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Голас Радзімы  серада, 26 лютага, 2020

Па сут нас ці, га вор ка ў Свет ла гор ску іш

ла не толь кі пра эка но мі ку — пра эка на міч

ную бяс пе ку дзяр жа вы. Вя до ма ж, заў сё ды 

ёсць вя лі кі сэнс у тым, каб, гас па да ра чы, 

пад вяз ваць мяс цо вую вы твор часць на мяс

цо выя ві ды рэ сур саў. Ла гіч на, ска жам, ма

ю чы вы со кую зем ля роб чую куль ту ру, што 

склад ва ла ся вя ка мі, а так са ма моц ныя ма

шы на бу даў ні чыя прад пры ем ствы (на бы так 

ін дуст ры яль най эпо хі) мэ та на кі ра ва на па

вя ліч ваць тут аб’ ёмы сель ска гас па дар чай 

вы твор час ці. А на ша наф та пе ра пра цоў ка з 

ча соў СССР за вя за ная бы ла не на мяс цо выя 

рэ сур сы. І ця пер, не ма ю чы да стат ко вых аб’

ёмаў улас най наф ты, бе ла рус кія НПЗ апош

нім ча сам вы му ша ны пра ца ваць на паў сі лы.

А вось бе ла рус кія ля сы кож ны год рыт

міч на драў ні ну па стаў ля юць, што на зы ва

ец ца, без вы со кіх уз гад нен няў, санк цый, 

мыт ных пош лін ды прэ мій. Драў ні на са сны, 

бя ро зы, ел кі, аль хі ды ін шых па род мяс цо

вых дрэў — каш тоў ны пры род ны рэ сурс, 

эка ла гіч на чыс ты, да та го ж ад наў ляль ны. 

Што ля соў у Бе ла ру сі шмат — ве да юць на

ват за меж ні кі. Мы ў цэнт ры Еў ро пы, а та му 

рас хо ды на транс пар ці роў ку ляс ной пра дук

цыі на за ход не еў ра пей скія рын кі мі ні маль

ныя. Ад нак ця пер усім ві да воч на: не вы гад

на бе ла ру сам ганд ля ваць ле самкруг ля ком. 

Па трэб ны су час ныя вы твор час ці, каб, пе ра

пра цоў ва ю чы драў ні ну, атрым лі ваць вы со

ка якас ную пра дук цыю, за па тра ба ва ную ў 

све це. Та му й вя дзец ца ў Бе ла ру сі ма дэр ні

за цыя ўсёй ле са пе ра пра цоў чай га лі ны. І на 

Свет ла гор скі цэ лю лоз накар дон ны кам бі

нат у кра і не ёсць вя лі кія над зеі.

На вед ва ю чы ня даў на за вод па вы твор

час ці суль фат най бе ле най цэ лю ло зы, ство

ра ны на ЦКК, Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка

шэн ка па дзя ка ваў яго пра цаў ні кам за тое, 

што “пад ня лі” но вую вы твор часць. На га

да ем, ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва 

“Свет ла гор скі ЦКК” — гэ та, як пі шац ца 

на яго сай це ў ін тэр нэ це, прад пры ем ства 

поў на га цык ла пе ра пра цоў кі драў ні ны ў 

кар дон гаф ра ва ны, скры ні з яго. На кам

бі на це ёсць роз ныя вы твор час ці: цэ лю

ло зы, па пе ры й кар до на, гаф ра та ры. Там 

вы со кі ўзро вень аў та ма ты за цыі, ме ха ні

за цыі тэх на ла гіч ных пра цэ саў, вы со кая 

эка ла гіч насць — прак тыч на без ад ход ная  

вы твор часць. ➔
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Пра асаблівасці вядзення лясной 

гаспадаркі на прылеглых да 

мяжы з Літвою тэрыторыях ды 

сялянскае жыццё ў аграгарадку 

Трабы расказвае Віктар Завадскі — 

памочнік ляснічага Трабскага 

лясніцтва Іўеўскага лясгаса 

Не аб ход ная прад мо ва 

Ка лі гля нуць на кар ту Бе ла ру сі, то ад

ра зу бач на: Тра бы ўтуль на раз мяс ці лі ся 

на ля сіс тых аб ша рах не па да лёк ад шля ху 

з Мін ска праз Ра каў ды Ашмя ны на Віль

нюс. І зна ка мі тыя Галь ша ны там по бач, і 

ста ра жыт нае Крэ ва: з ру і на мі му ра ва на га 

зам ка XІV ста год дзя. А да след чы кі даў ні

ны, да рэ чы, сцвяр джа юць: з Крэў ска га зам

ка й рас па чы на ла ся тра ды цыя му ра ва на га 

аба рон ча га дой лід ства Вя лі ка га Княст ва 

Лі тоў ска га. Пры тым Крэ ва бы ло ад ным 

з па лі тыч ных ася род каў даў няй Літ вы, ад

ным з цэнт раў эт ніч ных і па лі тыч ных пра

цэ саў на пя рэ дад ні ўзнік нен ня ВКЛ. Ды й 

са мі Тра бы спатрэбіліся ў тых гіс та рыч на 

важ ных пра цэ сах: як свед чаць да ку мен ты, 

на ле жа лі яны ў па ру ВКЛ кня зю Тра бу су. 

Там на ват быў яго ны за мак, у ад ной з кры

ніц чы та ем: “На вы со кім па гор ку (ця пер 

ён но сіць наз ву Зам ка вая га ра) збу да ва ны 

быў драў ля ны за мак, рэ зі дэн цыя Вя лі ка

га кня зя Лі тоў ска га Тра бу са. Пры доб рым 

збе гу аб ста ві наў Тра бы маг лі б стаць ста

лі цай ВКЛ! Пра кня зя Тра бу са ця пер ма ла 

хто згад вае, ад нак ён як раз і ёсць пра мы 

ро дзі ч мно гіх ка ра леў скіх асоб Еў ро пы. 

Як так? Па тлу ма чым. Ад та го кня зя, сцвяр

джа лі аў та ры кні гі “Живописная Россия” 

(1882), пай шлі кня зіна шчад кі Галь шан

скія, з ро ду якіх — і Соф’я Галь шан ская, 

трэ цяя жон ка ка ра ля Ягай лы. А з іх шлю

бных дзяцей падоўжылася ка ра леў ская 

ды нас тыя Яге ло наў.

Вось якая гіс то рыя ў Тра баў! На доб

ры толк, у аг ра га рад ку вар та бы ло б па

ста віць хоць па мят ны знаква лун — як 

згад ку пра ма лую ра дзі му мно гіх ка ра

леў скіх асоб. І хоць ве ліч Тра баў у мі

ну лым, ад нак з даў

ніх ча соў, му сіць, ёсць 

у мяс цо вым лю дзе вы со

кая по бы та вая куль ту ра, 

пра ца ві тасць, схіль насць 

да па рад ку. І ляс ной 

гас па дар кай там зай ма

юц ца спрад ве ку. Пэў на, 

мно га ча го на той зям лі 

ра ней бы ло, ды ця пер, 

як ка жуць, ле сам па рас

ло, у якім і гас па да рыць 

амаль 25 га доў наш су бя сед нік ды яго ад

на вяс коў цы, што вы бра лі са бе “ляс ныя” 

пра фе сіі. А мы Вік та ра За вад ска га даў но 

ве да ем: з ім, яшчэ 22га до вым тэх ні кам 

ляс ной гас па дар кі, звя лі нас жур на лісц

кія да ро гі ў 1996 го дзе. Ён — сын мяс цо

вай на стаў ні цы, адзін з ча ты рох дзя цей 

Ва лян ці ны Іо сі фаў ны За вад скай. Яна 

больш за 40 га доў вы кла да ла бе ла рус кую 

мо ву й лі та ра ту ру ў Траб скай ся рэд няй 

шко ле. Сё ле та яе за пра ша лі ў шко лу вы

пуск ні кі 1970 го да: 50 га доў та му шко лу 

за кон чы лі, а ў іх яна ўро кі вя ла. У 2001м 

Вік тар пі саў нам, што ажа ніў ся, мае ча

ты рох га до ва га сы на Ан то на. “Я пра цую 

па моч ні кам ляс ні ча га ў тым жа Траб скім 

ляс ніц тве, пра цай сва ёй за да во ле ны. Іду 

ў ляс ніц тва заўж ды з лёг кім сэр цам і вяр

та ю ся да моў са спа кой най ду шой,” — гэ

та рад кі з ліс та Вік та ра, што збе ра га ем 

мы ў ся мей ным ар хі ве.

Ляс ная тэ ма для Бе ла ру сі — заўж ды 

ак ту аль ная, бо ля сы ў кра і не — адзін з 

асноў ных ад наў ляль ных пры род ных рэ

сур саў, да та го ж важ ней шае на цы я наль

нае ба гац це. Каб ра зум на ім рас па ра

джац ца, на леж ным чы нам вес ці ляс ную 

гас па дар ку, ёсць у кра і не Мі ніс тэр ства 

ляс ной гас па дар кі, ство ра на па Бе ла ру сі 

амаль сто ляс га саў. І раз мо ву з Вік та рам 

За вад скім па ча лі мы з яго ных аба вяз каў 

як па моч ні ка ляс ні ча га. ➔
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У лё сах —  

бе ла рус кі след Стар. 7

Разнамоўе 
сяброў  

у кнігарні 
“Дружба”Стар. 3
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Укра ін скія 

шля хі Юрыя 

Кур’ я но ві чаСтар. 5

ГЛы бІН каТрабы з лесам у суладдзі

Перс Пек Ты Вы

Чу ЛІ?Во жык  
Спай кі —  

та ліс ман
у За ле алім пій скай  

сла вы На цы я наль на га  

алім пій ска га ка мі тэ та  

бе ла ру сі агу чы лі важ нае  

ра шэн не

Прэ тэн дэн таў бы ло шмат. 

