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ЗНАЙ ДЗІ СЯ, ДЗІ ЦЯ!
Сот ні дзя цей у на шай кра і не не ве да юць, што та кое лю боў род-

ных лю дзей, бо га ду юц ца ў дзяр жаў ных уста но вах — пры тул ках і 

дзі ця чых да мах. «Знай дзі ся, дзі ця!» — так мы на зва лі пра ект «Але-

сі», які ажыц цяў ля ец ца пры пад трым цы На цы я наль на га цэнт ра ўсы-

наў лен ня Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У жні вень скім ну ма ры мы зна ё мім 

вас з Іл ьём і Ся ро жам, пры яз ны мі і доб ры мі хлоп чы ка мі.

ПРЫ СВЯ ЧЭН НЕ КА ХАН НЮ
Як вя до ма, ка хан не — гэ та і доў га цярп лі васць, і мі ла сэр насць, 

і ве лі ка душ насць, жа дан не не ся бе пра слаў ляць, не са бой га на-

рыц ца, не сва ёй праў ды шу каць, а быць ра зам у час лі ха і ра зам 

це шыц ца з іс ці ны, уся му ве рыць, спа дзя вац ца і пес ціць над зею, бо 

на ват ка лі пра роц твы спы няц ца і га ла сы змоўк нуць, лю боў іс на ваць 

не пе ра ста не... Ёсць мер ка ван не, што гэ тай біб лей скай муд рас цю 

кі ра ва ла ся ў сва ім жыц ці Фран ціш ка Уршу ля Ра дзі віл — пер шая на 

на шых зем лях жан чы на-дра ма тург, за сна валь ні ца бе ла рус ка га тэ ат-

ра. Ка жуць, ме на ві та дзе ля на стаў лен ня на пра віль ны шлях свай го 

шчад ра люб на га му жа Уршу ля і па ча ла пі саць па ву чаль ныя п'е сы 

аб вер нас ці і ка хан ні. На ста рон ках ча со пі са «Але ся» вы зной дзе це 

апо вед пра жыц цё і твор часць гэ тай не ве ра год най жан чы ны.

АКВА РЫ УМ: 
ПРЫ ЎНО СІМ ЭК ЗО ТЫ КУ Ў ІН ТЭР'ЕР

Аква ры ум у ва шым до ме мо жа стаць прад ме там асаб лі вай гор-

дас ці і ўва гі гас цей. Плю сы «ка ва лач каў мо ра» не су мнен ныя: па ста-

ян нае аб наў лен не ва ды ў рэ зер ву а ры ўвіль гат няе па вет ра ў па коі, 

на зі ран не за жыц цём пры го жых на сель ні каў аква ры у ма і мер ны 

плёс кат ва ды ўплы ва юць як рэ лак сан ты, на строй ва ю чы вас на па-

зі тыў ную хва лю. Ура чы рэ ка мен ду юць у якас ці пра фі лак ты кі па вы-

ша на га кры вя но га ціс ку са чыць за рыб ка мі што дзень не менш за 

15 хві лін. Як пра віль на вы браць аква ры ум? Як лепш раз мяс ціць яго 

ў ін тэр' еры ква тэ ры? Якія кан струк цыі аква ры у маў бы ва юць? Пра 

гэ та чы тай це ў «Але сі».

Прак тыч на кож ны ве чар 

яна ззяе на сцэ не, зноў і 

зноў ска ра ючы сва ім та лен-

там гле да чоў. Сён ня гос ця 

«Але сі» — пры ма-ба ле ры-

на Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі 

Іры на ЯРОМ КІ НА.

— На сцэ не вы ўва саб-

ляе це са мыя роз ныя воб ра-

зы, пар тыі, ха рак та ры... Што 

до рыць вам на тхнен не?

— Пас ля не ка то рых спек-

так ляў зда ец ца, што та бе 

ўжо ні чо га не хо чац ца, та му 

што ты цал кам вы клаў ся на 

сцэ не, вы вер нуў са мо га ся-

бе на вы ва рат. Але я ве даю, 

што за ме жа мі тэ ат ра мя не 

ча кае ін шае жыц цё. Так, жа-

дан не ства раць до раць кні гі 

і му зы ка. Але са мыя га лоў-

ныя мае на тхняль ні кі — мае 

дзе ці! Ка лі мы ра зам, мы з 

дзяў чын ка мі раз маў ля ем, 

зай ма ем ся хат ні мі спра ва-

мі, гу ля ем, ра ду ем ся, смя-

ём ся — і гэ тая ат мас фе ра 

дзі ця чай на іў нас ці і бяз мер-

най лю бо ві мя не не ве ра-

год на на паў няе. І я га то вая 

ства раць да лей!

