку.
Таму яго жонка Наталля шукае
ўцеху з пажадлівым, як сакавіцкі кот, суседам Севам. А сусед
цікавы тым, што сам ходзіць і
налева, і направа, а жонцы не
хоча дараваць здраду. Жонка ж

Пас ля та го, як у афі шы
фес ты ва лю з'я віў ся тэ атр
«Ме на Фор тас», лёс гранпры мож на бы ло лі чыць выра 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 лоўнай ролі Рэ мі гі юс Віл кай тыс
ад знача ны дыпло мам за лепшую мужчын скую ролю.
Па вод ле ра шэн ня жу ры
фестывалю, спектакль «Ю» Невялікага драматычнага тэатра
з Санкт-Пецярбурга атрымаў
прыз за лепшую рэжысуру. За
лепшую жаночую ролю адзначана актрыса Ровенскага тэатра Ніна Мікалаева ў спектаклі
«Апошні тэрмін».

ка. А яно звярнулася. «Мабыць,
няякаснае», — расчараваліся
мы, выкінуўшы пяць літраў дэфіцыту. І толькі праз некалькі гадоў
жыцця на БАМе зразумелі, што
такі эфект дае спалучэнне малака з лімоннай кіслатой.

Адчування ўсесаюзнай
значнасці будоўлі не было.
Мы прыехалі сюды
для таго, каб проста
падзарабіць.
Будоўля стагоддзя сустрэла
маладое папаўненне маркотнай
дажджлівай раніцай і адразу зацягнула ў вір штодзённай працы.
Свой БАМаўскі шлях Таццяна Міхайлаўна пачала з работы маляром. Атынкаваць сцены дамоў,
паклеіць шпалеры — здаецца,
дэталі, аднак менавіта з такіх
элементарных дробязяў узрастала маштабная інфраструктура
БАМа. Хаця напачатку самім рабочым прыйшлося жыць у звы-

першы сур'ёзны заробак, набыла першыя туфлі на абцасах і
святочную сукенку... Аказалася,
што шкадаваць мне няма пра
што. БАМ, зразумела, вельмі
добра забяспечвалі, каб людзі
туды ехалі і маглі «змарнаваць»
заробленыя грошы. Някепскія,
дарэчы.
Брыгада Таццяны Міхайлаўны
ніколі не сядзела без працы. «Нават сама хадзіла да кіраўніцтва і
прасіла для нас які-небудзь новы
аб'ект», — прызнаецца субяседніца. Так яна ў добрым сэнсе патрапіла «на аловак». А пасля на
пасаду інжынера.
— Лічу, што мне вельмі пашчасціла ў жыцці, — працягвае
Таццяна Міхайлаўна. — З простага люду я выйшла ў інжынеры. Пачынаць давялося з нуля.
У тэхнікуме я рабіла чарцяжы,
аднак ніколі не паглыблялася ў
праектныя падрабязнасці. Першы ме сяц ка ле гі да па ма га лі
разабрацца ў справе. А пасля
так зацікавілася, што не магла
кінуць яе.

«...І АДРАЗУ
ЗАКАХАЛАСЯ»
Акрамя рэальнага будаўнічага, існавала, канешне, і пазапрацоўнае жыццё. Паказвалі кіно,
ладзілі канцэрты, спаборнічалі ў
спорце, праводзілі камсамольскія зборы. На адным з такіх
пасяджэнняў Таццяна Міхайлаўна ўбачыла свайго будучага мужа — беларуса Аляксея Іванавіча Галабурду.
— Ён падымае вочы. Я глянула ў іх — і адразу закахалася, —
сарамліва распавядае суразмоўца. — Праз колькі дзён пазнаёміліся. Хутка будзе 40 гадоў, як
мы разам.

Такія маляры.

такі варыянт выглядае нашмат
прывабней, чым «уральскі». Тым
больш у Іркуцку жылі мае дзве
сястры і брат. Таму сумаваць не
прыйшлося б.
Бацькі, вядома, не так натхнёна ўспрынялі рашэнне дачкі. Тата
стрымана круціў галавой, паўтараючы: «Куды ты едзеш? Ты ж
дзяўчына». Маму ж Таццяна пашкадавала, даслаўшы ў лісце кароткае: «Гэта не я зрабіла выбар.
Мяне туды пасылаюць».
— Помню, як садзілася ў цягнік і дзелавіта казала сабе: «Тры
гады выкрасліць з жыцця!» Аднак, калі разабрацца, БАМаўскі час стаў найлепшым у маім
жыцці.

