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Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  ��

Пра во дзі ла 
і род ная Дзві на

Кант ра мар каКант ра мар ка  ��

Пад час «TEART-2015» 
гле да чы ба чы лі мно гае. 
Сэр ца япон скай тан цоў шчы цы 
Юі Ка ва гу ці ва ўлас ных ру ках. 
Сем ам бі цый ных жан чын, 
якія здо ле лі да мо віц ца па між 
са бой і ства рыць ка ба рэ 
«Dakh Daughters Band». 
Ане гі на, што спа вя да ец ца ў 
Фэй сбу ку, і чэ хаў скіх трох 
сяс цёр на цыр ка вой тра пе цыі. 
Але гэ ты тэкст бу дзе 
пры све ча ны та му, 
што гле да чы не па ба чы лі...

ТА НЕЦ ЗВОН КУ
Ся род за меж ных удзель ні каў фо-

ру му «TEART» ужо мож на вы лу чыць 
ко ла тых, чые спек так лі з'яў ля юц ца ў 
пра гра ме амаль што год: Ал віс Хер-
ма ніс, Аска рас Кар шу но вас. «TEART-
2015» пе ра ка наў, што гэ ты спіс мож на 
да поў ніць: Дзміт рый Вал каст рэ лаў. 
Тры га ды за пар спек так лі ад на го з га-
лоў ных экс пе ры мен та та раў су час на га 
ра сій ска га тэ ат ра трап ля юць у пра гра-
му фо ру му. Гэ тым ра зам у Мін ску па-
ка за лі «Та нец Дэ лі» Іва на Вы ры па е ва, 
які Вал каст рэ лаў па ста віў у Санкт-Пе-
цяр бург скім дзяр жаў ным тэ ат ры юных 
гле да чоў імя А.А. Бран ца ва.

«Та нец Дэ лі» — сем ад на акт ных 
п'ес Іва на Вы ры па е ва, якія скла да юць 
ад но мас тац кае цэ лае. Ге ро я мі ўсіх 
гэ тых п'ес з'яў ля юц ца тан цоў шчы ца 
Ка ця, што пры ду ма ла не ве ра год ны 
та нец «Дэ лі», яе ка ха ны Анд рэй, яе 
смя рот на хво рая ма ці, не каль кі сяб-
ро вак сям'і і мед сяст ра. Ва ўсіх ся мі 
тэкс тах Вы ры па еў да сле дуе шлях 
утва рэн ня мас тац тва з ча ла ве чых па-
ку таў. Да рэ чы, п'е сы на бы лі шы ро кую 
вя до масць дзя ку ю чы філь му «Та нец 

Дэ лі» з Ка ра лі най Груш кай, Ксе ні яй 
Ку це па вай ды Ары най Ма ра ку лі най 
у га лоў ных ро лях, які зняў сам Іван 
Вы ры па еў.

«Та нец Дэ лі» Вал каст рэ ла ва вы-
зна ча ец ца по шу ка мі но вай ак цёр скай 
ма не ры іс на ван ня. Тэкст п'е сы, што 
гу чыць у вы ка нан ні ак цё раў са сцэ ны, 
спа лу чае ў са бе ха рак та рыс ты кі бы та-
во га маў лен ня і ад на ча со ва за хоў вае 
пэў ную рыт міч насць, не ўлас ці вую бы-
та вым зно сі нам, але ўлас ці вую аў тар-
ска му сты лю Вы ры па е ва. Гіс то рыі пра 
тое, як у Ка ці па мер ла ма ма, жон ка 
Анд рэя на глы та ла ся таб ле так, а ба-
лет ны кры тык па ба чы ла най леп шы 
та нец у сва ім жыц ці, але не змаг ла пра 
яго на пі саць, ад бы ва юц ца так са ма ў 
бы та вых умо вах — у зна ё мым і дак-
лад на ўва соб ле ным ін тэр' еры ка лі до-
ра больш-менш пры стой най баль ні цы. 
Але га лоў най мас тац кай ідэ яй «Тан ца 

Дэ лі», на мой по гляд, з'яў ля ец ца аб-
ме жа ван не маг чы мас ці гле да ча ба-
чыць, якое ў чар го вы раз вы ка рыс та лі 
ў су мес най ра бо це рэ жы сёр Дзміт рый 
Вал каст рэ лаў і мас так Ксе нія Пе ра-
тру хі на. Ува хо дзя чы ў за лу, гле да чы 
вы бі ра юць, у якім з двух бе лых па віль-
ё наў за няць мес ца. Сем п'ес па чар зе 
іг ра юц ца на дзвюх пля цоў ках. І ка лі, 
на прык лад, п'е са ідзе ў па віль ё не А, 
гле да чы па віль ё на Б ба чаць толь кі яе 
ві дэа пра ек цыю на эк ра не з баль ніч-
ных жа лю зі...