Га лоў ны сім вал ЧС2021 вы

бі ра лі з больш чым ста ра бот, 

якія па сту пі лі ад прад стаў ні коў 

Бе ла ру сі ды Лат віі. У шортліст 

кон кур су ўвай шлі 30 ра бот, з 

лі ку якіх зор нае жу ры й вы зна

чы ла: га лоў ным сім ва лам бу дзе 

Во жык Спай кі.
У вы ба ры та ліс ма на паў

дзель ні ча лі ме дый ныя асо бы як 

з бе ла рус ка га, так і з лат вій ска

га бо ку. Бо, як вя до ма, Бе ла русь 

і Лат вія атры ма лі пра ва су мес

на пра вес ці чэм пі я на ту све ту па 

ха кеі на Га да вым кан грэ се ІІХФ 

у маі 2017га. Тур нір прой дзе з 

7 па 23 мая 2021 го да, яго бу

дуць пры маць ста лі цы абедз

вюх кра ін.

РыгорГарэшка

Трабы з вышыні птушынага палёту

Рэ сурс каш тоў ны, ад наў ляль ны

На вед ва ю чы но вы за вод у Свет ла гор ску, Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка га ва рыў пра важ насць глы бо кай  

пе ра пра цоў кі сы ра ві ны, атры ман ня з бе ла рус кай драў ні ны вы со ка лік від най га то вай пра дук цыі

Аляк сандр Лу ка шэн ка ажыц ця віў сім ва ліч ны пуск вы твор час ці суль фат най  

бе ле най цэ лю ло зы на Свет ла гор скім ЦКК
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1Голас Радзімы  чацвер, 12 сакавіка, 2020

Здагадаліся? “Чудово” — гэта “цу
доўна”. Большасць побытавых украін
скіхслоўбеларусыразумеюць.Кіраўні
цасуполкіТаццянаДзяменнікава,родам
зГлускагараёнаГомельшчыны,валодае
і рускай, і беларускай, і ўкраінскай: на
Палессі ж прыгожае разнамоўе. Трохі
саромеецца, праўда, калі пад пільнымі
позіркамітэлежурналістаўтоваўкраін
скі суржык адхіліцца, то ў беларускую
трасянку— алеж “працуе над сабой”,
якнеякмнежартампрызналася.Ігэтаж
лепш,чым“удумліва”маўчаць, іразва
жаць,нібыта“любоўмаяўдушы”,неве

даючыйнайпростыхслоўнаматчынай
мове.Незаўсёдыжмаўчанне—золата:
часам гэта проста духоўная беднасць,
звычайнаялянотайдрымучаяабыяка
васць.

Такія развагі, мяркую, дарэчы, бо ў
невялічкімдопісенамТаццянаДзямен
нікавапаведаміла,якхорашаўчарговы
раз уМікалаеве, уЦэнтральнай біблія
тэцыімяМаркаКрапіўніцкага,святкава
лі22лютагаміжнародныДзеньроднай
мовы.Даслалайвялікі,на11старонак,
сцэнар.А здымкі!Ведаючы,штоўды
яспары ў розных краінах пераважным

чынам прыгожая палова супляменніц
“правіць баль”, мы, змяшчаючы фота
здымкізМікалаева,“прыгожа”віншуем
усіх актывістак беларускага руху ў за
межжы—сасвятам8Сакавіка,зДнём
Вясны.Галоўнагажадаем:кабвыўра
дасці—анеўпакутахдысумненняхна
кшталт“анавоштамнегэта?..”—рабілі
тое,шторобіценакарысцьБацькаўшчы
ны. І каб знакавыя словыжаночага ро
дуМова,Мама,Радзіма,Бацькаўшчына,
Беларусь, Жанчына заўсёды выклікалі
ваўсіхнас,іўвашыхблізкіхтаксама,—
толькістаноўчыя,толькісветлыя,толькі
радасныяэмоцыі!

Імпрэза ў Мікалаеве “Наша родная
мова—чароўнаяпесня”ўмясцілашмат
песень.Гучаліўрыўкізпразаічныхтво
раў, вершы беларускіх пісьменнікаў.
Гурт“Родныямелодыі”,якіразвіваецца

падапекайсуполкі“ГоласРадзімы”,ду
шэўна спяваў беларускія народныя, лі
рычныяпесні—аўсепадпявалі.“Хачу
выказаць вялікую падзяку актывістам
суполкі:дасвятаспрычынілісянагэты
раз Таццяна Бусько,ВалянцінаКаракі
на,АлаСнігур,ВольгаПарсяк,ІгарЦі
то, Валянціна Джупіна, Галіна Голуб,
Рыма Акініна, ГалінаМіняйла, Любоў
Кабылянская,ІрынаРусіна,РыгорЛагу
нец,МіхаілБайчук,—пішаТаццяна.—
Вялікідзякуй,даражэнькія!Іяшчэвялі
кідзякуйЮлечцыПаўлюк(унучцыАлы
Снігур)залюбоўдамовыпрабабулі!Гэ
таянатут,спяваенааднымсаздымкаў”.

Іван Ждановіч.
Фота: Вольга Волкава.

Упер шы ню ў ла тыш скім 
го ра дзе прай шла між на род ная 
кан фе рэн цыя “Бе ла рус кія чы тан ні: 
Мо ва. Кні га. Аду ка цыя” — 
і з вя лі кім гра мад скім рэ за нан сам!

УМіжнародны дзень роднай мовы,
21лютага,ДаўгаўпілскіЦэнтрбеларус
кайкультуры(ЦБК)упершынюзладзіўі
правёўканферэнцыю,уякойпаўдзель
нічалі навукоўцы, даследчыкі з Латвіі
дыБеларусі.Тобыла,яккажуць,доўга
думанаяйлёгказробленаясправа,івы
нікіперасягнуліўсечаканні.

Но вая тра ды цыя 
да Дня род най мо вы

Мэта“Беларускіхчытанняў”—вы
вучэнне культурных сувязяў Латвіі ды

Беларусі, гісторыі беларускай дыяспа
рыЛатвіі,наладжваннесувязяўзнаву
коўцамійдаследчыкамі,якіяпрацуюць
у гэтых напрамках.Пра тое згадала ва
ўступнайпрамовекіраўніцаЦБКЖанна
Раманоўская, выказаўшы надзею, што
пачынаннестанештогадовайтрадыцы
яй у Міжнародны дзень роднай мовы.
Намеснік старшыні Даўгаўпілскай га
радскойдумыЯнісДукшынскіадзначыў
актыўнасць ЦБК й Беларускага тава
рыства “Уздым”управядзенніцікавых
імпрэзаўіпажадаўканферэнцыіпоспе
хаў. Консул Генконсульства Беларусі ў
Даўгаўпілсе Мікалай Раманкевіч пад
крэсліўважнасцьвывучэннякультурнай
спадчыныабедзвюхкраінітаксамавы
казаўнадзею,штопершаяканферэнцыя
будземецьпрацяг.

МіжЛатвіяйіБеларуссюздаўнабылі
адладжаныцесныясувязі,утымлікуй
культуралагічныя,алеяны,нажаль,ма
ла вывучаны. Тое адзначылі шматлікія
ўдзельнікі канферэнцыі, сёлетніяж тэ
мыіхдакладаўлагічнавызначыліпадтэ
му“Беларускіхчытанняў”:размоваішла
прамову,кнігу,адукацыю.

Зай маль ныя да сле да ван ні, 
ці ка выя дак ла ды

Выступленні дакладчыкаў з Мін
ска, Віцебска, Даўгаўпілса выклікалі
цікавасць у аўдыторыі. Для многіх,
напрыклад,адкрыццёмсталатое,што
ўлатгальскагабуквараёсцьбеларускія
карані,абеларускібукваркалісьцідру
каваўсяўЛатвіі.Пратоезахапляльна
расказаў намеснік гендырэктара На
цыянальнай бібліятэкі Бе
ларусіАлесьСуша(Мінск).
Ёнраспавёўпрафармаванне
латгальскага пісьменства,
правельмібагатуюбеларус
кую, латгальскую, латыш
скую кніжную спадчыну,
пры тым адзначыў: белару
сызаўсёдыдапамагалілаты
шам,алатышыбеларусаму
кнігадрукаванні. Дарэчы,
букварыМіхаілаРота зДа
гдыдрукавалісяйперавыда
валісяўВільнідыПолацку.
Асаблівую ўвагуАлесьСу
ша надаў тэме вяртання ў
Беларуськніжнайспадчыны

Францыска Скарыны й прэзентаваў
шматтомнаефаксімільнаевыданнеяго
кніг,выпушчанаеНацыянальнайбіблі
ятэкай.

