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Голас Радзімы  пятніца, 28 снежня, 2018 

Радасцьіцеплынюпадаравалі

дзецямнапярэдадніНовага

годаваланцёрыйактывісты

зБеларускагадзіцячагафонду—

сумесназсупрацоўнікамі

Купалаўскагамузея

Дабрачынная акцыя “Нашы сэрцы—

дзецям”, якую Беларускі дзіцячы фонд

праводзіць ужо 28-ы раз, распачалася

“Калядкамі ўКупалавым доме”.Дарэчы,

ДзяржаўнылітаратурнымузейЯнкіКупа-

лы ўпершыню аказаўся “месцам старту”

акцыі.І,вядомаж,тоепаўплываланаход

свята:янопраходзілазцёплымбеларускім

каларытам.Скажам,усімзнаёмуюпесень-

ку“Ёлачка”дзеціспявалі,дзякуючыпера-

кладуЯнкіКупалы(ёнзробленыў1921-м

годзе),набеларускаймове:“Узышлаўле-

сеёлачка,/Улесеірасла,/Узімку,улетку

стройная,/Зялёнаябыла./Цяперянапры-

браная/Насвятакнампрыйшла/ Ішмат

пацехі,радасці/Длядзетакпрынясла”.

Дзеці,штопрыйшлінасвятаўКупа-

лаўскідом,змаглідаведацца,якшмат

гадоўназадбеларусыўлагоджвалізя-

лёную лясную прыгажуню. Замест

бліскучых цацак, якія цяпер можна

набыцьукраме,вешалінаёлачкуса-

маробныялялькійгірляндызпаперы.

Нагалінкахляснойгосцізлёгкайрукі

гаспадарамаглі апынуцца звычайныя

цукеркі ды яблыкі. А на вершаліне

ёлачкіздаўнапачэснаемесцазаймала

непростазорка,а—Бэтлеемскаязор-

ка: правобраз той,што абвясціла лю-

дзям добрую вестку пра нараджэнне

маленькага Ісуса Хрыста. Аказалася,

штозіхоткідожджыкнаёлачцы—іне

звычайныдожджык зусім, а... валасы

анёлаў. Гэта прымусіла дзяцей заду-

мацца пра глыбінны сэнс і сімволіку

святаБожагаНараджэння.➔
 Стар. 3 

Як праходзіла сустрэча — пераказваць

небуду:калегіпапрацавалі,можнаглянуць

спасылкунасайцеПрэзідэнтападрубрыкай

“Сустрэчы”за14снежня.Апаразважацьу

плынях інтэграцыйных—варта:бовельмі

жнадзённаятэма.Ішматбеларускіхсуполак

замежжа,яквядома,працуюцьуРасіі.Пры-

чымнекаторыя,нажаль,схіляюццаўдзей-

насці,развагахдатакойпростай,быліней-

ка школьніка, думкі: паміж беларусамі ды

рускімі—нуаніякайрозніцы.Адзіннарод.

Адзіныякарані...Такштоўсемежы,робяц-

цадалейбезагляднасмелыявысновы,утым

лікуйдзяржаўныя,паміжнамі—лішнія.У

суполках і кнігі з падобнымімеркаваннямі

выдаюць.Ідазваляюцьнаватпрадстаўнікам

іншыхсупольнасцяўгэтакпаблажліваназы-

вацьнас,беларусаў,мянушкамірознымі:ну

гэтажпа-свойску,па-сяброўску.

Што такое сапраўдная роднасць і роў-

насць—мы, вядомаж, ведаем.А таксама

йпішамчастапратое,штоўРасіішматса-

праўдных сяброў Беларусі, для якіх яна й

Бацькаўшчына, зямля продкаў, зямля род-

ная. Скажам, беларускія родавыя карані ў

ЯдзвігіЮферавай,аднагозмэтраўрасійскай

журналістыкі. Згадваю,якнапачаткушля-

ху ўжурналістыкупашанцаваламне ўзяць

у яе майстар-клас. У 80-я працавала Ядз-

віга Браніславаўна ўласным карэспандэн-

там “Комсомольской правды” па Беларусі.

Яжна той час, заканчваючыЛенінградскі

дзяржуніверсітэт,марыўразмеркаваццанеў

туркменскігарадокМары,якпрапаноўвалі,

аўБеларусь.Паверылазямлячка,штодома

будзезмянекарысць,—ізамовіласлоўца,і

паслястажыроўкіпаехаўяўБрэстнапару

гадоў:уласнымкарэспандэнтам“Чырвонай

змены”.ПазнейуМінску(здаецца,у1985-м)

мызкалегайперасяклісяўбудынкуЦК—і,

сеўшыпобач,прайшлісяпамаімтэксцепра

Брэсцкуюкрэпасць.

Такіх дэталёвых, уніклівых разбораў

“ролідымесца”нетоештокожнагасказа—

кожнагаслова!—небылоўмаёйпрактыцы:

ніда,ніпасля...Урокнаўсёжыццё:высока-

прафесійны,строгі,алейпрыязны,па-сяб-

роўскудобразычлівы.

Чамупратоезгадалася?ЯдзвігіЮфера-

вайнасёлетняйсустрэчызПрэзідэнтамне

было.Аднакжыццёвышляхзямлячкіяск-

рава сведчыць, якшмат у нас з расіянамі

агульнага,іякдаўноўжоідуцьнабеларус-

ка-расійскай прасторы працэсы глыбокай

інтэграцыі. А калі нехта жадае гаварыць

на тэму “манетызацыі адносін” паміжБе-

ларуссю і Расіяй, то давайце, напрыклад,

ацэнім:колькікаштуехацябяеадной,спа-

дарыніЯдзвігі,высокіпрафесіяналізм,унё-

сакукультуру,станоўчыіміджРасііўсве-

це?БоякразжаЯдзвігаЮферава—аўтар

ідэі, старшыня аргкамітэта Міжнароднага

Пушкінскага конкурсу для педагогаў-ру-

сістаўукраінахблізкагаі(з2009)далёка-

газамежжа.Якацаніцьтое,штоўконкурсе

паўдзельнічалабольшза6тысячпедагогаў,

і штогод 50 з іх становяцца лаўрэатамі?

СпадарыняЯдзвігаяшчэўваходзіцьуАпя-

кунскуюрадуФондуабароныправоўсуай-

чыннікаў,якіяжывуцьзамяжой(з2011),які

ўзначальваеМіністрзамежныхспраўРасіі

СяргейЛаўроў.➔
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“Дзяніскавічы”   Стар. 8

ФаРБысвята

Мас тац тва сяб ра ваць да ма мі

На Вол зе — 

з бе ла рус кім 
ак цэн там  Стар. 5

БЕ
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Га ле рэя 

з ня мец кім 
пі ра гомСтар. 7

На тра ды цый най ужо су стрэ чы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі з прад стаў ні ка мі ра сій скай ме дый най 

су поль нас ці лейт ма ты вам ста ла тэ ма бе ла рус ка-ра сій скай ін тэ гра цыі КалядНыНастРой

Новыгод.

Каляды.опера!

вялікітэатрБеларусі

сабраўна5-ыМінскіміж-

народныКалядныконкурс

166оперныхвыканаўцаў

збольшчым20краін

ізладзіўанлайн-трансляцыю

іхвыступленняў

Штогод у перадсвяточную

паруМінскжывеоперай.Сёле-

таўпершынюможнабылозагля-

нуць за кулісы конкурсу: у рэ-

жымеанлайннаYouTube-канале

Вялікага тэатра гледачы сачылі,

хто і як спявае. Нагадаю, туры

праходзілі15,16,17і19снежня.

“Наоперу”ўМінскедуцьяеама-

тарызрозныхкраін,усёбольш

гледачоўззамежжаўзале.Анш-

лагі!“Налюстрахвісяць!”—не

разчулі ад знаёмыхадміністра-

тараў, займаючы прыстаўныя

месцыдляжурналістаўузале.

Што мінская пляцоўка ста-

новіцца ўнікальным месцам для

творчага дыялогу розных спе-

вакоў, сведчыць і сёлетні склад

пераможцаў конкурсу. Ёсць над

чымпаразважаць.Познаўвечары

19снежняўВялікімтэатрыпрай-

шоўфінал, а калі гучаліневера-

годныядуэтызудзеламспевакоў

зрозныхкраін ікантынентаў—

журызаканчваланяпростуюпра-

цу. І аб’явіла вынікі. Гран-пры

—успявачкізРасііКсенііНесця-

рэнкі. У Ларэн Мішэль (ЗША)

— Першая прэмія, а таксама

прэстыжныПрыз глядацкіх сім-

патый. Дзмітрый Іванчэй з Расіі

—лаўрэатДругойпрэміі,аЭмет

О’Хэнлан(США)іАнастасіяМа-

лашкевіч (Вахомчык) з Белару-

сі падзяліліТрэцююпрэмію.Як

бачым,спевакізтрохкраінсталі

трыумфатарамі, прычым і наша

Анастасія—сяродіх.Аўпаўфі-

налебылосямёрабеларусаў.Іван Іва наў

светапогляд

“Ёлачка” на роднай мове

Са Снягуркай у Янкі Купалы

На сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з прад стаў ні ка мі ра сій скай ме дый най су поль нас ці

БЕ
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На па чат ку го да, 2 сту дзе ня, 
70-га до вы юбі лей ад зна чыў вя до мы 
мас так, пе да гог, кі раў нік Са ю за 
бе ла ру саў До ну, які ро дам з Па лес ся

Іван Ждановіч

Віншуем Уладзіміра Мікалаевіча!
Дзякуем яму за плённую супрацу з на
шай газетай, за многія добрыя справы,
што робіце з аднадумцамі ў імя Баць
каўшчыны, пашыраючы на растоўскай
зямлібеларускуюкультуру.Іўтымшэ
рагунайбольшмаштабныпраект,якнам
падаецца,— гэтаМузей расійскабела
рускіхэтнакультурныхтрадыцый“Изба
хатакурень”,створаныпаініцыятывей
сіламіактывістаўСаюзабеларусаўДону
ў 112й школе РастованаДоне. Яшчэ
адзін каштоўны набытак мастака —
створаныіму2007годзенабазеўласнай
творчай майстэрні гурток юнага ікана
пісцазбеларускайназвай“Абразок”.

Летась Уладзімір Банцэвіч дасылаў
нам у рэдакцыю свае нарысыабразкі,
тлумачыў:“Трэбажтрохіадчытаццапе
радБацькаўшчынай,чымяўдалечыніад
яезаймаюся.Аякжа:наносеўжо,якка
жуць,і70гадовыюбілей...Ястараўся,як
мог,увасобіцьукарцінеўласнагажыцця
тыя каштоўныя ўрокі, якія атрымаў ка
лісьціадсваіхбеларускіхнастаўнікаў—
нашвыпускбыўудалёкім1966м,уГоц
кайсярэдняйшколеСалігорскагараёна.
Міжтыміпасляваеннаедзяцінстванаву
чыламяневыжываць,знаходзіцьвыйсце
ўсамыхцяжкіхсітуацыях—аненыць,
нескардзіццанатыяцяжкасці.Дарэчы,
бацька ж мой быў кадравым афіцэрам,
алегэтабацька—незГоцка,тамумяне
ўжовотчымбыў:ЕрмаковічПавелІвана
віч.Зім,каліпашчырасці,усялякаебы
вала,алежяцяперямузамногаеіўдзяч
ны. Ідзедмойбыўкадравымафіцэрам,
ён— беларус з вёскі Камень, што пад
Пінскам,дзеяінарадзіўся”.

Намічытачамгазетыпомняццаэкспе
дыцыі2018УладзіміраБанцэвічаўБела
русь.Першая—зімовая(“Экспедыцыяна
Бацькаўшчыну”,14.03.2018),задметным
падзагалоўкам:“Нататкіпратое,дзеляча
говандроўнікізДонапраехаліпазімовых
дарогахРасіідыБеларусізвышчатырох
зпаловайтысячкіламетраў”.Ітоебыло
ўжоаднозпершых“святочныхмерапры

емстваў”дазнакавайдаты.Аўлеткубыла
йдругаядзея:пленэрная гістарычнапа
трыятычная экспедыцыя “Свяшчэнныя
палі Расіі ды Беларусі ў малюнках дзя
цей”. Уладзімір Мікалаевіч ладзіў яе з
юнымі мастакамі новастворанага ім жа
РастоўскаганаДоне творчага аб’яднан
ня“Нашчадкі.ХІІ—ХХІстагоддзе”імя

асветнікаКірылыТураўскага.(Большпра
экспедыцыю — у нататках Уладзіміра
Банцэвіча “Жывапіс белых дарог”, што
друкаваліся летась у двухнумарах газе
ты:31ліпеняі16жніўня).

Якмнепадаецца,вялікаяграмадская
працаУладзіміраБанцэвічаўсілавымпо
лібеларускайкультуры—гэта,вобразна
кажучы,ікрыжягоны(бодзейнасцьта
каяпатрабуевялікіхнамаганняў),ікры
лы(бошматузнёслых,радасныххвілін

перажывае душа творцы ў высокай па
яднанасці з Зямлёю Продкаў). І цяпер,
ведаю, ваУладзіміраМікалаевічашмат
клопатаў,прычымнетолькі святочных.
Уадказнарэдакцыйнаевіншаванне“Хай
збываюццаВашынайлепшыямары—і
раскрываюцьсваецёплыяабдымкілеп
шыя небасхілы новага дзесяцігоддзя!”
ёнзудзячнасцюнапісаў:“Самаецудоў
наепажаданненовагадзесяцігоддзя,бо
—амальстагоддзя:цяперяжывуякгод
задзесяць.Трэбапаспецьнетолькіма
люнкізрабіць,алежідзвекнігіпадрых
таваць:упрацыбеларускізборнік“Мая
Прыпяць”іфантастыкадлядзяцей“По
гружениевбезднубудущего”.

АперадНовымгодамзямлякпадзя
ліўсязнаміпрыемнайнавіною:штостаў
аднымзпераможцаўконкурсу“Россий
скаялитературнаяпремия2018”унамі
нацыі“Малаяпроза”.Пратоесведчыць
дыплом3йступені,медаль“Зазаслуги
вобластикультурыиискусства”—яны
дасланы з рэдакцыі літаратурнага ча
сопіса “Российский колокол”. Па гэтай
узнагародзе, патлумачыў творца, яго
прымаюць у Інтэрнацыянальны Саюз
пісьменнікаў.

Некаторыязбеларускіхпатэматыцы
тэкстаў, што рыхтуе Уладзімір Банцэ
віч для будучых кніг, прапануем вашай
увазе.➔ Стар. 6

Спяшаемся падзяліцца ра
даснай навіною: перад Новым
годамунасбыліхвалюючыясу
стрэчы,новыязнаёмствынабе
ларускайзямлі.Калі27снежня
ўМінску ладзілася навагодняе
свята для дзяцей у плыні даб

рачыннайакцыі“Нашыдзеці”з
удзелам Прэзідэнта Аляксанд
ра Лукашэнкі, то запрошаны
былі на яго сярод іншых і вы
хаванкі беларускай нядзельнай
школы “Вясёлка” нашага Даў
гаўпілскага беларускага куль

турнаасветніцкага таварыства
“Уздым”.

Як вядома, у навагоднюю
пару здараюцца розныя цуды.
У тым пераканаліся й чатыры
дзяўчынкі з Даўгаўпілса ды іх
бацькі.Гэтаздорава,штоўБе
ларусі памятаюць супляменні
каўззамежжа,штонадзяржаў
ным узроўні падтрымліваюцца
з намі сувязі. Вось і запрасілі
нас, як беларусаў замежжа, у
Мінск: на галоўную ёлку кра
іны. Пераднавагодняя паездка
сталамагчымайдзякуючыАм
басадзеБеларусіўЛатвіі,зякой
у нас даўно складваецца плён
наесупрацоўніцтва.

Школьніцы, іх бацькі ўба
чылі, як запальваюцца агні на
ГалоўнайёлцыБеларусі,прагу
лялісяпасталіцы,якаязіхацела
ўнавагодняйілюмінацыі.Алеў
асноўнуюпадзеюзахапляльнай
паездкіакунулісямыраніцай27
снежня, у Палацы Рэспублікі.
Якраз там праходзіла навагод
няесвятазудзеламПрэзідэнтаў

плыніУсебеларускайдабрачын
найакцыі“Нашыдзеці”.Наяго
запрасілібольшза2300дзяцей
зусіхрэгіёнаўБеларусі:дзяцей
сірот,дзяцейзсем’яўбежанцаў,
выхаванцаў кадэцкіх вучылі
шчаў, пераможцаў алімпіяд,
творчых конкурсаў і фестыва
ляў,спартыўныхспаборніцтваў,
юных грамадскіх актывістаў.
Дляіхпадрыхтавалінасычаную
культурнуюпраграму.Спачатку
дзеці гулялі, весяліліся ля ёлкі
разам з пацешнымі мульцяш
нымі героямі.Яныж забаўлялі
дзятвуіўканцэртнайзалеперад
пачаткамімпрэзы.Падапладыс
ментынасцэнувыйшаўПрэзі
дэнт Аляксандр Лукашэнка. У
сваёй цёплай прамове кіраўнік
дзяржавы падкрэсліў, што дзе
ці—гэтагалоўнынабытакна
шай Беларусі. Прычым гэта,
прадоўжыў ён, не проста пры
гожыясловы, за імі—шчырая
любоў, а таксама жаданне да
рослых клапаціцца пра дзяцей,
абараняцьіх.➔ Стар. 3

Голас  Радзімы
Г а з е т а  з  Б е л а Р у с і

Выданне «Голас Радзімы» чытайце на паРтале zviazda.by

 Выдаецца з 1955 года l       l № 01 (3589) l    l панядзелак, 14 студзеня, 2019

Іван ды Ма рыя 
з Азер шчы ны 

Стар. 8

Па да ру нак пад Но вы год

Лён 
кла дзец ца 

ў лё су 
па лат но

  Стар. 5

Да Паэ та —  
з чыр во ны мі 

ру жа мі
Стар. 7

На Га лоў най ёл цы Бе ла ру сі ў Па ла цы Рэс пуб лі кі па бы ва лі ся род ін шых  
і вы ха ван кі Бе ла рус кай ня дзель най шко лы “Вя сёл ка”

Б
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СвятыНі

З ча го яна скла да ец ца,
Ра дзі ма?
Шу кае кож ны
ў сэр цы 
свой ад каз,
Бо жыць нам
без Ра дзі мы —
не маг чы ма...
З Ка ля да мі,
Рас твом
і Но вым го дам вас!

іван Жда но віч

РаЗам

Крыж і кры лы Ула дзі мі ра Бан цэ ві ча

Дыплом за літаратурную творчасць

Аляксандр Лукашэнка з дзецьмі на свяце

Пакланенне Радзіме
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4
8 Сустрэчы, якія запамінаюцца 

надоўга

Удзельнікі Каляднага турніру аматараў ха
кея на прыз Прэзідэнта Беларусі правялі 
дабрачынную акцыю ў дзіцячым доме 
«Сям’я»

26
10 Баль Калядны

Шыкоўныя сукенкі, строгія касцюмы  — 
колькі прыгажосці ўбачыў Палац Незалеж
насці на навагоднім балі для моладзі! Ры
хтаваліся доўга: рэпеціравалі танцавальныя 
элементы і падбіралі ўбранні — прызнаюц
ца студэнты і старшакласнікі, якіх запрасілі 
на гэта свецкае мерапрыемства

18 Веды на паліцы

У XXVI Мінскай міжнароднай выставекір
машы выдавецтва «Мастацкая літаратура» 
ўдзельнічае не ўпершыню. Як заўсёды, яно 
прадставіць свае лепшыя кнігі, створаныя ў 
мінулым годзе

22 Сябар з Чувашыі Валеры Тургай

...Ён так захапіўся беларускай паэзіяй, што 
паспеў падрыхтаваць кнігу перакладаў на 
родную мову твораў лепшых, на яго погляд, 
майстроў беларускага прыгожага пісьмен
ства

24 «Молодая гвардия» 
шукае беларускіх аўтараў

Найстарэйшае на постсавецкай прасторы 
выдавецтва «Молодая гвардия» таксама 
рыхтуецца да ўдзелу ў XXVІ Мінскай міжна
роднай кніжнай выставекірмашы

25 Святое Пісанне  

Біблію чалавецтва ўсё яшчэ працягвае ад
крываць, невыпадкова яе назвалі «жывой 
кнігай»14

Вечныя каштоўнасці нацыі

Больш чым кнігі

«культура для 
кожнага з нас — 
гэта надзённая 
неаБходнасць» 

1беларусь.belarus
студзень   2019 1беларусь.belarus
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34 «Чырвоны» турызм, прырода 
і шакалад

Турысты з Паднябеснай менш слухаюць і 
шмат фатаграфуюцца. Іх цікавіць наша пры
рода, камуністычнае мінулае, лён і шакалад. 
Кітайцы прывыклі, каб у краіне, якую яны 
наведваюць, былі тэлеканалы на іх роднай  
мове і хаця б адзін чалавек у гасцініцы, які 
гаворыць пакітайску

48

46 Паэт, калега, грамадзянін

Амаль 20 гадоў Міхась Калачынскі ўзна
чальваў часопіс  «Беларусь» і як галоўны 
рэдактар удзельнічаў у рабоце XXVI сесіі 
ААН

55 Сумна не было!

Цяжка не пагадзіцца з меркаваннем фран
цузкага пісьменніка Гастона Леру: ён 
сцвярджаў, што музыка валодае неверагод
най магічнай сілай! Пераканацца ў 
слушнасці гэтых словаў можна было на Вя
лікім бале ў Вялікім тэатры, які традыцыйна 
ў дзясяты раз прайшоў у ноч на Стары Новы 
год

56 Наша Маша

Беларуску Марыю Васілевіч прызналі са
май прыгожай дзяўчынай Еўропы44

33

36 Білеты для Лесіка

Стартаваў афлайнпродаж білетаў праз 
касы афіцыйнага білетнага аператара 
ІІ Еўрапейскіх гульняў, кампаніі «Тыкетпро»

42 Заходзьце, вы таленавітыя!

У канцы 2018га на адну культурную пра
стору ў Мінску стала больш. Напярэдадні 
15годдзя творчая група і выхаванцы пра
дзюсарскага цэнтра «Спамаш» атрымалі 
новы шматфункцыянальны дом — сучасны 
чатырохпавярховы будынак у гістарычнай 
частцы Мінска

ніхаа, сяБры!

узоры 
на Белым

сВой  
сярод сВаіх

2 беларусь.belarus
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1 2 3
 ` У рэйтынгУ 

даверУ 
расіян — на 
першым месцы 

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка карыстаецца 
найбольшым даверам расіян сярод 
лідараў усіх краін СНД, сведчаць 
дадзеныя апытання, праведзенага 
Усерасійскім цэнтрам вывучэння 
грамадскай думкі

Вынікі сацыялагічнага даследа-
вання былі прэзентаваныя на 

нядаўняй прэс-канферэнцыі ў Ма-
скве.

У рэйтынгу даверу расіян Аляк-
сандр Лукашэнка заняў першае 
месца. Паводле даследавання, гэты 
пункт гледжання падзяляюць 65% 
рэспандэнтаў.

Другое месца ў рэйтынгу заняў 
прэзідэнт Казахстана Нурсултан 
Назарбаеў: за яго выказаліся 49% 
расіян. Далей з вялікім адрывам 
ідуць лідары Азербайджана (14%), 
Арменіі (8%) і Малдовы (7%). 
Кіраўнікі Кыргызстана, Таджыкі-
стана, Туркменістана, Узбекістана, 
Украіны і Грузіі атрымалі менш за 
4%.

Апытанне УЦВГД праводзілася 
ў фармаце тэлефоннага інтэрв’ю. 
Былі апытаныя 1600 рэспандэнтаў 
па выпадковай усерасійскай вы-
барцы.

Вольга Карнеева 

 ̀ і ў калекцыю, 
і ў падарУнак

Нацбанк у 2019 годзе выпусціць 
14 найменняў памятных манет

Пералік памятных манет, што 
плануюцца да выпуску ў аба-

рачэнне, зацверджаны пастановай 
праўлення Нацыянальнага банка. 
Традыцыйна папулярныя ў Белару-
сі ды за мяжой манеты спартыўнай 
тэматыкі. Спецыяльна да II Еўра-
пейскіх гульняў, гаспадыняй якіх 
у 2019 годзе стане Беларусь, Нац-
банк выпусціць памятныя манеты 
«II Еўрапейскія гульні 2019 года. 
Мінск». Улічваючы дасягненні бе-
ларускіх майстроў вялікага тэніса, 
таксама будуць выпушчаны ў аба-
рачэнне памятныя манеты «Летнія 
віды спорту. Тэніс».

Стала ўжо традыцыяй выпу-
скаць памятныя манеты, прысве-
чаныя птушцы года, якую вызна-
чае грамадскае аб’яднанне «Ахова 
птушак Бацькаўшчыны». У 2019 
годзе такой птушкай абраны вялікі 
арлец. Манета «Вялікі падорлік» 
(вялікі арлец) стане 13-й у серыі 
памятных манет «Птушка года». 
Выпуск памятных манет прыро-
даахоўнай тэматыкі будзе таксама 
працягнуты выхадам у свет памят-
ных манет «Заказнік Званец» у се-
рыі «Заказнікі Беларусі».

Сегмент памятных манет, якія 
цікавыя не толькі для калекцы-
янераў, але і з’яўляюцца добрым 
падарункам, плануецца дапоўніць 
памятнай манетай «Дзень анёла», 
прысвечанай імянінам.

Святлана Савельева

 ` «а хто 
там ідзе...» па 
БУэнас-айрэсе?

Выстаўка, прысвечаная Янку 
Купалу, адкрылася ў Аргенціне

Так, пра лёс і творчы шлях класіка 
беларускай літаратуры раска-

жуць за акіянам. Выставу «Завуся 
я толькі Янка Купала» арганізава-
ла Амбасада Беларусі ў Аргенціне. 
Дарэчы, экспазіцыя праедзе па 
ўсёй краіне і будзе паказана ў клу-
бах дыяспары.

А на адкрыццё выставы ў На-
цыянальным кангрэсе сабралася 
больш за сто чалавек. Многія з іх — 
гэта ўнукі і праўнукі тых белару-
саў, хто некалі даўно адправіўся 
за мяжу. Наведнікі выставы маглі 
не толькі азнаёміцца з біяграфіяй 
Песняра, але і прачытаць яго вер-
шы, перакладзеныя на іспанскую 
мову, каб разгадаць геній аўтара, 
які змог апісаць словамі партрэт 
цэлага народа.

Амбасадар Беларусі ў Аргенці-
не Уладзімір Астапенка падкрэсліў 
значнасць постаці Янкі Купалы для 
фарміравання беларускай ідэнтыч-
насці, станаўлення нацыянальнай 
дзяржавы. А дырэктар Дзяржаў-
нага літаратурнага музея Янкі Ку-
палы Алена Ляшковіч заўважыла, 
што спадчына паэта атрымала шы-
рокае міжнароднае прызнанне і да-
гэтуль застаецца актуальнай.

Павел Міронаў
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«Свет вачыма дзяцей. 2018»
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У
У Калядныя дні залы Палаца Рэс-

публікі заўсёды напоўнены асаблівай 
аўрай дабра й міласэрнасці. Гэта немаг-
чыма перадаць словамі, але адчуваеш 
амаль фізічна. І тады, калі праводзяцца 
навагоднія святы для дзяцей і цябе аб-
кружаюць шчаслівыя твары й дзіцячы 
смех. І крыху пазней, калі ўшаноўва юць 
лаўрэатаў прэміі «За духоўнае адра-
джэнне», спецыяльных прэмій дзеячам 
культуры і мастацтва ды прэміі «Бела-
рускі спартыўны Алімп».

Вось ужо больш за дваццаць га-
доў у краіне адзначаюць заслугі тых, 
чые жыццё і праца прасякнуты ідэя-
мі гуманізму. І кожны год Прэзідэнт 

уручае ўзнагароды асабіста. У гэтым 
бачыцца асаблівы сімвалізм. Бо любая 
краіна моцная сваімі традыцыямі і ду-
хоўнымі каштоўнасцямі. Гэта тое, што 
фарміруе маральны падмурак нацыі. І 
тое, без чаго немагчымы мір і спакой у 
грамадстве.

За сваю шматвяковую гісторыю 
беларускі народ здолеў захаваць свае 
лепшыя якасці, трапяткое стаўленне 
да сваіх вытокаў, павагу да свайго мі-
нулага, веру ў сучаснасць і будучыню. 
Сімвалічна, што звярнуўся да лаўрэа-
таў і гасцеў цырымоніі Аляксандр Лу-
кашэнка на беларускай і рускай мовах. 
Гэта вельмі рэльефна адлюстроўвае 

дух і сутнасць міралюбівага, талерант-
нага беларускага характару.

Адкрываючы цырымонію, Прэзі-
дэнт адзначыў, што гэты ўрачысты ве-
чар займае асаблівае месца сярод нава-
годніх святаў. Яго героі — людзі, якіх 
аб’ядноўвае высакароднае імкненне зра-
біць свет дабрэйшым і прыгажэйшым. 
Паводле слоў Прэзідэнта, мастацтва, 
якое нарадзілася на беларускай зямлі, 
заўсёды мела стваральны характар:

— Таму багатая спадчына нашых 
продкаў i сёння праслаўляе Беларусь. 
Iмёны многiх асветнiкаў, дзеячаў куль-
туры, палiтыкi й навукi занялi пачэснае 
месца на старонках сусветнага летапi-

Вечныя 
каштоўнасці  
нацыі
Прэзідэнт Беларусі ўручыў прэміі «За духоўнае адраджэнне» 
і спецыяльныя прэміі дзеячам культуры, мастацтва і спорту

 Д  ухоўнасць
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су. I мы ганарымся сваёй гiсторыяй i 
зямлёй — радзiмай славутых людзей, 
нашых суайчыннiкаў. Ведаем свае ка-
ранi, ушаноўваем традыцыi. Лёгка 
прымаем усё новае — галоўнае, каб 
яно не супярэчыла нашым законам i 
каштоўнасцям. Ва ўмовах, калi свет 
губляе духоўныя арыенцiры, iмкнёмся 
захаваць унутраную чысцiню.

На гэта нас натхняе асабісты пры-
клад і актыўная дзейнасць цудоўных 
людзей з вялікімі ідэямі, высакарод-
нымі памкненнямі. Людзей шчырых і 
бескарыслівых у сваіх справах. Прэзі-
дэнт на гэтым спыніўся асобна.

Нагадаю, што па выніках 2018 года 
прысуджаны чатыры прэміі «За ду-
хоўнае адраджэнне». Сярод узнагаро-
джаных — аўтарскі калектыў у скла-
дзе Юліі Быкавай і Яўгена Алейніка за 
ўвасабленне тэмы малой радзімы ў су-
часным эстрадным мастацтве. Прэмія 
прысуджана калектывам праваслаўнай 
і каталіцкай цэркваў нашай краіны за 
пераклад кніг Новага Запавету на бе-
ларускую мову. Калектыў Беларускага 
дзіцячага хоспіса адзначаны за актыў-
ную дзейнасць у гуманітарнай сферы, 
зацвярджэнне ідэй чалавекалюбства і 
міласэрнасці, значны ўклад у стварэнне 
нацыянальнай сістэмы дзіцячай палія-
тыўнай медыцынскай дапамогі. Уз-
нагарода таксама ўручана калектыву 
Веснаўскага дома-інтэрната для дзяцей 
з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіц-
ця. Акрамя таго, Аляксандр Лукашэн-
ка ўручыў дзевяць спецпрэмій дзеячам 
культуры і мастацтва. У прыватнасці, 
адну з іх атрымаў ансамбль песні і тан-

ца Узброеных Сіл, які ў гэтыя дні адзна-
чае 80-годдзе. Уручаючы дыпломы і на-
грудныя адзнакі, Прэзідэнт адзначыў:

— Сёння мы ўшаноўваем людзей з 
вялікім сэрцам, якія аддаюць сваю лю-
боў, увагу і цеплыню дзецям з цяжкім 
лёсам. Узнагароджваем служыцеляў 
Царквы, якія падарылі Новаму Запа-
вету новае гучанне на беларускай мове. 
Дзякуем калектывам, якія захоўваюць 
нашу самабытную культуру. Аўтарам і 
выканаўцам, апяваючым любімы край 
у сваёй творчасці. Адзначаем усіх тале-
навітых дзеячаў культуры, чые праек-
ты былі прызнаныя лепшымі.

Напярэдадні ўрачыстасці сталі 
вядомыя імёны тых, каму пакарыўся 

«Беларускі спартыўны Алімп». Павод-
ле слоў Аляксандра Лукашэнкі, гэтай 
прэміі ўдастоены моцныя духам, валя-
выя людзі, якія прысвяцілі сваё жыц-
цё высокім дасягненням айчыннага 
спорту. Заслугоўваюць захаплення і 
беларускія жанчыны, іх прыгажосць і 
духоўнасць, якія атрымалі сусветнае 
прызнанне.

— Мы заўсёды будзем асцярожна 
ставіцца да сваіх культурных здабыт-
каў, — падкрэсліў Прэзідэнт. — Але га-
лоўная каштоўнасць дзяржавы — гэта 

вы, нашы людзі, якія сваім талентам, 
творчасцю і працавітасцю павялічва-
юць яго славу, натхняюць суайчыннікаў 
на добрыя справы, з’яўляюцца сапраўд-
нымі патрыётамі сваёй Радзімы.

