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Калектыву часопіса «Беларусь. Belarus» 

Дарагія калегі!
Віншую вас і вашых чытачоў з 90-годдзем часопіса!
Рэдка якія выданні могуць пахваліцца такім даўгалеццем.
Легендарны часопіс пачаў выдавацца ў 1930 годзе пад назвай «Чырвоная Беларусь». 

Тут друкаваліся Якуб Колас, Янка Брыль, Максім Танк, Іван Мележ. Першым рэдак-
тарам быў Міхась Чарот.

З першых дзён вызвалення беларускай зямлі ад фашысцкіх захопнікаў у 1944 годзе 
часопіс аднавіў сваю дзейнасць пад назвай «Беларусь» з дэвізам «Смерть немецким 
захватчикам!» на першай старонцы. Але загаловак «перадавога» рэдакцыйнага ар-
тыкула адноўленага выдання быў вельмі сімвалічны і пададзены па-беларуску: «Дзень 
добры, Беларуская зямля!».

Сёння «Беларусь. Belarus» — сучасны медыйны іміджавы праект аб нашай Айчыне, 
які выходзіць на замежную аўдыторыю. Пераадолеў гросмайстарскую планку — больш 
за тысячу нумароў, паспяхова перажыў рэвалюцыю канвергентнасці. На яго старон-
ках — лепшыя матэрыялы вядучых беларускіх журналістаў на роднай, англійскай і 
кітайскай мовах аб маладой суверэннай і незалежнай рэспубліцы, яе нацыянальных 
традыцыях, выдатных беларусах, аб палітыцы, эканоміцы, культуры, спорце. Часо-
піс чакаюць у турагенцтвах, бібліятэках, пасольствах розных краін.

«Беларусь. Belarus» плённа працуе ў творчым тандэме з газетай «Голас Радзімы» 
на шматлікую замежную беларускую дыяспару, дапамагаючы зацікаўленым пачуць 
голас Радзімы, знайсці свой шлях да роднай Беларусі, захаваць у нашчадкаў любоў да 
культуры і гісторыі Сінявокай краіны, паважаць яе этнічныя каштоўнасці.

Упэўнены, што гэты галоўны напрамак рэдакцыйнай палітыкі захаваецца на 
доўгія гады, а часопіс і надалей будзе даверлівым суразмоўцам і адданым сябрам для 
ўсіх суайчыннікаў.

Вялікі вам дзякуй за карпатлівую працу! Творчых поспехаў, удачы ва ўсіх добрых 
пачынаннях, здароўя і дабрабыту!

Аляксандр Карлюкевіч,  
Міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь 
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4
АсАб лі вАя мі сія — 

рА біць свет леп шым

7 І зноў перамога!

Сёлета ўжо шаснаццаты раз Мінск прымаў 
Калядны міжнародны турнір аматараў ха
кея на прыз Прэзідэнта Беларусі. Знака
мітыя майстры лядовай гульні прыехалі, каб 
пазмагацца за кубак і падарыць радасць 
балельшчыкам

14 Бывайце, прыгажуні!

Як вы гля да лі са мыя не звы чай ныя га рад скія 
ёл кі Бе ла ру сі

17 Гісторыя не ведае ўмоўнага ладу 
Нататкі адказнага сакратара

Гар та ем сту дзень скі ну мар ча со пі са «Бе ла
русь» за 2000ы год. Ён цал кам пры све ча ны 
свя точ най да це — 70год дзю вы дан ня. Гэ та, 
як ця пер ка жуць у да чы нен ні да ча ла ве ка, 
трэ ці ўзрост, і та кое вы зна чэн не ўжо ні ко га 
не здзіў ляе. З тае па ры мі ну ла 20 га доў, і ча
со піс ад зна чае чар го вы юбі лей. Да та на ра
джэн ня: сту дзень да лё ка га 1930га. 28

22 Далёкая і блізкая дарога 
да Бангладэш 

На XXVII Мінскай міжнароднай кніжнай вы
ставекірмашы, якая пройдзе з 5 па 9 люта
га, асобнае месца ў праграме зоймуць ме
рапрыемствы, звязаныя з прадстаўленнем 
кніг і асветніцтва, культуры Бангладэш. Што 
яднае Беларусь з гэтай краінай?

24 Жыццё працягваецца 

Ка лі мно гія кра і ны За ход няй Еў ро пы праб
ле му ска ра чэн ня на сель ніц тва вы ра ша юць 
толь кі дзя ку ю чы іміг ран там, то  Бе ла русь 
сты му люе сем’і з дзець мі, вы клі ка ю чы сва
ёй са цы яль най па лі ты кай за хап лен не ў 
мност ве краін пла не ты

27 Ад сэрца да сэрца

У Мінску ўзнагародзілі лепшых валанцёраў 
краіны. Тых, хто не  шкадуе сіл і часу, каб 
акружыць клопатам і цяплом іншых

пом нік 
бе лА рус кА му эгА
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32 Пра ехаць з вет ры кам.  
На ве ла сі пе дзе.

Эксперты даўно падлічылі, што ў сучасных 
гарадах і прамысловых цэнтрах доля аўтат
ранспарту ў  агульным аб’ёме забруджван
няў навакольнага асяроддзя даходзіць да 
70 % і болей. Гэта адна з  самых сур’ёзных 
экалагічных праблем, якія суправаджаюць 
урбанізацыю. Сярод відавочных адказаў 
на  гэты выклік  — стварэнне ўмоў для 
развіцця веларуху. Веласіпед у  сучасным 
«зялёным» горадзе  — гэта мабільнасць, 
бяспека, здаровы лад жыцця і экалагічна 
чыстае навакольнае асяроддзе

48

44 Цяж ка быць дзі цем

Першую прэм’еру юбілейнага сезону — 
«Кароль Лір» Вільяма Шэкспіра — дынаміч
на і яскрава сыгралі ў Нацыянальным ака
дэмічным тэатры імя Янкі Купалы. 
Рэжысёрпастаноўшчык спектакля  — ма
стацкі кіраўнік тэатра Мікалай Пінігін, ма
стаксцэнограф Кацярына Шымановіч. На
строй у спек так лі ку па лаў цаў ства рае 
му зы ка Анд рэя Зуб ры ча

52 Сусвет Язэпа Драздовіча 

З кім толькі яго ні  параўноўвалі: то  з Леа
нарда да Вінчы, то  з  Мікалаем Рэрыхам… 
Але ўсе тыя супастаўленні здаюцца не вель
мі пераканаўчымі. Мабыць, трэба прыз
наць, што нічога падобнага да  Язэпа Дра
здовіча не было ніколі і нідзе40

36 Кі тай цы па ва жа юць сва іх мас та коў

Гар таю ста рон кі не вя ліч кай кні жач кі «Тры 
ме ся цы ў Кі таі». Год вы дан ня — 1959. Аў
тар  — за слу жа ны дзе яч мас тац тваў БССР 
Сяр гей Се лі ха наў

цяжкА быць дзіцем

АктуАльнАя 
спАдчынА

гэтА дзіўнАя, 
незвычАйнАя кАця...
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Жыццё складаецца з паўсяд-
зённасці. Такая рэальнасць. 
Пераважна ў ім — будзённыя 
справы. Хаця ёсць і адметнас-

ці, якія надаюць нашаму існаванню пэў-
ную важкасць. Даволі часта яны маюць 
знешні характар. Напрыклад, на падзеі 
ў глабальным маштабе мы не здольныя 
істотна ўплываць, а вось яны на нас гэты 
ўплыў робяць. У да дзеным выпадку важ-
на адэкватна рэага ваць на тую ці іншую 
сусветную акалічнасць, засведчыць сваё 
прынцыповае стаўленне да яе. І, канешне, 
надзвычай вялікая ўдача — апярэдзіць час, 
выступіць з ініцыятывай, якая знойдзе 
падтрымку, магчыма, ва ўсёй міжнароднай 
супольнасці.

2020  год пачынае разбег. А  гэта, між 
іншым, азначае, што мы размянялі трэці 
дзясятак трэцяга тысячагоддзя. Таксама па-
свойму — своеасаблівы адлік.

На нашай планеце не стабільна, што, вя-
дома, не навіна. Тым не менш, факт адназ-
начны, які мы не маем права не ўліч ваць. 
Не здарма на пачатку года Генеральны са-
кратар ААН Антоніу Гутэрыш заявіў, што 
напружанасць у свеце нават дасягнула мак-
сімальнага ўзроўню ў XXI стагоддзі.

Вядучыя дзяржавы, здараецца, выка-
рыстоўваюць сітуацыю ва ўласных геа-
палітычных мэтах. Гэта, безумоўна, не зусім 
гуманна, але ж зноў факт. Ступень уплыву 
на чыесьці паводзіны ў палітычным асярод-
дзі даволі мінімальная. Якія інструменты ў 
такіх выпадках больш эфектыўныя? За-
явіць пра ідэю, якую ўхваліць большасць. 
Няхай не  адразу. Вельмі важна, каб яна 
была аб'яднаўчай. Мінск, напрыклад, пра-
пануе сябе ў якасці глабальнай пляцоўкі 
для дыскусій па найважнейшых праблемах 
сучаснасці «Хельсінкі-2».

І няхай пакуль ёсць толькі асцярожная 
рэакцыя на гэты пасыл. Але відавочна тое, 
што ініцыятыва не засталася без увагі.

Сёння Беларусь крочыць у заўтрашні 
дзень, грунтуючыся на прынцыпах сваёй 
найноўшай гісторыі. Суверэнітэт і неза-
лежнасць тут — вызначальныя рысы. Але 
важна не спазніцца з далейшымі плана-
мі, зага дзя вызначыцца з прыярытэтамі. 
У справах, мабыць, галоўнае — без пра-

маруджвання прыняць адзіна правільнае 
рашэнне. Менавіта гэта амаль заўседы 
з’яўляецца вызначальным на шляху да по-
спеху. Калі дакладная мэта, тады не трэба 
марнаваць на разважанні каштоўны час. 
А ён няўмольны — скончыўся год, пачаўся 
новы. І добра, калі планы і дзеянні вывера-
ныя. Тады можна абгрунтавана разлічваць 
на вынік.

Відавочна, што Беларусь становіцца 
ўсё больш вядомай у свеце. Ёсць у гэтым 
і ўнёсак нашага часопіса, які даносіць да 
чытача дакладную і разнастайную інфар-
мацыю пра краіну ў цэнтры Еўропы. І вось 
тут самая пара сказаць пра рукатворную 
акаліч насць. Справа ў тым, што ў студзені 
часопісу споўнілася ні многа ні мала 90 год. 
У далёкім 1930-м выйшаў яго першы ну-
мар. Так, тады яшчэ, канешне ж, не існава-
ла дзяржаўнага ўтварэння, якое мы маем 
цяпер, але ключавое слова ў назве часопіса 
было менавіта «Беларусь». Гэта, як кажуць, 
дарагога каштуе.

Ці змянілася выданне з цягам часу? 
Несумненна, бо без дыялектыкі бывае толь-
кі застой. Пятнаццаць гадоў часопіс выхо-
дзіць як на беларускай, так і на замежных 
мовах. Многія выданні знаходзяць сябе, 
прыцягваючы чытача нейкай выбранай 
скіраванасцю. У нашага часопіса галоўная 
мэта — раскрыць багацце жыцця цэлай 
краіны. Тым болей што пра Беларусь жада-
юць ведаць усё больш. І ў рэдакцыі ўлаўліва-
юць гэты настрой, імкнуцца данесці чытачу, 
перш за ўсё замежнаму, беларускую палітру 
падзей і з’яваў, чалавечых характараў, звяр-
нуць увагу да багацейшай гісторыі і куль-
турнай спадчыны. Публікацыі ў часопісе, 
мяркую, дапамагаюць раскрыць сутнасць 
грамадскіх з’яваў у нашай краіне. Паказва-
ючы шматграннасць беларускай рэчаіснас-
ці, у выданні робіцца акцэнт на дасягненнях 
у розных сферах тым самым умацоўваецца 
імідж Беларусі.

Адным словам, «Беларусь.Belarus» 
у развіцці, разам з краінай надалей піша 
сваю біяграфію. Сёння гэта сучасны медый-
ны праект, які да таго ж становіцца свое-
асаблівым навігатарам для нашых замеж-
ных гасцей. Ім мы заўсёды гатовы сказаць: 
«Гасцінна запрашаем!»

АдметнАсці нАшАгА чАсу
ад рэдакТара

ВіКтАр ХАрКоў,
галоўны рэдактар
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ВВось ужо больш за двац цаць га-
доў у кра і не па тра ды цыі ме на ві та ў 
сту дзе ні, на па чат ку го да, ад зна ча юць 
за слу гі тых, чые жыц цё і пра ца пра-
сяк ну ты ідэ я мі гу ма ніз му. І кож ны год 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ўру чае ўзна га ро-
ды аса біс та. У гэ тым ба чыц ца асаб лі-
вы сім ва лізм. Бо лю бая кра і на моц ная 
сва і мі тра ды цы я мі і ду хоў ны мі каш-
тоў нас ця мі. Гэ та тое, што фар мі руе 
ма раль ны пад му рак на цыі. І тое, без 
ча го не маг чы мы мір і спа кой у гра-
мад стве. За доў гую гіс то рыю бе ла рус-
кі на род здо леў за ха ваць свае леп шыя 

якас ці, тра пят кое стаў лен не да вы то-
каў, па ва гу да свай го мі ну ла га, ве ру ў 
су час насць і бу ду чы ню. Аляк сандр Лу-
ка шэн ка звяр нуў ся да лаў рэ а таў і гас-
цей цы ры мо ніі на бе ла рус кай і рус кай 
мо вах, што вель мі ад мет на ад люст-
роў вае сут насць та ле рант ных ад но сін 
у гра мад стве.

Ад кры ва ючы цы ры мо нію, Прэ-
зі дэнт ад зна чыў, што гэ ты ўра чыс ты 
ве чар зай мае асаб лі вае мес ца ся род 
на ва год ніх свя таў. Яго ге роі — лю дзі, 
якіх аб’ яд ноў вае вы са ка род нае імк-
нен не зра біць свет даб рэй шым і пры-

га жэй шым. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 
мас тац тва, якое на ра дзі ла ся на бе ла-
рус кай зям лі, заў сё ды ме ла ства раль-
ны ха рак тар. Та му ба га тая спад чы на 
на шых прод каў і сён ня пра слаў ляе Бе-
ла русь. Ім ёны мно гіх асвет ні каў, дзея-
чаў куль ту ры, па лі ты кі й на ву кі за ня лі 
па чэс нае мес ца на ста рон ках су свет на-
га ле та пі су.

І мы га на рым ся сва ёй гіс то ры яй і 
зям лёй — ра дзі май сла ву тых лю дзей, 
на шых су ай чын ні каў. Ве да ем свае ка-
ра ні, уша ноў ва ем тра ды цыі. Лёг ка 
пры ма ем усё но вае — га лоў нае, каб 

АсАб лі ВАя мі сія — 
рА біць сВет леп шым
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн не»,  
спе цы яль ныя прэ міі дзея чам куль ту ры і мас тац тва і « Бе ла рус кі спар тыў ны Алімп»
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яно не су пя рэ чы ла на шым за ко нам і 
каш тоў нас цям. Ва ўмо вах, ка лі свет 
губ ляе ду хоў ныя ары ен ці ры, імк нём ся 
за ха ваць унут ра ную чыс ці ню. На гэ та 
нас на тхняе аса біс ты прык лад і ак тыў-
ная дзей насць цу доў ных лю дзей з вя-
лі кі мі ідэ я мі, вы са ка род ны мі па мкнен-
ня мі. Лю дзей шчы рых і бес ка рыс лі вых 
у сва іх спра вах.

«Вя лі кую ідэю слу жэн ня гра мад-
ству і дзяр жа ве на мі нан ты прэ міі 
«За ду хоў нае ад ра джэн не» ста вяць вы-
шэй за ма тэ ры яль ныя вы го ды, — ска-
заў, у пры ват нас ці, у пра мо ве на цы ры-
мо ніі Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Сва і мі 
спра ва мі і ўчын ка мі за ма цоў ва юць 
у на шых сэр цах ве ру ў да бро і чыс ці ню 
ду мак. Та кі прык лад вы клі кае па чуц цё 
гор дас ці за наш на род, які за ха ваў леп-
шыя на цы я наль ныя ры сы: спа гад лі-
васць і ве лі ка душ насць, пра ца ві тасць і 
мэ та на кі ра ва насць, са праўд ны па тры-
я тызм».

Прэ зі дэнт на га даў, што дзя ку ю чы 
ге ро ям гэ та га свя точ на га ве ча ра цеп-
лы ню і пя шчо ту ад чу лі мно гія бе ла-
рус кія дзе ці, якія за ста лі ся без баць-
коў ска га кло па ту і любо ві. Знай шлі 
спа чу ван не і пад трым ку лю дзі, якія 
су тык ну лі ся з цяж кай хва ро бай, апы-

ну лі ся ў скла да най жыц цё вай сі ту а-
цыі.

«Тра ды цый на мы ўру ча ем прэ мію 
свя та рам, — ад зна ча ла ся ў вы ступ лен-
ні Кі раў ні ка дзяр жа вы. — Яны што-
дзён на здзяйс ня юць ду хоў ныя спра вы 
ў імя ўсіх нас. Ша ну ем дзея чаў куль-
ту ры, пра фе сій ных ар тыс таў і мас-
та коў — ства раль ні каў са праўд на га 
мас тац тва, якое ўзвыш ае ду шу. Ад зна-
ча ем тых, хто ўзба га чае на цы я наль ную 
куль тур ную скарб ні цу, зай ма ец ца па-
тры я тыч ным вы ха ван нем мо ла дзі, уз-
мац няе між на род ны аў та ры тэт на шай 
кра і ны. Сім ва ліч на, што на пя рэ дад ні 
75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі мы ўру ча-
ем прэ мію «За ду хоў нае ад ра джэн не» 
Бе ла рус ка му гра мад ска му аб’ яд нан ню 
ве тэ ра наў. Ад зна чым іх уклад у  за-
ха ван не па мя ці аб подз ві гу на ро да і 
ак тыў ную гу ма ні тар ную дзей насць. 
А на ша тра ды цый ная прэ мія «Бе ла-
рус кі спар тыў ны Алімп» ня хай на-
тхняе ай чын ных спарт сме наў на но-
выя здзяйс нен ні на бу ду чых Гуль нях 
у алім пій скім То кіа».

Прэ зі дэнт вы ка заў пе ра ка нан не, 
што мы ства ры лі не за леж ную дзяр-
жа ву ў тым лі ку дзя ку ю чы та му, што 
ўсе гэ тыя га ды па мя та лі пра свае вы-

то кі і бы лі вер ныя зям лі сва іх прод каў. 
Дзяр жа ва і на да лей бу дзе пад трым лі-
ваць і за ах воч ваць усіх, хто ўзба га чае 
куль тур ную спад чы ну Бе ла ру сі, бе ра-
жэ ма раль ныя і ду хоў ныя ары ен ці ры, 
ад ра джае і на паў няе но вым сэн сам на-
цы я наль ныя тра ды цыі. 

Так, мы ўсве дам ля ем ся бе част кай 
вя ліз на га све ту і злу ча ныя ты ся ча мі 
ні так эка на міч ных, куль тур ных, дып-
ла ма тыч ных, род нас ных, ін шых су вя-
зяў з ін шы мі кра і на мі і на ро да мі, пад-
крэс лі ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Мы 
ад кры тыя для сяб роў ства і ўза е ма вы-
гад на га су пра цоў ніц тва, але, упэў не-
ны Прэ зі дэнт, наш тра ды цый ны са цы-
яль на ары ен та ва ны ўклад не па руш ны. 
Толь кі так, па мя та ю чы, хто мы і ў чым 
на ша ўні каль насць, за хоў ва ю чы сваю 
ідэн тыч насць і са ма быт насць, мы змо-
жам су праць ста яць ідэі ўні фі ка цыі 
све ту пад адзі ны, чу жы на ша му мен та-
лі тэ ту ўзор або стан дарт. Ства ра ю чы 
ду хоў ную, ма раль ную і куль тур ную 
асно вы для жыц ця бу ду чых па ка лен-
няў бе ла ру саў, мы так са ма за бяс печ ва-
ем на цы я наль ную бяс пе ку і ўма цоў ва-
ем су ве рэ ні тэт кра і ны.

«Вы нік на ша га цвёр да га, пас ля доў-
на га па лі тыч на га і са цы я куль тур на га 
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вы ба ру — па бу до ва моц най су ве рэн-
най дзяр жа вы. У яе ства рэн ні за слу га 
ўся го бе ла рус ка га на ро да. Але асаб лі-
вая ро ля на ле жыць тым, хто пры свя-
ціў ся бе бес ка рыс лі ва му слу жэн ню 
сва ёй Ай чы не, — ска заў Прэ зі дэнт. — І 
я шчы ра ра ды ві таць сён ня на мі нан-
таў, па дзя ка ваць ім за аса біс ты ўклад 
у  раз віц цё на шай род най Бе ла ру сі, 
у ад ра джэн не і за ха ван не яе куль тур-
най і ду хоў най спад чы ны».

Шмат у  той ве чар бы ло ска за на 
Прэ зі дэн там аб су час нас ці:

«Вы, на пэў на, за ўва жы лі, што ў 
сва іх вы ступ лен нях — і на ват вель мі 
афі цый ных, у на ва год нім він ша ван-
ні — я час та ка жу пра су ве ра ні тэт і 
не за леж насць. Па вер це, гэ та ад ду шы. 
Тут ня ма ні я кай хлус ні, тут ня ма ней-
кага май го ўчын ку, каб да га дзіць ка-
мусь ці. Я са праў ды пры хіль нік гэ тай 
ідэі. І не прос та пры хіль нік. Да вай це 
без ліш няй сціп лас ці. Усе пры сут ныя 
тут доб ра ве да юць на шу гіс то рыю: ні-
ко лі ў жыц ці на ша му на ро ду не да ва-
ла ся та кая маг чы масць — без кры ві 
па бу да ваць, за клаў шы асно ву з ну ля, 
за стаў шы ся на ас кеп ках ве лі зар най 
ім пе рыі, су ве рэн ную і не за леж ную 
дзяр жа ву. На пэў на, гэ та і ад туль (ад 
Бо га. — Заўв. БелТА). На пэў на, ён 
нам да па мог, ка лі са праў ды іс нуе. Без 
яго не абы шло ся. І мы не ма ем пра ва 
не ска рыс тац ца гэ тай уні каль най маг-
чы мас цю. Бо бу дзем, як гэ та бы ло заў-
сё ды, спа ты кац ца праз улас нае ныц цё, 

праз улас ныя раз мо вы і па жа дан ні. 
А по тым бу дзем тлу ма чыць народу, 
які за стаў ся на гэ тай зям лі, ча му ў нас 
не атры ма ла ся. Гэ тую дзяр жа ву мы са-
праў ды бу ду ем, ства рыў шы тры ва лую 
асно ву. І да вай це без па фа су: бу ду ем 
не толь кі для ся бе — мы бу ду ем для са-
ма га каш тоў на га і да ра го га, што ў нас 
у кож на га ёсць, — сва іх дзя цей. Для 
ма іх, ва шых, для ўсіх тых, хто яшчэ 
не на ра дзіў ся, але на ро дзіц ца».

Або яшчэ ўры вак з вы ступ лен-
ня Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, дзе боль шай 
част кай га во рыц ца пра ўза е ма ад но сі-
ны з Ра сі яй: «Бу дзе час, я пад ра бяз на 
рас ка жу аб сі ту а цыі, якая склад ва ец ца 
ў све це на огул і ў пры ват нас ці з на-
шай брац кай Ра сі яй. Але вы па він ны 
па мя таць: ня ма больш у све це на ро да, 
які б з та кой па ва гай і тра пя тан нем 
ста віў ся да бе ла ру саў, як ра сіяне. Па-
роз на му мо гуць іс ці пе ра мо вы па між 
кі раў ніц твам кра ін і элі та мі, але трэ ба 
гля дзець глы бей: ра сі я не — на шы лю-
дзі, бра ты, якія заў сё ды га то выя пад-
ста віць нам пля чо ў цяж кую хві лі ну. І 
сён ня ня ма ка та стро фы, ка лі мы на ват 
не да мо вім ся з Ра сі яй (ма юц ца на ўва-
зе пе ра мо вы аб па стаў ках энер га нось-
бі таў — Рэд.). Жы вем жа гэ тыя дні і 
бу дзем жыць не горш, чым у 2019 го-
дзе. Вель мі хут ка не раз ба га це ем, але ні 
ў якім ра зе не за гі нем. Не тыя ча сы: мы 

ста лі на но гі. Ста лі 
дзя ку ю чы сва ёй 

пра цы».

Прэ зі дэнт на пры кан цы свай го 
вы ступ лен ня пры вёў вы трым кі з за-
кры тай спра ва зда чы, дзе га во рыц ца 
пра тое, як нас ацэнь ва юць у све це 
не прос та лю дзі, якія да нас, на прык-
лад, пры еха лі ў ха кей па гу ляць, ту-
рыс ты і гэ так да лей, а пра фе сі я на лы і 
спе цы я ліс ты: «Пра бе ла ру саў яны ка-
жуць (цы тую), што « гэ та аду ка ва ныя, 
пра ца ві тыя лю дзі», і што мя не ўра зі ла, 
«гэ та лю дзі, якія не возь муць тое, што 
ім не на ле жыць». Мне бы ло пры ем на 
чы таць гэ тую спра ва зда чу з за кры тых 
кры ніц, дзе лю дзі ўго лас не га во раць, 
а прос та вы пра цоў ва юць па лі ты ку, 
ра яць сва ім ура дам. І гэ та да ра го га 
вар та. Мы па він ны быць та кі мі. Мы 
па він ны жыць у сва ёй кра і не, па він ны 
ра зу мець, у імя ча го жы вём. І ні ў якім 
ра зе не па він ны ко са гля дзець на сва-
іх су се дзяў, асаб лі ва ра сі ян. Ка мусь-
ці вель мі хо чац ца, каб мы су тык ну лі 
два на ро ды. Та ды ўсё — крыж на нас. 
Сён ня ад но сі ны бе ла ру саў і ра сі ян — 
па каз чык та го, як па він ны раз ві вац-
ца ад но сі ны не толь кі па між брац кі мі 
дзяр жа ва мі, не толь кі па між су се дзя-
мі, але і на огул. Та му не трэ ба ду маць, 
што дзесь ці на За ха дзе ці на Усхо дзе 
хтось ці нам пры ня се і па до рыць шчас-
це. Шчас це ў на шых ру ках. І ка лі мы 
бу дзем та кі мі, як гэ тыя па плеч ні кі, 
якія за раз вый дуць на гэ тую сцэ ну, ці 
ха ця б на па ло ву, як яны, мы аба вяз ко-
ва за ха ва ем і ўма цу ем на шу су ве рэн-
ную і не за леж ную дзяр жа ву. Да вай це 
пра ца ваць на гэ та», — за клі каў усіх 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка-
шэн ка.

А лейт ма тыў ура чыс тас ці з наго-
ды ўру чэн ня прэ мій «За ду хоў нае ад-
ра джэн не» быў у тым, што га лоў ная 
каш тоў насць дзяр жа вы — гэ та лю дзі, 
якія сва імі і та лен тамі, і твор час цю і 
пра ца ві тас цю па вя ліч ва юць яе сла ву, 
на тхня юць су ай чын ні каў на доб рыя 
спра вы, з’яў ля юц ца са праўд ны мі па-
тры ё та мі сва ёй Ра дзі мы.

Лю дзі, якія па ды ма лі ся ў той ве чар 
на сцэ ну Па ла ца Рэс пуб лі кі, са праў ды 
ўні каль ныя. Усе яны роз ныя, але ў той 
жа час вель мі па доб ныя адзін да ад на-
го. Та му што вы кон ва юць асаб лі вую 
мі сію. Сва ёй пра цай яны ро бяць свет 
леп шым. Яны здзяйс ня юць са праўд ны 
ду хоў ны подз віг, па каз ва ю чы яск ра вы 
прык лад па тры я тыз му і на цы я наль-
най са ма свя до мас ці. І гэ та, без умоў на, 
за слу гоў вае вы со ка га пры знан ня.

Алег Ба га ма заў
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Фальклорны ансамбль «Дударыкі» — у ліку лаўрэатаў 
Спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Беларусі дзеячам культуры і мастацтва. 
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За 16-гадовую гісторыю 
Каляднага турніру 
заўзятары ў Мінску 
ўбачылі прадстаўнікоў 
больш чым 20 краін. 
Пачынаючы ад прызнаных 
грандаў сусветнага хакея 
(фінаў, канадцаў, 
швейцарцаў, 
амерыканцаў) да тых, 
хто толькі нядаўна 
дамогся першых поспехаў: 
хакеістаў з Кітая ці 
Аб’яднаных Арабскіх 
Эміратаў.

н
а Ка ляд ным тур ні ры вы-
сту па юць і ўні каль ныя 
ка ман ды. Гэ тыя збор ныя 
не ўба чыш на спа бор-
ніц твах ся род пра фе сі-
я на лаў. Гуль цоў роз ных 

кра ін у скла дах ка манд ІІХФ, Бал тыі і 
Бал кан у ад но цэ лае аб’ яд на ла лю боў 
да ха кея. Да рад ца кі раў ні ка фе дэ ра-
цыі ха кея ЗША Дэйв Ог рын пры ем на 
здзіў ле ны:

— Мы не ча ка лі, што гэ та па дзея 
бу дзе та ко га раз ма ху. Маш таб ураж-
вае, мы ба чым вы дат ны ха кей! Ка-
ляд ны тур нір скла да на пе ра аца ніць. 
Па гля дзі це, хто сю ды пры яз джае: 
кі раў ні кі, функ цы я не ры ІІХФ, ха-
ке іс ты-ве тэ ра ны, якія не ка лі гу ля лі 
ра зам, су стрэ лі ся зноў. Уні каль ная 

маг чы масць! Мы аба вяз ко ва сю ды 
вер нем ся.

Згадаем год 2005-ы. Мін скі Па-
лац спор ту. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка тады атрымаў узна-
га ро ду Між на род най фе дэ ра цыі ха кея 
за вя лі кі ўклад у раз віц цё гэ та га ві ду 
спор ту. Па мят ны мо мант стаў куль мі-
на цы яй фі на лу пер ша га ў гіс то рыі Ка-
ляд на га тур ні ру ся род ама та раў. 

Вы ка наў чы ды рэк тар Фе дэ ра цыі 
ха кея Бе ла ру сі Сяр гей Са віц кі ад зна-
чыў, што та ды бы ло ня ма ла пе рад-
умоў для раз віц ця ама тар ска га ха кея:

— Бу да ва лі ся Па ла цы спор ту, 
сваю не за леж насць зда быў чэм пі я-
нат Бе ла ру сі, дзі ця чы ха кей раз ві ваў-
ся бур ны мі тэм па мі... Нам да па маг-
ло Мі ніс тэр ства за меж ных спраў. За 

І зноў перамога!
Сёлета ўжо шаснаццаты раз Мінск прымаў Калядны міжнародны турнір аматараў хакея  
на прыз Прэзідэнта Беларусі. Знакамітыя майстры лядовай гульні прыехалі, каб пазмагацца  
за кубак і падарыць радасць балельшчыкам.
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кошт аса біс тых кан так таў на ладж ва лі 
су вя зі з ама тар скі мі ка ман да мі. Дзя-
ку ю чы за ці каў ле нас ці ўсіх ба коў тур-
нір ад быў ся ў сту дзе ні 2005 го да.

З тых ча соў што год у Мінск пры-
яз джа юць зор кі гэ тай гуль ні. За пры-
кла да мі ха дзіць да лё ка не трэ ба. Ле-
тась, на прык лад, су стра ка лі Да ры у са 
Кас па рай ці са, Фі ла Эс па зі та, Анд рэя 
Ні ка лі шы на. Сё ле та на мін скім лё-
дзе ўба чы лі Сты ва Кас пе ра, Ры хар да 
Лінт не ра, Аляк сея Ка ва лё ва, Аляк сея 
Жыт ні ка ды ін шых ле ген дар ных гуль-
цоў.

Год 2007-ы. У Мінск на Ка ляд ны 
тур нір упер шы ню пры яз джа юць ка-
над цы, ро да па чы наль ні кі ха кея. Та ды 
ж і пер шы рэ корд па коль кас ці кра ін-
удзель ніц — 12. А да свай го пер ша га 
мі ні-юбі лею Ка ляд ны тур нір па ды-
шоў у ста ту се не афі цый на га чэм пі я-
на ту све ту ся род ама та раў. Кі раў нік 
Фе дэ ра цыі ха кея Шве цыі Ан дэрс Лар-
сан быў ура жа ны ўба ча ным:

— Над звы чай ны тур нір! Па гля-
дзі це на тры бу ны, яны за поў не ныя. 
Ат мас фе ра ў «Чы жоў ка-Арэ не» фан-
тас тыч ная. Я пры ем на здзіў ле ны ўз-
роў нем спа бор ніц тваў. Нам па да ба-
ец ца аб са лют на ўсё.

Ка ляд ны тур нір яшчэ больш грун-
тоў на ўма ца ваў па зі цыі ама та раў ха-
кея па ўсёй кра і не. Іс ну ю чая на пра-
ця гу доў га га ча су так зва ная Нач ная 
ха кей ная лі га, або чэм пі я нат го ра да 
Мін ска, па шы ры ла ся да трох ды ві зі-
ё наў. Ка лі ў вы шэй шым або пер шым 

гу ля юць тыя, хто так ці інакш ра ней 
быў звя за ны з гэ тым ві дам спор ту 
пра фе сій на, то ў дру гім — вы ключ на 
ама та ры: ды рэк та ры і прос тыя ра бо-
чыя, на стаў ні кі і ўра чы, па жар ныя і 
энер ге ты кі. Сён ня гэ та са мы ма са вы 
па коль кас ці ўдзель ні каў ды ві зі ён. 
Чэм пі я нат кра і ны ся род ама та раў?! 
Пад гэ та вы зна чэн не цал кам пад па-
дае і Рэс пуб лі кан скі ама тар скі тур нір 
на пры зы Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га 
клу ба. З ве рас ня па кра са вік за ку бак 
і ты тул зма га юц ца збор ныя кож най 
воб лас ці Бе ла ру сі, кан ку рэн цыю якім 
скла дае і ка ман да Прэ зі дэн та.

У фор ме трэ ба быць заў сё ды. Ад-
нак у ха ке іс таў яе пік пры па дае на 
сту дзень. А дак лад ней, на пе ры яд 
пра вя дзен ня між на род на га Ка ляд на-
га тур ні ру. Вы дат ны па ча так но ва га 
спар тыў на га го да! Пра гэ та га ва рыў і 
Кі раў нік дзяр жа вы на ад крыц ці ця пе-
раш ніх спа бор ніц тваў:

— У гэ тыя на ва год нія, свя точ ныя 
дні Мінск лі та раль на жы ве і ды хае 
зор ным ха ке ем. Гэ тыя спа бор ніц твы 
вер ных ры ца раў на род най ля до вай 
гуль ні даў но на зы ва юць не афі цый-
ным ама тар скім чэм пі я на там све ту. 
Сён ня ён па пу ляр ны і вя до мы ва ўсім 
све це, у яго свае тра ды цыі і свае сім-
ва лы.

Пе рад па чат кам тур ні ру ар га ні за-
та рам прый шло ся вы ра шаць звык лую 
праб ле му: як змяс ціць у кам пакт ны 
фар мат спа бор ніц тваў усіх жа да ю чых 
вы сту паць на гэ тай пля цоў цы? На лё-

дзе «Чы жоў ка-Арэ ны» ў той ве чар ві-
та лі 12 ка манд — фан фа ры ўра чыс та 
гу ча лі ў го нар даў ніх сяб роў з Ра сіі, 
Гер ма ніі, Кі тая, Фін лян дыі, Аб’ яд на-
ных Араб скіх Эмі ра таў, Швей ца рыі, 
збор ных Бал кан і Бал тыі...

— Без вас не маг чы ма ўя віць на шы 
спа бор ніц твы, — звяр нуў ся Аляк-
сандр Лу ка шэн ка да гас цей. — З асаб-
лі вай ра дас цю ад зна ча ем, што ў Мінск 
пас ля пе ра пын ку вяр ну ла ся ка ман да 
на шай брац кай Укра і ны. Са мыя цёп-
лыя пры ві тан ні дэ бю тан ту тур ні ра — 
ка ман дзе Злу ча ных Шта таў Аме ры кі. 
Як па цвяр джэн не вы со ка га ста ту су 
на ша га тур ні ра і вя лі кай ці ка вас ці да 
яго мы ўспры ма ем удзел у спа бор ніц-
твах і ля до вай дру жы ны Між на род-
най фе дэ ра цыі ха кея.

Да рэ чы, па ра лель на з гуль ня мі 
ама та раў ха кея са ста жам на лё дзе 
«Чы жоў ка-Арэ ны» пра хо дзяць і га ра-
чыя па ядын кі фі на лу рэс пуб лі кан скіх 
спа бор ніц тваў «За ла тая шай ба». І гэ та 
не прос та тра ды цыя. Гэ та той уда лы 
сплаў во пы ту і муд рас ці з юнац кім 
за па лам і аза ртам, які пра цуе на раз-
віц цё ха кея. Бо для юных ха ке іс таў 
гу ляць по бач з са праўд ны мі зор ка мі 
ха кея — гэ та леп шы май стар-клас, які 
толь кі мож на пры ду маць.

Між тым, у сва ёй пра мо ве Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

зу сім хут ка Мін ску ў чар го вы 
раз у сва ёй гіс то рыі трэ ба бу-
дзе пры няць чэм пі я нат све ту 
па ха кеі — у маі 2021 го да да 
нас зноў пры едуць леп шыя 
збор ныя све ту.

ПаДзея
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— Пад рых тоў ка ідзе поў ным хо-
дам, — ска заў Прэ зі дэнт. — Бе ла русь 
мае на мер па да рыць усім та кое ж 
гран ды ёз нае спар тыў нае свя та, якім 
за пом ніў ся нам чэм пі я нат све ту ў 
2014 го дзе.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка 
па дзя ка ваў удзель ні кам тур ні ру за 
ак тыў ны ўдзел у ка ляд най ак цыі «На-
шы дзе ці»:

— Вя лі кі вам дзя куй, усім тым, хто 
па бы ваў у на шых дзе так, якія ма юць 
па трэ бу ва ўва зе, да па мо зе і пад трым-
цы ста рэй шых. Дзя куй вам за цеп лы-
ню ва шых вя лі кіх сэр цаў.

Прэ зі дэнт на га даў, што Ка ляд ны 
тур нір — гэ та заў сё ды бес кам пра-
міс ная ба раць ба на лё дзе, а так са ма 
ня зму ша ная свя точ ная ат мас фе ра за 
ме жа мі гуль ня вой пля цоў кі і на тры-
бу нах.

— Яшчэ ад на асаб лі васць на ша-
га тур ні ру, — зра біў ак цэнт Кі раў нік 
дзяр жа вы, — ра зам з пе ра мож ца мі і 
пры зё ра мі спа бор ніц тваў у вый гры-
шы заў сё ды за ста юц ца ўсе ўдзель ні кі 
і, га лоў нае, тыя, для ка го мы вы хо-
дзім на пля цоў ку — на шы ба лель-
шчы кі, та му што га лоў ны ге рой на 
гэ тай ля до вай арэ не — наш лю бі мы 
спорт.

Кі раў нік Між на род най фе дэ ра цыі 
ха кея Рэ нэ Фа зэль аса біс та пры ехаў 
у Бе ла русь, каб стаць част кай гэ та га 
свя та спор ту. Уба ча ным функ цы я-
нер за стаў ся за хоп ле ны, пад крэс ліў-
шы, што ар га ні за ва ны спа бор ніц твы 
на ўзроў ні чэм пі я на ту све ту ся род 
пра фе сі я на лаў. Пра гэ та Рэ нэ Фа зэль 

ка заў у Па ла цы Не за леж нас ці пад час 
аса біс тай су стрэ чы з Аляк санд рам 
Лу ка шэн кам.

Вось ён, прык лад спар тыў най 
дып ла ма тыі ў дзе ян ні. Бо імідж Бе ла-
ру сі фар му ец ца ў тым лі ку і на спар-
тыў ных арэ нах. І не толь кі за кошт 
пе ра мог на шых ат ле таў, але і за кошт 
уз роў ню ар га ні за цыі між на род ных 
тур ні раў. За меж ныя гос ці ба чаць 
на шу раз ві тую інф ра струк ту ру, вы-
дат ныя спар тыў ныя аб’ ек ты, ба чаць 
го рад еў ра пей ска га ўзроў ню. І ў вы-
ні ку ацэнь ва юць Бе ла русь як кра і ну, 
здоль ную пры маць са мыя буй ныя 
тур ні ры, у тым лі ку чэм пі я на ты све-
ты па ха кеі.

