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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— З які мі вя сель ны мі сты ля мі 
пра цу е це?

— За раз рас пра ца ва на шмат сцэ-
на ры яў, але асноў ны мі з'яў ля юц ца 
ста ра бе ла рус кі стыль, поз няя на род-
ная тра ды цыя, стыль ам пір і, на рэш-
це, 1930-я га ды з не вя лі кім ухі лам 
у тэ ма ты ку Дру гой су свет най вай ны. 
Час та лю дзі за каз ва юць ка ва лак той 
ці ін шай сты лі за ва най эпо хі, а дру гая 
част ка ла дзіц ца ў сты лі су час на га 
свя та — з жы вой су час най му зы кай, 
са лю та мі, ілю зі я ніс та мі.

У якім кі рун ку ці ка вей пра ца ваць 

мне? Ве да е це, па глыб лен не ў лю бую 

эпо ху мае свае не пад роб ныя эмо цыі, 

але ўлю бё ным, без умоў на, за ста ец-

ца Ся рэд ня веч ча.

— Што ха рак тэр на для ся рэд-

ня веч на га вя сел ля? Якія кон кур сы 

і гуль ні мож на пра вес ці?

— Кон кур сы, за ба вы і гуль ні 

вель мі раз на стай ныя — ад сі ла-

вых да пра яў кем лі вас ці і спры ту. 
Боль шасць ста рых за столь ных тра-
ды цый — гу ма рыс тыч ныя. На шыя 
прод кі ме лі до свед і густ у за стол-
лях! Ня змен ным і для мно гіх эпох 
з'яў ля юц ца хрыс ці ян скія тра ды цыі. 
Усім пра па ну ем па чы наць за стол-
ле з агуль най ма літ вы. Тра ды цы-
яй з'яў ля ец ца і па ва га да ста рэй-
шых — ад іх про сім бла сла вен ня 
за баў.

Вель мі ці ка ва, ка лі жа ніх і ня вес та 
вы бі ра юць та кую за ба ву, як пры езд 
Свя той Ін кві зі цыі. І сам суд, і спаль-
ван не на вог ні шчы, і да ра ван не гра-
хоў ад бы ва юц ца пры за хап ляль най 
пад трым цы ўсіх гас цей. Ха ця бы ва-
юць мо ман ты, ка лі ар тыс ты іг ра юць 
так доб ра, што не ка то рыя пры сут ныя 
ўспры ма юць усё як са праўд нае. Так 
ад ной чы ад бы ло ся на вя сел лі па вод-
ле за ход не бе ла рус кіх тра ды цый 30-х 
га доў. На хаб нае ўвар ван не поль скіх 

па меж ні каў, спы нен не му зы кі і па-
тра ба ван не склас ці дэк ла ра цыю вы-
клі ка ла на столь кі шчы рае абу рэн не, 
што хлоп цы, якія вы кон ва лі ро лі па-
меж ні каў, ледзь не бы лі па бі тыя!

Тра ды цый на са май спра ве вель мі 
шмат, рэа лі за ваць іх у ме жах ад на го 
дня вель мі скла да на. Асаб лі ва гэ та 
да ты чыц ца на род на га вя сел ля, якое 
ў бе ла ру саў заўж ды бы ло вя лі зар ным 
му зыч на-тэ ат раль ным дзе ян нем.

— А што ха рак тэр на для ста ра-
бе ла рус ка га вя сел ля?

— На жаль, да лё ка не ўсе за раз 
здоль ныя ўспры маць мно гія ста ра-
бе ла рус кія тра ды цыі. Пе ры я дыч-
на да во дзіц ца неш та ста ра даў няе, 
асаб лі ва эле мен ты да хрыс ці ян скіх 
тра ды цый ных ве ра ван няў, спра-
шчаць, сты лі за ваць аль бо ўво гу ле 
пры бі раць. З ін ша га бо ку ёсць ці-
ка выя за ка зы, дзе му сіш склас ці 
сцэ на рый вя сел ля ме на ві та па вод-
ле да хрыс ці ян скіх тра ды цый, якія 
ад наў ля ем лі та раль на па рэшт ках. 
Ад па вед на па ві нен рых та ваць па-
трэб ны рэ кві зіт, строі, за баў ляль ныя 
ну ма ры. Улет ку 2016 го да пра вя лі 
ці ка вае вя сел ле па вод ле да хрыс ці-
ян скіх тра ды цый на ва дзе.

Да тра ды цый ста ра бе ла рус ка-
га вя сел ля, на прык лад, ад но сіц ца 
за чыт ван не «Гра ма ты вя сель най», 
аб сы пан не ма ла дых зер нем, звяз-
ван не руч ні ком рук, пе ра нос ма ла-
дой на ру ках праз мост, піц цё ва ды 
са студ ні.

— А як пра хо дзіць вы куп ня вес-
ты ў ста ра бе ла рус кім сты лі?