Прэзідэнт уручаў дыпломы леп-
шым з лепшых, іграў аркестр, зала 
дружна апладзіравала. У нейкі мо-
мант мне падумалася вось пра што: 
людзі, якія падымаліся ў гэты вечар 
на сцэну Палаца Рэспублікі, сапраў-
ды ўнікальныя? Усе яны розныя, але 
ў той жа час вельмі падобныя адзін да 
аднаго. Таму што выконваюць асаблі-
вую місію. Сваёй працай яны робяць 
свет лепшым. Яны здзяйсняюць са-
праўдны духоўны подзвіг, паказваю-

чы яскравы прыклад патрыятызму і 
нацыянальнай самасвядомасці. І гэта, 
безумоўна, заслугоўвае высокай узна-
гароды. Агульным жа падарункам для 
ўзнагароджаных і гасцей цырымоніі 
стала святочная канцэртная праграма 
«Раство. Радзiма. Адраджэнне». Адзін 
з музычных нумароў выканала лаўрэат 
прэміі «За духоўнае адраджэнне» Юлія 
Быкава. Акампаніравалі Юліі Мікалай 
Лукашэнка разам са сваёй настаўніцай 
Аленай Асташкінай-Мысліўчык.

Яўген Канановіч

Галоўная каштоўнасць дзяржавы — гэта вы, нашы 
людзі, якія сваім талентам, творчасцю 

і працавітасцю павялічваюць яе славу, натхняюць 
суайчыннікаў на добрыя справы, з’яўляюцца 

сапраўднымі патрыётамі сваёй Радзімы
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 Д  оБрая традыцыя

П
я тна цца ць  г а доў 
т ам у,  з а пр а ша ю-
чы ў Мінск на Ка-
л я д ы  а м ат а р аў  і 
в е т эранаў  х акея , 
арганізатары тур-
ніру на прыз Прэзі-
дэнта гаварылі пра 

пачатак добрай традыцыі. Так і вый-
шла. І вось на трыбунах «Чыжоўка-
Арэны» зноў аншлаг, а на лёдзе — 
тыя, каго без усялякіх скідак можна 
назваць зоркамі хакея: удзельнікі і 

ТУрнір, багаТы  
на ўражанні

У Мінску прайшоў XV Калядны міжнародны турнір аматараў хакея на прыз Прэзідэнта. 
Перамогу ў дванаццаты раз у гісторыі спаборніцтваў святкавала беларуская каманда.

Б
еЛ

ТА
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 Д  оБрая традыцыя

Былы капітан мінскага «Дына-
ма» славак Ёзэф Штумпел быў 
рады зноў апынуцца ў гушчы 
падзей:

— Для мяне ўдзел у Калядным тур-
ніры — гэта новы досвед: у Славакіі я 
ніколі не выступаў у падобных спабор-
ніцтвах. У мінулыя гады хацеў прыля-
цець на Калядны турнір у Мінск, але 
не дазвалялі абставіны. Рады, што ў 
гэтым годзе ўдалося прыехаць сюды. 
Арганізацыя турніру ўзрушаючая, а 
яшчэ мне вельмі спадабалася «Чы-
жоўка-Арэна». Я ў Мінску не быў во-
сем гадоў, таму скажу, што ў цэлым 
горад змяніўся, папрыгажэў.

Сяргей Варламаў, які прыляцеў 
у Беларусь у складзе каманды-
дэбютанта — зборнай Міжна-
роднай федэрацыі хакея — у 

свой час паспеў пагуляць у НХЛ за 
«Калгары Флэймз» і «Сэнт-Луіс Блюз». 
Пасля адзначыўся ў шэрагах мінскага 
«Дынама». Аднак на матчы Каляднага 
турніру наладжваецца не па-аматарс-
ку сур’ёзна.

— Па-мойму, відавочна, што такія 
спаборніцтвы садзейнічаюць папуля-
рызацыі хакея. Кажуць, тут заўсёды 
поўныя трыбуны. Значыць, ёсць ша-

нец, што хто-небудзь з хлопцаў за-
цікавіцца хакеем, а, магчыма, у буду-
чыні стане выдатным хакеістам. Мне 
здаецца, для заўзятараў гэты турнір 
вельмі цікавы: у складах каманд вельмі 
шмат вядомых спартсменаў!

— А для нас, удзельнікаў, галоў-
нае — добра правесці час, наладзіць 
сувязі, сустрэцца з даўнімі сябрамі. 
Так, афіцыйныя сустрэчы важныя — 
тут збіраецца амаль усё кіраўніцтва 
Міжнароднай федэрацыі. Але я па-
глядзеў склад беларускай каманды 
— Сяргей Стась, Алег Антоненка... 
Нямала тых, з кім у свой час я сустра-
каўся на лёдзе! Выдатна сустрэцца 
з імі. У тым ліку і на лёдзе. Бо вынік 
сам па сабе — не мэта такіх спабор-
ніцтваў. Куды больш важна паказаць 

прыгожы хакей, стварыць для гледа-
чоў маленькае шоу. Таму, дарэчы, калі 
прапанавалі далучыцца да зборнай 
IIHF, я адразу пагадзіўся. Раней такой 
магчымасці не было. Не клікалі. Хоць 
я ўвесь час гуляю ва ўкраінскай ама-
тарскай лізе, наша каманда рэгулярна 
аказваецца сярод прызёраў. Вядома, 
тут некалькі іншы антураж і ўзро-
вень. 

гавораць 
Удзельнікі тУрнірУ
XV Калядны турнір аматараў хакея на прыз Прэзідэнта — спартыўная падзея. 
Аднак у цэнтры сюжэтаў, што разгортваюцца на лёдзе, усё роўна аказваюцца 
людзі. У паслужным спісе амаль кожнага з тых, хто прыехаў у Мінск, 
можна знайсці нямала каштоўных узнагарод і вялікіх перамог. 
Але пры гэтым кожны называў матчы ў Мінску асаблівымі.

прызёры Алімпіяд і чэмпіянатаў 
свету, гульцы, якія паспелі не адзін 
сезон правесці ў клубах НХЛ і 
КХЛ. Імёны, знаёмыя многім па-
каленням заўзятараў. А яшчэ — 
удзель нікі турніру «Залатая шай-
ба», якія толькі пачынаюць свой 
шлях у спорце. У гэтым аб’яднанні 
інтарэсаў і лёсаў прыхавана галоў-
ная разыначка Каляднага турніру, 
які зусім не выпадкова называюць 
нефармальным чэмпіянатам све-
ту сярод аматараў хакея.

Як і ў папярэднія гады, да 
ўдзель нікаў і гасцей спаборніц-
тваў звярнуўся Прэзідэнт. Ён на-
гадаў, што першы матч Каляднага 
турніру адбыўся пятнаццаць га-
доў таму:

— Гэты турнір унікальны. Ён 
наглядна дэманструе, што спорт 
аб’ядноўвае народы, нягледзячы 
на палітычныя крызісы й розна-
галоссі. Але галоўнае — мінскі 
лёд збірае сапраўдных мужчын, 
адданых хакею, не толькі моцных 
целам, але і духам, якія шчыра жа-
даюць зрабіць свет лепшым.

Прэзідэнт адзначыў, што цяпе-
рашні спартыўны год для нашай 
краіны асаблівы. Беларусь прымае 
II Еўрапейскія гульні, і ўсіх нас 
чакаюць насычаныя, яркія па дзеі. 
Але гэта будзе летам, а пакуль уся 
ўвага  — Каляднаму хакейнаму 
турніру. Тым больш што ідэя яго 
правядзення адразу знайшла вод-
гук у многіх аматараў хакея ў роз-
ных краінах.

— З кожным годам геаграфія 
ўдзельнікаў турніру пашыраецца і 
ахвочых прыехаць у Беларусь ста-
новіцца ўсё больш. І каб нікога з 
нашых сяброў не пакрыўдзіць, на 
гэты раз нам нават прыйшлося 
змяніць фармат спаборніцтваў.

Зрэшты, Калядны турнір — 
гэта не толькі бескампрамісныя 
лядовыя бітвы, але й сяброўскія 
зносіны. Спорт, як вядома, — леп-
шая форма народнай дыпламатыі. 
У гэтым сэнсе вялікі навагодні 
хакей у Мінску — выдатная маг-
чымасць прадэманстраваць Бела-
русь усяму свету. Замежныя госці 
на свае вочы могуць убачыць і 
ацаніць, чым і як жыве наша краі-
на. І абавязкова раскажуць пра 
гэта ў сябе на радзіме.

Дзмітры Камашка
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 А  кцыі

Т
Такія сустрэчы важней за любы рахунак на табло. Ужо 

дзеля іх 15 гадоў таму варта было арганізаваць Калядны 
турнір, хоць ідэя сумяшчаць хакейнае свята з дабрачын-
насцю з’явілася толькі сем гадоў таму. З тых часоў хакеіс-
ты і арганізатары з Прэзідэнцкага спартыўнага клуба і 
Федэрацыі хакея Беларусі наведалі больш за 700 хлопцаў 
і дзяўчынак з Мінска, Радашковічаў і Маладзечна, якія 
засталіся без бацькоў. На гэты раз каманды адправіліся ў 
сталічны дзіцячы дом №7 «Сям’я».

Грошы — 32 тысячы рублёў — удзельнікі акцыі пе-
ралічылі яшчэ напярэдадні. Дырэктар дзіцячага дома 
Анжаліка Тузова з натхненнем паведаміла, што на гэтыя 
сродкі ў дзіцячым доме абсталююць сэнсарны пакой. Гэта 
такое месца, дзе дзеці змогуць пабыць сам-насам са сваімі 
думкамі і захапленнямі. Пакуль жа разам са знакаміты-
мі хакеістамі, якія ва ўтульнай абстаноўцы раптам сталі 
зусім простымі ды адкрытымі, як гэта бывае, калі чалавек 
знаходзіцца дома, дзеці пагрузіліся ў сюжэты загадзя пры-
гатаваных казачных квэстаў. Прадстаўнікі Балтыі ды Кітая 
разам з Алісай адправіліся ў Залюстранне, фіны й славакі 
сталі піратамі Карыбскага мора, балканцы й госці з Араб-
скіх Эміратаў ператварыліся ў герояў «Чырвонай шапачкі», 
а швейцарцы й каманда ІІHF захоплена дапамагалі дзеткам 
майстраваць ёлачныя ўпрыгажэнні. Падобных прыгодаў, 
па словах дырэктара сектара хакея з шайбай Італьянскай 
федэрацыі лядовых відаў спорту Тамаза Тэафолі, ніхто з 
гасцей не чакаў, але ў выніку сюрпрыз атрымаўся.

— Я не ўяўляў сабе, што мяне чакае на гэтым турніры, 
але ўбачанае перасягнула ўсе чаканні. У вас вельмі пры-
гожая краіна, усё арганізавана на вышэйшым узроўні, на 
турніры неверагодная атмасфера. Мы ўжо абмяркоўвалі з 
калегамі па зборнай, як выдатна падтрымліваюць нас заў-
зятары пад час матчаў. А сённяшняя акцыя — гэта проста 
фантастыка!

Беларускім хакеістам з каманды Прэзідэнта ды іх сябрам 
з Расіі дастаўся «Гары Потэр». Сяргей Стась, Максім Слыш 
ды іх таварышы па камандзе не без цікавасці вучыліся асно-
вам магіі, а пасля ўжо самі адказвалі на мноства пытанняў 
ад маленькіх заўзятараў пад час чайнай цырымоніі. Колькі 
кругоў трэба прабегчы, каб пачаць размінку? А прамой у 
сківіцу вы атрымлівалі? А шайбай? А хто лепш за ўсіх у 
хакеі? А з якой хуткасцю вы бяжыце? Госці, за плячыма ў 
многіх з якіх дзясяткі згуляных на вышэйшым узроўні мат-
чаў, з задавальненнем паглыбляліся ва ўспаміны: «Гэта так 
даўно было... Здаецца, што ў іншым жыцці». Выбраўшыся 
з-за стала, Максім Слыш патлумачыў:

— Для кожнага з нас такія сустрэчы вельмі шмат значаць. 
Паверце, калі выбіралі, хто паедзе ў дзіцячы дом, у нашай 
камандзе захацелі паехаць усе. Вельмі шмат хто з беларускіх 
хакеістаў і клубаў займаюцца дабрачыннасцю і без асаблівай 
падставы. Выступаючы ў розных клубах, я сам не раз бываў у 
дзіцячых дамах і ведаю, як гэта важна. Упэўнены, і дзеці, і мы 
цяперашнюю сустрэчу таксама запомнім надоўга.

Дзмітры Камашка

Удзельнікі Каляднага турніру аматараў хакея на прыз Прэзідэнта Беларусі правялі 
дабрачынную акцыю ў дзіцячым доме «Сям’я»

СУСТрэчы, якія  
запамінаюцца надоўга
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 А  кцыі

П
 рэзідэнт сказаў, што 
гэта хвалявальна — 
пры сутнічаць на та-
кіх мерапрыемствах: 
«Нішто ў жыцці не 
прыносіць такую ра-
дасць, як магчымасць 
падарыць дзецям каз-

ку і ўбачыць іх усмешку. Для мяне, як 
Прэзідэнта, шчасце — у мільёнах дзя-
цей, якія жывуць у нашай краіне».

Звяртаючыся да рабят, кіраўнік 
дзяржавы адзначыў: «Вы — галоўны 
здабытак нашай Беларусі. Гэта не про-
ста прыгожыя словы. За гэтымі слова-
мі — шчырая любоў, жаданне клапа-
ціцца, абараняць. Гэта натуральныя 
эмоцыі, якія выклікаюць нашы малыя 
і дзеткі старэйшыя. Для мяне няма ні-
чога важней, чым ваша мірнае і шчас-
лівае дзяцінства».

Прэзідэнт лічыць, што дзяцінства 
губляецца, калі з-за неразбярыхі даро-
слых дзеці жывуць і бачаць выбухі ад 
бомб і снарадаў. «Таму галоўнае — гэтае 
мірнае і шчаслівае дзяцінства. І мы, да-
рослыя, павінны зрабіць усё, каб гэта 
мірнае дзяцінства было ў вас, тады і ў 
вашых дзяцей будзе такое ж мірнае і 
шчаслівае дзяцінства», — падкрэсліў 
кіраўнік дзяржавы.

Было прыемна даведацца, што ма-
ленькія жыхары краіны актыўна ўклю-
чыліся ў мерапрыемствы, звязаныя з Го-
дам малой радзімы, зрабілі шмат добрых 
спраў у сваіх гарадах, сёлах, маленькіх 

вёсачках, каб добраўпарадка ваць іх, ад-
значыў Аляксандр Лукашэнка.

«Наперадзе ў вас яшчэ шмат ціка-
вага, захапляльнае жыццё, — звярну-
ся Прэзідэнт да маленькіх гледачоў. — 
Заўсёды будуць з вамі блізкія людзі, 
гатовыя падставіць плячо, акружыць 
вас цеплынёю і ўвагай. І вельмі хо-
чацца, каб вы разумелі вартасць усяго 
таго, што падарыў вам лёс, — самога 
жыцця і незалежнай краіны, мірнага 
неба, добрых людзей, якія ў патрэбны 

момант сустрэліся і будут пастаянна 
сустракацца на вашым доўгім шляху».

Аляксандр Лукашэнка пажадаў усім 
вясёлых зімовых канікул і шчаслівага 
Новага года. Усяго да святочнай акцыі 
«Нашы дзеці» было далучана больш за 
15 тысяч дзяцей. На Галоўную ёлку за-
прашаліся дзеці-сіроты, кадэты, дзеці з 
сем’яў бежанцаў, пераможцы алімпіяд, 
творчых конкурсаў, спартыўных спа-
борніцтваў і іншыя.

Надзея Анісовіч

Акцыя «Нашы дзеці» сабрала разам хлопчыкаў і дзяўчынак з розных куткоў краіны 
на навагодняе свята ля Галоўнай ёлкі краіны. Яны, шыкоўна апранутыя, вадзілі 
карагоды, танчылі і глядзелі святочнае прадстаўленне. Павіншаваць іх прыходзіў 
кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.

СвяТа  
прыходзіць  
У кожнае Сэрца
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 М  азаіка сВятаў

А
ляксандр Лукашэн-
ка прывітаў удзель-
нікаў балю: «Шчас-
л івы б ачыць в ас 
тут — такіх маладых, 
натхнёных, вельмі 
прыгожых. Дзякую-
чы вам гэтая заўсё-

ды строгая зала Палаца Незалежнасці 
сёння стала неафіцыйнай, такой пры-
гожай і ўрачыстай». Ён падкрэсліў, 
што такі навагодні баль у класічным 
уяўленні праводзіцца ўпершыню.

«Раней падобныя свецкія мера-
прыемствы з’яўляліся для маладых 
людзей ледзь ні адзіным месцам для 
зносінаў. Сёння такіх месцаў дастат-
кова», — сказаў Прэзідэнт, маючы 
на ўвазе ў тым ліку і сацсеткі. Але 
звярнуў увагу, што па-сапраўднаму 
па знаць чалавека магчыма толькі 

гледзячы ў вочы. «Я вельмі спадзяю-
ся, што вы знойдзеце сабе тут добрых 
надзейных сяброў, і гэта будзе пачат-
кам добрай традыцыі суверэннай і 
незалежнай Беларусі», — рэзюмаваў 
Прэзідэнт.

Дзяўчаты і юнакі сабраліся ў Па-
лацы дзякуючы не выпадку ці ўдачы: 
гэты баль — свайго рода падарунак 
за стараннасць, працавітасць ды іні-
цыятыўнасць. «Вы — самая актыўная 
і прагрэсіўная частка нашага насель-
ніцтва. Не заўсёды, магчыма, мы ра-
зумеем адзін аднаго, я маю на ўвазе 
мы — улада, і вы — моладзь. Гэта вера-
годна, натуральна. Я б сказаў, у класіч-
ным стылі ўзаемадзеяння старэйшых 
і малодшых, бацькоў і дзяцей і гэтак 
далей. Увогуле, і гэта галоўнае, мы з 
вамі глядзім у адным напрамку — у 
будучыню нашай Беларусі. Кажу гэта 

абсалютна ўпэўнена, таму што ў годзе, 
які пайшоў, вельмі шмат меў зносінаў 
з моладдзю», — сказаў Аляксандр Лу-
кашэнка і дадаў, што ні адна з сустрэч 
з маладымі людзьмі не падманула яго 
чаканняў.

«Вы разумеце, што поспех — гэта 
перш за ўсё праца, гэта веданне таго, 
чаго вы жадаеце ад жыцця», — звярнуў 
увагу кіраўнік дзяржавы. Ён пажадаў 
усім прысутным і іх равеснікам ставіць 
перад сабою самыя грандыёзныя 
мэты. «І вы іх абавязкова дасягнеце», — 
падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Ён 
адзначыў, што для маладых людзей ад-
крыта ўсё, але нагадаў, што больш, чым 
дома, нідзе іх не чакаюць. Прэзідэнт 
павіншаваў прысутных з Новым годам.

Традыцыйна баль адкрываўся па-
ланэзам.

Надзея Анісовіч

баль 
калядны

Шыкоўныя сукенкі, строгія 
касцюмы — колькі прыгажосці 
ўбачыў Палац Незалежнасці на 
навагоднім балі для моладзі! 
Рыхтаваліся доўга: рэпеціравалі 
танцавальныя элементы і падбіралі 
ўбранні — прызнаюцца студэнты 
і старшакласнікі, якіх запрасілі 
на гэта свецкае мерапрыемства. 
Яны дабіліся асаблівых поспехаў 
у навучанні, спорце і творчасці, таму 
могуць ужо і адпачыць з танцамі 
і музыкай. Удзельнічаў у балі 
і кіраўнік дзяржавы Аляксандр 
Лукашэнка. Ён павіншаваў дзяўчат 
і юнакоў з навагоднімі святамі і сам 
вальсіраваў разам з Міс Беларусь‑2018 
і Міс Еўропа‑2018 Марыяй Васілевіч 
пад акампанемент Прэзідэнцкага 
аркестра. Б
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 М  азаіка сВятаў

Н
апярэдадні самых любі-
мых і доўгачаканых святаў 
кожны дзень туды прыяз-
джалі па шэсць-сем тысяч 
турыстаў. Усяго ж за зіму 

там бывае да 100 тысяч чалавек. Пра 
гэта распавяла ў прэс-цэнтры БЕЛТА 
намеснік генеральнага дырэктара па 
турызме Нацыянальнага парка «Бела-
вежская пушча» Ніна Богуш.

У госці да Дзеда Мароза людзі 
прыязджаюць па добры настрой і з ве-
рай у цуд. Толькі ў мінулым го дзе на-
цыянальны парк наведалі 330 тысяч 
турыстаў, з іх — больш за 33 тысячы 
іншаземцаў з больш чым ста краін. 
У лідарах турысты з Расіі, Польшчы, 
Украіны, Латвіі ды Літвы. Але пры-
язджаюць пагасцяваць і з экзатычных 
краёў.

— Сотай краінай была Буркіна-
Фасо, сто першай — М’янма, — уда-
кладніла Ніна Богуш. — Многія госці 
з далёкага замежжа ўпершыню прыяз-
джаюць у Беларусь, ім цікава пагля-
дзець, як мы жывем.

Тым часам гаспадар маёнтка, бе-
ларускі Дзед Мароз, распавядаў, як 
правільна трэба было сустракаць 
Новы год:

— Гэта сямейнае свята. Чым больш 
у навагоднюю ноч збярэцца родных і 
блізкіх за сталом, тым больш будзе ра-
дасці, больш запомніцца свя-
та, будзе больш магчымас-
цяў пажадаць адзін аднаму 
дабра, шчасця і здароўя. 
Мне здаецца, гэта самае 
галоўнае. Неабходныя 
д а б ры н я ,  па -
разуменне, 
пачуццё 
радас-

ці,  астатняе само па сябе дадасца. 
Трэба думаць пра добрае і верыць у 
добрае — гэта першая ўмова для таго, 
каб навагоднія святы прайшлі на вы-
сокім узроўні.

Штогод беларускаму Дзеду Марозу 
дасылаюць каля 17 тысяч лістоў.

— Іх плынь павялічваецца напярэ-
дадні Новага года. Пішуць і дарослыя, 
і дзеці. Таксама прыходзяць лісты з 
суседніх краін, з далёкага замежжа. 
Ёсць пасланні на кітайскай, японскай 
мовах, — распавёў наш Дзед Мароз.

Вядома, наш Дзед сустракаецца са 
сваімі калегамі з іншых краін — Дзе-
дам Марозам з Вялікага Усцюга, фін-
скім Ёўлупукі. Бываў ён у гасцях і ў 
карэльскага Паккайне, бурацкага Сага 
Убугуна, татарскага Кыш Бабаяна.

Летась у маёнтку беларус кага Дзе-
да Мароза адкрылі памятны знак Но-
вага года. Каваную кампазіцыю ўста-
лявалі па суседстве з галоўнай ёлкай 
маёнтка. Памятны знак уяўляе з сябе 
цыферблат гадзінніка, стрэлкі паказ-
ваюць без дзвюх хвілін да Новага года. 
Побач размяшчаюцца галоўныя атры-
буты Дзеда Мароза: валёнкі, посах, ру-
кавіцы і вялікі мяшок з падарункамі. 
Адкрыццё новага арт-аб’екта прымер-
кавана было да 15-годдзя рэзідэнцыі 
зімовага чараўніка.

У АТмАСферы  
дАБрыНі
Рэзідэнцыя Дзеда Мароза ў Белавежскай пушчы стала 
сапраўдным навагоднім брэндам Беларусі

міНСкАя ёлкА 
БылА 
ПрызНАНА 
АдНой  
з НАйлеПшых  
У еўроПе

А
рыгінальная ёлка, якую 
летась устанавілі побач 
са сталічным Палацам 
спорту, прыйшлася да-
спадобы не толькі бе-

ларусам. У спіс прыгажэйшых на-
вагодніх дрэў Еўропы яе ўключыў 
тэлеканал Euronews. 

Ёлка, што трапіла ў топ-ліст, 
была складзена з кольцаў, пакры-
тых серабрыстымі гірляндамі ды 
ліхтарыкамі. Разам з мінскай пры-
гажуняй адзначаны навагоднія 
дрэвы ў Берліне, Парыжы, Празе, 
Будапешце, Дортмундзе ды іншых 
гарадах. 

наталля Лубнеўская
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ПрА шТо гАВорАць  
НА «НяБёСАх»?
Любоў, дабрыня і міласэрнасць. Такі лейтматыў V Міжнароднага каляднага фестывалю батлеечных 
і лялечных тэатраў «Нябёсы», што праходзіў у адукацыйным цэнтры сталічнага Свята‑Елісавецінскага 
манастыра. Яго госці і ўдзельнікі — тэатральныя калектывы з розных краін, гледачы — 
дзеці і дарослыя, якія захавалі цёплае святло дзяцінства ўнутры. А да тых, хто ў сілу важкіх 
прычын не прыехаў на фестываль, акцёры, вясёлыя клоўны і лялечныя персанажы, нават тыя, 
хто не ўдзельнічаў у конкурснай праграме, прыехалі самі — у шпіталі, інтэрнаты, дамы састарэлых — 
і прывезлі разам з казачнымі спектаклямі адчуванне свята...

 Ф  естыВаль

Аляксандр Ждановіч, акцёр тэатра і кіно, мастацкі кіраўнік фестывалю «нябёсы»
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 Ф  естыВаль

С
вае пастаноўкі на 
суд журы і публікі 
прадставілі тэатры 
з пяці краін: Бела-
русі, Расіі, Украіны, 
Эстоніі ды Літвы. 
З беларускага боку, 
у прыватнасці, вы-

ступалі мінскі тэатр лялек «Дзі-
ва», дзіцячы драматычны гурток 
«Жаронцы» з Ракаўскага цэнтра 
народнай творчасці і  сямейны 
тэатр Аляксандра і Ларысы Быц-
ко з вёскі Стойлы, што на Брэст-
чыне. Дарэчы, гэтая творчая сям’я 
ўдзель нічала ў конкурсе не першы 
год. Сёлета прывезла спектакль 
«Калядкі на Палессі» на заходне-
палескім дыялекце. Таксама былі 
ў праграме літаратурныя гасцёўні 
й творчыя сустрэчы, майстар-кла-
сы па беларускіх танцах і гульнях, 
саломапляценні, вырабе Калядных 
анёлаў і мноства забаў.

Увогуле арганізатары атрымалі 
40 заявак ад жадаючых прадставіць 
сваё бачанне батлеечных традыцый 
і лялечнага мастацтва. Былі сярод 
прэтэндэнтаў прадстаўнікі Фінлян-
дыі, Італіі, Іспаніі, Вялікабрытаніі, Із-
раілю. «Але мы не гналіся за колькас-
цю, — падкрэсліў мастацкі кіраўнік 
фестывалю «Нябёсы», акцёр тэатра 
і кіно Аляксандр Ждановіч, — хаце-

лася б гаварыць не пра лічбы, шыры-
ню геаграфіі ды іншыя дасягненні, 
а пра тое, што фестываль мае аса-
блівую атмасферу дабрыні, радасці, 
адчуванне свята Раства Хрыстова, 
якое хацелася падзяліць з іншымі, бо 
самая галоўная каштоўнасць у жыц-
ці — стасункі паміж людзьмі. Наша 
ідэя ў тым, каб з дапамогай малень-
кіх лялек прайсці вялікі шлях да Бога 
і ўславіць яго нараджэнне».

Здавалася б, сюжэты батлеечных 
пастановак маюць дакладна акрэс-
леныя рамкі — строгія, нават ка-
нанічныя, якія не пакідаюць шмат 
месца для творчай фантазіі. «Тым 
не менш удзельнікі год ад году зна-
ходзяць новыя ракурсы ў класічнай 
тэме, — адзначыла нязменны член 
журы фестывалю тэатразнаўца Ка-
цярына Яроміна, малодшы навуко-
вы супрацоўнік аддзела тэатральна-
га мастацтва Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літа-
ратуры НАН Беларусі. — Кожны 
спектакль быў па-свойму адметны, 
цікавы па мастацкім рашэнні, на-
ват унікальны. Разам з тым усе яны 
былі аб’яднаныя агульнай ідэяй 
пра тое, як важна захаваць у сваім 
сэрцы любоў да людзей, веру і даб-
рыню. І незалежна ад таго, на якой 
мове ішоў спектакль — рускай, бе-
ларускай ці ўкраінскай, — галоўнае 

тое, што ўсе яны на мове мастацтва 
даносілі да гледачоў найважнейшыя 
духоўныя каштоўнасці».

Дзіна Тыцюк, яшчэ адна ўдзельні-
ца судзейскай калегіі, дацэнт кафед-
ры эстрады Універсітэта культуры і 
мастацтваў, выкладчыца культуры 
маўлення дадала: «Здавалася б, сёння 
батлейка  — анахранізм, вельмі да-
лёкі ад нас, але выявілася, што ў тых 
ці іншых вёсках ёсць людзі, якія, не 
ведаючы законаў і канонаў батлейкі, 
спасцігаюць іх самі».

Сёле та ж «Нябёсы» прыма лі 
мнос  тва віншаванняў  як афіцый-
ных, ад Міністэрства культуры, Мін-
гарвыканкама, так і сяброўскіх, ад 
даўніх і новых партнёраў, калег. Так, 
актрыса Ірына Вінаградава прыеха-
ла з Германіі ды прывезла ў падару-
нак фэсту ляльку Фелікса, які, між 
іншым, нарадзіўся пяць гадоў таму 
ў Лялечным тэатры казкі Санкт-Пе-
цярбурга.

Таксама віншаванні й падарункі 
да пяцігоддзя «Нябёсаў» зрабілі выха-
ванцы дзіцячага садка і школы «Іхвіс» 
пры Свята-Елісавецінскім манасты-
ры, удзельнікі грамадскай ініцыяты-
вы «Домік інклюзіўны», актрыса Бе-
ларускага дзяржаўнага тэ атра лялек 
Яна Агеенка і многія іншыя.

Вікторыя Целяшук.
Фота аўтара.

кожны спектакль быў па-свойму адметны
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А
б праграме выставы, 
яе гасцях, асноўных 
мерапрыемствах вя-
лікага міжнароднага 
кніжнага форуму — 
наша гутарка з на-
меснікам Міністра 
інфармацыі Ігарам 

Бузоўскім.
— Ігар Іванавіч, дазвольце па-

чаць гутарку з асабістых уражан-
няў. У мінулыя гады мы былі свед-
камі таго, як актыўна й захоплена 
ўдзельнічалі ў выставах творчыя 
калектывы ўкраінскай дыяспары. 
Яны працавалі на вялікім стэндзе, 
прадстаўленым нашымі суседзямі з 
Украіны. Скажыце, а ці ўлічваецца 
пры складанні праграмы кніжнай 
выставы-кірмашу меркаванне, якое 
склалася пра Беларусь і ў свеце — як 
пра краіну шматнацыянальную?

— Безумоўна! Так гістарычна скла-
лася, што Беларусь з’яўляецца гасцін-
най краінай, дзе можна пазнаёміцца з 
культурай, звычаямі многіх народаў. 
У  нас дружна жывуць прадстаўнікі 
многіх нацыянальнасцяў, іх культур-
ная разнастайнасць служыць узаем-
наму ўзбагачэнню. Таму, зыходзячы з 
дадзеных пасылаў, фармуецца й пра-
грама Мінскай міжнароднай кніжнай 
выставы-кірмашу, якая да таго ж ад-
крывае міжнародны каляндар кніж-
ных выстаў і з’яўляецца свайго роду 

справаздачай аб рабоце кнігавыдаўцоў 
Беларусі за мінулы год. І яшчэ, як ка-
жуць, зверкай гадзіннікаў на будучы-
ню. Да прыкладу, у мінулым годзе ў 
кулуарах госці выставы абмяркоўвалі, 
якой літаратуры не хапае публіцы, што 
чытаюць у розных краінах. Высветліла-
ся, што, скажам, расейцы чакаюць но-
вых перакладаў Уладзіміра Караткеві-
ча, у Германіі гатовыя купляць Васіля 
Быкава, дыпламаты ж хацелі б убачыць 
паэму «Пан Тадэвуш» Адама Міцкевіча 
на англійскай мове. Тэма міжнародна-
га супрацоўніцтва, якая была адной з 

галоўных на кніжным форуме летась, 
відавочна не вычарпаная. Дзякуючы 
такому супрацоўніцтву мы рухаемся 
наперад у развіцці важных момантаў, 
якія пашыраюць і ўзбагачаюць кніж-
ную культурную прастору.

— Назавіце, калі ласка, асноўныя 
лічбы, каб паказаць маштаб выста-
вы, якая даўно стала традыцыйнай.