...А гэ та Абу-Да бі — ста лі ца Аб’ яд-
на ных Араб скіх Эмі ра таў. Ся рэд няя 
тэм пе ра ту ра па вет ра — плюс 40 гра-
ду саў. Зда ва ла ся б, як у гэ тай кра і не 
мож на раз ві ваць ха кей? Але ўсё ж гэ та 
маг чы ма. Праў да, не без да па мо гі і бе-
ла ру саў. Прэ зі дэнц кі спар тыў ны клуб 
пад пі саў ме ма ран дум аб су пра цоў-
ніц тве з Са ве там Абу-Да бі па спор це, 
у пры ват нас ці, з клу бам Абу-Да бі па 
ля до вых ві дах спор ту і Фе дэ ра цы яй 
ля до вых ві даў спор ту ААЭ. Як след-
ства, на шы спе цы я ліс ты ад пра ві лі ся 
ў гэ тую га ра чую кра і ну, каб пе ра да-
ваць свой во пыт мяс цо вым ха ке іс-
там. Уз на чаль вае збор ную ААЭ Ар-
цём Сянь ке віч. Так са ма ў трэ нер скі 
штаб ува хо дзяць і ін шыя бе ла рус кія 
спе цы я ліс ты: Мі ха іл Клі мін, Анд рэй 
Які мо віч і Сяр гей За дзя ле наў. Вось 

вам яшчэ адзін прык лад спар тыў най 
дып ла ма тыі.

Ка ля ды ва кол нас — фра за, якую 
мож на час та па чуць на пя рэ дад ні вя-
лікага свя та. Па-асаб лі ва му яна за гу-
ча ла дзя ку ю чы Ка ляд на му тур ні ру. І 
га вор ка тут не пра ха кей ныя ба та ліі, 
а пра даб ра чын ную ак цыю, якую пра-
вод зяць удзель ні кі спа бор ніц тваў пад 
па тра на там Прэ зі дэнц ка га спар тыў-
на га клу ба і фе дэ ра цыі ха кея. На гэ ты 
раз больш шчас лі вы мі ста лі дзет кі ча-
ты рох да моў ся мей на га ты пу ад на го з 
ра ё наў Мін ска.

Ка ман да Прэ зі дэн та і сё ле та аба-
ра ні ла ты тул най мац ней шай на Ка-
ляд ным тур ні ры. У фі на ле бы лі абы-
гра ны ра сі я не. 13-ы раз дру жы на 
Кі раў ні ка дзяр жа вы леп шая ся род 
ама та раў ха кея пла не ты. Тра ды цый на 
пе рад уз на га ро джан нем ста рэй шых 
свае ўзна га ро ды атры ма лі пе ра мож-
цы і пры зё ры «За ла той шай бы». Ра-
дас ныя во чы дзе так, усмеш ка Прэ зі-
дэн та, акі ян пе ра мож ных эмо цый, але 
пры тым аба вяз ко вая радасць у ду шы 
кож на га. Тут ня ма прай граў шых — 
толь кі пе ра мож цы!

Між ін шым, коль касць удзель-
ні каў што га до вых спа бор ніц тваў у 
Мін ску бу дзе па вя ліч вацца. Пра сваё 
жа дан не вы сту піць пад Ка ля ды ў Бе-
ла ру сі за яў ля юць больш за два нац-
цаць ка манд. І бе ла рус кая ста лі ца га-
то вая да та ко га вы клі ку.

Аляк сей Фя до саў.
Фота БелтА.

Падчас гульні каманды 
Прэзідэнта са зборнай ІІХФ 
гледачы звярнулі ўвагу на 
юнага балельшчыка, які 
трымаў у руках плакат з 
надпісам «Марыць не 
шкодна... Хачу клюшку ад 
Прэзідэнта!». І ўсіх, хто 
прысутнічаў на лядовай 
арэне, расчуліў момант, калі 
пасля матчу Аляксандр 
Лукашэнка пад гучныя 
апладысменты трыбун 
падарыў хлапчуку жаданую 
клюшку. Бо і на самой справе, 
мары павінны здзяйсняцца! 
Асабліва пад Каляды!

ПаДзея
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Дзе ля  
шчАс лі ВАй  
бу Ду чы ні

«Згодна з традыцыямі, 
у беларусаў ніколі не было, 
няма і не можа быць чужых 
дзяцей», — адзначыў 
на дабрачынным свяце 
ў Палацы Рэспублікі 
Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка. Ужо 
чвэрць стагоддзя ў Беларусі 
праводзіцца дабрачынны 
марафон «Нашы дзеці».

ККі раў нік дзяр жа вы па дзя ка ваў 
усім, хто пад тры маў гэ тую іні цы я ты ву, 
ад гук нуў ся на яго за клік. «Для мя не як 
Прэ зі дэн та вель мі важ на зра біць усё 
маг чы мае, каб у жыц ці кож на га з вас, 
кож на га на ша га дзі ця ці прый шло ча-
раў ніц тва ў вы гля дзе шчы ра га кло па-
ту, ду шэў на га цяп ла, не ча ка ных па да-

рун каў і пры ем ных су стрэч з доб ры мі 
і спа гад ны мі людзь мі. Ме на ві та та кім 
па він на быць на ша свя та», — звяр нуў-
ся да ма лень кіх бе ла ру саў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Але ён на га даў, што па да рун кі, як і 
ін шае леп шае ў жыц ці, за ле жыць толь-
кі ад нас са міх. «Ка лі вы гэ та га моц на 

за хо ча це і неш та для гэ та га зро бі це, 
аба вяз ко ва ўсё гэ та атры ма е це», — за-
пэў ніў лі дар кра і ны.

«Кі ру ю чы ся за клі кам сэр ца, мы 
заў сё ды га то выя пры няць удзел у лё-
сах ма лень кіх гра ма дзян ін шых дзяр-
жаў. Мы ўсё-ткі ху да-бед на жы вем 
пад мір ным не бам, у спа кой най, ці хай 

чароўны марафон Дабрыні

10 беларусь.belarus
студзень   2020



і пры го жай кра і не. Але да лё ка не паў-
сюль так. І мы — як са праўд ныя вы са-
ка род ныя лю дзі, як са праўд ныя бе ла-
ру сы да па ма га ем гэ тым дзе цям. Да нас 
на азда раў лен не пры яз джа юць юныя 
грамадзяне з роз ных кут коў пла не ты. 
На прык лад, з Япо ніі, Кі тая, Сі рыі. У 
рэс пуб лі кан скім цэнт ры «Зуб ра ня» 
па бы ва лі дзе ці з больш чым 40 кра-
ін, — па ве да міў Прэ зі дэнт і да даў: — 
Гэ та тое ма лое, што мы мо жам зра біць 
для та го, каб усе дзе ці Зям лі ве да лі: 
яны па трэб ныя. І мы, да рос лыя, у сва-
ёй боль шас ці жы вем і пра цу ем дзе ля 
шчас лі вай бу ду чы ні гэ тых дзя цей».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што ве рыць: у бу ду чы ні пры сут ныя ў 
за ле гле да чы ста нуць доб ры мі людзь-
мі, якія зро бяць для сва ёй кра і ны 
неш та важ нае і ка рыс нае. До каз — 
іх шмат лі кія дып ло мы прад мет ных 
алім пі яд, пе ра мо гі на му зыч ных і 
мас тац кіх кон кур сах, ме да лі ў спор-
це. «Я шчы ра га на ру ся ўсі мі ва шы мі 
пос пе ха мі. Ду маю, што та кіх пос пе хаў 
ста не яшчэ больш, ка лі мы ад кры ем 
На цы я наль ны дзі ця чы тэх на парк для 
са мых адо ра ных і юных бе ла ру саў. З 
усіх кут коў на шай Ра дзі мы ту ды бу-
дуць мець маг чы масць пры ехаць на-
шы дзе ці. Про пуск адзі ны — ва шы 
ве ды і та лент», — пад крэс ліў ён і па-
пра сіў ма лень кіх бе ла ру саў ша на ваць 
і бе раг чы бліз кіх лю дзей, па ва жаць 
на стаў ні каў.

У Па лац Рэс пуб лі кі бы лі за про-
ша ны амаль 2400 дзя цей з усіх ку точ-
каў кра і ны. Не ка то рыя з іх здзейс ні лі 
ў сва ім жыц ці знач ныя да сяг нен ні ў 
твор чых кон кур сах, рэс пуб лі кан скіх 
і між на род ных алім пі я дах, спар тыў-
ных спа бор ніц твах, гра ма дскай ра бо-
це, а ін шыя, на ад ва рот, спаз на лі са-
мыя знач ныя стра ты — дзе ці-сі ро ты, 
дзе ці, якія за ста лі ся без апе кі баць коў. 
Ся род гас цей га лоў най ёл кі кра і ны — 
на ву чэн цы Віль нюс кай гім на зіі імя 
Фран цыс ка Ска ры ны, Рыж скай бе ла-
рус кай асноў най шко лы.

Ма рыя Дадалка.
Фота Яўгена Пясецкага.

Для мяне як Прэзідэнта 
вельмі важна зрабіць 
усё магчымае, каб у 
жыццё кожнага з вас, 
кожнага нашага дзіцяці 
прыйшло чараўніцтва 
ў выглядзе шчырага 
клопату, душэўнага 
цяпла, нечаканых 
падарункаў і прыемных 
сустрэч з добрымі 
і спагаднымі людзьмі. 
Менавіта такім 
павінна быць наша 
свята

Б
еЛ

ТА

11беларусь.belarus
студзень   2020

чароўны марафон Дабрыні



у
У той сту дзень скі дзень рабочую рэ зі дэн цыю Прэ зі дэн-

та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі бы ло не па знаць: яна пе-
ра тва ры ла ся ў са праўд ны вен скі па лац. Да та го ж, свя точ-
ны па лац — гэ та не толь кі ўпры го жа нае на ва год няе дрэ ва, 
пыш ныя ло жы, доў гія су кен кі дам, ста ніс тыя ка ва ле ры і 
Прэ зі дэнц кі ар кестр, але і мес ца, дзе па нуе не пад роб ле ны 
ка зач ны на строй. Ка лі шчы ра, ён ад чу ва ец ца на ват у прэс-
цэнт ры… Што ж, шмат лі кія рэ пе ты цыі не прай шлі дар ма.

Па тра ды цыі баль ад крыў ся па ла нэ зам дэ бю тан таў, 
пас ля яко га Прэ зі дэнт па кі нуў ло жу, каб аса біс та па ві таць 
удзель ні каў ве ча ра. Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што дзя-
ку ю чы ім у за ле пра вяць ма ла досць, та лент і пры га жосць. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што год та му на пя рэ дад ні 
на ва год ніх свя таў у Па ла цы Не за леж нас ці ад быў ся пер шы 

бе ла рус кі баль. Так ад ра дзі ла ся ад на з са мых пры го жых тан-
ца валь ных тра ды цый, бліз кая для бе ла ру саў, якія на пра-
ця гу мно гіх ста год дзяў жы лі і раз ві ва лі ся ў са мым сэр цы 
агуль на еў ра пей скай куль ту ры.

«Ва ўсе ча сы па ла цы з’яў ля лі ся цэнт рам па лі тыч на га 
і свец ка га жыц ця, дзе мас тац тва на са мым вы со кім уз роў-
ні су пра ва джа ла мно гія пра та коль ныя ме ра пры ем ствы. І ў 
су час ным све це яно ады гры вае вя лі кую ро лю, у між на род-
най дып ла ма тыі асаб лі ва, ад кры вае но выя маг чы мас ці для 
ўма ца ван ня дру жа люб ных су вя зяў па між на ро да мі і цэ лы мі 
дзяр жа ва мі. Вось і сён ня, пацвярджаючы пе ра ем насць пра-
ве ра на га ча сам па лі тыч на га эты ке ту, мы пра во дзім у на шым 
Па ла цы пер шы ў гіс то рыі су час най Бе ла ру сі Вен скі баль. Але 
пра шу за зна чыць — гэ та пра цяг той слаў най тра ды цыі, якую 

У Беларусі адбыўся першы ў новай гісторыі краіны Венскі баль

У нАйлепшых 
еўрАпейскіх трАдыцыЯх
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мы з ва мі ад кры лі ле тась. У яго кла січ най, вы тан ча най ат-
мас фе ры пра цяг ва ем па спя хо ва па ча ты двух ба ко вы дыя лог 
з на шы мі аў стрый скі мі сяб ра мі», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Ён ад даў да ні ну па ва гі Венскаму балю — су свет на вя-
до май не ма тэ ры яль най куль тур най спад чы не сяб роў скай 
кра і ны, уне се най у спіс ЮНЭС КА. Акра мя та го, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка вы ка заў удзяч насць ар га ні за та рам ура чыс та га 
ве ча ра, звяр нуў шы ўва гу на даб ра чын ную на кі ра ва насць гэ-
та га ме ра пры ем ства.

Прэ зі дэнт пе ра ка на ны, што і тра ды цыя да рыць за пра-
шэн не ў Па лац Не за леж нас ці леп шым прад стаў ні кам адо ра-
най мо ла дзі кра і ны ста не вы дат ным да дат кам да кла січ ных 
ка но наў Вен ска га ба лю. Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў спа-
дзя ван не, што аў стрый скія сяб ры не бу дуць су праць та кіх 
на ва цый. 

Лі дар кра і ны на зваў га лоў ным упры га жэн нем ура-
чыс та га ве ча ра ме на ві та лаў рэ а таў, пе ра мож цаў і сты пен-
ды я таў — не су мнен на, леп шых з леп шых. На Вен скі баль 
у Па лац Не за леж нас ці за про ша ны былі сту дэн ты і стар-
ша клас ні кі, якія да сяг ну лі асаб лі вых пос пе хаў у ву чо бе, 
твор час ці, спор це, на ву ко вай і гра мад скай дзей нас ці, а так-
са ма прад стаў ні кі пра цоў най мо ла дзі. Ся род удзель ні каў 
ба лю — сты пен ды я ты спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та па 
са цы яль най пад трым цы адо ра ных на ву чэн цаў і сту дэн таў, 
ула даль ні кі сты пен дый Прэ зі дэн та, удзель ні кі рэс пуб лі-
кан скіх кон кур саў на ву ко вых ра бот, пе ра мож цы і лаў рэ а ты 
твор чых між на род ных і рэс пуб лі кан скіх кон кур саў, дып ла-
ман ты між на род ных на ву ко ва-прак тыч ных кан фе рэн цый, 
прад стаў ні кі ва лан цёр ска га ру ху.

«Цяпер я з вя лі кім за да валь нен нем гля джу на вас, юных, 
ма ла дых зу сім, шчас лі вых, з ва ча мі, якія га раць, блі шчаць, 
ра зум ны мі і пры го жы мі ва ча мі. На дзяў чат у цу доў ных 
баль ных су кен ках, на юна коў у фра ках, па рад ных мун дзі-
рах. Я вель мі га на ру ся — і вы гэ та ве да е це — пры га жос цю 
на ша га на ро да. Вы сён ня ўва саб лен не гэ та га на ро да. Ве даю, 
што гэ тая пры га жосць гар ма ніч на спа лу ча ец ца з ро зу мам, 
аду ка ва нас цю і пра ца ві тас цю. Гэ та тыя якас ці, які мі сла-
віц ца бе ла рус кая на цыя. І гэ та тыя якас ці, якія ро бяць нас 
асаб лі вы мі і ад роз ні ва юць ад ін шых на ро даў», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён на га даў: у Бе ла ру сі ство ра ны ўсе ўмо вы, каб рас-
крываць та лен ты мо ла дзі. 

«Пра што б вы ні ма ры лі, ку ды б ні імк ну лі ся, не за бы-
вай це: мы — бе ла ру сы, і кра і на ў нас, Ра дзі ма ў нас ад на. За-
хоў вай це су вязь з ёю. Па мя тай це, ка лі ча ла век ад ры ва ец ца 
ад сва іх ка ра нёў, ён губ ляе гле бу пад на га мі і, са мае га лоў нае, 
кры ні цу ду хоў най сі лы. На ша Ра дзі ма, вя лі кая і ма лая, ме-
на ві та тут. Мы па бу да ва лі і за ха ва лі су ве рэн ную дзяр жа ву. 
І ка му, як не вам, над зеі на цыі, вы зна чаць век тар раз віц ця 
на бу ду чы ню блі жэй шую і ад да ле ную. Ад ва шых па мкнен-
няў за ле жыць, якой бу дзе на ша кра і на ў бу ду чы ні», — звяр-
нуў ся да ўдзель ні каў ба лю Прэ зі дэнт.

Ён ад зна чыў, што но вы год бе ла ру сы су стра ка юць з ад-
кры тым сэр цам і ўпэў не нас цю ў заўт раш нім дні. Год 2020-ы 
ста не та кім, якім зро бім яго ра зам.

«Пе ра ка на ны, жа дан ні, якія мы за гад ва ем у гэ тыя хві лі-
ны, бу дуць слу жыць на ка рысць на шай Бе ла ру сі», — за клю-
чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

І зноў за кру жы лі ся па ры пад гу кі ар кест ра. Прэ зі дэнт 
аса біс та пры няў удзел у вы ка нан ні ка ра леў ска га тан ца — 

вен ска га валь са. У баль най кар це ў кла січ най част цы зна-
чылася поль ка, па-дэ-па ты нэр, га лоп і паў ноч ная кад ры ля, 
а так са ма гас ця выя ну ма ры, май стар-клас па ле ва ба ко вым 
валь се і баль ныя гуль ні «Па ясок» і «Зва ноч кі». Пра цяг нуў ся 
ве чар ад воль най пра гра май, у якую ўвай шлі ча-ча-ча, рум-
ба, сам ба, па воль ны фак строт, гас ця выя ну ма ры і фі наль ная 
кад ры ля ў вы ка нан ні ўсіх гас цей ба лю, ся род якіх чы ноў ні-
кі, дып ла ма ты і дзярж упраў лен цы.

Пра вя дзен не Вен ска га ба лю ў Па ла цы Не за леж нас ці 
(ра ней таксама раз гля да ла ся па мяш кан не ў На цы я наль ным 
ака дэ міч ным тэ ат ры імя Ян кі Ку па лы. — Рэд.) Прэ зі дэнт 
пра ка мен та ваў пад час на вед ван ня Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ме ды цын ска га ўні вер сі тэ ту ў снеж ні.

«Вен цы з за хап лен нем гэ та ўспры ня лі — про сяць па ка-
заць па ўсёй Еў ро пе і ў све це па тэ ле ба чан ні. Што та кое Вен-
скі баль? Гэ та не вя лі кае па мяш кан не — а ў нас як уба чы лі 
(зал ура чыс тых цы ры мо ній — Рэд.)… Яны мне тры га ды 
та му пра па на ва лі. Я ад мо віў ся тады, як па тры ёт ска заў: мы 
свой пра вя дзем. І мы пра вя лі. А цяпер яны мне зноў пра па-
ну юць. Ска заў: лад на, да вай це», — рас па вёў Прэ зі дэнт і пад-
крэс ліў: вы ра шыў за пра сіць вен цаў ту ды, дзе пра во дзі ла ся 
су стрэ ча ў «нар манд скім фар ма це».

«Га лоў нае — гэ та для нас, для на шай мо ла дзі», — пад-
крэс ліў та ды Аляк сандр Лу ка шэн ка.

бе ла русь — Аў стрыя — пры го жая па ра 

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Аў стрыі ў Бе ла ру сі 
Ала і зія Вёр ге тэр ад імя аў стрый скай дэ ле га цыі ў пад зяч ным 
сло ве пры зна ла, што аў стрый скія тра ды цыі і лю боў да пры-
га жос ці і эле гант нас ці цу доў на пры жы вуц ца на бе ла рус кай 
зям лі.

«Мя не гэ та не здзіў ляе: да стат ко ва ўзга даць імя Мі ха-
ла Кле а фа са Агін ска га, які на пі саў цэ лы шэ раг цу доў ных 
па ла нэ заў, які мі ад кры ва юц ца ба лі», — ад зна чы ла Ала і зія 
Вёр ге тэр.

Яна зра бі ла Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі сім ва ліч ны па да ру-
нак — хрус таль ны шар (што па-ня мец ку гу чыць гэ так жа, 
як «баль») бе ла рус кай вы твор час ці, на поў не ны аў стрый скі-
мі цу кер ка мі «Мо царт». Па сол лі чыць вель мі сім ва ліч най 
кам бі на цыю бе ла рус ка га і аў стрый ска га.

«Вель мі ха це ла ся б, каб Вен скі баль вяр таў ся, зноў і зноў 
пра хо дзіў у Мін ску», — па жа да ла яна.

У ад каз Аляк сандр Лу ка шэн ка па абя цаў, што Бе ла русь 
ад Вен ска га ба лю не ад мо віц ца і та кое ме ра пры ем ства бу-
дзе пра во дзіць што год — з удзяч нас цю аў стрый ска му бо ку 
за да па мо гу.

«Я вель мі ра ды, што вы ска за лі, што за ход нія тра ды цыі 
доб ра кла дуц ца на бе ла рус кую зям лю. Дзя куй вам за гэ тыя 
доб рыя сло вы. Я так і ду маў, што ра на ці поз на гэ тыя доб-
рыя тра ды цыі ля гуць у цэнтр на шай ма ту лі-Еў ро пы», — ад-
ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы па ве да міў, што да ру чыў Ад мі ніст ра-
цыі Прэ зі дэн та пад рых та ваць фільм пра баль у па да ру нак 
кож на му ўдзель ні ку.

«Вы, асаб лі ва мо ладзь, пі ша це сваю гіс то рыю. І гэ та 
бу дзе пры го жая ста рон ка ў ва шым жыц ці, якую вы заў сё-
ды змо жа це па ка заць сва ім дзе цям, уну кам, бліз кім, род-
ным», — упэў не ны лі дар дзяр жа вы.

Вар ва ра Ма ро за ва
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д
аў но за бы тыя ча сы, ка лі нех та быў не за-
да во ле ны тым, што за мест на ту раль ных 
на ва год ніх ёлак на га рад скіх пло шчах 
з’я ві лі ся штуч ныя. Сён ня ву ліч ныя сім-
ва лы са ма га лю бі ма га ся мей на га свя та 
ўяў ля юць з сябе тво ры мас тац тва і крэ а-
тыў най дум кі — не за леж на ад та го, ці са-
праўд ная іг лі ца ў гэ тых дрэў. А ў не ка то-
рых зя лё ных пры га жунь на ват ёсць свая 
гіс то рыя, што кранае душу… Мы рас ка-

жам пра са мыя не ар ды нар ныя на ва год нія ёл кі, якія ўпры го-
жва лі га ра ды Бе ла ру сі пад за сло ну 2019 го да і радавалі вока 
да сярэдзіны студзеня.

са мая га лоў ная 

Да га лоў най ёл кі кра і ны на Каст рыч ніц кай пло шчы 
ста лі цы — заў сё ды са мая піль ная ўва га. Пры свят ле дня 
(свя точ ную ілю мі на цыю ў Мін ску ўклю чы лі 14 снеж ня) 
зда ец ца, што яна не над та змя ні ла ся, але гэ та не так. Ня-
гле дзя чы на тое, што «шкі лет» — ра ней шы, ды і вы шы ня 
пры клад на тая ж — больш за 30 мет раў з вер ха ві най — тэх-
ніч нае афарм лен не аб ноў ле на. Больш за 100 пік сель ных 
гір лянд да зва ля юць дэ ман стра ваць пры сут ным на пло-
шчы роз ныя ма люн кі. Ша фа кі ра ван ня сха ва на пад са мой 
кан струк цы яй. Было так са ма гу ка вое су пра ва джэн не ма-
люн каў.

са мая эка ла гіч ная 

Ля сок з драў ля ных алей вы рас у ма гі лёў скім пар ку ў 
Пад ні коллі. А по бач з’я ві ла ся алея з ін шы мі крэ а тыў ны-
мі ёл ка мі — у вы гля дзе ле са віч коў у чыр во ных каў пач-

ках. На чаль нік у част ка пар ку «Ма гі лёў зе лен бу да» 
Юры Ма ка ца рыя ўдак лад ніў, што ляс ных пры га-
жунь і не звы чай ную кам па зі цыю су пра цоў ні кі 
прад пры ем ства зра бі лі са мі. У афарм лен ні ад-
на го з га лоў ных мес цаў ад па чын ку го ра да пры-
ня лі ўдзел 42 ар га ні за цыі аб лас но га цэнт ра. Усе 
ўпры га жэн ні зроб ле ныя з эка ла гіч на чыс тых 
ма тэ ры я лаў. На прык лад, звы чай ныя пад до ны 
пе ра тва ры лі ся ў яр кую ага ро джу, га лін кі — 
у ка зач ных ге ро яў. У пар ку так са ма з’я ві ла ся 
жы вая ар ка з яло вых га лі нак, а ўпры го жыць 
гэ тую кам па зі цыю пра па на ва лі ма гі лёў скай 
пуб лі цы.

са мая ду шэў ная 

У са мым ма ла дым мік ра ра ё не Го ме-
ля ўпры го жы лі рас кош ную ёл ку, якую 
мяс цо вым жы ха рам па да рыў пен сі я нер 
Ула дзі мір Лаг ві нен ка. Дрэ ва рас-
ло на яго да чы ў вёс цы Чыр во ная 
Сла ба да Рэ чыц ка га ра ё на. Вы-
ма ха ла да 15 мет раў, ёлка ста ла 
ствараць праб ле мы: раз рос-
лыя ка ра ні вы цяг ва лі з гле бы 
па жыў ныя рэ чы вы. Ула дзі мір 
Дзміт ры е віч на пі саў у абл вы-
кан кам элект рон нае пісьмо, 
па ве да міў, што га тоў зра-
біць па да ру нак і пры клаў 
фо та. Ах во чыя за браць 
дрэ ва тэ ле фа на ва лі з усёй 

БыВАйце, ПрыГАжуні!
Як вы гля да лі са мыя не звы чай ныя га рад скія ёл кі Бе ла ру сі

Магілёўскія эка-ёлкі

Ёлка на плошчы Перамогі ў Віцебску

з крэатыўным ПаДыхоДам
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воб лас ці, але гас па дар ад даў пе-
ра ва гу зем ля кам. Ка му наль ні-
кі спі ла ва лі дрэ ва з юве лір най 
аку рат нас цю і бе раж лі ва ад вез лі ў Швед скую Гор ку — мік-
ра ра ён, дзе жы вуць амаль 13 ты сяч ча ла век. Да рэ чы, на ва-
год нюю ёл ку там уста ля ва лі ўпер шы ню.

са мая жыц цё вая 

У са мым цэнт ры Грод на вы бу да ва ла ся алея з 42 не звы-
чай ных ёлак — ад крэ а тыў ных ды зай нер скіх ідэй за хоп-
лі вае дух. Прад стаў ні кі най буй ней шых пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў і ар га ні за цый, на ву чаль ных уста ноў 
го ра да над Нё ма нам, чыю дзей насць сім ва лі зу юць 
дрэў цы, па пра ца ва лі над афарм лен нем на сла ву. Да 
пры кла ду, ёлач ка аў то бус на га пар ка — гэ та пі ра мі-
да са ста рых аў та ма біль ных шын, да рож ных зна каў, 
па ка заль ні каў на се ле ных пунк таў рэ гі ё ну. Свя точ-
нае дрэ ва ад Гро дзен ска га мя са кам бі на та ўпры го-
жа на каў ба са мі. Хлоп цы з му зыч на га ка ле джа ў 
якас ці ца цак вы ка рыс тоў ва лі ста рыя грамп лас-
цін кі. За вод па ўты лі за цыі і ме ха ніч ным сар та-
ван ні ад хо даў даў дру гое жыц цё плас ты ка вай 
шкла та ры…

са мая спар тыў ная 

Яна штуч ная, вы шэй за мі ну ла год нюю і з 
фут боль ным мя чом за мест зор кі. Мяч сім-
ва лі зуе ад ну з га лоў ных мяс цо вых па дзей 
2019 го да — пе ра мо гу брэсц ка га «Ды на ма» 
ў чэм пі я на це Бе ла ру сі. Яшчэ ад на брэсц-
кая ёл ка зроблена «ў сты лі ЗОЖ». Яна з 

пар ку Міру, у вы гля-
дзе Сан та Клаў са, які 
пры сеў ад па чыць 
пас ля за бе гу з па-

да рун ка мі, трэ-
ба мер ка ваць. 
Упры г о жы  л і 
ёл ку 840 ша ра-

мі ды яр кай ша-
пач кай за мес т 
звык лай зор кі. 

Агуль ная кан цэп цыя афарм лен ня пар ку ця пе раш няй зі-
мой — ка зач ны лес, дзе вы кон ва юц ца ўсе жа дан ні.

са мая па тры я тыч ная 

Са праў ды ча роў на вы гля дае пло шча па блі зу ўпраўлення 
ААТ «Бе ла русь ка лій» у Са лі гор ску. Там з’я ві ла ся экс клю зіў-
ная ёл ка. 17-мет ро вая пры га жу ня скла да ец ца з 10 дэ ка-
ра тыў ных яру саў. Кож ны ярус прад стаў ле ны пік сель ны мі 
гір лян да мі. 21 ты ся ча пік се ляў і то іць сак рэт гэ та га цу ду. 
На  та кім эк ра не 
мож на транс ля-
ваць роз ныя фо та- 
і ві дэа він ша ван-
ні. Ін тэр ак тыў нае 
пад свят лен не га-
лоў на га офі са пра-
мыс ло ва га гі ган та 
т а к с а  ма  змя няе 
ко лер і ма люн кі. 
Ся род свет ла вых 
кар цін былі вы явы 
зор на га не ба, сім-
ва лаў на шай кра-
і ны і шах цёр скай 
ста лі цы.

са мая доў
га ча ка ная 

Га лоў ная ёл ка По лац ка час та трап ляе ў топ на ві наў. 
З пры го ды па чаў ся яе шлях і ў 2020 го дзе: пад час пе ра-
воз кі па рваў ся трос і на ва год няе дрэ ва з пры чэ па ця га-
ча ўпа ла на пра ез ную част ку. Дзіў на, але пух на тым пры-
га жу ням у По лац ку час ця ком не шан цуе. У 2018-м ёл ку 
на цэнт раль най пло шчы ўста ля ва лі толь кі з дру гой спро-
бы — спа чат ку дрэ ва моц на па шко дзі лі пры транс пар ці-
роў цы. У 2017-м вяр шы ня га лоў на га сім ва ла свя та бы ла 
пад пры кмет ным на хі лам і ка рыс таль ні кі сац се так да лі 
ёй наз ву — Пі зан ская ёл ка. У 2015-м ужо ўпры го жа нае 
на ва год няе дрэ ва па ва лі ла ся з-за штар ма во га вет ру… Та-
му ня дзіў на, што жы ха ры По лац ка з не цяр пен нем ча ка лі 
зі му: якія эмо цыі па до рыць чар го вы зя лё ны сім вал свя-
та? На шчас це, ёл ка-2020 бы ла без праблем уста ноў ле на 
на пло шчы Сва бо ды.

інга Міхалюк

едзе ёлка ў Полацк

Падарунак ад душы

Галоўная ёлка Мінска

Ёлка «Беларуськалія»

з крэатыўным ПаДыхоДам
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Голас Радзімы  чацвер, 12 снежня, 2019 

Ёсць ней кая ня ўлоў ная мя жа па між лі

хам і д
а бром —

 у лю бую па ру жыц ця. Н
а

ват у
 ця пе раш нім ча се, ві хур ным све це, ка лі 

змя ша ла ся, зд
а ец ца, усё з усім. Нех та ро біць 

на та бе свой біз нес — а ўсмі ха ец ца, як леп

ша му сяб ру. Х
тось ці, п

ра вёў шы пе ра мо вы, 

зда ва ла ся б, “у цёп лай дру жа люб най ат м
ас

фе ры”, кі дае ўслед та бе, то
ль кі пры кры еш 

за са бой дзве ры, раз драж нё на: “Пайшоў 

ты!..”
. Ц

ы ніч ны кар’ е рыст, ц
яг ну чы жы лы 

з пад на ча ле ных на шля ху да ўла ды, зн
а хо

дзіць са бе ап
раў дан не: “Нічога асабістага: 

толь кі бізнес”. Эх, як хо чац ца та ды кі нуць 

бяз душ на му спрыт ню гу, 
пе ра фра зу ю чы 

бе ла рус кае на род нае: “Біз нес доб ра вА мі 

ўгно е ны — вось та му ён і р
ас це!”.

Здзел кі па брэк сі це, га
нд лё выя вой ны, 

аф шо ры, пад стаў ныя фір мы, кант ра факт, 

чор ныя ры эл та ры, пад поль ныя ца хі, ц
е не

вая эка но мі ка, бруд ная наф та, ганд лё выя 

санк цыі…
 Не хо чац ца доў жыць. Хо чац ца 

жыць — і не ба яц ца, што ця бе “кі нуць”. Ш
то 

та бе зд
ра дзяць. Ш

то та бе “ўсу нуць”. Ш
то 

ця бе ска рыс та юць і в
ы кі нуць, як сал фет ку. 

Спі шуць, вы бра ку юць. Ды яшчэ і ў
пік нуць: 

“Я ж та бе…” Ці ў маш та бах кра і ны: “Ну 

мы ж вам, бел ару сам…”. Та му ўсё больш 

цэ ніш з га
 да мі не столь кі ма тэ ры яль ны даб

ра быт (в
аж на ж не ко

ль кі м
а еш —

 важ на, 

каб та бе ха па ла), коль кі год ных лю дзей, 

хто ад чу вае ня ўлоў ную мя жу па між лі хам 

і да бром. І, 
тры ма ю чы ўсі мі сі ла мі раў на

ва гу на Тэ ры то рыі Д
аб ра, ні ко лі мя жу тую 

не пе ра сту пае.

Вя до ма ж, у вя лі кай па лі ты
 цы — свае за

ко ны, пі ярха ды, па літ тэх на ло гіі. 
Але ж ка лі 

ёсць ду хоў ная род насць і ш
чы расць па між 

людзь мі, то
 гэ т

а му ве рыш і б
ез “пры праў”. 

Пе ра гледзь це фо та здым кі, в
і дэа рэ парт ажы 

з ча су ві зі т
у Прэ зі д

эн та Бе ла ру сі ў Сер бію. 

Мяр кую, шмат 
зра зу ме е це, ад чу е це й без 

слоў. А
 нех та, маг чы ма, зг

а дае, як у 1999м 

ма ла ды Прэ зі д
энт м

а ла дой Рэс пуб лі кі Б
е

ла русь па ля цеў у Бялг рад. Які та ды бам бі лі 

са ма лё ты НА ТА. “Ча го ж яго ту д
ы, у са мае 

пек ла па нес ла?..” —
 пэў на, не толь кі бе ла

рус кія ба буль кі, па мя та ю чы жа хі Вя лі кай 

Ай чын най, так раз ва жа лі. Ды й ма лі лі ся 

за смель ча ка. ➔
 Ст
ар. 2 

ВыкладчыкзМінска,якін
екаторы

часмеўстатус“замежнагалектара”

ўБялградскімуніверсітэ
це,даў

інтэрв’юсваёйбылойстудэнтцы

Для Мі кі ты
 Су прун чу ка ў

 ма іх су ай

чын ні каўсер баў ёсц
ь толь кі са мыя доб

рыя сл
о вы. П

ра яго чу ла м
ер ка ван ні: ё

н 

ці хі ды спа ко
й ны ча ла век, вель мі ш

чы ры 

й пра нік лі вы. Н
е п

ры хоў вае, 
да ч

а го
 ля

жыць сэр ца. Х
оць не на ра дзіў ся ў Сер біі, 

але ж
 лю біць на шу кра і ну, з

аў сё д
ы вяр

та ец
 ца да яе, і 

на серб скай мо ве га
 во рыць 

вель мі доб ра. С
ерб ская мо ва, к

уль ту
 ра —

 

гэ т
а яго ны пра фе сій ны ін та рэс.

Мі кі та 
Вік та р

а віч —
 кан ды дат н

а ву
к, 

да цэнт ка фед ры тэ а р
э ты

ч на га 
і сла вян

ска га 
мо ва зн

аў ств
а Б

ел дзярж уні вер сі тэ та,
 

за га
д чык ка фед ры рус кай мо вы для за м

еж

ні каў у Мін скім дзяр жаў ным лінг віс ты
ч

ным уні вер сі тэ це. За ко
н чыў фі ла ла гіч

 ны 

фа куль тэт Б
ДУ (2002), вы кла дае с

ерб скую 

мо ву (тэ а р
э ты

ч ную гра ма ты
 ку і п

рак ты ку 

маў лен ня), а
 так

 са ма р
ус кую мо ву як за

меж ную. Кан ды дац кую аба ра ніў у 2005м 

па серб скай гра ма ты
 цы. Мі кі та 

Вік та р
а

віч — адзін з за
 сна валь ні каў Мінск ага 

лінг

віс ты
ч на га 

гурт ка. П
ра ца ваў не ка то

 ры час 

вы клад чы кам бе ла рус кай і рус кай мо ваў на 

фі ла ла гіч
 ным фа куль тэ це в

а ў
ні вер сі тэ це 

Бялг ра да, п
ры чым быў для нас, 

пры зна ю

ся, ад
 ным з л

ю бі мых вы клад чы каў.

З Мі кі там Вік та ра ві чам мы амаль цэ лы 

дзен
ь гу та ры лі ў Бялг ра дзе, к

а лі ён
 удзел

ь

ні чаў у XVІ М
іж на род ным з’е

з дзе с
ла віс

таў, 
які пра хо дзіў ле тась

 20–27 жніў ня. 

На пад ста
 ве гу та рак я зра бі ла ін тэр в’ю, 

якое н
а п

а чат к
у 2019 го да б

ы ло зм
е шча

на ў серб скім ча со
 пі се “K

njize
vni pregled” 

(“Л
і та ра ту

р ны агл
яд”)”.

 Пра па ную чы та

чам ва ры янт ін
 тэр в’ю на бе ла рус кай мо ве.

— М
і кі т

а В
ік т
а ра

 віч
, як

 па ч
ы н
а лі


ся В
а ш
ы д

а ро
 гі ў

 Се
р бі
ю?

— Ка лі я ву чыў ся на ф
іл фа ку БДУ, то

 

спе цы я лі за в
аў ся на к

а фед ры сл
а вян скіх 

моў і т
э а р

э ты
ч на га

 мо ва зн
аў ств

а. З
а сн

а

ваў яе ў
 1966м го дзе в

ы дат н
ы ву

 чо ны, 

пра фе сар Адам Су прун. Я
го ныя вель мі 

ці ка выя лек цыі мне п
а шчас ц

і ла сл
у хаць 

у 1997–98 га д
ах. Кі раў ні ком жа ма ёй

 

ды сер та цыі, пры све ча най асаб лі вас ц
ям 

серб скай гр
а ма ты

 кі, б
ыў бы лы ас п

і рант 

Ада ма Я
ў ге н

а ві ча, ц
я пе раш ні пра фе сар 

філ фа ка БДУ Ба рыс Нор ман, вы біт ны 

на ву
 ко вец. Дзя ку ю чы та кім слаў ным лю

дзям я маю ін та рэс д
а сл

а віс ты
 кі. Н

а ф
і

ла ла гіч
 ным фа куль тэ це Б

ДУ з 2
005 го да 

вы кла даю серб скую мо ву, 
лінг віс ты

 ку, 

не ка то
 рыя ін шыя прад ме ты

.

— А
 ка
 лі ў

 Ва
с з’

я ві
 ла с

я ц
і ка
 вас

ць 

да с
eрб

ска
й м

о вы
? Х

то б
ы л
і ва

 шы
 на


ста
ў ні
 кі?

— Яшчэ ў шко ле м
я не ц

і ка ві ла гі
с то



рыя Ю
га сл

а віі, т
а му са чыў за 

на ві на мі з 

Сер біі, М
а ке до ніі, Б

ос ніі, Х
ар ва ты

і. Т
а ды, 

у 90я, па ст
у па лі ў асн

оў ным па ве дам лен

ні пра санк цыі, кан флік ты, вой ны, дэ ман

стра цыі… Гэ та б
ы лі пры кме ты

 пе ра мен, 

пе ра бу до вы, на ды хо ду но вых ча со
ў. А

кра

мя та го
, я за х

ап ляў ся, і м
ае с

ва я кі, ся
б ры  

так са ма, г
е ра із м

ам серб скіх сал дат. 
Вось 

так ці ка васц
ь да к

ра і ны, яе н
а ро да п

а ча

ла ся
 з б

я гу чых, га
 ра чых на він. У

 вы ні ку 

я ст
аў больш чы таць пра гі

с то
 рыю паў

днё вых сл
а вян. У

 ста рэй шых кла сах ма

тэ ма ты
 ка і 

мо вы ў мя не іш
 лі доб ра, т

а му 

не ка то
 ры час і

 су мня ваў ся: які ж кі ру нак 

для да лей ша га 
на ву

 чан ня аб
раць? В

ы ра

шыў пай сці на ф
і ла ла гіч

 ны фа куль тэт. 
А 

ў той час, 
у 90я, бы лі яшчэ св

е жыя ўспа

мі ны пра Юга сл
а вію як ма гу

т ную, ба

га ту
ю, сл

аў ную кра і ну. С
ка жам, у нас 

у 

Бе ла ру сі в
ы дат н

ай рэ пу та цы яй ка рыс та

лі ся аб
у так, м

эб ля, ад
зен

 не з 
Юга сл

а віі. 