Пра беларускія школы ў сістэме
адукацыі ўміжваенныперыяд уЛатвіі
расказвала прафесар кафедры гісторыі
Даўгаўпілскага ўніверсітэта Ірэна Са
леніецэ.У1920мутолькіштоствора
най маладой дзяржаве дзейнічаў закон
аб адукацыі, які ўлічваў інтарэсы ўсіх
этнічных груп жыхароў. У 1925 годзе
ўЛатвііпрацавалі37беларускіхшколі
гімназій!➔ Стар. 5
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Раз на моўе  
цёп лае,  

сяб роў скае
 Стар. 8

Вяртанне 
Змітрака 

Бядулі
Стар. 3

“Тра ды цыя”  
 ў спе вах  

і му зы цы
Стар. 6

КА РЫС НЫ ДО СВЕД

“Бе ла рус кія чы тан ні” ў Даў гаў піл се

БЕ ЛА РУС КІ МА ЦЯ РЫК

Атмасфера на чытаннях — святочная

З мо вай род наю — чу до во!
Лі та ра тур на-му зыч най кам па зі цы яй адзначалі ак ты віс ты бе ла рус кай су пол кі  
“Го лас Ра дзі мы” ва ўкра ін скім го ра дзе Мі ка ла е ве між на род ны Дзень род най мо вы

Беларуская суполка з Мікалаева на святочнай імпрэзе

Таццяна Дзяменнікава

Спявае Юлія Паўлюк
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На першай старонцы вокладкі  
фота БелТА

4
У перс пек ты вы — тры ва лы пад мУ рак

8 Беларускія электробусы на вуліцах 
Барселоны... Чаму не!

Беларускі сцяг у Іспанскім Каралеўстве 
ўпершыню быў узняты ў 2015 годзе на ад
ным з будынкаў у горадзе Алікантэ, дзе раз
мясцілася першае Ганаровае консульства 
нашай краіны. Мінула фактычна тры гады — 
і толькі тады беларуская Амбасада, акрэды
таваная ў 2016 годзе, атрымала свой офіс у 
Мадрыдзе

10 Будзем сябраваць універсітэтамі

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт развівае 
плённае супрацоўніцтва з Далянскім 
політэхнічным універсітэтам Кітая

16 Ці лёг ка быць ма ла дой?

Воль га Ша ты ка ў 69 га доў упер шы ню вый
шла на под ыум

26

20 Вітаем жыццё

У Брэс це з’я ві ла ся но вая тра ды цыя: гу каць 
поў дзень

22 «Ра зум нае» асвят лен не для 
На ва груд ка

Ле там мі ну ла га го да, у ме жах пра вя дзен ня 
Рэс пуб лі кан ска га эка ла гіч на га фо ру му, 
у На ва груд ку ад бы ло ся ўра чыс тае ад крыц
цё га рад скіх ву ліц, асна шча ных сіс тэ май 
«ра зум на га» свят ла ды ёд на га асвят лен ня. 
Ма дэр ні за цыя га рад ско га асвят лен ня бы ла 
пра ве дзе на па вод ле пра ек та «Пад трым ка 
зя лё на га го ра да бу даў ніц тва ў ма лых і ся
рэд ніх га ра дах Бе ла ру сі» («Зя лё ныя га ра
ды»)

25 Час на бы ваць зя лё нае  

Пра ект ПРА АН вы пус кае пер шы ў Бе ла ру сі 
ме та дыч ны да па мож нік па «зя лё ных» за
куп ках

Ім пра вІ за цыя  
на блІн нУю тэ мУ 
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34 Мікалай Пінігін:  Беларускасць — 
гэта далікатнасць і паэтычнасць

На рахунку рэжысёра і мастацкага кіраўніка 
Купалаўскага тэатра Мікалая Пінігіна больш 
за семдзесят спектакляў, і па некаторыя з іх 
хоць зараз ідзі на вуліцу Энгельса. Але на
быць білет будзе не так проста: Нацыяналь
ны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы, які 
грае свой соты сезон, з’яўляецца сёння ад
ным з  самых папулярных тэатраў краіны і 
залу на свае пастаноўкі запаўняе ўмомант

46

38 Танцуюць усе! 

Раз ва гі пра тое, як ад ра джэн не су свет ных 
куль тур ных тра ды цый ста но віц ца доб рай 
аль тэр на ты вай су час на му баў лен ню ча су ў 
рэ жы ме ан лайн

45 Ад Туркоў — у Камяное

У су час най бе ла рус кай лі та ра ту ры доб ра 
вя до ма імя Але ся Ба да ка. Пра за ік, па эт, дзі
ця чы пісь мен нік, пуб лі цыст, пе ра клад чык... 
А яшчэ — ды рэк тар вы да вец тва «Мас тац
кая лі та ра ту ра»

50 Пра што маўчала Віка  

Ва ўсе ча сы прад стаў ні цы пры го жа га по лу 
лю бі лі ля лек. Не бя рэм ся шу каць ад каз на 
пы тан не, на вош та ім гэ та, па кі даем  ці ка вую 
тэ му псі хо ла гам. А толь кі рас ка жам, што 
атры ма ла ся з той лю бо ві ў ге ра і ні адной 
«лялькавай» гісторыі

42
37 Геа гра фія сяб роў ства 

На цы я наль ны ака дэ міч ны тэ атр імя Ян кі Ку
па лы па шы рае геа гра фію гаст ро ляў. 5 лю та
га кі раў ніц тва куль тур най уста но вы пад пі
са ла да мо ву аб су пра цоў ніц тве з ад ным з 
най ста рэй шых пра фе сій ных тэ ат раў Лат
віі — Даў гаў піл скім

з Ураль ска — да до мУ 
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фУтУрыстычных  
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К
а лі вы, па ва жа ныя чы та чы, уба
чы це гэ ты ну мар ча со пі са, спа
дзя ю ся, вяс на на гляд на пра дэ
ман струе свае паў на моц твы. Не 
бя ру ся сцвяр джаць, што, пры ўсіх 

пры род ных не да рэ чнас цях апош ня га ча су, 
на два ры бу дзе цяп лынь, але ка лян дар ная 
вяс на — у са мым раз га ры. Бо та кі кру га зва
рот у пры ро дзе.

У вяс ны, між тым — жа но чы твар. Між
на род ны дзень 8  Са ка ві ка па тра ды цыі 
на га даў пра тое. Як вы свет лі ла ся, у свя та 
больш за сто га доў бія гра фіі. Але па доб на
му фар маль на му кры тэ рыю не над та моц на 
на да юць ней кае асаб лі вае зна чэн не. 8 Са ка
ві ка — свя та ад ду шы. Яго ра да вод на ўрад 
ці хто з муж чын тры мае ў ро зу ме. А вось 
мност ва вяс но вых кве так, які мі адо рва юць 
жан чын у гэ ты дзень, — у ста лай тра ды
цыі. Свя та ар га ніч на ўвай шло ў на шу рэ
ча іс насць, і яму быць заў сё ды там, дзе ёсць 
любоў і па ва га да жан чы ны.

Да рэ чы, ад імя Прэ зі дэн та Бе ла ру сі звы
чай на ла дзіц цца пры ём з на го ды Між на род
на га жа но ча га дня. Не стаў вы клю чэн нем і 
гэ ты раз. На пры ёме ў Па ла цы Не за леж нас
ці га ва ры ла ся пра тое, што ро ля жан чын у 
гра мад стве па ста ян на ўзрас тае. Дзяр жа ва 
аба вя зу ец ца па мя таць пра тых, хто ўмее 
га да ваць дзя цей і доб ра пра ца ваць. Між ін
шым, на гэ тую тэ му ў ча со пі се — шэ раг пуб
лі ка цый, дзе рас каз ва ец ца пра та ле на ві тых і 
па спя хо вых бе ла рус кіх жан чын.

Але хра на ло гія пер ша га вес на во га ме
ся ца вы лу чае і ін шую да ту. 15 са ка ві ка — 
Дзень Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Сён ня гра мад ства жы ве ме на ві та па гэ тым 
Асноў ным За ко не. У ім пра пі са ны іс ці ны, 
якія вы зна ча юць па во дзі ны гра ма дзян, на
да юць ім пра вы і ўдак лад ня юць аба вяз кі. 
Кан сты ту цыя — гэ та ідэ ал уяў лен няў у дэ
ма кра тыч най кра і не, дзе маг чы мас ці раз
віц ця за сноў ва юц ца на кан цэп ту аль ных 
пра ві лах. Ка лі асаб лі вас ці ўза е ма ад но сі наў 
гра ма дзя ні на і дзяр жа вы да зва ля юць ба
чыць бу ду чы ню рэ аль най. Зда ва ла ся б, на 
пер шы по гляд су хія юры дыч ныя кан сты
ту цый ныя нор мы пры іх асэн са ва ным раз
гля дзе ро бяц ца прос ты мі і зра зу ме лы мі. І, 

без умоў на, ка рыс ны мі дзе ля жыц ццё ва га 
до све ду.

А пуб лі ка цыі ў ча со пі се «Бе ла русь.
Belarus» заў сё ды пра жыц цё. І амаль кож ны 
ма тэ ры ял — яго ад люст ра ван не.

За ві та ем, на прык лад, у На ва гру дак — 
адзін з са мых ста ра жыт ных бе ла рус кіх га ра
доў. Там, між ін шым, у свой час, а дак лад ней 
у пер шай па ло ве 19га ста год дзя, пра вёў дзя
цін ства Адам Міц ке віч. Цяпер у На ва груд ку 
ёсць вы дат ны домму зей, пры све ча ны зна
ка мі та му паэ ту. Зрэш ты, у го ра дзе шмат і 
ін шых сла ву тас цяў, якія рас па вя да юць пра 
ба га тую гіс та рыч ную і куль тур ную спад
чы ну ту тэй шых мяс цін. Не здар ма яны пры
цяг ва юць да ся бе ўва гу шмат лі кіх ту рыс таў. 
Але сён ня На ва гру дак ак тыў на жы ве сва ім 
су час ным жыц цём. Важ на за ўва жыць, што 
го рад, яго ад мі ніст ра цыя апе ра тыў на рэ агу
юць на най ноў шыя пра па но вы ў га лі не го
ра да бу даў ніц тва. Та кія но ва ўвя дзен ні лёг ка 
зна хо дзяць са бе мес ца ў га рад ской інф ра
струк ту ры. Ме на ві та гэ тую ака ліч насць 
па цвяр джае і пуб лі ка цыя ў на шым ча со пі
се пад наз вай «“Ра зум нае” асвят лен не для 
На ва груд ка».