— Мінская міжнародная кніжная 
выстава-кірмаш-2019 па традыцыі 
пройдзе ў Адміністрацыйным ком-
плексе па праспекце Пераможцаў, 14. 
На  плошчах каля 3000  квадратных 
метраў свае экспазіцыі прадставяць 
больш за 300 экспанентаў. Чакаецца, 
што выставу сёлета наведаюць каля 
60 тысяч жыхароў і гасцей сталіцы. 
Цікавыя экспазіцыі прадставяць ЗША, 
Расія, Казахстан, Германія, Польшча, 
Кітай. Безумоўна, знакавай будзе й 
нацыянальная экспазіцыя Рэспублікі 
Беларусь. Чакаецца ўдзел у мерапрыем-
стве прадстаўнікоў больш чым 25 краін 
блізкага й далёкага замежжа. Гэта 
Украіна, Азербайджан, Таджыкістан, 
Узбекістан, Малдова, Латвія, Літва, 
Эстонія, Сербія, Чэхія, Славакія, Італія, 
Францыя, Швецыя, Егіпет.

— Што за сэнс, па-вашаму, за-
кладзены ў асноўным дэвізе выста-
вы: «Больш чым кнігі»?

— Каб вырашаць задачы выставы 
па папулярызацыі чытання, садзеян-
ню развіццю нацыянальнага кніга-

больш 
чым кнігі
Такі асноўны дэвіз XXVІ Міжнароднай кніжнай выставы‑кірмашу, 
што пройдзе ў Мінску 6‑10 лютага
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выдання і продажы кніг, неабходна 
разумець, што час дыктуе новыя патра-
баванні да арганізацыі працы кніжнай 
сферы. Важна не толькі знайсці аўта-
ра, надрукаваць і выставіць у продаж 
кнігу, але патрэбна забяспечыць эфек-
тыўны маркетынг у адпаведнасці з за-
патрабаваннямі часу. Таму ў 2019 годзе 
да працы прыцягнута шырокае кола 
зацікаўленых як на самой пляцоўцы 
выставы, так і за яе межамі — гастра-
фестываль, тэматычная работа кіна-
тэатраў, тэатраў, паэтычны аўтобус, 
кнігарні, бібліятэкі, музеі, нават асо-
бая пляцоўка ў Храме-помніку ў імя 
Усіх святых.

— Якіх яшчэ навінак нам чакаць 
у гэтым годзе?

— Навінкі, як вядома, — паказчык 
развіцця. Арганізатары актыўна пра-
цуюць, каб павялічыць колькасць пля-
цовак выставы, пра якія казаў. Зоны 
актыўнасці будуць па ўсім Мінску. 
Прапрацоўваецца магчымасць паказу 
ў кінатэатрах фільмаў, а ў тэатрах — 
спектакляў, пастаўленых па вядомых 
творах беларускіх пісьменнікаў. Такіх, 
да прыкладу, як спектакль «Пінская 
шляхта» Вінцэнта Дуніна-Марцінкеві-
ча, які можна будзе паглядзець на сцэне 
Тэатра імя Янкі Купалы. Або кінакар-
ціну «У тумане» паводле Васіля Быка-
ва ў Доме кіно. З тэлеканаламі абмяр-
коўваецца пытанне, каб у дні выставы 
ішлі нацыянальныя тэлефільмы, як 
мастацкія, так і дакументальныя, якія 
ўвайшлі ў «залаты фонд» беларускага 
тэлебачання. Мяркуецца таксама перад 
іх пачаткам акцэнтаваць увагу на тым, 
што ў Мінску праходзіць кніжная вы-
става-кірмаш. Акрамя таго, для папу-
лярызацыі выставы і як своеасаблівае 
запрашэнне яе наведаць, а таксама як 
ілюстрацыю карысці ад чытання кніг 
як такога хочам увасобіць ідэю пры-
гатавання ў кавярнях і рэстаранах 
страў, апісаных у раманах і аповесцях, 
апавяданнях майстроў беларускай 
славеснасці. Гэта будзе своеасаблі-
вы гастранамічны фестываль у сіс тэ-
ме грамадскага харчавання. Акцэнт 
на крэатыўныя «літаратурныя» стравы 
можа быць зроблены ў меню. Скажам, 
ва Уладзіміра Караткевіча ў «Дзікім 
паляванні караля Стаха» на балі елі 
пампушкі з часнаком, альбо індычку з 
яблыкамі. Дык вось госці Мінска ды яго 
жыхары, наведаўшы той ці іншы рэста-
ран у дні выставы, дзе прадстаўлена бе-
ларуская кухня, змо гуць тое паспытаць. 

Ёсць у нас яшчэ адна цікавая задумка. 
Хочам па праспекце Пераможцаў пус-
ціць па маршруце так званы паэтычны 
аўтобус, корпус якога будзе аформлены 
ў духу выставы: з яе праграмай, іншай 
рэкламнай інфармацыяй. У  салоне 
аўтобуса загучыць жывое слова. Гэта 
могуць быць вершы, якія прачытаюць 
самі аўтары, а то й лепшыя чытальнікі, 
тыя, хто перамаглі на конкурсе «Жывая 
класіка». У іх рэпертуары ёсць творы як 
беларускіх, так і іншых паэтаў. Важна, 
каб гэты аўтобус даязджаў непасрэдна 
да асноўнай пляцоўкі выставы. Тэры-
тарыяльна гэта не надта зручна, але мы 
думаем і ў гэтым кірунку.

— Мабыць, у бібліятэках Мінска 
таксама будзе вялікая й разнастай-
ная праграма?

— Так, у  іх пройдуць фестывалі 
кнігі, аўтограф-сесіі, сустрэчы чы-
тачоў з пісьменнікамі — як з белару-
скімі, так і з гасцямі з іншых краін. 
Прыдуманая й крэатыўная праграма, 
квэсты, якія прывабліваюць дзяцей да 
чытання. Гэта могуць быць і тэатралі-
заваныя імпрэзы па кнігах дзіцячых 
пісьменнікаў.

— Ці плануецца праца дзіцячых 
пляцовак на асноўнай плошчы вы-
ставы?

— Так, плануецца. Нам, вядома ж, 
важна, каб дзеці прыцягваліся да чы-
тання. Магчыма, у цэнтры выставы 
зробім зону актыўнасці, арт-аб’ект. 
Якім ён будзе — абмяркоўваем. Магу 
прывесці канкрэтныя прыклады. Рых-
туецца жартоўная віктарына «Вярніце 
звяроў у слова», якая пройдзе на На-
цыянальным стэндзе Беларусі. Кары-
стаючыся падказкамі, дзеці адгадаюць 
словы й назвы тых звяроў, якія ад іх 
«уцяклі», з удзелам Музея займальных 
навук «ЭКСПИРИмЕНтуС». Арганіза-
тар — выдавецтва «Народная асвета». 
А на стэндзе Германіі пройдзе квэст 
«Дзіцячы дзень: майструем разам», які 
рыхтуе Амбасада Германіі ў Беларусі.

— Як увасобіце на выставе тэму 
Еўрапейскіх гульняў–2019?

— Пройдзе прэзентацыя кніг, 
прысвечаных тэматыцы II Еўрапейскіх 
гульняў. Прычым у ёй прымуць удзел 
прадстаўнікі Нацыянальнага Алімпій-
скага камітэта, знакамітыя беларускія 
спартсмены. У гэтыя ж дні прапануем 
гасцям выставы наведаць музей На-
цыянальнага Алімпійскага камітэта. 
Будуць таксама іншыя 
мерапрыемствы.

Асноўныя тэмы 
выставы — Год малой 

радзімы і II Еўрапейскія 
гульні. Знойдуць сваё 

адлюстраванне 
таксама юбілейныя 

даты класікаў 
беларускай 

літаратуры, памятныя 
даты ў гісторыі нашай 

краіны

Выстава пройдзе 
6–10 лютага 

на плошчах 
Адміністрацыйнага 

комплексу па праспекце 
Пераможцаў, 14

Інфармацыю 
пра XXVI Мінскую 

міжнародную кніжную 
выставу-кірмаш можна 

знайсці на сайтах 
mininform.gov.by, 

makbel.by, belkniga.by,  
книжная-ярмарка.бел
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— Напэўна ж у дні 
выставы будзе гучаць 

і музыка. Якія ансамблі запрашаеце?
— Без музыкі не  абысціся: з ёю 

ўсё больш урачыста. Да прыкладу, 
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пе-
труся Броўкі» будзе прэзентаваць 
свой выдавецкі праект — кнігу «Ар-
ганы Беларусі» пры ўдзеле Белару-
скай дзярж акадэміі музыкі ў самой 
Акадэміі. Прэзентацыя пройдзе ў 
суправа джэн ні выступленняў сту-
дэнтаў Акадэміі. У адзін з дзён будзе 
на выставе граць і спяваць папуляр-
ны, як вы ведаеце, ансамбль «Стары 
Ольса». Бу дуць выступаць і барды, і 
драматычныя акцёры…

— Ці будуць неяк задзейнічаны ў 
выставе блогеры?

— Пытанне своечасовае. На  ас-
ноўнай пляцоўцы плануецца праца 
не толькі з выдаўцамі, распаўсюдж-
вальнікамі кнігі, але й з людзьмі, якія 
сёння выйшлі за межы яе звычайнага 
разумення. Гэта блогеры. Бо яны сён-
ня ўплываюць на паняцце электрон-
най кнігі, на  распаўсюджанне яе ў 
інтэрнэце. Гэта будуць дыскусіі, якія 
мы арганізуем пад час выстаў, у пры-
ватнасці, плануем пры інфармацый-
най падтрымцы газеты «Аргументы 
и факты в Беларуси» культурна-камер-
цыйны праект. Правядзем спачатку ў 
прэс-цэнтры дыскусію сярод блоге-
раў, а потым паглядзім. Магчыма, гэта 
крыху адхіленая тэма ад тэмы выста-
вы, але сёння ж важна кнігу не толькі 
напі саць, выдаць, але вельмі важна яе 
й прасоўваць.

— Мне здаецца, што гэта якраз 
і суадносіцца з дэвізам выставы: 
«Больш чым кнігі»…

— Можна й так сказаць. Калі раней 
кніга была часткай калекцыі, стаяла 
на стэлажах, то сёння яе трэба пра-
даваць. І так, каб чалавек у гэтым меў 
патрэбу. Трэба ствараць моду на кнігу, 
каб кніга й карыснай, і патрэбнай была. 
Мы ведаем: кніга — гэта свята, элемент 
вольнага часу. Але ў той жа час і эле-
мент выхавання, таму гэты элемент мы 
абавязаны чалавеку прадастаў ляць. 
Гэта задача дзяржавы й грамадства. 
Як гэта рабіць правільна — таксама 
бу дзем абмяркоўваць на выставе.

— Ці плануюцца канферэнцыі з 
блогерамі?

— Так, з імі мяркуем правесці 
міні-канферэнцыі «Новыя тэхналогіі 
і кніга», «NeoBook і сучасная кніга». 
Хацелася б пагаварыць пра тэхнікі й 
методыкі чытання з дзецьмі, пра эма-
цыйны складнік тэкстаў, пра стварэн-
не ўспрымання новых фарматаў кнігі, 
у тым ліку й кніг з дапоўненай рэаль-
насцю, якія ўжо выпушчаныя. Да пры-
кладу, ёсць кніга «Аліса ў краіне цу-
даў». Цікавы быў бы й дыялог пра мову 
й тэндэнцыі сучасных ілюстрацый да 
кніг, пра ўзаемасувязі тэксту з ілю-
страцыяй, нейрафізіялогію чытання. І 
пра тое, як фармуецца мозг дзіцяці ў 
залежнасці ад таго, што яно чытае.

— Наколькі папулярныя бела-
рускія аўтары, якія прымуць удзел 
у выставе?

— Запрашаем тых, чыя творчасць 
знаходзіць водгук у чытачоў. Дарэчы, 

у сацсетках, на іншых пляцоўках час-
та дыскутуецца спрэчнае пытанне 
пра мясцовых аўтараў, пра тое, на-
колькі яны яркія, запатрабаваныя. 
У такіх спрэчках заўсёды ёсць момант 
суб’ектывізму. Мы назіраем, напры-
клад: калі нашы аўтары прэзентуюць, 
скажам, у гандлёвых цэнтрах свае кнігі, 
то за імі чэргі выстройваюцца. Вось мы 
хацелі б гэтыя формы прасоўвання кніг, 
аўтараў вывучыць, каб у  далейшым 
удасканаліць механізмы прэзентацыі.

— Ці мяркуецца правядзенне 
Міжнароднага сімпозіума літарата-
раў «Пісьменнік і час», як тое было 
ў 2018 годзе? І хто яго ладзіць?

— Міжнародны сімпозіум літара-
тараў абавязковы. Ладзяць: Міністэр-
ства інфармацыі, Саюз пісьменнікаў 
Беларусі, Выдавецкі дом «Звязда», 
выдавецтва «Мастацкая літаратура» 
ды Міждзяржаўны фонд гуманітарна-
га супрацоўніцтва дзяржаў-удзельніц 
СНД. У сімпозіуме паўдзельнічаюць 
прадстаўнікі 25  краін. Гэта будуць 
не толькі літаратары, але й тыя, хто 
прасоўвае беларускую кнігу за мяжой 
і лепшую замежную літаратуру ў Бела-
русі, а таксама тыя, хто спрыяе развіц-
цю ды ўмацаванню супрацоўніцтва 
з далёкім і блізкім замежжам. Гэтыя 
людзі — нашы аднадумцы, практыкі, 
якія працуюць ужо не адзін год для 
развіцця кніжнай галіны нашай краі-
ны. Пройдзе ў дні сімпозіума й семінар 
маладых перакладчыкаў, беларуска-
казахскі форум «Літаратурны дыялог 
у прасторы й часе», літаратурныя ве-
чарыны. Гэта будзе пара знаёмстваў, 
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зносін. Як вядома, падобныя сустрэчы 
ўзбагачаюць. Адкрыецца кнігарня 
«Дружба», у якой будуць прадстаўле-
ны кнігі аўтараў розных краін блізка-
га й далёкага замежжа — як на мове 
арыгінала, так і ў перакладзе на рус-
кую, беларускую мовы. У дні выставы 
ў кнігарні запланавана правядзенне 
шэрага прэзентацый і сустрэч з прад-
стаўнікамі краін-удзельніц выставы.

Несумненна, V Міжнародны сім-
позіум літаратараў «Пісьменнік і час», 
які за  гады правядзення па праве 
стаў інтэлектуальнай пляцоўкай для 
абмеркавання надзённых пытанняў 
гуманітарнага й культурнага супра-
цоўніцтва, знакавым міжнародным 
праектам, скіраваным на захаванне 
духоўна-маральных асноў развіцця 
грамадства й дзяржавы, умацаванне 
гуманітарных сувязяў між пісьмен-
нікамі — гэта найбуйное мерапрыем-
ства выставы. Пройдуць і ўрачыстая 
цырымонія ўзнагароджання перамож-
цаў 58-га Нацыянальнага конкурсу 
«Мастацтва кнігі», і цырымонія ўша-
навання пераможцаў конкурсу мала-
дых літаратараў «Першацвет».

— Хто з расійскіх папулярных 
аўтараў прыедзе на выставу?

— Плануецца, што ўдзел прымуць 
як маладыя аўтары, так і знакамітыя. 
Напрыклад, Максім Макарычаў, Ле-
анід Млечын, Міхаіл Велер, Сяргей 
Лук’яненка…

— Як будзе прадстаўлена Бела-
русь?

— Асноўнымі тэмамі нацыяналь-
нага стэнда нашай краіны на выста-

ве стануць Год малой радзімы, юбілеі 
класікаў беларускай літаратуры, зна-
кавыя даты ў гісторыі краіны. Будзе 
арганізаваны шырокі продаж кніжнай 
прадукцыі айчыннай вытворчасці. 
Таксама прадставім праект «У пошуках 
страчанага» вядомага калекцыянера 
Уладзіміра Ліхадзедава. У 2019-м пра-
екту спаўняецца 15 гадоў. Акрамя таго, 
на нацыянальным стэндзе госці ды 
ўдзель нікі выставы змогуць азнаёміц-
ца з арыгіналам унікальнага выдан-
ня  — кнігай Францыска Скарыны 
«Малая падарожная кніга» 1522 года 
выдання, набытай «Белгазпрамбан-
кам». Яшчэ на стэндзе можна будзе 
ўбачыць кнігі — пераможцаў міжна-
роднага й нацыянальнага конкурсу 
«Мастацтва кнігі».

У зоне прэзентацый адбудуцца 
шматлікія сустрэчы з аўтарамі, выдаў-
цамі, мастакамі, прэзентацыі новых 
кніг, пройдзе цырымонія ўзнагаро-
джан ня пераможцаў рэспублікан-
скай акцыі, арганізаванай сумесна з 
Міністэрствам адукацыі, «Пішам кнігу 
разам. Якой мы жадаем бачыць нашу 
Беларусь праз 10 гадоў». У плыні ак-
цыі навучэнцам і студэнтам было пра-
панавана ў 10-ці пунктах прадставіць, 
апісаць: якой будзе наша краіна праз 
10 гадоў.

Пройдзе і ўзнагароджанне пера-
можцаў рэспубліканскага конкурсу 
«Робім па-людску?!» на лепшы магазін 
кнігагандлёвай сеткі ААТ «Белкніга».

— Як будзе арганізавана работа 
з сацсеткамі, якія адлюстроўваюць 
выставу?

— Сёлета створаны персанальны 
сайт Мінскай міжнароднай кніжнай 
выставы www.книжная-ярмарка.бел, 
на якім размяшчаецца ўся інфармацыя 
для ўдзельнікаў і наведнікаў выставы: 
умовы ўдзелу, форма заяўкі, праграма 
мерапрыемстваў, схема выставы, фота-
архіў. Акрамя таго, плануецца стварэнне 
старонак выставы ў сацсетках Facebook, 
Instagram, Twitter, Вконтакте ды іншых.

— Як лічыце: друкаваная кніга 
не здасць сваіх пазіцый?

— Шмат спрэчак усё яшчэ вя дзец-
ца пра мэтазгоднасць друкаванага 
слова — як у нас, так і ў іншых краі-
нах. Але адказ на  гэтае актуальнае 
пытанне дасць само жыццё. У нас 
цікавасць да электроннай прадукцыі 
ўсё яшчэ пераважная, а ў стаўленні да 
кнігі папяровай — зніжаецца. У нека-
торых краінах, наадварот, цікавасць 
да яе расце. Дарэчы, апошнім часам 
мы ўдзельнічалі ў многіх буйных між-
народных кніжных выставах: у Пекі-
не, Франкфурце-на-Майне (Германія) 
ды іншых краінах, дзе бачылі, як жыва 
праяўляецца тая цікавасць. Што гаво-
раць і аналітыкі. Думаю, з часам і ў нас 
інтарэс вернецца. Бо кніга — сацыяль-
ная з’ява, якую стварыў чалавек і якая 
жыве й трансфармуецца ўжо не адно 
тысячагоддзе. З’яўленне інтэрнэту 
(а гэта — той жа тэкст, ін фар мацыя, 
проста іншы спосаб трансляцыі) сён-
ня ўплывае, зменьвае, трансфармуе 
складаныя сістэмы грамадскіх узае-
маадносін. І мы не можам адмаўляць 
яго карысці, як і карысці кнігі.

Гутарыла Валянціна Ждановіч
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С
Сучаснае выдавецтва «Мастацкая 

літаратура» працуе на высокім пра-
фесійным узроўні. Пра тое сведчаць 
шматлікія прэміі, атрыманыя ў роз-
ныя гады. Напрыклад, прэмія «Золата 
Парыжа» (2006), Гран-пры Міжнарод-
нага конкурсу за літаратурна-мастац-
кае выданне Леаніда Несцерчука 
«Напалеон Орда. Шлях да Бацькаў-
шчыны» (2009). Ёсць у выдавецтва 
таксама ўзнагароды на міжнародных 
і рэспубліканскіх выставах-кірмашах. 
Імі «Мастацкую літаратуру» адзначылі 
за поспехі, дасягнутыя ў мастацка-тэх-
нічным афармленні і паліграфічным 
выкананні. А такія вядомыя   серыі кніг 
як «Жыццё знакамітых людзей Бела-
русі», «Зямля мая», «Нашы героі», «Бе-
ларуская аўтарская казка», «Казкі ХХІ 
стагоддзя» набылі папулярнасць і на-
ват сталі візітнай карткай «Мастацкай 
літаратуры». Яно выдае арыгінальныя 
творы беларускіх пісьменнікаў, кнігі 

па літаратуразнаўстве і крытыцы, леп-
шыя творы замежных пісьменнікаў, 
літаратуру для дзяцей і падлеткаў, на-
вукова-папулярную, публіцыстычную 
і юрыдычную літаратуру, мастацкія і 
гукавыя электронныя выданні, вучэб-
на-метадычную літаратуру…

Існуе выдавецтва «Мастацкая літа-
ратура» з 1972 года, у той час яно было 
амаль адзі ным. Таму толькі праз яго 
аўтар меў магчымасць атрымаць про-
пуск у таварыства лепшых пісьмен-
нікаў і паэтаў, стаць знакамітым. 

Сёння шмат чаго змянілася ў свеце 
і, адпаведна, у галіне літаратуры так-
сама. З’явіліся новыя выдавецтвы — 
друкавацца стала прасцей. Адбыліся 
змены і ў «Мастацкай літаратуры». 
Але па-ранейшаму застаюцца высо-
кімі патрабаванні рэдактараў да якасці 
твораў ці перакладаў, а яшчэ — іх імк-
ненне надоўга захапіць увагу чытача й 
прывіць яму густ да «сур’ёзнай» літа-

ратуры. Што гэта значыць і, увогуле, 
якую літаратуру сёння можна чытаць 
— пра гэтае мы разважалі з дырэкта-
рам выдавецтва Алесем Бадаком.  

кніжныя справы

— Алесь Мікалаевіч! Міжнарод-
ная выстава праходзіць ужо 26-ы 
раз, і вы ў ёй зноў прымаеце ўдзел. З 
чым пойдзеце на выставу цяпер?

— Сапраўды так, колькі існуе вы-
става, столькі мы ў ёй і ўдзельнічаем. 
Гэта для нас, кнігавыдаўцоў, — свята. 
З чым ідзем? Ёсць навінкі, якія выдалі 
якраз для кніжнай выставы: новыя 
серыі, новыя аўтары… Напрыклад, 
з’явіцца альманах «Далягляды». Ста-
лы чытач беларускамоўнай літаратуры 
напэўна памятае, што ў 80-я гады гэты 
альманах быў досыць папулярным. У 
«Даляглядах» друкаваліся ўзоры леп-

Веды на 
паліцы

У XXVI Мінскай міжнароднай выставе-кірмашы выдавецтва «Мастацкая 
літаратура» ўдзельнічае не ўпершыню. Як заўсёды, яно прадставіць свае лепшыя 
кнігі, створаныя ў мінулым годзе. Ёсць і яшчэ адна важная для выдавецтва 
місія: абвясціць пераможцаў конкурсу «Першацвет». Гэтая святочная падзея 
традыцыйна адбываецца пад час кніжнага форуму. 
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шай сусветнай літаратуры. І вось ця-
пер мы адраджаем гэтую, так скажам, 
традыцыю. Першы нумар і прэзенту-
ем на кніжнай выставе. Яшчэ, летась 
было падпісана пагадненне з кітайскім 
бокам аб выданні серыі кніг пад агуль-
най назвай «Ключавыя паняцці кітай-
скай думкі і культуры». Напрыканцы 
года выйшла першая кніга гэтай серыі. 
Апроч таго, выдалі своеасаблівую па-
этычную анталогію «Пялёсткі лотаса і 
хрызантэмы. Сто паэтаў Кітая ХХ ста-
годдзя». Таксама ў серыі «Светлыя зна-
кі: паэзія Кітая» ў 2018 годзе выйшлі 
кніга паэта Су Шы «Подых усходняга 
схілу» і зборнік выбраных перакладаў 
Рыгора Барадуліна кітайскіх паэтаў 
розных эпох «Храм на вяршыні гары». 
Увогуле мастацкую кітайскую літара-
туру выдаем вельмі актыўна. 

— Раскажыце пра конкурс «Пер-
шацвет».

— Мы яго праводзім ужо трэці 
раз сумесна з Выдавецкім домам 
«Звязда». Гэта штогадовы конкурс, 
які право дзіц ца ў дзвюх намінацыях: 
паэзія і проза. Ахвотнікаў паўдзель-
нічаць у ім заўсёды шмат, як правіла, 
больш за сотню. А пасля журы трэба 

выбраць 10 лепшых паэтаў і 10 леп-
шых празаікаў. Іх творы і складаюць 
зборнік «Першацвет». Пераможцаў 
конкурсу аб’яўляем якраз на міжна-
роднай выставе. Уручаем дыпломы, 
кагосьці падтрымліваем далей: выдаем 
асобныя кніжкі. Так было, напрыклад, 
з аўтаркамі Маргарытай Латышкевіч, 
Станіславай Умец…   

— Якія пытанні абмяркоўваюцца 
на круглых сталах пад час кніжнага 
форуму?

— Заўсёды цікавыя пытанні перак-
ладу мастацкай літаратуры, таму што 
гэта — адзін з вядучых кірункаў на-
шай дзейнасці. Напрыклад, ёсць у нас 
рускамоўны зборнік «Созвучие», дзе 
друкуюцца творы замежных пісьмен-
нікаў, новая серыя «Бібліятэка замеж-
най літаратуры». Ці, скажам, сёлета 
выйдзе раман «Мадам» вельмі ціка-
вага польскага пісьменніка Антонія 
Ліберы, яшчэ творы фінскіх аўтараў, 
якія пішуць для дзяцей… Але мы ста-
раемся, каб гэты міжнародны дыялог 
быў карысны і  беларускім пісьмен-
нікам, і замежным. Імкнемся, дзякую-
чы сталым кантактам, спрыяць таму, 
каб нашыя аўтары друкаваліся за мя-

жой. Найбольш цесныя, гістарычныя 
сувязі — з краінамі СНД. Там добра 
ведаюць беларускую літаратуру 20-га 
стагоддзя: Васіля Быкава, Івана Ша-
мякіна, Ула дзіміра Караткевіча. Гэта, 
безумоўна, гонар нашай літаратуры, 
але сёння задача — адкрыць для замеж-
нага чытача новыя імёны. Канешне, на 
круглых сталах заўсёды прыемна раз-
маўляць з сусветна вядомымі пісьмен-
нікамі. Летась прыяз джаў, дарэчы, па 
ініцыятыве «Мастацкай літаратуры», 
Горан Петравіч — сусветна знакамітая 
персона, адзін з нашых аўтараў збор-
ніка сербскай прозы 20-га стагоддзя. З 
ім было цікава разважаць пра тэндэн-
цыі ў сусветнай літаратуры. 

чытаць — не перачытаць

— І што цяпер у трэндзе? Да якой 
літаратуры ў чытачоў больш ін-
тарэсу? 

— Любая нацыянальная літарату-
ра — заўсёды разнастайная. Ёсць у ёй 
жанры больш камерныя, ёсць — папу-
лярныя. Фантастыка, 
дэ тэк тыў ці жаночы 

Алесь Бадак кіруе выдавецтвам «Мастацкая літаратура» з 2015 года
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раман — увесь час за-
патрабаваныя, і таму 

часцей перакладаюцца. А вось так 
званая інтэлектуальная проза, напры-
клад, — менш папулярная. Як і ўвогуле 
сур’ёзная літаратура. Але яна грае сваю 
выключную ролю ў развіцці сусветнай 
літаратуры.  

— А што для вас сур’ёзная літа-
ратура?

— Якую перачытваеш. Думаю, 90 
працэнтаў чытачоў «лёгкіх» жанраў не 
перачытваюць напісанае. Такія творы, 

як правіла, будуюцца на нейкай інтры-
зе. Чытачу галоўнае даведацца, чым усё 
скончыцца: ажэняцца героі, развядуц-
ца? Але сур’ёзную літаратуру можна 
кожны раз перачытваць і знаходзіць для 
сябе нешта новае. Яна ніколі не старэе 
ці старэе вельмі марудна. Напрыклад, я 
разоў пяць перачытваў «Майстра і Мар-
гарыту» Міхаіла Булгакава ў розным 

узросце. І кожны раз гэты раман для 
мяне — як новы. А кнігу «Злачынства 
і пакаранне» Фёдара Дастаеўскага я пе-
рыядычна адкрываю ўжо гадоў дзе сяць. 
Мне дастаткова зняць раман з паліцы, 
прачытаць 5 старонак і па ста віць на 
месца. Потым вярнуцца да яго праз год 
і прачытаць яшчэ 10 старонак. У гэтым 
і ёсць сэнс класічнага твора, ён — як до-
брае віно: нельга ўзяць і адразу цалкам 
выпіць. Трэба смакаваць.

— Пра што сёння пішуць аўтары?

— На жаль, літаратура стала кніж-
ным бізнесам. На ёй спрабуюсь зараб-
ляць грошы, адсунуўшы эмоцыі й па-
чуцці, душэўныя пошукі на другі план. 
Цяпер столькі ўсяго рознага ёсць, і ў 
гэтым моры вельмі цяжка вылавіць 
нешта адзінае, новае. Памятаю, прыяз-
джаў да нас Мішэль Луё — французкі 
пісьменнік. Я спытаў, каго з сучаснікаў 

можна пачытаць. Мішэль з тугою адка-
заў: ёсць, канешне, імёны раскручаных 
аўтараў бізнес-літаратуры, але пісь-
меннікі, якіх можна параіць, выдаюц-
ца маленькімі тыражамі ў прыватных 
друкарнях... З другога боку, уся літара-
тура заўсёды круціцца вакол некалькіх 
галоўных тэм: каханне, жыццё, чала-
вечыя адносіны… І кожнае пакаленне 
імкнецца гаварыць на гэтыя тэмы па-
свойму. Чаму не?! Можа быць, камусь-
ці лягчэй знайсці адказы на свае пы-
танні, чытаючы сучасную літаратуру. 
Але класіка — вечная. Яна надчасавая. 
Твор жыве і перажывае нас.

— Я пазнаёмілася ў інтэрнэце з 
меркаваннем, што класіка патроху 
перастае быць класікай,  перастае 
быть патрэбнай: так бы мовіць — 
надта далёка наперад пайшло ча-
лавецтва ў сваім развіцці, а хваля-
ванні Дастаеўскага ці Талстога ўжо 
неактуальныя… Што вы думаеце 
наконт гэтага?

— Я не згодны. Так, у класічнай 
літаратуры заўсёды было менш чыта-
чоў, чым у сучаснай. Але пра некаторых 
сённяшніх куміраў заўтра забудуць. А 
той, хто не вельмі папулярны сярод 
сучаснікаў, можа быць запатрабаваны 
ў будучыні. Глядзіце: калі сабраць ты-
ражы аўтараў за час, пакуль яны былі 
папулярныя, і параўнаць іх з агульнай 

Калі адчуваеш, што табе хочацца 
сказаць нешта важнае, але 
па-свойму, не ў папулярным жанры, 
пішы па-свойму. Як табе хочацца. 
Чытач знойдзецца.
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колькасцю тыражоў тых, каго чыта-
юць і цераз 10, 20 ці нават цераз 100 
гадоў, вы ўбачыце, што ўплыў таго ж 
Дастаеўскага сёння большы, чым су-
пер-раскручаных сучаснікаў. Успышка 
поспеху ў іх караткачасовая: яна асля-
пляе і тут жа гасне. А класічныя «зор-
кі» не так ярка свецяць, але доўга.

— У чым тут сакрэт? Як твор 
становіцца класікай?

— Гэтага ніхто не ведае! Неадна-
разова чуў, як казалі: «Я не прачытаў 
«Вайну і мір». Ведаеце, у літаратуры 
ёсць магічная асаблівасць: сам факт 
існавання таго ж рамана «Вайна і мір» 
ужо робіць свой карысны ўплыў на 
чалавецтва. Усё роўна адчуваеш яго 
энергетыку, яна перадаецца!.. У су-
часных творах такога няма. Таму — я 
ўпэўнены — будзе жыць і Дастаеўскі, 
і Талстой, будуць жыць, французкія, 
амерыканскія, англійскія класічныя 
аўтары… І беларускія! І не так важна, 
колькі разоў іх чытаюць.

— Калі назіраеш за зменамі, якія 
адбываюцца ў сучасным кінемато-
графе, здаецца, што ў сцэнарыстаў 
не хапае часу адлюстраваць глы-
бінны сэнс падзей, стасункаў паміж 
людзьмі… І ў сучаснай літаратуры, 
відаць, адбываецца тое ж самае…

— Справа ў тым, што яна з сама-
га моманту існавання адаптуецца пад 
час — гэта нармальна. Інакш прыйдзе 
страшэнны застой, і літаратурай пе-
растануць цікавіцца ўвогуле. Давайце 
возьмем да прыкладу эпоху Дуніна-
Марцінкевіча, які — заўважу! — не быў 
папулярны ў свой час, і параўнаем яго 
з драматургіяй эпохі Янкі Купалы. Ад-
разу бачна адрозненне! Я кажу не пра 
тэму, а ўвогуле пра літаратурную з’яву. 
Андрэй Макаёнак і Аляксей Дудараў — 
тут таксама бачна, што беларуская 
драматургія развівалася. Далей, Фран-
цішак Багушэвіч ды Янка Купала — аб-
салютна розныя эпохі! Янка Купала і 
Максім Танк… І сучасная паэзія такса-
ма адрозніваецца ад паэзіі 20 стагоддзя.

новае слова ў літаратуры 

— Раскажыце, у якім стане ця-
пер сучасная беларуская паэзія. Мне 
здаецца, гэты жанр працягвае ак-
тыўна жыць толькі ў віртуальнай 
прасторы: маю на ўвазе сацсеткі, 
асобныя блогі… Паэты ўвогуле дру-
куюцца?