У Бе ла рус кім дзярж уні вер сі тэ це ў 1997м 

го дзе ў
пер шы ню бы ла на бра на гр

у па ст
у

дэн таў па сербскaй мо ве і л
і та ра ту

 ры: два 

хлоп цы і д
зе вяць дзяў чат. 

Вы клад чы цай 

серб скай мо вы бы ла Л
юд мі ла Л

я во на ва, 

цу доў ная зн
аў ца с

ерб скай куль ту
 ры, пе

ра клад чы ца, в
ель мі сар дэч ны, да лі кат н

ы, 

доб ры ча ла век. А лі та ра ту
 ру вы кла даў 

пра фе сар Іван Ча ро та, л
і та ра ту

р ны кры

тык, пе ра клад чык і ўкла даль нік шэ ра га
 

ан та ло гій, які не каль кі дзе ся ці год дзяў вы

ву чае с
ерб скую куль ту

 ру, б
е ла рус касерб

скія су вя зі. ➔
 Ст
ар. 6

Голас  Радзімы
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Не за бы тыя 

вы, 

“Не за буд кі”!

Стар. 7

Та кія 

пры го жыя, 

цёп лыя дні

Стар. 4

Сваё мес ца 

ў крым скай 

су поль нас ці

Стар. 5

дыялогкультур

Род ныя лю дзі на Бал ка нах

БЕЛ
ТА

тэрыторыядаБрыні

радасць

напарадкудня

уБеларусіўчарговы

разпачаласямаштабная

дабрачыннаяакцыя

“нашыдзеці”

Пра то
е, к

аб у дзе т
ак у На

ва год неК
а ляд ную па ру бы ло 

больш на го
 даў для ра дас ц

і, р
у

пяц ца ў Бе ла ру сі н
е то

ль кі Д
зед

 

Ма роз і С
ня гур ка. У

 кра і не ш
то

год пра хо дзіць Усе бе ла рус кая 

даб ра чын ная ак цыя “Н
а шы дзе

ці”. 
Кі раў ні кі мі ніс тэр ств

аў ды 

ін шых ор га н
аў дзярж кі ра ван ня, 

мяс цо вых улад, прад стаў ні кі 

гра мад скіх ар га н
і за цый на па

вест к
у дня ста вяць... 

дзі ця чую 

ра дасц
ь. Са лід ныя дзя дзіц

ё ці 

на вед ва юць дзі ця чыя ін тэр на ты
, 

да мы ся мей на га
 ты пу, апя кун

скія й пры ём ныя сем’і, а
 так са

ма тыя сем’і, 
якія вы хоў ва юць 

дзя цейін ва лі даў. 
Не за ст

а юц ца 

без вы со кай ува гі 
й цэнт ры ка

рэк цый нараз в
і ва ю ча га 

на ву


чан ня й рэ аб
і лі та цыі, б

аль ні цы. 

Чы ноў ні кі він шу юць дзя цей з 

Но вым го дам, Ка ля да мі, пры

во зяць ім
 па да рун кі. Д

а т
а го

 ж 

аказ в
а юць да па мо гу кі раў ніц тву

 

та кіх пад шэф ных уста ноў у вы

ра шэн ні бя гу чых праб лем.

Ак цыя пра хо дзіць да 10 сту

дзе ня. Пра жа дан не паў дзель

ні чаць у ёй за яві лі ка ля 100 

ар га ні за цый. На ве даць сё ле та 

мож на больш за 130 аб’ ек таў.

Іва
н Ів

ана
ў

Серб скія ўра жан ні М
і кі ты

 Су прун чу ка

У часе візіту
 Прэзідэнта Беларусі ў Бялград мы чулі шмат неказённых слоў не толькі пра дзелавое 

партнёрства. “М
ы сябры, мы проста родныя людзі. А

 гэта найвялікшая і ш
чырая аснова нашага 

супрацоўніцтва,” —
 заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з П

рэзідэнтам Сербіі Аляксандрам Вучычам.

СВетапогляд

Аляксандр Лукашэнка і А
ляксандр Вучыч заўсёды сустракаюцца як родныя людзі

Мікіта Супрунчук

1

Голас Радзімы  чацвер, 26 снежня, 2019 

Пра зна ка вую па дзею па ве дам ля ла га

зе та “Го лас Ра дзі мы”: сям’я Ста ні сла ва і 

На дзеі Пад ка ры та вых пры зна на леп шай 

па вы ні ках Усе ра сій ска га кон кур су “Сям’я 

го да — 2019” (“Ра сій ская сям’я з бе ла рус

кі мі тра ды цы я мі”. — ГР, 15.11.2017). Пад 

Ка ля ды, На ва год нія свя ты мы час та жа да ем 

род ным, бліз кім, зна ё мым ся род ін шых да

бро таў і шчас ця ў ся мей ным жыц ці. Якое 

(з га да мі ра зу ме ем…) не заў сё ды са лод кае 

й прос тае, ні бы ка ра мель кі ў дзя цін стве. І 

гэ тыя на тат кі — спро ба раз гле дзецьзра

зу мець, як сваё ся мей нае шчас це ра зум на 

вы бу доў ваць: бо з не ба ж не па дае, і Дзед 

Ма роз яго ні ко му не пры но сіць...

СтаніслаўплюсНадзея

Сям’я Пад ка ры та вых увай шла ў лік пе

ра мож цаў Усе ра сій ска га кон кур су ў на мі

на цыі “Шмат дзет ная сям’я”. Ста ні слаў і 

На дзея вы хоў ва юць пя ця рых дзя цей: крэў

ных Ан ге лі ну (18 га доў), Алё шу (15), Ма

рыю (8) і пры ём ных Мі кі ту (10), Ан тош ку 

(5). Ра зам яны ўжо 24 га ды, а па зна ё мі лі ся ў 

Лан ге па се Хан тыМан сій скай аў та ном най 

акру гі — Юг ра (тэ ры та ры яль на ўклю ча

на ў склад Цю мень скай воб лас ці). Да рэ чы, 

го рад наф та ві коў на веч най мерз ла це, між 

ля соў і ба лот, пры поў най ад сут нас ці да рог 

па чы на ю чы з 1979 го да бу да ва лі як раз бе

ла ру сы: та кую за да чу па ста ві ла кі раў ніц

тва СССР пе рад бу даў ні ка мі БССР. “Мож на 

ска заць: нас па зна ё міў Лан ге пас, — згад вае 

На дзея. — Дзя ку ю чы та му, што баць кі пры

еха лі ў гэ ты го рад, мы з Ста ні сла вам су

стрэ лі ся. Па ча лі сяб ра ваць яшчэ ў шко ле. 

Я на ра дзі ла ся ў бе ла рус кім го ра дзе Баб руй

ску. Баць кі, Ма рыя і Мі ка лай Піс ку ны — ка

рэн ныя бе ла ру сы. Ка лі ў 1986м зда ры ла ся 

Чар но быль ская ава рыя, баць ка пра ца ваў у 

Лан ге пасе, вы ра шыў сям’ю за браць да ся бе. 

Так і па ча лі аб жы ва цца на Поў на чы”.

Ста ні слаў на ра дзіў ся ў Чэ ля бін скай воб

лас ці, так са ма з баць ка мі пры ехаў у Лан

ге пас. У 10м кла се ён пе ра вёў ся ў экс пе

ры мен таль ную шко лу № 6, дзе ву чы ла ся 

На дзея, толь кі ў ін шы клас. І ў той год як раз 

ды рэк тар ка вы ра шы ла ад пра віць дзе ся ці

клас ні каў у Пя ці горск: па гля дзець, як су мя

шча ец ца пра цэс на ву чан ня ды азда раў лен ня. 

Там Ста ні слаў і На дзея й “су тык ну лі ся лоб 

у лоб”. Друж ба па ча ла ся ўжо ў Лан ге па се. 

Быў год рас стан ня: Ста ні слаў па сту піў ву

чыц ца ў ВНУ і з’е хаў. “А по тым Стас пра даў 

са свай го ма та цык ла ней кую зап част ку — і 

на тыя гро шы ку піў два ся рэб ра ныя коль

цы”, — з цеп лы нёй згад вае На дзея вы са ка

род ны ўчы нак му жа. Яны да лі адзін ад на му 

клят ву ка хан ня й вер нас ці на ўсё жыц цё. І 

што за ста ва ла ся баць кам? Ска за лі: “Жа ні

це ся!”. Па 18 з па ло вай га доў бы ло ім, ка лі 

ста лі му жам і жон кай.

Двепалавінкіаднагоцэлага

Яны атры ма лі юры дыч ную аду ка цыю, 

ства ры лі свой біз нес. Зда ва ла ся б, усё як у 

лю дзей, толь кі дзе так у ма ла дой сям’і не 

бы ло. Спе цы я ліс ты, пра вёў шы ана ліз ДНК, 

мер ка ва лі: муж і жон ка вель мі па доб ныя ге

не тыч на — як па ла він кі ад на го цэ ла га, мож

на ска заць, яны як брат і сяст ра. Та му, ка за лі, 

не мо жа ў іх быць дзя цей. Але, ня гле дзя чы 

на та кія “бязнадзейныя” за клю чэн ні, дзе ці ў 

іх з’я ві лі ся! ➔
 Стар. 4

Адразутрыадметныякнігі

пісьменніка,перакладчыка,

даследчыкагісторыіпрэзентаваліся

нядаўнаўДзяржаўныммузеі

гісторыібеларускайлітаратуры

Ве ча ры на “Ве ліч спад чы ны і го нар 

лі та ра ту ры” пры свя ча ла ся твор час ці 

Юрыя Кур’ я но ві ча. Вя ду чая Воль га Гу

ле ва, якая за гад вае на ву ко ваэкс па зі цый

ным ад дзе лам, на га да ла: Юры Ула дзі

мі ра віч — даў ні сяб ра му зея. У 2013м 

прэ зен та ва ла ся там кні га яго пе ра кла даў 

з укра ін скай мо вы “Цві туць сла неч ні

кі”. На гэ ты ж раз аж но тры кніж кі аў

та ра бы лі прад стаў ле ны: “Пят ро Фран ко. 

Авія тар, хі мік, лі та ра тар”, “Ста ра свец

кая Ло шы ца” ды “Ту раў. Ста ра жыт ны і 

су час ны”. У шчы рай раз мо ве паў дзель

ні ча лі пісь мен ні кі На вум Галь пя ро віч, 

Ула дзі мір Ма роз, Алесь Гі бокГіб коў скі, 

Кас тусь Цы буль скі, На тал ля Куч мель, 

Юлія Ма са рэн ка, Мі ко ла Ба га дзяж. Сва

і мі дум ка мі па дзя лі лі ся й лі та ра ту ра

знаў цы, да след чы кі Ана толь Ва ра бей, 

Ва ле ры Ге ра сі маў, Ге надзь Ка жа мя кін, 

На тал ля Да вы дзен ка, На тал ля Се маш

ке віч, ву чо ныя Алесь Бель скі, Аляк сей 

Віш неў скі, Дзя ніс Лі сей чы каў. Доб рыя 

сло вы пра ня стом на га пра цаў ні ка й сяб

ра Юрыя ка за лі кі раў ні цы ўкра ін скіх 

су по лак “Ват ра”ды “Об рій” — ад па вед

на Га лі на Ка люж ная ды Тац ця на Струк, 

мас тац кі кі раў нік Тэ ат ра фальк ло ру 

“Ма ту лі на ха та” Мі ко ла Ко

таў, прад стаў ні кі куль тур

ных і на ву чаль ных уста ноў 

Бе ла ру сі.1 Па ча лі прэзентацыю 

з кні гі, якую бе ла рус 

пры свя ціў сы ну зна

ка мі та га ўкра ін ска га пісь

мен ні ка Іва на Фран ка, яко га 

яшчэ на зы ва юць ва Укра і не 

Ка ме ня ром. Укра ін скія сяб

ры вы ка за лі вя лі кую па дзя

ку Юрыю Ула дзі мі ра ві чу за 

грун тоў нае да сле да ван не. 

Звяр ну лі ўва гу: кні га “Пят ро Фран ко. 

Авія тар, хі мік, лі та ра тар” — гэ та па дзея 

ў фран каз наў стве, і та кая пра ца спры яе 

ўзмац нен ню ўкра ін скабе ла рус кіх куль

тур ных су вя зяў. Дзя ку ю чы Юрыю Кур’

я но ві чу пра Пят ра Фран ка, які за ста ваў

ся ў це ню вя лі ка га баць кі, бу дзе больш 

вя до май і ў бе ла рус кім, і ва ўкра ін скім 

све це. На до лю Пят ра Іва на ві ча вы па ла 

шмат вы пра ба ван няў, але та ле на ві ты на

ву коў цахі мік, лі та ра тар, адзін з пер шых 

укра ін скіх авія та раў ні ко лі не губ ляў 

на цы я наль най год нас ці, ве ры ў вы со кае 

пры зна чэн не ча ла ве ка. ➔
 Стар. 6

Голас  Радзімы

Г а з е т а  з  Б е л а Р у с і
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Паясы 

з Валожын- 
шчыныСтар. 8

Рас цві та юць зі мой 
ва сіль кіСтар. 5

Карэліцкімі 
сцежкаміСтар. 7

гоДмАлойрАДзімы

...І шчас ця ў жыц ці ся мей ным НАвАгоДНікур’ер

кнігізмінска—

беларусам

замежжа
Шэсцьбібліятэчак,

скамплектаваныхзкніг

беларускіхвыдавецтваў,

перадаюццаўдарсуполкам

супляменнікаў,якія

дзейнічаюцьурасіі

Ак ты віс ты бе ла рус кіх су

по лак у су сед няй кра і не ма юць 

маг чы масць пе ра ка нац ца: па да

рун кі пад Но вы год пры но сяць 

не толь кі Дзед Ма роз і Сня гур ка. 

Збо ры асвет ніц кай, аду ка цый

най, кра і наз наў чай, бе ла рус

кай мас тац кай лі та ра ту ры, вы

да дзе най у дзярж вы да вец твах 

Бе ла ру сі (а боль шасць кніг — 

на бе ла рус кай мо ве), па тра пяць 

у хут кім ча се ў Ра сію. Па да рун кі 

атры ма юць: Фе дэ раль ная на цы

я наль накуль тур ная аў та но мія 

“Бе ла ру сы Ра сіі”, Рэ гі я наль ная 

гра мад скакуль тур ная ар га ні за

цыя “На цы я наль накуль тур ная 

аў та но мія бе ла ру саў Ка рэ ліі”, 

Сма лен ская рэ гі я наль ная гра

мад ская ар га ні за цыя “Бе ла рус

кая 
на цы я наль накуль тур ная 

аў та но мія Сма лен скай воб лас

ці”, гра мад ская ар га ні за цыі “Рэ

гі я наль ная на цы я наль накуль

тур ная аў та но мія “Бе ла ру сы 

Рас тоў скай воб лас ці”, мяс цо

вая гра мад ская ар га ні за цыя бе

ла ру саў г. Ка за ні “Спад чы на”, 

ла ба ра то рыя гіс то рыі ды яс пар 

гіс та рыч на га фа куль тэ та Мас

коў ска га дзярж уні вер сі тэ та імя 

М. В. Ла ма но са ва.

Пра ект рэа лі зу ец ца ў плы ні 

пад пра гра мы “Бе ла ру сы ў све

це” Дзярж пра гра мы “Куль ту ра 

Бе ла ру сі” на 2016–2020 га ды.

МіколаБерлеж

Ка ар ды на ты твор час ці Юрыя Кур’ я но ві ча

Апо вед пра бе ла рус кую сям’ю Пад ка ры та вых з прад мес ця Цю ме ні, якая не згу бі ла ся 

на сі бір скіх пра сто рах і ўда ле чы ні ад Баць каў шчы ны збе ра гае тра ды цыі прод каў

вечНыякАШтоўНАСці

Сям’я Падкарытавых ў Маскве. Нацыянальныя беларускія строі ўсім да твару.

Новыя кнігі Юрыя Кур’яновіча

1Голас Радзімы  аўторак, 14 студзеня, 2020

Даўняесяброўствазвязваемянезтвор
чымілюдзьмізДавыдГарадка—багатага
на цікавыя народныя традыцыі паселішча
Столінскага раёна Брэстчыны. Сцэнічная
творчасць палешукоў падпітваецца ўвесь
час традыцыямі продкаў— тым і цікавая
для беларусаў, якія жывуць у Расіі. Таму
йзапрасілісупляменнікісяброўмаіх,дый
мянеразамз імі,паўдзельнічацьусвяточ
ныхімпрэзахуПадмаскоўі.

Перадкалядны шлях давыдгарадоцкіх
артыстаўуПадмаскоўепралёгпразМінск,
дзе мяне падхапілі ўжвавымікрааўтобус.
Вёўяго,дарэчы,вясёлы,артыстычныСла
ваШасцюк— і сам як артыст. Народнае
аматарскае аб’яднанне “Прамень”, якім
кіруюць Ганна Пенцік і дырэктар Давыд
ГарадоцкагаДомакультурыМіхасьШыку
нец,запрасіўвыступіцьнаДняхбеларускай
культурыГеройРасііАляксандрДарковіч.
Ён—намеснікстаршынісаветаФедэраль
найнацыянальнакультурнайаўтаноміі“Бе
ларусыРасіі”,ародам—знашагаПалесся,
зДавыдГарадка.Сябрымнерасказалі,што
АляксандрВасілевіч—гвардыіпалкоўнік
запасу,ранейкамандаваўбрыгадаймарской
пяхотынаБалтыйскімфлоце.ІштоўБрэсце
жывуцьягородзічы,аўмузеігімназіі(ра
ней1яшкола)адкрылі23ліпеня2015года
ўгонарвыпускніка1978гаАляксандраДа
рковічамемарыяльнуюдошку.

Сам зямлякгерой і сустракаў нас
20 снежня ў Падмаскоўі: цёпла, душэўна.
Хоцьпрыехаліпозняйноччу, аднакпачас
тавалі нас чаем, прысмакамі, знайшоўся
і ўтульны пакой для адпачынку. Хлопцы
з дзяўчатамі, прытомленыя дарогай, але
ўзрушаныясустрэчай,спяваліпесню“Пры
язджайцеданасуБеларусь”,вальсаваліНі
наКомік,НадзеяБазоўская,ВалянцінШас

цюкдыРусланХрапіцкі.Падыгрывала ім
набаянеАксанаЦывіс,гучаўумаіхрукахі
мінітрамбон,якіспецыяльнаўпаездкудаў
АляксандрКрамко—заслужаныартыстБе
ларусі,дырыжорАркестраімяЖыновіча.

На другі дзень запрасілі нас у Зорны
гарадок, дзе адкрываліся Дні беларускай
культуры“БелыбуселляціцьуЗорныгара
док”. Там сустракалі гасцей кіраўнік Дзе
лавога і культурнага комплексу, старэйшы
дарадцаПасольстваБеларусіўРасііВасіль
Чэрнік, старшыніФНКА“БеларусыРасіі”
СяргейКандыбовічістаршыняРНКА“Бе
ларусы Масквы” Ала Тужылкіна. Потым
усеўдзельнікіДзёнусклалікветкідапом
нікаЮрыюГагарыну.ПрыўваходзеўДом
касманаўтаўгасцейсустракаліўрачыста,з

хлебамсоллю.Былісяродгаспадароўсвята
йнашзнакамітызямляк,лётчыккасманаўт
СССР,двойчыГеройСавецкагаСаюзаПётр
Клімук,атаксамакіраўнікгарадскойакругі
ЗорныгарадокЯўгенБарышнікаў,навучэн
цымясцовайшколы.

(На фотаздымках, выкладзеных пасля
свята ў інтэрнэце актывістаміФНКА“Бе
ларусыРасіі”,можнапабачыць, як госці з
Беларусі праводзяць змясцовымі дзецьмі,
падлеткамі, дарослымі жыхарамі Зорнага
гарадка майстаркласы па выцінанцы, вы
рабе ёлачных цацак, па народных танцах,
паказваюцьімэлементыКалядныхабрадаў,
калядавання.Такіяабрады,адзначым,вель
містаражытныя:уіхдахрысціянскіякара
ні.➔ Стар. 3

Спевынароднагахоруўкраінскай
песні“Криниця”,якімкіруе
беларускаМаргарытаКучук,гучаць
іўчасеКалядных,Навагодніх
святаўнарозныхпляцоўках
беларускайсталіцы

Калігэтыяартыстыспяваюць,тобе
ларускімгледачампадаецца:хорпрыехаў
зУкраіны.Насамойжасправеёнмінскі,
прычым кіруе ім беларуска.Хор спявае
ўпрыгожай акадэмічнайманеры.Папу
лярныёнужонетолькісяродукраінцаў.

Дарэчы, дзейнічае хор пры Маладзёж
ным грамадскім аб’яднанні “Украінскае
музычнае таварыства Криниця ”. Мы
сустрэлісязкіраўніцайхоруістаршынёй
таварыстваМаргарытай Кучук у Нацы
янальнай бібліятэцы, калі адзначалася
20годдзе Рэспубліканскага цэнтра на
цыянальныхкультур.Маргарыта,прафе
сійны музыкант, дырыжорхормайстар,
расказаланамнетолькіпрахор.

Сёння“Криниця”спяваешматукра
інскіх народных песень у апрацоўцы
вядомых кампазітараў. Сярод іх — ка
зацкія,паходныя,песнідумкі,атаксама
калядкі, купальскія, жніўныя… Ёсць у
рэпертуарыйгімны,прывітальныяпес
ні (напрыклад, “Зеленеє жито”), велі
чальныя(“Іввас,івнас”).Шматпесень
літаратурнага паходжання. Заўсёды за
ваёўваюцьсэрцыслухачоўтворы“Див
люсь я на небо”, “Взяв би я бандуру”

(насловыМіхаілаПятрэнкі),а
таксама“Стоїтьгорависокая”
(на словы Леаніда Глебава) і
“Ой ти, дівчино, з горіха зер
ня” (на словы Івана Франка).
Здольныя заваражыць любую
публікуйпесні на вершыТа
расаШаўчэнкі:“Реветастогне
Дніпр широкий”, “Заповіт”,
“Наш отаман Гамалія”, “Все
упованіє моє”, “Нащо мені
чорніброви”.

Хору90ягадыстварыліпрыхільнікі
ўкраінскай песні. Сярод спевакоў было
спачатку нямала ўкраінцаў, якія пасля
заканчэннябеларускіхВНУзаставаліся
жыцьуБеларусі.Яныжпазнейпрывялі
спявацьухорсваіхдзяцей,якіяпадрас
лі.Таямоладзьтаксамажадалападтрым
ліваць песенныя традыцыі, напаўняць
жыццём асяродак украінскай песні й

культуры. Маргарыта Кучук добра па
мятае: студэнткай харавога аддзялення
Інстытута культуры (цяпер Беларускі
дзяржуніверсітэт культуры й мастац
тваў)прыйшлаўкалектыў,кабпадтры
мацьпартыюсапрана.Такізасталасяў
хоры надоўга, бо, прызнаецца, украін
скіяпесні заваражыліяесвабодай,шы
рынёйісмеласцюдумкі.➔ Стар. 6

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

Выданне “Голас Радзімы” чытайце ў інтэРнэце на паРтале zviazda.by
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Но ва сі бір ская 
“Ля во ні ха”

Стар. 8

Та лен ты  
рас туць  

у да бры ні
Стар. 3

...І шчас ця  
ў жыц ці  

ся мей ным
Стар. 5

дыялогКультур

Ка ляд ныя спе вы ў Зор ным га рад ку

Укра ін ская пес ня — зу сім не чу жая

Са ма дзей ныя ар тыс ты з Да выд-Га рад ка і Мін ска паў дзель ні ча лі ў свя точ ных 
ім прэ зах, што ла дзі лі ў Пад мас коўі бе ла ру сы Ра сіі

разаМ

Дні беларускай культуры ў Зорным гарадку пачынаюцца

Маргарыта Кучук з хорам “Криниця”

ВеСтКі
Вельміцёплая
традыцыя
аляксандрлукашэнка
ўчарговыразпрысудзіў
прэміі“задухоўнае
адраджэнне”
іспецыяльныяпрэміі
ПрэзідэнтаБеларусі
дзеячамкультуры
імастацтва

Штогодузімовуюпару,калі
святкуеццаРаствоХрыстова,у
Беларусі становяцца вядомымі
чарговыя ўладальнікі прэмій.
Мыж,супрацоўнікігазеты“Го
ласРадзімы”,зудзячнасцюця
пер згадваем: і нашае выданне
трыгадытамуадзначанабыло
такім чынам на высокім дзяр
жаўным узроўні. З рук Прэзі
дэнтанасцэнеПалацаРэспуб
лікіатрымлівалідыпломы.

Павыніках2019годапрысу
джаны пяць прэмій “За духоў
наеадраджэнне”.Іміадзначаны
працоўныя калектывы, прад
стаўнікі рэлігійных аб’яднан
няў за актыўную дзейнасць у
гуманітарнай сферы. Гэта на
стаяльнік прыхода храма свя
той роўнаапостальнай Марыі
Магдаліны горадаМінска про
таіерэй Іаан (Іван) Харашэвіч,
Беларускае грамадскае аб’яд
нанневетэранаў,калектыўгра
мадскага аб’яднання “Беларус
кая асацыяцыя шматдзетных
бацькоў”, калектыў філіяла
ўстановыкультуры“Брэсцкіаб
ласныкраязнаўчымузей”“Ар
хеалагічны музей Бярэсце ”.
Застварэннефундаментальнага
картаграфічнага выдання “Вя
лікігістарычныатласБеларусі”
прэміі ўдастоены яго аўтарскі
калектыў.

Іван Іванаў



што бы ло, тое бы ло 

Ства рэн не ча со пі са прый шло ся, як за ўва жыў у сва ім 
він ша ван ні да 70-га до ва га юбі лею вы дан ня на род ны пісь-
мен нік Бе ла ру сі Іван Ша мя кін, «на ня шчас ныя і шчас лі выя 
ча сы жыц ця, ба раць бы і ства раль най пра цы бе ла рус ка га 
на ро да». Та ды ча со піс вы хо дзіў пад ад па вед най рэ ва лю-
цый най па ры наз вай «Чыр во ная Бе ла русь». А рэ дак цыя 
раз мя шча ла ся ў Мін ску, па ву лі цы Са вец кай, 63. Да па чат ку 
Вя лі кай Ай чын най вай ны свет па ба чы лі ўся го 79 ну ма роў 
ча со пі са. З 1933 го да ў сі лу роз ных гіс та рыч ных пры чын 
адзі нац цаць га доў ён не вы да ваў ся. І вый шаў, ад ро джа ны, 
толь кі ў 1944-м у аб ноў ле ным фар ма це, з но вай ну ма ра цы-
яй пад наз вай «Бе ла русь», ка лі тэ ры то рыя Бе ла ру сі част ко-
ва бы ла яшчэ аку па ва ная на цыс та мі. Толь кі ў 1982 го дзе 
най перш на ма ган ня мі та га час на га га лоў на га рэ дак та-
ра Аляк санд ра Ша ба лі на ад ноў ле на бы ла гіс та рыч ная 
спра вяд лі васць. І мы пра той ці ка вы мо мант, ад зна ча ю-
чы юбі лей, не мо жам не на га даць. Цы ту ем зва рот рэд ка-
ле гіі ча со пі са-2000 да чы та чоў:

«Пер шы пуб ліч ны акт рэ абі лі та цыі «Чыр во най Бе ла ру сі» 
ад быў ся ў 1982 го дзе: та ды ў 9-м ну ма ры ў вы ход ных да дзе ных 
за мест рад ка « за сна ва ны ў 1944 го дзе», з’я ві ла ся: за сна ва ны 
ў 1930 го дзе». Ме на ві та ў 82-м на пад ста ве ма тэ ры я лаў і да-
ку мен таў, якія ад но сяц ца да гіс то рыі на ша га вы дан ня, бы ла 
пры ня та па ста но ва ЦК КПБ («Бе ла русь», 1982, № 9) аб уста-
ля ван ні да ты па чат ку вы дан ня ча со пі са — з ча су вы ха ду пер-
ша га ну ма ра «Чыр во най Бе ла ру сі», гэ та зна чыць са сту дзе ня 
1930 го да… Але ж агуль ная ну ма ра цыя за ста ва ла ся ра ней-
шай… І толь кі ў № 1 за 1997 год з’я віў ся ра док, які ўдак лад няў 
да ту за сна ван ня ча со пі са: вы да ец ца са сту дзе ня 1930 го да…».

Пра тыя ці ка выя па ва ро ты ў лё се вы дан ня чы тай це ў 
ар ты ку лах Іва на Жда но ві ча: у № 1 за 2000-ы (стар. 6) пад 
наз вай «Но ва на ро джа ны», а так са ма ў № 5–2019 (стар. 46) — 
«На шы га ды — на ша ба гац це».

Так, нам 90. Мно га гэ та ці ма ла, і які гэ та ўзрост — кож-
ны ацэнь вае па-свой му. Бо ка лі, як сцвяр джа юць экс пер ты 
ў пра гно зах, на зям лі да 2050-га бу дзе жыць больш за 2 міль-
яр ды ча ла век ста рэй шых за 60, а сто га до вы ўзрост ста не 
нор май, роск ві там асо бы, то ў да чы нен ні да вы дан ня 90 — 
гэ та толь кі да стой ная ста ласць. Іс тот на ін шае: якія мы сён-
ня? Як мы, ства раль ні кі вы дан ня, па зі цы я ну ем у све це на-

шу Бе ла русь, кра і ну  

Гісторыя не ведае  
ўмоўнаГа ладу

Гар та ем сту дзень скі ну мар ча со пі са «Бе ла русь» за 2000-ы год. Ён цал кам пры све ча ны  
свя точ най да це — 70-год дзю вы дан ня. Гэ та, як ця пер ка жуць у да чы нен ні да ча ла ве ка, трэ ці 
ўзрост, і та кое вы зна чэн не ўжо ні ко га не здзіў ляе. З тае па ры мі ну ла 20 га доў, і ча со піс ад зна чае 
чар го вы юбі лей. Да та на ра джэн ня: сту дзень да лё ка га 1930-га.

Нумары выдання на мяжы тысячагоддзяў

на тат кі ад каз на га сак ра та ра

17беларусь.belarus
студзень   2020

юбілей



з ба га тай гіс то ры яй, якая здаў на зна хо дзіц ца ў цэнт ры  
Еў ро пы?

Каб ра зу мець ад мет нас ці ста наў лен ня, ню ан сы раз віц ця 
вы дан ня, мы, вя до ма ж, угля да ем ся і ў мі ну лае: пры гад ва ем, 
якім яно бы ло, імк нем ся зра зу мець тых, хто пра ца ваў да нас. 
Раз ва жа ем: як су мяс ціць леп шыя тра ды цыі вы дан ня з па-
тра ба ван ня мі ча су, пры чым зра біць тое гра мат на і пры го жа.

Ні хто не ба га ты на столь кі, каб вы ку піць мі ну лы час, 
ска заў Ос кар Уайльд. Пра цяг ва ю чы яго дум ку, за ўва жу: мы 
не мо жам па да рож ні чаць у мі ну лым. А, як вя до ма, ла гіч ны 
ро зум мо жа і па мы ляц ца. Мы не на столь кі моц ныя, каб дас-
ка на ла зра зу мець па пя рэд ні каў: у тым ча се не жы лі. А свае 
вы сно вы бу ду ем на вы сно вах тых, хто жыў, пра ца ваў, вы-
кла даў фак ты і сваё ба чан не па дзей — да нас. Та му не да рэ-
чна гу чыць сцвяр джэн не: маў ляў, вось 
ка лі б яны ра бі лі вось так, а не інакш, 
то і мы б да ве да лі ся больш…

На шы па пя рэд ні кі жы лі, пра ца ва-
лі — як уме лі, як маг лі: і ў 30-я, і ў 40-я, і 
ў 70-я-80-я… Са вец кая эпо ха — шмат-
мер ная эпо ха. Што бы ло, тое бы ло. І 
пра тое мож на па чы таць на ста рон ках 
ча со пі са. У ад ным мож на не су мня вац-
ца — ча со піс ра бі лі ва ўсе ча сы, пуб лі-
ка ва лі ся на яго ста рон ках пра фе сі я на-
лы, якія на ле жа лі свай му ча су.

Прак тыч на ўсе ну ма ры вы дан ня, 
па чы на ю чы з 1930-га, за хоў ва юц ца ў 
фон дах На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе-
ла ру сі. У роз ныя га ды яно вы хо дзі ла 
роз ны мі на кла да мі. Да пры кла ду, у 
№ 7 за 1931 год на клад быў па ка за ны 
ўпер шы ню: 10 000  асоб ні каў. Пры-
гад ва ец ца нам, як Аляк сандр Ша ба-
лін, га лоў ны рэ дак тар «Бе ла ру сі» ў 
1978–2002 га дах, свет лая па мяць яму, 
з за хап лен нем ка заў пра за па тра ба ва-
насць ча со пі са на пра сто рах бы ло га 
Са вец ка га Са ю за. Мне не за быць яго 
эмо цый, ка лі ён пры во дзіў пры кла-
ды: толь кі ўя ві це, які гэ та на клад — 
30 000 асоб ні каў! Так, ліч бы зайз дрос-
ныя ў наш ін тэр нэт-час… Да рэ чы, гэ та 
ме на ві та шэф наш, Аляк сандр Анд рэ-
е віч, вель мі лю біў паў та раць фра зу 
пра гіс то рыю, якая не ве дае ўмоў на га 
ла ду. І за га лоў кам да на тат каў ад да ем 
яму да ні ну вя лі кай па ва гі.

унут ра ная кух ня 
ва чы ма ві да воч цаў 

Як мы ве да ем з дыя лек ты кі, у куль ту ры, як і ў ін шых сфе-
рах жыц ця, зда ра юц ца пе ры я ды роск ві ту і за ня па ду. Ча со-
піс «Бе ла русь» як гра мад ская, куль тур ная з’я ва — не вы клю-
чэн не ў гэ тым пра цэ се.

Ра зам з Іва нам Жда но ві чам мы прый шлі пра ца ваць у рэ-
дак цыю ў вель мі скла да ны для вы дан ня час. Быў 1996 год. 
У рэ дак цыі за ста ва ла ся толь кі тры во пыт ныя су пра цоў ні кі: 
га лоў ны рэ дак тар Аляк сандр Ша ба лін, фо та май стар Вік тар 

Жы лін і тэх ніч ны рэ дак тар 
На дзея Ба га мо ла ва. Па роз ных 
пры чы нах вы дан не бы ло абяс-
то ча нае: у шта це — ні на мес ні-
ка, ні ад каз на га сак ра та ра, ні 

жур на ліс таў. Не бы ло 
ка рэк та ра, стыль-рэ-
дак та ра. А мы як раз 
уво сень шу ка лі пра цу, 
бо каб здзейс ніць пе-
ша е па да рож жа ўздоўж 
дзяр жаў най мя жы Бе-
ла ру сі «Ха джэн не ў 

тры дзя ся тае цар ства» (кра са вік-жні вень 1996-га), 
зволь ні лі ся з рэ дак цыі ча со пі са «Род нае сло ва». І 
вось ад ной чы тэ ле фа нуе мне бы лы ка ле га па тым 
жа ча со пі се па эт Алесь Гі бок-Гіб коў скі, ка жа: «Вас з 
Іва нам за пра ша юць на пра цу ў ча со піс «Бе ла русь». 
Я ўжо там пра цую з ле та рэ дак та рам ад дзе ла».

Так мы апы ну лі ся ў рэ дак цыі, што мес ці ла ся ў 
бу дын ку па ву лі цы За ха ра ва, 19. Іва ну пра па на ва лі 
па са ду на мес ні ка га лоў на га рэ дак та ра, мне — ад-
каз на га сак ра та ра: до свед та кой пра цы мы ўжо ме лі. 
Ад гу тар кі з Ша ба лі ным у нас за ста лі ся са мыя цёп-
лыя ўспа мі ны. Вя до ма ж, наш бу ду чы шэф ры зы ка-
ваў. Ні ён нас, ні мы яго зу сім не ве да лі. Пом ніц ца, 

як Аляк сандр Анд рэ е віч 
ска заў пад час раз мо-
вы: «Бя ру вас, як ка тоў 
у мяш ку. Гіб коў скі так 
вас пі я рыў, што я здаў ся. 

Але, як га во рыц ца, ры зы ка — 
спра ва вы са ка род ная. Афарм-
ляй це ся». Па ціс нуў абод-
вум ру кі, і мы 7 каст рыч ні ка  

Міхась ЧАрот 
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Мікола ХВеДАроВіЧ 
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ілья ГурсКі
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Міхась КАЛАЧынсКі 
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Аляксандр ШАБАЛін 
(1978-2002)

Алесь жуК 
(2002-2004)
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вый шлі на пра цу. Ста я ла 
за ла тая во сень, бы ло цёп-
ла і со неч на. Наш з Іва нам 
пра стор ны і свет лы ка бі нет 
вы хо дзіў вок на мі на ву лі цу  

За ха ра ва, не па да лёк ад 
пло шчы Пе ра мо гі. Паз ней 
прый шла да нас, у той жа 
ка бі нет, Люд мі ла Ні ка ла е ва 
ў якас ці май го па моч ні ка. 
Яна яшчэ і руб ры ку вя ла: 
«Утуль ны дом».

Пас ля мы да ве да лі ся, што спа да ба лі ся Ша ба лі ну сва-
ёй за хоп ле нас цю чым бы там ні бы ло. Як ён по тым нам 
ска заў: пры цяг ну ла ва шая ад кры тасць жыц цю, бляск у ва-
чах… З ча сам зра зу ме лі: на ша су стрэ ча з Ша ба лі ным бы ла 
лё са вы зна чаль най, як ця пер ка жуць, кар міч най. (Абы шлі 
Бе ла русь па пе ры мет ры — ця пер тва ры це ча со піс «Бе ла-
русь» знут ры…) За га ды пра цы ў рэ дак цыі пад яго кі раў-
ніц твам шмат ча му на ву чы лі ся: мяк кас ці і ў той жа час 
па тра ба валь нас ці да пад на ча ле ных, умен ню цярп лі ва вы-
слу хоў ваць су пра цоў ні каў, быць прын цы по вы мі, ка лі та-
го па тра буе вы твор чы пра цэс…

Вя до ма ж, я ры зы ка ва ла. До свед пра цы ў дру ка ва ных 
СМІ ў мя не быў зу сім не вя лі кі: толь кі год да на ша га па да-
рож жа я ўпар та ўжы ва ла ся ў ро лю ад каз на га сак ра та ра ў ча-
со пі се «Род нае сло ва». Але з 
ча сам зра зу ме ла: той жорст-
кі до свед мне здо ра ва спат-
рэ біў ся. Га лоў ны рэ дак тар 
Мі хась Ша выр кін, свет лая і 

яму па мяць, быў унік лі вы, 
па тра ба валь ны, за ўва жаў 
на ват мі зэр ныя ад ступ лен-

ні ад пра ві лаў, пры ня тых у пра цы ад каз на га. Ча сам зда ва ла ся 
мне: ой-ё-ёй, не вы тры маю на пру жан ня. Ну гэт кім пры дзір лі-
вым зда ваў ся мне га лоў рэд! Але ма ю чы бай цоў скі ха рак тар, 
усё ж тры ма ла ся. Па мя таю, як ча сам кі да ла ся да каз ваць Мі-
ха сю Мі ка ла е ві чу, што і тут ён не мае ра цыі, і тут… Але ж 
ён ста яў на сва ім. І мне да во дзі ла ся вы кон ваць тое, што ён 
па тра ба ваў, аж да ма лень кай кос кі ў жур на лісц кім тэкс це, аль-
бо ў пра ек це за га ду па рэ дак цыі. А да свед ча ныя су пра цоў ні кі, 
на зі ра ю чы той су ро вы «курс ма ла до га бай ца», толь кі па смей-
ва лі ся, маў ляў, ці ўпі шац ца гэ ты Ка зя рог, які знае са бе ца ну, 
у су зор’е «Род на га сло ва»… Што і ка заць, доб рая бы ла шко ла 
жыц ця.