ДОБРАЙ РАНІЦЫ,
БАМ!
Сем дзён і начэй у дарозе з
вясёлай шумнай кампаніяй. Менавіта тут Таццяна Міхайлаўна
ўпершыню пакаштавала гарбату
па расійскім рэцэпце — з лімоннай кіслатой.
— Помню, камусьці з хлопцаў
маці дала з сабой пяцілітровы
слоік згушчанага малака. Толькі
ўявіце, якім дзівам гэта было ў
1975 годзе! Папрасілі ў правадніка гарбаты, дабавілі туды мала-

Брыгада Аляксея Іванавіча ГАЛАБУРДЫ на перакуры.

чайных будаўнічых вагончыках,
з двума імправізаванымі пакоямі
і печкай-буржуйкай. Харчаваліся ў сталоўцы. Ваду прывозілі
ў бочках. Хаця пітная вада там
знаходзілася літаральна пад нагамі. Падкалупнеш зямлю — і
ўтвараецца крыштальна чыстая
лужыца, праўда, ад хвоі занадта
горкая. Усё ж паўсюль суцэльная тайга.
— Канешне, спачатку жыць у
такіх умовах было нязвыкла. Аднак у маладосці не вельмі надаеш гэтаму ўвагу. Усё здавалася
натуральным. А калі атрымала

К

Фрагмент спектакля «Кніга Іова».

Звязаныя адным БАМам
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Даспадобы прыйшлася выява
каменшчыцы. «Будаваць — значыць ствараць», — падумалася тады. У 15 гадоў я мала што
разумела. Паказала на плакат і
пайшла здаваць экзамены, — з
самаіроніяй успамінае Таццяна
Міхайлаўна.
Паспяхова вытрымаўшы іспыты, студэнтка Таццяна пачала
спасцігаць азы грамадзянскага і
прамысловага будаўніцтва. Вучыцца было няцяжка. Праўда,
з-за па ста ян ных трэ ні ро вак і
спартыўных спаборніцтваў вучо ба ня рэд ка ады хо дзі ла на
другі план. Таму, калі надышоў
час размеркавання, прэтэндаваць на месца ў Мінску, Маскве
альбо Данецку выпускніцы не
давялося.
— Прапанавалі Чалябінск, але
я катэгарычна была супраць. І тут
якраз сяброўка прыбегла ды захоплена пачала расказваць пра
БАМ. «Паехалі, Танька! Што ты
губляеш?» Падумала — і праўда,

час дзеі ні аб чым не думаеш,
проста жывеш ёю.
Усведамленне прыходзіць потым. Які ж, аказваецца, слабы
і безабаронны чалавек перад
каханнем! А да кахання свядома ці падсвядома імкнуцца ўсе:
і высокія інтэлектуалы, і не абцяжараныя адукацыяй і культурай індывідуумы. Значыць, спектакль — пра нас, насельнікаў усіх
кватэр і дамоў.
АЛІ гаварыць пра сёлетні фестываль, то нельга
абысці яго знакавую падзею — спектакль Някрошуса
«Кніга Іова». Як справядліва зазначалі ў кулуарах фэсту, прыезд
славутага тэатра з Вільнюса —
гэта ўжо гонар фестывалю. А што
датычыць пастаноўкі на адзін з
біблейскіх сюжэтаў, варта аддаць
належнае вялікай смеласці, нават дзёрзкасці рэжысёра. Пасля
спектакля адна глядачка сказала: «Для мяне гэта занадта высокае мастацтва». Шчыра кажучы, падчас дзеі ў мяне таксама
часам узнікалі такія здрадніцкія
думкі. Асэнсаванне магутнасці і
значнасці сапраўднага мастацтва
прыйшло паступова і потым. Можа, таму яшчэ ўспрыманне крыху запаволілася, што спектакль
ішоў на літоўскай мове. Увесь час
даводзілася глядзець на экран з
цітрамі, што адцягвала ўвагу ад
таленавітай ігры акцёраў. Нялёгкі
для ўспрымання тэкст старазапаветнай Кнігі Іова не быў зменены
зусім. Больш за тое, манатонны
біблейскі аповед розныя персанажы прамаўлялі тройчы. Мінімум
дэкарацый і часам такая нечака-

Севы без памяці кахае правінцыяла Дзіму... Карацей, «Санта
Барбара» адпачывае.
Нават самая старая насельніца гэтай дзіўнай кватэры, як
аказалася, да гэтай пары кахае
лётчыка Віцю з далёкай сваёй
маладосці... Колькі ўсяго намяшалася ў старой камуналцы! Людзі жывуць у сваім замкнёным
свеце, ім не цікава, што адбываецца за сценамі іх жылля. Яны
пражываюць трагедыю няспраўджанага кахання на мяжы надрыву. Гэтым нервовым рогатам
альбо п'янымі слязьмі артысты
амаль заражаюць гледача. Пад-

Прадказальны
трыумф

Фота Валерыя КАРАЛЯ.