— Друкуюцца ды паўсюль! Сёння 
гэта зрабіць няцяжка, калі ў цябе ёсць 
грошы. Але калі мы кажам пра якасць, 
а «Мастацкая літаратура» працуе 
толькі з якаснымі творамі, тут я бачу 
праблему. Вельмі многа імён, але мала 
асоб. І размова ідзе не толькі пра бе-
ларусаў — увогуле, гэта сусветная тэн-
дэнцыя… Мы неяк хацелі адрадзіць 
серыю «Першая кніга паэта». Ведаеце, 
як ні дзіўна пра гэта гаварыць, але не 
знайшлі аўтараў! Хтосьці ўжо выдаў-
ся самастойна, іншых мы не пажадалі 
друкаваць: узровень не дастатковы. 
Між тым, калі ўспомніць 70–80-я гады, 

трапіць у гэтую серыю быў гонар для 
любога паэта, мара яго жыцця. А ця-
пер, маючы грошы, можна паехаць на-
ват у Лондан, у прыватную друкарню. 
Многія тым карыстаюцца: сам сабе 
рэдактар, карэктар, прадавец… Гэта 
насцярожвае, таму что такім чынам 
губляецца якасць. У тым ліку і патра-
бавальнасць аўтара да самога сябе. Я, 
калі сустракаюся з маладымі паэтамі, 
пытаю іх: чые сучасныя вершы вы 
можаце назваць анталагічнымі, зна-
кавымі? І прыводжу ў прыклад паэтаў 
мінулага стагоддзя: Яўгенію Яніш-
чыц, Максіма Танка, Алеся Ра за нава… 
Многія іх вядомыя творы былі напіса-
ныя ў маладым узросце. А цяпер хто з 
вашых равеснікаў, паэтаў 21-га стагод-
дзя папоўніць спадчыну, на вашу дум-
ку? У адказ — цішыня. Таму што коль-
касць вершаў не заўсёды сведчыць пра 
якасць. Тым не менш я люблю мала-
дую паэзію за яе разнявольнасць. Па-
мятаю, гэта было яшчэ ў мае маладыя 
гады, як цяжка выходзіла кніга Алеся 
Разанава «Шлях 360»  — вельмі на-
ватарская, зусім не характэрная для 
нашай тагачаснай паэзіі. Цяжка таму, 
што, лічылася: нацыянальная літара-
тура павінна быць з пэўнымі межамі, 
за якія нельга выходзіць. А сёння — 
пішы пра што хочаш, як хочаш. Усё 
ёсць для самарэалізацыі!

— Як думаеце, беларускія аўта-
ры здольныя сказаць «новае слова» ў 

сусветнай літаратуры? Пра што для 
гэтага трэба пісаць? Можа трыло-
гію, накшталт «50 адценняў шэрага»?

— Вельмі цяжка сказаць новае 
слова — час бяжыць хутка. Памятаю, 
недзе ў сярэдзіне 90-х я задумаў напі-
саць аўтабіяграфічную аповесць пра 
школьныя гады. Але спачатку спытаў 
сябе: наколькі сучасным чытачам буд-
зе цікава даведацца пра мае школь-
ныя гады? Тады я вырашыў у адным 
невялікім творы сумясціць дзве роз-
ныя эпохі: савецкую і цяперашнюю. 
Але пакуль я пісаў, час зноў змяніўся. 
І тыя васьмікласнікі з маёй аповесці, 

якія захапляліся першымі мабільнымі 
тэлефонамі, цяпер не ведаюць без іх 
свайго жыцця. Так, маё новае састар-
эла. Тым не менш, задача любога пісь-
менніка — усё ж такі сказать сваё слова 
ў літаратуры. Калі не ставіць амбіцый-
ную мэту — грош цана такому аўтару і 
такому твору. Але не трэба прагінацца 
пад зменлівы свет. Калі бачыш, што па-
пулярны цяпер жанр табе не па душы, 
не пішы ў ім дзеля выгады! Сапраўд-
ная літаратура заўсёды знойдзе свайго 
чытача. Прыкладаў шмат, можна ўзга-
даць таго ж Стэндаля. Сёння, мабыць, 
ён не зусім вядомы маладому чытачу 
пісьменнік. Але ў другой палове 20-га 
стагоддя ў Беларусі амаль кожны ведаў 
Стэндаля, якога пры жыцці ніхто не 
чытаў! Ён перайшоў са свайго стагод-
дзя ў наступнае і застаўся ў будучыні. 
Таму я кажу: калі сёння пра цябе не 
гаво раць — гэта не значыць, што пра 
цябе не скажуць заўтра. Галоўнае — не 
падладжвацца пад момант, быць самім 
сабой.

— А што вы параіце пачытаць?
— Як я ўжо казаў, літаратура вельмі 

разнастайная, таму не буду нічога вам 
раіць. Кожны без праблем знойдзе тое, 
што яму блізка. Магу сказать, што я 
перачытваю ў апошні час: з замежнай 
літаратуры гэта творы Міларада Паві-
ча і Архана Памука, а з беларускай про-
зы — творы Андрэя Федарэнкі.

Гутарыла Аліса Гюнгер

Класічная літаратура —  
яна надчасавая. Твор 

жыве і перажывае нас.
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Сябар з чУвашыі 
валеры ТУргай
Гэты чувашскі паэт і перакладчык, які раней пераклаў урывак з прадмовы 
Францыска Скарыны да «Кнігі Юдзіф», наведаў Беларусь упершыню ў лютым–сакавіку 
2018 года. Гэта быў час, калі ў Мінску праходзіў Міжнародны сімпозіум літаратараў 
«Пісьменнік і час». А яшчэ ён так захапіўся беларускай паэзіяй, што паспеў падрыхтаваць 
кнігу перакладаў на родную мову твораў лепшых, на яго погляд, майстроў беларускага 
прыгожага пісьменства.
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класікі беларускай літаратуры, творы якіх перакладаў Валеры Тургай

 Л  ітаратурныя суВязі
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ш
то ж яднае Ва-
лерыя Тургая 
з Беларуссю, 
б е л а р у с к а й 
літаратурай?.. 
П а - п е р ш а е , 
сам ён… Вось 
я гартаю ру-

капіс гэтай будучай кнігі. Францыск 
Скарына, Якуб Колас, Янка Купала… 
Так, верш Купалы «А хто там ідзе?» 
таксама перакладзены Валерыем Тур-
гаем. І яшчэ — васемнаццаць твораў. 
І яшчэ — славуты купалаўскі цыкл 
«Санеты»!.. Фактычна — асобны ку-
палаўскі зборнік!..

Зазірнуўшы ў энцыклапедыю «Янка 
Купала», можна даведацца, што верш 
«А хто там ідзе?» упершыню перакла-
дзены на чувашскую мову болей як 
паўстагоддзя назад — чувашскім паэ-
там Эсхелем. І ўвайшоў у кнігу Я. Ку-
палы «Мара» (Чэбаксары, 1957 год). Да 
творчасці Янкі Купалы як перакладчы-
кі спрычыніліся многія чувашскія літа-
ратары. Спрыяла гэтаму і тое, што на 
пачатку Вялікай Айчыннай вайны бе-
ларускі класік спыняўся ў Чэбаксарах 
па дарозе ў Казань. З 27 кастрычніка па 
3 лістапада 1941 года жыў на кватэры 
Сямёна Эльгера. З 3 да 11 лістапада — у 
Доме селяніна. Пра сустрэчу чувашскіх 
пісьменнікаў з Купалам напісаны ўс-
паміны, мастацкія творы. І ў рамане ў 
вершах Пятра Хузангая «Сям’я Аптра-
ман». Купалу прысвечаны і яго верш — 
«Купала ў Чэбаксарах».

Акрамя вершаў народнага песняра 
Беларусі, акрамя яго «Санетаў», у збор-
нік перакладаў Тургая з беларускай паэ-
зіі ўвайшлі творы Максіма Багдановіча, 
Аркадзя Куляшова, Пімена Панчанкі, 
Рыгора Барадуліна, Міколы Купрэева, 
Анатоля Грачанікава, Генадзя Бураўкі-
на, Навума Гальпяровіча, Яўгеніі Яніш-
чыц, Міхася Пазнякова, Анатоля Сыса, 
Віктара Шніпа, Алеся Бадака, Марыі 
Кобец, Таццяны Сівец, Валерыі Радунь 
(Саротнік), Юліі Алейчанкі.

І трэцяе, што вылучае «белару-
скасць» чувашскага паэта і перак-
ладчыка — Валеры Тургай актыўна 
ладзіць сустрэчы, вечары, звязаныя 
з беларускай тэмай, беларускай літа-
ратурай. Сябруе, лістуецца з мінскім 
Літаратурным музеем Янкі Купалы. 
На дзень нараджэння Купалы збірае 
на адной з культурных пляцовак Чэ-
баксар усіх, каму цікавая беларуская 
літаратура і паэзія.

Вось як праходзіла такая сустрэча 
10 ліпеня 2018 года у Нацыянальнай 
бібліятэцы Чувашскай Рэспублікі. 
Сярод арганізатараў Купалаўскага ве-
чара — Чувашскі рэспубліканскі фонд 
імя Міхаіла Сеспеля і Нацыянальная 
бібліятэка Чувашскай Рэспублікі. 
Першымі на сустрэчы прыхільнікаў 
таленту беларускага песняра былі 
агучаны прывітальныя тэлеграмы з 
Беларусі. Ад Міністэрства інфарма-
цыі Беларусі, ад Саюза пісьменнікаў. 
І  — ад Дзяржаўнага літаратурнага 
музея Янкі Купалы. Затым выступіў 
Валеры Тургай. Ён падзяліўся ўра-
жаннямі пра Беларусь сённяшнюю, 
расказаў пра гасцяванне ў Мінс-
ку ў час  IV Міжнароднага сімпозі-
ума літаратараў «Пісьменнік і час» 
у межах XXV Мінскай міжнароднай 
кніжнай выставы-кірмашу. Валеры 
Тургай прачытаў свае пераклады тво-
раў беларускіх паэтаў на чувашскую 
мову, сярод іх і вершы Янкі Купалы. 
Сваімі ўспамінамі пра Дні літаратуры 
і музыкі Беларусі ды Чувашыі, якія 
праходзілі ў 1973 го дзе, падзяліліся 
іх удзельнікі — народныя паэты Чу-
вашыі Юрый Семендэр і Парфірый 
Іваноў, пісьменнікі Віктар Аўчароў і 
Раіса Сарбі, літаратуразнаўца доктар 
філалагічных навук Юрый Арцем’еў. 
Якраз незадоўга перад вечарынай 
у часопісе «Халах шкуле. Народная 
школа», які выходзіць у Чэбаксарах, 
быў надрукаваны артыкул навуко-
вага супрацоўніка Дзяржаўнага літа-
ратурнага музея Янкі Купалы Галіны 
Воранавай, прысвечаны стасункам 
народнага песняра Беларусі з Чува-
шыяй. Выступоўцы на вечарыне ў 
адзін голас гаварылі пра неўміру-
часць купалаўскай творчасці, параў-
ноўвалі яго з класікам чувашскай 
нацыянальнай літаратуры Міхаілам 
Сеспелем. Звярнулі ўвагу на ролю Ку-
палы ў фарміраванні сучаснай бела-
рускай мовы… Нагадалі, што творы 
беларускага песняра перакладзены 
болей як на 100 моў народаў свету… 
Будзем спадзявацца, што такія веча-
рыны беларускай паэзіі, такія імпрэ-
зы, прысвечаныя творчасці Янкі Ку-
палы, стануць сістэмнымі.

А цяпер Валеры Тургай яшчэ 
збіраецца заснаваць у Чувашыі тава-
рыства дружбы, сяброўства з Бела-
руссю. Упэўнены, што ў яго тое атры-
маецца.

Алесь Карлюкевіч

 � Штрыхі да партрэта

У Чэбаксарах, Чувашыі добра 
ведаюць паэта і перакладчыка Ва-
лерыя Тургая. Асоба яркая, неар-
дынарная. Ён шмат увагі ў сваім 
жыцці й творчасці надае арганіза-
цыі стасункаў чувашскай нацыя-
нальнай літаратуры з літаратура-
мі народаў свету. Выдаў асобнай 
кнігай пераклады паэзіі кітайскіх 
майстроў слова Ду Фу і Лі Бо. Шмат 
перакладае з рускай паэзіі. Такса-
ма пераклаў на чувашскую мову 
творы Мустая Карыма, Габдулы 
Тукая, Расула Гамзатава, Кайсына 
Куліева, Аліма Кешокава…

Валеры Тургай (нарадзіўся ў 
1961 годзе, вёска Пачынок-Інэлі, 
Камсамольскі раён, Чувашыя) — 
заслужаны работнік культуры 
Чувашскай Рэспублікі, лаўрэат 
прэмій імя Міхаіла Сеспеля, Іва-
на Якаўлева, Фатыха Карыма. На-
родны паэт Чувашскай Рэспублікі. 
Заслужаны работнік культуры 
Рэспублікі Татарстан. Ганаровы 
грамадзянін горада Асцёр Чарні-
гаўскай вобласці Украіны. Аўтар 
многіх арыгінальных паэтычных 
зборнікаў на чувашскай мове — 
«Святло крыніцы» (1989), «Белы 
парцалянавы кубак» (1994), «Бу-
дзем жыць!» (1999), «Душа мая, 
душа…» (2003), «Ноч-мелодыя» 
(2004)… У 2000–2008 гады ўзна-
чальваў праўленне Саюза пра-
фесійных пісьменнікаў Чувашыі, 
з’яўляецца старшынёй Чувашска-
га рэспубліканскага грамадска-
га дабрачыннага фонду Міхаіла  
Сеспеля. 

 Л  ітаратурныя суВязі
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П
а традыцыі акрамя 
ўласна кніг на выста-
ву прыедуць аўтары, 
якія трывала і плён-
на супрацоўнічаю-
ць з выдавецтвам, а 
таксама і некаторыя 
героі. Так, у апошнія 

некалькі гадоў там крыху «мадэрні-
завалі» свой галоўны рарытэт — вя-
домую біяграфічную серыю «ЖЗЛ» 
(«Жыццё знакамітых людзей») — і з 

2005 года пачалі выдаваць кнігі пра 
сучаснікаў з пазнакай «Біяграфія пра-
цягваецца».

Цікавым трэндам стала і выданне 
біяграфічных зборнікаў, у іх расказва-
ецца пра герояў, якія мелі дачыненне 
да важных гістарычных па дзей. Ка-
нонам і ўзорам кніг падобнага кштал-
ту ў «Молодой гвардии» называюць 
работу беларускага аўтара — тэле- і 
радыёвядучага, гісторыка, сцэнары-
ста, журналіста Вячаслава Бандарэн-

кі — зборнік «Героі Першай сусвет-
най». Сам аўтар прызнаецца, што на 
збор фактаў для кнігі спатрэбілася 
амаль сем гадоў, затое вынік пераў-
зышоў усе чаканні: кніга атрымала 
Усерасійскую гістарычна-літаратур-
ную прэмію «Аляксандр Неўскі», 
прычым упершыню ўзнагарода была 
прысуджана нерасійскаму пісьмен-
ніку. Летась «Молодая гвардия» вы-
дала новую работу нашага суайчын-
ніка — кнігу серыі «ЖЗЛ», у якой 
расказваецца пра «духоўніка ўсяе 
Русі», чыё імя вядомае на ўвесь хрыс-
ціянскі свет, айца Іаана Крэсцьянкі-
на. Дарэчы, прадстаўнікі выдавецтва 
расказалі: яшчэ адна з задач паездкі 
ў Беларусь — пошук новых аўтараў. 
«Мы адкрытыя да супрацоўніцтва, 
і вельмі зацікаўленыя ў тым, каб у 
серыі «ЖЗЛ» расказвалася і пра бе-
ларускіх дзеячаў, пра беларусаў — ге-
рояў Вялікай Айчыннай вайны, у тым 
ліку Сталінградскай бітвы, біяграфіі 
іншых выдатных асоб. І, на наш по-
гляд, лепш, каб кнігі на беларускія 
тэмы пісалі людзі, якія жывуць тут, 
глыбока ведаюць і любяць гэту зям-
лю, яе гісторыю», — гаворыць пер-
шы намеснік дырэктара выдавецтва 
Уладзіслаў Бадзякін. Таму «малада-
гвардзейцы» сустракаюцца ў Мінску 
не толькі з журналістамі, але таксама 
з чытачамі і літаратарамі, якія маглі 
б узяцца за пэўныя беларускія тэмы.

Вікторыя Целяшук

«молодая  гвардия» 
шУкае  беларУСкіх 
аўТараў
Найстарэйшае на постсавецкай прасторы выдавецтва «Молодая гвардия» таксама рыхтуецца  
да ўдзелу ў XXVІ Мінскай міжнароднай кніжнай выставе‑кірмашы

 К  ультурная прастора
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 К  ультурная прастора

бБіблію чалавецтва ўсё яшчэ працягвае адкрываць, невы-
падкова яе назвалі «жывой кнігай». 

«Практыка іншых краін, дзе Святое Пісанне пераклада-
ецца рэгулярна, паказвае, што чым большая колькасць якас-
ных перакладаў, тым большая магчымасць у носьбіта мовы 
наблізіцца да разумення Бібліі. Кожны новы пераклад будзе 
іншы, і гэта — чарговы скарб, — заўважае доктар сакраль-
най тэалогіі, біблеіст Ірына Дубянецкая. — Біблію не трэба 
перапісваць, яе трэба перачытваць. На маю думку, ідэальны 
пераклад для ХХІ стагоддзя павінен растлумачыць сучаснаму 
чытачу тое, што мог зразумець чалавек у старажытныя часы. 
Для гэтага абавязкова патрэбны каментарыі, важна паспра-
баваць актуалізаваць тэкст, які быў напісаны ў першым ты-
сячагоддзі да нашай эры».

Многія даследчыкі ўпэўненыя, што Святое Пісанне трэ-
ба перакладаць менавіта з арыгінала, тым больш што людзі, 
якія валодаюць старажытнымі мовамі, могуць адкрываць но-
выя словы і іх значэнні. Але, на жаль, сёння старыя мовы не-
запатрабаваныя, той жа іўрыт перастае выкладацца не толькі 
ў Беларусі, але і ў многіх замежных універсітэтах. Калі ж пры 
стварэнні Бібліі па-беларуску выкарыстоўваць ужо існуючыя 
пераклады, можна не толькі скапіяваць чужыя памылкі, але і 
нарабіць сваіх. Тым больш што перакладчыкі сутыкнуліся з шэ-
рагам праблем. Напрыклад, ім трэба было вырашаць, як падаць 
назвы раслін, музычных інструментаў, прадметаў штодзённага 
побыту, пра якія згадваецца ў «жывой кнізе», але сёння цяжка 
альбо наогул немагчыма ўявіць, як яны выглядалі.

Пры стварэнні беларускай Бібліі важна максімальна пе-
радаць не толькі яе змест. У кожнага евангеліста непаўторны 
стыль, свая манера аповеду. Бяспрэчна, каб захаваць жанра-
выя прыкметы, падаць вершы з «Кнігі кніг», да працы над су-
часнымі выданнямі неабходна далучаць і літаратараў, паэтаў. 
«Трэба максімальна перадаць усё, што ёсць у Бібліі, у тым ліку 
і яе паэтычнае хараство. Слова Божае не даходзіць да сэрцаў, 
калі яно не выказана так, як у Бібліі, у адзіна магчымай фор-
ме», — упэўнена Галіна Сініла, кандыдат філалагічных навук, 
прафесар кафедры культуралогіі факультэта сацыякультур-
ных камунікацый БДУ.

Неаднолькавае выкарыстанне рэлігійнай лексікі ў прак-
тыцы канфесій нашай краіны прывяло да таго, што сёння 
нават геаграфічныя назвы і асабовыя імёны падаюцца па-
рознаму. Але ці на карысць такія разыходжанні літаратурнай 
беларускай мове? Ужо не раз падымалася пытанне пра неаб-
ходнасць стварэння адзінага для ўсіх перакладу, тым больш 
што Біблія старэйшая за рэлігіі і канфесіі.

«Калі б мы ўзялі нават пераклады 30-гадовай даўнасці, 
то казалі б пра «розныя мовы», таму што там выкарыстана 
не толькі іншая лексіка, але і розныя арфаграфічныя і грама-
тычныя традыцыі. Цяпер мы ўжо не гаворым пра разнабой 
у арфаграфіі і граматыцы, усё ж набліжэнне у гэтых адносі-
нах ідзе. Мы маем нарматыўную беларускую мову, — заў-
важае кандыдат філалагічных навук, вядучы навуковы су-
працоўнік Інстытута мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі Ірына Будзько. — Сёння мы гаворым толькі 
пра розніцу пры ўжыванні лексем, слоў. Але варыянтнасць у 
нейкай тэрміналагічнай групе — гэта нармальна, асабліва для 
моў, якія развіваюцца. Тут важная проста фіксацыя».

Трэба вырашаць і пытанне з тым, як сакральную лексіку 
падаваць у сучасных лексікаграфічных выданнях. На пры-
клад, цяпер вядзецца работа над вялікім тлумачальным 
слоўнікам беларускай мовы. Вучоныя Інстытута мовазнаўст-
ва прапанавалі падаваць у ім розныя варыянты з перакладаў 
біблейскіх тэкстаў, але пры гэтым выпрацаваць сістэму памет 
(накшталт «праваслаўнае», «каталіцкае», «пратэстанцкае»), 
каб было бачна, якая форма ўжываецца ў царкве, а якая ў 
касцёле.

«Пераклад Слова Божага, які не прызначаны для выкары-
стання ў храме, нельга лічыць паўнавартасным у місійным 
прызначэнні», — упэўнены доктар філалагічных навук, пра-
фесар, член аўтарскага калектыву па перакладзе кніг Бібліі 
на беларускую мову Іван Чарота. Але Біблія не стане «жывой 
кнігай», калі яна не дойдзе да чытача па-за царквой. І тут важ-
на, каб беларускі пераклад яе быў даступны, бо, напрыклад, 
яшчэ пару гадоў таму набыць Біблію на роднай мове было 
даволі праблематычна.

Алена Дзядзюля

СвяТоЕ  
піСаннЕ 
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 Ш  чырая размоВа

«Культура для 
кожнага з нас — 
гэта надзённая 
неабходнасць» 

аляксандр 
канюк:

Што ёсць у жыцці Генеральнага пракурора Беларусі, акрамя асноўнай працы? 
І ў якія моманты ён аддалены ад вырашэння праблем, звязаных з высокай 
дзяржаўнай пасадай? Пра гэта і многае іншае Аляксандр Уладзіміравіч распавядае 
ў эксклюзіўным інтэрв’ю часопісу.
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 Ш  чырая размоВа

С
алдатамі не нараджаюцца — салдатамі ста-
новяцца. Гэтая прымаўка, што ўвайшла 
нават у прыпеў адной з папулярных савец-
кіх песень, справядлівая і ў дачыненні да 
людзей, якія займаюць адказныя дзяржаў-
ныя пасады. Вось і наш суразмоўца зусім і 
не марыў пра вайсковую службу, але жыццё 
склалася так, што мае цяпер званне гене-

рал-палкоўніка: яму адпавядае яго цяперашні чын дзяр-
жаўнага саветніка юстыцыі 1 класа.

Зрэшты, у вялікай і шчырай гутарцы з Аляксандрам Ка-
нюком тэмы, што тычацца працы Генеральнага пракурора, 
асноўнымі не былі. Бо нашы калегі, а таксакма сацыяльныя 
сеткі (ёсць і старонка Генпракуратуры Беларусі ў Instagram) 
дастакова інфармуюць пра тое грамадскасць. Таму, скары-
стаўшыся выпадкам, распытвалі мы суразмоўцу і пра та-
кія дэталі, якія ў падзейнай, аператыўнай журналістыцы 
лічацца лішнімі, недарэчнымі. Тым не менш, мы ўпэўне-
ныя: менавіта ў размове такога фармату лепш за ўсё можна 
разгледзець асобу неардынарнага чалавека, з дзейнасцю 
якога ў Беларусі атаясамліваюць дзяржаўныя прыярытэ-
ты законнасці ды правапарадку. Бо, як вядома, «задачамі 
пракуратуры з’яўляюцца забеспячэнне вяршэнства пра-
ва, законнасці і правапарадку, абарона правоў і законных 
інтарэсаў грамадзян і арганізацый, а таксама грамадскіх і 
дзяржаўных інтарэсаў». Больш падрабязна пра тыя задачы 
можна пачытаць тут: http://www.prokuratura.gov.by/by/.

Раскрыем невялікі сакрэт, каб было зразумела, чаму з 
Генпракурорам гаворым пра пытанні культуры і ўскосна 
з імі звязаныя. Аляксандра Канюка з жонкай час ад часу 
можна ўбачыць на прэм’ерах Вялікага тэатра Беларусі, 
на месцах, дзе звычайна сядзяць ганаровыя госці. Пра 
сустрэчу, інтэрв’ю мы таксама там дамовіліся: у антракце 
аднаго са спектакляў нядаўняга IX Міжнароднага Каляд-
нага опернага форуму. Дарэчы, Аляксандр Уладзіміравіч 
зрэагаваў на прапанову імгненна: «Ды хоць зараз!». Але 
час у яго рабочым графіку знайшоўся пасля Каляд.

Папярэдне і звышзадачу размовы мы сфармулявалі 
так: пра культуру нашага жыцця, у прыватнасці, культуру 
маральную і прававую — як складнікі духоўнай культу-
ры. І, вядома ж, нам хацелася больш даведацца пра асо-
бу Генпракурора краіны: яго жыццёвы шлях, прынцыпы 
жыцця, прыярытэты, захапленні, музычныя і тэатраль-
ныя прыхільнасці. А сама размова, хоць і былі пытанні 
падрыхтаваныя загадзя, склалася, як кажуць, у фармаце 
сяброўскай гутаркі.

— Мы з вамі, Аляксандр Уладзіміравіч, сустракаем-
ся як са старым знаёмым: часта бачымся на прэм’ерах 
у Вялікім тэатры…

— Так, і мне вашы твары крыху знаёмыя. Да таго ж 
я чытаў раней часопіс «Беларусь» — гэта знакавае выданне 
для нашай краіны.

— …І ўнікальнае! Часопіс, па сутнасці, адлюстроў-
вае жыццё Беларусі, яе сувязі з светам амаль 90 гадоў: бо 
выдаецца з 1930 года. Некаторы час ён уваходзіў у склад 
медыяхолдынга «Советская Белоруссия», сёння гэта ўжо 
Выдавецкі дом «Беларусь сегодня». А часопіс «Bеларусь. 
Belarus», як і газету «Голас Радзімы», перавялі паўгода 
таму ў Выдавецкі дом «Звязда». Гэтыя выданні працу-
юць цяпер у тандэме.

— Мы з вамі, Іван Іванавіч, неяк сустракаліся і ў рэдак-
цыі газеты «Савецкая Беларусь»…

Іван:
— Тады я быў супрацоўнікам «СБ», і вялікая размова 

ў фармаце круглага стала праходзіла ў рэдакцыі па тэме 
«судовая абарона», мы з калегам рыхтавалі матэрыялы 
да друку. Вы тады Ваенны суд яшчэ ўзначальвалі. А паз-
ней мы сталі бачыцца ў Вялікім тэатры. Добра ведаем 
Генеральнага дырэктара тэатра Уладзіміра Грыдзюшку. 
Я і па ранейшай сумеснай працы яго ведаю. Рабілі такса-
ма вялікае інтэрв’ю з ім, пішам і пра Вялікі тэатр.

— Мы з Уладзімірам Паўлавічам таксама даўно 
пазнаёміліся: яго сын абараняў кандыдацкую, а я, працу-
ючы ў Вайсковым судзе, даваў заключэнне на дысертацыю. 
Да таго ж, мы — абодва «афганцы», у савецкі час у Афгані-
стане былі, у Мінску перасякаліся на нашых мерапрыемст-
вах, пазнаёміліся бліжэй.

— Свайго роду баявое братэрства. Ён, помніцца, па 
камсамольскай, моладзевай частцы ў Афганістане пра-
цаваў…

— Тое для многіх мужчын была добрая школа жыцця. 
Мы, дарэчы, рыхтуем з Віктарам Уладзіміравічам Шэйма-
нам на 15 лютага мерапрыемства: да 30-годдзя вываду са-
вецкіх войскаў з Афганістана. (Віктар Шэйман — кіраўнік 
спраў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. — Аўт.). Гэта вя-
лікае свята: 30 гадоў таму нашы хлопцы перасталі гінуць 
удалечыні ад Радзімы, і гэта вельмі важна.

— Мерапрыемствы пройдуць па ўсёй Беларусі?
— Так, таму што праз Афганістан прайшлі тысячы бе-

ларускіх вайскоўцаў. Нас запрашаюць і ў Маскву, у Крам-
лёўскі палац, але тут будзе і свая праграма. Нам важна з 
нашымі хлопцамі пабыць.

— Вы ў якіх войсках там служылі?
— У ваенным трыбунале 40-й Арміі. Па адукацыі я — 

юрыст, па той жа юрыдычнай сцежцы быў і ў абмежаваным 
кантынгенце савецкіх войскаў у Афганістане. (Абмежа-
ваны кантынгент савецкіх войскаў у Афганістане — гру-
поўка Узброеных Сіл СССР на тэрыторыі Дэмакратычнай 
Рэспублікі Афганістан у перыяд афганскага канфлікту 
1979–1989 гадоў. — Аўт.) 

— Аляксандр Уладзіміравіч, як вам зручней будзе да-
лей весці размову: па пытаннях, якія перад вамі, альбо 
ў вольным стылі?

— Буду прытрымлівацца прыкладнага сцэнарыю, але 
дамашніх нарыхтовак, як кажуць, у мяне няма (усміхаец-
ца). Шчыра кажучы, нават калі выступаю перад людзьмі, 
то стараюся рабіць гэта без паперак. Я выкладаю ў некато-
рых вну, і мне падабаюцца такія зносіны з людзьмі. А па-
чынаеш з паперкі чытаць — яны не ўспрымаюць. Можна 
тут жа адчуць: няма зваротнай сувязі, а яна — самае га-
лоўнае.

Цяпер — па пытаннях пра дзяцінства, бацькоў… Я з 
простай рабочай сям’і. Мама рабочай была, на заводзе, ба-
цька, Уладзімір Аляксандравіч, — кіроўца-дальнабойнік. 
Ён рана памёр: мне было тады 14, сястры 12, а яму толькі 
42 гады. Мама, Надзея Канстанцінаўна, пайшла з жыцця 
ў 2011-м. Яна дваіх нас паставіла на ногі. Дарэчы, самыя 
лепшыя ўспаміны дзяцінства ў мяне засталіся і ад летніх 
вакацый, якія праводзіў на малой радзі-
ме — у роднай цёткі, Соф’і Аляксандраўны стар. 28
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 ў вёсцы Ханявічы. Гэта Свіслацкі раён Гро-
дзеншчыны. Там я ў поўнай меры прылучыў-

ся да нялёгкай сялянскай працы: навучыўся касіць звычай-
най касой, дровы калоць — і цяпер умею і люблю гэта рабіць. 
Там я пасвіў і кароў, і авечак, нават бульбу сошкай — конь 
у запрэжцы, абганяў. У нас казалі — абыходзіў.

— Такія летнія канікулы ў вёсцы, напэўна, былі важ-
ныя, каб адчуць глыбінную сувязь з роднай зямлёй, са 
сваёй крэўнай раднёй… А мама ваша, мабыць, паспела 
яшчэ адчуць задавальненне ад таго, што вы, як у народ-
зе кажуць, выйшлі ў вялікія людзі?

— Так, я стаў Генеральным пракурорам 20 верасня ў 
тым жа годзе, калі яна 28 снежня памерла. Яшчэ пытала-
ся: Саша, а хто ты па званні? Ты ж быў генерал Узброеных 
сіл. Мама, суцяшаў яе, гэта нармальна, гэта павышэнне. 
Пазней я званне генерал-палкоўніка атрымаў. Ёй гэта 
было важна, як, напэўна, і любой маці. Яны ж заўсёды 
за нас перажываюць…

— Адкуль яе родавыя карані былі?
— З Днепрапятроўска, з Украіны (з 2016 года — горад 

Дніпро. — Аўт.). Але яшчэ мая бабуля, яе мама, пераехала 
жыць у Беларусь. А бацька родам са Свіслацкага раёна, з 
вёскі Ханявічы: ён — чысты беларус. Таму ў мяне белару-
ска-ўкраінскія карані. А жонкі маёй — з Кубані, з Расіі. Мы 
там бываем перыядычна.

— Тры славянскіх народа ў вашым родзе, клане пера-
пляліся…

— Ну, як звычайна: гэта, можна сказаць, класіка ў 
беларусаў… Калі я скончыў школу ў Гродне, то паступіў 
на юрыдычны факультэт у Беларускі дзяржуніверсітэт. 
Гэта было складана тады зрабіць — але я ж добра вучыў-
ся. Здаў экзамены на ўсе пяцёркі, але не быў медалістам. 
Затое ў школе займаўся шахматамі і боксам — адначасова.

— Гэта значыць, і розум, і цела трэніравалі…
— Нічога дзіўнага ў тым няма. Дарэчы, у Маскве ўжо 

ёсць федэрацыя шахбокса (chessboxing). Такі від спорту 
развіваецца: тры раўнды на баксёрскім рынгу і тры раўнды 
за шахматнай дошкай. Не чулі пра такое?..