Але «Род нае сло ва» пас ля «Ха джэн ня…» за ста ло ся ў мі-
ну лым. Стыль жа кі раў ніц тва Аляк санд ра Ша ба лі на быў 

мяк кім, ін тэ лі гент ным. Ура-
джэ нец па лес кай Ло еў шчы-
ны, ён ва ло даў каш тоў най 
здоль нас цю вы слу хоў ваць 
твае ар гу мен ты, аб мяр коў-
ваць пра па но вы, а так са ма 
пад трым лі ваць твор чую іні-
цы я ты ву су пра цоў ні каў. Ка лі 
з чымсь ці не па га джаў ся, то 
пра па ноў ваў свае ва ры ян ты 
вы ра шэн ня пы тан ня. Ні ко лі 
не раз драж няў ся. Ні вод на га 
ра зу я не ба чы ла яго нер во-
вым, на ват ка лі цяж ка хва-
рэ ла яго ная ма ма. У зно сі нах 
з ім як з га лоў ным рэ дак та-
рам ход кі тэ зіс «іні цы я ты ва 
па ка раль ная» не пра ца ваў. 
Мы ад чу ва лі ся бе сва бод на 
ў доб ра зыч лі вай ат мас фе ры 
рэ дак цыі: на пла нёр ках і ля-
туч ках, ка лі аб мяр коў ваў ся 
план чар го ва га ну ма ра, і ка лі 
за дум ва лі ся сме лыя пра ек-
ты вок ла дак. Да пры кла ду, на 
чац вёр тай ста рон цы вый шла 
не як фо та Дзе да Ма ро за — без 
га лаў но га ўбо ра, на ро ва ры.. У 
ро лі Дзе да вы сту піў — з чыс та 
па го ле най га ла вой — ар тыст 
ТЮ Га і пісь мен нік Ана толь 
Жук. На ад ной з пер шых ста-
ро нак вок лад кі быў прад стаў-
ле ны на фо та ўсмеш лі вы Прэ-

зі дэнт у клят ча тай ка шу лі: што на зы ва ец ца, у фар ма це «без 
галь шту ка». У тым ча се та кое ра шэн не маг ло здац ца вель мі 
ад важ ным. А яшчэ мы з Іва нам апуб лі ка ва лі ў вы дан ні вя лі-
кі цыкл ма тэ ры я лаў пад руб ры кай «Хрыс ці ян ству — 2000». 
Гэ та быў пе ры яд, ка лі ма ла дая не за леж ная Бе ла русь апраў-
ля ла ся ад атэ іс тыч най спад чы ны. А на коль кі не фар маль ны-
мі, не ча ка ны мі бы лі він ша ван ні да 70-год дзя ча со пі са «З ба-
ра дой» — ад вя до мых дзея чаў бе ла рус кай куль ту ры і на ват 
Міт ра па лі та Фі ла рэ та!

Што яшчэ згад ва ец ца з твор чых зна хо дак ка лег? Аляк-
сандр Анд рэ е віч не як на пі саў не вя ліч кае эсэ «Апош-
ні аб зац». Рас ка заў адзін з эпі зо даў яго пра цы з пер шым  
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сак ра та ром ЦК кам пар тыі Бе ла ру сі Пят ром Ма шэ ра-
вым. Над звы чай тон ка змог пе ра даць ню ан сы пра цы чы-
ноў ні ка дзярж служ бы та ко га вы со ка га ўзроў ню. Ці ка вых, 
не ар ды нар ных су раз моў цаў зна хо дзіў жур на ліст Ула дзі мір 
Па на да, спец у эка но мі цы. А Іо сіф Ка лю та з Вік та рам Жы лі-
ным пры во зі лі з ка ман дзі ро вак вы дат ныя фо та рэ парт ажы, 
якія ад люст роў ва лі жыц цё бе ла рус кай глы бін кі. Здзіў ляў 
раз ма хам мыс лен ня і ана лі тыз му Алесь Гі бок-Гіб коў скі ў 
цык ле ар ты ку лаў «Ана то мія жыц ця». Га на ры лі ся мы і су-
пра цай з пісь мен ні кам Ян кам Сі па ко вым, вя лі кім пра цаў-
ні ком. У той час на да ва ла ся вя лі кая ўва га лі та ра тур ным 
пра ек там: пуб лі ка ва лі ся апа вя дан ні, вер шы па чат коў цаў і 
да свед ча ных аў та раў. Паз ней, ка лі ка лек тыў сфар мі ра ваў-
ся, на браў мо цы, у яго ўлі ла ся па эт ка Ва лян ці на Па лі ка ні на. 
Яна фак тыч на толь кі ў ча со пі се па ча ла асвой ваць жур на-
лісц кае ра мяст во і да бі ла ся пос пе хаў на гэ тай ні ве.

Ну, і мы са мі не ад ста ва лі. Ак тыў на пі са лі фак тыч на 
ў кож ны ну мар. Я вель мі лю бі ла сваю руб ры ку «Мо мант 
шчы рас ці» — «вы бра ныя мес цы» з гу та рак з вы дат ны мі 
асо ба мі кра і ны. Ра бі лі (як і ця пер бы вае) су мес на з Іва нам 
ін тэр в’ю з віп-пер со на мі, пі са лі і на ры сы, рэ парт ажы. Іван, 
які на ву чаў ся жур на ліс ты цы ў Пі цер скім уні вер сі тэ це, па-
пра ца ваў у роз ных СМІ, моц ны ў лю бым жан ры. І заў сё ды 
мо жа даць мне, фі ло ла гу па аду ка цыі, з до све дам у тэ ат раз-
наў стве, доб рыя па ра ды. І я, да рэ чы, да іх пры слу хоў ва ю ся. 
Ча сам і дыс ку та ва ла. Па мя таю, ён кры ху скеп тыч на па ста-
віў ся да ма ёй іні цы я ты вы: хут ка зра біць рэ пар таж з Ака дэ-
міі на вук з на го ды яе юбі лею. Вось, ду ма ла я, пад ах во ці ла ся 
ж са ма на пла нёр цы! А Іван па пя рэдж ваў: гэ та на ўрад ці 
бу дзе пад сі лу та бе, гэ та азы жур на ліс ты кі, якіх ты не ве да-
еш. Але я той рэ пар таж зра бі ла! І па ка за ла ад ра зу Ша ба лі ну. 
То як жа га на ры ла ся тым, што ён мя не па хва ліў, не зра біў 

на ват ні вод най за ўва гі! З пе ра мож ным вы гля дам пас ля зай-
шла ў наш ка бі нет, маў ляў, вось та бе, Іван, атры май і рас-

пі шы ся: тваё ня вер’е ў мае здоль нас ці па цяр пе-
ла фі яс ка. Так па сту по ва ад ладж ваў ся і наш 

з ім твор чы тан дэм. Не без шур па тас цяў, 
зра зу ме ла. Я ча сам маг ла ўлез ці ў яго 

дыя лог з жур на ліс та мі, тэкс ты якіх 
Іван рэ да га ваў. У ад ным жа ка бі не-
це ся дзіш, мно гае чу еш. А ўсе ж — 
асо бы: кож ны та ле на ві ты, а тут 

яго пра вяць. Крыўд на ж лю дзям! Іван 
мог і па трэб ных слоў ад ра зу не знай-

сці, каб не за кра нуць па чуц ці ма-
лод ша га па ста ту се ка ле гі. Ча сам 

я змяк ча ла за ўва гі Іва на, ча сам 
маг ла не зра зу мець і ўста віць 
свае не да рэ чныя «пяць ка пе-
ек». Ён, вя до ма ж, бы ваў тым 

не за да во ле ны. І мой ар гу мент, 
што мы па він ны ў ка лек ты ве пад-

трым лі ваць доб ра зыч лі вую ат мас фе ру, 
у той «га ра чы» мо мант, ка лі га вор ка іш ла 

аб пра фе сі я на ліз ме, Іва на не пе ра кон ваў. Але, 
у рэш це рэшт, мы да маў ля лі ся. Тым і бы ло ці ка ва. 

І ця пер мы дыс ку ту ем, ка лі пра цу ем су мес на. Іван, хоць 
і га лоў ны рэ дак тар га зе ты «Го лас Ра дзі мы», але ў ча со піс, 

бы вае, рых ту ем ра зам ней кія ін тэр в’ю, ін шыя ма тэ ры я лы. 
Наш твор чы тан дэм па шы рыў ся да тан дэ му двух вы дан няў: 
ча со пі са і га зе ты, у якой таксама юбілей — 65 гадоў з дня 
заснавання.

Так, кож на га су пра цоў ні ка ў рэ дак цыі мы ста ра лі ся 
за ўва жыць, ад зна чыць. Та му ў юбі лей ным ну ма ры за сту-
дзень 2000-га крэ а тыў на прад ста ві лі ва «Утуль ным до ме» 
аб са лют на ўсіх ка лег — з іх лю бі мы мі ку лі нар ны мі рэ цэп-
та мі. Пра яві ла ся і мас тач ка Але на Ва шчан ка: пры ўнес ла ў 
фо та здым кі Вік та ра Жы лі на на ва год ні ан ту раж. Па мя та-
ем і спа гад лі васць, і пра фе сі я на лізм тэх служ баў рэ дак цыі: 
аку рат ную на бор шчы цу Але ну Ках ноў скую, з’ед лі ва-скру-
пу лёз ную Ва лян ці ну Са ма ры ну (сты ліст ка, чы та ла рус ка-
моў ную вер сію вы дан ня), а так са ма моц на га ка рэк та ра 
бе ла рус кай вер сіі Зі на і ду На ду мо віч. І най ста рэй ша га да-
свед ча на га тэх рэ да Над зею Ба га мо ла ву з яе па моч ні цай і 
кур’ е рам Ма ры яй Паль чык нам не за быць.

Не ўсё ад ра зу гар ма ніч на скла ла ся ў вы бу доў ван ні ма іх 
уза е ма ад но сін з тэх ніч най служ бай, якая мне пад па рад коў-
ва ла ся. За ўва жа ла: ча сам рас па ра джэн ні мае іг на ру юц ца, ці 
ўспры ма юц ца па блаж лі ва, маў ляў, ма ла дая, у пра фе сіі зя лё-
ная… І я ра шы ла ся! Са бра ла ўсіх су пра цоў ні каў і па важ лі ва, 
але жорст ка па зна чы ла ме жы да зво ле на га. У та кіх вы пад ках 
ка жуць: па ка за ла, хто ў до ме гас па дар. І, о цуд! Мя не па ча лі 
па ва жаць. Ша ба лін ухва ліў та кія дзе ян ні. Пры зна ю ся, і са-
мой мне спа да ба ла ся, як склаў ся мой дыя лог з су пра цоў ні-
ка мі. Кож ны з іх зра зу меў, як са праў ды па трэб ная на пра цы, 
дзе мы пра во дзім знач ную част ку жыц ця, спры яль ная, доб-
ра зыч лі вая ат мас фе ра. Мой ар гу мент «мы ро бім агуль ную 
спра ву, мы — ка ман да» — спра ца ваў.

Пра ца ад каз на га сак ра та ра мне па ду шы і сён ня. Гэ та маё, 
як ка жуць. Спа чат ку ня ма ні чо га. По тым услу хоў ва еш ся ў 
ін фар ма цый ны фон ча су, у пра па но вы ка лег — і за каз ва еш 
ад па вед ныя тэкс ты, па ра лель на пла ну ец ца ну мар. Ра ней у 

Нумары 
 апошніх гадоў

20 беларусь.belarus
студзень   2020

юбілей



нас бы ло пры ня та на ля туч цы з га лоў рэ дак та рам і ўсі мі су-
пра цоў ні ка мі план аб мяр ко ваць, уліч ваць пра па но вы. На-
ступ ны этап быў: тэкс ты рых ту юц ца, рэ да гуц ца на ўзроў ні 
на мес ні ка рэ дак та ра, по тым іх чы тае ка рэк тар, стыль рэ-
дак тар… Да рэ чы, ка лі ў 2002-м Аляк сандр Ша ба лін па даў 
у ад стаў ку, а Іван у хут кім ча се так са ма сы шоў з рэ дак цыі 
(вы ра ша ла ся пы тан не, хто бу дзе за сна валь ні кам вы дан ня), 
да во дзі ла ся і мне па ру га доў рэ да га ваць аў тар скія тэкс ты. На 
ўлас най шку ры, як ка жуць, ад чу ла, як цяж ка не па крыў дзіць 
аў та ра ар ты ку ла сва і мі праў ка мі. І больш зра зу ме ла Іва на.

Асаб лі ва пры ем ны для мя не ў пра цы ад каз на га мо мант 
вы бу доў ван ня ну ма ра, так зва ная рэ жы су ра, ка лі ка заць 
мо вай тэ ат ра. Вось пе ра да мной «вы чы шча ныя» тэкс ты. І я 
па чы наю іх та са ваць, ні бы ка ло ду карт. Па сту по ва яны кла-
дуц ца ў па трэб ным па рад ку. Блок — на тэ му па лі ты кі, сле-
дам ідзе эка но мі ка, да лей — тэ ма ты ка са цы яль ная… І так 
да лей да куль ту ры… І вось ён, бу ду чы ну мар, як на да ло ні. 
Мож на ўздых нуць. А да лей — вёрст ка. Ты ўжо кан так ту еш 
з вярс таль шчы ка мі, ідзе пад бор ілюст ра цый… І так што ме-
сяц. Люб лю так са ма і той мо мант, ка лі ў ру ках ужо сіг наль-
ны асоб нік ча со пі са. Пах не дру кар ская фар ба, пры ем на гар-
таць ста рон кі. Кры ху хва лю еш ся заў сё ды: ці ўсё атры ма ла ся 
па фар бах… Гэ та ж вы нік і ма ёй пра цы.

Ня доў гі час, ка ля двух га доў, пра ца ва ла я з га лоў ным рэ-
дак та рам — пісь мен ні кам Але сем Жу ком. Гэ та быў пра фе-
сі я нал, які да ваў мне поў ную сва бо ду дзе ян няў, ра зу ме ю чы, 
што ў пра цы з Аляк санд рам Ша ба лі ным я цал кам асво і ла 
«ад каз на сак ра тар скае мас тац тва».

У снеж ні 2004-га ча со піс «Бе ла русь» увай шоў у склад ме-
ды я хол дын га «Со вет ская Белоруссия» (ця пер Вы да вец кі дом 
«Бе ла русь се год ня»), які та ды ўзна чаль ваў га лоў ны рэ дак тар 
Па вел Яку бо віч. Мы, ары ен ту ю чы ся і на за меж на га чы та ча, 
цал кам ад мо ві лі ся ад лі та ра тур ных тэкс таў, у тым лі ку ад паэ-
зіі. Уз на ча ліў ча со піс Вік тар Хар коў, які за рэ ка мен да ваў ся бе 
ў «СБ» як га лоў ны рэ дак тар га зе ты «The Mіnsk Tіmes». Тое 
бы ла ў гіс то рыі вы дан ня асоб ная ста рон ка. У лі пе ні 2018-га 
вы дан ні «Бе ла русь. Belarus» і «Го лас Ра дзі мы» пе ра вя лі пад 
дах Вы да вец ка га дом «Звяз да», які ўзначальвае дырэктар-
галоўны рэдактар Павел Сухарукаў. Так, у твор чым тан дэ ме 
з га зе тай і пра цу ем, па яд ноў ва ю чы, ка лі па трэб на, сі лы су-
пра цоў ні каў. Зу сім не вя лі кім ка лек ты вам пра даў жа ем ра біць 
наш ча со піс у фар ма це, які ад па вя дае па тра ба ван ням ча су. Да 
пры кла ду, наш ка рэк тар і мая па моч ні ца Алі са Гюн гер чы тае, 
акра мя ча со пі са, і га зе ту. А таксама піша тэксты. Лю боў Ма-
лы ша ва, вярс таль шчык і ды зай нер «ГР», да па ма гае ў вёрс тцы 
ча со пі са, як і Тац ця на Ста ра жэн ка ў вёрс тцы га зе ты… Ін шы 
раз Іван Жда но віч пра чыт вае ка рэк ту ру ча со пі са.

Ка лі па яд ноў ва юц ца вы со кая мэ та і твае здоль нас ці, то 
ты — у ру ху, ты — на шля ху са ма ўдас ка на лен ня. І ня важ на, 
коль кі нам га доў. Бо мэ та на ша — ра біць су час ны пра дукт. 
Якас ны! І мы яго ро бім. Як ад каз ны сак ра тар я імк ну ся гля-
дзець на ну мар, які вярс та ец ца, ва чы ма чы та ча. Уяў ляю ся-
бе на яго мес цы: вось бя ру ну мар у ру кі… Ці ад чу ваю пры 

тым эма цый ную ра дасць? Вя до ма, што, перш за ўсё, мы 
ві зу аль на рэ агу ем на вок лад ку, ілюст ра цыі, а по тым па-
чы на ем учыт вац ца ў тэкс ты, ка лі нас неш та за чэ піць.

На шае вы дан не — гэ та і наш стыль жыц ця ў пра-
фе сіі, і ўні каль ная маг чы масць рас каз ваць, як раз ві ва-
ец ца не за леж ная Бе ла русь. Гэ та і ад люст ра ван не сён-
няш няй бе ла рус кай мен таль нас ці. Гіс то рыя ча со пі са 
«Бе ла русь. Belarus» пра даў жа ец ца. І тыя, хто прый дзе 
пас ля нас, так са ма, пэў на, ска жуць, што яна не ве дае 
ўмоў на га ла ду. А мо жа хто і за ўва жыць: вось ня хай бы 
яны рас каз ва лі пра тое ці тое вось так… Спа дзя ю ся, 
іх бу дзе мен шасць.

Па жа да ем нам усім доб рай па мя ці аб па пя рэд-
ні ках, якія ра бі лі ча со піс. А нам, хто пра цуе ў ім 
сён ня — крэ а тыў ных ідэй, доў га га жыц ця! Бо не 
сак рэт: з ча сам, ня гле дзя чы на лі дзі ру ю чыя элект-
рон ныя ўмо вы для іс на ван ня СМІ, мы з за да валь-
нен нем бу дзем гар таць як ча со пі сы, так і кні гі з 
га зе та мі. Ну не здар ма ж, рас каз ва юць, у ЗША 

ця пер у эліт ных ко лах лі чыц ца пра ві лам доб-
ра га то ну — па да ру нак у вы гля дзе кні гі. Не 

элект рон най!
Пра што мы пі шам, ня ма па трэ бы пе ра-

ліч ваць. Той, хто чы тае ча со піс, ве дае: мы 
пра цу ем на вы нік, які бу дзе ці ка вы чы-
та чу. І мяс цо ва му, і за меж на му. А са мі 
мы — амаль штодня ў твор чым пра цэ-
се, які ўсім ма ім ка ле гам па да ба ец ца.

Ва лян ці на жда но віч.
Фо та іва на жда но ві ча.

Працуем разам! Злева зверху: Таццяна Старажэнка, Аліса Гюнгер, Любоў Малышава, 
Іван і Валянціна Ждановічы
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Дыпламатычныя адносіны паміж 
нашымі краінамі былі ўсталяваны 
21 лютага 1992 года. У 2010-м 
Амбасадар Бангладэш у Расійскай 
Федэрацыі Сайфул Хок быў 
акрэдытаваны ў Рэспубліцы 
Беларусь па сумяшчальніцтве.  
А ў чэрвені 2019 года Амбасадар 
Беларусі ў Індыі ды Бангладэш па 
сумяшчальніцтве Андрэй Ржэвускі 
ўручыў даверчыя граматы 
Прэзідэнту Бангладэш Абдуле 
Хаміду. У сакавіку 2016-га быў 
прызначаны Ганаровы консул 
Беларусі ў Бангладэш — Аніруддха 
Кумар Рой, старшыня кампаніі 
RMM Group. З лютага 2019 года 
Ганаровым консулам Бангладэш у 
Беларусі з’яўляецца старшыня 
савета дырэктараў ААТ 
«Амкадор» Аляксандр Шакуцін. У 
2012 годзе кіраўнік беларускага 
Урада наведаў Бангладэш. Прэм’ер-
міністр Шэйх Хасіна наведала 
Беларусь у ліпені 2013 года.
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і даць, не так і шмат 
зна ка вых па дзей, ка лі 
на ўмыс на не за гля нем 
у ін тэр нэт-рэ сур сы. Ды 
і яны па ка жуць хут чэй 
да во лі агуль ныя звест кі 
ды пэў ныя стэ рэа ты-
пы. Та му по шук у са цы-

яль ных сет ках па кі нем «на заўт ра» ды 
звер нем ся да раз гля ду бе ла рус ка-банг-
ла дэш скіх су вя зяў, ад но сін на су час-
ным эта пе. 

У На цы я наль ным схо дзе Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь сфар ма ва на ра бо чая гру-
па па су пра цоў ніц тве з Пар ла мен там 
Банг ла дэш. Трэ ба за ўва жыць, што Бе-
ла русь і Банг ла дэш ма юць па доб ныя, 
бліз кія па зі цыі па клю ча вых пы тан нях 
між на род нага парадку дня. Вы сту па-
юць на роз ных між на род ных пля цоў-
ках су праць ства рэн ня ад на па ляр на га 
све ту, рэ гу ляр на аказ ва юць пад трым-
ку на вы ба рах у між на род ныя ор га ны 
і ар га ні за цыі. Банг ла дэш ува хо дзіць у 
склад Гру пы сяб роў, якія аб’ яд на лі ся ў 
ба раць бе з ганд лем людзь мі.

Яшчэ ў маі 2012 го да па між ура-
да мі Бе ла ру сі і Банг ла дэ ш бы ло пад-
пі са на і ўсту пі ла ў сі лу Па гад нен не 
аб ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў-
ніц тве. На асно ве па гад нен ня працуе 
Бе ла рус ка-Банг ла дэш ская ка мі сія, 
пер шае па ся джэн не якой ад бы ло ся 
23–25 кра са ві ка 2019 го да ў Мін ску. 
Ство ра ны Са вет дзе ла во га су пра-
цоў ніц тва «Бе ла русь — Банг ла дэш», 
дру гое па ся джэн не яко га прайшло 
8 кра са ві ка 2014 ў ста лі цы Банг ла-
дэ ш — го ра дзе Да ка. Пра пра цоў ва ец-
ца пра вя дзен не трэ ця га па ся джэн ня 
Са ве та ў Мін ску.

Вя до мая ста тыс ты ка эка на міч ных 
зно сін з 2013 го да. Та ды экс парт з Бе-
ла ру сі ў Банг ла дэш склаў 115, 4 млн 
до ла раў. Ім парт — 17, 9 млн. Та кім чы-
нам, агуль ны та ва ра зва рот быў роў ны 
133,3 млн до ла раў. На на ступ ны год 
ад бы ло ся не ка то рае па дзен не — да 
84,3 млн. Са мыя вы со кія па каз чы кі 
прый шлі ся на 2016 год, ка лі агуль ны 
та ва ра зва рот склаў 155,2 млн до ла раў. 
Праў да, ім парт упаў да 19,9 млн до ла-

ДАЛёКАя  
і БЛіЗКАя 
ДАроГА ДА 
БАнГЛАДэШ
На XXVII Мінскай міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы, якая пройдзе з 5 па 9 лютага, асобнае 
месца ў праграме зоймуць мерапрыемствы, звязаныя з прадстаўленнем кніг і асветніцтва, 
культуры Бангладэш. Што яднае Беларусь з гэтай краінай? Пра тое мы паспрабуем распавесці. 

суПрацоўніцтва
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раў. У 2018 го дзе агуль ны та ва ра зва рот 
склаў 144,4 млн до ла раў.

Што ж мы экс пар ту ем у Банг ла-
дэш? Най перш — ка лій ныя ўгна ен ні. 
У 2018 го дзе іх з Бе ла ру сі ад пра ві лі ў 
Банг ла дэш на су му бо лей 80 млн до-
ла раў. Тры ва лыя па зі цыі ў экс пар це 
зай мае га зет ная па пе ра. Да лей ідуць 
бу даў ні чая і да рож ная тэх ні ка, кіс ло-
ты па лі кар бо на выя, склад ні кі для іх 
вы твор час ці, шы ны, трак та ры. З Банг-
ла дэш ідуць у Бе ла русь све жыя фрук-
ты, га род ні на, са да ві на, муж чын скае і 
жа но чае адзен не з тры ка та жу.

Ана лі ты кі з Мі ніс тэр ства за меж-
ных спраў Бе ла ру сі ка мен ту юць, што 
асноў ная за да ча эка на міч на га су пра-
цоў ніц тва з Банг ла дэш — пра соў ван не 
кант рак ту на па стаў ку да рож на-бу-
даў ні чай тэх ні кі «Амка дор» на 17 млн 
до ла раў і ка мер цый най пра па но вы на 
па стаў ку роз най тэх ні кі бе ла рус кай 
вы твор час ці на 100 млн до ла раў. Ра ней 
праз прын цы по вае, так зва нае ра мач-
нае, па гад нен не па між ура дам Банг ла-
дэш і ААТ «Банк раз віц ця Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь» быў рэа лі за ва ны пад пі са ны 
ў 2015 го дзе кант ракт на па стаў ку да-
рож на-бу даў ні чай тэх ні кі «Амка дор» 
на 50 млн до ла раў. Гэ та, без умоў на, не 
ўсе кі рун кі для раз віц ця су вя зяў эка-
на міч на га ха рак та ру. Як перс пек ты ву 
вар та раз гля даць пы тан ні па стаў кі ў 
Банг ла дэш ма ла га ба рыт най трак тар-
най тэх ні кі, а так са ма — пры цяг нен не 
бе ла рус кіх пад рад чы каў і па стаў шчы-
коў пра дук цыі да раз віц ця інф ра-

струк ту ры энер га сіс тэ мы Банг ла дэш. 
Ста іць і пы тан не па ста вак ліф та ва га 
аб ста ля ван ня вы твор час ці ААТ «Ма-
гі лёў ліфт маш», пы тан не пе ра да чы 
тэх на ло гій і пад рых тоў кі ў Бе ла ру сі 
спе цы я ліс таў з Банг ла дэ ш у роз ных 
сфе рах.

Ці ка вы і та кі факт. У 2018–2019 го-
дзе ў ВНУ Бе ла ру сі на ву ча ла ся 26 банг-
ла дэш скіх сту дэн таў. Уста лёў ва юц ца 
пра мыя су вя зі па між аду ка цый ны мі 
ўста но ва мі кра ін, ВНУ аб мень ва юц ца 
дэ ле га цы я мі. Пра пра цоў ва ец ца і пы-
тан не па лі ніі Мі ніс тэр ства па над звы-

чай ных сі ту а цы ях Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пра атры ман не банг ла дэш скі мі спе цы-
я ліс та мі да дат ко вай аду ка цыі ў га лі не 
ядзер най бяс пе кі.

Для па раў на ння маш та баў у су пра-
цоў ніц тве Банг ла дэш з ін шы мі кра і на-
мі пры вя дзем та кую ліч бу. Аб’ ём двух-
ба ко ва га ганд лю Ра сіі ды Банг ла дэш 
склаў у 2017 го дзе 1 міль ярд 645 міль-
ё наў до ла раў ЗША. Так што і нам ёсць 
ку ды ру хац ца. Ра зам з тым бе ла рус-
ка-банг ла дэш скія эка на міч ныя су вя зі 
ўжо сён ня мож на лі чыць па спя хо вы мі.

кас тусь Ла дуць ка
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Пра гра ма ся мей на га ка пі та лу ў на шай кра і не пра цуе з 

2015 го да. Ана ла гіч ная ёсць у Ра сіі, толь кі там яна на зы ва ец-
ца «Мат чын ка пі тал». І су ма менш на тра ці ну. У Бе ла ру сі ж 
пры на ра джэн ні трэ ця га або на ступ на га дзі ця ці на дэ па зіт-
ны ра ху нак за ліч ва ец ца 10 ты сяч до ла раў. Да ня даў ня га ча су 
ска рыс тац ца гра шы ма мож на бы ло толь кі та ды, ка лі дзі ця ці 
споў ніц ца 18 год. На мес нік Мі ніст ра пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Ва ле рый Ка валь коў ін фар муе:

— Сён ня ў Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на больш чым 100 ты сяч 
шмат дзет ных сем’ яў з тры ма і больш дзець мі. Рост за 4 га ды 
бя гу чай пя ці год кі ў па раў на нні з мі ну лым — на 36 %. Ужо 
ад кры та больш за 75,5 ты ся чы дэ па зіт ных ра хун каў «Ся-
мей ны ка пі тал», гэ та зна чыць да дзе ная ме ра пра цуе. Фак-
тыч на гра ма дзя нам ужо за лі ча на 755 міль ё наў до ла раў.

Па ляп шэн не жыл лё вых умоў, атры ман не аду ка цыі, па-
слуг у сфе ры са цабс лу гоў ван ня, ахо вы зда роўя, а так са ма 
фар ма ван не на за па шваль най пен сіі ма ці — пяць пры чын 
ад крыць дэ па зіт ную ячэй ку. Але толь кі ад на — ля чэн не дзі-
ця ці — да ва ла пра ва ска рыс тац ца ся мей ным ка пі та лам да-
тэр мі но ва. Па куль не пра гу ча лі пад час «Вя лі кай раз мо вы з 
Прэ зі дэн там» сло вы Кі раў ні ка дзяр жа вы, якіх ча ка лі ў кож-
най вя лі кай сям’і:

— Рам кі ся мей на га ка пі та лу бу дуць па шы ра ны. Жыл-
лём, мо жа быць, яшчэ нейкімі дабротамі. Ка лі ся мей ны 
ка пі тал мо гуць вы ка рыс тоў ваць толь кі на зда роўе дзі ця ці, 
на аду ка цыю, то ця пер мы яго да мо ві лі ся па шы рыць.

Праз 7 ме ся цаў пас ля гэ тай за явы Аляк сандр Лу ка шэн-
ка пад пі ша Указ «Аб ся мей ным ка пі та ле», па доў жыў шы яго 
яшчэ на 5 га доў. І гэ тым зме ны не вы чэрп ва юц ца, ка жа Ва-
ле рый Ка валь коў:

— Зме не на ва лю та: ся мей ны ка пі тал бу дзе на ліч вац ца 
ўжо ў бе ла рус кіх руб лях. Су ма — 22 ты ся чы бе ла рус кіх руб-
лёў. Для за ха ван ня па куп ніц кай здоль нас ці ён бу дзе што год 
карэктавацца з улікам ін дэксу спа жы вец кіх цэн. У адказ на  
прось бы і па жа дан ні шмат дзет ных сем’ яў зме не ны і па ра-
дак вы ка ры стан ня. З 1 сту дзе ня 2020 го да гра ма дзя не, якія 
атры ма лі ся мей ны ка пі тал па пер шай пра гра ме, аль бо тыя, 
што бу дуць атрым лі ваць яго па дру гой, мо гуць ад ра зу ж 
звяр тац ца па яго да тэр мі но вае вы ка ры стан не.

Для сям’і ар шан цаў Юліі ды Анд рэя Ра ба вых, у якой 
трое дзя цей, ква тэр нае пы тан не — са мае ак ту аль нае: жы-
вуць у ква тэ ры баць коў. За клю чы лі да га вор до ле ва га бу-
даў ніц тва, дзяр жа ва вы дзе лі ла шмат дзет най сям’і суб сі дыю 
на па га шэн не част кі крэ ды ту. Ця пер не ста іць пы тан не, ад-
куль узяць ас тат нюю су му, ра ду ец ца Юлія Ра ба ва:

— Вель мі доб рая вест ка, што ўжо мож на будзе вы ка рыс-
тоў ваць ма ця рын скі ка пі тал на па га шэн не за па зы ча нас ці 

па апла це бу даў ніц тва жыл ля. Гэ та вя лі кая да па мо га для 
на шай сям’і ад дзяр жа вы.

Што ж ты чыц ца да па мож ні каў, у Бе ла ру сі іх 11. І тут 
ня ма па дзе лу, ці шмат дзет ная сям’я — яны ў цэ лым 
раз лі ча ны на ўсе сем’і з дзець мі. Та кую сіс тэ му ў све-
це яшчэ па шу каць трэ ба, ад зна чаў у лю тым 2019-га 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, пра вод зя чы на ра ду па 
дэ ма гра фіч най сі ту а цыі ў кра і не:

— Мо жа, нам дзесь ці ўзмац ніць пад трым-
ку, а дзесь ці ней кую дро бязь, якая не пра цуе, 
на огул пры браць. Ка лі мы пры мем пры стой-
нае ра шэн не па за бес пя чэн ні шмат дзет ных 

сем’ яў жыл лём, то, на ту раль на, гэ та сты мул. 
Жыл лё для сям’і — гэ та ўсё. А ка лі вы на са на-

тор на-ку рорт нае ля чэн не ад праў ля е це і да яце 
ча ла ве ку тры до ла ры — гэ та вы прос та рас пы-
ля е це гра шо выя срод кі. Та му нам трэ ба сур’ ёз на 
па ду маць.

У 2017 го дзе ў экс плу а та цыю для шмат дзет-
ных сем’ яў бы лі ўве дзе ныя 2700 ква тэр, у 2018 го-

Жыццё 
працягваецца 
Ка лі мно гія кра і ны За ход няй Еў ро пы праб ле му ска ра чэн ня на сель ніц тва вы ра ша юць  
толь кі дзя ку ю чы іміг ран там, то Бе ла русь сты му люе сем’і з дзець мі, вы клі ка ю чы сва ёй  
са цы яль най па лі ты кай за хап лен не ў мност ве краін пла не ты.

Сям'я Снігір з аграгарадка Ясень Асіповіцкага раёна

ка Пі тал на цыі



25беларусь.belarus
студзень   2020

дзе — 8800. Летась 12000, а ў 2020 го дзе 
будзе больш за 15000 ква тэр.

Бе ла ру саў усё менш на ра джа ец-
ца — і ўсё больш па мі рае. У этап дэ па-
пу ля цыі на ша кра і на ўсту пі ла ў па чат-
ку 90-х. За апош нія 20 га доў коль касць 
жы ха роў кра і ны па мен шы ла ся амаль 
на паў міль ё на. Ад бі ла ся, па-пер шае, 
дэ ма гра фіч нае пас ля ва ен нае рэ ха, а па-
дру гое, мы ўсё ра дзей і ўсё паз ней ста лі 
ўсту паць у шлюб. Стар шы ня Бе ла рус-
кай аса цы я цыі шмат дзет ных баць коў 
Тац ця на Краў чан ка пе ра ка на ная, што 
шмат дзет ная сям’я — гэ та сям’я бу ду-
чы ні:

— І ка лі ця пер ідзе ў нас апла та 
дэ крэт на га вод пус ку да 3 га доў, а ка лі 
двое і больш дзя цей, жан чы на атрым-
лі вае 40 % ад ся рэд няй зар пла ты па 
кра і не, то ў 90-я га ды гэ та лі чы ла ся 
ад мі ні маль най зар пла ты (30 руб лёў 
та ды — гэ та ж ка пей кі!). У ты ся чы 
ра зоў па вя лі чыў ся ця пер да па мож-
нік! Трэ ба ша на ваць тое, што ма ем. 
А  ін шы раз чу еш: «Ой, а  што нам 
дзяр жа ва ро біць?» Заў сё ды ка жу: лю-
дзі, ша нуй це!

За гад чы ца ад дзе ла дэ ма гра фіі ды 
ген дэр ных да сле да ван няў НДІ пра цы 
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба-
ро ны Вік то рыя Юо дзеш ка па цвяр джае:

— Ма быць, са мае вя до мае, што ў 
нас ёсць, — гэ та пра цяг лы ад па чы нак 
у ма мы па до гля дзе дзі цяці. Ён яшчэ і 
аплач ва ец ца на пра ця гу ўся го пе ры я ду. 
Гэ та рэд касць. Мно гія кра і ны га ран ту-
юць та кі вод пуск, але аплач ва юць яго 
не цал кам. На прык лад, у Гер ма ніі — 
толь кі да го да, у Ра сіі аплач ва юць паў-
та ра го да. У Іс па ніі ёсць та кі ад па чы-
нак, але ён не аплач ва ец ца на огул.

З 1 сту дзе ня 2020 го да гра ма дзя не, 
якія атры ма лі ся мей ны ка пі тал па пер шай пра гра ме, аль бо 
тыя, якія бу дуць атрым лі ваць яго па дру гой, мо гуць ад ра-
зу ж звяр тац ца па яго да тэр мі но вае вы ка ры стан не.

У про філь ным ве дам стве па ста ян на ін вен та ры зу юць 
сіс тэ му да па мож ні каў: усе за па тра ба ва ныя. Ап ты мі за ваць 
па куль яе не пла ну юць. Як, улас на, не аб мяр коў ва юць і 
на за ка на даў чым уз роў ні ска ра чэн не дэ крэт на га ад па чын ку, 
хоць у гра мад стве пра гэ та раз моў усё больш. Член Са ве та 
Рэс пуб лі кі Ма ры на Іль і на пе ра ка на ная:

— Вель мі важ на, каб дзяр жа ва ўсё ж та кі па кі ну ла жан-
чы не пра ва атры маць аса ло ду ад ма ця рын ства. Гэ та зда бы-
так дзяр жа вы!

Зра зу ме лая спра ва, дзя цей на ра джа юць не дзе ля дзяр жа-
вы, усе кло па ты ля жаць перш за ўсё на пля чах баць коў. Але 
як важ на ча сам ім атры маць да па мо гу! Больш за 37 ты сяч 
шмат дзет ных сем’ яў сён ня ста яць у чар зе ма ю чых па трэ бу 
на па ляп шэн не жыл лё вых умоў. І гэ та, да рэ чы, толь кі 5 % ад 
усіх, хто мае па трэ бу. Так, жыл лё бу ду ец ца. Але ўсё больш 

ста но віц ца і вя лі кіх сем’ яў. І час ця ком у чар зе ім да во дзіц ца 
ста яць па не каль кі га доў. Кі раў нік дзяр жа вы па тра буе па ско-
рыць бу даў ніц тва:

— Для Ура да гэ та за да ча па ста ян на га дзе ян ня. У 2019 
го дзе 12 ты сяч шмат дзет ных сем’ яў па бу давалі ўлас нае су-
час нае і кам форт нае жыл лё. Як ма ла! Трэ ба спы ніць уся-
кае бу даў ніц тва льгот нае, а па бу да ваць перш за ўсё кам-
форт нае жыл лё для тых, хто на ра дзіў тра іх, пе ця рых або 
се мя рых дзя цей.

На чаль нік упраў лен ня Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу-
даў ніц тва Аляк сандр Аў ра мен ка ка жа, што ка лі ў 2017 го дзе 
ў экс плу а та цыю для шмат дзет ных сем’ яў бы лі ўве дзе ныя 
толь кі 2700 ква тэр, то ўжо ў 2018 го дзе — 8800:

— А ў 2020-м го дзе мы за пла на ва лі больш за 15 ты сяч. 
Гэ та да зво ліць вый сці на па стаў ле ную за да чу, шмат дзет ныя 
сем’і бу дуць ува хо дзіць у лік ма ю чых па трэ бу не больш за 
год. Я ўпэўнены, што мы гэтую задачу выканаем.

ніна жукава

ка Пі тал на цыі
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Пра ект прай шоў пад сло га нам 
«Ад кры ва ючы ся бе». Пер ша па чат ко-
ва на ты тул прэ тэн да ва лі 270 сту дэн-
таў з 44 на ву чаль ных уста ноў, але ў 
вы ні ку ў фі нал вый шлі дзе сяць леп-
шых. На сцэ не Мінск ага га рад ско га 
па ла ца куль ту ры прэтэндэнты дэ-
ман стра ва лі твор чыя ды ін тэ ле кту-
аль ныя здоль нас ці, ар тыс тыч насць і 
бліс ку чую фі зіч ную фор му. Так, пад-
час ві зі тоў кі кур сант ка Ма гі лёў ска га 
ін сты ту та МУС Іна Кле чан ура зі ла 
гле да чоў тым, што лёг ка пе ра кі ну ла 
праз ка ле на юна ка, які ўдвая большы 
за яе. За пом ні ла ся гле да чам і вы ступ-
лен не Кі ры ла Гро ма ва з Бе ла рус ка га 
дзярж уні вер сі тэ та куль ту ры і мас тац-
тваў, які па час та ваў усю за лу пі ра гом. 
Акра мя асноў ных ін грэ ды ен таў, ён 
да даў і па ру сак рэт ных: шчэп ці пос-
пе ху, твор час ці ды лю бо ві да ву чо бы.

Ары гі наль ны ну мар быў і ў Да р’і 
Паў лоў скай. Яна вы нес ла на сцэ ну ча-
ма дан з рэ ча мі, без якіх не мо жа абы-
сці ся: то мік Баг да но ві ча, слоў ні кі ды 
меч. Свой вы бар Да ша па тлу ма чы ла 
так:

— Паэ зія  — гэ та тое, у  чым 
чэр паю на т хнен не. За меж ныя мо-
вы (а я ве даю поль скую, анг лій-
скую, ня мец кую, кі тай скую ды 
італь ян скую) — спра ва май го 
жыц ця, бо я бу ду чы лінг віст, 
кра і на вед, вы клад чык. А меч 
па трэ бен, каб ад мах вац ца ад 
ка ма роў на між на род ным фес-
ты ва лі ся рэд ня веч най куль ту ры 
і му зы кі «Наш Грун вальд», у ар га-
ні за цыі яко га ўдзель ні чаю не пер-
шы год.