Як і чакалася, міжнародны
тэатральны фестываль «Белая вежа», які праходзіў у
Брэсце, падарыў гледачу
не каль кі зна ка вых спектакляў. І на адно з першых
месцаў я паставіла б работу Невялікага драматычнага
тэатра з Санкт-Пецярбурга.
Тэатр-студыя Льва Эрэнбурга з паўночнай сталіцы Расіі
ў нас выступаў трэці раз. І
зноў іх спектакль стаў сенсацыяй.

Аляксей Іванавіч, не баючыся
перамен і рызыкі, разам з сябрамі адправіўся на будаўніцтва
Зейскай гідраэлектрастанцыі.
Хтосьці са знаёмых падказаў,
што на БАМе заробкі нашмат вышэйшыя. Так ён пераехаў у Тынду. З «айчыннай» прафесіі хіміка
Аляксей Іванавіч спачатку перакваліфікаваўся ў бетоншчыка, а
пасля — у сталяра і цесляра.
— Працавалі ўсе мы без пафасу, — дзеліцца Таццяна Міхайлаўна. — Адчування ўсесаюзнай
значнасці будоўлі не было, хоць
яно навязвалася. Мы прыехалі

сюды для таго, каб проста падзарабіць.
За восем «БАМаўскіх» гадоў
маладая сям'я Галабурдаў прыдбала не толькі новыя прафесіі,
але і двух дзяцей — сына і дачку.
У пачатку 1980-х магутнае будаўніцтва БАМа пачало павольна,
але ўпэўнена згасаць. Колькасць
працоўных месцаў скарачалася.
Да таго ж сын Юра моцна захварэў. Тындзенскія ўрачы настойліва рэкамендавалі зрабіць яму
аперацыю ў Брэсце, і Галабурды
прынялі рашэнне вярнуцца дадому, на малую радзіму Аляксея
Іванавіча.
— Аляксей без цяжкасцяў
знайшоў сабе працу, маючы такі досвед. А вось мяне тут ніхто
не чакаў. Уладкавацца па спецыяльнасці не атрымалася. Было
крыўдна, бо я прыехала добра
падрыхтаваным інжынерам. Аднак перавагу аддавалі новаспечаным, але родным спецыялістам. Тры гады я прасядзела без
працы. Пасля пайшла ў калгас на
запраўку, куды ніхто з мясцовых
ісці не хацеў.
Таццяна Міхайлаўна памятае,
як холадна было на новым месцы
працы. Памяшканне не ацяплялася. Адзінай крыніцай цяпла ў
ім сталі прывезеныя з БАМа дублёнкі і футра. Яны і сёння вісяць у
шафе як маўклівы напамін пра сібірскую старонку жыцця. Адтуль
жа — добры стос фотаздымкаў і
медаль за будаўніцтва БАМа.
— Шчыра кажучы, я адчувала гонар ад таго, што працавала
на БАМе. Аднак ніколі гэтым не
выхвалялася. Некаторыя жартавалі з мяне. Станавілася няёмка, але я ніколі не крыўдзілася.
Праўда, неяк на свята Перамогі
мне прыйшло ў галаву начапіць
медаль. Прыйшла ў краму. Прадавец уважліва паглядзела на
мяне і кажа: «У мяне таксама такі
ёсць, толькі за поспехі ў гандлі.
Чаму я яго не нашу?» Мне стала
вельмі сорамна, і з таго часу я нікому не паказвала той медаль.
Наогул, Таццяна Міхайлаўна і
Аляксей Іванавіч не вельмі часта
распавядаюць пра свой БАМаўскі час: не бачаць у ім вялікай
значнасці. Магчыма, у маштабах
сусвету гэта так і ёсць.
— Толькі аднойчы я была на
сустрэчы выпускнікоў нашага
курса. Мой куратар тады спытала
мяне, ці шкадую, што рызыкнула паехаць на БАМ. «Ніколі!» —
упэўнена адказала я. Не варта
шкадаваць пра маладосць!