— Ну проста біятлон для сапраўдных мужчын!..
— Я бачыў гэтыя матчы, хоць яны не вельмі пашыра-

ныя пакуль. Але спорт развіваецца, і гэта нармальна. Хоць 
на першы погляд ёсць супярэчнасць, эклектыка… Я зай-
маўся сур’ёзна шахматамі: выканаў другі дарослы разрад. 
І гэта дапамагло мне паступіць ва ўніверсітэт — я таго 
не хаваю. На сумоўі ў мяне спыталі: а што ты ўмееш? Пя-
цёрачнікаў, так бы мовіць, у нас шмат… І потым я ўсе пяць 
гадоў іграў за факультэт.

— У Беларусі ёсць моцныя шахматныя традыцыі — 
успомніць хоць бы такіх гросмайстараў, як Барыс Гель-
фанд, Віктар Купрэйчык… Па-ранейшаму ёсць масавая 
цікавасць да шахмат. І, мабыць, не выпадкова ў Мін-
ску ў 2022-м упершыню пройдзе Сусветная шахматная 
алімпіяда…

— Мы чакаем гэтую алімпіяду: яна будзе ўнікальная… 
Шахматамі ў школе я  займаўся сур’ёзна, нават думаў 
прысвяціць сябе ім. Але разумеў: калі б бацька, як цяпер 
кажуць, быў алігарх, ці маці, то я, можа, так і зрабіў бы. 
Мне вельмі падабаецца гэтая гульня!

— Калі б тыл…
— Так, а мне ж трэба было самому ў жыцці абара-

няцца. Ну і сястра яшчэ ёсць — Ала Уладзіміраўна, ма-
ладзейшая за мяне на два гады, скончыла гістарычны 
факультэт БДУ, яна ў Віцебску жыве. Калі ў 82-м я за-
вяршыў вучобу ва ўніверсітэце, была такая сістэма: 
адслужыць трэба было два гады ў арміі. Я й служыў 
камандзірам узвода. Але паколькі юрыст па адукацыі, 

то паўтара года выконваў абавязкі 
следчага Ваеннай пракуратуры — 
гэта ў так званай Барысаўскай арміі. 
(У войсках, дыслакаваных пад бела-
рускім горадам Барысавам. — Аўт.). 
Гэта і абумовіла далейшы жыццёвы 
шлях. Пасля ўніверсітэта я плана-
ваў заняцца навукай, працаваць 
у  Акадэміі навук Беларусі  — мне 
гэта вельмі падабалася. Але быц-
цё вызначае свядомасць: стары 
Маркс меў рацыю… Калі б у мяне 
быў матэрыяльны «тыл» — я б так 
і зрабіў. Аднак, заканчваючы служ-
бу ў войску, я ўжо ажаніўся, таму 
застаўся ў войску, у ваеннай юсты-
цыі. Па-першае, афіцэры разы ў два 
больш атрымлівалі, чым маладыя 
спецыялісты «на гражданке». Ска-
жам, малады пракурор ці суддзя — 
130–140 рублёў, а камандзір узвода, 
гэта значыць я, — 260. Ёсць розніца. 
Па-другое, на  мне  — жонка, і мы 
планавалі павелічэнне сям’і на той 
час. Перайшоўшы ў сістэму ваеннай 
юстыцыі, стаў я  служыць у  Ваен-
ным трыбунале — мяне прыцягва-
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ла судзейская работа. І гэта быў яшчэ Савецкі Саюз, 
упраўленне Ваенных трыбуналаў Міністэрства юстыцыі 
СССР. Ваенныя суды былі — саюзнага падпарадкаван-
ня. І мне, старшаму лейтэнанту ў 84-м, пасля майго да-
кладу было загадана ехаць на службу ў Казахстан. Гэта 
быў Байканур, касмічныя войскі — тады яны называлі-
ся ракетнымі. Я служыў у трыбунале Ракетных войскаў. 
А ў 85-м, 19 жніўня, мне загадалі ехаць служыць у Аф-
ганістан. І быў я там роўна два гады: па 19 жніўня 87-га. 
Шчасна для мяне ўсё завяршылася, хоць прыйшлося 
паездзіць па краіне: зона абслугоўвання вялікая была. 
Па гэты час добра памятаю афганскія гарады. Выразна 
ў памяці ўсё засталося. Назвы афганскія. Нядаўна ў Тад-
жыкістане сустракаўся з Генпракурорам Афганістана. 
Яны цяпер уваходзяць у ШАС (Шанхайская арганізацыя 
супрацоўніцтва. — Аўт.). А Беларусь там са стасусам на-
зіральніка. І я ўспомніў, як мы на БТРы — (бронетран-
спарцёр — Аўт.) ездзілі ў Баграм, лёталі на верталёце ў 
Кандагар ды іншыя гарады.

— Ніяк не фіксавалі на паперы свае ўспаміны?
— Не, і неяк не задумваўся пра гэта. Цікавая думка, 

вядома, на будучыню. Дарэчы, хачу заўважыць: некато-
рыя падзеі сучаснай штодзённасці ў памяці не так ярка 
адкладваюцца — а тое, што было 32 гады таму, выразна 
помніцца, да элементаў. У нас у пракуратуры служаць і ін-
шыя афганцы — тыя, хто прайшоў праз Афганістан. Пла-
нуем 15-га лютага сабраць афіцэраў, генералаў, радавых, 
сяржантаў — з імі пагутарыць. Тыя два гады былі вельмі 
важнымі ў маім жыцці. Мне пашанцавала, я вярнуўся ў 
Мінск. Пасля Афганістана прапаноўвалі ехаць служыць 
на Далёкі Усход, і мяне гэта прыцягвала. Але думаў: потым. 
А ў студзені 85-га сын нарадзіўся, таму вырашыў спачат-
ку ў Мінск вярнуцца. У нас было так: афіцэр не мог доў-
га служыць на адным месцы. 5 гадоў — і ратацыя. Цяпер, 
дарэчы, у Беларусі рыхтуецца закон па дзяржслужбе. І гэта 
нармальная з’ява: ратацыя, адзін з асноўных прынцыпаў 
ваеннай і дзяржаўнай службы.

— Калі вобразна казаць: гэта як пастаянны пры-
ток свежай крыві. У дзяржорганы ў дадзеным выпад-
ку…

— Вось гэта праўда. Для мяне ж не праблема было — 
паехаць на Байканур альбо ў Афганістан, і гэтак жа 
служылі ўсе афіцэры ў велізарнай краіне. А Беларусь — 
невялікая, таму нам лягчэй будзе праводзіць ратацыю, 
у тым ліку і пракурораў. Бо ў раённага пракурора, вя-
дома, могуць быць і асабістыя абставіны, але мы ж — 
афіцэры, у нас на плячах пагоны. Нас Прэзідэнт называе 
ваеннымі людзьмі. Гэта так. Што тычыцца мяне, то я па-
этапна быў суддзёй Мінскага гарнізоннага суда, потым 
перайшоў у другую інстанцыю — Беларускі ваенны суд. 
Вярнуўся ў Мінскі гарнізон старшынёй. Праз некаторы 
час стаў старшынёй Беларускага ваеннага суда, потым 
намеснікам Старшыні Вярхоўнага Суда, у Валянціна 
Алегавіча Сукалы — і ўжо сем гадоў на цяперашняй 
пасадзе. Да мяне быў Міклашэвіч Пётр Пятровіч, такі ж 
прайшоў шлях: быў намеснікам у Сукалы, пайшоў потым 
Генпракурорам, цяпер ён кіруе Канстытуцыйным судом.

— Таксама ваенны?
— Не, ён былы грамадзянскі суддзя. І калі мне пра-

панавалі стаць Генеральным пракурорам, то гэта было 
нечакана. У той жа час я разумеў: шлях пракладзены. 
У іншых краінах ёсць падобная практыка: суддзі іду-
ць у пракуроры, і наадварот. Гэта нармальны працэс 
асіміляцыі. Я па спецыяльнасці — грамадзянскі чала-
век, але атрымаў на службе ва Узброеных сілах званне 
генерал-маёра, потым ужо званне генерал-палкоўніка — 
на гэтай пасадзе.

— Мы бачым ёсць таксама іншы працэс, калі былыя 
вайскоўцы займаюць адказныя пасады ў нашай дзяржа-
ве…

— Так, вось Міністр спорту і турызму Сяргей Каваль-
чук — ваенны чалавек…

— Міністр інфармацыі Аляксандр Кар-
люкевіч — ваенны журналіст у мінулым…

У гэтым клясэры — паштовыя маркі Беларусі
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 Ш  чырая размоВа

— І новы віцэ-Прэм’ер Ігар Петрышэн-
ка  — у  былым ваенны юрыст. Скончыў 

ваенны інстытут у Маскве. Прэм’ер-Міністр Сяргей Ру-
мас — старшы лейтэнант у мінулым. Такіх прыкладаў 
шмат.

— У Расійскай імперыі раней, як мы ведаем, быў Ін-
стытут генерал-губернатараў: тыя людзі сумяшчалі, 
мабыць, кіраванне губернямі з ваеннай службай.

— І ў гэтым была і ёсць свая жалезная логіка. Цяпер 
наш Прэзідэнт прысвоіў кіраўнікам абласцей — іх часам 
называюць губернатарамі — воінскае званне. Гэта нар-
мальна: па законе аб тэрытарыяльнай абароне на самы 
дрэнны выпадак, як вы разумееце, яны ўзначальваюць 
мясцовую абарону вобласці — значыць, ім трэба генераль-
скае званне. Нічога ў тым дзіўнага і алагічнага няма.

— Як і ў тым, заўважым, што людзі ваенныя, афіцэ-
ры ва ўсе часы праяўляюць цікавасць да музыкі, тэатру, 
літаратуры…

— Вядома, гэта — важная частка фарміравання асо-
бы, духоўнага жыцця афіцэраў. Што тычыцца нашых з 
вамі сустрэч у Вялікім тэатры, то, па-першае, жонка там 
працуе, у адным з аддзелаў. У мінулым Святлана Дзмітры-
еўна мая — піяністка, скрыпачка, і хоць па гэтай сцежцы 
не пайшла, але любіць вельмі музыку, опернае, балетнае 
мастацтва. Яна, дарэчы, паўплывала і на мой густ. Я спа-
чатку не быў вялікім аматарам оперы і балета. Жывучы ў 
дзяцінстве, юнацтве ў заходнім савецкім горадзе Гродне, 
вельмі захапляўся заходняй музыкай. Побач — Польшча, 
і ў дыяпазоне УКХ радыёпрыёмнік «Акіян» выдатна лавіў 
замежныя музычныя перадачы. Я іх і запісваў на бабіны 
магнітафона «Маяк».

— Мы, вядома, памятаем: гэта быў час Марылі Ра-
довіч (дарэчы, у яе родавыя карані з-пад Вільні — цалкам 
магчыма, што беларускія), Чэслава Немэна (ён родам з 
вёскі Старыя Васілішкі, цяпер Шчучынскага раёна Гро-
дзенскай вобласці), Эвы Дэмарчык...

— А яшчэ польскі гурт «Червоны гітары»… Дзякуючы 
захапленню музыкай, дарэчы, я вывучыў польскую мову: 
валодаю ёй даволі свабодна. Калі бываю ў Польшчы, мне 
дастаткова сутак, каб на яе пераключыцца. Неяк быў 
на выставе вядомага калекцыянера Уладзіміра Ліхадзеда-
ва, сустрэў там Амбасадара Польшчы. Загаварыў з ім, дык 
ён быў некалькі здзіўлены, што я да яго звярнуўся на поль-
скай мове. Дык вось, у школе я не проста цікавіўся заход-
няй музыкай — запісваў яе, ведаў усе навінкі. Бо пласцінкі 
ў нас былі вельмі дарагія: скажам, двайнік «Пінк Флойд» 
купіць каштавала тады ў нас больш, чым джынсы «Лэвіс», 
«Мантана» ці «Вранглер»… Яшчэ альбомы «АББА» папу-
лярныя былі. Многія рэчы я з эфіру запісваў, і нават вёў 
дыскатэкі: у мяне добрыя матэрыялы былі. Правесці двух-
трохгадзінную дыскатэку з імі — не праблема.

— Тады было шмат рознай музыкі. А якой вы адда-
валі перавагу?

— Я не быў «металістам», мне падабаліся жанры дыска, 
фолк і ўсе астатнія. Мае любімыя групы — гэта, вядома, 
Deep Purpl, Pink Floyd, Led Zeppelin і гэтак далей. А ўзяць 
Крыса Нормана, лідара гурта Smokie — гэта ж музыка! Ці 
Bee Gees. Дарэчы, акорды песні «Салдаты фартуны» з рэ-
пертуару «Deep Purpl» па гэты час у мяне рынгтонам на ма-
більным тэлефоне.

— У гэтых груп — рытмічная, энергічная, «мужчын-
ская» музыка: відаць, тым вас і прыцягвае. Яна ж і спры-
яла развіццю музычнага густу…

— Так, сентыментальнасць у музыцы — гэта не маё. І 
таму, маючы такое музычнае выхаванне, оперу я лічу ла-
гічным працягам на гэтым шляху. Гегелеўскае развіццё па 
спіралі, ці што (усміхаецца). Напэўна, так і ёсць: у мала-
досці аснову атрымліваеш, потым рухаешся далей… Цяпер 
я ўжо магу адрозніць, скажам, Баха ад Моцарта, разумею, 
што такое Вівальдзі, Гайдн… Мне гэта цікава.

— Жонка дома грае?
— Ды не цяпер. У нас раней было піяніна, потым вы-

мушаныя былі яго прадаць. Але мы з жонкай жывем у му-
зыцы. І калі раней па першых акордах я пазнаваў любую 
заходнюю групу, то цяпер магу з вялікай верагоднасцю 
здагадацца, чыя класічная музыка гучыць. Хоць гэта наш-
мат складаней. І мне гэта падабаецца. Я нават сябе лаўлю 
часам на думцы, што слуханне музыкі — свайго роду 
тэрапія. И мне тое трэба. Не таму, што я хачу адзначыць 
у сваім асабістым календары: скажам, схадзіў на оперу 
«Царская нявеста». Хоць сюжэт яе таксама прывабны. Але 
я кажу пра іншае: што пазітыўныя працэсы адбываюцца 
на ўзроўні падсвядомасці. Магчыма, на ўзроўні нейронаў. 
Гэта для мяне так жа займальна і неабходна, як і шахма-
ты. Я часам на музычных вечарах сустракаюся з прафе-
сарам Юрыем Гільдзюком, мастацкім кіраўніком Белд-
зяржфілармоніі — гэта мой зямляк, ён таксама з Гродна, і 
вельмі моцны шахматыст: у яго вышэй разрад, чым у мяне. 
Мы з ім перыядычна праводзім нават турніры шахматныя 
прама ў Філармоніі.

— Гэта, мабыць, неафіцыйныя турніры?
— Ну, сяброўскія, можна сказаць, аматарскія. Дарэчы, 

мы маем намер неўзабаве правесці таксама адкрыты чэм-
піянат Генеральнай пракуратуры па шахматах. І я буду за-
прашаць добрых шахматыстаў. У нашай «філарманічнай» 
кампаніі, дарэчы, і Генеральны дырэктар філармоніі Аляк-
сандр Гарбар, вельмі моцны быў шахматыст кампазітар 
Дзмітры Смольскі. Ёсць і іншыя годныя асобы са свету 
музыкі, тэатра.

— Мабыць, патрэба ў музыцы і ў шахматах — для 
нейкага балансу, улічваючы спецыфіку вашых асноўных 
заняткаў…

— Сапраўды, праца пракурора, тое, чым я па службе 
займаюся, — гэта, вы разумееце, далёка не колеры і пах 
ружаў. Часам адчуваю псіхаэмацыйную спустошанас-
ць. Не мозг, а напэўна, душа спустошваецца. І, дарэчы, 
заўважаю, як яе напаўненне і папаўненне сіл адбываец-
ца менавіта дзякуючы добрай музыцы. Я часта бываю ў 
Філармоніі. Мне вельмі падабаецца слухаць арган. Праўда, 
не цярплю цяперашніх твораў. Мне яны здаюцца штучны-
мі, малаэнергетычнымі, не пазытыўна зараджанымі: за-
мест чаканай паліфаніі там — какафонія. А калі слухаю 
творы Баха ў выкананні, скажам, Марэка Стэфаньскага, 
прафесара з Кракава — атрымліваю вялікі зарад энергіі. 
Дарэчы, мы з ім знаёмыя, маем зносіны — ён хутка зноў 
збіраецца ў Мінск прыехаць. Рэгулярна ў нас бывае, неяк 
мне казаў: Беларусь — унікальная краіна! Пешшу вечарам 
іду, ноччу — і заўсёды ўсё спакойна. Яшчэ, прызнаваўся, 
заўсёды ходзіць пешшу, каб назіраць прыгожых беларускіх 
жанчын …
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— Прыгажосць — у любых праявах культурнаму ча-
лавеку з тонкай душэўнай арганізацыяй прыемная…

— Мне яшчэ падабаецца бываць на выступах Дзяр-
жаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Беларусі, дзе 
галоўны дырыжор — Аляксандр Анісімаў. І асаблівае за-
давальненне, як ужо казаў, ад класічнай арганнай музыкі 
атрымліваю. Гэта нешта неверагоднае! Не раз пераконваў-
ся: у нашым узросце пры інтэнсіўнай працы патрабуецца 
аднаўленне згубленых псіхаэмацыйных сіл. Гэта можна 
рабіць рознымі спосабамі, але пры тым музыка — адзін з 
самых эфектыўных.

— А яшчэ й прырода…
— Напэўна, так… Аднак я не схільны да сентымен-

тальнай сузіральнасці. Бачу, што гэта прыгожа, але столь-
кі эмоцый, як некаторыя бурна выяўляюць, атрымаць 
не ўдаецца. Мне больш даспадобы, скажам, шахматны дэ-
бют аналізаваць, які я адкрываю, ці шахматная партыя з 
разумным супернікам …

— А більярд? Мы чыталі: вы майстра…
— О, гэта цуд! І гэта — таксама шахматы! Дарэчы, 

у мяне тут у пакоі адпачынку ёсць більярд, толькі ма-
ленькі. Мы цяпер гуляць на пастаяннай аснове сталі: 
утварыўся клуб, будзем так казаць. Раней праходзілі 
турніры, якія праводзяцца рэгулярна ў рамках спартыў-
нага таварыства «Дынама»: усе праваахоўныя органы, 
уключаючы пракуратуру, прымаюць у іх удзел. І адна-
часова праходзіць віп-турнір — генеральскі, кіраўнікі 
праводзяць свой турнір. На гэтай аснове мы ўтвары-
лі нефармальны клуб. Вось заўтра ў нас — чарговая 
трэніроўка. Більярд — гэта і задавальненне, і спорт: па 
крокамеры кіламетраў 15 накруціш пад час гульні. А гу-
ляю з абсалютна рознымі людзьмі. Більярд — добры за-
нятак для тых, хто працуюе за сталом. Умацоўваюцца 
мышцы спіны. Да таго ж я баксёр у мінулым, а ўсе рэзкія 
зрушэнні тулава, скачкі з гадамі даюць пра сябе знаць. 
Нават у малы тэніс мала гуляю, хоць вельмі люблю і гэ-
тую гульню: з яе ў нас пачыналіся трэніроўкі па боксе. 
Цяпер аддаю перавагу більярду. Гэта — інтэлектуальны 
занятак. Як і снукер, у які не гуляю, але люблю глядзець. 
(Снукер — англ. Snooker — разнавіднасць більярднай 
лузной гульні. — Аўт.). Більярд — не забіванне шароў, 
гэта усё значна больш складана. Тактыка, стратэгія… 
Гэта — як шахматы, і, напэўна, у чымсьці складаней. 
А калі нахіляешся 1200–1500 разоў за гульню — добра 
ўмацоўваюцца мышцы пояса. Трэніроўка комплексная: 
як інтэлектуальная, так і фізічная. І — вельмі цяжкая 
рэч.

Нядаўні перадкалядны турнір, напрыклад, праходзіў 
у нас з 9 раніцы да 10 вечара. Да мяне падышоў Уладзімір 
Вашчанка, а ён — майстар спорту па ваенна-прыкладных 
відах спорту, і кажа: гэта не менш нагрузачна, чым у мяне. 
(Уладзімір Вашчанка — Міністр па надзвычайных сітуа-
цыях, генерал-лейтэнант унутранай службы. — Аўт.) І мы 
яшчэ з ім ходзім на лыжах. Дарэчы, 9 лютага — рэспу-
бліканскія спаборніцтвы «Мінская лыжня-2019». Таксама 
рыхтуемся. Вось так і падсілкоўваюся — інакш арганізм 
разваліцца. І галаву ў парадку трэба трымаць.

— Скажыце: калі пераносіць прыёмы більярда 
на тактыку жыццёвую — гэта вам дапамагае сілу ўдару 
разлічваць? Бо праца ў пракуратуры, як вы сказалі, — 

не ружы. І заўсёды, мяркуем, даводзіцца сувымяраць сілу 
пракурорскага «ўдару» з праблемай, якую трэба ліквіда-
ваць…

— Арыгінальнае пытанне, ход думкі… Бо ў нас пад пра-
курорскім ударам, як вы кажаце, людскія лёсы. Скажам, 
калі ўзяць артыкул 139, частку 1 Крымінальнага кодэксу — 
гэта да 20 гадоў пазбаўлення волі, а частка 2 — смяротнае 
пакаранне. І трэба, сапраўды, вельмі дакладна ўсё ўзваж-
ваць. І ў більярдзе галоўнае, як і ў прыняцці такіх няпро-
стых рашэнняў, — гэта не забіванне шароў, і не сіла ўдару. 
Я вось на што ўвагу звяртаў: часам прыйдзеш, гуляеш — 
супер. У мяне нядрэнны ўзровень гульні. А часам гульня 
не ідзе. Усе бачу, разумею, што называецца, на ўзроўні ней-
ронаў — а рукі не тыя, адчуваю. Удар не той: хоць нібыта 
ўсё тое ж самае, але штосьці ледзь-ледзь не так. Прычым 
усё пачынаецца ў галаве! Бо рукі ў мяне здаровыя, фізічна 
я моцны чалавек: плаваю, хаджу на лыжах. Але ўсё — у га-
лаве. Калі там ёсць «іншыя праграмы», якіх нават не заў-
важаеш — гульня па-іншаму ідзе. Неяк у мяне быў перы-
яд напружання асабліва моцны — я прыйшоў гуляць, каб 
зняць гэтае напружанне, і дрэнна атрымалася. Таму што 
галава была забітая зусім іншым. Я не змог, як кажуць, пе-
разагрузіцца, пазбавіцца ад непатрэбных файлаў.

— Па сутнасці, у вас гульня — гэта і як своеасаблі-
вая медытацыя, якую выкарыстоўваюць у некаторых 
духоўных практыках…

— Я не задумваўся, ці медытацыя гэта, але разумею 
інтуітыўна — а я Рак па гараскопе, 11 ліпеня нарадзіўся — 
што падсілкоўванне такое патрэбна. Акрамя ўсяго іншага, 
я люблю і чыста спорт. Часам пальчаткі баксёрскія хочацца 
надзець — але берагу пазванкі, хочацца захаваць здароўе 
для сына, унучкі, для жонкі. Каб іх падтрымліваць. Таму 
для мяне цяпер прыярытэтны — більярд. Акрамя таго, мне 
Прэзідэнт даручыў курыраваць лыжны спорт. Раней быў 
кіраўніком Беларускай федэрацыі лыжных гонак — потым 
вырашылі: усё ж такі не чыноўнік павінен тым займацца, 
а спартовец. А мая задача — арганізацыя 
працэсу, у тым ліку стварэнне матэрыяль-

 Ш  чырая размоВа

Аляксандр канюк у час гульні на адкрытым турніры органаў
пракуратуры Беларусі па більярдзе
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ных умоў для развіцця лыжнага спорту. 
Дарэчы, у нас Вакульчык Валеры Паўлавіч, 

старшыня Камітэта дзяржаўнай бяспекі, курыруе біятлон, 
мы працуем разам. І Прэзідэнт правільна кажа: вы павін-
ны ў абдымку, што называецца, хадзіць — бо гэта блізкія 
віды спорту.

— Неяк мала інфармацыі пакуль па новых лыжах, 
вытворчасць якіх Прэзідэнт даручыў арганізаваць 
у Целяханах, на лыжнай фабрыцы ў Ганцавіцкім районе. 
Яны пайшлі ўжо з канвеера?

— Пайшлі. Але там усё ж лыжы для масавага спорту. 
Я на добрым «фішэры» катаюся. Ды й на айчынных катац-
ца буду — я ж не спартсмен, ад мяне высокі вынік не патра-
буецца, а лыжы нашы трэба папулярызаваць. Вядома, калі 
станеш на добрыя лыжы, добры канёк, то катанне ў ра-
дасць. Вось хутка ўжо Сяргей Кавальчук (Міністр спорту 
і турызму. — Аўт.) пазначыў тэму — будзе Прэзідэнцкая 
лыжня. І я сваю каманду падабраў, рыхтуемся на вельмі 
сур’ёзным узроўні. Канкурэнцыя — вялізная: там жа, уяві-
це сабе: Міністэрства абароны, МУС, КДБ, Пагранкамітэт. 
І тым не менш мы ў мінулым годзе былі 4-я, у пазаміну-
лым — 3-е месца. Я сам рэгулярна хаджу на чацвёртым эта-
пе эстафеты. І лыжы — гэта трэцяе маё падсілкоўванне. 
Ну і яшчэ я — філатэліст. Разумею, што гэта таксама вельмі 
важнае захапленне, і, думаю, псіхолагі змаглі б знайсці аб-
грунтаванне, чаму менавіта мне гэта патрэбна.

— Мабыць, са школы займаецеся? Звычайна з дзяцін-
ства такое хобі, калі яно ёсць, пераходзіць у дарослае 
жыццё.

— Так, у мяне гэта са школы. Але ўсе мы перажылі ма-
тэрыяльна цяжкі перыяд у 90-я, калі абваліўся Савецкі 
Саюз. Трэба было сям’ю карміць. Тады я не мог набываць 
маркі. Цяпер шмат цікавых сайтаў, ёсць у Маскве крамы — 
гэта ўсё развіта. І Уладзімір Пуцін, па-мойму, філатэліст: 

чуў пра гэта ад некаторых калекцыянераў. Я сустракаўся 
з вядомым расійскім шахматыстам Анатолем Карпавым 
некалькі гадоў таму — ён таксама філатэліст, прычым 
найвышэйшага класу. Яго калекцыя, чуў, у швейцарскім 
банку нават застрахаваная. Зрэшты, мяне прыцягвае сам 
інтэлектуальны працэс. Таму што гэты занятак — най-
цікавы. Вось прывезлі мне расійскія маркі з Францыі, вы-
пуск — 1898 года.

У мяне па іх пытанні ёсць, буду ў Піцеры кансульта-
вацца ў спецыялістаў. Звычайна ж на сайтах ёсць інфарма-
цыя, але па гэтых — нічога не знаходжу. Я кансультуюся і 
ў Валерыя Барысавіча Загорскага — гэта вядомы расійскі 
філатэліст, выдае кнігі, каталогі.

— Ці ёсць у вас прыярытэтныя філатэлістычныя 
тэмы?

— Вядома. СССР, цяперашняя Беларусь — гэта віда-
вочна. Хоць не адмаўляюся ад марак па храналогіі лю-
бой краіны. Я быў на Кубе — купіў маркі, прысвечаныя 
ўсяму кубінскаму перыяду. Там танна гэта ўсё: набыў два 
каштоўных альбома. Потым мне прывезлі яшчэ дарэвалю-
цыйную Кубу. Яшчэ адзін прыярытэт — Германія: да ХХ і 
ХХ стагоддзе, да 1945 года. Гэта значыць 2-і ды 3-і Рэйх. 
Вельмі цікава! Я аналізую проста развіццё вядомага сю-
жэту. Яшчэ — германскія калоніі, а таксама французкія, 
англійскія.

— А перыяд гітлераўскай акупацыі Беларусі знайшоў 
адлюстраванне ў нямецкіх марках?

— Так, і ў мяне ў калекцыі ёсць таксама такія ўнікаль-
ныя рэчы. Наогул, як вы ведаеце, марка — гэта культурны 
феномен. І мы ўжо сталі фіксаваць у марках гісторыю. Калі 
было 95 гадоў беларускай пракуратуры, то мы зрабілі свае 
маркі — і такім чынам пакінулі свой след у гэтым пласце ін-
фармацыі на доўгія часы. Калі ўжо мы загаварылі пра вай-
ну, хачу пазнаёміць вас з такім цікавым філатэлістычным 
фактам. Быў у ваеннай гісторыі такі генерал Уласаў, і была 
Руская вызваленчая армія генерала Уласава — здрадніка, 
які перайшоў на бок фашыстаў. Дык вось, ён зрабіў свае 
маркі. Яны ў мяне таксама ёсць — 5 штук. РВА праіснава-
ла менш за два гады — але яны захавалі пра сябе памяць 
у гісторыі чалавецтва. Дзякуючы маркам. Гэты факт не 
вельмі пазітыўны, але гісторыю трэба ведаць.

— А ў Беларусі, мы ведаем, у вайну былі так званыя 
«родионовцы» — таксама былыя савецкія ваеннапа-
лонныя, якіх фашысты пад пагрозай смерці прымусілі 
ваяваць супраць сваіх. Пра іх нам распавядала былая 
партызанка Ларыса Кароткая — пасля вайны яна вы-
кладала на філфаку БДУ. Паводле яе слоў, «родионовцы» 
пры магчымасці пераходзіл ізноў на савецкі бок, сыход-
зілі ў партызаны. Аднак, паколькі яны некаторы час 
ваявалі на баку ворага, то й па гэты час не рэабіліта-
ваныя.

— Гэта рэчы вельмі тонкія: паспрабуй цяпер апытаць 
тых сведкаў, збяры доказную базу, сведчанні… Але я кажу 
тут — пра маркі. І да чаго хілю: калі чалавек займаецца 
гэтым, то — не проста так: чымсьці ўсё абумоўлена, на тое 
ёсць свае прычыны. Гэта і псіхалогія чалавека, і неабход-
насць развіцця яго як асобы. Мяне, у прыватнасці, паўта-
руся гэтыя рэчы падсілкоўваюць.

Гутарылі Іван і Валянціна Ждановічы.
Заканчэнне ў наступным нумары.

 Ш  чырая размоВа

Аляксандр канюк уручае падарункі выхаванцам 
Дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы №10 у Полацку
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«Ніхаа» азначае «добры дзень» па-кітайску. Такое шчы-
рае прывітанне гучала нядаўна ў кабінетах Жодзінскай жа-
ночай гімназіі. Сюды з’ехаліся педагогі з розных школ, гім-
назій, каб больш даведацца пра гісторыю і культуру Кітая, 
абмяняцца досведам вывучэння кітайскай мовы. Зразуме-
ла, што аўтарытэтнымі суразмоўнікамі ў такім выпадку 
былі самі носьбіты мовы — жыхары далёкай краіны.

Кітай прадстаўлялі запрошаныя студэнты з горада 
Ланьчжоў, якія займаюцца ў Беларускім дзяржаўным пе-
дагагічным універсітэце імя Максіма Танка. На сустрэчу 
яны прывезлі кніжныя выданні, рэчы з мясцовага ўжыт-
ку, нацыянальную вопратку.

Адбылася цікавая размова пра музеі Кітая, інавацыі, 
вывучэнне кітайскай мовы беларускімі школьнікамі, 
развіццё беларускага кітаязнаўства. Жодзінскія педагогі 
правялі майстар-клас па вырабе кітайскіх ліхтарыкаў і 
сувеніраў, упрыгожаных іерогліфамі.

Пабываць на семінары «Кітай і Рэспубліка Беларусь» 
мне ўдалося дзякуючы запрашэнню яго арганізатараў — 
«Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі» ды ад-
дзела па адукацыі, спорце і турызме Жодзінскага гарвыкан-
кама.

Яўген Пясецкі. 
Фота аўтара.

ніхаа,  
Сябры!

 Г  осці
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Турысты з Паднябеснай менш слухаюць і шмат фатаграфуюцца. Іх цікавіць наша прырода, камуністычнае 
мінулае, лён і шакалад. Кітайцы прывыклі, каб у краіне, якую яны наведваюць, былі тэлеканалы на іх роднай  
мове і хаця б адзін чалавек у гасцініцы, які гаворыць па‑кітайску. Як на працягу Года турызму Беларусі  
ў Кітаі прадстаўнікі айчыннай турыстычнай галіны вучыліся разумець, што такое Паднябесная  
і як правільна прымаць групы падарожнікаў адтуль, пра тое расказалі спецыялісты.