У той ве чар страс ці бу ша ва-
лі не  толь кі ў гля дзель най за ле, 
але і ў ін тэр нэ це. На пра ця гу тыд-
ня ка рыс таль ні кі са цы яль ных се так 
га ла са ва лі за фа ва ры таў. Най боль-
шую коль касць лай каў са браў Ар цём 
Не сця рук з Гро дзен ска га дзяр жаў на-
га аграр на га ўні вер сі тэ та. Ён атры-
маў ты тул «Сту дэнт го да ONLІNE», 
што ста ла пры ем ным да дат кам да 
дру го га мес ца ў фі на ле. За мкнуў 
трой ку лі да раў сту дэнт БДУКМ Кі-
рыл Гро маў.

Воль га Дуброўская

сту дэнт ка 
па іме ні да ша 

чацвёртакурсніца 
Баранавіцкага 
дзяржаўнага 
ўніверсітэта 
дар’я Паўлоўская 
заваявала тытул 
«студэнт года — 
2019» 
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эс пуб лі кан скі кон-
курс «Ва лан цёр го-
да — 2019», ар га ні за-
ва ны Мі ніс тэр ствам 
аду ка цыі і Бе ла рус кім 
рэс пуб лі кан скім са-
юзам мо ла дзі, аб’ яд-
наў не каль кі сот няў 
доб ра ах вот ні каў  — 

прад стаў ні коў ру ху БРСМ «Доб рае 
Сэр ца», Бе ла рус ка га та ва рыст ва Чыр-
во на га Кры жа, Аса цы я цыі клу баў 
ЮНЭС КА ды ін шых ар га ні за цый.

Кож ны год у доб ра га ча раў ні ка пе-
ра ўва саб ля ец ца элект ра га за звар шчык 
Го мель ска га за во да ліц ця і нар ма лей 
Іван Ду се нак. З гэ тай ро лі сем га доў та-
му па чаў ся яго шлях у доб ра ах вот ні кі. 
Стаў шы Дзе дам Ма ро зам у дзі ця чым 
до ме-ін тэр на це, а пас ля па ста ян ным 
удзель ні кам даб ра чын ных ак цый, Іван 
ства рыў на за вод зе «Сё мае не ба» — ва-
лан цёр скі атрад, які ў 2019-м го дзе на-
зва ны леп шым:

— Пас ля пра цоў най зме ны едзем 
у дзі ця чыя да мы, баль ні цы, са цы яль-
на-пе да га гіч ныя цэнт ры, ін тэр на ты 
для лю дзей з асаб лі вас ця мі псі ха-фі-
зіч на га раз віц ця — для доб рых спраў 
сі лы заў сё ды зной дуц ца. У  на шым 
атра дзе ка ля двух дзя сят каў чалавек, 
гэ та не толь кі су пра цоў ні кі за во да, 
але і ра бот ні кі ін шых ар га ні за цый Го-
ме ля.

У на мі на цыі «Аса біс ты ўклад» 
ся род сту дэн таў пе ра мож цам ста ла 
чац вёр та курс ні ца Бел дзярж пе ду ні-

вер сі тэ та імя Мак сі ма Тан ка Ві я ле та 
Аляш ке віч, якая, ледзь па сту піў шы 
ў вну, за пі са ла ся ў ва лан цёр скі клуб 
«Доб рае Сэр ца». З тых ча соў днём 
воль ны час яна пра во дзіць у са цы яль-
ных уста но вах, а па на чах май струе 
рэк ві зіт для кан цэр таў:

— Сяб ры і бліз кія час та пы та юц-
ца: «На вош та та бе гэ та трэ ба?» Ад каз-

ваю прос та: «Та му што быць ва лан цё-
рам — кру та!» 

А ў на мі на цыі «Леп шы ва лан цёр скі 
атрад ся род сту дэн таў вну» леп шым 
на зва ны атрад «Ад сэр ца да сэр ца» Бе-
ла рус ка-Ра сій ска га ўні вер сі тэ та. Ма-
ры на Ла пу хі на і Алі на Тур ко ва, якія на 
фота,  ме на ві та з яго.

Ма рыя Зубкова
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Ад сэРцА дА сэРцА 
У Мінску ўзнагародзілі лепшых валанцёраў краіны. Тых, хто не шкадуе сіл і часу,  
каб акружыць клопатам і цяплом іншых.
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Ра бо ту бе ла рус ка га мас та ка Яў ге на 
Са сю ры «Ліч ба вы свет», якая з’яў-
ля ец ца част кай ма ну мен таль на га 
арт-трып ці ху «Бу ду чы ня» ў ста ліч ным 
мік ра ра ё не Ка мен ная Гор ка, на зва лі 
леп шай у све це. 

га ла са ван не пра хо дзі ла на між на-
род най плат фор ме Street Art Cіtіes, 
ка ман да яко га па пя рэд не вы бра ла 

16 най больш за ўваж ных ма ну мен таль-
ных рос пі саў, якія бы лі зроб ле ны ў ліс-
та па дзе 2019 года ў роз ных кра і нах.

Пе ра мож цам апы тан ня, па ве да мі-
лі ак ты віс ты арт-пра ек та Urban Myths, 
стаў вы ка на ны ў тэх ні цы фо та рэа ліз-
му му рал на 9-па вяр хоў цы па ву лі цы 
Пры тыц ка га, 134. Яго аў тар — ура джэ-
нец Пін ска Яў ген Са сю ра. Мас так пра-
цуе пад твор чым псеў да ні мам mutus і 

Му рал  
з Мін ска  
пры зна лі  
най леп шыМ  
у све це

Аў та ры пра ек та вы нош ва лі ідэю ўжо даў но, але ні як не маг лі вы зна-
чыц ца з кан крэт ным ва ры ян там пом ні ка (уся го іх пры ду ма лі ка ля 
20). Та ды на да па мо гу па клі ка лі са міх га ра джан і аб вяс ці лі га ла са-

ван не ў са цы яль ных сет ках. На вы бар для ўве ка ве чан ня пра па на ва лі тры 
тэ мы: пом нік млы ну, які амаль два ста год дзі та му ста яў пры бліз на ў тым 
мес цы і за хоў ваў част ку мін скай гіс то рыі, пом нік «са ма му ма лень ка му ў 
све це» бе ла рус ка му эга і пом нік па ні Пар ні кель, якая ў ХVІІІ ста год дзі кі-
ра ва ла га рад скім пан сі ё нам для дзяў чат і зай ма ла ся даб ра чын нас цю. Удзел 
у га ла са ван ні ўзя ло больш за ты ся чу ча ла век, якія за цвер дзі лі пра ект… бе-
ла рус ка га эга.

«Гэ ты ва ры янт вы рваў ся на пе рад лі та раль на ў апош нія су ткі га ла са ван-
ня, — ка жа адзін з су ар га ні за та раў пра ек та Дзя ніс Ан ця ві чус, — але, пры зна-
ю ся, яго рэа лі за цыю мы пра дум ва лі за га дзя, бо са мі ўста на ві лі вель мі сціс лыя 
тэр мі ны: ха це лі па да рыць пом нік га ра джа нам да Но ва га го да. «Штур ма ва лі» 
ўсім ка лек ты вам: хтось ці га ва рыў, што трэ ба ад зна чыць на ша ўмен не ра да-
вац ца ма лень кім пе ра мо гам і паў ся дзён ным дро бя зям, хтось ці пра са ма по-
шук, хтось ці — пра ма лень кую кра і ну… Вы ра шы лі, што лю дзі са мі да ду ма-
юць свае сэн сы».

«У вы ні ку, — рас кры вае інт ры гу скульп тар Стас Ні ка но віч, — вы ра шы лі 
па ста віць пом нік «Бе ла ру сі, якая не Бе ла ру сія». Дзе б ні быў бе ла рус і як бы 
ні вы зна ча лі на шу кра і ну мяс цо выя кар ты, мы тлу ма чым, што пі шац ца на ша 
кра і на як «Бе ла русь», што мы — ма лень кі, але гор ды на род. Ідэя ма лень ка га 
эга цал кам за ха пі ла мя не сва ім сім ва ліз мам».

Ра бо ты ма ла до га бе ла рус ка га скульп та ра Ста са Ні ка но ві ча ёсць у ка лек-
цы ях сла ву тых ме ды я пер сон — Ула дзі мі ра Поз не ра, Ры чар да Брэн са на, Джо-
ні Дэ па ды ін шых. Пля цоў ку для пом ні ка пад рых та ва ла і аздо бі ла вя до мая 
мас тач ка Зоя Лу цэ віч. Брон за вую по стаць вы шы нёй уся го 15 сан ты мет раў 
ура чыс та ад кры лі 20 снеж ня. У ад па вед нас ці з тра ды цы я мі ар га ні за та ры пад-
рых та ва лі для яго ма лень кае ак са міт нае по кры ва, стуж ку і на жніч кі ды пра-
вя лі мік ра-са лют з кан фе ці. А яшчэ да скульп тур най кам па зі цыі пры кла лі 

лу пу, бо не ка то рыя дэ та лі — 
на прык лад, лід скія кра соў кі 
на на гах, мож на раз гле дзець 
толь кі з яе да па мо гай. «Мяр-
ку ем, дзя ку ю чы раз мя шчэн-
ню ў па пу ляр ным мес цы 
пом нік бе ла рус ка му эга бу дзе 
ці ка вы не толь кі га ра джа нам, 
але і ту рыс там — тым больш 
да яго мы на пі шам тлу ма-
чэн ні на рус кай, бе ла рус кай 
і анг лій скай мо вах, — да дае 
су ар га ні за тар пра ек та Яў ген 
Мя це лі ца. — Спа дзя ем ся, што 
мін ча не зра зу ме юць ідэю».

Вік то рыя це ля шук

Пом нік 
Бе лА Рус кА му эгА

А
1.

by

Б
еЛ

ТА

Своеасаблівы падарунак сталіцы, яе жыхарам і гасцям зрабілі ўладальнікі 
аднаго з мінскіх бараў: на вуліцы Зыбіцкай адкрылі новую турыстычную 
славутасць — самы маленькі пастамент у горадзе, які будзе тлумачыць: 
«Беларусь — не Беларусія!» 

кантэкст



29беларусь.belarus
студзень   2020

ўжо доб ра вя до мы на ра дзі ме як аў тар 
пер ша га ле галь на га рос пі су ў род ным 
го ра дзе (2012), му ра лаў-паш то вак з 
ланд шаф та мі ста ро га Пін ска (2016), 
рос пі саў у ме жах між на род на га фес-
ты ва лю Vulіca Brasіl і ка мер цый ных 
ра бот па заказе дзяр жаў ных уста ноў і 
га рад скіх ула даў. Яў ген ужо рас каз ваў, 
што ра бо та «Ліч ба вы свет» пры све-
ча ная су вя зі све ту гла баль ных ка му-
ні ка цый, тра ды цый на га ла ду жыц ця 
пры ро ды: «У воб ра зе га лоў най ге ра і ні 
спа лу чы лі ся су час ная дзяў чы на, жы-
хар ка Мін ска, і пер са наж сла вян скай 
мі фа ло гіі, ба гі ня Ма каш, якая апе ка-
ва ла ся над ткац твам ды ін шы мі жа но-
чы мі ра мёст ва мі, а так са ма над ча ла ве-
чым лё сам на огул». Дзве дру гія част кі 
трып ці ху «Бу ду чы ня», які сім ва лі зуе 
рух Бе ла ру сі з сён ня ў заўт ра — му рал 
«Фры ланс» серб ска га мас та ка Artez і 
твор іс пан ца Slіm «Ге роі но ва га ча су», 
раз ме шча ныя на су сед ніх шмат па вяр-
хоў ках.

Да між на род на га пос пе ху Яў ген 
Са сю ра ста віц ца вель мі спа кой на: 
«Я не ўспры маў бы гэ та як ней кую 
над звы чай сур’ ёз ную па дзею, прос та 
пад піс чы кі ад на го з мас тац кіх аб’ яд-
нан няў пра га ла са ва лі за ўпа да ба ную 
ра бо ту. Ці бу дуць но выя му ра лы? 
Без умоў на, але ўжо ў на ступ ным се-
зо не — цяпер на за па шваю і пра дум-
ваю но выя ідэі, якіх заўж ды ха пае». 

Зрэш ты, тут мож на за пя рэ чыць 
сціп лас ці бе ла рус ка га мас та ка: між на-
род ная су пол ка Street Art Cіtіes, якая 
ўхва лі ла яго ра бо ту, з 2017 го да дзей-
ні чае ў 570 га ра дах 79 кра ін све ту і 
ўтрым лі вае ін фар ма цыю пра мас тац-
кія ра бо ты больш чым 24300 аў та раў! 
У пры ват нас ці, у Бе ла ру сі «па ляў ні-
чыя на ву ліч ныя рос пі сы» на лі чы лі 
ўжо звыш 600 ці ка вых і вар тых ува гі 
стрыт-арт аб’ ек таў, прад стаў ле ных на 
ін тэр ак тыў най кар це.

Як ад зна чае ка ман да пра ек та Street 
Art Cіtіes, пе ра мо га бе ла ру са ста ла 
«кры ху не ча ка най» — ён на браў 53% 
га ла соў ад больш чым ты ся чы пры-
хіль ні каў стрыт-ар ту з роз ных кра ін 
і абы шоў су свет на вя до мых ву ліч ных 
мас та коў ІNTІ з Чы лі, Lula Goce з Іс па-
ніі і Sasha Korban з Укра і ны.

На га да ем, ма ну мен таль ны трып-
ціх «Бу ду чы ня» — гэ та су мес ны пра-
ект Ад мі ніст ра цыі Фрун зен ска га ра-
ё на ста лі цы, стрыт-арт ак ты віс таў 
Urban Myths і кам па ніі А1.

Вік то рыя це ля шук

на раз гляд Рэс пуб лі кан ска га на ву ко ва-ме та дыч на га са ве та па пы тан-
нях гіс та рыч на-куль тур най спад чы ны пры Мі ніс тэр стве куль ту ры быў 
прад стаў ле ны спек такль «Паў лін ка». Бы ло пра па на ва на на даць яму ста-

тус не ма тэ ры яль най гіс та рыч на-куль тур най каш тоў нас ці.
На па ся джэн ні са ве та па ста ноў ку з шмат га до вай гіс то ры яй прад стаў ля-

лі ды рэк тар Ку па лаў ска га тэ ат ра Па вел Ла туш ка, ар тыс ты Ма рыя За ха рэ віч, 
Ар нольд Па ма зан, Мар та Го лу бе ва і кі раў нік лі та ра тур на-дра ма тыч най част кі 
тэ ат ра Воль га Баб ко ва. Са вет пра га ла са ваў за пра па но ву ад на га лос на, і ў най-
блі жэй шай бу ду чы ні ста тус гіс та рыч на-куль тур най каш тоў нас ці для «Паў-
лін кі» бу дзе аформ ле ны афі цый на.

Сен са цый ную на ві ну — а спек такль упер шы ню ў на шай гіс то рыі прэ тэн-
дуе на та кі вы со кі ста тус — пра ка мен та ваў ды рэк тар Ку па лаў ска га тэ ат ра Па-
вел Ла туш ка:

— Та кі куль тур ны фе но мен, як спек такль «Паў лін ка», пры зна ны год ным 
ста ту су не ма тэ ры яль най гіс та рыч на-куль тур най каш тоў нас ці. Бес прэ цэ-
дэнт нае ра шэн не ў гіс то рыі куль ту ры на шай кра і ны і, на мой по гляд, аб са-
лют на за ка на мер нае, на ту раль нае і ла гіч нае. Гэ та брэнд, кла сі ка ку па лаў цаў, 
спек такль, да рэ чы, са мы на вед валь ны ў на шым рэ пер ту а ры, яго ве да юць усе 
ама та ры тэ ат раль на га мас тац тва. «Паў лін кай» ад чы ня ец ца і за чы ня ец ца на 
пра ця гу дзе ся ці год дзяў кож ны тэ ат раль ны се зон. Со ты юбі лей ны, які мы ад-
зна ча ем цяпер, не стаў вы клю чэн нем. У све це цяж ка знай сці спек такль з та кім 
доў гім і шчас лі вым лё сам. Пас ля га ла са ван ня са ве та мы ча ка ем кан чат ко ва га 
ра шэн ня Мі ніс тэр ства куль ту ры, каб афор міць гэ ты ста тус юры дыч на.

Да рэ чы, 17 ве рас ня 1920 го да «Паў лін ка» ўпер шы ню з’я ві ла ся на сцэ не 
толь кі што ад кры та га тады Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэ ат ра, ця пе раш ня га 
Ку па лаў ска га, у па ста ноў цы Фла ры я на Жда но ві ча. З тых ча соў спек такль не 
сы хо дзіць з той сцэ ны і даў но стаў ві зіт най карт кай бе ла рус ка га тэ ат ра.

***
Упер шы ню п’е са Янкі Ку па лы бы ла па стаў ле на 27 сту дзе ня 1913 го да ў 

Віль ні сі ла мі Бе ла рус ка га му зыч на-дра ма тыч на га гурт ка, прэм’ е ра тады ад-
бы ла ся ў рабочым клу бе «Со кал».

Вік то рыя Па по ва,  
люд мі ла рублеўская

«Паў лін ка» на заў сё ды
Спек такль «Паў лін ка» пры зна ны год ным ста ту су не ма тэ ры яль най  
гіс та рыч на-куль тур най каш тоў нас ці

k
u

pa
la

u
sk

i.b
y

кантэкст



н
— На на ва год нія свя ты на бе ла рус кія са на то рыі па вы ша-

ны по пыт. За не каль кі ме ся цаў усе пу цёў кі бы лі за бра ні ра-
ва ны і ця пер на 100 % вы куп ле ны, — расказваў у час перад-
навагодняй прэс-канферэнцыі ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра па азда раў лен ні і са на тор на-ку рорт ным ля чэн ні на-
сель ніц тва Ге надзь Бал ба тоў скі. — Цэ ны на на ва год нія ту ры 
ня знач на па вя лі ча ны ў су вя зі з па вы ша ным по пы там.

Да рэ чы, са мы мі па пу ляр ны мі ў за меж ных ту рыс таў з’яў-
ля юц ца са на то рыі «Ру жан скі» (Брэсц кая воб ласць), «Азёр-
ны», «Ра дон» і «Аль фа-Ра дон» (Гро дзен ская воб ласць), 
«Ба ра вое», «Ляс ное» (Ві цеб ская воб ласць), на во зе ры На-
рач — «Пры азёр ны» і «Спа да рож нік», «Юнац тва», «Кры ні-
ца» (Мін ская воб ласць), «Сві та нак» (Ма гі лёў ская воб ласць), 
«Пры дняп роў скі» і «Сос ны» (Го мель ская воб ласць). У 2019 
годзе ў Бе ла ру сі ў са на то ры ях ад па чы ла 230 ты сяч за меж ных 
гра ма дзян.

Больш за 220 міль ё наў руб лёў за ра бі лі за 2019 год са на то-
рыі ад экс пар ту па слуг (193 міль ё ны па за ле тась). Больш чым 
на 10 % вы рас ла вы руч ка ад да дат ко вых па слуг. Пры тым, як 
пад крэс ліў Ге надзь Бал ба тоў скі, пе ра лік аба вяз ко вых ме ды-
цын скіх і азда раў лен чых пра цэ дур, якія ўва хо дзяць у кошт 
пу цёў кі, па шы ра ны. Ад па вед ны да ку мент пад пі са ны ў ІV 
квар та ле 2019 го да:

— Да дат ко выя па слу гі ні хто не на вяз вае, імі мож на не ка-
рыс тац ца, ка лі гос цю да стат ко ва тых, што ўклю чае пу цёў ка. Іх 
менш не ста но віц ца, на ад ва рот, мы па шы ры лі пе ра лік.

Ка лі на на ва год нія свя ты больш за па ло ву ад па чы валь-
ні каў у бе ла рус кіх са на то ры ях — за меж ныя гра ма дзя не, то ў 
ін шы час боль шую част ку пу цё вак (60 %), якая па сту пае ў 
сва бод ную рэа лі за цыю, вы куп ля юць бе ла ру сы. У бе ла рус-
кіх здраў ні цах ад па чы ла і азда ра ві ла ся 1,36 міль ё на ча ла век, 
у тым лі ку за кошт рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту і срод каў са-

Но вы  год  па чаць 
з  азда раў леН Ня

Больш за 6 тысяч 
замежнікаў сустрэлі 
навагоднія святы 
ў беларускіх 
санаторыях. Пуцёўкі 
ў беларускія здраўніцы 
на Новы год былі 
раскуплены яшчэ тры 
месяцы таму, 
а ў самыя 
папулярныя —  
нават раней.
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цы яль на га стра ха ван ня — 790 ты сяч. З іх ка ля 720 ты сяч — 
дзе ці (80 % вы лу ча ных срод каў рас хо ду ец ца ме на ві та на іх 
пу цёў кі ў ла ге ры ды ін шыя азда раў лен чыя ўста но вы), ас тат-
нія 70 ты сяч — да рос лыя.

Ці да стат ко ва гэ тых пу цё вак, каб за да во ліць усіх ах вот-
ных? Ге надзь Бал ба тоў скі ўпэў не ны, што так:

— Пас ля рэ фар ма ван ня на ша га цэнт ра ў 2006–2007 га-
дах пе рад на мі ста я ла за да ча зра біць пу цёў кі да ступ ны мі як 
для пра цу ю чых, так і для не пра цу ю чых гра ма дзян. Да гэ та га 
чар га ча кан ня маг ла скла даць да 10 га доў. Сён ня ін ва лі ды І і 
ІІ груп за бяс печ ва юц ца пу цёў ка мі ў са на то рый раз у два га-
ды. Лю дзі з больш лёг кі мі па та ло гі я мі — раз у тры-ча ты ры 
га ды. На гэ тыя мэ ты што год мы за куп ля ем 25 ты сяч пу цё-
вак для не пра цу ю чых гра ма дзян. Столь кі ж для пра цу ю чых. 
Ма гу ска заць, што мы за да валь ня ем па трэ бу ўсіх ка мі сій па 
азда раў лен ні. Той, хто пра цуе, звяр нуў шы ся ў гэ тую ка мі-
сію, на пра ця гу го да атры мае пу цёў ку ў са на то рый у ад па-
вед нас ці са сва і мі па ка зан ня мі на азда раў лен не.

Ін ва лі ды І і ІІ груп атрым лі ва юць пу цёў кі бяс плат на, ас-
тат нія ка тэ го рыі гра ма дзян — у за леж нас ці ад сва іх да хо даў. 
У ся рэд нім пен сі я не ры аплач ва юць 20–30 % кош ту пу цёў кі, 
пра цу ю чыя гра ма дзя не — 30–40 %.

На 2020 год Рэс пуб лі кан скі цэнтр па азда раў лен ні і са на-
тор на-ку рорт ным ля чэн ні на сель ніц тва пра вёў пра цэ ду ру 
за куп кі пу цё вак. На гэ тыя мэ ты з бюд жэ ту бы ло вы дат ка ва на 
225 міль ё наў руб лёў. У пры ват нас ці, на ле та на 1,5 ты ся чы па-
вя лі чыц ца коль касць пу цё вак для не пра цу ю чых гра ма дзян.

Але на Кра вец.
Фота БелтА.
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пра ехаць з вет ры кам. 
нА Ве лА сі пе Дзе.
Эксперты даўно падлічылі, што ў сучасных гарадах і прамысловых цэнтрах 
доля аўтатранспарту ў агульным аб’ёме забруджванняў навакольнага 
асяроддзя даходзіць да 70 % і болей. Гэта адна з самых сур’ёзных экалагічных 
праблем, якія суправаджаюць урбанізацыю. Сярод відавочных адказаў 
на гэты выклік — стварэнне ўмоў для развіцця веларуху. Веласіпед 
у сучасным «зялёным» горадзе — гэта мабільнасць, бяспека, здаровы лад 
жыцця і экалагічна чыстае навакольнае асяроддзе. Прыемна,  
што ўсё большая колькасць жыхароў Беларусі ў апошнія гады  
свядома выбіраюць новы від транспарту.

Веладарожка на вуліцы Веры Харужай у Мінску
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— Ві зу аль на коль касць ве ла сі пе-
дыс таў у Мін ску апош нім ча сам пры-
кмет на па вя лі чы ла ся…

— Па вел: Так і ёсць на са мой спра-
ве. Па-пер шае, да да лі ся са ма кат чы кі 
з хут ка сцю пе ра мя шчэн ня да 25 км/г 
(больш хут кас ныя са ма ка ты вар та ад-
но сіць ужо да ін шых ка тэ го рый транс-
парт ных срод каў). Па-дру гое, з’я віў ся 
пра кат ро ва раў «Ко ла байк». Ра зам яны 
толь кі за адзін год да да лі ў ста лі цы 30% 
тра фі ку. Плюс, сам ве ла сі пед ны рух, 

вя до ма, вы рас. Ка лі ў 2016 го дзе ў Мін-
ску до ля па ез дак на ро ва ры ў цёп лую 
пару года скла да ла 1%, то ле тась яна 
па вя лі чы ла ся ўдвая.

Тра ды цый на до ля ве ла сі пед на га 
ру ху вы шэйшая ў ма лых га ра дах, з на-
сель ніц твам да 20 ты сяч ча ла век. Яна 
скла дае пры клад на 7–8%. Ха ця ёсць 
га ра ды, на прык лад, Сло нім (праў да, 
там на сель ніц тва больш за 50 ты сяч), 
дзе до ля ве ла сі пе дыс таў уся го 1%. Гэ та 
я пра тое, што ў роз ных га ра дах ве ла сі-
пед ны рух дзесь ці мац нейшы, а дзесь-
ці сла бей шы. Пры чым, па на шых на-
зі ран нях, звя за на гэ та не з геа гра фі яй, 
а хут чэй з ней кі мі куль тур ны мі асаб-
лі вас ця мі.

— Але ці мож на сён ня сцвяр-
джаць, што ве ла да рож кі ўсё ж за па-
тра ба ва ныя га ра джа на мі?

— Ула дзі мір: Ад на знач на. Пра тое, 
да рэ чы, лепш за ўсё ка жуць ліч бы, якія 
ўжо пры вёў Па вел. Вя до ма, у па раў на-
нні з ін шы мі га ра да мі Мін ску ёсць да 
ча го імк нуц ца. Але тэн дэн цыя рос ту 
до лі па ез дак на ве ла сі пе дах ра дуе.

Ка лі ацэнь ваць кан крэт ныя ве ла-
сі пед ныя марш ру ты, то трэ ба пры-
знаць, што іх за груз ка но сіць аб са-
лют на аб’ ек тыў ную не раў на мер насць, 
звя за ную з ча сам го да, днём тыд ня ды 
ін шы мі фак та ра мі. Так, у лет ні пе ры-
яд ін тэн сіў насць ве ла сі пед на га ру ху ў 
Мін ску па ма гіст раль най ве ла да рож-
цы ўздоўж ра кі Свіс лач мо жа скла-
даць ка ля двух сот-трох сот ве ла сі пе-
дыс таў у кож ны бок, што з’яў ля ец ца 
аб са лют ным пос пе хам пры вы ба ры 
тра сі роў кі гэ тай ве ла да рож кі на эта-
пе пра ек та ван ня. А  ін тэн сіў насць 
ру ху ве ла сі пе дыс таў па ста ліч ным 
пра спек це Не за леж нас ці ў пі ка вы час 
да ся гае 150 ве ла сі пе дыс таў у кож ны 
бок. Мне зда ец ца, тут спра ца ваў зва-
рот ны за кон: пра па но ва на ра джае по-
пыт.

— Па вел: Ка лі па гля дзець, што сён-
ня ро біц ца ў ін шых га ра дах, то вар та 
вы лу чыць Брэст: там і мяс цо вая ад мі-
ніст ра цыя, і дзяр жаў та інс пек цыя дак-
лад на ра зу ме юць, як трэ ба раз ві ваць 
ве ла сі пед ны рух. І ак тыў на гэ тым зай-
ма юц ца. Доб рыя зру хі ёсць у По лац ку 
і На ва по лац ку, дзе на рошч ван ню ве-
ла інф ра струк ту ры ця пер ак тыў на са-
дзей ні чае пра ект «Зя лё ныя га ра ды». 
У мно гіх ін шых га ра дах па куль ня ма 
сіс тэм нас ці. Ня ма мэ та на кі ра ва на га 
пла на раз віц ця, стра тэ гіч на га ба чан ня 
праблемы. Вось як раз у ме жах пра ек та 
Еў ра са ю за «Га рад скі ве ла сі пед ны рух 
у Бе ла ру сі» мы і да па ма га ем та кое ба-
чан не рас пра цоў ваць.

— Дзміт рый: На жаль, са срод каў 
пе ра мя шчэн ня ў лю дзей аў то — па-ра-
ней ша му на пер шым мес цы. І па куль 
гэ та так, вель мі скла да на неш та мя-
няць на за ка на даў чым уз роў ні. Тым 
не менш, па іні цы я ты ве дзяр жаў та-
інс пек цыі пры МУС Бе ла ру сі бы ла 
за цвер джа на Кан цэп цыя раз віц ця 
ве ла сі пед на га ру ху ў кра і не. Гэ ты да-
ку мент вы зна чае мэ ты па зні жэн ні па-
каз чы каў ава рый нас ці з удзе лам ве ла-
сі пе дыс таў і па ве лі чэн ні до лі па ез дак 
на ве ла сі пед ным транс пар це, да паў няе 
аб лас ныя і рэ гі я наль ныя пла ны ме ра-
пры ем стваў па доб ра ўпа рад ка ван ні 
на се ле ных пунк таў раз дзе лам «Раз віц-
цё ве ла сі пед на га ру ху».

Кан цэп цыя на дае асаб лі вую ўва гу 
за бес пя чэн ню бяс пе кі ру ху ве ла сі пе-
дыс таў у сель скай мяс цо вас ці, рэа лі-
за цыі не аб ход ных ме ра пры ем стваў па 
ўлад ка ван ні ўчаст каў ву ліч на-да рож-
най сет кі па блі зу да школь ных уста ноў 
і ўста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

Але па куль мы не мо жам у поў най 
ме ры ста ноў ча аца ніць пра цу абл вы-
кан ка маў і Мін гар вы кан ка ма па рэа лі-
за цыі мэ таў Кан цэп цыі. Па-ра ней ша-
му ёсць не ра зу мен не з бо ку мяс цо вых 

Пра ект «Зя лё-
ныя га ра ды», 
які фі нан су ец ца 
Гла баль ным 
эка ла гіч ным 
фон дам і рэа лі зу-
ец ца Пра гра май 
раз віц ця ААН 
у парт нёр стве 
з Мі ніс тэр ствам пры род ных рэ сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь, ужо пра цяг лы час ука ра ня е  
прын цы пы ўстой лі вай га рад ской ма біль-
нас ці ў По лац ку і На ва по лац ку. Ся род 
асноў ных ме ра пры ем стваў — раз віц цё 
ве ла сі пед най інф ра струк ту ры ў гэ тых 
га ра дах. Зда ва ла ся б, што тут та ко га: 
пра клас ці ве ла да рож ку? На прак ты цы — 
гэ та скла да нае пы тан не, якое па тра буе 
комп лекс ных ра шэн няў пры ўдзе ле 
мно гіх за ці каў ле ных ба коў. Пра шмат лі кія 
ню ан сы раз віц ця ве ла ру ху ў Бе ла ру сі мы 
па гу та ры лі з парт нё ра мі пра ек та — Паў-
лам Гар бу но вым, стар шы нёй Мінск ага 
ве ла сі пед на га та ва рыст ва, Дзміт ры ем 
На во ем, на чаль ні кам ад дзе ла ар га ні за-
цыі да рож на га ру ху і да рож най ін спек цыі 
УДАІ МУС Бе ла ру сі, экс пер там пра ек та 
«Зя лё ныя га ра ды» і Ула дзі мі рам Пры шчэ-
па вым, на чаль ні кам ад дзе ла ву ліч на-да-
рож най сет кі і транс пар ту прад пры ем ства 
«Мінск гра да».

Павел Гарбуноў

 Уладзімір Прышчэпаў

Дзмітрый Навой

33беларусь.belarus
студзень   2020

бе ла русь і аан: пра ек ты



ула даў, якія за мест та го, каб ак тыў на 
ўбу доў ваць ве ла інф ра струк ту ру ў га-
рад скія да рож ныя сет кі, воб раз на ка-
жу чы, «зга ня юць» ве ла да рож кі ў мяс-
цо выя пар кі.

— Што па він на ад быц ца, каб 
у га ра дах да раз віц ця ве ла ру ху па ча-
лі ста віц ца з боль шай ува гай? Маг-
чы ма па він на на за па сіц ца ней кая 
кры тыч ная ма са ак тыў ных ве ла сі-
пе дыс таў?

— Па вел: Па-пер шае, кры тыч ная 
ма са ўжо на за па сі ла ся, і з ёй ужо нель га 
не лі чыц ца. Так, з’яў лен не Кан цэп цыі 
мож на лі чыць ад нос на пра рыў ной па-
дзе яй. Але ме ха нізм рэа лі за цыі гэ тай 
кан цэп цыі яшчэ да кан ца не ад пра ца-
ва ны. Па-дру гое, на шы пра ек ці роў-
шчы кі (не толь кі го ра да бу даў ні кі, але 
і тыя, хто рас пра цоў вае кан крэт ныя 
ву ліч ныя пра ек ты), толь кі ву чац ца 
ўлаў лі ваць су час ныя тэн дэн цыі. Мы ж 
упэў не ны, што па ві нен іс на ваць мі ні-
маль ны стан дарт для пра ек ці роў шчы-
каў. Больш за тое, яны па він ны прай сці 
ад па вед нае на ву чан не. І са мае важ нае, 
каб у за дан ні на пра ек та ван не, якое ім 
вы да ец ца за каз чы кам (гэ та зна чыць 
мяс цо вай вы ка наў чай ула дай), бы лі 
вы раз ныя па тра ба ван ні да за кла дан ня 
пра ек ці роў шчы кам ве ла сі пед най інф-
ра струк ту ры з дэ та лё вым пра піс ван-
нем у тэх умо вах та го, якое ра шэн не ад 
іх ча кае го рад.

— Але ж ці за клад ва ец ца сён ня 
пра ек та ван не ве ла да ро жак, раз віц-
цё ве ла інф ра струк ту ры ў цэ лым 
у го ра да бу даў ні чых да ку мен тах?

— Ула дзі мір: Так, «ве ла сі пед ны» 
ас пект пры го ра да бу даў ні чым пра ек та-

ван ні стаў уліч вац ца ў аба вяз ко вым па-
рад ку. Гэ та рэ ак цыя на той по пыт, які 
ўзнік у гра мад стве на пе ра мя шчэн не з 
вы ка ры стан нем ве ла сі пе даў, са ма ка таў 
ды ін шых ма лых транс парт ных срод-
каў. У го ра да бу даў ні коў ёсць вы раз нае 
ра зу мен не, што раз віц цё інф ра струк ту-
ры для лю бых ру хаў, аль тэр на тыў ных 
аса біс та му аў та транс пар ту, гэ та ёсць 
ні што ін шае, як вя лі кі крок да ўстой-
лі ва га раз віц ця, та го ж двух міль ён на га 
Мін ска. Інакш ка жу чы, у го ра да бу даў-
ні чых пра ек тах дэ та лё ва га пла на ван ня 
роз ных тэ ры то рый бе ла рус кай ста лі-
цы ў про фі лі но вых ву ліц аба вяз ко ва 
«бра ні ру ец ца» мес ца для бу ду ча га бу-
даў ніц тва ве ла да ро жак. Кры ху больш 
скла да ная сі ту а цыя ў за бу до ве на ўжо 
іс ну ю чых ву лі цах. Ма юц ца роз ныя 
пры ёмы, якія ў сціс ну тых, аб ме жа ва-
ных умо вах усё ж да зва ля юць за бяс пе-
чыць ве ла сі пед ны марш рут ад па вед най 
інф ра струк ту рай. Яск ра вым пры кла-
дам мо жа слу жыць «ад ціс кан не» ка ва-
лач ка пра ез най част кі пад ве ла да рож ку 
на мін скай ву лі цы Ве ры Ха ру жай.

— Усё ж, з які мі асноў ны мі праб-
ле ма мі ў апош ні час да во дзіц ца су-
ты кац ца ве ла ама та рам?

— Па вел: Па-ра ней ша му хва люе 
якасць інф ра струк ту ры ру ху. Гэ та 
зна чыць, на коль кі зруч на ехаць. Пры-
цяг вае так са ма ўва гу інф ра струк ту ра 
за хоў ван ня, бо да лё ка не ўсе га то выя 
за цяг ваць ро ва ры на па вер хі. Між тым, 
кро кі дзе ля вы ра шэн ня акрэс ле най 
праб ле мы ро бяц ца. Ёсць па ста но ва Мі-
ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва, 
па вод ле якой пры но вым бу даў ніц тве 
жы ло га до ма па він на ўліч вац ца як мі-

ні мум ад но ве ла мес ца на дзе сяць ква-
тэр. На пэў на, гэ та па куль вель мі сла бы 
нар ма тыў, але ён па каз вае пра ек ці роў-
шчы кам, што мес цы для за хоў ван ня 
ве ла сі пе даў не аб ход на ства раць. І вя ду-
чыя за бу доў шчы кі сён ня ве ла га ра жы 
бу ду юць. Да рэ чы, у Мін ску ўжо ёсць 
со рак ве ла га ра жоў.

Але ўсё роў на, да прык ладу, нар-
ма тыў най ба зы, каб уста лёў ваць ве-
ла га ра жы сіс тэм на ў іс ну ю чых два рах 
са мі мі жы ха ра мі або прад пры маль ні-
ка мі, якія по тым са чы лі б за па рад кам 
і зда ва лі мес цы за хоў ван ня ў арэн ду, 
на жаль, па куль ня ма. Ця пер яна мя ня-
ец ца, мы імк нем ся знай сці пад трым ку 
ў вы зна чэн ні тэр мі на ло гіі (ве ла пар коў-
ка — мес ца для за хоў ван ня ве ла сі пе да) 
і ства рэн ні Па рад ку ўлад ка ван ня і экс-
плу а та цыі ве ла ста я нак (так мы мяр-
ку ем на зваць ве ла га ра жы афі цый на) 
у Мі ніс тэр стве ар хі тэк ту ры і бу даў ніц-
тва, Мі ніс тэр стве жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кі, Дзяр жаў ным ка мі тэ це 
па стан дар ты за цыі. Але па куль ні хто, 
на жаль, з гэ тых ве дам стваў нам дак-
лад на не ад ка заў, маў ляў, так, да вай це 
ства раць та кі Па ра дак. Хоць праб ле му 
пры зна юць. Між тым, у нас ёсць дзесь-
ці ка ля дзе ся ці ад ка заў ад абл вы кан ка-
маў ды ін шых за ці каў ле ных суб’ ек таў, 
якія па цвяр джа юць, што ма юць па-
трэ бу ў та кім рас пра ца ва ным Па рад-
ку. Да рэ чы, за ці каў ле ныя ў ім таксама 
ін ва лі ды-ка ля сач ні кі. Бо для іх маг чы-
масць за хоў ваць ка ляс ку ў ве ла га ра-
жы — доб рая да па мо га вый сці з до ма.

Гэ та што ты чыц ца мес цаў пра жы-
ван ня. У ад но сі нах да мес цаў пра цы, 
тут асаб лі вай праб ле мы ня ма: за ка на-
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На веладарожцы  
ўздоўж ракі Свіслач  
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даў ства пра пра ца ва на. Ёсць жа дан не 
ар га ні за цый уста лёў ваць ве ла пар коў-
кі — ні хто не пе ра шка джае.

Ра зам з тым, ха цеў бы акрэс ліць 
адзін ас пект ве ла сі пед най куль ту ры. 
З-за та го, што ве ла інф ра струк ту ра па-
куль не дас ка на лая, ча сам уз ні ка юць 
кан флік ты. Не ўсе пе ша хо ды ра зу ме-
юць, як ся бе па во дзіць, ка лі на су страч 
ім чыц ца ве ла сі пе дыст. Так са ма не ўсе 
ве ла сі пе дыс ты ве да юць, як рэ ага ваць, 
ка лі пе ша ход ідзе па ве ла сі пед най да-
рож цы. Тут, вя до ма, па трэб на ма гут-
ная асвет ніц кая кам па нія, бо ў нас адзі-
ны го рад. Го рад для ўсіх, у якім вар та 
па важ лі ва ста віц ца адзін да ад на го.

Яшчэ важ ны мо мант — пра ві лы да-
рож на га ру ху. Мы ця пер ча ка ем но вую 
рэ дак цыю ПДР, дзе мно гія пы тан ні ды 
су пя рэч нас ці бу дуць ад рэ гу ля ва ны.