Так, на два ры вяс на. А ў яе, як мы ўжо 
га ва ры лі, жа но чае аб ліч ча. Не так даў но 
спе цы я ліс ты На цы я наль на га ста тыс тыч
на га ка мі тэ та скла лі аб агуль не ны парт рэт 
бе ла рус кі. Кар ці на атры ма ла ся ці ка вая, 
хоць і без не ча ка ных сюр пры заў. Як ад зна
ча юць спе цы я ліс ты Бел ста та, ся рэд не ста
тыс тыч ная жы хар ка кра і ны — гэ та 42га до
вая за муж няя жан чы на з дзець мі, якая мае 
вы шэй шую або ся рэд нюю спе цы яль ную 
аду ка цыю. Жа но чай ця зе да ве даў мож
на толь кі па зайз дрос ціць. Пара ней ша му 
коль касць жан чын, якія ву чац ца, пе ра ва
жае над коль кас цю муж чын у гэ тай сфе ры. 
Ста біль на вы со кай, у пры ват нас ці, за ста ец
ца ўдзель ная ва га дзяў чат ся род сту дэн таў 
вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў.

За ста тыс ты кай звы чай на ха ва юц ца 
кан крэт ныя лё сы. Вось і па цвяр джа ец ца тэ
зіс пра тое, што ўсё ідзе ад жыц ця. Вяс ной 
яно на паў ня ец ца асаб лі вым на стро ем — 
ча кан ня над зеі. І ў гэ тым ёсць яго асаб лі вы 
змест.

Ру КАт воР ны  воБ РАЗ  лё су 
ад рэдакТара

віКтАР ХАРКоў,
галоўны рэдактар



С
ён ня Егі пет зай мае вя
ду чую па зі цыю на  аф
ры кан скім кан ты нен це, 
што аб умоў ле на і па ме
ра мі кра і ны, і яе эка на
міч ны мі маг чы мас ця мі. 

Па цвяр джэн нем мо жа слу жыць той 

факт, што штабква тэ ра Лі гі араб
скіх дзяр жаў зна хо дзіц ца ме на ві та 
ў Ка і ры, а прэ зі дэнт Егіп та Аб дэль 
Фа тах альСі сі ў ця пе раш ні час з’яў
ля ец ца стар шы нёй Аф ры кан ска га 
са ю за. Дзяр жа ва ак тыў на раз ві вае 
свае між на род ныя кан так ты. Пас ля 

па ла сы ня вы зна ча нас ці, якая бы ла 
ў гіс то рыі Егіп та ў га ды кі ра ван ня 
Прэ зі дэн та Му ба ра ка, з пры хо дам 
на па са ду кі раў ні ка кра і ны альСі сі 
на зі ра юц ца ста бі лі за цыя ўнут ра най 
сі ту а цыі, ума ца ван не гэ тай дзяр жа вы 
і на знеш ніх кон ту рах. У 2019 го дзе 

У перс пек ты вы —  
тры ва лы пад мУ рак
Афі цый ны ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Егі пет, які ад быў ся ў лю тым, мае знач насць не толь кі  
з пунк ту гле джан ня кан крэт на га су пра цоў ніц тва не па срэд на дзвюх кра ін. Раз гле джа ныя ў егі пец кай  
ста лі цы пы тан ні між на род на га ўза е ма дзе ян ня, га ран та ван ня бяс пе кі ў рэ гі ё не і све це, а так са ма  
да сяг ну тыя да моў ле нас ці вы хо дзяць да лё ка за ме жы не па срэд на двух ба ко вых ад но сін Мін ска і Ка і ра.
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там прай шоў рэ фе рэн дум, які да зво
ліў дзеючаму Прэ зі дэн ту за ста вац ца 
на сва ёй па са дзе да 2030 го да. Та му 
мож на ка заць пра тое, што кан такт 
Мін ска з Ка і рам, з яго ця пе раш нім 
лі да рам — гэ та ўнёсак у доў га тэр мі
но вую перс пек ты ву.

А яшчэ Егі пет — гэ та част ка «да лё
кай ду гі», з якой мы ак тыў на раз ві ва
ем ад но сі ны. Акра мя та го, гэ та Бліз кі 
Усход c яго стра тэ гіч ным ста но ві шчам. 
На рэш це, гэ та ад на з ся мі кра ін, якія 
сфар ма ва лі но вую рэ гі я наль ную энер
ге тыч ную ар га ні за цыю — га за вы фо
рум кра ін Ус ход ня га Між зем на мор’я 
(DAGF). А дзе энер ге ты ка, там і ін шыя 
пра ек ты. Та му Бе ла русь ад но сі ны з 
Егіп там раз ві вае комп лекс на — па чы
на ю чы ад пра грам тэх ніч най ка а пе ра
цыі (су мес най вы твор час ці тых жа бес
пі лот ні каў) і за кан чва ю чы пра ек та мі 
ў гу ма ні тар най сфе ры, у пры ват нас ці, 
у аду ка цыі.

У Егіп це ма юц ца най буй ней шыя 
ўні вер сі тэ ты, у той жа час Бе ла русь 
мо жа пра па на ваць свае на пра цоў кі 
як у сфе ры аду ка цый ных тэх на ло гій, 
так і ў сфе ры ліч ба вай аду ка цыі. Гэ
та зна чыць, парт нё ры здоль ныя шмат 
у чым да поў ніць адзін ад на го. Аду ка
цыя — тая ас но ва, якая да зва ляе кра і
нам у да лей шым на ладж ваць ужо кан
крэт ныя кан так ты на між ве да мас ным 
і рэ гі я наль ным уз роў нях.

Нель га не ад зна чыць, што ў асно
ве на ша га су пра цоў ніц тва і па шы
рэн ня знеш не ганд лё ва га аба ро ту з 
кра і на мі Паў ноч най Аф ры кі зна хо
дзяц ца ў пер шую чар гу пы тан ні, звя
за ныя з ва ен натэх ніч ным су пра цоў
ніц твам. Ме на ві та для гэ тых кра ін 
ва ўмо вах той не ста біль нас ці, у якой 
яны зна хо дзяц ца ў ця пе раш ні час, 
пер ша рад ным пы тан нем з’яў ля юц ца 
за бес пя чэн не на цы я наль най бяс пе кі 
і па вы шэн не яе ўзроў ню. Для Егіп та, 
які мае да стат ко ва вя лі кую ба зу ва ен
натэх ніч ных срод каў са вец кай вы
твор час ці, важ на па шы раць су пра
цоў ніц тва з пост са вец кі мі кра і на мі, 
якія ма юць па тэн цы ял па ма дэр ні за
цыі та кой тэх ні кі і па рас пра цоў цы 
яе но вых эле мен таў. Та му Бе ла русь, 
якая за ха ва ла та ко га ро ду ва ен на
тэх ніч ны па тэн цы ял пас ля раз ва лу 
Са вец ка га Са ю за, вы сту пае і, трэ ба 
мер ка ваць, бу дзе вы сту паць і на да
лей як адзін з клю ча вых парт нё раў 
Егіп та па ма дэр ні за цыі яго ва ен най 
тэх ні кі і ства рэн ні су час ных су мес

ных вы твор час цяў з на шым на ву ко
ватэх ніч ным і ва ен напра мыс ло вым 
комп лек сам.

Су пра цоў ніц тва з Егіп там дае шмат 
пе ра ваг. Гэ тая дзяр жа ва пра да стаў ляе 
плац дарм, з яко га на ша пра дук цыя 
мо жа быць экс пар та ва ная на  ры нак 
Аф ры кан ска га кан ты нен та. А та му Бе
ла ру сі вар та ўзмац ніць свой «на ціск», 
на прык лад, пры ўдзе ле ў ства рэн ні 
асаб лі вай эка на міч най зо ны Су эц ка га 
ка на ла.

На по гляд экс пер таў, асноў ная сфе
ра для бе ла рус каегі пец ка га су пра
цоў ніц тва — ма шы на бу да ван не. Ёсць 
перс пек ты вы ў сфе ры бу даў ніц тва, 
элект ро ні кі, су вя зі, ту рыз му. У сваю 
чар гу, Егі пет ба га ты пры род ны мі рэ
сур са мі, у якіх якраз мае па трэ бу Бе ла
русь. Ад па вед на, гэ та прык лад уза е ма
вы гад ных ад но сін, якія да юць штур шок 
для раз віц ця абедз вюм кра і нам.

Вось та кая знеш не па лі тыч ная 
і знеш не эка на міч ная рэ аль насць, 
на фо не якой ад быў ся ві зіт Прэ зі дэн
та Бе ла ру сі ў Егі пет. Пад ра бяз нас ці 
ві зі ту пасвой му па цвяр джа юць яго 
знач насць.