«чырвоны» ТУрызм,  
прырода і шакалад

Мы толькі пачынаем асвой ваць 
сектар кітайскага турызму, хоць паз-
на вальнасць нашай краіны і цікавасць 
спажыўцоў з КНР да яе значна ўзраслі, 
гаворыць Алег Міхайлаў, дырэктар 
прадпрыемства «Цэнтр курорт»:

— Мы пачалі прымаць т уры-
стаў па ўзгодненых з Кітаем гра-
фіках. Перш за ўсё іх цікавяць Мінск, 
Брэст, Белавежская пушча. Па дарозе 
са сталіцы на Брэст абавязкова па-
казваем гасцям з Паднябеснай Мірскі 

і Нясвіжскі замкі. У межах «чырво-
нага» турызму падарожнікаў возяць 
у Дзяржаўны музей гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны і Дом 1-га з’езда 
РСДРП. За год мы сустрэлі 28 аргані-
заваных груп і ўжо атрымалі графікі 
заказаў на 2019-ы. Сярод такіх зая-
вак — просьба дазволіць кітайскім 
экспертам наведаць адзін з нашых 
калгасаў, каб пасля, магчыма, уклю-
чыць такі аб’ект у свае паўнацэнныя 
праграмы.

Летась па ініцыятыве Амбасады 
Кітая група прадстаўнікоў айчыннай 
туріндустрыі выязджала на два тыдні 
ў Паднябесную, каб на месцы паглы-
біцца ў той асяродак і зразумець, як 
праца ваць з кітайцамі, расказаў Віталь 
Грыцэвіч, намеснік дырэктара Дэпар-
тамента па турызме Міністэрства 
спорту і турызму Беларусі:

— Гэта лепш, чым лекцыі, даз-
воліла ўсвядоміць менталітэт кітай-
цаў, зразумець, як іх правільна вітаць 
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у Беларусі. Гатэль «Мінск» ужо мае сер-
тыфікат Сhіnа Frіеndlу («Чайна Фрэн-
длі») — праграмы, на якую, прымаючы 
кітайскіх турыстаў, арыентуецца ўвесь 
свет і якая прад’яўляе пэўныя патра-
баванні да турыстычнай інфраструк-
туры, звыклай для кітайцаў. Гэтай жа 
сістэме, праўда, без сертыфіката, ад-
павядае гасцінічная сетка «Вікторыя», 
«Еўропа», «Спадарожнік». Аналаг та-
кога сертыфіката — Vеlсоm Сhіnеsе 
(«Велкам Чайніз»)  — выдадзены 
«Краўн Плаза» Міністэрствам культу-
ры і турызму Кітая.

айчынная інфраструктура 
па-кітайску

Беларуская інфраструктура таксама 
«вучыцца» адпавядаць чаканням кітай-
скіх турыстаў і ў іншых напрамках. Тры 
банкі краіны — Белгазпрамбанк, Бела-
русбанк і БПСбанк — ужо прымаюць 

пластыкавыя карткі з Паднябеснай. 18 
гідаў-перакладчыкаў маюць атэстаты, 
якія дазваляюць ім весці экскурсіі для 
кітайцаў на іх роднай мове.

На кітайскую мову пераклада-
юць назвы асноўных турыстычных 
аб’ектаў. Больш за ўсё, вядома, сталіч-
ных, хоць сустракаюцца паказальнікі з 
кітайскай мовай і ў рэгіёнах. Аўдыягі-
ды на кітайскай ёсць у буйных музеях і 
замках Беларусі. Усё больш становіцца 
аб’ектаў з нанесеным на іх QR-кодам, 
дзякуючы якому ўсходні турыст можа 
атрымаць інфармацыю пра славутасць 
на роднай мове. А брашура «50 рэчаў, 
якія трэба зрабіць у Беларусі» выдаец-
ца ўвогуле на васьмі мовах, у тым ліку 
і на кітайскай.

— Відэаролік «Беларусь звыш ча-
канняў» на конкурсе ў Шанхаі ў ліста-
падзе мінулага года заняў першае месца 
ў намінацыі на самае прыгожае туры-
стычнае відэа. На рэгіянальным узроўні 
падпісаны пагадненні аб пабрацім-

скіх сувязях з кітайскімі рэгіёнамі, — 
заўважыў Віталь Грыцэвіч. — Яскравая 
з’ява 2018 года — падпісанне пагаднен-
ня аб бязвізавым наведванні цягам 30 
дзён кітайцамі і беларусамі абедзвюх 
краін. Да нас прыязджаюць кітайцы, 
якія цікавяцца абсалютна рознымі рэ-
чамі. Гэта не толькі камуністычнае мі-
нулае і гісторыя, але і наша прырода, 
паляванне. Калі б яшчэ было падпісана 
пагадненне паміж Расіяй і Беларуссю 
аб узаемным прызнанні віз, гэта стала 
б добрай кропкай для завяршэння Года 
турызму Беларусі ў Кітаі і дало б магчы-
масць здзяйсняць камбінаваныя туры і 
павялічыць плынь кітайскіх турыстаў.

шкляныя чаркі, 
абутак і сухое малако

Яшчэ на пачатку 2018-га кітайцы 
мала што ведалі пра Беларусь. Шчыль-
ная праца і рэклама прывялі да таго, 
што турысты з Паднябеснай, прыяз-
джаючы да нас, ужо не проста веда-
юць, што хочуць паглядзець, а нават 
патрабуюць адвезці іх у пэўную краму, 
дзе яны нагледзелі тавар.

Арыентуючыся на патрэбы кітай-
скіх вандроўнікаў, іх групам абавяз-
кова выдзяляецца дадатковы час на 
фатаграфаванне на фоне гістарыч-
ных аб’ектаў, а інфармацыя падаецца 
больш сціпла.

А яшчэ кітайцы вельмі любяць 
куп ляць. Яны ўважліва вывучаюць 
асартымент, перш чым прыехаць да 
нас. Часта просяць адвезці іх у краму, 
дзе прадаецца «нёманскае» шкло. На-
бываюць шмат чарачак, фужэраў.

Не менш цікавіць кітайскіх турыс-
таў беларускі лён, сухое малако і ша-
калад.

Ірына Сідарок
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 Е  ўрагульні-2019

П
ершым пакупніком папяро-
вых квіткоў стаў талісман ІІ 
Еўрапейскіх гульняў — лісяня 
Лесік. Арганізатары адзнача-
юць: адным з асноўных кірункаў 
падрыхтоўкі білетнай праграмы ІІ Еўра-
пейскіх гульняў стала абарона ад падро-
бак. Акрамя таго, што кожны білет — як 

элект ронны, так і папяровы — будзе абаронены ўнікаль-
ным штрых-кодам, пры вырабе папяровых 
версій выкарыстаны дадатковыя элементы абароны: 3D-
галаграма, нанясенне спецыяльнага UV-чарніла ды іншыя.

Нагадаем: пачынаючы з 1 снежня ўсе ахвотныя мо гуць 
набыць білеты на ІІ Еўрапейскія гульні праз сайт www.
minsk2019.ticketpro.by, а ў Еўропе — праз афіцыйных рэсэ-
лераў. У Расійскай Федэрацыі білеты таксама паступілі ў 
продаж — з 15 снежня на сайце афіцыйнага білетнага аген-
та www.ponominalu.ru.

Яшчэ нагадаем: кошт квітка на спартыўныя спабор-
ніцтвы вар’іруецца ад 5 рублёў або 2 еўра (для замежных 
грамадзян) да 50 рублёў або адпаведна 20 еўра. Кошт квіт-
коў на цырымонію адкрыцця складае ад 150 да 300 рублёў 
у залежнасці ад катэгорыі месца. Кошт білетаў на цыры-
монію закрыцця некалькі ніжэйшыя: ад 70 да 150 рублёў. 
Агульная колькасць пасадачных месцаў на трыбунах пад 
час ІІ Еўрапейскіх гульняў складзе 381 тысячу з магчымас-
цю павелічэння іх да 535 тысяч у залежнасці ад попыту й 
папулярнасці віду спорту.

Дар’я ЛабажэвічБ
еЛ

ТА

білеТы  
для леСіка

Стартаваў афлайн‑продаж білетаў 
праз касы афіцыйнага білетнага 
аператара Гульняў — кампаніі 
«Тыкетпро»
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Калі свет упершыню пачуў пра па-

спяховыя медыцынскія эксперыменты 
з ужываннем ствалавых клетак, гэта 
стала не проста сенсацыяй — цудам, 
які можна параўнаць хіба што з вы-
находствам элексіру маладосці. Асаб-
ліва ўражлівыя натуры на поўным 
сур’ёзе пачалі казаць пра надыход 
эры бессмяротнага чалавека. Бо ця-
пер, з захапленнем сцвярджалі яны,  
у лабараторных умовах можна вырас-
ціць любы орган homo sapiens ад вола-
са да пяткі. Аднак хутка высветлілася, 
што гэта толькі мары. Хоць і небезнад-
зейныя.

Біялагічная навука сапраўды зра-
біла апошнім часам такі істотны крок 
наперад, што дае нам усё больш пад-
стаў для самых аптымістычных спа-
дзяванняў. Выклікае гонар той факт, 
што Беларусь знаходзіцца сярод краін, 
якім удалося асвоіць найскладаней-

шыя тэхналогіі лячэння людзей на 
аснове ўласцівасцяў клетак арганізма. 
Пра тое размова з дырэктарам Інсты-
тута біяфізікі і клетачнай інжынерыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Андрэ-
ем Ганчаровым.

— Андрэй Яўгенавіч, хоць кле-
тачныя тэхналогіі ў нашай краіне 
прымяняюцца не першы год, вакол 
згаданай тэмы шмат разнастай-
ных небыліц і фантазій. Адныя 
ўпэўнены, што ўсё гэта — шарла-
танства, іншыя: мы маем справу з 
прынцыпова новым словам у навуцы, 
дзякуючы якому пераможам самыя 
цяжкія, нават невылечныя хваробы. 
Большая частка падобных спрэчак 
датычыцца так званых ствалавых 
клетак (СК). Нібыта яны нейкія цу-
дадзейныя. Дзе тут праўда?

— У чалавечым арганізме звыш 200 
тыпаў клетак. Кожны від мае сваю спецы-

ялізацыю. Адныя складаюць нервовую 
сістэму, другія — крывяносную, трэція 
фарміруюць костную тканку і гэтак 
далей. Ствалавыя ж не маюць ніякай 
«спецыялізацыі». Але яны здольныя пе-
ратварацца ў любы тып клетак. І ро бяць 
гэта на працягу ўсяго жыцця чалавека 
ў залежнасці ад запатрабаванняў тых ці 
іншых органаў. Па сутнасці СК — бясцэн-
ныя запасныя часткі, без якіх арганізм не 
змог бы абнаўляцца і вельмі хутка старэў 
і гінуў. Ва ўлонні маці кожны з нас пасля 
зачацця ўяўляў з сябе адзіную ствалавую 
клетку. Яна дзялілася, даючы жыццё не 
толькі такім жа, як яна, суродзічам, але 
й іншым тыпам клетак, з якіх паступова 
будаваліся ўсе часткі цела. Гэты працэс 
нагадвае родавае дрэва з моцным ства-
лом, галінамі, лісцем. Адсюль і назва — 
ствалавыя клеткі. Чым старэйшы чала-
век, тым іх у яго менш. Я 
даступна тлумачу?

Клетачныя тэхналогіі могуць зрабіць рэвалюцыю ў лячэнні цяжкіх хвароб

цУдадзейны  
«СТвол» дрэва  
жыцця

стар. 38
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— Так, дзякуй, што 
з парога не «патапілі» 

ў прафесійнай тэрміналогіі. Трэба 
разумець, менавіта гэта ўласцівасць 
ствалавых клетак — ператварацца 
ў любы, так бы мовіць, будаўнічы ма-
тэрыял нашага арганізма — і навяла 
вучоных на думку выкарыстоўваць 
іх у лячэнні розных захворванняў. Як 
гэта выглядае на практыцы?

— Ну, напрыклад, уявіце сабе чала-
века, якому зрабілі складаную аперацыю 
на трахеі. Бывае, што рубец зацягваец-
ца вельмі дрэнна, выклікаючы розныя 
ўскладненні. Часам патрабуецца не раз і 
не два паўтараць хірургічнае ўмяшанне. 
Але можна пайсці іншым шляхам. Абка-
лоць рану ствалавымі клеткамі. І яны ў 
лічаныя дні, набыўшы патрэбную спецы-
ялізацыю, дапамогуць зажывіць тое мес-
ца, дзе папрацаваў скальпель хірурга. СК 
не толькі дыферэнцуюцца ў патрэбны тып 
клетак, але і прымушаюць іх у падобных 
надзвычайных сітуацыях хутка дзяліцца 
і аднаўляць тканку. Такім жа чынам ле-
чацца розныя траўмы, апёкі, язвы, што 
ўзніка юць на скуры. Дзякуючы падобна-
му метаду паспяхова вядзецца барацьба 
з хваробамі крыві, сэрца, печані, лёгкіх, 
страўнікава-кішачнага тракту, мочапала-
вой сістэмы. Скажу больш, з’явілася маг-
чымасць даць бой і тым захворванням, пе-
рад якімі сучасная медыцына па гэты час 
была практычна бяссільная. Напрыклад, 
псарыязу, рассеянаму склерозу, эпілепсіі, 
дзіцячаму цэрэбральнаму паралічу, хва-
робам Паркінсона і Альцгеймера. Кара-
цей кажучы, цэламу шэрагу аўтаімунных 

паталогій арганізма, якія характарызу-
юцца тым, што імунная сістэма дзейнічае 
супраць сваіх жа здаровых клетак і бял-
ковых злучэнняў. СК у гэтым выпадку, з 
аднаго боку, падаўляюць звышагрэсіўны 
імунітэт, а з другога — аднаўляюць разбу-
раную нервовую тканку.

— Ну, калі гэта тэхналогія та-
кая цудадзейная, то чаму мы не пры-
мяняем яе ў шырокіх маштабах?

— Па-першае, яна новая і, нягле-
дзячы на станоўчыя вынікі, усё яшчэ 
выклікае ў многіх пэўны скепсіс. Па-
другое, такія інавацыі  — справа не 
танная. Тлумачу схему работы з па-
цыентам. Каб увесці яму ствалавыя 

клеткі, патрэбна мець іх дастатковую 
коль касць. У  арганізме чалавека іх 
мала, хоць яны прысутнічаюць амаль 
у кожным органе. Задача — здабыць 
невялікую частку СК (звычайна яны 
бяруцца з тлушчавай тканкі на жы-
ваце) і нарасціць іх біямасу ў спецы-
яльных лабараторных умовах. На гэта 
патрэбна каля трох тыдняў. Зразумела, 
праводзіцца строгі аналіз якасці ада-
бранага матэрыялу. І вось калі мы маем 
яго неабходную колькасць, можна пры-
ступаць да лячэння. Усё тое адбываецца 
ў філіяле нашага інстытута — Рэспу-
бліканскім навукова-медыцынскім 
цэнтры «Клетачныя тэхналогіі». Там 
жа пацыент павінен прайсці абследа-
ванне. Я расказваю вельмі схематычна, 
але працэс далёка не просты і каштуе 
немалых грошай.

— Наколькі шмат пацыентаў 
праходзіць у Беларусі праз падобныя 
«аперацыі»?

— Дакладнай лічбы няма  — не-
калькі сотняў пацыентаў у год. Дарэчы, 
сёння клетачныя тэхналогіі прымяня-
юцца не толькі ў нашым цэнтры, але 
яшчэ ў некалькіх установах Мінска, 
напрыклад, у РНПЦ дзіцячай анкало-
гіі, гематалогіі ды імуналогіі, Мінскім 
навукова-практычным цэнтры хірургіі, 
транспланталогіі ды гематалогіі. Калі 
ўсе магутнасці падключыць на поўную 
моц, то ствалавымі клеткамі ў краіне 
штогод можна лячыць да 20—30 тысяч 
чалавек. І гэта не мяжа, бо падобныя 
цэнтры можна арганізаваць не толькі 
ў сталіцы.

 С  лоВа ў наВуцы
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— Не магу не задаць і такое пы-
танне. Я чуў меркавнні: клетачныя 
тэхналогіі не сумяшчальныя з ма-
ральнымі нормамі, а тым больш з 
рэлігійнымі перакананнямі людзей. У 
чым тут справа?

— Трэба ўважліва разбірацца, хто 
на якіх прынцыпах стаіць. Даказана, 
што найбольш актыўныя і пластыч-
ныя ствалавыя клеткі, якія здольныя 
ператварацца ва ўсе тыпы клетак, зна-
ходзяцца ў эмбрыёне. Яны так і назы-
ваюцца — эмбрыянальныя. Але ж мы 
працуем толькі з біялагічным матэры-
ялам дарослых людзей, не прычыня-
ем ім ніякай шкоды. Як можна было 
зразумець з маіх слоў, СК бываюць 
розных відаў. Мы ў асноўным выка-
рыстоўваем мезенхімальныя ствала-
выя клеткі, якія адбіраем з касцявога 
мозгу, слізістай абалонкі носа, або, 
што часцей за ўсё, з тлушчавай ткан-
кі. Гэтыя, так бы мовіць, біялагічныя 
адзінкі вылучаюцца вельмі высокімі 
якасцямі і здольныя лячыць многія 
захворванні, пра якія ўжо казаў. Так 
што з маральнага пункту гледжання ў 
нас усё чыста.

— Апошнім часам у сувязі з кле-
тачнымі тэхналогіямі часта даво-
дзіцца чуць пра банкі пупавіннай 
крыві. Што гэта за з’ява такая?

— Ёсць у Мінску такая паслуга. 
Сутнасць вось у чым. Пад час нара-
джэн ня дзіцяці, як вядома, пераразаец-
ца пупавіна. Яе потым утылізуюць. Так 
адбывалася спакон веку, пакуль вучо-
ныя не выявілі, што кроў гэтага органа 
змяшчае вялікую колькасць ствалавых 
клетак. Калі іх захаваць, то гэта будзе 
для новароджанага выдатнай стра-
хоўкай. Атрыманыя клеткі можна будзе 
выкарыстаць для яго лячэння ў выпад-
ку складанай сітуацыі. Самая вялікая 
каштоўнасць СК пупавіннай крыві ў 
тым, што, акрамя вялікай актыўнасці, 
яны маюць абсалютную генетычную 
ідэнтычнасць з тканкамі роднага ар-
ганізма. Таму многія бацькі падпісва-
юць дамоўленасць з радзільным домам, 
каб дасведчаны акушэр па ўсіх правілах 
забраў кроў з пупавіны іх дзіцяці і 
адвёз у той самы банк. Там з гэтага 
біяматэрыялу выдзяляюць ствалавыя 
клеткі, змяшчаюць у асобную ячэйку і 
замарожваюць у вадкім азоце. Думаю, 
такі капітал, які ў замарожаным стане 
здольны захоўваць свае якасці многія 
дзясяткі гадоў, не перашкодзіць ніко-
му. Ужо сёння пупавінныя СК могуць 

эфектыўна лячыць дзясяткі захворван-
няў сваіх «гаспадароў». А што, калі праз 
нейкі час з іх дапамогай медыкі і зусім 
будуць рабіць нешта неверагоднае? 
Навука і тэхналогіі цяпер развіваюцца 
фантастычнымі тэмпамі.

— Цікава. Скажыце, можа дзяку-
ючы ствалавым клеткам мы нарэш-
це пераможам і рак?

— На жаль, не. Ва ўсякім разе па-
куль. Справа ў тым, што яны маюць 
адну адмоўную рысу — падаўляюць 
імунітэт. А ў барацьбе са злаякаснай 
пухлінай гэта недапушчальна. Але 
не трэба адчайвацца. Супраць раку 
ёсць іншая інавацыйная тэхнало-
гія, якая выкарыстоўвае ўласцівасці 
так званых дэндрытных клетак. Іх 
роля  — распазнаваць усіх ворагаў, 
якія трапля юць у наш арганізм, і да-
ваць пра іх дакладную інфармацыю 
іншым клеткам, якія пасля атрыма-
нага сігналу пачынаюць знішчаць чу-
жакоў. Такая ж вайна павінна весціся 
і супраць клетак анкалагічных пухлін. 
Але яны паводзяць сябе настолькі ка-
варна, што імунная сістэма дае збой. 
Да гэтай пары біёлагі ніяк не могуць 
навучыцца дакладна «бачыць», дзе 
здаровыя, а дзе ракавыя тканкі. Дык 
вось з дапамогай дэндрацытаў гэтая 
праблема можа быць вырашана. Ужо 
ёсць абнадзейлівыя вынікі ў лячэнні 
такім метадам некаторых відаў ан-
калогіі. Напрыклад, раку малочнай і 
падстраўнікавай залозаў. Так што буд-
зем спадзявацца на поспех.

— А чаго чакаць ад клетачных 
тэхналогій тым, хто хоча амаладзіц-
ца?

— Калі якая-небудзь клініка па-
абяцае вярнуць вас у дні першай ма-
ладосці — не верце. Пакуль такіх маг-
чымасцяў няма. Што мы гарантавана 
можам, дык гэта істотна аднавіць ску-
ру ў любой частцы цела. Калі, напры-
клад, жанчына пажадае з дапамогай 
фібрабластаў пазбавіцца ад маршчын 
на твары, то, канешне, пасля адпавед-
ных працэдур яна будзе выглядаць 
гадоў на пяць, а то і на дзесяць мала-
дзей шай.

— Андрэй Яўгенавіч, якімі Вы ба-
чыце перспектывы клетачных тэх-
налогій?

— Грандыёзнымі. Радуе тое, што 
дзяржава нядрэнна фінансуе рабо-
ту нашага інстытута. Значыць, ёсць 
разуменне таго, што за клетачнай 
тэрапіяй — будучыня. На жаль, ні-

хто не 
з а й м а е ц ц а 

падрыхтоўкай ка-
драў для гэтага кірунку наву-

кова-практычнай дзейнасці. Дарэчы, 
тут неабавязкова павінны праца ваць 
медыкі, могуць і біёлагі. Аднак на 
сённяшні дзень такіх спецыялістаў, 
якія ў стане правесці лячэнне пацы-
ента ствалавымі клеткамі ад пачатку 
і да канца, у Беларусі назбіраецца не 
больш за два дзясяткі.

— Калі заўтра аб’явяць, што ў 
нейкай краіне са ствалавых клетак 
вырасцілі чалавечы орган, вы паве-
рыце?

— Паверу. На 3D-прынтары гэта 
можна зрабіць хоць сёння. Я толькі 
не паверу, што такое тварэнне будзе 
працаваць. Чалавечы орган — не ку-
сок дзеравяшкі. Там столькі клетак, 
тканак, разнастайных біялагічных 
элементаў, што стварыць іх штучна і 
прымусіць без збояў узаемадзейнічаць 
паміж сабой пакуль — нерэальна. Хіба 
праз некалькі дзясяткаў гадоў.

Міхаіл Кавалёў

 С  лоВа ў наВуцы

Андрэй Ганчароў:
«Радуе тое, 
што дзяржава  
нядрэнна 
фінансуе работу 
нашага 
інстытута. 
Значыць, ёсць 
разуменне: 
за клетачнай 
тэрапіяй — 
будучыня». 
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А
леся Лукашэвіч, 
Яўгенія Хюппенен 
і  Вікторыя Кар-
сюк — першакурс-
ніцы біялагічнага 
факультэта. Яны 
знаёмыя яшчэ са 
школьных гадоў : 

ра зам вучыліся ў сталічным ліцэі 
№ 1 на хіміка-біялагічным профілі. 
Экалогіяй захапіліся, калі ў 11 класе 
пісалі пад кіраўніцтвам настаўніцы 
навукова-практычную работу. Тэма 

даследавання, якую выбралі Алеся, 
Жэня і Віка, — як зрабіць аднаразо-
вы посуд экалагічным. Замяніць пла-
стыкавыя кубачкі папяровымі? Але 
апошнія таксама знутры абклейва-
юць пластыкам. Дзяўчаты вырашылі 
паспрабаваць варыянт з ядомым по-
судам. Закупілі тарталеткі ды пачалі 
тэставаць розныя пакрыцці. Тое, што 
не прапускае ваду, удалося атрымаць, 
змяшаўшы пэўныя харчовыя хіміка-
ты (тэхналогію запазычылі з малеку-
лярнай кухні).

З гэтай ідэяй вучаніцы ўдзельні-
чалі ў розных конкурсах для школь-
нікаў, але нічога не выйшла. Ім або 
казалі, што гэта ўсё даўно прыдумана 
(праўда, пацвердзіць словы канкрэт-
нымі прыкладамі і спасылкамі ніхто 
не змог), або не верылі, што падлеткі 
здольныя такое вынайсці.

У верасні дзяў чаты вырашылі 
паспрабаваць свае сілы на хакатоне 
Sосіаl Wееkеnd, дзе каманды прэзен-
тавалі розныя спосабы вырашэння 
сацыяльных праблем. І нечакана для 

За месяц у офісе, дзе працуюць 30 чалавек, расходуецца 2500 аднаразовых 
кубачкаў і 5000 лістоў паперы для друку. А калі там дрэнна ўцеплены дзверы 
і вокны, то праз іх сыходзіць 70 працэнтаў цяпла. Як зрабіць рабочыя месцы больш 
экалагічнымі? Над гэтай праблемай задумаліся студэнткі БДУ — і стварылі службу 
кансалтынгу bСооl, каб дапамагаць офісам расходаваць менш рэсурсаў і жыць 
у гармоніі з прыродай.

 Э  калогія

Жыццё ў гармоніі 
з прыродай
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сябе атрымалі грошы на развіццё 
свайго праекта. Тэхналогію яны сталі 
апрабоўваць на посудзе большага па-
меру: заказвалі на фабрыцы вафель-
ныя кубачкі для марожанага і дома на 
кухні ўручную наносілі на іх спецы-
яльнае пакрыццё. Праўда, цуда-састаў 
аказаўся капрызным, і на замену яму 
знайшлі ўрэшце іншы варыянт: воск і 
харчовы парафін.

— Гэта бяспечна. Такія кубачкі па-
дыходзяць для халодных напояў. Паў-
гадзіны вада ў іх дакладна прастаіць — 
каб папіць з кулера, гэтага больш чым 
дастаткова, — расказваюць студэнт-
кі. — Такі посуд можна ўтылізаваць 
без шкоды для прыроды. Ці проста 
з’есці.

Вафельныя кубачкі ад дзяўчат ужо 
з’явіліся ў адной прыватнай мінскай 
бібліятэцы, іх таксама заказвалі на ме-
рапрыемства. Але Жэня, Віка ды Алеся 
вырашылі пайсці далей: прапаноўваць 
кампаніям не толькі замяняць пласты-
кавы посуд, але і ў цэлым рабіць офісы 
экадружалюбнымі. І некаторыя прад-
прыемствы ўжо зацікавіліся такой па-
слугай.

— Мы будзем прыязджаць у офіс, 
пільна яго аглядаць, даведвацца пра 
колькасць супрацоўнікаў, прыкідваць 
расходы розных матэрыялаў, выдаткі 
на водазабеспячэнне і электрычнасць. 

І прапаноўваць падрабязныя рэка-
мендацыі, якія дапамогуць кампаніі не 
толькі стаць больш экалагічнай, але і 
сэканоміць уласныя сродкі. У залеж-
насці ад жадання і бюджэту заказчы-
ка можна пайсці як на невялікія крокі, 
так і на глабальныя змены. Мы самі 
будзем весці перамовы з пастаўшчы-
камі неабходнага абсталявання і ўка-
раняць гэтыя навінкі ў офісе, — тлу-
мачаць дзяўчаты.

Самае простае, што можна зра-
біць,  — паставіць шматразовы по-
суд, арганізаваць сартаваны збор 
адходаў, закупіць паперу з другаснай 
сыравіны (такую, напрыклад, выпус-
кае Барысаўская фабрыка), замяніць 
люмінесцэнтныя лямпачкі на свят-
лодыёдныя, устанавіць свяцільні з 
датчыкам руху ў праходных па-
мяшканнях.

Што да больш прасу-
нутых рашэнняў, то ў офісе 
можна перапрацоўваць ар-
ганічныя адходы. Для гэтага 
ёсць здрабняльнік, які ўбу-
доўваецца пад ракавінай, ці 
пакаёвы кампосцер (ён па-
добны да звычайнай сметніцы 
і пры правільным выкарыстанні 
не стварае непрыемнага паху).

На заўвагу «няўжо кампаніі 
самі не знойдуць такіх рашэнняў у 

інтэрнэце?» студэнткі адказваюць: па-
першае, не ўся інфармацыя ёсць у сеці-
ве. А па-другое, занятым людзям часта 
проста не хапае часу на гэта, таму кло-
пат пра рабочыя месцы адыходзіць на 
другі план.

— Мы стараемся шукаць таксама 
«хіпстарскія» ідэі, — дадаюць дзяўча-
ты. — Напрыклад, ёсць экастартап для 
аналізу спажывання электраэнергіі. 
Спецыяльны датчык падключаецца да 
сеткі і з дапамогай мабільнай прагра-
мы паведамляе ўладальніку, які пры-
бор і колькі энергіі спажывае. Можна 
ўбачыць слабыя месцы: дзе своечасова 
не выключаюць тэхніку, што з абста-
лявання няспраўнае ці неэфектыўнае.

Галоўная ж мэта праекта — данесці 
ідэю адказнага спажывання да супра-
цоўнікаў, каб яны і па-за межамі офі-
са клапаціліся аб экалогіі. Дзяўчаты 
збіраюцца па запрашэнні кампаній 
праводзіць майстар-класы, ладзіць су-
стрэчы з іншымі экалагічнымі ініцы-
ятывамі.

— Адзін з найлепшых прыкладаў 
«зялёных» офісаў — будынак Сусвет-
нага фонду дзікай прыроды ў Маскве. 
Ён узводзіўся з улікам усіх экалагічных 
навінак. Там выкарыстоўваюцца толькі 
натуральныя матэрыялы, ёсць сістэма 
збору дажджавой вады. Але мы разуме-
ем, што многія беларускія офісы зна-
ходзяцца ў старых памяшканнях і такія 
кардынальныя рашэнні там немагчы-
мыя. Таму наша мэта — рабіць про-
стыя рэчы і прасоўваць экаідэалогію. 
Маленькія крокі таксама даюць эфект.

Наталля Лубнеўская.
Фота аўтара.

 Э  калогія

Алеся, Жэня і Віка стварылі экалагічную тэхналогію аховы прыроды
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У
 Ц  энтр адкрыты

заходзьце, 
вы ТаленавіТыя!
У канцы 2018-га на адну культурную прастору ў мінску стала больш. Напярэдадні 15-годдзя творчая 
група і выхаванцы прадзюсарскага цэнтра «Спамаш» атрымалі новы шматфункцыянальны дом — 
сучасны чатырохпавярховы будынак у гістарычнай частцы мінска.

Скульптурная кампазіцыя  
«Прысвячэнне паэту».  

(Аўтар — Уладзімір Слабодчыкаў)
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Ужо ў верасні новы будынак прыняў першых пастаяль-
цаў — артыстаў дзіцячай студыі мастацтва Malinovka by 
Spamash. Аднак на наваселле цэнтр паклікаў гасцей толькі 
нядаўна: увесь той час наводзілі глянец. Усіх датычных да 
вялікага свята ў ліку першых павіншаваў Міністр культу-
ры Юры Бондар:

— Адкрыццё культурнага цэнтра такога ўзроўню — 
гэта не толькі важны віток развіцця прадзюсарскага цэнт-
ра «Спамаш», але і пункт адліку, з якога пачынаецца яго 
перафарматаванне. Наперадзе — вялікая будучыня і вы-
сокі палёт.

Сёння ў Malinovka by Spamash займаюцца амаль 
шэсць дзясяткаў хлопчыкаў і дзяўчынак. У іх ліку — 
таленавітыя прадаўжальнікі зорных дынастый. Самай 
юнай выхаванцы студыі Сафіі — усяго 4 гады. Дзяўчын-
ка — унучка мэтра эстрады Уладзіміра Мулявіна. Разам 
з ёй вакал удасканальваюць дзеці салістаў групы «Чысты 
голас», таксама дачка спявачкі Вольгі Плотнікавай і кам-
пазітара Генадзя Маркевіча, сын саліста Вялікага тэатра 
Ільі Сільчукова і многія іншыя.

— Але не трэба думаць, што дзверы студыі закрыты 
для іншых дзяцей з прос тых сямей. Мы прымаем абсалют-
на ўсіх. Галоўнае — наяўнасць голасу, жаданне працаваць 
на сцэне і вучыцца. Кошт заняткаў сярэдні па Мінску — 
110 рублёў у месяц. Гэтая сума ўключае ў сябе 8 урокаў ва-
калу, 4 заняткі па харэаграфіі, а таксама 2 майстар-класы 
ад вядучых артыстаў. Акрамя таго, мы даем магчымасць 
бясплатна займацца дзеткам з няпростымі лёсамі, з ся-
мей, дзе ёсць розныя праблемы, — Анжаліна Мікульская, 
дырэктар цэнтра, кантралюе ўсе этапы работы дзіцячай 
творчай студыі.