У цэ лым, ка лі мы пра цяг ва ем упіс-
ваць ве ла сі пед у га рад скую транс парт-
ную па лі ты ку, то і са ма гэ тая па лі ты ка 
па він на мя няц ца. Не аб ход на па ляп-
шаць да рож ную бяс пе ку, зні жаць хут-
касць ру ху аў та ма бі ляў з 60 да 50 км/г, 
мя няць ха рак тар ву ліц, каб гэ та не бы-
лі су цэль ныя аў та стра ды.

— Дзміт рый: Ця пер мы ра зам з 
экспертамі пра ек та ПРА АН «Зя лё-
ныя га ра ды» вы ву ча ем пра па но вы 
па струк ту ры за цыі да рож най сет кі. 
Мяр ку ец ца, што яна бу дзе па дзе ле-
на на тры хут кас ныя зо ны — 30, 50 і 
70 км/г. Зо ны з да зво ле най хут ка сцю 
70 км/г бу дуць на ле жаць толь кі аў та-
ма бі лям, у пе ша хо даў там бу дзе мі ні-
маль ная маг чы масць вый сці на да ро-
гу. У хут кас най зо не 50 км/г тра фік 
бу дзе зме ша ны, пры яры тэт ад да ец ца 
там гра мад ска му транс пар ту і ве ла-
сі пе дыс там. У зо не 30 км/г аў та ма-
біль па знач нас ці бу дзе зна хо дзіц ца 

на апош нім мес цы — гэ та цар ства ве-
ла сі пе даў, срод каў пер са наль най ма-
біль нас ці і пе ша хо даў.

Так са ма па пы тан нях рэ струк ту-
ры за цыі ву ліч най да рож най сет кі пра-
цу ем з Мі ніс тэр ствам ар хі тэк ту ры і 
бу даў ніц тва, Мі ніс тэр ствам транс пар-
ту і ка му ні ка цый. Па куль толь кі ў па-
чат ку шля ху — дзей ні ча ем пі лот ны мі 
пра ек та мі, каб па каз ваць пе ра ва гі.

— Якія кро кі мож на бы ло б зра-
біць, каб лю дзі свя до ма ста лі пе ра са-
джвац ца з аса біс тых аў то на ве ла сі-
пе ды?

— Па вел: Кро каў до сыць шмат. 
Па-пер шае, ад па вед ную пі ра мі ду га-
рад скіх пры яры тэ таў бы ло б доб ра 
за ма ца ваць на за ка на даў чым уз роў ні. 
І каб га рад скія ра шэн ні на гэ тую пі ра-
мі ду аба пі ра лі ся. Ка лі мы раз ва жа ем: 
па шы рыць аў та стра ду ці па бу да ваць 
ве ла сі пед ныя па ло сы і ве ла га ра жы, 
то пра віль ней бы ло б вы браць дру гое. 
Гэ та зна чыць, зра бі це больш зруч ныя 
ўмо вы — і лю дзі па едуць на ве ла сі пе-
дах. Па-дру гое, трэ ба па чы наць кі ра-
ваць транс парт ным по пы там. У нас 
га ра ды па-ра ней ша му тра ды цый на 

рэ агу юць на  да рож ную сі ту а цыю. 
На прык лад, коль касць аў та ма бі ляў 
рас це. Ка лі дзе ўзні ка юць проб кі — 
на ступ ны крок, які ро біць го рад: па-
вя ліч вае коль касць аў та ма біль ных 
па лос. Але ж яшчэ боль шая коль касць 
лю дзей на бы вае аў та ма бі лі — на гэ-
тым жа мес цы зноў проб кі. І зноў 
трэ ба па вя ліч ваць коль касць па лос, 
на гэ ты раз ужо вы ся ка ю чы дрэ вы. 
Трэ ба шу каць ін шыя ра шэн ні, кі ра-
ваць по пы там за кошт плат ных пар-
ко вак, ней кіх ін шых аб ме жа валь ных 
ме раў. На прык лад, каб для аў та ма бі-
ляў для кан крэт на га ўчаст ка ра бі ла ся 
ап ты маль ная коль касць па ез дак. Го-
ра да бу даў ні чая па лі ты ка па він на за-
ах воч ваць тых, хто го ра ду вы гад ны з 
эка ла гіч на га пунк ту гле джан ня і, мяк-
ка ка жу чы, ства раць пэў ныя ня зруч-
нас ці для тых, хто го ра ду не вы гад ны.

— Ула дзі мір: З пункту гледжання 
праекціроўшчыка, неабходна падцяг-
ваць нарматыўную базу, якая б адказ-
вала калі не на ўсё, то на большасць 
пытанняў па развіцці веласіпеднай 
інфраструктуры. Але галоўным факта-
рам, які ўплывае на прыняцце рашэн-
няў сёння, з’яўляецца перавернутая пі-
ра міда гарадскіх прыярытэтаў у галіне 
пла навання мабільнасці жыхароў, пра 
якую кажа Павел. Тым не менш, вада 
камень точыць, і яшчэ з дзясятак гадоў 
таму ў Мінску не было ўсяго таго, што 
ёсць цяпер. Сёння наяўнасць веласіпед-
най інфраструктуры ўжо з'яўляецца 
абавязковым атрыбутам тэхнічных 
умоў на праектаванне гарадскіх вуліц.

— А ці маг чы мая ў нас яз да на ве-
ла сі пе дзе ў зі мо вы час?

— Па вел: Ча му не? Іс нуе хут чэй 
куль тур ны бар’ ер. Шмат хто лі чыць, 
што ў гэ тую па ру «хо лад на і сліз ка». 
Дык вось, па ве дам ляю: не хо лад на. 
Прос та вар та па спра ба ваць. У Фін-
лян дыі пры мі нус 30  до ля па ез дак 
на ро ва рах у не ка то рых га ра дах, на-
прык лад, у Оу лу, тры ма ец ца на ўзроў-
ні 10 %. Так, у нас ча сам ёсць хут чэй 
інф ра струк тур ная праб ле ма — якасць 
убор кі ву ліц і тра ту а раў. Ха ця, ка лі ў 
Мін ску цэнт раль ныя ву лі цы за чы-
шча юц ца ад сне гу, то ез дзіць на огул — 
не праб ле ма. Вель мі сліз кія дні, вя до-
ма, бы ва юць. Але та кіх на бі ра ец ца 
менш за 10 за ўсю зі му. Ну, а ка лі тра-
ту а ры не пры бі ра юц ца, асаб лі ва гэ та 
ты чыц ца ма лых га ра доў, то, вя до ма, 
тут ужо не да па ез дак на ве ла сі пе дзе.

Ула дзі мір Мі хай лаў 

Павел Астапеня, эксперт праекта «Зялёныя гарады» 
па ўстойлівай гарадской мабільнасці:

У Полацку і Наваполацку дзякуючы праекту «Зя-
лёныя гарады» актыўна абнаўляюцца веласіпедныя 
палосы — раўняюцца шурпатасці, палепшана па-
крыццё, ліквідаваны бар’еры. Абноўлена разметка, 
а недзе змененая яе траекторыя. Паводле праекта 
прыступаюць да нанясення спецыяльнай зялёнай 
пластыкавай разметкі, тэрмін службы якой у 4 разы 
даўжэйшы, чым звычайнай. Наносіцца на веласіпед-

ных пераездах: у тых месцах, дзе веласіпедная дарожка перасякаецца з аўтама-
більнымі патокамі. Праектам таксама прадугледжваецца будаўніцтва кан-
структыўна выдзеленай пешаходнай і веладарожкі. У Наваполацку ўпершыню 
будзе ўстаноўлена 5 крытых велапарковак.

Аўтамабілі 
ў руху

Грамадскі  
транспарт

Веласіпедысты

Пешаходы

Прыярытэты ў сучасным горадзе

Прыпар каваныя 
аўтамабілі Піраміда 

гарадскіх 
прыярытэтаў
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«Ле там 1956 го да я атры маў пісь мо з Маск вы. У ім па-

ве дам ля ла ся, што Са юз мас та коў СССР ар га ні зуе па езд ку 
гру пы твор чых ра бот ні каў у Кі тай. Мне пра па на ва лі ўвай-
сці ў гэ тую гру пу. Я, не раз дум ва ю чы, на пі саў, што зго дзен.

Па езд ка на мя ча ла ся на ка нец 1956 го да. Ча су бы ло да-
во лі, каб усё як след аб ду маць, пад рых та вац ца да да лё ка га 
па да рож жа», — чы таю на са мым па чат ку. І да лей: «Мя не, як 
мас та ка, апра ча ўся го, хва ля ва лі свае, чыс та твор чыя праб-
ле мы. Ба га цей шае мас тац тва Кі тая мы ве да лі га лоў ным 
чы нам па рэ пра дук цы ях, па коль кі ў Маск ве, а тым больш 
у нас, у Бе ла ру сі, кі тай скіх мас тац кіх вы ста вак не бы ло. Рэ-
пра дук цыі ж не да юць поў на га ўяў лен ня пра май стэр ства 
та го ці ін ша га мас та ка. Та му я з не цярп лі вас цю ча каў та го 
ча су, ка лі вы пад зе маг чы масць па зна ё міц ца з тво ра мі кі-
тай ска га мас тац тва ў ары гі на лах…» 

У гру пу, якую сфар ма ва лі для па езд кі мас та коў у Пад-
ня бес ную, акра мя Сяр гея Се лі ха на ва, ува хо дзіў мас коў скі 
гра фік Ула дзі мір Ба гат кін, ле нін град скі тэ ат раль ны мас так 
Аляк сандр Кан стан ці ноў скі, укра ін скі жы ва пі сец Ва сіль 
За баш та, май стра мі ні я цюр на га жы ва пі су з Па ле ха Ган-
на Ка ту хі на. Ула дзі мір Ва ляр’ я на віч Ба гат кін на ра дзіў ся ў 
1922 го дзе. Аляк сандр Кан стан ці ноў скі — у 1906. Ва сіль За-
баш та — з 1918 го да. Ган на Аляк санд раў на — з 1915-га. Наш 
зям ляк Сяр гей Се лі ха наў з 1917-га. Кож ны на час па езд кі 
сфар ма ваў ся як яр кая, ці ка вая асо ба. Укра ін скі жы ва пі сец 
і бе ла рус кі скульп тар — фран та ві кі. Ва сіль За баш та быў уз-
на га ро джа ны ар дэ на мі Сла вы 2-й і 3-й сту пе няў. А Сяр гей 
Се лі ха наў за рат ныя спра вы быў ад зна ча ны ар дэ на мі Ай-
чын най вай ны 1-й і 2-й сту пе няў, Чыр во най Зор кі, ме да лём 
«За ад ва гу».

Кі тай цы  
па ва жа юць  
сва іх  
мас та Коў

Гар таю ста рон кі не вя ліч кай кні жач кі «Тры ме ся цы ў Кі таі». Год вы дан ня — 1959.  
Аў тар — за слу жа ны дзе яч мас тац тваў БССР Сяр гей Се лі ха наў.

Повязь часоў
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У да ро гу мас та кі (яны, за ўва жу, скла да лі пер шую твор-
чую гру пу са вец кіх мас та коў, якая на та кі пра цяг лы ча с вы-
пра ві ла ся ў на род ны Кі тай) на кі ра ва лі ся на экс прэ се Маск-
ва — Пе кін.

«…Да ро га заў сё ды пры но сіць мно га но ва га. Мы апы ну-
лі ся ся род ураль цаў, сі бі ра коў, да лё каў сход ні каў, якія еха-
лі ў свае краі. Ма ім су се дам па ку пэ ака заў ся чы гу нач нік з 
Но ва сі бір ска. За вя за ла ся прос тая гу тар ка…» Вы свет лі ла ся, 
што сі бі рак пар ты за ніў на Ві цеб шчы не, су стра каў ся з Ге ро-
ем Са вец ка га Са ю за Кан стан ці нам За сло на вым. А Сяр гей 
Се лі ха наў на той час быў ужо аў та рам пом ні ка ге рою Вя лі-
кай Ай чын най вай ны.

З са ма га па чат ку бра шу ры мы су стра ка ем та кія сім ва-
ліч ныя па раў нан ні: «Цяг нік ім чаў на су страч яс най за ры, 
чы ім ззян нем аб ня та зям ля і жыц цё но ва га Кі тая. На блі жа-
ю чы ся да яго мя жы, мы яшчэ раз ад чу лі, якія не аб сяж ныя 
пра сто ры мае на ша кра і на. Над ёй, як ска заў адзін па эт, ні-
ко лі не за хо дзіць сон ца…» Яно і зра зу ме ла: над лі та ра тур-
ным за пі сам пра ца ваў бе ла рус кі па эт, пуб лі цыст, пра за ік 
Мі хась Ка ла чын скі (У 1960-1978 гадах — галоўны рэдактар 
часопіса«Беларусь». — Рэд.). Ві даць, ён і «аздо біў» тэкст та-
кі мі мо ман та мі… Але, як на мой по гляд, у та кіх пад ра бяз-
нас цях ёсць неш та важ нае, ха рак тэр нае для раз мо вы пра 
Пад ня бес ную.

«Пас ля пры пын ку на стан цыі Манч жу рыя ў цяг ні ку 
ста ла мно га кі тай цаў. Рус кая га вор ка змя ша ла ся з кі тай-
скай, — пі ша Се лі ха наў. — У Хар бі не да нас пад се лі са вец-
кія спе цы я ліс ты, якія еха лі ў Пе кін да па ма гаць кі тай ска му 
на ро ду бу да ваць но вае жыц цё. Яны па зна ё мі лі нас з не ка-
то ры мі на цы я наль ны мі звы ча я мі кі тай цаў. У пра вад ні коў 
мы на ву чы лі ся вы маў ляць асоб ныя кі тай скія сло вы і ска-
зы. Пер шым та кім ска зам бы ло пры ві тан не: «Нін хао!» — 
«Доб ры дзень!» 

На рэш це аб вяс ці лі, што цяг нік на блі жа ец ца да Пе кі на. 
Па ка за лі ся пра лё ты вя до май кі тай скай сця ны, якая ка лісь-
ці апа яс ва ла го рад. Міль га нуў апош ні се ма фор, і цяг нік 
спы ніў ся ля пе ро на. Нас акру жы лі кі тай скія та ва ры шы. 
Ра дас ныя ўсмеш кі, моц ныя по ціс кі рук…» 

Ка неш не, пра яз джа ю чы праз Хар бін, Сяр гей Се лі ха наў 
і ве даць не ве даў, што го рад мае повязі з бе ла рус кім ка та-
ліц кім свя та ром Язэ пам Гер ма но ві чам. Там, у Хар бі не, жыў 
ура джэ нец Ваў ка выс ка, рус кі пра за ік, жур на ліст Усе ва лад 

Іва ноў. А яшчэ ў Хар бі не на ра дзіў ся кі тай скі пе ра клад чык 
бе ла рус кай лі та ра ту ры — па эт і мас так Гаа Ман, які яшчэ 
на пры кан цы 1950-х га доў пе ра ства рыў на сваю род ную мо-
ву вер шы Мак сі ма Тан ка. Да рэ чы, гэты беларускі паэт на-
ве даў Кі тай кры шач ку паз ней, пас ля Сяр гея Се лі ха на ва — 
ужо 1957 го дзе. І па кі нуў пас ля па езд кі вель мі пад ра бяз ныя 
за пі сы ў дзён ні ку. У роз ныя дзе ся ці год дзі ў Кі таі па бы ва лі  
ін шыя бе ла рус кія лі та ра та ры і мас та кі — Ян ка Брыль, Лі-
дзія Ара бей, Ана толь Вяр цін скі, Ры гор Ба ра ду лін, Мі хась 
Шэ ле хаў, Алесь Ка жа дуб, Ва ле рый Ка за коў, На вум Галь пя-
ро віч, Алесь Ба дак, Аляк сандр Фін скі, Ула дзі мір Сла бод чы-
каў, Ар мен Сар да раў…

Сяр гей Се лі ха наў зна ё міц ца з сла ву ты мі мяс ці на мі 
Пе кі на, дзе ліц ца ўра жан ня мі пра свае прос тыя на зі ран ні. 
Ванд ру ю чы па Пе кі не, праз шмат га доў, у 2015-м, і я за зі-
раў у му зей «Гу гун». Але ж сло ва — Сяр гею Се лі ха на ву: 
«…Гэ та цэ лы ан самбль па ла цаў. Усе збу да ван ні яго скла да-
юц ца з дзвюх асноў ных час так: унут ра най і знеш няй. Па-
ла цы, раз ме шча ныя ў знеш няй част цы, пры зна ча лі ся для 
дзяр жаў ных пе ра га во раў і пры двор ных цы ры ма ні я лаў. Ва 
ўнут ра най жы лі ім пе ра тар і яго сям’я. Да лей зна хо дзіў ся 
ім пе ра тар скі сад. У гэ тым са дзе ня ма ні вод на га квад рат на-
га сан ты мет ра пло шчы, над якім не па пра ца ва ла б ча ла-
ве чая дум ка. Ста ран ныя ра бо чыя ру кі пе ра тва ры лі ўвесь 
сад у ка зач ны ку ток…» У Пе кі не мас та кі з СССР на ве да лі 
до мік-му зей кі тай ска га мас та ка Сюй Бэй-ху на. Рас па ча ты 
і не за вер ша ны парт рэт у май стэр ні на маль бер це — парт-
рэт Лу Сі ня. «…Сюй Бэй-хун па пра ве з’яў ля ец ца го на рам 
кі тай скіх мас та коў, тра ды цыі яко га бу дуць раз ві ваць да лей 
май стры жы ва пі су но ва га Кі тая».

Са вец кія мас та кі на ве да лі Цэнт раль ны мас тац кі ін сты-
тут. «Мне прый шло ся пра ца ваць у ад ной скульп тур най 
май стэр ні ін сты ту та. Я ля піў парт рэт пра фе са ра ін сты ту-
та, вя до ма га гра фі ка Лі Хуа. Леп ка пра хо дзі ла з на ту ры. По-
бач зай ма лі ся леп кай кі тай скія ас пі ран ты. Яны па ды хо дзі лі 
да мя не, пы та лі ся пра што-не будзь, вы каз ва лі свае за ўва гі, 
пра сі лі па гля дзець іх ра бо ту.

Трэ ба ска заць, што скульп ту ра рэ аль на га ча ла ве ка для 
кі тай цаў зу сім но вы жанр мас тац тва…» 

Ці ка вай па да ец ца су стрэ ча Се лі ха на ва і яго ка лег з су-
свет на вя до мым мас та ком Цы Бай шы. «…Нас спат каў сын 
Цы Бай шы з жон кай. Яны пра вя лі нас у свет лы па кой, дзе 
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мы ўба чы лі круг лы на кры ты стол, рас стаў ле ныя крэс лы.  
І Цы Бай шы ся дзіць тут жа на крэс ле. Але ён спіць… Мы 
не як раз гу бі лі ся. Ста ім, маў чым. По тым сын яго нам рас-
тлу ма чыў: Цы Бай шы даў но ча кае нас. Ча каў, ча каў і за дра-
маў… Ста рэ чыя га ды! Ад нак з вы гля ду ён быў ні бы па глы-
ну ты ней кай глы бо кай за ду мен нас цю.

Цы Бай шы ад крыў во чы і аб вёў нас усіх доў гім по зір-
кам. Яму да па маг лі пад няц ца, і та ды во чы яго за іск ры лі ся. 
Ён ажы віў ся. По зірк стаў пра нік нё ны, вост ры.

У ад каз на на ша пры ві тан не ён ска заў, што го ра ча ві тае 
Са вец кі Са юз. Мас так за зна чыў, што ён вель мі са ста рыў ся 
і, ма быць, ду ма ю чы пра на шу кра і ну, за пы таў ся: «Коль кі 
кі ла мет раў да Маск вы?» Раз мо ва ста ла шчы рай. Ка рэс пан-
дэнт «Огонь ка» та ва рыш Мер жа наў па пра сіў у Цы Бай шы 
на ва год няе він ша ван не, якое і бы ло на дру ка ва на ў ча со пі се.

По тым Цы Бай шы за пра сіў усіх на чай. Цяж ка бы ло ад-
маў ляц ца: та кі гас цін ны звы чай ва ўсіх кі тай скіх сяб роў.

Мы сфа та гра ва лі ся з Цы Бай шы. Раз ві таў шы ся, усе на-
кі ра ва лі ся да вы ха ду, і тут 97-га до вы ста ры ўстаў, па ды шоў 
да рас чы не ных дзвя рэй і па-баць коў ску на раз ві тан не па-
ма хаў нам услед ру кою.

Мне за пом ніў ся ўзмах ру кі, ста ры мар шчы ніс ты твар 
гэ та га ча ла ве ка з вост рым, жы вым по зір кам. Я за даў ся мэ-
таю яшчэ раз на ве даць ста ро га і аба вяз ко ва вы ле піць яго 
парт рэт».

Пас ля Пе кі на быў Нан кін — «паўд нё вая ста лі ца», бы лая 
ста лі ца Кі тая, порт ля ра кі Янц зы, мес ца зна хо джан ня ўлад 
пра він цыі Цзян су. Раз ме шча ны ва ўсход няй част цы кра і-
ны, за 260 км на паў ноч ны за ха д ад Шан хая. Ця пер — буй-
ны і куль тур ны цэнтр Кі тая. Чы та ем у Сяр гея Се лі ха на ва: 
«…Ка лі ў Пе кі не мы маг лі па ка заць кі тай скім сяб рам толь кі 
фо та і рэ пра дук цыі сва іх ра ней шых ра бот, то ўжо ў Нан кі-
не мы па ка за лі ўсё, што па спе лі зра біць за пер шыя тыд ні 
па да рож жа. Мы пры слу хоў ва лі ся да іх вель мі каш тоў ных 
за ўваг. Ня рэд ка на шы сяб ры так са ма бра лі алоўкі, пэнд злі 
ды пра ца ва лі по бач.

У Нан кі не ня ма скульп тур ных май стэр няў і ма ла 
скульп та раў. На леж ных умоў для твор чай ра бо ты ў мя не 
не бы ло. Але дзя ку ю чы кло па там кі тай скіх та ва ры шаў мне 
ўда ло ся тое-сёе зра біць. З ра дас цю я да ве даў ся, што ў го ра-
дзе жы ве мас так Янь Мін, які ка лісь ці на ве даў ста лі цу Бе ла-
ру сі. Мы су стрэ лі ся, як даў нія зна ё мыя. Сла ву ты нан кі нец 
зра біў усё маг чы мае для ма ёй твор чай ра бо ты. Мне бы ло 
ад ве дзе на мес ца для леп кі ў гіс та рыч ным му зеі Нан кі на. 
За ка рот кі час я зра біў тут не каль кі скульп тур ных на кі даў, 
у тым лі ку парт рэ ты ся лян і ку лі.

Праз Нан кін ця чэ ма гут ная, апе тая кі тай скі мі пес ня ра-
мі ра ка Янц зы. Увесь час мы ду ма лі, як бы глы бей ад чуць 
усю ве ліч і пры га жосць гэ тай вя лі кай вод най ма гіст ра лі. 
Хут ка та кая маг чы масць вы па ла.

На сту піў час раз ві тан ня з Нан кі нам. Мы се лі на па ра-
ход, каб плыць у Шан хай…» 

У Шан хаі бе ла рус кі скульп тар пра ца ваў не ме ней на-
пру жа на. І як вы нік — знач ны твор чы плён. У тым го ра дзе 
Сяр гей Се лі ха наў вы ле піў парт рэ ты Ба Цзі ня — сла ву та га 
пісь мен ні ка Кі тая, сяб ра Лу Сі ня, дра ма тур га Шэн Сі-фу, 
лі та ра тур на га кры ты ка Тан Тао, вя до мых ар тыс таў Цзао 
Та на, Бай Яна, Юан Се-фына, ге роя пра цы КНР — Фан 
Па-мэя. Зра біў яшчэ і не каль кі эцю даў, парт рэ таў на ўвесь 
рост. Ці ка вым па да ец ца на ступ нае на зі ран не бе ла рус ка га 
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твор цы: «…Кі тай цы доб ра ве да юць і сар дэч на па ва жа юць 
сва іх мас та коў, ар тыс таў, лі та ра та раў. З пісь мен ні кам Ба 
Цзі нем мы ад ной чы прай шлі ся па го ра дзе. Пры су стрэ чы 
з ім лю дзі ві та лі ся, час та су пы ня лі яго. Ад чу ва ла ся, што 
гэ ты вы дат ны мас так сло ва цес на звя за ны з на ро дам.

У Шан хаі мы за вя за лі моц ную друж бу з ту тэй шы мі 
мас та ка мі. У го ра дзе на ліч ва ец ца вя лі кі ка лек тыў ра бот ні-
каў вы яў лен ча га мас тац тва. У нас бы ло не каль кі су стрэч і 
гу та рак з імі. У час ад ной з іх мас та кі пра дэ ман стра ва лі нам 
пры ёмы ра бо ты тэх ні кай «га хуа». Ка лек тыў на на ма ля ваў-
шы не каль кі ра бот, яны пад пі са лі і па да ра ва лі іх кож на му 
з нас на па мяць.

Мы бы лі за про ша ны ў май стэр ню мас та ка пра фе са ра 
Лю Кай-су. Гас па дар пры няў нас вель мі цёп ла. Ён ава ло даў 
еў ра пей скай шко лай і пра цуе алеем. Мас так умее яр ка пе-
ра даць ка ла рыт пей за жу роз ных мес цаў Кі тая.

У час ад нае су стрэ чы мяс цо выя мас та кі на ла дзі лі не вя-
лі кую вы стаў ку, якая да ла нам уяў лен не пра раз на стай насць 
іх по чыр каў і жан раў, у якіх яны пра цу юць. Мас та кі Шан хая 
час та су стра ка юц ца з прад стаў ні ка мі сва ёй пра фе сіі з роз-
ных кан цоў све ту. Пра гэ та кра са моў на га во раць экс па на ты, 
раз ве ша ныя ў за ле Са ю за мас та коў».

У Шан хаі са вец кія мас та кі су-
стрэ лі Но вы, 1957-ы, год. Ад ной-
чы ў гас ці ні цу да іх за ві та лі гос ці 
з СССР — пісь мен нік Ва лян цін Ка-
та еў і мас так-гра фік Арэст Вя рэй-
скі. Не ве даю, ці га ва ры лі Се лі ха наў 
з Вя рэй скім пра Бе ла русь. Хут чэй 
за ўсё га ва ры лі, бо Арэс ту Вя рэй ска-
му бы ло што ўспом ніць з бе ла рус кіх 
су стрэч: у час Вя лі кай Ай чын най вай-
ны мас так удзельнічаў у вызваленні 
на шай род най ста рон кі, слу жыў у ка-
лек ты ве га зе ты За ход ня га, а пас ля 3-га 
Бе ла рус ка га фрон та «Крас но ар мей ская 
пра вда». На ста рон ках гэ та га вы дан ня 
афарм ляў тэкст паэ мы Аляк санд ра Твар-
доў ска га «Ва сілій Цёр кін».

Яшчэ ў доў гай твор чай ванд роў цы ў 
Кі тай у Се лі ха на ва бы лі су стрэ чы з га ра да-
мі Су чжоу, Ханч жоу, Кан тон, Юлін, Ухань, 
пор там Чжэ Цзя нам, вост ра вам Хай нань… 
Вяр нуў шы ся ў ста лі цу Кі тая, бе ла рус кі 
скульп тар ажыц ця віў амаль што га лоў ную сваю ма ру — вы-
ле піў парт рэт мас та ка Цы Бай шы! «…Я ве даў, што ён не мо-
жа доў га па зі ра ваць. І, на огул, ён яшчэ ні ко лі не па зі ра ваў. 
Фа та гра фа ваць яго — фа та гра фа ва лі, а ля піць скульп ту ру — 
за ўсе 97 год жыц ця яшчэ ні хто не ля піў. Я вель мі ба яў ся, 
што Цы Бай шы ад мо віць мне ў паў тор ным спат кан ні. Якая 
ра дасць апа на ва ла мя не, ка лі вя лі кі мас так даў сваю зго ду!

Не тра ця чы ні хві лі ны, я ад пра віў ся ў зна ё мы Цэнт-
раль ны мас тац кі ін сты тут, па гру зіў на ма шы ну ста нок, глі-
ну і пры ехаў да яго на ква тэ ру. Ста ры ад чу ваў ся бе вель мі 
сла ба. Ка лі ж я пры сту піў да ра бо ты і ён уба чыў ужо вы-
раз ныя аб ры сы свай го парт рэ та, пе ра сі ліў сваю сла басць, 
ажы віў ся і пра цяг ваў па зі ра ваць. Уліч ва ю чы яго ўзрост, 
я імк нуў ся не пе ра там ляць яго, ска ра чаць се ан сы.

На трэ ці дзень ра бо ты парт рэт быў амаль скон ча ны. 
Я быў вель мі ра ды, што Цы Бай шы мая ра бо та спа да ба ла-

ся. Пры да па мо зе сы на ён пад ня ўся 
з крэс ла, узяў маю стэ ку і рас пі саў-
ся на парт рэ це. Я абя цаў пас ля вяр-
тан ня на ра дзі му ад ліць парт рэт 
у брон зе і пры слаць яму. На вя лі кі 
жаль, мне не ўда ло ся здзейс ніць 
свой на мер, бо праз не каль кі ме-
ся цаў Цы Бай шы па мёр…» 

За час твор ча га па да рож жа па Кі таі бе ла рус кі 
скульп тар зрабіў 36 скульп тур ных ра бот. А ў аль бо мах зра біў 
шмат за ма лё вак алоўкам, на пі саў ня ма ла эцю даў аква рэл лю 
і алеем…

І ха ця пра жыў Сяр гей Се лі ха наў не так шмат (па мёр 
скульп тар ва ўзрос це 59 га доў), твор ца па кі нуў пас ля ся бе 
ба га тую мас тац кую спад чы ну. Ха тын скі ма ну мент «Не па-
кор ны ча ла век» на ле жыць як раз яго ру кам. Скульп тар — 
аў тар ад на го з ча ты рох га рэль е фаў, якія ўпры гож ва юць 
ма ну мент Пе ра мо гі на Круг лай пло шчы ў Мін ску. Ка ля вёс-
кі Вя лі кі Лес у Са лі гор скім ра ё не ўста ля ва ны пом нік бра-
там-пар ты за нам Мі ха і лу і Іва ну Цу бам ра бо ты Се лі ха на ва. 
Яшчэ на род ны мас так БССР (зван не скульп тар атры маў 
у 1963 го дзе) вы ле піў парт рэ ты пісь мен ні каў Але ся Які мо-
ві ча, Іва на Ме ле жа, на род на га ар тыс та СССР Ге на дзя Ці то-
ві ча. За «ха тын скую» пра цу Сяр гей Се лі ха наў уга на ра ва ны 
зван нем лаў рэ а та Ле нін скай прэ міі.

Алесь Кар лю ке віч 
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тое са мае маё, 
кры ху аса біс тае 

Не як дач ка пры нес ла да до му вы-
раб са шко лы: кар дон ны, се раб рыс та га 
ко ле ру спо да чак, упры го жа ны ма люн-
ка мі. Вон ка ва яны на гад ва лі бе ла рус-
кі ар на мент. З на тхнен нем тлу ма чы ла: 
«Вось гэ та, ма ма, — знак муж чын скай 
сі лы, а гэ та — со ней ка: я пры ля пі ла яго 
для та го, каб у на шым до ме заў сё ды бы-
ло цёп ла і ўтуль на». Я за ўва жы ла, што 
яна вель мі па важ лі ва ста віц ца да свай-
го вы ра бу, на дзя ля ю чы яго прос та-та кі 
ма гіч ны мі ўлас ці вас ця мі. Та му мы вы-
ра шы лі па ве сіць гэ ты «абя рэг» на кух ні 
над ста лом: там, дзе звы чай на ўся сям’я 
збі ра ец ца ра зам.

Кры ху паз ней мне па да ры лі зе фір 
у прэ зен та бель най скрын цы. Яна бы-
ла аформ ле на ў на цы я наль ным сты лі, 
а ўнут ры, пры кры ва ючы пры сма кі, ля-
жаў ар ку шык пер га мен ту, раз ма ля ва-
ны бе ла рус кім ар на мен там з рас шыф-
роў кай. Ра зам з дзець мі мы та ды ста лі 
асвой ваць гэ тую аз бу ку, ад клаў шы ў 
бок сам зе фір, і на ват су па стаў ля лі зна-
чэн не ма люн каў з но вым кар дон ным 
абя рэ гам, які ві сеў над ста лом. Да рэ-
чы, вы яві лі і су пя рэч нас ці. На ват ста лі 
спра чац ца адзін з ад ным, бо ром ба выя 
фі гур кі бы лі вель мі па доб ныя па між 
са бой, а тлу ма чэн не сэн су ў іх — роз-
нае. Чым не на го да для да сле да ван-
няў! Да та го ж, гэ та ці ка ва. І спра ва не 
толь кі ў тым, што «без мі ну ла га ня ма 

бу ду чы ні». Унут ра ную ця гу да сва-
іх ка ра нёў не маг чы ма аб грун та ваць, 
рас тлу ма чыць не як ра цы я на ла, ла гіч-
на. Гэ та, як га во рыц ца, ге ны ці по кліч 
кры ві, га ла сы прод каў, якія зблі жа юць 
нас адзін з ад ным.

Па мя таю сваё пер шае на вед ван не 
Му зей на га комп лек су ста ра жыт ных 
на род ных ра мёст ваў і тэх на ло гій «Ду-
дуд кі». Нас, школь ні каў, ад вез лі ту ды 
на эк скур сію. Я, га рад ская дзяў чын ка, 
вель мі ўра зі ла ся ўба ча ным. Прай шло 
ўжо шмат га доў, а ў па мя ці да гэ та га 
ча су за хоў ва ец ца ма лю нак: не вя лі кая 
ха та з бяр вё наў, увай сці ў якую мож на, 
ка лі толь кі пры гнуц ца. Зле ва — чыр-
во ны кут, дзе аб раз упры го жа ны руч-
ні ком ды по бач — звяз ка пша ніч ных 
ка лас коў. На ват з ад ко ла тым ка ва лач-
кам глі ня ны збан доб ра па мя таю, у які 
на лі ва лі ма ла ко ў ся лян скіх сем’ ях. Дух 
мі ну ла га, зда ва ла ся, лу наў у той ха це, 
хоць яе і ства ры лі як экс па нат Му зея, 
каб пра дэ ман стра ваць на вед ні кам, як 
жы лі на шы прод кі. Вось бы сес ці, ма-
ры ла та ды, у ма шы ну ча су і вяр нуц ца 
на па ру ста год дзяў та му, каб уба чыць іх 
ужы вую, рас пы таць пра жыц цё-быц цё 
ды рас па вес ці пра тое, як нам жы вец ца 
ў бу ду чы ні. Я ўяў ля ла ся бе гас па ды няй 
та кой ха ты, ха дзі ла па ма лень кіх па-
ко ях, вы гля да ла з вок наў і… ад чу ва ла 
ра за рва насць па між па ка лен ня мі, ча-
са вую прор ву па між на мі. Пэў на, гэ та 
звя за на з тым, што на до лю Бе ла ру сі 
вы па ла ня ма ла вы пра ба ван няў: яе гіс-

то рыя поў ная дра ма тыч ных 
па дзей. Хто толь кі ні ха дзіў 
па на шай зям лі! І ў роз ныя 
дзяр жа вы ўва хо дзі лі бе ла-
рус кія зем лі. Так па ма лу, па-
сту по ва і ста ла «сці рац ца» ў 
бе ла ру саў усве дам лен не сва-
ёй, ад мет най на цы я наль нас ці, 
уні каль нас ці, якая аб’ яд ноў-
вае і вы зна чае нас.

Сцёр ся ад бі так «на цы я наль най 
пя чат кі» ў ней кай сту пе ні і ў мя не, 
на ро джа най у 80-я. «Стра ча нае па ка-
лен не» — так ка за лі пра нас. Вя до ма, 
час быў ня прос ты: ка лі рас лі, рас паў-
ся Са вец кі Са юз, мы ву чы лі ся яшчэ 
па рус кай «Аз бу цы», на пер шай ста-
рон цы якой быў на ма ля ва ны Крэмль 
з над пі сам: «Ленин жил, Ленин жив, 
Ленин бу дет жить». Да рэ чы, ма ла дыя 
лю дзі май го ўзрос ту по тым яшчэ доў га 
ду ма лі, што на ўсіх пом ні ках у Мін ску 
вы яў ле ны Ула дзі мір Іль іч Ле нін — а 
ёсць жа і Якуб Ко лас, Ян ка Ку па ла ды 

АКтуАльнАя 
спАДчынА 
Раз ва гі пра тое, як на цы я наль ныя  
«куль тур ныя ко ды» імк лі ва  
на бі ра юць ва гу і вяр та юц ца 
 ў жыц цё бе ла ру саў
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ін шыя асо бы. І ўсё ж та кі да зво лю са бе 
не па га дзіц ца з вы зна чэн нем «стра ча-
нае па ка лен не». Пе ра ка на ная: мы не 
згу бі лі ся ў ча се, мы ёсць! Так, ней кі час 
нам цяж ка бы ло «са ма ідэн ты фі ка вац-
ца», але ў рэш це рэшт мы «знай шлі ся»! 
Па чу лі той са мы «по кліч прод каў» або, 
ка жу чы на ву ко вай мо вай, спра ца ва ла 
ге не тыч ная па мяць. І та му свед чан-
нем — ве лі зар ная на ша ці ка васць да 
бе ла рус кай на род най куль ту ры. Мы 

ста лі ўсю ды ба чыць і вы ка-
рыс тоў ваць спа лу чэн не чыр-
во на га і зя лё на га — жыц це-
сцвяр джаль ных ко ле раў. Та кі 
ж і наш дзяр жаў ны сцяг. Ды 
на ват «па глы бі лі ся» ў тэ му: 
у трэн дзе  — ар на мент! У 
адзен ні, упры га жэн нях, на 
ўпа коў цы пра дук таў хар-
ча ван ня  — усю ды мож на 

ба чыць сім ва ліч ныя вы явы 
ўра джаю, сон ца, зо рак і гэ так 
да лей. На ват та ту і роў кі бе ла-
ру сы па ча лі ра біць з на цы я-
наль най сім во лі кай і вы бры-
ваць са бе на га ла ве эле мен ты 
ар на мен ту. Не ўпэў не на, што 
ад бы ва ец ца тое заў сё ды з 

глы бо кім ра зу мен нем зна чэн ня та го ці 
ін ша га «на род на га» зна ка. Ды па куль 
гэ та, пэў на, і не надта важ на: ця пер нам 
не аб ход на прос та «на ды хац ца род ным 
па вет рам», «на гу ляц ца» ў сваю «бе ла-
рус касць». Бо, зда ец ца, яшчэ ня даў на 
быў час, ка лі па чуць на ву лі цы бе ла-
рус кую га вор ку азна ча ла су стрэ чу з 
не фар ма лам — та кім жа прад стаў ні ком 
ма лой са цы яль най гру пы, як го ты, ме-
та ліс ты, бай ке ры… Ця пер жа — на ад-
ва рот: у сац сет ках, да пры кла ду, пі саць 
ка мен та ры на бе ла рус кай мо ве — па-
пу ляр на, стыль на, су час на. А вы ра бы 
з на ту раль ных ма тэ ры я лаў, з та го ж 

лё ну — на огул су свет ны трэнд! Але ж 
бе ла ру сы заў сё ды вы раб ля лі ды вы ка-
рыс тоў ва лі ў по бы це, адзен ні эка ла гіч-
ныя, як ця пер мод на ка заць, тка ні ны. 
Гэ та, па-мой му, і ёсць тое са мае — са-
мае маё, са мае на ша, на цы я наль нае. Бо 
ў кож най на цыі ёсць свой «куль тур ны 
код», і не адзін. На прык лад, у Кі таі — 
фэн-шуй, у Ін дыі — Аюр ве да, аст ра ло-
гія. А бра зіль скі кар на вал! Ці ан тыч ная 
мі фа ло гія!.. Мне зда ец ца, прый шоў час 
і нам вы вес ці з паў за быц ця свае «куль-
тур ныя ко ды». Бо яны ёсць і ў нас.