ТА НЕЦ УНУТ РЫ ГА ЛА ВЫ
Ідэя аб ме жа ваць здоль насць гле-

да ча на зі раць за дзе ян нем на ра дзі ла-
ся ў твор чым тан дэ ме Вал каст рэ ла ва 
і Пе ра тру хі най, і з тае па ры вы ка рыс-
тоў ва ец ца твор ца мі як у су мес ных ра-
бо тах, так і ў аса біс тых. У спек так лі 

«Са мот ны ха ке іст» Паў ла Пра жко, 
які Вал каст рэ лаў па ста віў у рам ках 
«TEART-2013», гле да чы ра зы хо дзі лі-
ся слу хаць вер шы з на тат ні ка Іга ра 
Дра цэн кі па двух па ко ях, дзе іх ад на-
ча со ва чы та лі дзве акт ры сы. Умоў ныя 
па коі бы лі ад асоб ле ны ліс та мі па пе ры. 
Та кая тон кая мя жа да зва ля ла пры слу-
хоў вац ца да та го, што ад бы ва ец ца ў 
су се дзяў, чуць іх эма цый ныя рэ ак цыі, 
ка лі ў ва шай пра сто ры па на ва ла ці-
шы ня...

Пры слу хоў вац ца і ўяў ляць да во-
дзіц ца і гле да чам спек так ля «Каз ка 
пра тое, што мы мо жам, а што не» 
па вод ле про зы куль та вых ра сій скіх 
сцэ на рыс таў Пят ра Лу цы ка і Аляк сея 
Са ма ра да ва, адап та ва най дра ма тур-
гам Мі ха і лам Дур нян ко вым у мас коў-
скім МХТ імя А.П. Чэ ха ва. Мас так 
Ксе нія Пе ра тру хі на і рэ жы сёр Ма рат 
Га ца лаў па дзя лі лі за лу на ча ты ры 
па коі, па якіх па во лі пе ра мя шча ец ца 
дзе ян не спек так ля. Гля дач, зра зу ме-
ла, зай мае мес ца толь кі ў ад ным з 
іх і не мо жа па мя няць яго да кан ца 
спек так ля. На па доб ным прын цы пе 
за сна ва на дзе ян не і ў су мес най ра-
бо це Вал каст рэ ла ва і Пе ра тру хі най 
у мас коў скім Тэ ат ры На цый. Гле да-
чы спек так ля «Тры дні ў пек ле», дзе 
бе ла рус кі дра ма тург Па вел Пра жко 
апіс вае су час ны Мінск, ра зы хо дзяц-
ца па трох вя лі кіх па лат ках. Пад ня-
тая зад няя сцен ка па лат кі да зва ляе 
дзе ян ню злу чаць усе тры пра сто ры, 
але не да зва ляе гле да чам па ба чыць 
ні я кую ін шую, апроч сва ёй.

Не ад на ра зо вае паў та рэн не гэ тай 
мас тац кай ідэі не свед чан не пэў най 
без да па мож нас ці, а на ад ва рот сцвяр-
джэн не яе жыц ця здоль нас ці. На дум ку 
Ксе ніі Пе ра тру хі най, якая ў твор чым 
тан дэ ме вы сту пае яшчэ і тэ а рэ ты кам 

су час на га мас тац тва, ад ной з па спя-
хо вых стра тэ гій за ма ца ван ня но вай 
ідэі з'яў ля ец ца яе бяс кон цае паў та рэн-
не. Ме на ві та яно ў рэш це рэшт вы лу-
чае ідэю з шы ро кай ін фар ма цый най 
плы ні і спры яе та му, што со цы ум яе 
ра зу мее і пры мае.