Цяпер у распараджэнні дзяцей і артыстаў старэйшага 
ўзросту харэаграфічная зала са спецыяльным падлогавым 
пакрыццём, сучасныя душавыя кабіны й раздзявалкі, клас 
для заняткаў сальфеджыа і вакалам. Для адміністрацыі 
ды творчай каманды — прасторная «перамоўная», ад-
міністрацыйныя памяшканні, свая міні-кухня. Але асаблі-
вы гонар цэнтра — гуказапісная студыя з усім неабходным 
абсталяваннем, якая  размясцілася на цокальным паверсе. 
Такой, кажа мастацкі кіраўнік цэнтра і кампазітар Леанід 
Шырын, няма больш нідзе ў Беларусі:

— Тут некалькі памяшканняў: асобная студыя, дзе 
робяць аранжыроўкі, асобная — каб запісваць і зводзіць 
гук. Ёсць і адмысловы пакой для гучных інструментаў — 
там пакуль стаяць старыя ўдарныя, але хутка нам пры-
вязуць новую ўстаноўку. Студыю паспелі ацаніць музы-
канты сусветнага ўзроўню: напрыклад, нямецкія рокеры 
з Rammstein і экс-вакаліст Rainbow, Deep Purple Джо Лінн 
Цёрнер. Цяпер мы пішам тут музычную тэму да II Еўра-
пейскіх гульняў і цырымоніі святкавання 1000-годдзя 
Брэста.

Што тычыцца прадзюсарскай студыі, то пакуль там 
працуе толькі Алена Ланская — самая вядомая выхаванка 
«Спамаша». Але Анжаліна Мікульская ўжо актыўна шукае 
новых артыстаў:

— Было некалькі праслухоўванняў. Каго чакаем? У 
першую чаргу выключна геніяльных спевакоў. На меншае 
мы не згодныя.

Юльяна Леановіч

Анжаліна Мікульская  
робіць стаўку  

на талент

Гасцей сустракалі
пакуль яшчэ юныя,  

але ўжо зоркі —  
выхаванцы  

дзіцячай студыі  
Malinovka by spamash
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Узоры  
на  
Белым
калі выязджаеш за мінскую кальцавую, 
адразу разумееш: вось яна —  
сапраўдная беларуская зіма! Белыя 
палі, заснежаныя лясы, роўнае шэрае 
неба і цёмныя лініі дарог, а на іх — 
рознакаляровыя аўтамабілі. 
і ўсё цябе пачынае  
цешыць у гэтай заснежанай  
ідыліі: лыжнік, які бяжыць  
па белым полі, дым, які  
меланхалічна ўздымаецца  
з труб вясковых хат або  
сучасных загарадных  
катэджаў...  
Прыгажосць!
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л
агойшчына выдатная ў любую пару 
года: што ўвосень, што летам. За 
дзіўны рэльеф, за крутыя, парослыя 
лесам горкі яе часта называюць бе-
ларускай Швейцарыяй. Можна, вя-
дома ж, калі ты хочаш нешта камусь-
ці даказаць — паляцець у Альпы, на 
які-небудзь знакаміты гарналыжны 

курорт. Але для гэтага трэба шмат вольнага часу і ліш-
ніх грошай. Пераезды, пералёты, мытні, дагляды, візы 
ды іншае...

А можна і не затлумляцца ды сесці ў машыну, па-
класці ў багажнік рыштунак і стартануть на Лагойш-
чыну. Ад Мінска ўсяго паўгадзіны па добрай дарозе, 
пару паваротаў — і ты на месцы. Ідзеш з лыжамі 
на плячы, хоць з калегамі па працы, хоць з сям’ёй 
або ў ганарлівай адзіноце. Купляеш білет — і табе 
прадастаўлены трасы з пад’ёмнікам, а ў пунктах 
пракату можаш выбраць тое, на чым сёння буд-
зеш катацца. Пад’ёмнік узніме цябе на вяршыню 
гары, ты палюбуешся заснежанай прыгажосцю, а 
там, апусціўшы на вочы акуляры і праверыўшы 
мацаванне, пачынай спуск, слізгай і ляці ўніз!

Я чаму пра Швейцарыю ўспомніў? На ла-
гойскіх горках сустрэў пару знаёмых аматараў 
імклівых спускаў. Вось яны і сказалі, што ў 
выдатнае надвор’е на добрых лыжах катацца 
ў Беларусі не горш, чым у знакамітым Кур-
шавелі, а ў прыдачу яшчэ і больш даступна. 
Яны ж ведаюць, бывалі на тых разрэклама-
ваных курортах...

Мы апынуліся ў Раўбічах, у Рэспу-
бліканскім цэнтры алімпійскай падрых-
тоўкі па зімовых відах спорту. Трыбуны 
пустыя, лес маўклівы. Чуваць, як на 
белым стадыёне павіскваюць лыжы 
на паваротах, як дыхаюць юныя спар-
тсмены, як звонка б’юць у мішэні кулі. 
Гудуць «снежныя гарматы», рассыпа-
ючы дробны і сухі, падобны на густы 
дым, снег. Рознакаляровыя маладыя 
біятланісты метадычна наразаюць 
па стадыёне круг за кругам. Пры-
пынак на агнявым рубяжы, зася-
роджаная стральба... Захутаныя, 
з паднятымі каўнярамі, трэнеры 
прыпадаюць да акуляра трубы, 
ацэньваюць вынікі серыі стр-
элаў, даюць парады падапеч-
ным, і тыя, закінуўшы цяжкую 
вінтоўку за спіну, бягуць пад 
снежным пылам... Упэўнены, 
што многія з гэтых беларускіх 
хлопчыкаў і дзяўчынак хочу-
ць стаць чэмпіёнамі, мараць 
быць такімі ж неперамож-
нымі й славутымі, як Дар’я 
Домрачава.

У «Сілічах» і «Лагой-
ску» людзі бывалыя раілі: 

калі любіш шум ты, мнагалюднасць і мітусню, то прыязд-
жаць сюды варта не ў будні дзень, а ў суботу і нядзелю. Усё 
гэта тут будзе: дзіцячы смех, сотні лыжнікаў, гучная музы-
ка, новыя знаёмствы ды тое, што бывае на падобных курор-
тах, як славутых, так і не вельмі. У выхадныя і святочныя 
дні ўся інфраструктура спартыўнага адпачынку працуе да 
позняй ночы. Трасы і спускі ярка асветлены, кафэ, рэстара-
ны і гасцініцы адкрыты, настрой святочны.

Тым часам невялікі старажытны горад Лагойск жыве 
сваім ціхім мірным жыццём. З крыніцы ля Cвята-Мікала-
еўскай царквы людзі набіраюць ваду. Школьнікі радуюц-
ца жыццю, снежнай зіме. Рыбакі спрабуюць злавіць рыбу 
на лёдзе Гайны. З неба сыплецца лёгкі снег. З’язджаць з 
ціхага Лагойска ў шумны Мінск не хочацца, а фатограф 
спрабуе каторы раз адлюстраваць пралітую вакол прыга-
жосць ціхай беларускай зімы.

Ведаеце, я ў гэтым перакананы: ніякія лепшыя фатагра-
фіі не змогуць перадаць усё хараство Лагойшчыны. Гэтыя 
горы, лясы, дарогі, трампліны, спускі, пад’ёмнікі, рознака-
ляровых лыжнікаў, тую радасць палёту па іскрыстым снезе 
шчаслівы ўздых, калі спуск атрымаўся...

Сядайце ў аўтамабіль ці маршрутку — і адпраўляйце-
ся ў адзін з трох цэнтраў гарналыжнага спорту. Падарыце 
сабе і блізкім незабыўны дзень.

Уладзімір Сцяпан
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Амаль 20 гадоў Міхась Калачынскі ўзначальваў часопіс  «Беларусь» і як галоўны рэдактар 
удзельнічаў у рабоце XXVI сесіі ААН

з
З чаго пачынаецца Радзіма? Для 

кожнага, безумоўна, гэта сваё… Для 
класіка беларускай літаратуры, заслу-
жанага работніка культуры Беларусі, 
вядомага паэта, аўтара больш чым 
дзесяці зборнікаў паэзіі Міхася Кала-
чынскага малая Радзіма пачыналася 
не толькі «з той бярозкі, якая на полі 
расце», але і з рэчкі Бобр, якая праця-
кае праз невялікі гарадок Крупкі, дзе 
нарадзіўся будучы паэт. З тых бароў 
і пералескаў, якія зялёнымі каралямі 
акружылі гарадок. З рэшткаў старой 
смаленскай дарогі на ўскраіне пасёл-
ка, па якой 200 гадоў назад праходзілі 
войскі Напалеона, таямнічага Стаяча-
га возера таксама ў межах сучаснага 
горада Крупкі, куды, паводле падан-
ня, скінуў нарабаваныя скарбы той жа 
Напалеон, уцякаючы з Расіі. Усё гэта і 
многае іншае, звязанае з малой Радзі-
май, з асаблівай сілай прагучала ў яго 
вершах «Вясною ў Крупках», «Назвы 
і сутнасць», «Змітраўскі лес», «Акруга 
сінявокіх» і многіх іншых творах.

Менавіта з Крупак пачалася вялікая 
дарога ў літаратуру Міхася, так назы-
валі ў дзяцінстве Калачынскага, так гэта 
імя й засталося яго паэтычным іменем 
на ўсё жыццё. Адсюль пачыналася яго 
Вялікая Радзіма — Беларусь, якую Мі-
хась Калачынскі ўслаўляў у сваіх вер-
шах і паэмах. Беларусь ён абараняў на 

франтавых шляхах Вялікай Айчыннай 
вайны, якія прайшоў у якасці ваеннага 
карэспандэнта. Гэтыя шляхі адзначаны 
шматлікімі баявымі ўзнагародамі.

А часопіс «Беларусь» Міхась Іванавіч, 
ужо прызнаны аўтарытэт у літаратурных 
кругах і вядомы паэт, узначальваў на пра-
цягу амаль 20 гадоў. Да прыходу на працу 
ў гэты часопіс Калачынскі ўжо меў пэўны 
досвед кіраўнічай працы: у 1953-1954 га-
дах працаваў галоўным рэдактарам літа-
ратурна-мастацкага і грамадска-публі-
цыстычнага часопіса «Нёман». Той досвед 
вельмі спатрэбіўна на новым месцы пра-
цы. За адносна кароткі час пад кіраўніцт-
вам Калачынскага часопіс «Беларусь» стаў 
адным з самых вядомых і аўтарытэтных 
перыядычных выданняў не толькі на пра-
сторах Беларусі, але і ў маштабе ўсяго Са-
вецкага Саюза, нават за межамі. Яго змест 
значна паглыбіўся, тэматычны дыяпазон 
публікацый стаў шырэйшым. Калачынскі 
вышукваў і ўсяляк падтрымліваў тале-
навітых аўтараў, якія пісалі на старонках 
часопіса пра палітыку, эканоміку, куль-
туру, мастацтва. Той вобраз альбо імідж 
сённяшняга часопіса, які цяпер друкуец-
ца на беларускай, англійскай, кітайскай 
мовах, закладваўся менавіта ў тыя гады, 
калі кірункі выпрацоўваліся і реалізавалі-
ся менавіта з удзелам Міхася Калачын-
скага. Аб аўтарытэце часопіса і ўкладзе 
галоўнага рэдактара ў яго дзейнасць і ў 

беларускую літаратуру сведчаць не толькі 
дзяржаўныя адзнакі і ўзнагароды, у тым 
ліку тыя, якімі быў адзначаны асабіста 
Калачынскі — ордэны Працоўнага Чыр-
вонага Сцяга, «Дружбы народаў», «Знак 
Пашаны», але й той факт, што ў 1971 годзе 
паэт і галоўны рэдактар часопіса ў склад-
зе дэлегацыі БССР удзельнічаў у рабоце 
XXVI сесіі ААН.

Адначасова з кіраўнічай працай Мі-
хась Калачынскі працягваў плённа пра-
цаваць на літаратурнай ніве. Менавіта 
ў 1960–1970 гадах, калі ён узначальваў 
часопіс «Беларусь», вышлі пяць збор-
нікаў яго паэзіі.

Але фундамент закладваўся ме-
навіта ў перадваенныя гады, калі паэт 
жыў і працаваў на сваёй малай Радзіме.

Міхася Калачынскага можна аднес-
ці да таго пакалення людзей, якіх во-
бразна называюць «люстэркам свайго 
часу». Часу складанага, дзе вітаў пафас 
стваральнай працы, пафас энтузіязму і 
шчырага патрыятызму, гонару з прына-
лежнасць да сваёй Радзімы, незалежна 
ад таго, «малой» ці «вялікай» — і ад-
начасова насычанага супярэчлівасця-
мі, цяжкасцямі як суб’ектыўнага, так і 
аб’ектыўнага плану.

Калачынскі па праве адносіцца да 
катэгорыі класікаў беларускай літара-
туры. У шматлікіх зборніках вершаў, 
паэмах ён адлюстроўваў як паэтычныя 

паэТ,  
калега, 
грамадзянін
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46 беларусь.belarus
студзень   2019



вобразы роднага краю, так і важнейшыя 
вехі грамадскага жыцця супольнасцяў 
людзей, падзеі, якія адбыліся не толькі 
на яго Радзіме, а і па ўсім свеце. Асобнае 
месца ў творчасці Міхася Калачынскага 
займае тэма Вялікай Айчыннай вайны, 
дарогамі якой ён прайшоў у якасці ва-
еннага карэспандэнта.

Не ўсе яго творы дайшлі да сучас-
нага чытача. У зборніках Калачынска-
га, што выйшлі ў розныя гады, ёсць 
нямала вершаў маладога паэта, ство-
раных у даваенны час. Некаторыя з 
тых, надрукаваныя на Радзіме Кала-
чынскага ў Крупскай раённай газеце 
«Голас калгасніка» ў 1938 — 1940 гады, 
лічыліся згубленымі: усе тыя газеты, 
якія знаходзіліся ў рэдакцыі альбо ў 
бібліятэках Беларусі, былі знішчаны 
ў гады ваеннага ліхалецця. Толькі ня-
даўна мне ўдалося іх выявіць у Маскве, 
у Расійскай нацыянальнай бібліятэцы, 
дзе захоўваюцца і газеты, якія дасы-
лаліся з саюзных рэспублік, у тым ліку 
даваенныя. Большасць вершаў прыс-
вечана малой Радзіме, людзям Круп-
шчыны.

Яны розныя па тэматыцы і таналь-
насці. Міхась Калачынскі ў даваенны 
час быў супрацоўнікам раённай рэдак-
цыі, часта ездзіў на месцы, у калгасы, на 
прамысловыя прадпрыемствы, сустра-
каўся з людзьмі. Яго ўражанні ад су-
стрэч і праявіліся ў паэтычных рэпар-
тажах на старонках газеты. Безумоўна, 
на першым плане ў яго былі людзі пра-
цы, перадавікі вытворчасці.

Свайго роду гімнам стваральнай 
працы стаў верш Міхася Калачынскага 
«Фрагменты вясны». У ім з’ядналіся ра-

зам і пачуццё радасці, нейкай узнёсласці 
з нагоды таго, што прыйшла вясна, пры-
рода абудзілася, і адчуванне маладосці 
аратых, што вельмі адпавядае менавіта 
вясне, — часу росквіту прыроды, і надзеі 
на лепшае ў будучыні. Разам з тым верш 
паказвае і глыбокае веданне аўтарам усіх 
дэталяў вясковай працы. 

Але далягляд паэта не абмяжоў-
ваўся малой Радзімай, роднымі нівамі 
і палямі, жыццём сваіх землякоў. Як 
сапраўдны грамадзянін, патрыёт сваёй 
Радзімы, ён горача адклікаецца на 
падзеі таго часу ўсесаюзнага маштабу, 
нават міжнароднага плану, шчыра, з 
юнацкім запалам і максімалізмам вы-
казвае свой пункт погляду.

Творчасць Міхася Калачынскага 
адлюстроўвае светапогляд пакалення 
паэта, паказвае, чым і як жыў савецкі 
народ у складаныя перадваенные гады, 
што адчувалі, у што верылі людзі ў той 
час, перш за ўсё моладзь, равеснікі Мі-
хася Іванавіча. Гэта яскрава паказана ў 
вершы «Маё пакаленне».

 Міхась Калачынскі прайшоў дарога-
мі аж дзвюх войнаў. Ваяваў у якасці ра-
давога байца ў час Савецка-фінляндскай 
вайны. Тады ж ён атрымаў за свае баявыя 
дзеянні першую ваенную ўзнагароду — 
медаль «За адвагу». На той час гэта была 
даволі рэдкая ўзнагарода. Уручаў яе мала-
дому байцу ў Крамлі сам Міхаіл Калінін. 
Свае пачуцці аб падзеях гэтай вайны паэт 
адлюстраваў у першым паэтычным збор-
ніку «На выбаргскай дарозе». Кніжка 
была падрыхтавана да друку, але яе гран-
кі згарэлі ў полымі шматлікіх пажараў, 
калі гарэлі будынкі сталіцы ў першыя дні 
Вялікай Айчыннай вайны. З яе пачаткам 

і да самага канца вайны Калачынскі — 
зноў у ліку абаронцаў Айчыны, ваяваў у 
якасці ваеннага карэспандэнта на фран-
тах Каўказа, Украіны, Малдавіі, удзельні-
чаў у вызваленні ад гітлераўцаў Венгрыі, 
Чэхаславакіі, Аўстрыі, узнагароджаны 
баявымі ўзнагародамі. Усё, што бачыў 
воін-паэт, што перажыў, ён адлюстроў-
ваў у сваіх вершах. Яны пасля вайны 
былі надрукаваныя ў зборніках «Сонца 
ў блакіце», «У вялікім паходзе», «Насу-
страч жыццю». Пазней у аўтабіяграфіі ён 
напіша: «Рэдакцыю машыны праз вайну 
везлі. Газетчыкі наперадзе — з пяхотай, з 
танкамі, кавалерыяй. Маладзейшыя, аб-
страляныя, хто зведаў, па чым фунт ліха, 
у першым эшалоне знаходзіліся. І мне там 
даводзілася быць…»

Міхась Калачынскі ўсё жыццё быў 
салдатам, асноўнай зброяй якога было, 
па вобразным выказванні аднаго з па-
этаў савецкага часу, пяро, прыраўненае 
да штыка. Як салдат, які быў заўсёды на 
пярэднім краі, ваяваў як штыком, так і 
пяром, Міхась Іванавіч быў узнагаро-
джаны і баявымі, і мірнымі ўзнагаро-
дамі. Гэта два ордэны Чырвонай Зоркі, 
Ордэн Айчыннай вайны другой сту-
пені, ордэны Працоўнага Чырвонага 
Сцяга, Дружбы народаў, Знак Пашаны, 
шматлікія медалі. Гэтыя і многія іншыя 
ўзнагароды — заслужаны вынік жыц-
ця Міхаіся Іванавіча Калачынскага і 
яго прызнанне грамадствам. А яшчэ 
ўдзячнасць нашчадкаў за яго ўклад у 
Перамогу над фашызмам і павага і ўд-
зячнасць чытачоў за яго шматбаковы 
талент. 

Дзмітры Хромчанка,
кандыдат гістарычных навук

Міхась калачынскі ў розныя гады жыцця

 П  амяць
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н
Не перастанем здзіўляцца яго 

здольнасці не мець патрэбы ў хайпе 
і шчыра захапляцца. Дзецьмі. Ка-
легамі. Жонкай. Удала пастаўленым 
спектаклем. Талентам. І проста до-
брымі людзьмі. Жыццём, нарэшце. І 
нам гэта якасць у Панджавідзэ, як і 
шырыня яго душы, і нейкая няўлоў-
ная дзіцячасць характару, падаба-
ецца. Бо мы падсвядома, а з гадамі 
свядома, шукаем у людзях тое, што 
нам блізка. І, як кажуць псіхолагі, па 
гэтай прычыне і прыцягваемся да 
іх, знаходзячы агульныя кропкі су-
дакранання. Завязваем добрыя, а то 
і сяброўскія, ці ледзь не роднасныя 
адносіны. І нам абсалютна ўсё роўна, 
да якой нацыянальнасці належыць 
чалавек, калі ён таленавіты як пра-
фесіянал, і як чалавек сімпатычны. 
А нядаўна парадаваліся, калі пачулі з 
вуснаў Прэзідэнта:

— У аснову нашай палітыкі як 
нацыянальная ідэя павінна быць па-
кладзена галоўнае — справядлівасць. 
Няма справядлівасці — не будзе дзяр-
жавы. Яна пачынае разбурацца ад-
сюль. Ні ў якім разе нельга адрывацца 
ад народа: ён не пацерпіць несправяд-
лівасці і снабізму.

Вось у гэтай сувязі як тут не ўспом-
ніць пра беларускую талерантнасць, 
вобразна кажучы, пра той кій, з да-
памогай якога, калі ім правільна ка-
рыстацца, рухацца да справядлівасці 
ўсяляк будзе лёгка. Помнім, як у свой 
час, а гэта быў 2010 год, і мы пачулі аб 
прызначэнні Міхаіла Панджавідзэ на 
пасаду галоўнага рэжысёра ў Вялікі. 
Многія тады здзіўляліся: чаму не свой, 
чаму аднекуль… Бо гэта быў расійскі 
рэжысёр з грузінскім прозвішчам ро-
дам з Турк меністана… Але Уладзімір 
Гры дзюш ка, генеральны дырэктар, 
праявіў гнуткасць і прыняў у тэатр 
«варага», пра якога красамоўна га-
варыў яго паслужны спіс. Чытаем на 
сайце тэатра: рэжысёр-пастаноўшчык 
больш чым 60-ці спектакляў у тэатрах 

оперы і балета Татарстана, Новасібір-
ска, Магнітагорска, Екацярынбурга, 
Астраханскім дзяржаўным музыч-
ным тэатры, Нацыянальным тэатры 
Марока, сярод якіх: «Барыс Гадуноў» 
М. П. Мусаргскага, «Снягурка» і «Цар-
ская нявеста» М. А. Рымскага-Кор-
сакава, «Яўгеній Анегін» і «Іаланта» 
П. Чайкоўскага, «Дырэктар тэатра» 
В.-А. Моцарта,«Рыгалета», «Набу ка» 
і «Аіда» Дж. Вердзі, «Мадам Батэр-
фляй» і «Тоска» Дж. Пучыні, «Паяцы» 
Р. Леанкавала ды іншыя.

Ні Міністэрства культуры, ні сам 
Грыдзюшка не памыліліся. Наадва-
рот, выйгралі. За кароткі перыяд Пан-
джа відзэ, не клапоцячыся пра ўласны 
імідж і ўзнагароды, — раней пра тое 
нам казаў у інтэрв’ю — ставіў спек-
такль за спектаклем. Дзякуючы яму 
ў рэпертуары тэатра з’явілася на-
цыянальная опера «Сівая легенда» 
Дзмітрыя Смольскага, за якую Пан-
джа відзэ быў удастоены прэміі Прэзі-
дэнта «За духоўнае адраджэнне». А за 
«Набука» Джузэпэ Вердзі Нацыяналь-
ную тэатральную прэмію атрымаў. І 
гэта толькі за тры гады!

Пра асобу Міхаіла Панджавідзэ і 
яго творчыя дасягненні на старонках 
часопіса мы пісалі не раз. Цяпер жа 
інтэрв’ю атрымалася спантанным, па-
запланавым. Гутарылі адразу ж пасля 
прэс-канферэнцыі. Яна праходзіла на-
пярэдадні ІХ Міжнароднага опернага 

форуму. Пакідаючы Камерную залу, 
Панджавідзэ падзякаваў журналістам. 
І як бы між іншым абмовіўся: калі хо-
чаце — магу адказаць на канкрэтныя 
пытанні… Той прапановаю мы й ска-
рысталіся! І рушылі за ім наўздагон за 
кулісы, на хаду абмяркоўваючы, пра 
што б распытаць галоўрэжа. Успомнілі, 
як аднойчы пры сустрэчы ў антракце 
ён расказаў: малая дачка Саша лёгка 
чытае вершы на беларускай мове, а ён 
сам здзіўляецца, адкрываючы для сябе 
музыку гэтай мовы, і як жа спрытна ў 
Сашы атрымліваецца яе асвойваць… 
Ды й наогул пайшлі да яго, ведаючы, 
што суразмоўца Панджавідзэ цікавы. 

Гутарылі шмат пра што: згадалі 
прэм’еру спектакля «Дон Паскуале» 
Даніцэці, вясёлую камедыю ў паста-
ноўцы галоўрэжа, якой оперны форум 
адкрываўся, пра папярэднюю прэм’еру 
«Саламея», якая нарабіла шуму, пра 
прафесіяналізм і пра іншыя важныя 
рэчы.

І перад намі раскрываўся чалавек 
з ментальнасцю інтэрнацыянальнай, 
як кажуць у такіх выпадках, чалавек 
свету, гатовы самазабыўна служыць 

там, дзе служаць справе — дзеля спра-
вы, які ўсім сэрцам прымае тых, у кім 
жыве сумленне і талент.

І мы таксама, як і раней, разумелі: 
перад намі — моцны прафесіянал. Пра 
такіх кажуць: чалавек 
на сваім месцы.

 Т  эрыторыя тВорчасці

Беларусь — краіна шматнацыянальная. Тут жывуць прадстаўнікі звыш 140 
нацыянальнасцяў, прычым, усе спрадвеку ладзяць паміж сабой. Міхаіл Панджавідзэ, 
галоўны рэжысёр Вялікага тэатра — адзін з тых, для каго Беларусь стала блізкаю, 
а для ягонай дачкі Аляксандры і ўвогуле Радзімай. За гады яго служэння беларускаму 
опернаму мастацтву рэпертуар Вялікага ўзбагаціўся яркімі маштабнымі спектаклямі, 
якія Міхаіл Аляксандравіч паставіў. І цяпер яны ідуць — з аншлагамі.

стар. 50

У свой час мяне ўразіла аповесць «Сівая легенда» 
Уладзіміра Караткевіча. Ёсць вялікая розніца, дарэчы, 

паміж аповесцю і лібрэта для нашай оперы. Прычым 
адразу ж я чытаў аповесць у арыгінале, толькі 

на беларускай мове. Прынцыпова! Эксперыментаваў: 
ці змагу зразумець інтуітыўна беларускую мову. 

Пасля чытаў ужо ў рускім перакладзе. 
І пераканаўся, што ўсё адразу добра зразумеў.
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яшчэ раз пра «саламею» 

— Міхаіл Аляксандравіч, як па-
вашаму: ці падабаецца «Саламея» 
публіцы?

— Вы самі бачылі пад час опернага 
форуму, якія авацыі гледачы наладзілі. 
І як думаеце, чаму?

— Мяркуем, з-за нетрадыцыйна-
га прачытання біблейскага сюжэту, 
глыбокай ідэі. Не кажучы ўжо пра 
яркую сцэнаграфію, цудоўныя галасы 
нашых выканаўцаў і музыку…

— Пры ўсёй маёй павазе да публікі — 
не думаю, што так адразу будзе зразуме-
лай ідэя гэтай музычнай драмы. Бо ёсць 
у ёй тое, што не ляжыць на паверхні, што 
называюць эзатэрыкай (Эзатэрыка — 
вобласць спецыфічных поглядаў пра 
глыбінна-містычную сутнасць чалавеча-
га жыцця — Аўт.) Вось і давайце пагляд-
зім на «Саламею» з гэтай вышыні. Так, 
Іаканаан — святы, але, пагадзіцеся, не 
аднамерны: ён жа ў чалавечым абліччы. 
І гэта наша версія. І не такая ўжо дрэн-
ная Саламея — яна проста дзяўчынка 
яшчэ была, якая закахалася. І ўсё. Што і 
прывяло, у рэшце рэшт, да трагедыі. Па-
колькі выхаванне ў яе такое было. Гэта 
ж так зразумела! І дзяўчынка патрабуе, 

як капрызнае дзіця, цацку. Як гэта хтось-
ці можа яе не паслухацца? І тое дзіця не 
разумее, чаму Іаканаан яе не любіць: яна 
ж прынцэса! І лічыць, што Іаканаан — 
несправядлівы. А ён, таму што мужчы-
на, адчуўшы да яе інтарэс, ненавідзіць за 
гэта сябе. І адпаведна яе. Вось на тое я і 
арыентаваў галоўных выканаўцаў.

— Як нам падаецца, у сучасным 
свеце менавіта мадэль «любоў Са-
ламеі», назавем яе так, пераважае. 
Кшталту: калі ўжо я цябе люблю — 
то ўсё павінна быць у адносінах па-
між намі так, як я хачу. І пары часця-
ком у адносінах сваіх маюць зносіны 
на пачуццёва-ўласніцкім, эгаістыч-
ным узроўні любові.

— Ну, да безумоўнай любові ў пар-
ных адносінах, такой, як любоў маці да 
свайго дзіцяці, усім нам як да зоркі. Што 
тычыцца Саламеі, то мне здаецца, што 
ў яе, хутчэй за ўсё, была «любоў анегін-
скай Таццяны»: закаханасць у вобраз. 
Ва ўсялякім разе, на гэта я звяртаў увагу.

— Але Іаканаан гэтага не ба-
чыць…

— Вось у тым і справа. Іаканаан — 
аскет, які не падуладны спакусе. Ён 
прайшоў спакусу ў пустыні, забіўшы 
плоць. І раптам — сустракае дзяўчыну, 
якая адрозніваецца ад іншых…

— Пяты элемент, як у вядомым 
галівудскім фільме…

— Так-так, яна з другога жыцця. І 
ён — з іншага: з аўтэнтыкі, жорсткай 
такой. Як быццам з карціны Валянці-
на Сярова вобраз яго дасталі. А гэтая 
дзяўчынка трошкі ўся з сябе такая… 
фільдэперсавая… Помніце, тканіна та-
кая была — тонкая, далікатная? 

— Гэта значыць, у дачыненні да 
дзяўчыны — пяшчотная, рамантыч-
ная…

— Дакладна так. Каця Шымановіч, 
дарэчы, малайчына, выдатна прыдумала 
касцюмы… І Саламея — напаўматросач-
ка ў нас, уся з сябе дзіцячая…Калі яны 
сустракаюцца — адзін на аднаго гляд-
зяць, і бачаць: гэта нешта незвычайнае. 
Абодва не падобныя як адзін да аднаго, 
так і на ўсіх астатніх, яны вылучаюцца 
з усяго свайго акружэння. І яму чужыя. 
Дзякуючы гэтай непадобнасці адзін ад-
наго і ўбачылі. На ёй жа і не сышліся.

— Па вялікім рахунку, гэта спек-
такль і пра вечную праблему вялікага 
ўсёпаглынальнага безагляднага кахан-
ня, ад якога да нянавісці — адзін крок…

— Саламею цягне да Іаканаана як 
вобраза. У яе ёсць толькі эмоцыі, заха-
пленне… А ён збянтэжаны тым, што 
адчувае прыцягненне да яе як да жан-

Сцэна са спектакля «Дон Паскуале»

 Т  эрыторыя тВорчасці
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чыны. І сябе за гэта ненавідзіць. І яе ў 
дадатак. А ў Саламеі закаханасць яшчэ, 
паўтаруся, дзіцячая. Яна не спазнала яд 
жаданняў, але рэўнасць ужо адчула. І 
крыўду, і горыч адрынутай жанчыны. 
Як гавораць, стала ўдавой, не паспе-
ўшы стаць жонкай. А для жанчыны ж 
страшна, калі яе адпрэчваюць. Звычай-
на ж мужчына выбірае жанчыну, ён за 
яе змагаецца, а яна вырашае: быць з ім 
разам ці не быць. У адваротным выпад-
ку закон прыроды парушаецца. І жан-
чыны тады не даруюць. Вось і Саламея, 
калі ў адказ на яе: «я люблю цябе» ён 
заяўляе: «будзь ты праклятая», успры-
мае гэта як жахлівую абразу…

— Вы кажаце, што страсці дарос-
лай жанчыны Саламеі не ўласцівыя… 
Але тым не менш паказваеце іх у 
вобразах сямі танцуючых дзяўчат 
у касцюмах колеру вясёлкі, што, ма-
быць, і сімвалізуе абуджэнне страс-
цяў і ў Саламеі.

— Цалкам дакладна. Яны, страсці, 
да гэтага часу драмалі — а тут абудзілі-
ся ды пачынаюць у ёй бушаваць. Вось 
такі мы абралі вобраз сямі колераў як 
сямі грахоў чалавечых.

— Гэта выдатна зроблена! Думка 
пра грахі, пра шматслойнасць чала-
вечай натуры прагучала ярка…

— Ой, гэтаму спектаклю не хапае 
яшчэ велізарнай грашовай сумы, каб 
стаць шэдэўрам. Прычым шэдэўрам 
такім, якога яшчэ ніхто не рабіў. Кажу 
гэта без усялякай ілжывай сціпласці. 
Столькі можна было б увасобіць… Але 
гісторыя з вобразамі — вобразны шэ-
раг увесь — я за яго адказваю, і вельмі 
ганаруся ім. Ёсць тры моманты, за якія 
мне ў «Саламеі» не сорамна. Гэта тое, 
што мы звялі разам Заратустру і Сала-
мею, прычым яна музычна дакладна 
звялася (спектакль «Саламея» пас-
таўлены па матывах аднайменнай опе-
ры і сімфанічнай паэмы «Так гаварыў 
Заратустра» — Аўт.). Другое: усё вы-
рашана не ў лоб, не ілюстрацыйна, не 
фізіялагічна. І не эпатажна, а праз во-
бразна-асацыятыўны шэраг, што для 
рэжысёра лічыцца вышэйшым пілата-
жам. Шчыра вам кажу: гэта была вель-
мі цяжкая праца. Таму што ўсё трэба 
было з сябе нарадзіць — не высмактаць 
з пальца, не прыдумаць абстрактна — а 
менавіта нарадзіць так, каб усё склала-
ся. Я проста па-вар’яцку шчаслівы, што 
атрымалася. Ганаруся гэтым. Вядома, 
тут не толькі мая заслуга. Гэта яшчэ і 
мая жонка (Кацярына Галаўлёва, якая 

выконвае партыю Саламеі — Аўт.). І ўсе 
астатнія. Я кажу так не выпадкова: мая 
жонка і ўсе астатнія. Усім я ўдзячны. У 
Каці гэты вобраз атрымаўся. Вядома, я 
вельмі рызыкаваў. Цяпер ужо магу ска-
заць: думаў нават, што ў працэсе рабо-
ты Каця здымецца. Проста спаўзе. З-за 
розных прычын. Партыя ж складаная. 
І не ва ўсіх атрымоўваецца яе прыме-
рыць. Проста не дадзена. Гэта як умее 
маляваць дзіця ці не ўмее. Ці слых у 
яго: ёсць ці не. У жыцці ёсць нейкая 
дадзенасць, якую нічым немагчыма за-
мяніць. Можаш ты падняць 80 кілагра-
маў — ты іх падымеш. А больш сваіх 
дадзеных — не зможаш падняць. Ёсць 
у земляробаў такі паказчык: каэфіцы-
ент натуральнай урадлівасці зямлі. У 
раёне Вестфалія ён роўны, скажам, 76. 
У Краснадары сярэдні — 52. А ў Бела-
русі — 28. І хоць ты ляж, а ён будзе 28 — 
пры самых спрыяльных умовах.