Пе ра мо вы лі да раў дзвюх кра ін 
прай шлі ў па ла цы «АльІты
ха дыя»  — спа чат ку ў вуз кім, 

за тым у па шы ра ным скла дзе. Прэ зі
дэн ты пас ля рас па вя лі жур на ліс там, 
пра што ўда ло ся да мо віц ца і як да лей 
бу дуць бу да вац ца бе ла рус каегі пец кія 
ад но сі ны. Аляк сандр Лу ка шэн ка даў 
ім та кую ацэн ку:

— Бе ла русь і Егі пет з’яў ля юц ца 
важ ны мі парт нё ра мі. У нас вя лі кія 
перс пек ты вы. За апош ні час мы знач
на пра су ну лі ся ў на шым су пра цоў
ніц тве. Гэ та му спры яе па ста ян ны 
дыя лог па між Мінск ам і Ка і рам. У нас 
ня ма за кры тых тэм, усе пы тан ні з 
Прэ зі дэн там аб мяр коў ва ем грун тоў
на і ад кры та. Ме на ві та та кі мі бы лі і 
сён няш нія пе ра мо вы.

За два га ды прэ зі дэн ты су стра
ка юц ца ўжо трой чы. Ды на мі ка па лі
тыч ных кан так таў спаў на ад бі ва ец ца 
і на  эка на міч ным су пра цоў ніц тве. 
Уза е ма вы гад ных пра ек таў ста но віц ца 
ўсё больш. А сле дам рас це і та ва ра
зва рот. Ён за мі ну лы год па вя лі чыў ся 
на трэць і пе ра вы сіў 140 міль ё наў до
ла раў. Са лід ная ліч ба, але гэта далёка 
не мяжа. Рэ зер вы рос ту Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ба чыць у па шы рэн ні пра
мыс ло вай ка а пе ра цыі і раз віц ці су
мес ных вы твор час цяў:

— Мы па чы на лі з пра ек таў па 
ства рэн ні ў Егіп це збо рач ных вы твор
час цяў. Ар га ні за ва на збор ка тэх ні кі 
Мінск ага аў та ма біль на га і Мінск ага 
трак тар на га за во даў. Пе ра ка на ны, 
што раз віц цё пра мыс ло вай ка а пе ра
цыі цал кам ад па вя дае ін та рэ сам абе
дзвюх дзяр жаў і да зва ляе за бяс пе чыць 
вы хад на рын кі су сед ніх аф ры кан скіх 
кра ін, што для нас вель мі важ на. Дай 
бог асво іць сто міль ён ны ры нак Егіп
та. З Ка і ра ра зам пра цу ем прак тыч на 
на ўсю Паў ноч ную Аф ры ку і раз гля
да ем ва ры ян ты да лей ша га су мес на га 
пра соў ван ня па кан ты нен це.

Аб дэль Фа тах альСі сі пя рэ чыць 
не стаў, тым больш што ў Ка і ра, вя до
ма ж, ёсць і свой ін та рэс у раз віц ці та
ко га су пра цоў ніц тва:

— Мес ца зна хо джан не Егіп та і Бе
ла ру сі на між на род най кар це да зво ліць 
ад крыць но выя рын кі пе рад егі пец кай 
і бе ла рус кай пра дук цы яй як у кра і нах 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за, так 
і ў араб скім све це і аф ры кан скіх кра і
нах. Гэ та му бу дзе спры яць ства рэн не 
зо ны сва бод на га ганд лю ў Аф ры цы і 
пад пі сан не та ко га ж па гад нен ня па
між Егіп там і кра і на мі ЕА ЭС. А так
са ма фар ма ван не асаб лі вай эка на міч
най зо ны Су эц ка га ка на ла.

Егі пе т пла нуе ма  дэр ні  за  ваць 
4,5 ты ся чы прад пры ем стваў. Бе ла русь 
мо жа пры няць ак тыў ны ўдзел у вы ра
шэн ні гэ тай ам бі цый най за да чы.

Гэ та, зрэш ты, не адзі ны ам бі цый
ны пра ект, які мае на мер рэа лі за ваць 
Егі пец кае кі раў ніц тва. Яшчэ ў 2015 го
дзе там узя лі ся за бу даў ніц тва но вай 
ад мі ніст ра цый най ста лі цы. Па вод ле 
за ду мы ўла даў гэ та бу дзе уль тра су час
ны го рад з ра зум ны мі тэх на ло гі я мі.

Так што стаў ка на  пра соў ван не 
вы со ка тэх на ла гіч най пра дук цыі ў 
Егі пет з на ступ ным ства рэн нем су
мес ных прад пры ем стваў, пра што га
ва рыў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, зроб ле на 
з доўгатэрміновым разлікам. Аляк
сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што экс
пер та мі вя дзец ца по шук но вых пунк
таў рос ту:

— Па тэн цы ял для пра ры ву ёсць 
у га лі не іна ва цый, на ву кі і аду ка цыі. 
Перс пек тыў ным ба чыц ца су пра цоў
ніц тва ў сфе ры бяс пе кі і ін фар ма цый
ных тэх на ло гій, уклю ча ю чы су час ныя 
сіс тэ мы га ран та ван ня гра мад скай 
бяс пе кі. Га то выя па стаў ляць у Егі пет 
най ноў шае ме ды цын скае аб ста ля
ван не, а так са ма хар ча ван не.
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Эка но мі ка Егіп та па сту по ва пе ра
адоль вае кры зіс ныя тэн дэн цыі, вы
клі ка ныя па дзея мі «араб скай вяс ны». 
Пра цэс доў гі і ня прос ты. Але ін ша га 
шля ху ня ма. Сель ская гас па дар ка і 
ту рызм па куль за ста юц ца асноў ны мі 
кры ні ца мі рос ту егі пец кай эка но мі кі. 
Ад нак кі раў ніц тва кра і ны імк нец ца 
лік ві да ваць гэ ты пе ра кос і сты му люе 
эка но мі ку шля хам рэа лі за цыі буй ных 
інф ра струк тур ных пра ек таў. Ад сюль 
пры цяг нен не за меж ных ін вес ты цый 
у  бу даў ніц тва да рог, ма дэр ні за цыю 
парт оў, энер ге ты ку, зда бы чу ка рыс ных 
вы кап няў, ІТсфе ру. Без пад рых та ва
ных ква лі фі ка ва ных кад раў не абы
сці ся. Бе ла русь і тут га то ва пад ста віць 
пля чо. Плюс па вя лі чыць сё ле та коль
касць егі пец кіх сту дэн таў у  на шых 
ВНУ.

Поў нае па ра зу мен не па між на шы
мі дзяржавамі і на су свет най арэ не.

— Мы вы сту па ем за  мір нае ўрэ
гу ля ван не рэ гі я наль ных кан флік таў, 
су праць усіх ві даў гіб рыд ных вой наў, 
а так са ма штуч най дэ ста бі лі за цыі сі
ту а цыі ў роз ных кра і нах, — за явіў Аляк
сандр Лу ка шэн ка. — Бе ла русь асу джае 
лю быя пра явы тэ ра рыз му і вы каз вае 
поў ную пад трым ку на ма ган ням Егіп та 
ў ба раць бе з гэ тай па гро зай. Мы ве да
ем, якую ро лю іграе Егі пет у ба раць бе з 
тэ ра рыз мам і які ўнёсак зрабіла гэ тая 
дзяр жа ва ў су праць дзе ян не тэ ра рыз му.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны, 
што су мес ны мі на ма ган ня мі кра і
ны змо гуць вы вес ці су пра цоў ніц тва 
на якас на но вы ўзро вень. Звяртаючы
ся да Прэзідэнта Егіпта, ён запэўніў:

— Мы заў сё ды ра ды вас ба чыць 
у Бе ла ру сі. На род Бе ла ру сі вас доб ра 
ве дае, па ва жае, і вы бу дзе це заў сё ды жа
да ным гос цем у цэнт ры Еў ро пы — дак
лад на так, як вы нас пры ма е це тут.

Су стрэ ча на вы шэй шым уз роў ні 
за вяр шы ла ся тра ды цый ным аб ме нам 
па да рун ка мі. У  іх лі ку ха рак тэр ны 
не пра та коль ны су ве нір — су мес ная 
фа та гра фія Аляк санд ра Лу ка шэн кі з 
ра бот ні кам Свет ла гор ска га цэ лю лоз
накар дон на га камб і на та егіп ця ні нам 
Фе дзі Ха лі лем, які даў но жы ве з сям’ ёй 
у Бе ла ру сі. Кі раў нік дзяр жа вы па зна ё
міў ся з ім, на вед ва ю чы ня даў на гэ тае 
прад пры ем ства.

…Ужо блі жэй да ве ча ра, пас ля 
пе ра моў з прэ зі дэн там Егіп та, Аляк
сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся са стар
шы нёй Па ла ты прад стаў ні коў Егіп та 
Алі Аб дэ лем альСа едам.

У гіс то рыі ня ма ла пры кла даў, ка лі 
дзяр жа вы пе ра но сі лі сваю ста
лі цу ці на ват бу да ва лі но вую. 

Але Егі пет у  гэ тым пла не, зда ец ца, 
вы ра шыў пе ра ўзы сці ўсіх. За мах нуц
ца на бу даў ніц тва су пер су час на га ме
га по лі са ў пус ты ні ры зык не далёка 
не кож ны. У дру гі дзень афі цый на га 
ві зі ту ў Егі пет Аляк сандр Лу ка шэн
ка на ве даў но вую ад мі ніст ра цый ную 
ста лі цу дзяржавы і ра зам з Прэ зі дэн
там Егіп та Аб дэль Фа та хам альСі сі 
азна ё міў ся з хо дам яе бу даў ніц тва.

