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«У 18 ГА ДОЎ 
Я МЕЛА ПЛАН...»

Зда ец ца, што мо жа з'яд-

наць у ся мей ную па ру га ра-

джан ку з Ві цеб ска і хлоп ца, 

які ўсё ма лен ства пра вёў у 

ма лень кай па лес кай вё сач-

цы?

— Муж ад ра зу ўра зіў сва-

ім ха рак та рам, — ус па мі нае 

Ма ры на. — На ле та я пры яз-

джа ла да ба бу лі і там за ўва-

жы ла не звы чай на га хлоп ца. 

Баць кі рас ста лі ся, ка лі ён 

быў яшчэ дзі цем, і гэ та на-

кла ла свой ад бі так. У тыя 

ча сы нель га бы ло пра жыць 

без гас па дар кі, та му Ры гор 

з ма лен ства да па ма гаў ма-

ці, умеў ка сіць, араць. Пры 

гэ тым быў доб ры, уваж лі вы 

і ад каз ны, ма рыў ства рыць 

і за ха ваць сям'ю. Ад на год кі 

не іш лі з ім у па раў на нне — 

яны зда ва лі ся спе шча ны мі 

хлоп ца мі з вет рам у га ла-

ве. А ў мя не ўжо ў ва сям-

нац цаць га доў быў план, 

якой ха чу ба чыць бу ду чую 

сям'ю.

— Не ба я лі ся вы хо дзіць 

за муж так ра на?

— Ду маю, для гэ та га 

нель га быць за над та ма ла-

дым аль бо ста рым. Ёсць лю-

дзі, якія і пас ля 30 не ўсве-

дам ля юць, што без кло па ту 

пра каханага па бу да ваць 

ад но сі ны не маг чы ма. Ка-

лі ты вы ра ша еш упус ціць у 

аса біс тую пра сто ру ін ша га 

ча ла ве ка, та бе да вя дзец-

ца пры слу хоў вац ца да яго 

мер ка ван ня. Аса біс тае «я» 

сы хо дзіць на дру гі план, са-

сту па ю чы «мы». Ка хаць — 

гэ та па ва жаць, ца ніць, быць 

уваж лі вым ад но да ад на го. 

Ка лі мы з Ры го рам па ча лі 

су стра кац ца і рас каз ваць 

пра ся бе, то зра зу ме лі, што 

ма ем па доб ныя по гля ды.

— Ня ўжо на спат кан нях 

вы са дзі лі ся по бач і па чы-

на лі аб мяр коў ваць су мес-

нае жыц цё га доў на 10—20 

на пе рад?

— Мы і ця пер са дзім ся 

по бач, каб па ра іц ца пра бу-

ду чы ню. Хоць быў пе ры яд 

ра ман ты кі, ка лі Ры гор мог 

па тэ ле фа на ваць у Ві цебск, 

каб пра спя ваць пес ню пад 

гі та ру. Я ду маю, сям'і не аб-

ход на шчы расць — ка лі не 

ба іш ся вы ка заць парт нё ру 

што доб ра, а што не па да-

ба ец ца. Без умоў на, мож на 

маў чаць, па-па кут ніц ку за-

коч ваць во чы, але та ды за-

мест сям'і атры ма ем се рыю 

з «мыль най опе ры», дзе ге-

роі на круч ва юць дра му на 

пус тым мес цы. Мо жа быць, 

твая па ла він ка не ўяў ляе 

на ват, што ты лі чыш ней-

кі ўчы нак крыўд ным, і, ка лі 

шчы ра рас ка заць пра свае 

пе ра жы ван ні, лю бі мы ча ла-

век па ста ра ец ца больш не 

ра біць ба лю ча.

— Вам ні ко лі не да во-

дзі ла ся спра чац ца?

— Нам з му жам нель-

га, — смя ец ца Ма ры на. — 

Ка лі дзе ці чу юць, што нех та 

з нас па вы шае го лас, ад ра зу 

пры бя га юць: «Ой, а ча му вы 

тут кры чы це?» Во ляй-ня во-

ляй ста ра еш ся пры лю бой 

спрэч цы прый сці да кам-

пра мі су. Так, на прык лад, 

бы ло, ка лі вы бі ра лі імя для 

ма лод шай дач кі — усе ся-

мей ні кі са бра лі ся на «га ла-

са ван не».