— І ў дачыненні да якасці тален-
таў можна таксама прыгадваць пра 
каэфіцыент натуральнай урадлі-
васці… Дарэчы, гэты каэфіцыент, 
калі казаць пра земляробства, цяпер 
заўсёды ўлічваецца пры выбудоўванні 
стратэгіі гаспадарання…

— А як інакш? Гектар зямлі можа 
даць пэўны ўраджай, а не іншы, як бы 
каму другога ні хацелася.

— А можна яшчэ сказаць, паколь-
кі тут мы маем справу з голасам, 
гукам, а шырэй — нейкай душэўнай 
вібрацыяй: гэты чалавек жыве, тво-
рыць, выказвае ўласцівы яму талент 
на іншай хвалі. Часам мы ў размове 
пра тое, чаму бывае цяжка знахо-
дзіць кантакт, паразуменне пры 
зносінах нават з блізкімі людзьмі, са 

шкадаваннем канстатуем: гэта не 
тая хваля наогул. І даводзіцца нават 
расставацца. Спыняецца шматгадо-
вая дружба. Не таму, што хтосьці 
дрэнны, а хтосьці добры… Розныя 
вібрацыі… Думаем, у оперы, як у вы-
сокім мастацтве, з такімі з’явамі 
таксама прыходзіцца лічыцца: і з ка-
эфіцыентам натуральнай урадлівас-
ці талентаў, і з дыяпазонам хвалі іх 
душэўных вібрацый…

— Так-так-так… Ментальнасць у 
людзей розная — а значыць і магчы-
масці, і таленты, і здольнасці…

— І шантрапа ёсць?
— А што зробіш, ёсць. Вы, мяр-

кую, маеце на ўвазе французкае слова, 
якое ў перакладзе азначае — «не бу дзе 
спяваць»? Так казалі французкія педа-
гогі пры адборы дзяцей у па мешчыц-
кі хор. А ў прынцыпе на тэатральным 
жаргоне шантрапа  — гэта міманс. 
Пры пастаноўках казалі: а цяпер на 
сцэну — німфы, дрыяды і іншая шан-
трапа. Значыць, тыя, хто ў масоўках 
ходзіць. Гэты французкі тэрмін не мае 
нічога агульнага з рускай канцэпцыяй 
галадранца, альбо «ўсякага зброду», як 
пра тое пішацца ў слоўніку, здаецца, 
Ушакова.

— Хтосьці некаторыя коды куль-
турныя счытвае, што называецца, 
злёту, а другі наогул не разумее: пра 
што гаворка ідзе, што за коды такія? 
Прычым пераконваць кагосьці, што 
«не на той хвалі» жыве, няма сэнсу.

— Згодзен, аднак — вернемся да 
«Саламеі». Я Кацяй, паўтару, ганаруся. 
Яна не зляцела, як я ўжо казаў, у пра-
цэсе рэпетыцый, хоць 
увасобіць задуманае 

«Саламея» — адна з апошніх прэм’ер у пастаноўцы Міхаіла Панджавідзэ.   
У цэнтры  — кацярына Галаўлёва (Саламея).
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было надта складана. 
Па-першае, усё вакаль-

на было выдатна зроблена. Гледачу не 
бачна, а я ж ведаю, чаго гэта каштава-
ла. Шмат дзён запар ішлі рэпетыцыі, у 
тым ліку й заняткі з коучам нямецкай 
мовай. І не сапсаваўся голас: гук — све-
жы. Гэта ўжо не проста яе майстэрства, 
хоць зразумела, што ўсё праз яе ўваса-
бляецца. І тут мне проста пашанцавала.

— Гэта ж так прыемна: зрабіць 
добрую справу, ды яшчэ з блізкім ча-
лавекам, які вас чуе…

— Ну, супала… Іншыя мучацца, 
крэхчуць, а гэтая спявае і спявае, спявае 
і спявае… Без праблем. Ужо 12 спекта-
кляў запар. І на форуме атрымалася 
на ўзроўні. Ну прама жалезная Каця, 
мне кажуць. Так, такая вось мадам. Па-
шанцавала. Цяжэй было з акцёрствам. 
Таму што «Саламея» — гэта віртуоз-
ная акцёрская гісторыя. Па ўзросце, 
вядома, спявачка ад Саламеі адрозні-
ваецца. Таму ёй сыграць дзяўчынку-
«прыпевачку» досыць складана. Але 
вось тут ужо дапамагла сцэнічная бія-
графія. Мы калі працавалі, Каця пыта-
лася: як ёй зносіцца з Іаканаанам? І я 
прапанаваў: ты да ўсіх павінна звяртац-
ца ў танальнасці: дзядзька Ваня. Ці цёт-
ка Ірадыяда. Гэта значыць, паважаючы 
іх узрост, яны ўсе за цябе старэйшыя. 
Гэта першае. І другое: выбудоўваючы 
логіку ўчынкаў, глядзі, гаварыў я, за на-
шай Сашкай (малодшая дачка Міхаіла 
Панджавідзэ і Кацярыны Галаўлёвай — 
Аўт.). Я з яе ўсё спісваю. Гэта ж такая 
дзіцячая непасрэднасць!

сашка нарадзілася ў мінску

— А дзе родавыя карані самой Ка-
цярыны?

— Яна маскоўская. Бацькі ў яе пі-
церскія. Нарадзілася ў Маскве, вучыла-
ся ў Маскве, працавала ў Маскве. Вый-
шла замуж за мяне, які не нарадзіўся ў 
Маскве — толькі вучыўся там. А мяне 
паклікалі ў Беларусь — і яна паехала 
разам са мной. І разам мы больш за 
20 гадоў. 

— Вернемся да дзіцячай непасрэд-
насці, але ўжо не Саламеі, а вашай 
дачушкі…

— Ды вы ж і самі ведаеце, што та-
кое дзіцячая непасрэднасць, дзякуючы 
якой мы, дарослыя, не забываем пра 
тое, што значыць быць натуральнымі…

— Неяк вы нам казалі аб сваім 
паважлівым стаўленні да беларускай 

мовы. І пра тое, што ваш слоўнікавы 
запас папаўняецца дзякуючы дачуш-
цы, якая пайшла ў мінскі дзіцячы сад 
і стала лёгка размаўляць па-белару-
ску. І ўжо многія словы ведае. Раска-
жыце, як разам з Сашай вывучаеце 
беларускую мову?

— Ды ніяк. Яна сама мову спасцігае. 
У дзіцячым садзе, размаўляючы з дзет-
камі. Ды яшчэ няня Люда ў яе была да 
трохгадовага ўзросту, якая размаўляла 
на трасянцы (змешаная руска-белару-
ская мова — Аўт.). Вось Сашка пачала 
выкарыстоўваць розныя словы… У яе 
лексіконе ёсць кіпцікі, тэпцікі… Калі 
ад Люды малая прыязджала, то розныя 
словы з задавальненнем прамаўляла. 
Неяк бабуля яе з Масквы ў нас гасцявала, 
пачула, што Сашка лапоча, і пытаецца: а 
чё такое кипцики? Дачка ёй і растлума-
чыла, хоць тады яна ў свае два з паловай 
гады яшчэ не вельмі добра гаварыла… 
Але пацешна было чуць: кіпцікі — гэта 
ногці, а тэпцікі — тапкі… Дзіця яшчэ не 
разумее, гэта па-беларуску ці па-руску, 
калі ўжывае словы. Але ўжо адчувае, 
што такое дзве мовы. КамЕнная Горка — 
гэта таксама ў яе лексіконе (новы мікра-
раён Мінска ўзяў назву прыгараднай 
вёскі. — Аўт.). І націск у словах робіць, 
як гэта ўласціва беларусам. Напрыклад: 
дАла, узЯла, пІла — гэта зразумела. А я і 
не выпраўляю, хай гаворыць: усяму свой 

час. А калі едзем у гарадскім транспар-
це, — Сашка, здараецца, гаворыць так, 
як і аб’яўляюць у нас прыпынкі на бела-
рускай мове: «Наступны прыпынак — 
вуліца Камуністычная».

— Дык гэта яна ад няні і падха-
піла «кіпцікі», вы нам неяк раней пра 
гэта абмовіліся ў размове… А няня 
Люда адкуль?

— Ну, Людміла Аляксандраўна — 
вядомая ў нашых тэатральных колах 
асоба. Яна — старэйшы акушэр-гіне-
колаг. Да таго ж і жонка былога арты-
ста балета, ён цяпер артыст мімансу. 
Люда тут палову тэатра «нарадзіла», 
як кажуць нашы (смяемся). А як Саш-
ка ў нас з’явілася, дык і Люда нянькай 
прыйшла.

— Вершы Саша таксама чытае?
— Вядома! Аднойчы прыйшла і 

давай: «Сонечны зайчык бяжыць па 
сцяне/ Ён уцякае, відаць, ад мяне./ Со-
нейка зноўку за хмарку зайшло/ — Зай-
чыка быццам як не было».

— У вас атрымалася цудоўна!
— Ну, дзякую… Ды й наш сын, калі 

прыехалі ў Мінск — ён вучыўся ў шко-
ле — так добра чытаў па-беларуску. Без 
праблем, адразу. Каця яшчэ разбірала 
спачатку, як тыя літары чытаць. А ён 
адкрые кніжку і чытае, лёгка пера кла-
дае, хоць і хадзіў у звычайную дзеся-
цігодку. Яшчэ і ў музычнай вучыў-

Па-дзіцячаму непасрэдная Аляксандра Панджавідзэ — добрая настаўніца для таты і мамы

 Т  эрыторыя тВорчасці

стар. 51

52 беларусь.belarus
студзень   2019



ся — там жа таксама беларуская мова 
была… Наогул, лічу: каб некаму ха-
целася вывучаць беларускую мову, не 
варта прымушаць вывучаць яе сілай. 
Хто мяне прымушаў? Але я вывучыў! 
Можа не надта добра, але ж… Пагляд-
зім: калі застануся жыць у Беларусі — 
значыць, буду вучыць лепш.

Браць у свеце лепшае 

— Каго з беларускіх пісьменнікаў-
класікаў вы чыталі?

— Уладзіміра Караткевіча, у пер-
шую чаргу. У свой час мяне ўразіла 
аповесць «Сівая легенда». Ёсць вя-
лікая розніца, дарэчы, паміж аповесцю 
і лібрэта для нашай оперы. Прычым 
адразу ж я чытаў аповесць у арыгіна-
ле, толькі на беларускай мове. Прын-
цыпова! Эксперыментаваў: ці змагу 
зразумець інтуітыўна беларускую 
мову. Пасля чытаў ужо ў рускім перак-
ладзе. І пераканаўся, што ўсё адразу 
добра зразумеў.

— Вы ж у курсе: Караткевіч і ў 
Маскве вучыўся.

— І ў Кіеве таксама. Украінскую 
мову ён ведаў ды іншыя. Творы Карат-
кевіча трэба чытаць і паміж радкоў. 
Шмат розных падтэкстаў ён у іх за-
кладваў…

— Як лічыце, што трэба, каб 
нацыянальнае опернае мастацтва 
развівалася?

— Калі хочаш развіваць нацыя-
нальнае мастацтва  — трэба ў свеце 
браць усё самае лепшае. У Расіі магутная 
тэатральная школа оперная, дык і трэ-
ба гэтым карыстацца. У Беларусі яшчэ 
сістэма не наладжана. Я кажу пра пад-
рыхтоўку рэжысёраў оперы. Рыхтаваць 
іх — складана. Цяпер нам пачынаюць 
распавядаць: маўляў, у нас ёсць Ганна 
Маторная (хормайстар-пастаноўшчык 
спектакляў у Музычным тэатры.  — 
Аўт.). Гэта добра. Але хіба дастаткова? 
Пры савецкай уладзе ў Маскву цэлымі 
студыямі варта было пасылаць! Каб 
вярталіся сюды і адкрывалі тэатры.

— Дык у нас адзін оперны тэатр — 
на ўсю Беларусь. Баяліся, мабыць, пе-
равытворчасці оперных рэжысёраў. 
Дзе іх потым уладкоўваць?

— А палова адсеялася б — раней 
выпуску. У нас пяцёра вучыліся — двое 
скончыла. З іх рэжысёрам-пастаноўш-
чыкам працую толькі я. Іра Лычагіна, 
мая аднакурсніца, сядзіць на ўводах у 
Тэатры Станіслаўскага.

— У чым прычына ўсё ж такі, 
што не ўсе тут могуць спяваць? А 
тым больш ставіць оперу… У энер-
гетыцы зямлі? Мала сонца? Можа, не 
песенная нацыя?

— Няпраўда! Беларусы  — песен-
ная нацыя! Вы маглі пераканацца на 
прэм’еры спектакля «Дон Паскуале». Як 

спяваюць! А там — усе выпускнікі Бела-
рускай кансерваторыі: бас, два тэнары, 
барытон, сапрана. А яны адкуль узяліся? 
Значыць, ёсць у нас таленавітыя спевакі! 
Дык вось вам і адказ. Мы проста малень-
кая краіна. Калі Беларусь была інтэгра-
ваная ў савецкую прастору, была нала-
джана ад Брэста да Уладзівастока сістэма 
адбору кадраў і пасылкі іх у цэнтр, а там 
заставаліся толькі самыя лепшыя  — 
астатнія, хто не нашмат горшы, з шы-
коўнай адукацыяй з’язджалі назад, да 
сябе на радзіму. І выхоўвалі вучняў, якіх 
потым адпраўлялі да сваіх настаўнікаў. 
Так выраслі нацыянальныя школы. Гэта 
была грандыёзная імперыя. Не ў сэнсе 
захопу чужых земляў, а ў сэнсе пабудо-
вы вертыкальнай сістэмы падрыхтоўкі 
кадраў. Бліскучая была сістэма адбору! І 

калі спецыялістаў не хапала ў Беларусі — 
бралі там, дзе яны былі. Як і наадварот.

— А ўспомнім старонкі гісторыі 
сцэнічнага мастацтва. З XVI па XVIII 
стагоддзе на тэрыторыі Беларусі 
было 22 школьныя тэатры. Да сярэ-
дзіны XVIII стагоддзя, адпаведна еўра-
пейскай модзе, беларускія магнаты пры 

сваіх палацах пачалі ствараць уласныя 
прыдворныя тэатры. Мы ведаем, ска-
жам, пра такія тэатры ў Слоніме, Ня-
свіжы, «Сядзібе муз» Міхала Клеафаса 
Агінскага ў Залессі… Сямён Зорыч зас-
наваў у Шклове прафесійны тэатр, які 
ў XVIII стагоддзі славіўся на ўсю Еўропу. 
Ёсць сведчанні, што пастаноўкі, якія 
давалі ў Шклоўскім маёнтку Зорыча, 
па раскошы пераўзыходзілі спектаклі 
прыдворных тэатраў Расіі, Польшчы, 
Аўстрыі, Францыі. Кажуць, каб убачыць 
палац Зорыча і яго тэатр, у Шклоў пры-
язджалі знатныя людзі з Масквы і Пе-
цярбурга. Пасля закрыцця Шклоўскага 
тэатра рускі балетмайстар Іван Валь-
берх адабраў у тэатры 14 лепшых тан-
цораў і танцорак для 
пецярбургскага балета.

Беларусы — песенная нацыя! Можна было 
пераканацца на прэм’еры спектакля 

«Дон Паскуале». Як спяваюць! А там — усе 
выпускнікі Беларускай кансерваторыі: 

бас, два тэнары, барытон, сапрана.  
А яны адкуль узяліся? Значыць, ёсць  

у нас таленавітыя спевакі! 

За кулісамі — сваё жыццё

 Т  эрыторыя тВорчасці
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— Ну, усё гэта, як 
вы разумееце, пасля 

1795 года было ў адзінай прасторы. (Тры 
падзелы тэрыторыі дзяржавы Рэчы Па-
спалітай, у складзе якой былі землі Бе-
ларусі, адбыліся ў 1772–1795 гадах — іх 
падзялілі паміж сабой Прускае каралеў-
ства, Расійская імперыя ды Аўстрый-
ская манархія. — Аўт.). І Польшча — 
таксама часткай у расійскай імперыі 
апынулася. Станіслаў Манюшка хоць 
і нарадзіўся тут, гадаваўся, але стаў 
класікам польскай музыкі. Польскай!

(Станіслаў Манюшка (польск. Sta-
nis ław Moniuszko, 5 мая 1819 — 4 чэрве-
ня 1872, Варшава) — беларускі і поль-
скі кампазітар; аўтар песень, аперэт, 
балетаў, опер; стваральнік польскай 
нацыянальнай оперы, класік вакаль-
най лірыкі. Нарадзіўся ў фальварку 
Убель Ігуменскага павета Мінскай гу-
берні (цяпер гэта Чэрвеньскі раён), у 
якім пасяліўся пасля рускай кампаніі 
Напалеона яго бацька Чэслаў Манюш-
ка. — Аўт.).

І Фрэдэрык Шапэн меў у кішэні 
расійскі пашпарт!

(Пра тое, што вялікі польскі музы-
кант Фрэдэрык Шапэн быў падданым 
Расійскай імперыі, заявіў у 2010 годзе 
былы міністр культуры і нацыяналь-
най спадчыны Польшчы, старшыня 
аргкамітэта па святкаванні 200-год-
дзя Шапэна Вальдэмар Дамброўскі. 
Сведчаннем расійскага грамадзянства 
кампазітара паслужыў пашпарт, вы-
дадзены Шапэну, калі ён ад’язджаў з 
Польшчы ў Францыю. — Аўт.).

Мы чамусьці пра тое забываемся…
— А таму што з двух бакоў шляхту 

да сябе цягнулі: Польшча і Масковія…
— Раскол гэта называецца. Бра-

ты, або пабрацімы ў «Сівой легендзе» 

Раман і Кізгайла становяцца ворага-
мі — у тым увесь канфлікт оперы. Ёсць 
момант у ёй, калі Кізгайла крычыць: 
«Будуць сваркі паміж намі. Вайна. 
Пажары. Раны. Драпежны грай пага-
ны. Усё збылося — кроў між намі». Ён 
прадчувае, што будзе, калі разломлі-
ваць эліту, народ.

усюды ёсць добрыя людзі 

— Вам асабіста камфортна ў Бе-
ларусі?

— Цалкам. Хоць ва ўсім свеце ця-
пер вельмі неспакойна. Мне неяк нават 
задалі такое правакацыйнае пытанне: 
а вось калі паміж Расіяй і Беларуссю 
канфлікт будзе, ты за каго пойдзеш ва-
яваць? Я адказаў: гэта добрае пытанне, 
таму што, дзякуй Богу, такога не можа 
быць! Але калі што — не дай Бог! — то 
вазьму аўтамат, выйду на лінію фрон-
ту — і не буду падпускаць ні тых, ні 
другіх — адзін да аднаго…

— Значыць, па сутнасці, гэта 
будзе акт міратворчы: каб расі яне 
ды беларусы не сышліся ў прамым су-
працьстаянні?

— Можна і так сказаць. Заб’юць, вя-
дома. Аднак мне тады губляць ужо не 
будзе чаго — таму што і верыць не будзе 
ў што… Для мяне й тое, што ва Украіне 
адбываецца — асабістая трагедыя: кож-
ны дзень слязьмі абліваюся. У мяне ж і 
сваякі ва Украіне. І бабуля крымская ў 
Ялце пахавана, там жа і цёткі. А цяпер 
я наогул туды паехаць не магу: ад 16 да 
60-ці забаранілі… Віктар вунь Пласкіна 
(галоўны дырыжор Вялікага Тэатра — 
Аўт.) — ён жа таксама любіць Украіну, 
сам родам з Закарпацця. Не так даўно 
з’ездзіў у Расію. Перад ад’ездам кажа: 
«Мішко, калі шо, я табе тэлефана ваць 

буду». «А што можа здарыцца?» — пы-
таю. Віктар: «У мяне ж украінскі па-
шпарт». — «Ды каму ты там, у Расіі, 
патрэбны! Едзь спакойна». А яго за-
прасілі ў Чэбаксары дырыжыраваць на 
фестываль. Тэлефануе мне сярод ночы. 
Усхвалявана гаворыць: «Мішко, мы 
нешта не тое робымо…». «Хто мы?» — 
не разумею. — «Мы — Украіна…».

Пабываў ён у Маскве, у Казані, у 
Чэбаксарах. Вярнуўся ў захапленні. 
«Я, — кажа, — у шоку! Якія там людзі! 
Добрыя! Нармальныя. Усе як родныя! 
З табой ежай дзеляцца ў цягніку — ча-
стуйцеся, гавораць. Мне прапануюць, 
незнаёмаму чалавеку! Украінцу з Бела-
русі! Дзе ты такое ўбачыш? І нармальна 
там жывуць…».

Я сам паўсвета аб’ездзіў. І ўсюды 
ёсць як нягоднікі, так і нармальныя 
людзі.

P. S.
Пасля грандыёзнага Гала-канцэр-

ту, якім завяршыўся Міжнародны 
оперны форум і Конкурс маладых 
вакалістаў (дарэчы, праектаў, якія 
ўзніклі ў тэатры пры Панджавідзэ), 
мы ўбачылі яго, стомленага, у шэрым 
швэдры ў вестыбюлі. Падумалася: 
відаць, адбілася напружанне святаў…

Зіхацела ёлка, радасныя людзі 
фатаграфаваліся… А Міхаіл Аляк-
сандравіч быў у сваіх думках… Можа 
быць, прыгадваў пра тое, як спявала 
напярэдадні галоўную партыю ў «Са-
ламеі» жонка — Кацярына Галаўлё-
ва. Альбо пра малодшага ды важнага 
члена сям’і — захварэлага сабачку, 
пра што сказаў нам перад пачаткам 
канцэрту… Але нас убачыў, усміхнуў-
ся… І мы падышлі да яго са словамі за-
хаплення. Выказаліся пра крэатыўна 
выбудаваную канцэртную праграму, 
пра якасныя дуэты, у якіх саліравалі 
выканаўцы з розных кантынентаў. 
Да прыкладу, францужанка з карэян-
кай, а італьянец, здаецца, з мексікан-
цам… І гэта было выдатна! Мы пад-
зякавалі Панджавідзэ за свята… А ён, 
як чалавек з гумарам, пажартаваў:

«Гледачам свята, а мне — як кал-
гаснаму каню…». І патлумачыў у ад-
каз на нашае нямое пытанне: «Калі 
брыгадзір у вёсцы жэніцца  — усім 
весялосць, а конь — у мыле…». А по-
тым ужо ўсур’ёз дадаў: «Проста мне 
хацелася, каб ва ўсіх настрой быў Ка-
лядным».

Так яно і было! Проста выдатна!
Гутарылі Валянціна ды Іван Ждановічы

Сцэна са спектакля «Сівая легенда»

 Т  эрыторыя тВорчасці

стар. 53

54 беларусь.belarus
студзень   2019
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н
— Не здзіўляйцеся, — сказала нам 

напярэдадні балю Алена Балабановіч, 
вядучы рэдактар аддзела інфармацыі 
Вялікага тэатра, — калі на гэты раз у 
натоўпе танцуючых пар вы заўважыце... 
Прывід оперы або пачуеце яго чароў-
ны голас. Рамантычны герой гатычна-
га рамана Леру на адну ноч з 13 на 14 
студзеня паселіцца ў Вялікім тэатры 
Беларусі. Дарэчы, звярніце ўвагу: тэма 
балю запатрабуе ад вас прыйсці ў ма-
сках. Уладальніка самай незвычайнай, 
арыгінальнай маскі пасля апоўначы ча-
кае прыз! А яшчэ ўсім гасцям Вялікага 
тэатра ў гэтую ноч мы жадаем добрага 
настрою, пазітыўнай энергіі ды жадання 
павесяліцца!

Усё было на тым балі: і Прывід опе-
ры, і маскі, і весялосць...

Тэмай тае ночы на самай справе стаў 
раман Гастона Леру «Прывід оперы». Ад-
туль і нарадзіліся цікавыя рэжысёрскія 
хады і тэатральныя рашэнні, заснава-
ныя на містыфікацыі, ілюзіі, таямніцы... 
А цуды пачалі адбывацца адразу ж, на 
балі, які ўрачыста адкрываў гэты вечар. 
Рэжысёры ўразілі гасцей элементамі 
імерсіўнага тэатра, калі артысты, нібыта 
з ніадкуль, з’яўляліся ў натоўпе гледа-
чоў — і ўцягвалі іх у сваю гульню.

Другі баль, які адкрыўся пасля 
апоўначы, здзівіў нас сваім музычным 
рашэннем, якое было больш чым дэма-
кратычным. Класіка спалучалася з джа-
зам, свінгам і нават рок-н-ролам!

Жывыя скульптуры, шахматны 
«аўтамат» і фотабудка, дзе можна было 
хутка зрабіць здымкі на памяць; мім-
віктарына, танцавальны баттл і караоке 
з зоркай; салодкая зона з шакаладным 
фантанам і снежнае шоу; астролагі, 
майстры таро, хіраманты і — упершы-
ню! — спецыялісты па бодзіграфу ды 
мастацкія забавы ў стылі мехендзі ды 
бляск-тату — усё гэта цешыла гледачоў 
на працягу ночы.

Цудоўны настрой публіцы дарылі 
выдатныя музыканты тэатра: калек-
тыў A.M.A.D.I.S.Brass., струнны квар-
тэт Vivat Quartet!, струнны квінтэт 
«Серэнада», а таксама ансамбль тра-
мбаністаў ды саксафанісаў. Месцы ў 
камернай зале традыцыйна займалі 
загадзя: на малой сцэне прайшлі тры 
неверагодныя канцэрты. Ну і апоў-
начы нас чакаў канцэрт-сюрпрыз, які 
падрыхтаваў галоўны рэжысёр тэатра 
Міхаіл Панджавідзэ на вялікай сцэне 
ў творчай садружнасці з галоўным 
хормайстрам Нінай Ламановіч. Гэта 

быў неверагодны музычны феерверк 
пераўвасабленняў і чароўных галасоў 
нашых салістаў! 

Завяршыўся Вялікі навагодні баль 
у Вялікім каля 4 раніцы. Дадамо, што 
гэтае надзвычайнае свята для нас 
рыхтавала вялікая дружная каманда. 
За музычны складнік адказвалі дыры-
жоры Андрэй Галанаў, Іван Касцяхін і 
Алег Лясун. За танцавальны — балет-
майстар-пастаноўшчык Вольга Кост-
эль. Над конкурсамі, гульнямі, музыч-
нымі праграмамі ды іншымі забаўкамі 
думалі рэжысёры Дар’я Пататурка, 
Наталля Бараноўская, Алена Мед-
зякова і Наталля Кузьмянкова. Над 
афармленнем залы і фае працавалі га-
лоўны мастак Аляксандр Касцючэнка 
і мастачка з яго каманды — Кацярына 
Шымановіч.

Міхаліна Чаркашына

СУМнА  
нЕ БыЛо!

Цяжка не пагадзіцца з меркаваннем 
французкага пісьменніка Гастона Леру: ён 
сцвярджаў, што музыка валодае неверагоднай 
магічнай сілай! Пераканацца ў слушнасці гэтых 
словаў можна было на Вялікім бале ў Вялікім 
тэатры, які традыцыйна ў дзясяты раз прайшоў 
у ноч на Стары Новы год

Вольга Костэль, 
балетмайстар-пастаноўшчык:
«Гэты баль быў адметны якраз тым, 
што ён – юбілейны. Дзе сяць — не 
малая лічба і для самога праекта, 
і для тэатра ў цэлым, якая свед-
чыць пра тое, што гэта была добрая 
ідэя — і ўсё атрымалася, Вялікі на-
вагодні баль у Вялікім палюбіўся 
гледачам! Мне здаецца, адсоткаў 
60 з тых, хто быў у гэтую ноч, з 13 на 
14 студзеня, у тэатры, наведвалі й 
дзевяць папярэдніх баляў. А гэта 
шмат пра што гаворыць. Бо ў наш 
час бясконцага працэсу лічбавай 
трансфармацыі грамадства ды за-
лежнасці ад інтэрнэту – складана 
і прадставіць, каб чалавек заха-
цеў правесці цэлую ноч на балі, а 
да гэтага — хадзіў два з паловай 
месяцы на заняткі па танцах! Гэта 
несумненны поспех!»

да тэмы
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 В  іншуем!

Т
ое, што беларускі — са-
мыя прыгожыя дзяў-
чаты Еўропы, у сне-
жаньскія дні мінулага 
года стала відавочна 
як ніколі. І вось до-
каз:  найс тарэйшы і 
прэстыжны конкурс 

прыгажосці на планеце ў шэсцьдзя-
сят восьмы раз назваў самых-самых. 
І ўпершыню наша канкурсантка «Міс 
Беларусь» Марыя Васілевіч увайшла ў 
фінальную пяцёрку і заваявала тытул 
«Міс Еўропа». А вось каралевай пры-
гажосці сусветнага маштабу (дарэчы, 
таксама ўпершыню) прызналі гра ма-
дзян ку Мексікі. Увесь наступны год 
тытул «Міс свету 2018» будзе насіць 
26-гадовая Ванэса Понс дэ Леон.

Што вядома пра самую прыгожую 
дзяўчыну планеты?

У роднай Мексіцы прыгажуню 
знае кожны, у  каго ёсць тэлевізар: 
Ванэса — пераможца пятага сезону 
тэлевізійнага рэаліці-шоу «Топ-мадэль 

па-мексіканскі». Пасля перамогі на 
дзяўчыну пасыпаліся рэкламныя кан-
тракты і прапановы, але некаторы час 
таму Ванэса адышла ад мадэльных 
спраў, засяродзіўшы ўсю сваю ўвагу 
на дабрачыннасці: вядома, напрыклад, 
што яна ўваходзіць у  склад членаў 
праўлення рэабілітацыйнага цэнтра 
для жанчын-мігрантаў. Акрамя таго, 
мексіканка мае навуковую ступень 
у галіне міжнароднага бізнесу і ды-
плом спецыяліста ў сферы абароны 
правоў чалавека.

Цэлы месяц жыхары кітайскай вы-
спы Хайнань і яго самага паўднёвага 
горада Санья назіралі за сусветным 
трыумфам прыгажосці й грацыі. Ме-
навіта там 118 прыгажунь з усіх куткоў 
планеты штодня рэпеціравалі дэфіле, 
прымяралі ўборы і давалі прэс-кан-
ферэнцыі. Але рыхтавацца да фі-
нальнага выхаду Марыя пачала яшчэ 
ў Мінску: брала ўрокі этыкету, зай-
малася сцэнічнай мовай, англійскай, 
трэніравалася ў спортзале…

А вось дэфіле ў купальніках, як 
паспеў заўважыць уважлівы глядач, 
у праграме «Міс свету» мінулага года 
не значылася. Параметры 90–60–90, 
настойваюць арганізатары, ужо не ў 
трэндзе, у модзе — актыўная сацыяль-
ная пазіцыя, спагадлівасць і добрае 
сэрца. Бо каралева прыгажосці — эта-
лон ва ўсіх сэнсах. Таму на «Міс свету» 
свядома адмовіліся ад выхаду ў бікіні, 
каб перанесці акцэнт на дабрачын-
ныя праекты ўдзельніц. Праект нашай 
Машы, напрыклад, звязаны з творчай 
рэалізацыяй людзей з інваліднасцю. 
Нават сувеніры, якія «Міс Беларусь» 
прывезла ў падарунак іншым удзель-
ніцам, зроб леныя рукамі выхаванцаў 
Каменскай дапаможнай школы-інтэр-
ната:

— Многія думаюць, што дабрачын-
насць — гэта тое, чым фіналісткі кон-
курсаў прыгажосці абавязаны займац-
ца па кантракце. Але гэта не так. Усё 
ідзе ад сэрца, нас ніхто не прымушае.

Юльяна Леановіч

наша маша
Беларуску Марыю Васілевіч прызналі самай прыгожай дзяўчынай Еўропы
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Іван Ждановіч

Рассыпана ў заснежаных лясах
Узораў студзеньскіх дзівосная краса...
І ў холадзе ёсць пырскі цеплыні,
Прасыпанай з нябачнай далані.
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