та та — сон ца,  
ма ма — зям ля 

На пэў на, і са праў ды ў на шым но-
вым ся мей ным абя рэ гу — я маю на 
ўва ге кар дон ны спо да чак — ёсць неш-
та ма гіч нае: кож ны раз, ка лі по гляд 
мой па дае на яго, хо чац ца глы бей кап-
нуць, зра зу мець: што ж та кое бе ла рус-
кі ар на мент і дзе яго вы то кі. По шу кі 
за вя лі мя не ўглыб ста год дзяў, у тую 
па ру, ка лі, ка жуць, не бы ло пісь мен-
ства, лю дзі жы лі ў аб са лют най гар-
мо ніі з на ва коль ным све там, і кож ны 
дзень імі ўспры маў ся як на ра джэн не 
но ва га жыц ця. Прод кі-бе ла ру сы ве-
ры лі, што іх быц цём кі ру юць два га-
лоў ныя ба гі: Сон ца і Зям ля. Ба гі лю бі-
лі адзін ад на го, жы лі як муж і жон ка, 
вы хоў ва лі сва іх дзя цей: Вяс ну, Яры лу, 
Ку па лін ку, Ка ля ду, Ра даў ні цу… Яшчэ 
на шы прод кі ўша ноў ва лі бо га вет ру 
Стры бо га, ду ха ва ды Ва дзені ка, ду-
ха ле су Ле са ві ка, ду ха ні вы Па ле ві ка, 
ду ха ся дзі бы і ха ты Хат ні ка. У роз ных 
фальк лор ных, эт на гра фіч ных кры ні-
цах су стра ка юц ца ва ры я цыі ім ёнаў ба-
гоў і сфер іх уплы ву на ча ла ве ка. Так, 
бо га Сон ца маг лі на зы ваць Да жбог, а 
за ба га ты ўра джай ад каз ваў бог Яры ла, 
Жы цень, Жыт няя Ба ба… Мне зда ец ца, 
не важ на, якім кан крэт на імем на зы ва-
ла ся тое ці ін шае бост ва (іх па-су час на-
му мож на на зваць ві да мі энер гіі), сэнс 
жа па кла нен ня ім ві да воч ны: ча ла век 
быў моц на ўбу да ва ны ў пры род ны 
ме ха нізм, лі чыў ся бе яго не ад’ ем най 
част кай. І цал кам за ле жаў ад «на стро-
яў» Пры ро ды-Су све ту, та му імк нуў ся 
ўся ляк ула го дзіць, за доб рыць яго і вы-
ка заць сваю па ва гу да Ма ці. Пры ро дзе 
на да ваў міс тыч ны сэнс, та му прод кі 
пры дум ва лі роз ныя ры ту а лы-аб ра ды, 
каб ла дзіць з ёй кан такт. А іх су час-
ні кі ад люст роў ва лі па та ем ныя ве ды ў 
ар на мен це — свое асаб лі вым ле та пі се 

ду хоў на га жыц ця лю дзей у ста ра жыт-
ныя ча сы.

Бы вае, да во дзіц ца чуць: на шы дзя-
ды шмат ча го не ве да лі, пры мі тыў на ду-
ма лі. Што на род ныя тра ды цыі — гэ та 
куль тур ны «ру ды мент». Але ка лі языч-
ніц тва, якім бы ло пра сяк ну та ўсё жыц-
цё прод каў, — аб са лют ны пе ра жы так 
мі ну ла га, то ча му яно та кое жы ву чае, 
ча му яго не вы ні шчы лі пас ля доў ні кі 
хрыс ці ян ства? Гэ та ж гіс та рыч ны факт: 
царк ва мно гія на род ныя ры ту а лы пе-
ра ўтва ры ла ў хрыс ці ян скія, пе рай на-
чы ла іх. Ска жам, Ка ля ды (свят ка ван не 
пе ра хо ду Сон ца «ад зі мы да ле та») злу-
чы лі ся са свя там Бо жа га На ра джэн ня, 
Вя лік дзень (услаў лен не бо га Яры лы 
вяс ной) — з Уваск ра сен нем Хрыс то-
вым… Пра гэ та мож на пра чы таць у 
пра цах бе ла рус кіх эт ног ра фаў. Уза е ма-
пра нік нен не сім ва лаў языч ніц тва ды 
хрыс ці ян ства, вя до ма ж, ад бі ла ся і ў 
бе ла рус кім ар на мен це. То мы ба чым на 
тка ных, вы шы ва ных па лот нах ты по ва 
языч ніц кія ром бы і ра зет кі (ад ноль ка-
выя па фор ме, сі мет рыч на раз ме шча-
ныя пя лёст кі), то па зна ем у жа но чых 
фі гур ках іка на гра фіч ныя воб ра зы. Да-
рэ чы, ці ка вае су па дзен не: у той час, 
ка лі ча ла вец тва ак тыў на шу кае шля хі 
вы ха ду з эка ла гіч на га кры зі су, мы ста-
лі больш ці ка віц ца на род най, ар ха іч най 
куль ту рай. Бо ме на ві та ў ёй за кла дзе на 
ідэя цес най су вя зі ча ла ве ка з пры ро дай, 
пры знан не яе мо цы, па кла нен не яе сі-
лам, або, ка жу чы су час най мо вай, па-
ва гі да за ко наў Су све ту. Гвал ту, жорст-
кас ці, зні шчэн ню на род ная куль ту ра 
су праць пас таў ляе лю боў да пры ро ды, 
пра цы, ча ла ве ка… Ці не пра гэ та ця пер 
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усё час цей га во раць, спра бу ю чы спы-
ніць пра цэс раз бу рэн ня Зям лі?

узо ры жыц ця 

Ці вы жы ве ча ла вец тва? Ці ўдас ца 
лю дзям па збег нуць гла баль най ка та-
стро фы? Гэ та ўжо ак ту аль ныя сён ня 
пы тан ні. Да рэ чы, ра зу мен не смер ці — 
гэ та зна чыць бар’ е ра, які ад лу чае жы-
вых ад не жы вых — у бе ла рус кай на род-
най куль ту ры ра зу ме ец ца як пе ра ход у 
ін шы свет. Па мер лыя мо гуць, хоць і ня-
бач на, «пры хо дзіць» у гос ці і вя чэ раць 
ра зам з сям’ ёй (свя та «Дзя ды»), да па-
ма гаць вы рошч ваць ура джай… Сім ва-
лаў смер ці не зна хо дзяць да след чы кі  ў 
бе ла рус кіх ар на ме нтах. У іх чы та ец ца 
за шыф ра ва ная апо весць пра жыц цё 
бе ла ру саў, іх пра цу, шчас це і ня ўда чы, 
над зеі, ма ры. Па глыб ля ем ся ў той даў ні 
свет і ра зу ме ем: прод кі на шы, не ма ю чы 
і со тай до лі тых вы год цы ві лі за цыі, якія 
ця пер ёсць у нас, бы лі вель мі са ма да-
стат ко выя: прак тыч на ўсё не аб ход нае 
для жыц ця ўме лі ра біць сва і мі ру ка мі. 
Бе ла рус кі пісь мен нік Ба рыс Са чан ка ў 
кні зе «Веч ны кру га зва рот» пі ша: «Кож-
ная вёс ка — свое асаб лі вая дзяр жа ва, з 
усім сва ім: мо ваю, тра ды цы я мі, звы ча я-
мі, по бы там (ад сюль, маг чы ма, і роз ныя 
ім ёны ба гоў. — Аўт.). Кож ны гас па дар і 
гас па ды ня імк ну лі ся быць ва ўсім не за-
леж ны мі, са ма стой ны мі, абы хо дзіц ца 
без чы ёй-не будзь і якой-не будзь да-
па мо гі. Пра кла да лі, як уме лі, да ро гі, 
мас ты, клад кі. Бы ла свая жы вё ла, ла ві-
лі ры бу, вы рошч ва лі га род ні ну і са да-
ві ну. Ка лі па трэб на бы ла са ха, ба ра на, 
плуг, серп, ко лы, са ні, ся ке ра, граб лі, 
пі ла, ка са, лыж ка, міс ка, гар шчок, вяд-
ро — іх ра бі лі; ха мут, ча ра ві кі, курт ка, 
шу ба, шап ка, ка шу ля, шта ны, ру ка ві-
цы — шы лі; па трэб ныя бы лі вя роў ка, 
ато сы, лей цы, або ры — ві лі; па лат но, 
руч нік, аб рус, коў дра, по кры ва — тка-
лі». Ра ней кож ны сам са бе бу да ваў ха ту, 
хлеў, лаз ню, сам ся бе ля чыў. Вель мі бы-
ло раз ві та цяс ляр ства, ган чар ства ды 
ткац тва — бяс кон цая кры ні ца куль тур-
на-гіс та рыч ных звес так. Што ні ўзор — 
то рос сып зна каў. Гэ та, без умоў на, не 
кі тай скія іе рог лі фы, але свой «шыфр» 
быў і ў на шых пра дзе даў.

Вось, на прык лад, возь мем фі гу ру 
Сон ца: чыр во ны ромб, ад яко га ва ўсе 
ба кі на кі ра ва ныя роў ныя лі ніі — пра-
мя ні. Ка лі па мя няць іх кі ру нак — апус-
ціць лі ніі ўнутр ром ба — то атры ма-
ец ца но вы сім вал: Зям лі-Ма тух ны. А 

ка лі да даць да яго ма лень кае Сон ца, то 
на ра джа ец ца но вы знак са зна чэн нем: 
абу джэн не пры ро ды вяс ной. Зда ва ла-
ся б, цал кам зра зу ме лы і на ват не каль кі 
пры мі тыў ны сім вал. Але ж ка лі ўду-

мац ца і пры гле дзец ца, то па чы на еш ад-
чу ваць глы бо кі «інь-ян скі» сэнс поў на-
га яд нан ня, гар мо ніі пры ро ды. А ця пер 
да да мо да гэ та га зна ка яшчэ па ад ным 
ма лень кім ром бе ў кож ны кут фі гу-
ры — гэ та ўжо но вы эле мент ар на мен ту, 

на зы ва ец ца: Жыц цё. Да рэ чы, сям’я на 
ар на мен тах заў сё ды па зна ча ла ся ча ты-
рох ра зо вы мі фі гу ра мі, ня гле дзя чы на 
тое, што чле наў сям’і ў ёй бы ло ку ды 
больш. Знак Жыц ця вы шы ва лі з ма-
літ ва мі, прось ба мі да Бо га пра зда роўе 
хво ра га. А яшчэ — ка лі ў жан чы ны не 
атрым лі ва ла ся за ця жа рыць. Уво гу ле, 
гэ ты сім вал лі чыў ся ад ным з са мых 
моц ных, цу да дзей ных. Та му вы шы ваў-
ся ў кож ным до ме, у кож най сям’і.

Ма лю нак го лу ба з га луб кай — гэ-
та, вя до ма, пра ка хан не. Але вы яў ля лі 
пту шак у ар на мен це так са ма па-роз на-
му. Ка лі абедз ве бы лі па вер ну тыя ў ад-
зін бок, быц цам іш лі ад на за дру гой, — 
зна чыць, ка хан не толь кі на ра джа ец ца. 

Гля дзяць адзін на ад на го — ка хан не ў 
са мым роск ві це. Ча сам па між га лу ба мі 
мож на ба чыць Па па раць-квет ку — сім-
вал вы ка нан ня за па вет ных жа дан няў. 
Ка лі птуш кі гля дзяць у роз ныя ба кі — 
зна чыць, ка хан не ў іх без уза ем нас ці.

Асоб на хо чац ца рас ка заць пра ды-
ван-ра да вод, які я дэ та лё ва, з вя лі кай 
ці ка вас цю раз гля да ла ў кні зе Мі ха і ла 
Ка ца ра «Бе ла рус кі ар на мент». З вы гля-
ду на чор на-бе лай фа та гра фіі — тро хі 
муд ра ге ліс тая кар цін ка з сі мет рыч ным 
узо рам. А ка лі пра чы та ла пад ра бяз нае 
апі сан не аў та рам кож на га вы тка на га 
эле мен та, то здзі ві ла ся: коль кі лю бо ві, 
кло па ту і ўва гі адзін да ад на го пра яў ля-
лі на шы прод кі! У цэнт ры ды ва на (быў 
вы тка ны ў Грод не ў 1936 го дзе) — ма-
гут ны ствол, які па зна чае род, з га лін-
ка мі. На кож най з іх — па два ма лень кія 
дрэў цы: гэ та баць ка ва і мат чы на лі ніі. 
На кож ным дрэ ве — па шэсць бу то наў, 
якія скла да юц ца з ча ты рох ма ты ваў — 
сім ва ла сям’і. Пуч кі роў ных лі ній, што 
на ўскос ады хо дзяць ад ма гут на га ства-
ла — сім ва лі зу юць ма літ вы і прось бы 
ду хам па мер лых сва я коў пра тое, каб 
ім шчас ці ла ў ін шым све це. Пту шач кі 
на кшталт пеў ні каў і га луб коў па зна ча-
юць ах вя ра ван не, якое пры но сяць жы-
выя ро дзі чы як па мяць аб па мер лых — 
тым ро дзі чам, што ця пер у ін ша све це. 
Дзе-ні дзе мож на за ўва жыць ма лень кія 
ра зет кі роз най фор мы і па ме ру — гэ-
та прось ба ма ці, скі ра ва ная ў ін ша свет, 
пра веч нае шчас це па мер лым дзе цям. 
Так што ў ру кат во ры скан цэнт ра ва на 
цэ лая жыц цё вая паэ ма пра Веч насць 
і не ўмі ру часць ро ду і сям’і! «Гэ ты ды-
ван, — пі ша Мі ха іл Ка цар, — на па мін 
нам усім: бу дзем бе раг чы род і сям’ю, — 
бу дзем не смя рот ныя».

ма гія для шчас ця 

«Чы таць» узо ры з ар на мен таў ці-
ка ва і не так прос та, як мо жа спа чат-
ку пад ацца. Бо май стры ха, ства ра ю-
чы тка ны ці вы шы ва ны твор па вод ле 
ней ка га ўзо ру, да да ва ла ў яго неш та 
сваё, пры дум ля ла ўлас ныя эле мен ты 
ар на мен ту. І атрым лі ва ла ся, што, ня-
гле дзя чы на вон ка ва па доб ныя фі гу-
ры, у кож най маг ло быць сваё ад мет-
нае зна чэн не. Для пры кла ду возь мем 
сім вал Зор кі. Ка лі яна апраў ле ная 
пыш ным вян ком і квет ка вай гір лян-
дай — гэ та воб раз Ма ці. Звы чай на га 
ча ла ве ка па зна чае та кая ж зор ка, але 
з ін шым аб рам лен нем: больш бед ным, 
якое скла да ец ца з прос тых сі мет рыч-
ных шыў коў. Бог Спа рыш, які ад каз вае 
за ўрад лі васць, ма ля ваў ся ў вы гля дзе 
ра зет кі, вон ка ва так са ма па доб най да 
Зор кі, якая скла да ла ся з ча ты рох жыт-
ніх ка лас коў. Вя до ма, вы шы тыя на па-
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лат не сім ва лы — вель мі схе ма тыч ныя, 
і трэ ба яшчэ зда га дац ца, што ма ец ца 
на ўва зе пад ма лень кі мі ры сач ка мі: 
пша ніч ны ка ла сок ці тыя ж со неч ныя 
пра мя ні… Та му трак тоў кі ар на мен ту 
як у да след чы каў, так і ў ін тэр нэ це — 
роз ныя. Гэ та як раз гля даць кар ці ну ў 
сты лі, на прык лад, ку біз му: у яе ёсць 
наз ва, але ж кож ны ба чыць, ра зу мее 
мас тац кае па слан не па-свой му.

Мож на ўя віць са бе, як май стры ха, 
пе рад тым як рас па чаць пра цу, грун-
тоў на пра дум ва ла сю жэт, кам па зі цыю, 
ка ла рыт бу ду ча га тва рэн ня. Да рэ чы, 
асноў ны ко лер ар на мен ту, вы шы та га 
на бе лым фо не — чыр во ны. Ён ува-
саб ляў Сон ца, Кроў як сім вал жыц ця. 
Паз ней да даў ся чор ны, але толь кі каб 
ад ця ніць, пад крэс ліць чыр во ны. Так-
са ма вы ка рыс тоў ва лі ся і сі нія, жоў-
тыя ко ле ры.

Пра што ж ма ры ла жан чы на? 
Пра ка хан не, вя до ма, шчас лі вае за-
муж жа, пра дзе так. Пра тое і «пра сі-
лі» яе ру кі, вы шы ва ю чы свое асаб-
лі вую «ма літ ву» Бо гу. На бе лай 
тка ні не з’яў ля лі ся га луб кі, квет-
кі, вась мі кан цо вая зор ка — сім-
вал му жа. Зра зу ме ла, што та кая 
рэч — руч нік або по кры ва, а мо-
жа і ка шу ля бу ду ча му му жу, — 
«за ра джа лі ся» ад май стры хі 
моц най энер ге ты кай, якая 
скла да ла ся з вя лі ка га жа дан-
ня і ве ры ў тое, што ўсё збу-
дзец ца. Мне зда ец ца, гэ та і 
ёсць тая «ма гія», у якую ве-
ры лі, якой ва ло да лі на шы 
прод кі. Бо дум ка ма тэ ры яль-
ная, яна мае свой «за рад» — гэ-
та ўжо да ка за на на ву коў ца мі 
экс пе ры мен таль ным шля хам. Не 
так даў но чы та ла пра но выя да сле-
да ван ні, якія пра во дзі лі ся з удзе-
лам ча ла ве ка. Яго пра сі лі па ду маць 
пра ка гось ці, а по тым фік са ва лі на 
звыш ад чу валь ных пры бо рах, як ад 
ча ла ве ка ад дзя ляў ся воб раз та го, пра 
ка го ён ду мае. І чым больш пад до-
след ны кан цэнт ра ваў ся на тым воб ра-
зе, тым боль шым у па ме рах ста на віў ся 
яго фан том. Вось так яны і ге не ру юц ца 
ў пра сто ры — на шы па зі тыў ныя і не га-
тыў ныя дум кі… Пра шчу ры, ве ду ны (а 
вя дун — ад сло ва «ве даць») спрад ве ку 
пра тыя па та ем ныя сі лы ве да лі. І пе-
рад алі жыц це сцвяр джаль нае ве дан не 
нам, на шчад кам: праз на род ныя ар на-
мен ты ў тым лі ку.

Алі са Гюн гер 
symbal.by

symbal.by

onliner.by
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у  
кож на га з нас, як вя-
до ма, успры ман не та-
го ці ін ша га пра дук ту 
мас тац кай твор час-
ці — суб’ ек тыў нае. І 
я, як аў тар, які не прэ-
тэн дуе на ро лю кры-
ты ка, раз ва жа ю чы аб 

прэм’ е ры ку па лаў цаў, не вы клю чэн не. 
Та му і па дзя лю ся сва і мі аса біс ты мі 
ўра жан ня мі.

Даў но ўжо мне, спрак ты ка ва на-
му гле да чу, не ўда ва ла ся ад чуць ра-
дасць та ко га су цэль на га ўспры ман ня 
па ста ноў кі, ка лі тваю ўва гу, цал кам 
за хоп ле ная сцэ ніч ным дзе ян нем, не 
вы слізг вае ні на хві лі ну. Бо ча го ж 
хаваць: пад час яко га-не будзь мля ва 

бя гу ча га спек так ля ні з та го ні з гэ та-
га рап там па чы на еш ду маць, ска жам, 
пра на ва год няе ме ню, ці яшчэ пра 
што-не будзь. А «Ка ра ля Лі ра» гля дзе-
ла, услу хоў ва ю чы ся ў вы дат ны тэкст у 
бліс ку чым пе ра кла дзе Юр кі Гаў ру ка, 
што на зы ва ец ца, на ад ным ды хан ні, 
не за ўва жа ю чы, як пра ля цеў час. Аж 
да та го фі наль на га мо ман ту, ка лі Бла-
зан (Аляк сандр Ка зе ла) пе ра ўтва рыў 
у кры жы руч кі ка ля сак, на якіх ля-
жа лі тыя, хто за вяр шыў свой зям ны 
шлях, а сам пай шоў у глы бі ню сцэ ны, 
пад ня ўся на ўмоў ную лес віч ку і не як 
па-дзі ця чы пад няў ру кі ў ба кі, ды так і 
застыў, так бы мо віць: я — рас пя ты. У 
тым, па-мой му, і ўся соль па ста ноў кі: 
толь кі ўмей уба чыць.

Та кім чы нам, пра што спектакль? 
Пра на шу сла бую здоль насць ба чыць 
іс ці ну, за хоў ваць чыс ці ню ду шы, кім 
бы мы ні бы лі: ка ра ля мі, алі гар ха мі, 
ся ля на мі…Та му і здрадж ва ем са бе, 
кра і не, бліз кім, адзін ад на му…

Спек такль доў жыў ся дзве га дзі ны 
пяць дзясят мінут з ант рак там. За гэ-
ты час не ха це ла ся, дак лад ней, на ват 
не ўда ва ла ся што-не будзь за фік са ваць 
з та го, што спат рэ біц ца для ар ты ку ла, 
а пад час ант рак ту на ват раз маў ляць. 
На столь кі бы ла эма цый на ўцяг ну тая ў 
вір ту аль ны свет шэкс пі раў скіх  страс-
цей, што розум ска рыў ся, па збаў ле ны 
маг чы мас ці прэ па ра ваць сцэ ніч нае 
па лат но, за да ваць пы тан ні: што ды як, 
ды ча му так, а не гэ так…

цяж КА быць Дзі цем

Першую прэм’еру юбілейнага сезону — «Кароль Лір» Вільяма Шэкспіра — дынамічна і яскрава сыгралі ў 
Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля — мастацкі кіраўнік 
тэатра Мікалай Пінігін, мастак-сцэнограф — Кацярына Шымановіч. Настрой у спектаклі купалаўцаў стварае і 
музыка Андрэя Зубрыча. А крэатыўную афішу да пастаноўкі прыдумаў Уладзімір Цэслер, які набыў сабе імідж 
чалавека-брэнда. Яе можна ўбачыць побач з галоўным уваходам у будынак тэатра.

У ролі караля Ліра — Віктар Манаеў, народны артыст Беларусі
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Пры зна ю ся: да ча го ж пры ем нае 
па чуц цё, якое ахоп лі вае ця бе пас ля 
па глыб лен ня ў ін шы свет і ней кі час 
не ад пус кае. А на пы тан ні: ну як та бе? 
спа да ба ла ся? а ча му? — так і хо чац ца 
ад ка заць па-дзі ця чы — та му што… 
Мне яшчэ так са ма па да ба ец ца, як ад-
ка зы са мі па са бе па чы на юць па сту по-
ва вы яў ляц ца ў свя до мас ці…

Спек такль «Ка роль Лір» у аў тар-
скай ін тэр прэ та цыі Мі ка лая Пі ні гі на 
мне да ду шы. Перш за ўсё та му, што гэ-
тая па за ча са вая па ста ноў ка — пра ўсё. 
І пра нас з ва мі. Вы клі кае алюзіі з га-
нар лі вас цю і эга цэнт рыз мам, якія квіт-
не юць у ча ла ве ку ў лю бы час і ў лю бой 
дзяр жа ве. І ў нас з ва мі. З ты мі якас ця-
мі, якія пры вод зяць да са мых, мяк ка 
ка жу чы, не леп шых, а ча сам да не зва-
рот ных на ступ стваў. Як у сям’і, так і ва 
ўла дзе. І пра на шыя сла басці спек такль 
і здоль насць толь кі пад уда ра мі лё су, 
які мы са мі спа ра джа ем, да кра нуц ца 
хоць кры ху да іс ці ны. Вось зда ец ца, 
штось ці га лоў нае мы нарэшце зра зу-
ме лі, і збіраемся жыць па-ін ша му, дык 
не: іс ці на, якую ад чу лі, знік ла, вы слізг-
ну ла, як і здоль насць: лю біць сэр цам.

Вя до ма, тра ге дыю Ка ра ля Лі ра на-
ўрад ці мож на су ад но сіць з тра ге ды я мі 
ў жыц ці звы чай ных лю дзей. Я і не су ад-
но шу, ра зу ме ю чы: «в каждой норушке 
свои погремушки», як кажуць русскія. 
І ўсё ж пы тан не на прош ва ец ца: ча му 
мы та кія, ча му не гарманічныя іс то-
ты? Ні бы жы вём на раз ло ме важ ных 
жыц цё вых каш тоў нас цяў: ду ма ем ад-
но, га во рым другое, ро бім трэ цяе… І ў 
кож на га — свая праў да. Але кож на га, 
як ска заў у ад ным з ін тэр в’ю, Мі ка лай 
Пі ні гін, мож на апраў даць. Ён жа і вы-
ка заў зда гад ку: да та кой вы сно вы, як 
ча ла век з вя лі кім жыц цё вым до све дам, 
ста лы і муд ры, мог прый сці і Шэкс пір.

Та му і мне ўсіх у но вым спек так лі 
ку па лаў цаў — шка да. І ўсіх так са ма хо-
чац ца апраў даць. Перш за ўсё Лі ра (Вік-
тар Ма на еў, на род ны ар тыст Бе ла ру сі). 
Коль кі ў ак цё ра ў ма люн ку ро лі эмо цый 
і за па лу, коль кі псі ха ла гіз му! І коль кі 
на плас та ван няў, якія пры хоў ва юць са-
праўд нае нут ро Лі ра-ка ра ля і ча ла ве ка! 
Тое са мае чыс тае, не за мут не нае «дзіця», 
якое злёг ку пры ад кры ец ца ў яго вар’ яц-
тве. І якое і ў на шым жыц ці вельмі глыбо-
ка схаванае, і яго не пры ня та афі ша ваць.  

Для мяне  
«Кароль Лір» —  

не п’еса адной думкі, 
а сапраўдны 

універсум. Адна 
з самых лепшых п’ес 

Шэкспіра (а мо, 
і самая), напісаная ім 

у сталым веку, калі ён 
усё зразумеў. Сказаць, 

пра што яна, я не 
змагу. Гэтак жа, калі 

цяпер спытаць вас, 
пра што Евангелле. 

Растлумачыць 
немагчыма. Пра ўсё.

Мікалай Пінігін

Раман Падаляка (Герцаг Альбані) і Дзмітрый есяневіч (Герцаг корнуал)
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Ак цёр, ку па ю чы ся ў ро лі, сыг рае то са-
ма ўлю бё на га, за хоп ле на га сва ёй ве ліч-
чу ка ра ля, які пры вык да сла вас лоўя 
і ра ба леп ства, то ша ла пут ную асо бу, 
якая згу ляе ў шчод расць — і тым са мым 
знішчыць дзяржаву. Лір Ма на е ва — і 
бяс кон ца стом ле ны, са ста рэ лы ча ла век, 
які су тык нуў ся з абы яка вас цю і на ват з 
жорст кас цю да чок. Ён па ўста не пе рад 
на мі як іс то та ў бе лай воп рат цы, з ад-
кры тай, на коль кі гэ та маг чы ма, дзіця-
чай ду шой, яко му не пад сі лу яе боль… 
І та кі Лір, па-мой му, хут чэй не вар’ ят, а 
ка роль, які вы браў вар’ яц тва як шчыт, 
пад пры крыц цём яко га мож на хоць тро-
хі вы ка заць сваё пра свят лен не ў іс ці ну.

Мност ва бліс ку чых ак цё раў было 
ў све це, якія іг ра лі Лі ра, па чы на ю чы 
з 1606 го да: тады п’е са бы ла ўпер шы-
ню па стаў ле ная. На слы ху мно гія імё-
ны ге ні яль ных вы ка наў цаў: Лоў рэнс 
Аліўе, Эн та ні Хоп кінс, Кан стан цін 
Рай кін, Па вел Ма ча лаў… У Бе ла ру сі, 
сведчаць тэатразнаўцы, «Лі ра» іг ра лі 
толь кі ў трох тэ ат рах — у Рус кім, Тэ-
ат ры імя Яку ба Ко ла са ў Ві цеб ску ды ў 
Тэ ат ры бе ла рус кай дра ма тур гіі.

І вось ця пер упер шы ню на сцэ не 
Тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы ў ро лі Лі ра 
Вік тар Ма на еў. Не ма гу ў гэ тай су вя-
зі не ўспом ніць і бліс ку ча га эс тон ска га 
ак цё ра Юры Яр ве та ў ро лі Лі ра ў мас-
тац кай кі на стуж цы Ры го ра Ко зін ца-
ва «Ка роль Лір» (1970). Помніцца, як 
не маг ла без слёз гля дзець фраг мен ты 
кар ці ны з яго ўдзе лам: так глы бо ка Лір 
па кута ваў, усве дам ля ю чы сваё ня пра-
вед нае жыц цё.

Спек такль Пі ні гі на  — ні на-
ўпрост пра ўла ду, ні пра ся мей ныя 

ад но сі ны. Гэ та і не «тра ге дыя з сва-
я ка мі» ў яе чыс тым вы гля дзе, як з 
лёг кай іро ні яй вы зна чы ла ге ні яль-
ны твор Шэкс пі ра ў свой час Ма ры-
на Цвя та е ва. І ў той жа час га вор ка 
ледзь-ледзь і пра іх, са мых бліз кіх 
сва я коў. Што і па тлу ма чыў Мі ка-
лай Мі ка ла е віч у ін тэр в’ю «Ком со-
моль ской пра вде»» (https://www.
kp.by/daіly/27072/4141844/). «Для 
мя не «Ка роль Лір» — не п’е са ад ной 
дум кі, а са праўд ны уні вер сум. Ад на з 
са мых леп шых п’ес Шэкс пі ра (а мо, і 
са мая), на пі са ная ім у ста лым уз рос-
це, ка лі ён усё зра зу меў. Ска заць, пра 
што яна, я не зма гу. Гэ так жа, ка лі ця-

пер спы таць вас, пра што Еван гел ле. 
Рас тлу ма чыць не маг чы ма…» 

Гэ ты спек такль і пра лі ха, якое спа-
кон ве ку вя дзе ба раць бу з да бром. І пра 
да бро, якое вы му ша на ха вац ца пад мас-
кай, як у Кен та (Ігар Сі гаў), ча ла ве ка 
доб рай ду шы, вы гна на га Лі рам за тое, 
што ад ва жыў ся ска заць яму праў ду пра 
шчы расць Кар дэ ліі, ма лод шай дач кі. І як 
у вы са ка род на га Эд га ра (Па вел Аст ра-
вух), сы на Гра фа Глос тэ ра (Анд рэй Гра-
да бо еў), аб га во ра на га бра там Эд мун дам 
(Іван Трус), па за шлюб ным сы нам Глос-
тэ ра. І пра два іс тасць пры ро ды ча ла ве-
чай. Ну не здар ма ж і ка ро на раз ры ва ец-
ца на дзве част кі, як і са мо ка ра леў ства, 
якое ля жыць на па чат ку спек так ля ў 
вы гля дзе кар ты-ды ва на ка ля ног ка ра ля 
Лі ра. Каралеўства дзе ліц ца, як мя са, па-
між Га нерыл ью і Рэ га най. І ста но віц ца 
кры ва вы мі ман ты я мі ў абедз вюх да чок. 
На дзве част кі раз ры ва ец ца і трон Лі ра.

Дэ ка ра цыі Ка ця ры ны Шы ма но віч 
(пра яе на стар. 48) вы ка на ны з ад-

мыс ло вым гус там. Вы ра ша ныя ў сты-
ліс ты цы мі ні ма ліз му, яны на гад ва юць 
ін тэр’ еры на паў пус тых зам каў шэкс пі-
раў скіх ча соў. Дзе ян не раз горт ва ец ца 
ў пра сто ры, не аб ця жа ра най мэб ляй. 
Толь кі тры вер ты каль ныя чор ныя 
шыр мы па дзя ля юць пра сто ру сцэ ны. І 
ў той пра сто ры ак цё рам іс на ваць кам-
форт на. Зруч на, ска жам, вы цяг ваць з 
«дзі рак» у «сце нах» плас ты ка выя труб-
кі-мя чы, не скла да на гру зіць «тру пы» 
на ка ляс кі, якія на гад ва юць пры ста са-
ван ні для пе ра воз кі мяс ных туш або 
ін шых пра дук то вых гру заў у ве лі зар-
ным су пер мар ке це з бо ку склад скіх 
па мяш кан няў.

За хап ля юць гледочоў і кас цю мы з 
су час най тэкс ту ры: яны толь кі ад да-
ле на на гад ва юць шэкс пі раў скую эпо ху 
з яе ры цар скі мі да спе ха мі. Дзя ку ю чы 
фрэн чу, га лі фэ, бо там, а так са ма жа-
но чым ба ле ро такія ўборы маг лі быць 
да рэ чны мі і ў спек так лях пра на шы дні. 
Ці ка вая дэ таль — бліс ку чыя бо ты. У іх 
абу тыя ўсе без вы клю чэн ня ге роі спек-
так ля. Ка лі я па ці ка ві ла ся ў сцэ ног ра фа, 
якую сэн са вую на груз ку яны ня суць, 
мяр ку ю чы, што та кі абу так сім ва лі зуе 
фар маль ны стыль уза е ма ад но сін па між 
ге ро я мі, так бы мо віць, усё на па каз, Ка-
ця за смя я ла ся і ска за ла:

— Ну, я не ве даю... Гэ та прос та 
пры го жа.

І са праў ды, бліс ку чыя бо ты — гэ та 
пры го жа, эс тэ тыч на. Кас цю мы пер са-
на жаў — усе стыль ныя, ураж ва юць ко-
ле ра мі. У спек так лі вы ка рыс тоў ва юц ца 
ко ле ры яр кія: чыр во ны, чор ны, бе лы, 
жоў ты. Ёсць і гуль ня свят ла. Колеры 
і святло ства ра юць агуль ны на строй, 
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ад люст роў ва юць па чуц ці пер са на жаў 
у тых ці ін шых мі зан сцэ нах. Ёсць і сім-
ва лы: чыр во ныя сту жач кі — гэ та кроў 
з ран, мя чы, якія ста но вяц ца кры жа мі 
на над ма гіл лях. А рулон се на, які Лір 
у дру гім ак це і ко ціць, і ся дзіць пад ім, 
ха ва ю чы ся ад не па га дзі — сім вал, па-
мой му, шмат знач ны, дае пад ста ву для 
раз ва жан няў.

Сцэ наг ра фію і кас цю мы ў «Ка ра лі 
Лі ры» жур на ліс ты хва ляць на пе ра бой. 
Не ка то рыя на ват схіль ныя ста віць у 
за слу гу толь кі мас та ку розныя кра-
самоўныя зна ход кі ў спек так лі, з чым 
не ма гу па га дзіц ца. Бо сцэ наг ра фіч нае 
ра шэн не, ведаю, не маг чы ма без узгад-

нен ня з рэ жы сё рам. Гэ та ж агуль ны 
твор чы пра цэс!

— Мы ўсе зна ход кі з Мі ка ла ем 
Мі ка ла е ві чам аб мяр коў ва лі, неш та 
ка рэк та ва лі, ад не ча га ад маў ля лі ся, 
неш та змень ва лі… І ўсё гэ та для та го, 
каб зра біць доб ры спек такль, — тлу ма-
чыць Ка ця.

Ся род ак цёр скіх ра бот ста рэй ша-
га па ка лен ня акра мя Лі ра-Ма на е ва 
за слу гоў ва юць ува гі Граф Кент Іга-
ра Сі го ва і Граф Глос тэр Аляк санд ра 
Гра да бо е ва. Кент — пе ра ка на ны пры-
хіль нік даб ра і свай го ка ра ля. І гэ ты 
стры жань у ім нязломны на пра ця гу 
спек так ля, хоць і ха ва ец ца пад мас кай. 
Глос тэр у Гра да бо е ва — мяк кі ды хіст-
кі, яго лёг ка збіць з пан та лы ку. Та му 
і па збаў ля ец ца ён вачэй, што не ўмее 
імі «правільна бачыць». Вы са ка род ны 
Гер цаг Ал ба ні, муж Га не рыл ьі. У Ра-
ма на Па да ля кі ён — са праўд ны ва яр, 
вы пра мень вае і сі лу, і на дзей насць. У 
той час як Гер цаг Кар ну ал Дзміт рыя 

Еся не ві ча — ча ла век пры мі тыў ны, 
не за дум ва ец ца пра вы со кія ма тэ-
рыі. Ён — гру бы хіт рун, па збаў ле ны 
тон ка сці, улас ці вай яго са слоўю. І па-
да ец ца, што па тра піў ён ту ды вы пад-
ко ва. Агід ны бас тард Эд мунд у Іва на 
Тру са, ён — пры ста са ва нец, які шу-
кае вы га ды толь кі для ся бе. Па чвар-
ны мі вы гля да юць яго ныя ру хі. Трус 
хо дзіць на паў са гну тых на гах, уцяг-
нуў шы га ла ву ў пле чы, чым на гад вае 
злую ка зур ку ці на ват па ву ка. Ру хі ж 
ілюст ру юць нут ро под ла га ра ба, які ў 
спры яль ных умо вах мо жа рас пра міц-
ца і стаць ха мам. А Ос вальд, два рэц кі 
Га не рыл ьі ў Анд рэя Дро бы ша — сноб, 

які слу жыць сва ёй гас па ды ні як выд-
рэ сі ра ва ны са ба ка.

За ўва жу, спек такль іг ра ец ца дву ма 
скла да мі ак цё раў, дзе ю чых асоб у па-
ста ноў цы — 20 ра зам з тру ба чом. Але 
ка роль — адзін. І Блазан адзін так са ма.

У «Ка ра лі Лі ры» тры жа но чыя ро-
лі. Я ба чы ла Га не рыл ью Вік то рыі Чаў-
лыт кі, Рэ га ну Ва лян ці ны Гар цу е вай 
і Кар дэ лію Мар ты Го лу бе вай. Без су-
мне ву, кож ная з зор ных ку па лаў скіх 
ак трыс на сва ім мес цы. У пер шым ак-
це дзве ста рэй шыя сяст ры цы за да юць 
тон, зма га ю чы ся за спад чы ну. За пэў-
ні вае баць ку ў сва ёй бяз меж най лю-
бо ві ста рэй шая Га не рыл ья, ад кры тая 
сцер ва, яна ні бы скан дуе на пло шчы 
сло вы, якія ілюст ру юць лю боў і ад да-
насць. Пры зна ю ся, гу чыць і пош ла, і 
гру ба. А ў Рэ га ны, сцер вы за ву а ля ва-
най, яны льюц ца ліс лі вай сла вес най 
ра кой, якую мож на пры няць за праў-
ду. Ма лод шая ж Кар дэ лія ці хая, пя-
шчот ная і адэ кват ная: не ўмее ні ліс-

лі віць, ні хлу сіць. І яе бе лае адзен не ў 
ад роз нен не ад чор на-чыр во ных сяст-
рын скіх сім ва лі зуе чыс ці ню і без за-
ган насць.

Ці ка ва бы ло на зі раць за Блаз нам 
Аляк санд ра Ка зе лы. Яго Бла зан па па-
во дзі нах — дзі ця, чыс тая, со неч ная ду-
ша. Не здар ма ж яго апра ну лі і ў кас цюм 
жоў та га ко ле ру. Ён— не сар кас тыч ны 
фі ло саф, не аб вя шчае іс ці ну, ні над чым 
не смя ец ца, а толь кі пра га вор вае сло вы 
так, як ро бяць тое дзе ці, якія ве да юць 
са праў ды і пра чыс ці ню ду шы, і пра 
тое, што на ту раль на, а што пры твор-
ства. Бла зан — як люс тэр ка той глы бін-
най чыс ці ні Ка ра ля Лі ра, якую ён сам у 

са бе для ся бе ледзь ад крые, ка лі аб ды ме 
не жы вое це ла Кар дэ ліі.

Фі нал спе как ля та кі эфект ны, такі 
па дум цы, асацыяцыях, пачуццях моц-
ны, што ідзе ма роз па ску ры. На аван-
сцэ не на тых са мых гру за вых «су пер-
мар кец кіх» ка ляс ках сем це лаў: Ка ра ля 
Лі ра, Кар дэ ліі, Эд мун да, Ос валь да… 
Усіх іх, пра вых і ві на ва тых, па яд на ла 
смерць.

Спа кой на, ні бы гу ляе дзі ця, без 
мі тус ні і рос па чы, Бла зан, паў та ру ся, 
прой дзе ўздоўж кож на га і транс фар-
муе вертыкальна пастаўленыя руч кі 
ка ляс ак у кры жы. А сам на кі ру ец ца 
ў глы бі ню сцэ ны, уз ле зе па лес віч цы, 
якая на га да ла мне тыя, што на дзі ця-
чых пля цоў ках для гуль ні, па вер нец ца 
да нас тва рам, раз вя дзе ру кі ў ба кі — і 
застанецца самарас пя тым.

І мы ўба чым тое, што змо жам уба-
чыць. Кожны — сваё.

Ва лян ці на жда но віч.
Фота прадастаўлены тэатрам імя Янкі купалы.

Ігар Сігоў (Граф кент) Аляксандр казела (Блазан). У яго капелюшы — Віктар Манаеў
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ККацярына Шымановіч — адна з таленавітых вучаніц 
народнага мастака Беларусі Барыса Герлавана, вы-

пускніца Акадэміі мастацтваў. За параўнальна 
невялікі перыяд працы ў прафесіі паставіла 

спектаклі, якія звярнулі на сябе ўвагу тэа-
тральнай грамадскасці. А яшчэ паспела на-

быць імідж крэатыўнага і стыльнага маста-
ка-сцэнографа.