Па сут нас ці, ідэя аб ме жа ва най бач-
нас ці ўва саб ляе на сцэ не на ша све-
та ўспры ман не: мы не здоль ны спа-
сціг нуць свет цал кам, толь кі ней кую 
яго част ку. Акра мя гэ та га, ві зу аль нае 
аб ме жа ван не аб васт рае ней кія ін шыя 
на шы рэ цэп та ры ды раз ва руш вае ўяў-
лен не. Так, пад час «Тан ца Дэ лі» мы 
пры слу хоў ва ем ся да гу каў за зад ні-
кам, спра бу ю чы ўя віць, што ад бы ва-
ец ца ў су сед няй гля дзель най за ле, 
уяў ля ем, як вы гля дае дзе ян не па-за 
кі на эк ра нам, спра бу ем пе ра клас ці 
яго з кі на мо вы на тэ ат раль ную. Ну і, 
на рэш це, аб ме жа ван не ві зу аль на га 
склад ні ка спек так ля пра ва куе нас ус-
ту піць у ка му ні ка цыю з ін шы мі гле да-
ча мі («А ў вас так са ма бы ла ві даць ві-
дэа пра ек цыя за лы пад час фі наль най 
сцэ ны?») і не па збеж на аб мер ка ваць 
спек такль, дак лад на сфар му ля ваў шы 
пэў ныя ўра жан ні пра яго. Між ін шым, 
мас тацт ва знаў цы сён ня вы дзя ля юць 
ка му ні ка тыў ную функ цыю як ад ну з 
са мых важ ных.

Ства раль ні кі «Тан ца Дэ лі» пры-
трым лі ва юц ца па зі цыі, што ка лі ў 
тэ ат ры мы ба чы лі ўсё, то зна чыць 
сфе ра гля дац кай ці ка вас ці па сту по-
ва змя шча ец ца да та го, каб неш та не 
па ба чыць. І вось ак цё ры ўжо тан чаць, 
тан чаць, тан чаць у на шым уяў лен ні 
пра ка хан не і смерць. Зда ец ца, мы 
не су праць.

Але на МАЛЬ ЧЭЎ СКАЯ
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Па афі цый най ста тыс ты цы, 
толь кі ў Мін ску жы ве 
800 дзя цей з аў тыз мам. 
Боль шас ці з іх скла да на 
ста са вац ца з на ва коль ны мі: 
ма лыя не раз маў ля юць. 
Каб гэ тыя дзе ці (дый 
да рос лыя з та кім ды яг на зам) 
маг лі кан так та ваць з ін шы мі 
людзь мі, у кра і не 
рас пра цоў ва ец ца 
спе цы яль ны ма біль ны 
да да так. «Ка му ні ка тар 
для лю дзей з аў тыз мам» 
бу дзе да ступ ны ўжо ў снеж ні.

У асно ве пра гра мы — па пу ляр ная 
ў све це сіс тэ ма аль тэр на тыў най ка-
му ні ка цыі PECS. Гэ та на бор кар так 
па роз ных ка тэ го ры ях (на прык лад, 
дзе ян ні, ежа, прад ме ты), з якіх ча-
ла век мо жа скла даць ска зы. Дзе ці з 
аў тыз мам і ця пер імі ка рыс та юц ца ў 
па пя ро вым вы гля дзе, ад нак, зра зу-
ме ла, на сіць з са бой паў сюль аль бом 
з карт ка мі ня зруч на. Пе ра вес ці ўсё 
ў элект рон ны фар мат узя ла ся кам-
па нія «Вай мікс», якая шэсць га доў 
зай ма ец ца на прам кам mHealth (ма-
біль ная ме ды цы на).

— Мяр ку ец ца, што сіс тэ ма бу дзе 
ўста лёў вац ца на план шэт, на якім, 
акра мя гэ та га да дат ку, ні чо га не 
бу дзе. Каб ча ла век з аў тыз мам не 
ўклю чыў вы пад ко ва не зна ё мую пра-
гра му, — тлу ма чыць дырэк тар кам-
па ніі Дзя ніс ТАЛС ТА ШОЎ. — Ска зы, 
што скла да юц ца з кар так, па каз ва-
юц ца на эк ра не або агуч ва юц ца. Ёсць 
не каль кі на бо раў ма люн каў: ад рэа-
ліс тыч ных да аб стракт ных. Роз ныя 
лю дзі трап ля юць на роз ныя ўзроў ні. 

У ад на го — фо та здым кі, у ін ша га — 
на бор ры са чак. Мож на бу дзе да баў-
ляць і свае карт кі. Асоб ныя па зі цыі, 
на прык лад сло ва «ма ма», скла да на 
вы ра зіць агуль най кар цін кай, та му 
па трэб ны кан крэт ны фо та зды мак. Па 
на шых пад лі ках, 75% дзя цей змо гуць 
ка рыс тац ца стан дарт ным на бо рам 
кар так. Акра мя гэ та га, бу дзе пра-
гра ма «На тат нік», дзе фра зы прос та 
ўвод зяц ца тэкс там і агуч ва юц ца. Пас-
ля пра ве дзе ных экс пе ры мен таў мы 
ба чым, што та кія да дат кі зды ма юць 
ка му ні ка цый ны бар' ер.