«ЗА ЛА ТАЯ» СЦЯ НА
Ар тур, Мі ха лі на, Зла-

цісла ва... Дзіў ным чы нам ім-

ёны дзя цей ста лі пад каз кай 

для іх бу ду чы ні і ха рак та ру. 

Так, ста рэй шы сын на ра дзіў-

ся да во лі ма лень кім, і баць-

кі вы ра шы лі на зваць дзі ця 

іме нем ле ген дар на га ка ра-

ля-ры ца ра. Хло пец вы рас, 

па ста леў і ця пер слу жыць у 

ака дэ міі МУС. Дру гая дач ка 

Мі ха лі на ста ла доў га ча ка-

най, яна на ра дзі ла ся праз 

во сем га доў пас ля бра та і 

ста ла са праўд ным «Бо жым 

да рам». Та ле на ві тая дзяў-

чын ка вы сту пае ў са мых 

роз ных му зыч ных кон кур-

сах. Яе прык лад пе рай мае 

ма лод шая да чуш ка Зла ціс-

ла ва. Ма лень кая ар тыст ка 

па куль што хо дзіць у пер шы 

клас, але так са ма лю біць 

вы сту паць на сцэ не. У дзі ця-

чым па коі ад на сця на спрэс 

за ве ша на ме да ля мі і дып ло-

ма мі. Дзяў чат кі жар ту юць, 

што «сця на го на ру» яшчэ 

не поў ная, бо ў шуф ля дах 

ха ва юц ца ўзна га ро ды, для 

якіх не ха пі ла мес ца.

— У якіх воб ра зах да во-

дзі ла ся вы сту паць? — пы-

та ю ся ў Мі ха лі ны.

— Ва ўсіх, — кры ху па ду-

маў шы, сур' ёз на ад каз вае 

дзяў чын ка. Яна што ме сяц 

удзель ні чае ў му зыч ных 

фес ты ва лях і кон кур сах, спя-

вае на ра ён ных і га рад скіх 

свя тах і не так даў но ака за-

ла ся вы лу ча на ад ра ё на на 

Прэ зі дэнц кую прэ мію.

— Мі ха лі на спя вае ў роз-

ных жан рах. Му зыч ны пе да-

гог пра цуе над па ста ноў кай 

го ла су і над ва ка лам, а я, 

атрым лі ва ец ца, вы кон ваю 

аба вяз кі кас цю ме ра, гры-

мё ра і рэ жы сё ра-па ста ноў-

шчы ка ну ма роў. Гэ та вель мі 

дзіў на, бо ў дзя цін стве ма-

ры ла пра ца ваць з адзен нем, 

па ста ян на шы ла аб ноў кі 

ляль кам і вось — пры дум-

ляю воб ра зы для дач кі, — 

пры зна ец ца Ма ры на. — 

Зда ец ца, коль кі ну ма роў мы 

ўжо ад пра ца ва лі, але кож ны 

раз, ка лі доч кі вы сту па юць, 

заў сё ды стаю за ку лі са мі, бо 

па ста ян на пе ра жы ваю і хва-

лю ю ся за іх, як і на стаў ні ца 

Яў ге нія Тка чук.

Для ўзна га род з фес-

ты ва ляў і му зыч ных спа-

бор ніц тваў ёсць свая «вар-

та» — шы тыя ляль кі, якія 

Мі ха лі на май струе ра зам 

з ма май і ма лод шай сяст-

рой. Тут і ба ра да ты аба яль-

ны Зю зя, і Ва сі лі са з сі ні мі 

ва ла са мі, якая ме ла сваю 

ро лю ў вы ступ лен ні на кон-

кур се «Сям'я го да — 2017». 