Адна з маіх калегаў неяк параўнала яе 
з дзяўчынкай-лялькай Суок з кінафільма 
«Тры таўстуны», створанага паводле каз-
кі Юрыя Алешы ў 1966 годзе. Дазволю 
сабе працытаваць гэта вобразнае па-

раўнанне.
«Галава Суок  — парцалянавы 

твар з незвычайнымі, майстэрскай 
лепкі рысамі, з трыкутнікамі пад-

крэслена тэатральных броваў, з 
расчыненымі вачыма. Першае 

ўражанне ад Кацярыны Шы-
мановіч — стрыжаная ляль-
ка спадчынніка Туці: тут 
шарніры, тут вось дрот, 
там ключык для завода. 
Цік-так — і падміргнуць 
вочы, ажывуць пальцы, 
з-пад якіх у чарговы раз 
пасыплецца-пальецца 
нешта незвычайнае і ча-
роўнае…».

Гэта дзіўная, 
незвычайная Каця...

Штрыхі да партрэта 
тэатральНай 

мастачкі 

Калі ў цябе ў душы засталася хоць  
адна квітнеючая галінка, то на яе заўсёды  

сядзе спеўная птушка 

Усходняя мудрасць 

48 беларусь.belarus
студзень   2020

таленты



Чаму Суок, спытала я ў Каці.
— Цяжка сказаць. Напэўна, гэта проста асацыяцыі. Бо 

Суок — дзіўная. І я, мабыць, таксама. А можа ўся справа ў 
стрыжцы, — пажартавала мая візаві.

Дзіўны, дзіўная, дзіўныя — гэтыя вызначэнні ў Каця-
рыны, наколькі я зразумела з гутаркі з ёй, азначаюць аба-
вязкова нешта незвычайнае. Гэта значыць — не як усе, тое, 
што вылучаецца з шэрага натоўпу. Гэта можа быць чалавек, 
карціна, касцюм, група людзей, спектакль, адносіны паміж 
людзьмі…

Такая і яна сама, гэтая абаяльная, надзвычай мілая 
25-гадовая мастачка. На яе немагчыма не звярнуць увагі. 
Дапытлівы, вельмі сур’ёзны погляд і здольнасць імгненна 
зрэагаваць на жарт — заразліва, па-дзіцячы засмяяцца, 
а то нават і заплакаць, калі вельмі расчуліцца. Дзіўна, як 
дакладна, лепш не прыдумаеш, прымеціла калега гэтую 
Каціну асаблівасць — хутка ўключацца ў струмень жыцця, 
імгненна рэагаваць на што б там ні было. Так, верагодна, з 
ёй цяпер адбываецца і ў прафесіі: прачытае п’есу — і напе-
рад, хутчэй тварыць!

А ў прафесіі пакуль — хваля поспехаў. Чаго толькі «Ка-
роль Лір» варты! Яе першы самастойны спектакль на вя-
лікай сцэне Купалаўскага тэатра! Ды яшчэ з кім! З куль-
тавым рэжысёрам Мікалаем Пінігіным! Да таго разам з 
мужам, сцэнографам Сяргеем Ашухам, Каця працавала 
над нашумелай прэм’ерай мінулага сезону — спектаклем 
«Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавя-
даннях», рэжысёр-пастаноўшчык Алена Ганум. Яшчэ раней 
разам з ім стварала дэкарацыі, касцюмы да спектакля «Зям-
ля Эльзы» на Камернай сцэне, які таксама ставіла Ганум. Там 
жа ішла і самая першая яе пастаноўка — «Запалкi», рэжы-
сёр-пастаноўшчык Таццяна Ларына. А «Радзіва “Прудок”» 
Рамана Падалякі паводле п’есы Андруся Горвата дагэтуль 
пракатваецца з аншлагамі. Дарэчы, за гэты спектакль, як і 
за «Запалкі», ёй прысудзілі прэстыжную прэмію імя Івана 
Ушакова, вядомага беларускага мастака-сцэнографа. Каця 
і аўтар касцюмаў да оперы «Сельскі гонар» П’етры Маска-
ньі ў Вялікім тэатры, дзе працуе мастаком. Некалькі гадоў 
запар адказвае і за мастацкае афармленне Вялікага нава-
годняга балю. А цяпер у Вялікім разам з рэжысёрам-пас-
таноўшчыкам Дар’яй Пататуркай будзе ствараць сцэнагра-
фію і касцюмы да дзіцячай оперы «Коткін дом».

Як жа Каця вытрымлівае такі шчыльны графік занятас-
ці? Кажа: лёгка. Бо як інакш? Займаецца ж любімай справай! 
Для сябе яна зразумела важную рэч: трэба жыць, праца-
ваць і адпачываць так, каб атрымліваць ад усяго — ра дасць, 
задавальненне. А калі ўзнікаюць праблемы, то не хваля-
вацца, не перажываць, а дзейнічаць. Змена ў яе свядомасці 
адбылася ў аўстрыйскім Лінцы, у Кунст-універсітэце, дзе 
яна некалькі месяцаў вучылася дзякуючы міжнароднаму 
праекту па абмене студэнтамі. Там пазнаёмілася і пасябра-
вала з аднагодкамі з Польшчы, Румыніі. Яны, тлумачыць, 
больш свабодныя, чым мы, менш зацыкленыя на няўдачах. 
Лічаць лепшым сродкам ад іх — рухацца далей.

— Мне яшчэ пашчасціла, што вучылася ў сапраўднага 
майстра сцэнаграфіі. Ён даў нам прафесію. Мне не забыцца 
пра часы свайго студэнцтва. Праўда, і дагэтуль зрэдку можа 
прысніцца жах: нешта не атрымліваецца. Памятаю, як усё до-
бра пачыналася, як на працягу ўсяго першага семестра, у пе-
рыяд так званай фармальнай кампазіцыі, Барыс Федасеевіч 

кацярына Шымановіч — яшчэ студэнтка Акадэміі мастацтваў — 
перамагла на Дэльфійскіх гульнях-2012 у Астане

Прагляд кампазіцыі ў Акадэміі мастацтваў разам з сакурснікамі. 
Справа — Барыс Герлаван.
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мяне нават хваліў. І як прымаў мой праект. Вядома ж, я ра-
давалася. А потым пачалося... Рыдала, як і мае аднакурснікі: 
маўляў, нічога не атрымліваецца, нічога не паспяваю… А 
Герлаван патрабаваў аргументаў: чаму я раблю так, а не па-
іншаму? Прывядзі, казаў, неабвержныя доказы. Часам зда-
валася мне, што я ну проста памру, шукаючы тыя доказы…

І Каця яшчэ падзялілася тым, як працавала над макетам 
паводле незавершанага сцэнарыя «Мой брат памёр». Там 
у яе быў касмічны падыход да вырашэння, не побытавы. 
Макет яна зрабіла да тэрміну прагляду Герлаванам, а пасля 
яго — рэктарскай камісіяй. Радавалася, ганарылася, што 
паспела. А напярэдадні прагляду прымудрылася ўпасці… 
прама на макет. Ці спатыкнулася, ці за нешта зачапілася. 
Уся канструкцыя сагнулася… Гэта, прызнаецца, была ка-
тастрофа:

— Са мной здарылася істэрыка… Выратавалі мяне і 
праект бацькі: яны працавалі ўсю ноч, а мяне адправілі 
прэч, каб супакоілася. І ўсё выправілі. Як гэта ні смешна, 
але я і сапраўды супакоілася, пакатаўшыся на ровары.

Каця і цяпер з велізарнай удзячнасцю ўспамінае бясцэн-
ны досвед, набыты падчас вучобы ў Герлавана. Дзякуючы яму, 
кажа, яна стала загартаванай, больш мацнай, навучылася з 
гумарам ставіцца як да ўласных промахаў, так і да поспеху.

— Калі хваляць мяне за сцэнаграфію, мне, вядома, 
прыемна, але я ж не адна працавала. Колькі людзей робяць 
спектакль! Абмеркаванне ж дэкарацый, касцюмаў, нейкіх 
прыдумак — гэта момант сатворчасці рэжысёра і мастака, 
дыялог. Я, да прыкладу, магу прапанаваць тое, што хачу 
выкарыстаць у сцэнаграфіі, а рэжысёр, дапусцім, не лічыць 
тое, што мне вельмі падабаецца, неабходным. І я тады яго 
пераконваю, знаходжу аргументы, нешта даказваю…

Пэўна, школа Герлавана ў тым дапамагае: даказваць, ар-
гументаваць. Кажу пра тое Каці. Абедзве смяёмся.

Адкуль у ёй жылка мастака, цяга да творчасці?
Аказваецца, і сям’я ў Каці творчая. Мама Яўгенія Ры-

чардаўна — дызайнер, закончыла Мінскі мастацкі каледж 
імя Аляксея Глебава, яна яшчэ і псіхолаг. Тата Багдан Ула-
дзі мі ра віч вучыўся ў школе з мастацкім ухілам. Потым 
набыў медыцынскую спецыяльнасць, працаваў рэаніма-
толагам-анестэзіёлагам, а ў цяперашні час творча рэалізуе 
сябе ў мастацкай працы з металам і дрэвам. З маленства, 
колькі сябе памятае, Каця малявала, нешта майстравала… 
Дагэтуль яшчэ жывы Дзед Мароз з пап’е-машэ, якога ўсёй 
сям’ёй, яшчэ да нараджэння брата, яны ляпілі ды размалёў-
валі. Потым і з Мішкам ужо майстравалі з салёнага цеста 
забаўныя ёлачныя цацкі-фігуркі.

І гэта, як цяпер гавораць: гены. А яны ў Кацярыны, акра-
мя бацькоўскіх, і сапраўды творчыя. Можа калі-небудзь, 
як мая суразмоўца замовіць сабе генеалагічнае дрэва, то ў 
рада во дзе сярод сваякоў мы пабачым і кампазітараў, і вя-
домых арганізатараў музейнай справы, і музыкаў з музы-
казнаўцамі, і нават парачка журналістаў там знойдзецца… 
А пакуль ёй гаварыць пра тое не хочацца. Не яе гэта дасяг-
ненні. Зрэшты, Каця мае рацыю. Бо гены могуць і не рас-
крыцца, калі чалавек сам не напружваецца.

Ёй жа напружанне па душы, падабаецца пастаянная 
творчая ўключанасць. І пра яе саму хочацца яшчэ сказаць: 
Каця як той невялікі генератар, які дае творчы ток. Магу 
выказаць і здагадку: таму з ёй і рэжысёрам працаваць па-
дабаецца.

Дарэчы, яна доўга ў Дзеда Мароза верыла. І цяпер, калі 
я ў Каці спытала, чым парадаваў у Новы год яе муж, яна 
мяне паправіла: Дзед Мароз парадаваў…

Я, вядома ж, не ўстрымалася і ад пытання: як яна і Сяр-
гей, дзве творчыя асобы, разам ужываюцца. Нармальна, 
сказала, ім добра разам. Абодвум цікава і на працы, калі 
ёсць агульны праект, калі разам нешта ствараюць, і дома. 
Абодва ж занятыя справай, якая і аднаму, і другому падаба-

Для сябе Кацярына зразумела 
важную рэч: трэба жыць, 
працаваць і адпачываць так, 
каб атрымліваць ад усяго — 
радасць, задавальненне. А калі 
ўзнікаюць праблемы, то 
не хвалявацца, не перажываць, 
а дзейнічаць.

кацярына і Сальвадор Далі ў Нацыянальным музеі мастацтваў  
XXi стагоддзя ў Фігерасе (Іспанія) 
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ецца. Адзін аднаго лёгка разумеюць. Калі адразу не ўдаецца 
зразумець, то размаўляюць і прыходзяць да кансэнсусу. Ра-
зам яны і падарожнічаюць, адкрываючы для сябе новыя мес-
цы, новую культуру. Каці вельмі запала ў душу Іспанія. Гэта 
краіна камянёў, мудрагелістых формаў, кіпарысаў, кажа… 
Там яна, калі ўбачыла прыроду, зразумела, адкуль у любімых 
ёю іспанскіх мастакоў такое бачанне свету. Іспанскую пры-
роду цяжка, гаворыць, параўнаць з беларускімі краявідамі, 
лясамі і садамі, з елкамі, яблынямі і грушамі. У Аўстрыі Кацю 
ўразілі горы. А як жа мора, пытаюся. Падабаецца? Хіба можа 
не падабаецца: яно ж чарадзейнае. Упершыню яна ўбачыла 
мора ў адзінаццацігадовым узросце, калі іх з братам дзядулі 
з бабуляй павезлі ў Крым. Калі мора адкрылася воку, а тое 
здарылася ў Севастопалі на падыходзе да пляжа Учкуеўка, 
то Каця прыйшла ў невымоўнае захапленне. Добра памятае, 
як гучна крычалі разам з братам: мора! мора!.. І абдымаліся.

Чараўніцтва, казкі — яе канёк. Таму сярод любімых кні-
жак і фільмаў з дзяцінства — «Гары Потэр». А на маё пы-
танне, з чаго пачынаецца ў яе працэс прыдумвання дэкара-
цый, ці ёсць нейкі адпраўны пункт, яна адказала:

— Я ўжо ў адным з інтэрв’ю гаварыла пра тое, што доў-
га не разумела: як такі падрабязна апісаны свет, як у «Гары 
Потэры», можа быць прыдуманым. А потым адчула сама, 
як тое атрымліваецца. Усё адбываецца як бы само сабой. 
Няма ніякага адпраўнога пункту. Няма і думкі: вось цяпер 
я буду тварыць, ствараць дэкарацыі. Проста, пазнаёміўшы-
ся з п’есай, пачынаю жыць у тым свеце. І як бы бачу яго, 
адчуваю… Ён паступова выяўляецца ў маёй свядомасці, 
а потым і на сцэне. У тым ёсць сапраўды нешта чароўнае.

Магчыма, таму сярод любімых мастакоў, якія Кацю на-
тхняюць, сюрэалісты — Міро, Шагал, Кандзінскі, Малевіч, 
Магрыт… А Сяргей адкрыў для яе іспанскага абстракцы-
яніста Антоні Тапіеса. Таксама яна ў захапленні ад Сальва-
дора Далі. Ён для яе — «дзіўны», няпросты. Лічыць: такім і 
павінен быць мастак.

І я разумею Кацю, таму што сама прыхільніца сюр-
рэалізму, а ён несумяшчальны з логікай. У ім ёсць і магія, 
і чараўніцтва, і дзёрзкасць, якія дазваляюць выяўляцца 
ўяўленню, трансфармаваць вобразы, злучаць незлучальнае. 
Што, дарэчы, знаходзіць адбітак і ў Каціных дэкарацыях.

Вядома ж, і логікі ў яе прафесіі мастака-сцэнографа 
таксама звышдастаткова. Бо пасля таго, як зацверджаны 
макет спектакля, пачынаюцца зносіны з цэхамі: уступае ў 
сілу вытворчасць. Пытаюся ў Каці яшчэ, ці цяжкі для яе 
быў перыяд, калі працавала над «Каралём Лірам»? Ды не, 
кажа: не цяжкі, гэта так натуральна ў маёй працы, бо ад 
таго, што раблю, атрымліваю задавальненне. І мне чамусь-
ці ў гэты момант прыгадалася Суок, якая на пытанне, ці 
цяжка ёй быць лялькай, падумала: бываюць больш цяжкія 
дні, напрыклад, жангліраваць запаленай лямпай, ці рабіць 
двайное сальта-мартале…

Цікава, пра што падумала Каця, калі адказвала на пы-
танне: ці было ёй цяжка? Мяркую, падумала пра тое, пра 
што і сказала. Бо яна падаецца мне натурай цэльнай: словы 
адпаведныя думкам. І, дарэчы, наколькі я зразумела, Каця 
адчувае вялікую радасць ад вырашэння нават складаных 
творчых задач. А ўсё, па-мойму, таму, што — на пазітыўную 
жыццёвую хвалю настроена.

Валянціна ждановіч.
Фота з асабістага архіва кацярыны шымановіч.

Сцэна са спектакля «Радзіва “Прудок”»

Шмат цікавых дэталяў, прыдумак, якія характэрныя для стылю 
кацярыны-сцэнографа, у спектаклі «Радзіва “Прудок”» 

Сцэна са спектакля «Шляхціц Завальня,  
або Беларусь у фантастычных апавяданнях»
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сусВет
язэпа Драздовіча 

З кім толькі яго ні параўноўвалі: то з Леанарда да Вінчы, 

то з Мікалаем Рэрыхам… Але ўсе тыя супастаўленні здаюцца 

не вельмі пераканаўчымі. Мабыць, трэба прызнаць, што нічога 

падобнага да Язэпа Драздовіча не было ніколі і нідзе.

мастацтва
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так, яшчэ су час ні кі па раў ноў ва лі яго з Ле а нар да да 
Він чы па ўні вер саль нас ці ін та рэ саў і за хап лен няў. 
А ня даў на Су свет Язэ па Драз до ві ча па шы ры лі ў На-

цы я наль ным мас тац кім му зеі Бе ла ру сі, дзе ад бы ло ся ад-
крыц цё но ва га раз дзе ла па ста ян най экс па зі цыі, пры све-
ча на га твор час ці гэ тай не ар ды нар най асо бы. Экс па зі цыя ў 
за ле бе ла рус ка га мас тац тва кан ца дзе вят нац ца та га — пер-
шай па ло вы двац ца та га ста год дзяў па шы ра на жы ва піс ны мі 
і гра фіч ны мі пра ца мі мас та ка з фон даў му зея (не ка то рыя 
з іх ра ней ні ко лі не вы стаў ля лі ся), а так са ма так тыль ны мі 
кар ці на мі, пры зна ча ны мі для лю дзей з па ру шэн ня мі зро ку.

Акра мя та го, у  ін фа кі ёс ку па ста ян най экс па зі цыі і 
на афі цый ным сай це На цы я наль на га мас тац ка га му зея 
раз ме шча ны вір ту аль ны ар хіў, дзе мак сі маль на поў на прад-
стаў ле ны тэкс ты Язэ па Драз до ві ча. Уво гу ле сён ня ра бо ты 
мас та ка за хоў ва юц ца як у роз ных му зе ях і біб лі я тэ ках у Бе-
ла ру сі, так і за мя жой. Мно гія з іх ні ко лі не экс па на ва лі-
ся, не ка то рыя на ват не рэ пра ду цы ра ва ныя і ма ла вя до мыя 
не толь кі шы ро кай пуб лі цы, але і спе цы я ліс там. Вір ту аль-
ны ж ар хіў-му зей лік ві дуе гэ ты пра бел і тым са мым па шы-
рае ўяў лен ні аб шмат гран най спад чы не Язэ па Драз до ві ча.

Вар та ад зна чыць, што цэнт раль нае мес ца ў но вым раз-
дзе ле экс па зі цыі і ў вір ту аль най ар хі ве-му зеі зай ма юць пра-
цы Язэ па Драз до ві ча, пры све ча ныя кос ма су. Без су мне ву, 
мно гія тво ры «кас міч на га цык лу» (гра фі ка, жы ва піс, а так-
са ма над звы чай ці ка выя тэкс ты) — фе на ме наль ная з’я ва 
не толь кі ў бе ла рус кай, але і ў су свет най куль ту ры. За ха піў-
шы ся аст ра но мі яй, мас так на ча мі, час ця ком у сне «здзяйс-
няў па да рож жы» на да лё кія зор кі і пла не ты. Усё ўба ча нае 
на Ме ся цы, Мар се, Са тур не, Ве не ры — пры ро ду, га ра ды, 
жыц цё іх на сель ні каў — Драз до віч за ма лёў ваў, ува саб ляў 
у гра фі цы і жы ва пі се, апіс ваў у дзён ні ках і ў спе цы яль ных 
сшыт ках, боль шасць з якіх за хоў ва ец ца за ме жа мі Бе ла ру сі 
і да гэ та га ча су не дру ка ва ла ся. Мас тац кія тво ры і тэкс ты 
кас міч най тэ ма ты кі не па рыў на звя за ныя, уза е ма да паў-
ня юць адзін ад на го. У тэкс тах, у пры ват нас ці, пад-
ра бяз на рас шыф роў ва ец ца мно гае з та го, што 
ад люст ра ва на ў гра фіч ных і жы ва піс ных 
ра бо тах. Вір ту аль ны ар хіў-му зей дае маг-
чы масць упер шы ню злу чыць мас тац кія 
тво ры Драз до ві ча, пры све ча ныя кос ма-
су, і ад па вед ныя ўрыў кі з яго тэкс таў.

Но вы раз дзел па ста ян най экс па зі-
цыі На цы я наль на га мас тац ка га му-
зея Бе ла ру сі, у тым лі ку вір ту аль ны 
ар хіў-му зей — гэ та як па да рож жа 
ў ча роў ны, не ве ра год ны свет Язэ-
па Драз до ві ча. Ён бу дзе са праўд-
ным па да рун кам для пры хіль ні каў 
яго твор час ці, якіх вель мі шмат і 
ў на шай кра і не, і за мя жой. А для 
ка гось ці гэ та ста не са праўд ным ад-
крыц цём, хтось ці па шы рыць свае 
ўяў лен ні не  толь кі пра твор часць 
мас та ка, але і, маг чы ма, аб на прам-
ках раз віц ця бе ла рус кай куль ту ры ў 
цэ лым.

Воль га Ар хі па ва, вя ду чы на ву ко вы су-
пра цоў нік На цы я наль на га мас тац ка га 
му зея, пад крэс лі вае:

— Пра ект ажыц цёў ле ны на грант Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. 
У аб ноў ле ную экс па зі цыю ўклю ча ны жы ва піс ныя, гра фіч-
ныя ра бо ты, тэкс ты на ша га вы дат на га зем ля ка, ад ксе ра ка-
пі ра ва ныя ў Віль нюсе, ві дэа філь мы, так тыль ныя кар ці ны, 
якія мож на па ма цаць і на ват «па слу хаць». Нам ха це ла ся 
па ка заць усе гра ні твор час ці гэ тай не звы чай на адо ра най 
асо бы.

Без умоў на, у гіс то рыі бе ла рус кай куль ту ры асо ба Язэ-
па Драз до ві ча (1888–1954) зай мае асаб лі вае мес ца. Усё, 
што ён ра біў, бы ло пра сяк ну та па чуц цём кас міч на га, 

су свет на га раз ма ху. Ме на ві та ад сюль вы ні кае фе на ме наль-
насць твор час ці Драз до ві ча, у чым ліш ні раз пе ра кон вае і 
вы ста ва, якая пра хо дзіць у На цы я наль ным мас тац кім му зеі 
Бе ла ру сі.

Мно гія су час ні кі ша на ва лі Язэ па Драз до ві ча перш 
за ўсё як гра фі ка. Гэ тая част ка твор час ці па-свой-

му ад роз ні ва ла ся ад уся го ас тат ня га, ство ра-
на га ім. Гра фіч ная спад чы на Драз до ві ча 

ўраж вае і якас цю, і раз на стай нас цю, і 
коль кас цю. Ні ад на па езд ка Драз до ві ча 

не абы хо дзі ла ся без за ма лё вак мяс-
цо вай ар хі тэк ту ры: Віль ня, Мінск, 
Мір, На ва гра дак, мност ва рас кі-
да ных па ўсёй Бе ла ру сі вё са чак… 
І, як заў сё ды, Драз до віч не ха цеў 
за ста вац ца толь кі мас та ком  — 
паў сюль на за па шваў гіс та рыч ныя 
звест кі, ці ка віў ся мяс цо вы мі ле-
ген да мі, ча сам вёў ар хеа ла гіч ныя 
даследаванні.

Як ні дзіў на, геа гра фія па да-
рож жаў Язэ па Драз до ві ча вель мі 

аб ме жа ва ная. Па жыц ці ён па чаў па-
збя гаць да лё кіх зям ных ад лег лас цяў, 

не імк нуў ся ў эк за тыч ныя за меж ныя 
кра і ны, якія ва бяць раз на стай нас цю ўра-

жан няў. На ту раль на, ка лі не лі чыць «па лё-
ты ў кос мас», якія з пэў на га ча су здзяйс няў 

амаль кож ную ноч. Карацей, яго пры цяг-
ва лі ін шыя шля хі, і, зда ец ца, са мыя зві-
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ліс тыя марш ру ты ён пра клаў унут ры 
са мо га ся бе.

Вы зна чаль ным го дам у  жыц ці 
Язэ па Драз до ві ча стаў 1921-ы. Тады 
ў Віль ні быў ство ра ны Бе ла рус кі му-
зей. Гэ та бы ло са мае ба га тае — ты ся-
чы адзі нак — схо ві шча раз на стай ных 
ма тэ ры я лаў па гіс то рыі і куль ту ры 
Бе ла ру сі. Ад ным з пер шых па да рун-
каў му зею ста лі се рыі гра фіч ных ра-
бот Драз до ві ча — узо ры ста ра даў няй 
ар хі тэк ту ры і парт рэ ты по лац кіх кня-
зёў. Так ці інакш, з  та го ча су Драз до віч 
зноў і зноў з’яў ляў ся ў Бе ла рус кім му-
зеі. Пе ра да ваў ту ды лі та раль на ўсё ім 
зроб ле нае. І дзя ку ю чы  та му яго спад-
чы на 1920–30-х га доў, у ад роз нен не ад 
ран ніх тво раў і пас ля ва ен ных, ня дрэн-
на за ха ва ла ся.

Жы ва піс ная спад чы на май стра 
коль кас на са сту пае гра фіч най. Маг-
чы ма, пры чы на ў тым, што ў ад роз-
нен не ад гра фіч ных ра бот, боль шасць 
якіх вы ка на на ў стро гай ад па вед нас ці 
з «кла січ ны мі стан дар та мі», жы ва піс-
ныя па лот ны Язэ па Драз до ві ча заў сё-
ды ба лан са ва лі на хіст кай мя жы па між пра фе сій ным і на-
іў ным мас тац твам. Па доб на га ро ду «па меж ныя» фе но ме ны 
ча сам мо гуць бян тэ жыць, ста віць у ту пік, бо не ўпіс ва юц ца 
ні ў якія сіс тэ мы ка ар ды на таў. Але ме на ві та гэ тая «па меж-
насць», асаб лі вая ха рыз ма тыч насць, «не дас ка на ласць» тво-
раў пры цяг вае і за ча роў вае.

У сва ёй твор час ці Язэп Драз до віч з лёг кас цю па глыб ляў-
ся ў мі ну лае ці ля цеў у кас міч ныя пра сто ры, па дзеі «тут і 
ця пер» зда ва лі ся яму знач на менш ці ка вы мі для мас тац ка га 
ўва саб лен ня. Але заў сё ды ён за хоў ваў рэа ліс тыч ны прын-
цып, дак лад насць пе ра да чы дэ та ляў.

драз до віч быў пе ра ка на ны, што на дзе ле ны да рам пра-
зор лі вас ці. І з та кой жа лёг кас цю, з якой звяр таў ся 
ў да лё кае мі ну лае свай го краю, ён пра ні каў і ў кас-
міч ныя пра сто ры. З дня ў дзень ся дзеў у біб лі я тэ цы, 

праг на па глы на ю чы ўсю аст ра на міч ную лі та ра ту ру, якую 
мож на бы ло зда быць, і апус каў ся ў ча роў ныя сны, вы праў-
ля ю чы ся ў не звы чай ныя па да рож жы. Ён ванд ра ваў на да лё-
кія зор кі і пла не ты — Ме сяц, Марс, Са турн, Ве не ру, ба чыў 
вы дат най пры га жос ці пей за жы, раз гля даў не ве ра год ныя 
рас лі ны, жы вёл, на вед ваў не вя до мыя кра і ны, га ра ды, на зі-
раў жыц цё мяс цо вых жы ха роў. Ра ні цай ён скру пу лёз на, да 
дро бя зяў за піс ваў, да ку мен та ваў ўсё «ўба ча нае» і ў дзён ні ку, 
і ў спе цы яль ных сшыт ках, сшы ва ю чы іх по тым ў аль бо мы. 
Не ка то рыя з гэ тых гра фіч ных ліс тоў паз ней пе ра тва ра лі ся 
ў жы ва піс ныя па лот ны.

Пра свае нач ныя па лё ты ў кос мас ён па кі нуў дзя сят-
кі свед чан няў — гэ та жы ва піс, гра фі ка, тэкс ты. За Язэ пам 
Драз до ві чам тры ва ла за ма ца ваў ся ты тул «за сна валь ні ка 
кас міч най тэ мы ў бе ла рус кім мас тац тве».

Бес прэ цэ дэнт насць гэ тай част кі твор час ці Драз до ві-
ча за клю ча ец ца яшчэ і ў тым, што ён на да ваў за ма лёў кам 
і на тат кам пра кас міч ныя па да рож жах не столь кі мас тац-
кае зна чэн не, коль кі на ву ко вае. Праў да, ча сам сам вы каз ваў 

зда гад ку, што на зі рае не су час нае жыц цё, а бу ду чы ню. Пры 
тым ўсё ўба ча нае на ін шых пла не тах па да зро на на гад вае яму 
Бе ла русь. Да та го ж, усе па раў ноў ва ец ца з на ва коль ны мі бе-
ла рус кі мі рэа лі я мі.

Язэп Драз до віч не да жыў да та го мо ман ту, ка лі ча ла-
век па ля цеў у кос мас. У 1954 го ду вяс коў цы знай шлі яго ў 
не свя до мым ста не на да ро зе. За вез лі ў блі жэй шы шпі таль, 
дзе мас так па мёр.

не су мнен на, Драз до віч — ад на з най больш знач ных, 
са ма быт ных і не звы чай ных пер сон бе ла рус кай куль-
ту ры і мас тац тва. Твор чы дыя па зон май стра на столь-

кі раз на стай ны, што не маг чы ма ад нес ці яго да вы зна ча най 
плы ні, на прам ку, сты лю, ві ду дзей нас ці. Язэп быў не толь кі 
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та ле на ві тым мас та ком і скульп та рам, але і вы біт ным пісь-
мен ні кам, паэ там, на стаў ні кам, эт ног ра фам, фальк ла рыс-
там, фі ло са фам, ар хе о ла гам, тэ ат раль ным дзея чам, урэш це 
рэшт аст ра но мам. Не маг чы ма зра зу мець, як гэ ты ча ла век 
за свой ня доў гі, поў ны цяж кас цяў шлях здо леў аха піць та-
кую шмат гран насць жыц ця, спры яў ад ра джэн ню на цы я-
наль най куль ту ры, спаз на ваў ня зве да нае, ад кры ваў пе рад 
людзь мі дзве ры бу ду чы ні і да зва ляў ім ма рыць… Не вы пад-
ко ва бе ла рус кі мас так, су час нік Драз до ві ча Пётра Сер гі е віч 
на зваў твор цу «на шым ма лень кім па вя то вым Ле а нар да да 
Він чы».

Між тым жыц цё Язэ па Драз до ві ча пра хо дзі ла на фо не 
скла да ных гіс та рыч ных па дзей — Пер шай су свет най вай-

ны, у якой ён браў удзел, рэ ва лю цый-
ных пе ра ўтва рэн няў, Дру гой су свет-
най вай ны. На до лю мас та ка вы па ла 
шмат цяж кас цяў, звя за ных са скла да-
ны мі жыц цё вы мі ўмо ва мі, го ла дам і 
бед нас цю, ча ла ве чым не ра зу мен нем і 
адзі но тай.

На жаль, не звы чай нае све та ўспры-
ман не Драз до ві ча, за хап лен не кос ма-
сам і пла не та мі не знай шло вод гу ку 
ся род яго сяб роў і су час ні каў. Та ды 
яшчэ ні хто ў Бе ла ру сі і не ма рыў пра 
кас міч ныя па да рож жы, жыц цё на ін-
шых пла не тах, не ду маў, з ча го скла-
да юц ца коль цы Са тур на і як вы гля да-
юць жы ха ры гэ тае пла не ты. Але та кі 
лёс — до ля мно гіх твор цаў, на ву коў цаў, 
ге ні яў, якія апя рэ дзі лі свой час. Не зра-
зу ме лы людзь мі, Драз до віч па сту по ва 
пе ра тва ра ец ца ў мар гі на ла і са мот на-
га ча ла ве ка, аб раў шы сцеж ку «веч на га 

ванд роў ні ка» з бяс кон цы м рухам па род най зям лі. Ванд ру-
ю чы па Бе ла ру сі, ён збі раў і за піс ваў фальк лор, скла даў дыя-
лек тыч ныя слоў ні кі, зай маў ся ар хеа ло гі яй, ства рыў вя лі кую 
коль касць гра фіч ных за ма лё вак і ма ля ва ных ды ва ноў.

На сён няш ні дзень ці ка васць да асо бы Язэ па Драз до ві ча 
толь кі ўзрас тае. Пра хо дзяць вы ста вы, пле нэ ры і на ву ко выя 
кан фе рэн цыі ў яго го нар, вы да юц ца ма на гра фіі, пры све ча-
ныя твор час ці мас та ка, ства ра юц ца да ку мен таль ныя філь-
мы. Аст ра на міч ныя гі по тэ зы і яго ма ры аб па лё тах у кас міч-
ную пра сто ру цал кам ува со бі лі ся і пра цяг ва юць раз ві вац ца. 
Язэп Драз до віч ве рыў: «Прый дзе час… Мя не яшчэ па шу ка-
юць». І прад ка зан ні гэ та га дзі вос на га ча ла ве ка, са праўд на га 
пра ро ка спраў дзі лі ся.

мастацтва

55беларусь.belarus
студзень   2020



між ін шым, жы ва піс ныя тво ры 
Язэ па Драз до ві ча пры цяг ва-
юць ува гу сты ля вой і тэ ма-

тыч най раз на стай нас цю. Лю боў да 
гіс то рыі род на га краю і глы бо кае яе 
вы ву чэн не да зво лі лі мас та ку на пі саць 
кар ці ны, пры све ча ныя слаў на му мі ну-
ла му Бе ла ру сі. Ся род жы ва піс ных ра-
бот вы лу ча ец ца і «Аў та парт рэт», дзе 
май стар вы явіў тры ўлас ныя іпас та сі, 
тры ха рак тэр ныя ры сы сва ёй асо бы — 
Драз до віч-мас так, які па ліць труб ку і 
тры мае пэн дзаль у ру цэ, Драз до віч-гіс-
то рык, што піль на ўзі ра ец ца ў кні гу, і 
Драз до віч-аст ра ном, які за ду мен на 
пра гляд вае ру ка піс з вы ява мі пла нет.

У ін шых пра цах ува соб ле ны за гад-
ка выя воб ра зы і фан тас тыч ныя пей-
за жы, пад ня тыя ад веч ныя пы тан ні 
даб ра і зла, жыц ця і смер ці, ча ла ве ча га 
лё су, бу ду чы ні кра і ны, ад люст ра ва ны 
воб раз не за леж най Бе ла ру сі. Як ад зна-
чаў бе ла рус кі пра за ік Зміт рок Бя ду ля, 
«… у Драз до ві ча ёсць свой стыль, са-
ма быт ны і ары гі наль ны. Ад чу ва юц ца 
ў яго най твор час ці ба га тая фан та зія і 
сім во лі ка».

Па да рож ні ча ю чы па род най зям лі, 
хо дзя чы ад ха ты да ха ты, Язэп Драз до-
віч за раб ляў і са бе на жыц цё. Дзя ку ю-
чы ся ля нам, асноў ным яго за каз чы кам, 
мас так за дзе сяць га доў па да рож жаў 
ства рыў дзя сят кі на сцен ных «ды ва-
ноў-ма ля ва нак», якія вы ка рыс тоў ва-
лі ся для ўпры гож ван ня вяс ко вых хат 
і ад на ча со ва вы сту па лі ў якас ці свое-
асаб лі вых абя рэ гаў. За хоў ва ю чы тра-
ды цыю, Драз до віч заў сё ды да да ваў 
у гэ ты від на род на га мас тац тва неш-
та сваё, бліз кае яму па ду ху, асаб лі вае 
і не паў тор нае, на ват па чаў на зы ваць 
сам ся бе на род на-ся лян скім мас та ком. 
Амаль кож ная гас па ды ня ха це ла мець 
у сва ім до ме ды ва нок дзядзь кі Язэ па.

Вар та ад зна чыць, што мас так ад-
ным з пер шых звяр нуў ся ў сва ёй твор-
час ці да вы явы Фран цыс ка Ска ры ны. 
Не здар ма яго на зы ва юць за сна валь ні-
кам бе ла рус ка га на цы я наль на га гіс та-
рыч на га мас тац тва. У ство ра най се рыі 
жы ва піс ных і гра фіч ных ра бот паў ста-
юць най важ ней шыя па дзеі жыц цё ва га 
шля ху пер ша дру ка ра: ад сыходу юна ка 
з род на га По лац ка ў вя лі кі свет да за-
вяр шэн ня яго вы да вец кай дзей нас ці.

1930-ы год ад кры вае най больш 
ці ка вы пе ры яд твор час ці Язэ па Драз-
до ві ча — «кас міч ны». Вя до ма больш 
за сто жы ва піс ных і гра фіч ных тво раў 
на кас міч ную тэ ма ты ку, якія скла лі 

тры вя лі кія цык лы: «Жыц цё на Ме-
ся цы», «Жыц цё на Мар се» і «Жыц цё 
на Са тур не». Гэ тая тэ ма ста ла бес прэ-
цэ дэнт най для бе ла рус ка га мас тац-
тва, па коль кі яшчэ ні хто з май строў 
не звяр таў ся да яе, асаб лі ва ў тыя га-
ды. Мас так на асно ве сва іх сноў уз-
во дзіць на  ін шых пла не тах цэ лыя 
га ра ды з не звы чай най ар хі тэк ту рай, 
ар ка да мі, аб сер ва то ры я мі, ства рае та-
ям ні чыя пры род ныя ланд шаф ты, ма-
люе дзіў ных жы ха роў Са тур на, якія 
ўваж лі ва агля даць сваё жыл лё вы-
раз ны мі круг лы мі ва чы ма… Да рэ чы, 
ары гі наль ны, змроч ны, не па доб ны 
на ін шыя ня бес ныя це лы Са турн быў 
лю бі май пла не тай Драз до ві ча.

са мае не ве ра год нае, са мае ці ка вае 
з лі та ра тур на-на ву ко вай спад чы-
ны Драз до ві ча — яго аст ра на міч-

ныя да сле да ван ні. У 1931 го дзе ў Віль ні 
за ўлас ныя гро шы ён вы дае не вя лі кім 
ты ра жом «Ня бес ныя бе гі» — пер шую 
кні гу па аст ра но міі на бе ла рус кай мо-
ве, якая да гэ та га ча су за ста ец ца ўні-
каль ным вы дан нем. Не вы пад ко ва 
ма ці Драз до ві ча не ад на ра зо ва ка за ла 
сы ну: «Ву чы ся і па знай ня бес ныя бе-
гі». Сён ня яго лі чаць «бе ла рус кім Цы-
ял коў скім», за сна валь ні кам бе ла рус-
кай тэ а рэ тыч най аст ра но міі. Больш 
за тое, прад чу ван ні «не баз наў ца» рэа-
лі за ва лі ся: уся го праз пяць га доў пас-
ля смер ці Драз до ві ча Сяр гей Ка ра лёў 
за пус ціў пер шы штуч ны спа да рож нік 
Зям лі, праз сем га доў па ля цеў у кос мас 
Юрый Га га рын, а праз пят нац цаць — 
экі паж аме ры кан ска га «Апа ло на» вы-
са дзіў ся на Ме ся цы.

Для бе ла рус ка га мас тац тва імя Язэ-
па Драз до ві ча ўні каль нае і сім ва ліч нае. 
Ён вы ву чаў гіс то рыю, ар хеа ло гію, эт-
на гра фію Бе ла ру сі. Зай маў ся гра фі кай, 
скульп ту рай, жы ва пі сам, на ву кай, вы-
кла даў. Ста ран на вы ву чаў аст ра на міч-
ную лі та ра ту ру, рас пра цоў ваў пра ек ты 
кас міч ных ра кет.

Сваю за да чу як мас та ка Драз до віч 
ба чыў у тым, каб пад ра бяз на рас па вес-
ці пра жыц цё на ін шых пла не тах. Ён 
ства рыў пей за жы, у якіх пад ра бяз на 
па каз ва ец ца свет, уба ча ны ва ўяў ных 
кас міч ных па да рож жах.

Для да след чы каў Язэп Драз до віч — 
гэ та прык лад на ву ко вай фан тас ты кі, 
якая іс на ва ла ў бе ла рус кім мас тац тве. 
Прык лад та го, як твор чая асо ба здоль-
ная ства раць но выя ня бач ныя да ля-
гля ды.

Ве ні я мін Мі хе еў

мастацтва

Над безданню. 1931.

Прарок. 1931.

Абсерваторыя на кальцы Сатурна. 1931.
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