За гады, што аддзялілі жыццё
ад БАМаўскіх успамінаў, Таццяна
Міхайлаўна не разгубіла ні кроплі сваёй ранейшай энергічнасці.
Час выходзіць на пенсію мінуў
тры гады таму, але яна не шукае
сабе спакою. Працуе прарабам,
вучыцца ездзіць на матацыкле і...
быццам імкнецца вярнуцца ў тую
сваю маладосць. Аляксей Іванавіч ад жонкі не адстае: працуе на
металургічным прадпрыемстве
і з асаблівай пяшчотай чакае ў
госці сваю малодшую ўнучку Мілану.
Любоў КАСПЯРОВІЧ.

ная сцэнаграфія. Чалавек з дагістарычных часоў Іоў выступаў
перад намі ў сучасных джынсах.
Вось толькі яго льняная кашуля
крыху сімвалізавала адзежу «без
часу». А каб паказаць сілу пакут
ад фізічнай немачы, рэжысёр павесіў на грудзі Іова гронку электрычных лямпачак...

Які ж, аказваецца,
слабы і безабаронны
чалавек перад каханнем!
А да кахання свядома
ці падсвядома імкнуцца
ўсе: і высокія інтэлектуалы,
і не абцяжараныя
адукацыяй і культурай
індывідуумы. Значыць,
спектакль — пра нас,
насельнікаў усіх кватэр
і дамоў.
А сюжэт, як і ўсе біблейскія,
просты. Жыў на свеце праведны чалавек. Ён быў багаты, меў
жонку і дзесяць дзяцей. Вёў сваю
гаспадарку і славіў імя Госпада.
Але д'ябал схіліў Бога выпрабаваць чалавека на трываласць. І
першае выпрабаванне той вытрымаў. Калі загінула сям'я і пайшло прахам багацце, Іоў вымавіў:
«Бог даў, Бог узяў». Але князю
цемры гэтага аказалася мала,
ён падгаварыў Творцу наслаць
страшную хваробу на праведніка. І калі цела Іова пакрылася
балючымі струпамі і язвамі, ад
якіх не было збаўлення, Іову ста-

ла цяжка. Ён прасіў Бога аб адным — аб смерці як пазбаўленні
ад пакут. Але і гэта не пасылалася гаротніку. Замест гэтага прыходзілі сябры Іовы і даводзілі яму
аб нейкіх яго грахах і неабходнасці пакорліва несці свой крыж.
Ды ўсяму ёсць мяжа, праведны
чалавек не можа больш праслаўляць Бога, ён чакае тлумачэнняў:
за што ўсё гэта яму? Але адказу
на свае пытанні не атрымлівае.
Як часта ў жыцці кожнага бываюць такія моманты, калі хочацца
спытаць: «За што?». Хоць загадзя ведаеш, што адказу на гэтыя
пытанні не будзе.
У старазапаветным тэксце
Кніга Іова мае шчаслівы фінал:
за вялікія пакуты чалавек атрымлівае ўзнагароду: яму вяртаецца
ўсё, чаго пазбавілі. У спектаклі
рэжысёр ставіць шматкроп'е: пакутнік-герой па чарзе адкусвае
яблык з боку Бога і з боку д'ябла. І да яго з усіх бакоў цягнуцца
чалавечыя рукі. Хто ж пераможа
ў барацьбе за душу чалавека, невядома... Лёс свой ніяк не абыдзеш. І чалавек нараджаецца
для пакут. Пра ўсё гэта сотню
разоў паспяваеш падумаць, пакуль адным вокам чытаеш словы
тэксту, другім сочыш за віртуознай ігрой артыстаў тэатра-студыі «Мена Фортас» і спрабуеш
разгадаць шматлікія алегорыі,
якімі напоўнены спектакль. Усё
ж вільнюсцы паказалі нам сапраўды высокае мастацтва, за
якое трэба быць удзячным фестывалю «Белая вежа».
Святлана ЯСКЕВІЧ