Да рэ чы, да гэ туль тры па пя-

рэд нія га ды прад стаў ні кам 

Брэсц кай воб лас ці не ўда ва-

ла ся ўзяць пры за вое мес ца 

ў кон кур се.

— Ры гор доб ры па на ту-

ры. Вось ад ной чы пай шоў 

па спра вах у гар вы кан кам, 

а там пры кі ну лі, што на ша 

сям'я быц цам бы па ды хо-

дзіць пад кон курс ныя па-

ра мет ры, і пе рад алі яму 

па ла жэн не аб удзе ле. Па-

мя таю, як тэ ле фа нуе мне: 

«Ма ры на, тут па ла жэн-

не аб ся мей ным кон кур-

се ўру чы лі. Да вай зро бім 

па ру фо та здым каў, ад ксе-

рым не каль кі дып ло маў і 

пе ра шлём». Гэ та пас ля, 

як ён прый шоў да моў і мы 

па ча лі чы таць па тра ба ван-

ні, ва ла сы на га ла ве за ва-

ру шы лі ся — столь кі ўмоў 

трэ ба вы ка наць! Я на ват 

па пра сі ла му жа за нес ці гэ-

тыя па пе ры на зад, бо зда-

ва ла ся, што не змо жам. 

Ад нак са бра лі ся, па ду ма лі 

і вы ра шы лі: трэ ба па спра-

ба ваць. Не ска заць, што 

шлях да фі на лу ака заў ся 

лёг кі. Да па ма га лі ку ра та ры 

з Лу нін ца, мі ка шэ віц кі рэ-

жы сёр Ва лян ці на Шэў чык і 

ды рэк тар Цэнт ра дзі ця чай 

твор час ці Але на Са ўчук, 

але боль шую част ку ра бо-

ты рых та ва лі са ма стой на.

АД ЛІР НІ КАЎ 
ДА ПРЫ БЛІ ЖА НЫХ 
ЦА РА

— На за дан ні «Ра да-

вод» вы адзі ныя зла дзі лі 

вы ступ лен не на бе ла рус-

кай мо ве, ды яшчэ ра-

зы гра лі пе рад гле да ча мі 

по бы та вую сцэн ку з крос-

на мі і ба бу лі ны мі пес ня-

мі. Гэ та кон курс па спры яў 

да сле да ван ню ся мей на га 

дрэ ва?

— Мой баць ка яшчэ га доў 

дзе сяць на зад за ці ка віў ся 

гіс то ры яй ро ду і па чаў пра-

гля даць ар хі вы. Па мя таю, 

як ён паў та раў: «Ма рын ка, 

я тут таго-сяго «на ка паў», 

ты не па ве рыш, але ў нас 

ВЕЛЬ МІ глы бо кія ка ра ні!» 

Хоць мне на той час бы ло 

не да да сле да ван няў — ма-

лень кая дач ка, «пя люш ка-

выя» кло па ты... Але ў па мя ці 

сло вы баць кі ад кла лі ся і по-

тым пры да лі ся да спра вы. 

Му жа вы ста рэй шыя ро дзі чы 

так са ма ці ка ві лі ся ра да во-

дам, ез дзі лі ў ар хі вы ў Мін-

ску, дзе вы свет лі лі гіс то рыю 

ро ду дак лад на да XVІІІ ста-

год дзя. Атрым лі ва ец ца, на-

шы дзе ці — дзя ся тае па ка-

лен не.

— У гіс то рыі прод каў 

што вас за ці ка ві ла больш 

за ўсё?

— Па хо джан не на шых 

проз ві шчаў. Хвя сюк, як ака-

за ла ся, сло ва вель мі ста рое, 

звя за нае з гіс то ры яй ста ра-

жыт ных ча соў. Ка лісь ці яно 

бы ло рас паў сю джа на ся род 

ванд роў ных му зы каў-лір ні-

каў, за ста лі ся згад кі, быц-

цам бы гэ та бы ло ад но з 

іх бост ваў. Са мае дзіў нае, 

але ў му жа вай сям'і са праў-

ды мно гія з ця гай да му зы кі і 

спеў ным да рам ад пры ро ды, 

ды і нашы дачушкі ма юць 

па клі кан не да спе ваў. Што 

да ты чыц ца «жа но чай» лі ніі, 

то маё дзя во чае проз ві шча 

Бу дзі шэў ская. Ка жуць, яно 

пай шло з ча соў Іва на Жах-

лі ва га і пры зна ча ла ся лю-

дзям, якія бы лі на блі жа ныя 

да ца ра — аль бо ро дзі ча мі, 

аль бо тым, што зна хо дзі лі ся 

ў сві це.