Но вая ад мі ніст ра цый ная ста лі ца 
Егіп та раз ме шча на ў 45 кі ла мет рах 
на ўсход ад Ка і ра. Гэ ты пра ект з лёг
кай ру кі жур на ліс таў ужо ахрыс ці лі 
бу доў ляй ста год дзя. Та ко га маш таб
на га бу даў ніц тва ста ра жыт ная егі
пец кая зям ля не ба чы ла, ма быць, з 
ча соў узвя дзен ня пі ра мід. Мяр куй це 
са мі. Но вы Ка ір (ін шай наз вы па куль 
ня ма) рас кі нец ца на пло шчы больш 
за  700  квад рат ных кі ла мет раў. Так 
егі пец кія ўла ды хо чуць вы ра шыць 
праб ле му пе ра на се ле нас ці ця пе раш
няй ста лі цы. Да рэ чы, да 2050 го дзе 
на сель ніц тва Ка і ра, па пра гно зах, 
па вя лі чыц ца ў два ра зы і да сяг не 
40 міль ё наў ча ла век…

Як рас па вя лі Аляк санд ру Лу ка
шэн ку, пра ект рэа лі зу ец ца па прын
цы пе «ра зум ны го рад бу ду чы ні». У 
горад пе ра едуць буй ныя дзяр жаў
ныя ўста но вы, ам ба са ды, прад стаў
ніц твы між на род ных ар га ні за цый і 
за меж ных кам па ній. Пры чым урад, 
пар ла мент і мі ніс тэр ствы раз ліч ва
юць спра віць на ва сел ле ўжо ў гэ

Прэзідэнт Беларусі наведвае но вую ад мі ніст ра цый ную ста лі цу егіп та

У  ТЭ МУ
Пе ра мо вы ў Ка і ры за вяр

шы лі ся пад пі сан нем шэ ра гу 
двух ба ко вых да ку мен таў. 
Ся род іх між ура да вая вы
ка наў чая пра гра ма ў сфе ры 
вы шэй шай аду ка цыі, па
гад нен не аб су пра цоў ніц
тве і ўза ем най да па мо зе ў 
мыт ных спра вах. Па між 
мі ніс тэр ства мі за меж ных 
спраў за клю ча ны ме ма ран
дум аб уза е ма дзе ян ні. Ён 
пра ду гледж вае ства рэн не 
су мес най ка мі сіі вы со ка га 
ўзроў ню па пы тан нях двух
ба ко ва га су пра цоў ніц тва 
і па лі тыч на га дыя ло гу па
між Бе ла рус сю і Егіп там на 
ўзроў ні мі ніст раў за меж ных 
спраў. Як па тлу ма чыў кі раў
нік бе ла рус ка га МЗС Ула дзі
мір Ма кей, су мес ная ка мі сія 
за клі ка ная паў плы ваць на 
тое, каб усе мі ніс тэр ствы 
і ве дам ствы абедз вюх кра
ін пра ца ва лі ў цес ным уза
е ма дзе ян ні, каб не ўзні ка лі 
ней кія бю ра кра тыч ныя пе
ра шко ды і цяж кас ці. Яшчэ 
адзін пад пі са ны ме ма ран
дум — аб уза е ма дзе ян ні па
між На цы я наль ным бан кам 
Бе ла ру сі і Цэнт раль ным 
бан кам Егіп та.
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тым го дзе. Акра мя та го, у  го ра дзе 
па бу ду юць больш за 20 жы лых ра
ё наў на 6,5 міль ё на ча ла век, буй ны 
тэх на парк і штуч ныя азё ры, амаль 
дзве ты ся чы ўста ноў аду ка цыі, звыш 
шас ці сот баль ніц і мед цэнт раў, но вы 
між на род ны аэ ра порт і хут кас ную 
чы гун ку да Ка і ра.

Ро лю эк скур са во да для Прэ зі
дэн та Бе ла ру сі ўзяў на ся бе аса біс та 
Аб дэль Фа тах альСі сі. Ён су стрэў 
Аляк санд ра Лу ка шэн ку ка ля комп
лек су «АльМа са Кэ пі тал». Там зна
хо дзіц ца най буй ней шы ў Аф ры цы 
кан грэсцэнтр. Пас ля паў га дзін най 
гу тар кі ў не фар маль най аб ста ноў цы 
кі раў ні кі дзяр жаў аб мя ня лі ся па да
рун ка мі і па еха лі агля даць аб’ ек ты 
но вай ад мі ніст ра цый най ста лі цы. 
Пер шы пры пы нак — так зва ны го
рад куль ту ры і мас тац тваў. Там бу
ду ец ца біб лі я тэ ка, не каль кі тэ ат раў, 
вы ста вач ныя за лы, му зеі і га ле рэі. 
Да рэ чы, бе ла рус кую дэ ле га цыю ня
ма ла здзі віў ля до вы па лац у го ра дзе. 
Ба чыць у Аф ры цы па доб ныя аб’ ек ты 
са праў ды ня звык ла. Ад нак Кі раў нік 
бе ла рус кай дзяр жа вы ўпэў не ны ў 
пра віль нас ці вы ба ру:

— Егі пет зна хо дзіц ца ў та кой зо не, 
дзе ха кей на лё дзе мож на раз ві ваць. 
Мы ка лісь ці ў Эмі ра тах ства ра лі пер
шую пля цоў ку.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі па дзя ліў ся 
досведам бу даў ніц тва ана ла гіч ных 
спар тыў ных цэнт раў у на шай кра і
не. На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн
кі, у спар тыў ным комп лек се мож на 
аб ста ля ваць шмат функ цы я наль ную 
раз бор ную пля цоў ку, каб арэ ну маг лі 
вы ка рыс тоў ваць пад роз ныя гуль ня
выя ві ды спор ту і пра вя дзен не ві до
вішч ных ме ра пры ем стваў.

Тым ча сам у «АльМа са Кэ пі тал» 
прад стаў ні кі дзе ла вых ко лаў дзвюх 
кра ін аб мяр коў ва лі но выя су мес
ныя пра ек ты на пер шым па ся джэн
ні бе ла рус каегі пец ка га Са ве та 
дзе ла во га су пра цоў ніц тва. А ў пе
ра пын ку з за да валь нен нем раз гля
да лі вы ста ву «Бе ла русь — Егі пет: 
парт нёр ства, якое скі ра ва на ў бу
ду чы ню». Кры ху паз ней яе на ве да лі 
і прэ зі дэн ты абе дзвюх кра ін. Пры
чым Аб дэль Фа тах альСі сі, як і на
ле жыць ча ла ве ку ва ен на му (у свой 
час ён да слу жыў ся да фельд мар ша
ла), па чаў з той част кі экс па зі цыі, 
дзе бы лі прад стаў ле ны рас пра цоў кі 
бе ла рус ка га Дзярж кам ва енп ра ма. 

Ся род іх, у пры ват нас ці, — най ноў
шы ра кет ны комп лекс «Па ла нэз». 
За ці ка віў ся егі пец кі бок і воб лач
най плат фор май ін тэ ле кту аль на га 
ві дэа на зі ран ня ад ІTкам па ніі «Сі
не зіс». Плат фор ма да зва ляе ажыц
цяў ляць по шук лю дзей і транс парт
ных срод каў у  рэ жы ме рэ аль на га 
ча су, рас па зна ваць асо бы і ну ма ры 
ма шын, вы зна чаць па ру шэн ні пра
ві лаў да рож на га ру ху.

Су мес ны агляд вы ста вы прэ зі дэн
ты пра цяг ну лі на ад кры тай пля цоў
цы кан грэсцэнт ра. Уз доўж чыр во
най ды ва но вай да рож кі ста лі та кія ж 
чыр во ныя трак та ры МТЗ, бе ла снеж
ныя МА Зы, узо ры тэх ні кі «Амка дор», 
«Баб руй скаг ра маш», Мінск ага ма тор
на га за во да. Мно гія экс па на ты, да рэ
чы, са бра ны ў Егіп це. І гэ тую пра мыс
ло вую ка а пе ра цыю кі раў ні кі дзяр жаў 
да мо ві лі ся па шы раць.

У хо дзе ві зі ту вы зна чы лі і но выя 
на прам кі су пра цоў ніц тва ў сфе ры 
сель скай гас па дар кі.

— Ёсць ці ка васць у егі пец кіх парт
нё раў? — пы тан не да Мі ніст ра сель
скай гас па дар кі і хар ча ван ня на шай 
кра і ны Ана то ля Хаць ко.

— Яшчэ якая! Мы су стра ка лі ся 
з на шы мі ка ле га мі з Мі ніс тэр ства 
сель скай гас па дар кі Егіп та, і пе ра мо
вы іш лі ў не каль кі ра зоў даў жэй, чым 
пла на ва лі. У блі жэй шы час для рэа лі
за цыі да моў ле нас цяў бу дзе ство ра на 
ра бо чая гру па. Па куль мы па стаў ля
ем на егі пец кі ры нак су хія ма лоч ныя 
пра дук ты. Ле тась па вя лі чы лі іх экс

парт амаль у 3,5 ра зы ў па раў на нні з 
2018м го дам. Пла ну ем на рас ціць па
стаў кі ма лоч най і мяс ной пра дук цыі. 
Ся род но вых на прам каў су пра цоў ніц
тва — на сен ня вод ства і бія тэх на ло
гіі. Мы за пра сі лі ка лег на ве даць на шу 
вы ста ву «Бел агра», якая не за га ра мі. 
Мі ністр сель скай гас па дар кі Егіп та 
па цвер дзіў свой удзел у ёй.