— Ці ха це лі б, каб дач кі 

пра доў жы лі ды нас тыю ар-

тыс таў ба ле та?

— Ця пер на зі раю за сва-

і мі доч ка мі, гля джу, як яны 

раз ві ва юц ца, у чым кож ная 

пра яў ляе сваю ін ды ві ду-

аль насць, ха рак тар і ча сам 

ду маю: не па трэб ны ім гэ-

ты ба лет... Хоць усе да ныя 

ў дзяў чы нак у на яў нас ці і 

абедз ве ў адзін го лас за яў-

ля юць, што аба вяз ко ва бу-

дуць ба ле ры на мі. Ад на на-

сок цяг не, за ёй — дру гая, 

і абедз ве кры чаць: «Ма ма, 

па гля дзі, як мы нож ку пад-

ня лі!» А я ду маю: ці трэ ба 

ім гэ та?

— Ча му?

— На пэў на, я асце ра га-

ю ся, каб ім у га ла ве не за-

сеў стэ рэа тып аб ма дэль най 

знеш нас ці, які ця пер асаб-

лі ва на вяз вае гра мад ства. 

З дзець мі пра іх фі зіч ную 

фор му трэ ба га ва рыць 

вель мі аку рат на, каб не 

траў мі ра ваць іх псі хі ку і не 

сфар мі ра ваць ня пра віль-

ныя па няц ці. У ха рэа гра-

фіч ным ву чы лі шчы я бы ла 

пух лень кая. «Та му што з Пу-

ха віч», — жар та ва ла на стаў-

ні ца. Хоць ця пер гля джу на 

свае фа та гра фіі — ху дзень-

кая дзяў чын ка. Але я за-

ліш не ад каз на па ста ві ла ся 

да сва ёй знеш нас ці, ста ла 

са чыць за фі гу рай і лі чыць 

ка ло рыі. Быў вы па дак, ка лі 

муж чы на пе ра да мной нёс 

кар дон ную ка роб ку, а я шу-

ка ла, дзе на ёй на пі са на ка-

ла рый насць пра дук цыі, але 

гэ та ака за ла ся ка роб ка... 

з-пад тэ ле ві за ра.

Не ха це ла ся б, каб праз 

гэ та пра хо дзі лі мае дзе-

ці. Ця пер у мя не за ста ла ся 

звыч ка ес ці ма ла. У нас у 

сям'і ня ма за ба ро ны на бул кі 

ці ма ка ро ны. Але доч кі ве-

да юць, што ў муч ным шмат 

ка ло рый, а ка лі не хо чаш 

ес ці, то за піх ваць у ся бе 

ежу не вар та. Маг чы ма, гэ-

та бу дзе ім толь кі плю сам у 

да лей шым жыц ці. Сын Мак-

сім быў у дзя цін стве до сыць 

маж ным дзі цем, ця пер ён 

вы цяг нуў ся, у яго пры го жыя 

ба лет ныя но гі. На ват жар-

тую ча сам: мо жа, дар ма не 

ад да ла ця бе ў ба лет? (Усмі-

ха ец ца.) А доч кам ка жу: 

«Па куль зай май це ся ўсім, 

што па да ба ец ца, а там па-

гля дзім...»

— Вы не раз ка за лі, 

што, ка лі ў вас з'я віў ся 

пер шы нец Мак сім, ду ма-

лі, што бу дзе це ад да ваць 

ся бе ўсю сы ну, а не пра-

фе сіі...

— Але ёсць лё са вы зна-

чаль ныя рэ чы, ад якіх не 

ўця чэш. Ба лет стаў важ най 

част кай май го жыц ця ме на ві-

та ка лі з'я віў ся сын. І па чаў ся 

мой твор чы ўзлёт, кар'ер ны 

рост, га лоў ныя пар тыі. Па-

мя таю, ад ной з пер шых сур'-

ёз ных ро ляў ста ла Ма ша ў 

«Шчаў кун ку» Пят ра Чай коў-

ска га. У са мым па чат ку спек-

так ля яна бя жыць на су страч 

свай му дзядзь ку з тва рам, 

які зі ха ціць ад ра дас ці, ад 

прад чу ван ня ча ра дзей ства, 

цу ду. Для та го каб на стро іць 

ся бе эма цы я наль на, заў сё ды 

пе рад гэ тай сцэ най уяў ля ла, 

што ў гля дзель най за ле ся-

дзіць мой сын і гля дзіць на 

мя не. І та ды ў мя не з'яў ля ла-

ся тая са мая ўсмеш ка, якая 

бы ла так не аб ход ная для 

воб ра зу Ма шы... Мак сім — 

мой па моч нік ва ўсім. Ця пер 

сын атрым лі вае пра фе сію ін-

жы не ра ў БДАТУ. Ча сам гля-

джу на 19-га до ва га сур' ёз-

на га Мак сі ма і ўспа мі наю, як 

лю ля ла яго на ру ках. Ця пер 

на ру ках ён но сіць мя не...