— Па да ец ца, з та кой 

гіс то ры яй ро ду не вель мі 

вя жуц ца крос ны...

— На ад ва рот, для на шай 

сям'і гэ та звык лы прад мет. 

Дзед Ры го ра лі чыў ся за мож-

ным ча ла ве кам, меў ся лі бу 

і на ват зда ваў у арэн ду глі-

ня ны кар' ер на сва ёй зям лі. 

А каб уся го гэ та га да біц ца, 

да во дзі ла ся пра ца ваць. По-

тым вяс ко вае жыц цё так-

са ма не ад пус ка ла да лё ка 

ад тра ды цый. Ну а я, хоць і 

жы ла ў горадзе, кож ныя вя-

лі кія ка ні ку лы пры яз джа ла 

на Па лес се да ба бу лі. Яны з 

дзе дам тры ма лі вя лі кую гас-

па дар ку: ку ры, свін ні, авеч-

кі, ка ро вы, конь. А яшчэ ў іх 

до ме заў сё ды тка лі. Па мя-

таю, рас каз ва лі, што крос-

ны ка лісь ці зра біў сва і мі 

ру ка мі дзед са спе цы яль на 

вы пі са най драў ні ны, вось і 

атры ма лі ся яны ма сіў ныя, 

на дзей ныя. У са бра ным 

ста не зай ма лі, ба дай, усё 

мес ца ў ха це, так што да-

рос лыя ссоў ва лі мэб лю да 

сцен. На на мот ку ні так збі-

ра ла ся ўся ву лі ца, і ба бу ля 

па ста ян на бур ка це ла, каб я 

«ба ра ні Божа» ні чо га ў гэ тай 

на мот цы не зру шы ла і не пе-

ра блы та ла. Але ж вя до ма: 

што нель га, тое і ці ка ва, дык 

я роз ны мі хіт ры ка мі пра бі ра-

ла ся ў па кой і на зі ра ла за ра-

бо тай, за па мі на ла, ку ды якія 

ніт кі пры ма цоў ваць. Ця пер 

пры гад ваю, што ў кож най 

вёс кі быў свой ар на мент, 

быц цам бы і па доб ны на той, 

што ў су се дзяў, але ў не чым 

ад роз ны.

У КРАІ БУС ЛОЎ
Ня гле дзя чы на тое, што 

ця пер сям'я жы ве ў ква тэ-

ры, Ры гор не па кі нуў ма ры 

ад ра дзіць вяс ко вы да мок. 

Больш за тое, «за ра зіў» ёю 

ся мей ні каў.

— Муж ад са ма га па чат ку 

не ха цеў поў нас цю пе ра бі-

рац ца на «ка мен ныя па вер-

хі». Ён мно гае пры вык ра біць 

сва і мі ру ка мі — мо жа і се на 

на ка сіць, і дом па бу да ваць. 

Не дзі ва, што дзе ці ста лі пе-

рай маць на ву ку быць гас па-

да ра мі. Да мок, які за стаў ся 

Ры го ру ад ма ці, лі та раль на 

«ў зям лю ўрос». За тое по-

бач ста яў цал кам пры дат ны 

цаг ля ны хлеў чык. Нам ён па-

да ваў ся да во лі на дзей ным. 