А вось што сказаў Мус та фа Хад
худ Ка мель, стар шы ня са ве та ды рэк
та раў сель ска гас па дар чай кам па ніі 
Егіп та:

— У апош нія тры га ды бе ла рус кая 
тэх ні ка тры ва ла зай шла на егі пец кі 
ры нак з пер шы мі трак та ра мі. МТЗ 
тут ужо брэнд. «Бел шы на», «Баб руй
скаг ра маш», «Гом сель маш», «Амка
дор» ня даў на па шы ры лі лі ней ку сва іх 
ма шын. І цяпер раз мо ва ўжо аб збор цы 
прак тыч на ўсёй бе ла рус кай тэх ні кі ў 
нас у Егіп це. Пла ну ем вый сці на ла ка
лі за цыю больш за 40 %, каб пра да ваць 
у Аф ры цы.

На вед ван не вы ста вы ста ла апош
нім пунк там у пра гра ме афі цый на га 
ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Егі пет. 
Кра са моў ны факт. Ма быць, па мя
та ю чы пра гас цін насць бе ла рус ка га 
лі да ра ле тась, Аб дэль Фа тах альСісі 
пры ехаў у аэ ра порт, каб аса біс та пра
во дзіць Аляк санд ра Лу ка шэн ку. І гэ ты 
сім ва ліч ны жэст, без су мне ву, вар та 
рас цэнь ваць як па цвяр джэн не та го, 
што бе ла рус каегі пец кае парт нёр ства 
ў бу ду чы ні бу дзе толь кі мац нець.

Ва сіль Ха ры то наў.
Фота БелтА.

Тэх ні ка, прад стаў ле ная на бе ла рус ка-егі пец кай вы ста ве
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Г
Ганаровы консул — не зусім ты

повая дыпламатычная пасада. Імі 
становяцца грамадзяне Беларусі або 
замежнікі, якія займаюць значнае 
грамадскае становішча ў пэўнай краі
не. ЗГанаровым консулам Беларусі ў 
Барселоне, уладальнікам юрыдыч
най кампаніі спадаром Крысціянам 
Балселсам па зна ёмі ліся мы ў Мінску. 
Крысціян ува хо дзіў у склад іспан
скай дэлегацыі, якая раней наведала 
беларускую сталіцу. Узначальваў яе 
Міністр транспарту і інфраструктуры 
Каталоніі Ісідрэ Гавін. Праграма візіту 
была досыць багатая: сустрэчы ў Бан
ку развіцця, Нацыянальным цэнтры 
маркетынгу, «Мінскбудзе», Музеі 
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, 
«Белавіа», на «Белкамунмашы» і ва 
Урадзе. Нягледзячы на такі шчыльны 
графік, Крысціян Балселс знайшоў час 
для інтэрв’ю.

— Спадар Балселс, як да вас пас
тупіла прапанова стаць Ганаровым 
консулам?

— Па прафесіі я адвакат, маю офіс 
у Барселоне, які спецыялізуецца на 
міграцыйным праве. У сувязі з маім 
досведам у мяне было шмат кліентаў
беларусаў, якім мы спрыялі ў атрыман
ні віду на жыхарства ў Іспаніі. Дзяку
ючы гэтым кантактам мы пазнаёміліся 
з Паўлам Латушкам (у той час Надз
вычайным і Паўнамоцным Амбасада
рам Беларусі ў Францыі, Каралеўстве 
Іспаніі ды Партугальскай Рэспубліцы 
па сумяшчальніцтве). Ад яго атрымаў 
прапанову стаць Ганаровым консулам 
вашай краіны, якая стала вельмі ціка
вай для мяне. Да прызначэння быў у 

Беларусі некалькі разоў па справах біз
несу.

— Чым вас зацікавіла Беларусь?
— Я быў зацікаўлены ў пасадзе, бо 

спачатку гэта было своеасаблівай пры
годай. Мне вельмі падабаецца ваша 
краіна, здзіўляе гасцін насць, адкрытас
ць. Ды і размяшчэнне на карце свету 
мае стратэгічнае значэнне.

— Адна з задач Ганаровага кон
сульства ў Барселоне на 2020 год — 
узмацненне адносін Беларусі з правін
цыяй Лерыда. Чаму менавіта гэты 
рэгіён Каталоніі?

— Мая сям’я, продкі родам з цэн
тра правінцыі — горада Лерыда. Як 
сапраўдны лерыданец, я вельмі добра 
ведаю гэты край, і заўважыў шмат 
агульнага паміж ім і Беларуссю. На гэ
тых землях Іспаніі вельмі развіта сель
ская гаспадарка. Там вырошчваюць 
садавіну і гародніну фактычна на ўсю 
Каталонію.

— Што Іспанія магла б імпарта
ваць з Беларусі?

— Напрыклад, трактары. Іх выт
ворчасць — гэта слабае звяно ў Іспаніі. 
Такой прамысловасці ў нашай краі
ны няма, таму нам цікава кампанія 
кшталту МТЗ. У «Белкамунмаша» 
прадукцыя высокай якасці, якая магла 
б ісці на экспарт у маю краіну. Хутка 
будуемыя дамы з драўніны — галіна 
таксама развітая ў Беларусі, якой няма 
ў Іспаніі. Інтарэс да такой будоўлі 
праявілі Урад Каталоніі і Агенцтва па 
канкурэнтаздольнасці. Гэтыя кантак
ты ўяўляюць цікавасць для будаўніцт
ва сацыяльнага жылля. У вас існуе 
буйны Парк высокіх тэхналогій, ёсць 
цікавыя распрацоўкі ў праграмах. Я 
Ганаровы консул усяго год, і гэта тыя 
кірункі, пра якія паспеў даведацца за 
кароткі час. Але ўпэўнены: існуе яшчэ 
шмат разнастайнай прадукцыі, якая 
можа экспартавацца ў маю краіну.

Беларускі сцяг у Іспанскім Каралеўстве ўпершыню быў узняты ў 2015 годзе на адным з будынкаў у горадзе Алікантэ, 
дзе размясцілася першае Ганаровае консульства нашай краіны. Мінула фактычна тры гады — і толькі тады беларуская 
Амбасада, акрэдытаваная ў 2016 годзе, атрымала свой офіс у Мадрыдзе. А з верасня 2018 года ў самабытнай, дзівоснай 
Барселоне на вуліцы Rambla de Catalunya можна знайсці яшчэ адзін куточак Беларусі ў Іспаніі. Там змяшчаецца офіс 
другога Ганаровага консульства нашай краіны. Яго ўзначальвае Крысціян Балселс. 
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Электробус на адной з мінскіх вуліц
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— Якія кірункі супрацоўніцтва 
паміж Беларуссю ды Іспаніяй вый
дуць на першы план у гэтым годзе?

— На дадзены момант існуе пяць 
вектараў, якія б мы хацелі развіваць. 
Першы — пошук патэнцыйных парт
нёраў для сумеснага прадпрыемства ў 
Каталоніі з кампаніяй «Белкамунмаш». 
Другі — арганізацыя дэлегацыі кампаній 
ад харчовай прамысловасці ў Беларусь у 
канцы зімы – пачатку вясны. Наступны 
праект — па прадстаўленні Каталоніі 
на выстаўцы «Белагра» ў чэрвені. Ёсць 
магчымасць на гэтым мерапрыемстве 
ўпершыню Каталоніі стварыць асобны 
рэгіянальны стэнд з удзелам прыватных 
кампаній, іх прадукцыі. Плануецца, што 
суправаджаць прадпрымальнікаў будзе 
Міністр сельскай гаспадаркі Каталоніі. 
У адказ мы б хацелі арганізаваць улас
ны стэнд Беларусі на выставе «СанМі
гель». Гэта мерапрыемства, аналагічнае 
«Белагра», якое праходзіць у Лерыдзе. 
Але самы галоўны кірунак, каб іспанцы 
больш ведалі пра Беларусь, — прасоў
ванне турызму.

— Як прайшлі перамовы з «Белка
мунмашам»?

— У нас ёсць план дзеяння ў двух 
этапах, якія ідуць паралельна. Адзін з 
іх — гэта пошук партнёра па стварэнні 
сумеснага прадпрыемства ў Каталоніі. 
У нашай дэлегацыі ўжо ёсць патэнцый
ныя партнёры, буйныя транспартныя 
кампаніі з Каталоніі, якія б маглі за
няцца гэтым праектам. Падругое, ідзе 
працэс сертыфікацыі частак беларускіх 
электробусаў у Іспаніі, амалагацыі ўсёй 

дакументацыі. У гэтым годзе плануецца 
прывезці электробус для першапачат
ковых выпрабаванняў у Каталонію на 
пэўны эксплуатацыйны тэрмін. Кам
паніі жадаюць паглядзець на тэхніку ў 
справе. Я са свайго боку гатовы садзей
нічаць і дапамагаць у любым пытанні, 
каб гэты праект меў поспех.

— Наколькі для Іспаніі актуаль
ная тэматыка беражлівага стаўлен
ня да прыроды?

— Тэма выкарыстання аднаўляль
ных крыніц, экалагічных відаў транс
парт у вельмі акт уальная. Перад 
уладамі востра стаіць праблема забру
джвання паветра. На жаль, стварэнне 
электробусаў у нас не так развіта, як 
у вас. Менавіта таму нашу дэлегацыю 
суправаджаў Міністр транспарту і 
інфраструктуры Каталоніі. Ён хацеў 
на ўласныя вочы пабачыць, як гэты 
транспарт функцыянуе ў Мінску, на
ведаць вытворчасць «Белкамунмаш».

— Хто ўвойдзе ў дэлегацыю з 
прадстаўнікоў харчовай прамысло
васці, якая ў хуткім часе прыедзе ў 
Мінск?