— Вы куп ня вес ты ў тра ды цыі бе-
ла ру саў, вя до ма ж, ёсць. І ў до сыць 
поў ным вы гля дзе за ха ваў ся яшчэ 
і да гэ туль. Гэ та ста ры звы чай ства-
рэн ня сям'і з ак там куп лі-про да жу, 
ка лі ма ла дую са праў ды вы куп ля лі 
ў яе баць коў сяб ры ма ла до га пе рад 
вян чан нем. Тут шмат бы ло жар таў 
і ім пра ві за цыі, але асноў ныя эта пы 
за ста ва лі ся на ступ ны мі: жан чы ны 
вы во дзі лі да дру жы ны ма ла до га пад-
стаў ную ба бу лю пад мас кай, а по тым 

ужо якую-не будзь дзяў чы ну-мод ні цу 
аль бо на ват «цы ган ку». На рэш це, 
спра ва да хо дзі ла і да са мой ня вес ты. 
За яе тар га ва лі ся доў га, але ўрэш це 
сват пра цяг ваў ня вес це хус цін ку, тая 
бра ла ся за адзін ка нец, сват — за 
дру гі, і так яны вы хо дзі лі да «вой ска» 
ма ла до га.

— Як ус пры ма юць сты лі за ва-
ныя вя сел лі гос ці?

— Шчы ра ка жу чы, вель мі па-роз-
на му. Та му заўж ды пра па ную дзе ля 
па ва гі да гас цей «не ў тэ ме» мець 
ка вал кі пра гра мы па вод ле су час ных 
звы ча яў, спе ваў, тос таў. Заўж ды 
зна хо дзіц ца, як я на зы ваю «дзядзь-

ка Ко ля з Ба ра на ві чаў», які па про-

сіць Вер ку Сяр дзюч ку. Да во дзіц ца 

ўліч ваць гус ты ўсіх. Бы вае скла да-

на, але імк нём ся. Бо су мя шчэн не 

сты ляў, як я ўжо ка заў, не па збеж-

нае. Та му да лі му зі наў на ся рэд ня-
веч ным вя сел лі стаў лю ся аб са лют-
на нар маль на. Рэд ка трап ля юц ца 
лю дзі з ка тэ га рыч ным па тра ба ван-
нем чыс ці ні сты лю. Усе ста вяц ца 
з ра зу мен нем да не ка то рых су час-
ных эле мен таў.

— Ці бы ва ла так, што ўсе гос ці 
пры хо дзі лі ў ад па вед ных сты лю 
вя сел ля стро ях?

— Бы ло, што боль шасць. Гэ та 
амаль заўж ды сюр прыз і здзіў лен не 
для ста рэй ша га па ка лен ня, якое час-
та лі чыць, што ма ла дыя звар' я це лі: 
лад дзя, па вет ра ны шар ці ка рэ та ўжо 
ма ла здзіў ля юць, але ўвар ван не кня зя 
са сві тай і не ча ка ныя тэ ат ра лі за ва-
ныя ак тыў ныя дзе ян ні вы клі ка юць шок 
у не пад рых та ва ных. Уво гу ле, ста ла 
па пу ляр ным ша ка ваць і здзіў ляць не-
ча ка ны мі ну ма ра мі сва іх гас цей. Ця-
пер рых ту ем адзін юбі лей, да яко га 
сам юбі ляр не бу дзе ве даць ні чо га, 
акра мя ім ёнаў за про ша ных гас цей, а 
там бу дзе поў нае Ся рэд ня веч ча.

— Што ра біць, ка лі для вя сел-

ля трэ ба вы ву чыць спе цы яль ныя 

тан цы?

— Са мо раз вуч ван не тан цаў 

заўж ды пе ра тва ра ец ца ў ці ка вы ін-

тэр ак тыў ны май стар-клас. Але гэ та 

для гас цей. Ма ла дыя час та про сяць 

пад рых та вац ца да гэ та га за га дзя. 

Ву чым, рых ту ем.

— Дзе звы чай на ла дзяц ца сты-
лі за ва ныя вя сел лі?

— У ад па вед ных эпо хам ся дзі бах 
і ма ёнт ках — Су ла, Ду ко ра, Ня свіж, 
Мір, Ган ка, Вес та, Фес ты валь ны, Ка-

ма ро ва, Раз до лле. Зрэш ты, аздо біць 
па мяш кан не па вод ле вы бра най эпо-
хі — аб са лют на маг чы мае і па пу ляр-
нае дзе ян не.

— Ці ёсць вя сел ле, якое за пом-
ні ла ся вам больш за ўсё?

— Ве да е це, за па мі на ец ца кож-
нае. Ні ко лі ня ма ад ноль ка вых вя сел-
ляў. Лю дзі роз ныя, сцэ на рыі ні ко лі 
цал кам не су па да юць, заў сё ды ад-
бы ва ец ца неш та не ча ка нае і ўзру-

шаль нае. Тут мож на доў га ўспа мі-

наць пра ім пра ві за ва ныя за ез ды на 

рэт ра-ма шы нах, не ча ка нае вы кра-

дан не ма ла дой з зам ка ра ней, чым 

да яе пры ехаў на ка ні ма ла ды, па-

вет ра ны шар, які рап тоў на зля цеў з 

ма ла ды мі... Сум на не бы вае!