Вы ра шы лі па ра іц ца з лу ні-

нец кім ар хі тэк та рам, бо па-

трэб ны бы лі да ку мен ты на 

рэ кан струк цыю, той доў га 

ад не кваў ся, але мы да маг-

лі ся свай го. А жа дан не рэ-

кан стру яваць па бу до ву бы-

ло, ды яшчэ якое! Да пер ша-

па чат ко вых сце н да бу да ва лі 

дру гі па верх, тэ ра су і ця пер 

кож нае ле та вы яз джа ем на 

пры ро ду, на во дзім апош ні 

лоск. Да рэ чы, ка лі вя лі кая 

ра ка раз лі ва ец ца, ва да ста-

іць ка ля са ма га па ро га.

Дзі кая «пры ро да» пры 

бліз кім зна ём стве ака за ла-

ся не та кой ужо і па лах лі вай. 

Пра свае не звы чай ныя су-

стрэ чы Мі ха лі на і Зла ціс ла ва 

рас каз ва юць за хоп ле на. Да-

лё ка баць кі не да зва ля юць 

ха дзіць, але і по бач з ха тай 

ба га та ўра жан няў — тра ва 

па пле чы, жа бы, цвыр ку ны... 

Пры хо дзяць і буй ныя гос ці: 

зай цы, лі сы, ла сі.

— Ка лі пры яз джа ем у 

вёс ку, то мне асаб лі ва ці ка ва 

на зі раць за жа ба мі — як яны 

«спя ва юць», але як толь кі 

пра ля ціць над га ла вою бу-

сел, то ў стаў ку ад разу поў-

ная ці шы ня, — дзе ліц ца ўра-

жан ня мі Мі ха лі на. — Бус лоў 

по бач жы ве мност ва, птуш кі 

лі та раль на на кож най ха це 

і на кож ным слу пе. Па да-

ба ец ца на зі раць, як ле там 

у кож ным гняз дзе баць коў 

ча ка юць пту ша ня ты.

— Па ру га доў на зад па са-

дзі лі са джан цы дрэў, а аб вя-

заць ство лі кі за бы лі ся. Дык 

што вы ду ма е це — зай цы іх 

тут жа аб' елі! — да лу ча ец-

ца да ўспа мі наў Ма ры на. — 

А то яшчэ муж вы ра шыў вы-

ка паць на ўчаст ку не вя лі кую 

са жал ку. З ча сам яе бе ра гі 

гус та за рас лі вер ба ло зам і 

мок рую мяс ці ну ўпа да ба лі 

баб ры. Пе ра бра лі ся да нас 

з су сед няй рэч кі і збу да ва-

лі по бач з ча ла ве чым жыт-

лом улас ную пла ці ну. Ры-

гор по тым спе цы яль на нас 

ва дзіў і па каз ваў, як ва кол 

ва ды дрэ вы аб гры зе ны, ні-

бы алоў кі.

* * *
Не ка то рыя лю дзі ска-

жуць, што дзе ці да баў ля-

юць кло па таў. Маг чы ма, яно 

і так, але, раз віт ва ю чы ся з 

Ры го рам, Ма ры най і дзяў-

чат ка мі, зла ві ла ся бе на 

дум цы, як гар ма ніч на яны 

да паў ня юць ад но ад на го: 

та та і ма ма ву чаць ма лых 

па ва зе да прод каў і мяс цін, 

дзе яны ўсе на ра дзі лі ся, 

а дзе ці па ста ян на ру ха юц-

ца да но вых вяр шы няў і не 

да юць да рос лым за сты ваць 

у по бы та вых кло па тах.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Па куль рых та ваў ся ма тэ ры ял, Мі ха лі на і Зла та па спе лі 
паў дзель ні чаць у кон кур се «Еў ра юр ма ла-2018» у Лат віі 

і пры вез лі ад туль пер шае і дру гое мес цы.

«ДА НАС «ДА НАС 
ПРЫ ПЯЦЬ ПРЫ ПЯЦЬ 

СТУ КАЕ Ў ПА РОГ»СТУ КАЕ Ў ПА РОГ»

«Муж ад са ма га па чат ку 
не ха цеў поў нас цю 
пе ра бі рац ца на 
«ка мен ныя па вер хі». 
Ён мно гае пры вык 
ра біць сва і мі ру ка мі».

Татавы дочкі.