Рас пра цоў шчы кі бу дуць рэ гу ляр на 
звяз вац ца з баць ка мі дзя цей з аў тыз-
мам і спе цы я ліс та мі і на пад ста ве іх 
вод гу каў удас ка наль ваць пра гра му. 
«Важ на ства рыць эка сіс тэ му ва кол да-
дат ку, — ка жа Дзя ніс Талс та шоў. — 
Так, ка лі мы ра бі лі ма біль ны па моч нік 
для лю дзей з лім фо май, то ад да лі вя лі-
кі ка ва лак ча су ме на ві та су пра ва джэн-
ню». Пас ля з'я віц ца і дру гая вер сія ка-
му ні ка та ра. Яе да поў няць гуль ня вы мі 
эле мен та мі: за пос пе хі (на прык лад, ка-
лі дзі ця са бра ла ней кі скла да ны сказ 
хут чэй, чым учо ра) — ма лень кія пры-
зы. Паз ней шая вер сія бу дзе так са ма 
ана лі за ваць фра зы, які мі ка рыс та ец ца 
ча ла век на пра ця гу ме ся ца-двух, і ад-
зна чаць, ці ёсць пра грэс.

Да да так змес цяць у кра му Google, 
ад куль яго мож на бу дзе спам па ваць 
бяс плат на. Рас пра цоў ка ста не ка-
рыс най не толь кі лю дзям з аў тыз мам. 
Праб ле мы з маў лен нем уз ні ка юць і 
ў тых, хто пе ра нёс ін сульт ці стра ціў 
го лас праз хва ро бу або хі рур гіч нае 
ўмя шан не. У ідэа ле та кія тэх на ло гіі 
па він ны быць паў сюль: у па лі клі ні ках, 
ка вяр нях, кра мах.

Фі нан са вы бок пра ек та ўзя ла на 
ся бе кам па нія Velcom. Па вод ле слоў 
вя ду ча га спе цы я ліс та ад дзе ла 
кар па ра тыў ных ка му ні ка цый Вік-
та ра ПА ЗДНЯ КО ВА, гэ ты ма біль ны 
да да так — акно ў свет для дзя цей 
і да рос лых з аў тыз мам: «Па доб ныя 
пра гра мы ўжо ёсць, але яны на анг-
лій скай мо ве і пра цу юць толь кі на га-
джэ тах Apple. Не кож ная сям'я мо жа 
да зво ліць са бе ад даць гро шы на та-
кую тэх ні ку, та му на ша вер сія бу дзе 
для апе ра цый най сіс тэ мы анд ро ід і 
на рус кай мо ве».

— Здо ра ва, што бе ла рус кі біз нес 
сён ня на дае ўва гу гра мад скім ар-
га ні за цы ям, — ад зна чае ды рэк тар 
та ва рыст ва «Дзе ці. Аў тызм. Баць-
кі» Тац ця на ЯКАЎ ЛЕ ВА. — Га лоў-
ная за да ча гэ та га пра ек та — са цы-
яль ная ін клю зія. У Мін ску, да рэ чы, 
як раз пра во дзіц ца се рыя се мі на раў 
для баць коў і спе цы я ліс таў па вы ка-
ры стан ні сіс тэ мы аль тэр на тыў ных 
ка му ні ка цый PECS.

Но вы да да так да па мо жа дзе цям 
і ў аду ка цыі. «Без ка му ні ка цыі ве ды 
не маг чы мыя. Ні як, — ка мен туе да-
цэнт ка фед ры псі ха ло гіі БДУ Тац-
ця на СІ НІ ЦА. — Ёсць шмат спо са баў 
атры маць ін фар ма цыю, але яна са ма 
па са бе не з'яў ля ец ца рэ аль ны мі ве-
да мі, ка лі ня ма ўза е ма дзе ян ня. Важ-
на ра зу мець, што ка му ні ка тар — гэ та 
толь кі сро дак. Са мо на ва кол ле па він-
на быць га то вым да та го, што не ка-
то рыя лю дзі вы каз ва юць свае дум кі 
не та кім спо са бам, як усе».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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Дзень вы даў ся яс ны і пры го жы. На асен нім не бе 
з-за не вя лі кіх хма рак вы гля ну ла со ней ка, 
і на ват не ве ры ла ся, што гэ та ўжо ліс та пад. 
Ус пом ні ла ся наз ва ад ной з кніг Але ся Ануф ры е ві ча — 
«Сон ца на ўсіх ад но». Тут, на сак раль ным по лац кім мес цы, 
дзе вуз кая вір лі вая Па ла та ўпа дае ў шы ра ка плын ную Дзві ну, 
па плы лі квет кі жа ло бы па сы не гэ тай зям лі, які за вя шчаў, 
каб яго прах на заў сё ды вяр нуў ся ў гэ тыя свя тыя 
для яго во ды.