— У па чат ку гэ та га го-

да вы атры ма лі зван не на-

род най ар тыст кі Бе ла ру сі. 

Што для вас зна чыць гэ тая 

ўзна га ро да?

— Лю бую ўзна га ро ду 

ўспры маю як па дзя ку за на-

шу пра цу. Без умоў на, ра дас-

на, што ад зна чы лі, спа дзя ю-

ся, што за слу жа на. Лю бое 

зван не — гэ та рух на пе рад, 

твор чы рост, свое асаб лі вы 

сты мул і кры ні ца на тхнен-

ня. А на род ны ар тыст — на-

столь кі вы со кае пры знан не, 

што да яго мож на ста віц ца 

вы ключ на з па ва гай. І ка лі 

за мя не шчы ра ра ду юц ца — 

вель мі пры ем на. На ша пра-

фе сія па тра буе не ве ра год-

ных фі зіч ных сіл, кан цэнт-

ра цыі ўва гі, эма цыя наль най 

ад да чы. Ар тыс ты ба ле та не 

вы хо дзяць на сцэ ну з дум-

кай пра гро шы за вы ступ-

лен не — вы хо дзяць дзе ля 

твор час ці, у якую я заў сё ды 

ўклад ваю ду шу.

— Ці іс ну юць ця пер 

спек так лі, у якіх вы мо жа-

це рас пла кац ца прос та на 

сцэ не?

— У на шым рэ пер ту а ры 

за ста лі ся два спек так лі, у якіх 

не ма гу стры маць слёз. Пер-

шы — ба лет «Страс ці (Раг-

не да)». Ка лі пе рад ва чы ма 

дуб ца мі б'юць дзі ця — ком да 

гор ла пад сту пае кож ны раз і 

прос та гра дам ця куць слё зы. 

Ні чо га не ма гу з са бой зра-

біць... І са мая пер шая сцэ на 

ба ле та «Аню та» вель мі цяж-

кая для мя не — тая, у якой 

ха ва юць ма му ге ра і ні. Мне 

зда ец ца, гэ та ка та стро фа 

ўся го жыц ця!

У ба ле це «Ра мэа і Джулье-

 та» ўжо не пла чу, ува хо-

джу ў воб раз лі та раль на 

за не каль кі се кунд, як па 

пстрыч цы, усве дам ляю ўсю 

тра ге дыю та го, што ад бы ва-

ец ца... Але пар тыя Джуль е-

ты не ве ра год на скла да ная: 

у ёй са бра на прак тыч на 

ўсё. Як і ў воб ра зе Кар мэн 

у ба ле це Бі зэ — Шчад ры на, 

у якім усе край нія эмо цыі 

жы вуць у адзі ным ак це. Гэ-

тыя 50 хві лін зда юц ца паў-

на вар тас ным трох акт ным 

спек так лем! Па ста ноў ка 

Ва лян ці на Елі зар' е ва спус-

та шае ця бе цал кам. Ме на ві-

та га лоў ная жа но чая пар тыя 

ў «Кар мэн-сю і це» вар та ўсіх 

прэ мій і ўзна га род. Але і пра 

«Анас та сію» не ма гу не ска-

заць. Юрый Тра ян «на ма ля-

ваў» тут зу сім ін шую жан чы-

ну — ма ці, жон ку, аба рон цу 

го ра да. І сі ла гэ та га воб ра за 

не ве ра год ная!

— Ці пра цу ец ца з Елі-

зар' е вым па-ін ша му сён ня, 

ка лі прай шла пэў ная коль-

касць га доў?

— У ма ла до сці я вель-

мі ба я ла ся Елі зар' е ва — 

сумнен не ў яго по гля дзе 

вы клі ка ла ўва мне па ні ку. 