— Якое ў вас са мо га бы ло вя-

сел ле? На пэў на, так са ма сты лі за-

ва нае?

— Сяб ры-ар тыс ты, увесь «Ста-

ры Оль са», ра мес ні кі ў Ду дут ках, па-

плеч ні кі па ры цар скім ру ху і ка ле гі 

па Та ва рыст ве рэт ра-ма шын зра бі лі 

для нас са праўд нае свя та, якое доў-
жы ла ся тры дні. Бы ло ўсё: 30-я га ды, 
ста ра бе ла рус кі дзень, ся рэд ня веч-
ны, па да рож жы, на ват на чац вёр ты 
дзень ха пі ла за баў!

— Што трэ ба ве даць і пра што 
па мя таць тым, хто хо ча ар га ні за-
ваць сты лі за ва нае вя сел ле?

— Толь кі ад но — усё пра ду маць 
і ар га ні за ваць ня прос та, але гэ та та го 
вар тае, бо за ста нец ца ў па мя ці сва ёй 
не звы чай нас цю. А яшчэ па ва га да сва-
ёй гіс то рыі для мно гіх ужо ста ла важ кім 
ар гу мен там. І гэ та вель мі це шыць.

Ган на БА ГІ НО.
bаhіnо@zvіаzdа.bу.

«Лад дзя, па вет ра ны шар 
ці ка рэ та ўжо ма ла 
здзіў ля юць, але ўвар ван не 
кня зя са сві тай вы клі ка е шок 
у не пад рых та ва ных».

«Усё пра ду маць і ар га ні за ваць 
ня прос та, але гэ та та го 
вар тае, бо за ста нец ца 
ў па мя ці сва ёй 
не звы чай нас цю».

Ры ца ры ў да спе хах і ста ра даў нія тан цыРы ца ры ў да спе хах і ста ра даў нія тан цы

Ёсць ідэяЁсць ідэя  

Чым за мя ніць звык лую 
вя сель ную кні гу па жа дан няў

Кні га па жа дан няў для ма ла дых ужо ста ла звык лай дэ тал лю на 
вя сел лях. Але і тут ня вес ты не пе ра ста юць экс пе ры мен та ваць, 
каб здзі віць сва іх гас цей не ар ды нар ны мі ра шэн ня мі. «Ся мей ная 
га зе та» пад гле дзе ла на крэ а тыў ных вя сел лях не каль кі ці ка вых 
аль тэр на тыў ных ідэй.

Пазл з фо та ма ла дых
Ці ка вая ідэя для па жа дан няў — 

зра біць пазл. Ка лі гос ці збя руць яго 
з мност ва час ці нак, то ўба чаць ра-
ман тыч ную фа та гра фію ма ла дых. 
А доб рыя сло вы і па жа дан ні ня хай 
кож ны па пя рэд не на пі ша на ад ва-
рот ным ба ку ка ва лач каў па зла.

Лі та ры
Пер шыя лі та ры ім ёнаў жа ні ха 

і ня вес ты (аль бо пер шая лі та ра 
агуль на га проз ві шча) час та вы ка-
рыс тоў ва юц ца ў вя сель ных фо та-
се сі ях. Іх мож на вы ра заць з дрэ ва. 
А ча му б не пай сці да лей — пра-
па нуй це гас цям на пі саць на гэ тых 
аб' ём ных лі та рах свае па жа дан ні. А 
пас ля вя сел ля па весь це іх до ма на 
сця ну ў якас ці ін тэр' ер най «фіш кі» і 
пры ем на га на па мі ну пра дзень ва ша га вя сел ля.

Ві ні ла выя плас цін кі 
і пі шу чая ма шын ка

Рэт ра-стыль для свай го вя сел ля 
вы бі рае мност ва пар. Ка лі кан цэп-
цыя ва ша га свя та ме на ві та та кая, 
то ў якас ці «кні гі» для па жа дан няў 
па ды дуць ві ні ла выя плас цін кі. Пас-
ля ім прэ зы вы так са ма змо жа це раз ве сіць іх у ква тэ ры за мест кар цін. 
Як аль тэр на тыў ны ва ры янт, знай сці са праўд ную пі шу чую ма шын ку 
і ар га ні за ваць рэт ра-зо ну для дру ку па жа дан няў.

Лю бі мыя прад ме ты і рэ чы
Па жа дан ні доб рыя тым, што іх мож на на пі саць на чым хо чаш. Ад-

дай це гас цям лю бы прад мет, які для вас неш та сім ва лі зуе або прос та 
вель мі па да ба ец ца: ча ма дан, гло бус, фут боль ны мяч... І ў бу ду чы ні 
бу дзе це ад чу ваць цеп лы ню і пад трым ку бліз кіх і сяб роў кож ны раз, 
ка лі гэ ты прад мет тра піц ца вам на во чы
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