І як зям ны яго пра цяг ста я лі тут, на Дзвін скім бе ра зе, дач ка На тал ля, 
унук Яў ген, з які мі ра зам мы пры еха лі ў По лацк, каб вы ка наць апош нюю 
во лю Але ся Са віц ка га, пісь мен ні ка, фран та ві ка, пар ты за на, га на ро ва га 
гра ма дзя ні на род на га го ра да.

Ра зам з сяб роў кай яго дзя цін ства за слу жа най на стаў ні цай Бе ла ру сі, 
вя до май па ла чан кай Ні най Ула дзі мі ра ўнай Азер ні ка вай мы па ды шлі да 
Ва ла Іва на Гроз на га, ля пад нож жа яко га ста я лі ха ты баць коў Са віц ка га і яго 
ба бу лі. Ба бу лі на ха та за ха ва ла ся і па сён няш ні дзень, але жы вуць тут ужо 
ін шыя, не вя до мыя лю дзі. Ды і за ву ла чак ву лі цы Стра лец кай не па зна валь на 
змя ніў ся. Але па мяць жы ве даў жэй, і праз апо ве ды Ні ны Ула дзі мі ра ўны мы 
да кра на лі ся да дзі ця чых і юнац кіх га доў Са шы Са віц ка га, які ад сюль у свае 
пят нац цаць га доў пай шоў у пар ты зан скі атрад, каб зма гац ца за Ра дзі му 
су праць ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

А го рад так са ма па мя тае свай го славутага зем ля ка. У гэ тым мы пе-
ра ка на лі ся, ка лі зай шлі ў цэнт раль ную ра ён ную біб лі я тэ ку. Тут са бра лі ся 
дзя сят кі лю дзей, каб вы ка заць сло вы спа чу ван ня бліз кім, каб уз га даць 
цёп лым сло вам пісь мен ні ка і па тры ё та. Гэ та бы ло не фар маль ным ме-
ра пры ем ствам, лю дзі прый шлі не па раз на рад цы, а па за клі ку сэр ца, бо 
ве да лі, што ў гэ ты дзень, так са ма вы кон ва ю чы во лю Са віц ка га, род ныя 
пры вез лі ў па да ру нак кні гі пісь мен ні ка — яго трох том нае вы дан не «Дзі-
во сы Лы сай га ры», за што ён быў уда сто е ны Дзяр жаў най прэ міі.

Цёп лыя сло вы ка залі ўдзель нік лі таб' яд нан ня «Над дзвін не» (якое пас-
ля Вя лі кай Ай чын най вай ны ўзна чаль ваў Алесь Са віц кі) Вік тар Ка ра сёў, 
біб лі я тэ кар Ва лян ці на Крук, су пра цоў ні кі біб лі я тэк го ра да і ра ё на. І хоць 
бы ло са мот на і скруш на, але ў сэр цы на ра дзі ла ся і ўдзяч насць гэ тым 
лю дзям, і ра дасць, што тут па мя та юць «по лац ка га маль ца», як на зы ваў 
ня рэд ка ся бе Алесь Ануф ры е віч, што ён за слу жыў сва ім жыц цём і твор-
час цю іх па ва гу і лю боў.

А квет кі па Дзві не па плы лі ў веч насць. Як па мяць пра вер на га сы на 
гэ тай зям лі — Але ся Са віц ка га.

На вум ГАЛЬ ПЯ РО ВІЧ
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Са цы яль ныя тэх на ло гііСа цы яль ныя тэх на ло гіі  ��

НА МО ВЕ МА ЛЮН КАЎ
Хут ка з'я віц ца ма біль ны да да так, 

які да па мо жа ка му ні ка ваць лю дзям з аў тыз мам

УВА ГА! 
АБ МЕ ЖА ВА НАЯ БАЧ НАСЦЬ!