Па чы наў ся манд раж, які не 

маг ла пе ра маг чы. Ця пер з 

Ва лян ці нам Мі ка ла е ві чам 

пра цу ец ца зу сім па-ін ша му: 

праз столь кі га доў па зна ла 

яго з ін ша га бо ку. На апош-

ніх рэ пе ты цы ях «Ра мэа і 

Джуль е ты» я ад чу ва ла яго 

пад трым ку, якая ўся ля ла ў 

мя не аб са лют ную ўпэў не-

насць. Не ба я ла ся за ўваг, 

спа кой на іх пры ма ла — 

і ра бо та бы ла не ве ра год на 

плён ная.

Ка лі ў ар тыс та ба ле та ня-

ма сцэ ніч на га во пы ту, іс нуе 

ней кая са рам лі васць неш та 

вы ка заць асаб лі ва эма цы я-

наль на, ба іш ся па мы ліц ца, 

пе ра жы ва еш, што па чуц ці, 

якія ця бе за хліст ва юць, мо-

гуць ня пра віль на пры няць, 

што з ця бе мо гуць па смя-

яц ца. У ма ла до сці ў мя не 

бы ва ла та кое.

Але ця пер я ма гу вы каз-

ваць эмо цыі на столь кі моц-

на, на коль кі я гэ та ад чу ваю. 

На ват ка лі па мы ля ю ся — 

гэ та га не ба ю ся, спа кой на 

пры маю кры ты ку, неш та мя-

няю і даю вы нік.

Бы ло пры ем на, што Елі-

зар' е ву спа да ба ла ся, як я 

стан ца ва ла яго Джуль е ту: 

што раб лю, як тан цую, што 

ад чу ваю і як вы каз ваю эмо-

цыі. Ра ней да бяз мер най 

па ва гі да Елі зар' е ва да да-

ваў ся страх. Ця пер гэ та лю-

боў — лю боў да Май стра, 

які маш таб на і не ар ды нар-

на мыс ліць, раз ві вае ба лет 

і дзя ку ю чы яко му на ра джа-

юц ца гэ тыя шэ дэў ры.

— Пас ля 20 га доў ра-

бо ты ар тыст ба ле та мо жа 

сы хо дзіць на пен сію. Але і 

тут вы раз бі ва е це стэ рэа-

ты пы. Сё ле та вам споў ні-

ла ся 40 га доў, але вы — вя-

ду чая ба ле ры на тэ ат ра.

— Паш парт ны ўзрост для 

ба ле та не заў сё ды па ка заль-

ны. Для мя не пен сія ў 38 га-

доў — гэ та стэ рэа тып нак-

шталт та кіх, што ба ле ры на, 

каб быць па спя хо вай, ні чо га 

не есць і не на ра джае дзя-

цей. І ў мі ну лыя ста год дзі, і 

ця пер бы лі і ёсць ар тыс ты, 

у якіх атры ма ла ся за ха ваць 

ся бе для сцэ ны — яны вы хо-

дзі лі тан ца ваць вя ду чыя пар-

тыі і пас ля 40 га доў. Мар го 

Фан тэйн, Але санд ра Фэ ры, 

Мая Плі сец кая... Па гля дзі це 

на Ні ну Ана ні яш ві лі. Ёй да-

лё ка за 50, а яна не прос та 

вы хо дзіць на сцэ ну ў тым ці 

ін шым ба ле це, яна тан цуе 

вель мі скла да ныя спек так лі, 

та кія як «Ле бя дзі нае во зе-

ра» і «Шчаў ку нок». І па куль 

я ад чу ваю, што год на вы-

хо джу на сцэ ну, я ха це ла б 

пра цяг ваць гэ та ра біць...

Але на БА ЛА БА НО ВІЧ.

Фо та Ан жа лі кі ГРА КО ВІЧ.

Іры на ЯРОМ КІ НА:

«ЖА ДАН НЕ 
СТВА РАЦЬ МНЕ 
ДО РАЦЬ ДЗЕ ЦІ»

Г
Э ТАЯ ба ле ры на раз бі вае ўшчэнт ўсе 
стэ рэа ты пы. У яе — та кой вы тан ча най, 
да лі кат най, па лёт най — не ве ра год на 

моц ны ха рак тар. Яна — ма ма тра іх дзя цей, 
але для яе ні ко лі не ста я ла ды ле ма: сям'я 
ці пра фе сія. На ват ка лі яе па ста вяць пе рад 
та кім вы ба рам, яна, ні хві лі ны 
не ва га ю чы ся, вы бе ра дзя цей. І як доб ра, 
што ёй не да во дзіц ца ра біць та кіх ра шу чых 
кро каў!