 Наўздагон

З АГЕНЬЧЫКАМ І НАСТАЛЬГІЯЙ...
З самай раніцы, пакуль большасць
гараджан спала, без чырвоных стужак і апладысментаў пасля сур'ёзнай
рэканструкцыі вуліцы Барыкіна адкрыўся рух транспарту па яе няцотным баку.
Аўтамабілісты, якія не па чутках ведаюць
пра заторы на магістралі, што аб'ядноўвае
цэнтр з самым буйным Савецкім раёнам,
сказалі вялікі дзякуй гарадскім уладам.
Пешаходы ж асабліва вучні школы №3 і
іх бацькі, узрадаваліся завяршэнню будаўніцтва падземнага пераходу ля гэтай установы.
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 адкры ла ся хар чо вая кра ма на 200 кв.м.
Мі ні-мар кет абя цае не толь кі са ма аб слугоўванне, але і перавагу беларускіх тавараў, 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

правялі гамяльчане Дзень горада
тэ ры то рыя са мност вам да рожак і зручнай пар коў кай.
Незвычайны роспіс з'явіўся на сценах
офіса рэгіянальнага падраздзялення гандлёва-прамысловай палаты на вуліцы Ірынінскай у самым цэнтры Гомеля. Ім мастакі
нагадваюць пра часы прыкладна стагадовай даўніны.
Маляўнічае шэсце па цэнтральнай гомельскай плошчы паказала рэтраспектыву
тых гадоў, па якіх настальгіруе сучаснае
грамадства. Там жа адбылося выступленне
Аляксандра Саладухі і Стаса Міхайлава.
Традыцыйны «Бег на абцасах» сабраў
аўдыторыю прыхільнікаў прыгожых жаночых фігур і экстрэмальных відовішчаў. Перамагла ў спаборніцтве педагог дашкольнага цэнтра «Праменьчык» Ганна Краўчанка,
за што і атрымала залаты туфлік і планшэт.
Для мужчын быў таксама занятак па душы:
яны круцілі здаравенную пакрышку.

Журналісты гарадской газеты «Советский
район» стварылі вялізны дваццаціметровы
банер з дзвюма тысячамі фотаздымкаў гамяльчан, якія траплялі ў аб'ектывы фотакараў. Візуалізаваны збіральны вобраз жыхароў
горада выклікаў вялікую ўвагу і жаданне знайсці сябе. «Я знайшоў!» — радаваліся некаторыя і адразу ж атрымлівалі за гэта прыз.
А як толькі цемра накрыла горад, над
Білецкім спускам пачалося шоу тых, хто
любіць «гарачанькае». Пяты міжнародны
фестываль тэатраў агню прайшоў з удзелам
80 артыстаў з Чарнігава, Мінска, Магілёва,
Віцебска і, вядома, Гомеля. Святкаванне
872-га дня нараджэння Гомеля закончылася традыцыйным святочным салютам. Яго
аднолькава прыгожым змаглі пабачыць жыхары ўсіх раёнаў горада.
Ірына АСТАШКЕВІЧ



«ІДЗЕ БАГАЧ БАГАТЫ...»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
У мінулую суботу на радзіме
песняра, у Вязынцы, аматары
фальклору, многія жыхары і
госці сталіцы зноў сабраліся ў
купалаўскім яблыневым садзе,
каб паглядзець і паўдзельнічаць у адным з прыгожых абрадаў земляробчага календара
беларусаў. Падобнай багатай
абраднасці ў гэты дзень няма ў
суседніх народаў.
«Багачом» называлі таксама
сявеньку або лубок з жытам і
свечкаю (жыта намалочвалі з
першага зажыначнага снапа і
зносілі па жменьцы з кожнага
двара). З «багачом» абыходзілі
ўсе двары ў вёсцы, а на заканчэнне заганялі на выгане статак і абносілі вакол яго «багач».
Пасля свята яго ставілі ў хаце
пэўнага гаспадара і пакідалі да
наступнага жніва (за гэта ён
час таваў удзельнікаў урачыстага абходу). Народ верыў, што
«багач» забяспечвае дому багацце і шчасце.
Асноўнай дзеяй на свяце ў
Вязынцы было ссыпанне агульнага «багача». Таму арганізатары папрасілі ўсіх гасцей захапіць
з сабой па жменьцы збожжа.

На фэсце можна было пачуць
дажынкавыя песні ад вядомых
аматарскіх гуртоў «Сухадроўка»,
«Рутвіца», «Мярэжа», «Горынь»,
«Варган» і «Gudа». А яшчэ — па-

гуляць разам з дзецьмі на «саламянай» пляцоўцы, паслухаць
інструментальную старажытную
музыку і патанцаваць разам з клубам традыцыйнага танца «Сіта».

І, як прынята на Багач, пакаштаваць жытні хлеб з маладым мёдам
і стравы нацыянальнай кухні.
Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.