— Яна будзе складацца з пры
ватных кампаній Каталоніі з роз
ных сектараў — вытворчасць вінаў, 
шампанскага, кандытарскіх вырабаў, 
аліўкавага алею. На парадку дня бу
дуць пытанні прамых паставак праду
кцыі з Каталоніі ў Беларусь, перапра
цоўкі яе на вашых прадпрыемствах. 
Акцэнт зробяць на разліве ў Беларусі 
алею, вінаў з магчымасцю рэалізацыі і 
на трэціх рынках.

— Большасць беларусаў ведаюць 
курорты Каталоніі як пляжны ад
пачынак. Але вы рэкамендуеце рэгіён 
для спартыўнага турызму...

— У гэтай частцы Іспаніі вельмі 
развітыя гарналыжныя курорты, якія 
могуць прапанаваць беларускаму ту
рысту шырокі пакет паслуг. Мы правя
лі перамовы з генеральным дырэкта
рам кампаніі «Белавіа» аб магчымасці 
ўзімку арганізаваць прамы авіярэйс 
з Мінска ў Лерыду. Для культурнага 
адпачынку прапаную старажытныя 
невялікія гарадкі, якія знаходзяцца 
пад абаронай ЮНЭСКА. І, вядома ж, у 
правінцыі Лерыда вельмі смачная ежа, 
напрыклад, знакамітыя смаўжы. Нам 
ёсць чым здзівіць вас.

— Што іспанцы ведаюць пра Бе
ларусь?

— Мая работа заключаецца ў тым, 
каб даць больш інфармацыі пра Бе
ларусь іспанцам. І дэлегацыі, якія мы 
прывозім сюды, дапамагаюць у гэтым. 
Людзі больш даведваюцца пра вас, а 
потым перадаюць іншым, як усё вы
датна прайшло.

— Наколькі цяжка сумяшчаць 
адвакацкую дзейнасць і працаваць 
на пасадзе Ганаровага консула?

— Няцяжка, і гэта вельмі цікава. 
Трэба атрымліваць асалоду ад жыцця і 
выкарыстоўваць кожную магчы масць, 
каб паспрабаваць нешта новае. Тое, 
што я раблю ад сябе, упэўнены, у бу
дучыні мне гэта вернецца абавязкова 
нечым добрым.

Марыя Дадалка

Вытворчасць 
трактараў — гэта  

слабае звяно ў Іспаніі. 
Такой прамысловасці 

ў нашай краіны няма, 
таму нам цікавая 

кампанія кшталту МТЗ.  
У «Белкамунмаша» 

прадукцыя высокай  
якасці, якая магла б ісці  

на экспарт у маю краіну. 
Хутка будуемыя дамы 

з драўніны — галіна 
таксама развітая 

ў Беларусі, якой няма 
ў Іспаніі.
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Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт развівае плённае супрацоўніцтва 
з Далянскім політэхнічным універсітэтам Кітая
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Эканамічны эфект супрацоўніцтва 
з Паднябеснай відавочны. Актыўна 
пашыраецца яно ў сацыяльнай сфе
ры, у прыватнасці, у сістэме адукацыі.  
Адзін з яскравых прыкладаў — кітай
скі вектар найбуйнейшага адукацый
нага, навуковавытворчага цэнтра 
нашай краіны — Беларускага дзяржаў
нага ўніверсітэта. 2019ы, які, дарэчы, 
быў абвешчаны Годам адукацыі Бела
русі ў Кітаі, у плане рэалізаваных маг
чымасцяў шмат у чым стаў знакавым 
для БДУ. Якія ж адукацыйныя трэнды 
набылі ўвасабленне?

крэатыў ад сумеснага 
інстытута 

У БДУ атрымліваюць адукацыю, 
якая адпавядае ўсім сучасным стан
дартам, звыш 3,7 тысячы замежнікаў 
з больш чым 60  краін. Сярод іх  — 
Аўстралія, ЗША, Канада, Германія, 
Японія, Вялікабрытанія, Францыя, 
Швейцарыя, Турцыя, ШрыЛанка, 
Сірыя, Лівія, Котд’Івуар, Эквадор, 
Тога. Пералічваць, вядома, можна 
яшчэ доўга. Канешне ж, навучаюцца ў 
БДУ і грамадзяне дзяржаў постсавец
кай прасторы. Найбольш прадстаўні
чая «дэлегацыя» — 1889 чалавек — на
вучэнцы з Паднябеснай. 365 кітайцаў 
займаюцца ў магістратуры, 89 — у ас
пірантуры. Найбольш запатрабаваныя 
эканамічны і філалагічны факультэты, 
а таксама факультэты журналістыкі і 
міжнародных адносін.

З 2007га БДУ развівае плённае 
супрацоўніцтва з Далянскім політэх
нічным універсітэтам (ДПУ). Як па
ведаміў начальнік упраўлення міжна
родных сувязяў БДУ Аляксандр Жук, 
тры гады таму была адкрыта першая 
ў нацыянальнай сістэме беларуска
кітайская ВНУ  — сумесны інсты
тут ДПУБДУ. Летась у яго паступілі 
78 студэнтаў. З іх 40 — на спецыяль
насць «Інжынерная механіка», 38 — 
«прыкладная фізіка». Усяго ў сумесным 
інстытуце цяпер навучаюцца 244 сту
дэнты. У яго склад уваходзяць тры фа
культэты — прыкладной фізікі, інжы
нернай механікі, а таксама матэматыкі 
і прыкладной матэматыкі. Адметна, 
што навучанне з удзелам выкладчыкаў 
БДУ вядзецца на англійскай мове.

З 1 верасня мінулага года на базе 
БДУ пачаў работу сумесны беларуска
кітайскі інстытут БДУДПУ (СІБД). 
Гэта першы досвед у айчыннай сістэме 
вышэйшай адукацыі ў галіне сумес
най падрыхтоўкі спецыялістаў першай 
ступені на базе беларускай ВНУ. Вы

пускнікі інстытута будуць запатраба
ваныя прамысловымі, адукацыйнана
вуковымі прадпрыемствамі Беларусі 
і Кітая, а таксама ў індустрыяльным 
парку «Вялікі камень».

Падрыхтоўка тут вядзецца па та
кіх спецыяльнасцях, як «сусветная 
эканоміка», «фізіка (вытворчая дзей
насць)», «механіка і матэматычнае ма
дэляванне». У далейшым мяркуецца 
павялічыць пералік спецыяльнасцяў, 
а таксама адкрыць падрыхтоўку ў ма
гістратуру. Цяпер на першым курсе 
навучаецца больш паўсотні студэнтаў. 
Сёлета набор плануецца павялічыць.

Усе навучальныя планы і праграмы 
навучальных дысцыплін распрацоўва
юцца і зацвярджаюцца пры ўдзеле двух 
бакоў і актуалізуюцца ў адпаведнасці з 
апошнімі дасягненнямі навукі, тэхнікі і 
прамысловасці краін — удзельніц аду
кацыйнага праекта. Выпускнікі сумес
нага беларускакітайскага інстытута 
атрымаюць два дыпломы — БДУ і ДПУ. 
У прафесарскавыкладчыцкі склад 
СІБД увойдуць прадстаўнікі белару

Крэатыўным ды імі джа вым для Белдзяржуніверсітэта 
стаў праект, у межах якога ў канцы 2017 года ў Пекіне 
быў адкрыты інфармацыйнаадукацыйны цэнтр БДУ.  
Яго кіраўніком і каардынатарам стаў Ван Яацян. Ён, 

дарэчы, выпускнік БДУ, у Мінску абараніў кандыдацкую 
па эканамічным профілі ды вырашыў не губляць сувязі 

з альмаматэр, а, наадварот, па глыб ляць узаемадзеянне.
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скага і кітайскага ўніверсі тэтаў. Летась 
у студзені паміж двума ўніверсітэта
мі падпісана пагадненне аб стварэнні 
навуковаінавацыйнага цэнтра. Ён 
быў адкрыты ўжо ў чэрвені 2019га. 
Мяркуецца, што ў гэтым цэнтры з 
выкарыстаннем сучаснага навукова
лабараторнага абсталявання будуць 
праходзіць практыку і студэнты Бела
рускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Таксама супрацоўніцтва БДУ  — 
ДПУ прадугледжвае правядзенне 
шэрагу сумесных мерапрыемстваў. 
У прыватнасці, у студзені мінулага 
года на базе Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта была арганізавана грун
тоўная Зімовая школа. Для студэнтаў 
з Кітая былі зладжаны лекцыі па пра
блемах сучаснай фізікі, матэматыкі, 
механікі. У навуковых і вучэбных ла
бараторыях факультэтаў БДУ прайшлі 
творчыя заняткі па спецыяльнасцях 
«фізіка (вытворчая дзейнасць)», а так
сама «механіка і матэматычнае мадэля
ванне». А ў чэрвені 2019га на базе Да
лянскага політэхнічнага ўніверсітэта 
была арганізавана Летняя школа. Яе 
слухачамі сталі 20 студэнтаў механіка
матэматычнага і фізічнага факультэтаў 
БДУ. Праграма школы ўключала выву
чэнне сучасных праблем прыкладной 
фізікі і механікі, заняткі прайшлі ў да
следчай лабараторыі ДПУ.

Цяпер узаемадзеянне БДУ з уні
версітэтамі і навуковымі інстытутамі 
Кітая ладзіцца ў межах 77 двухбаковых 

дакументаў (мемарандумаў, пагаднен
няў, праграм супрацоўніцтва). Напры
клад, партнёрамі, апроч ужо згаданых, 
з’яўляюцца Пекінскі, Хэнанскі, Фа
шанскі, УсходнеКітайскі педагагічны 
ўніверсітэты, Шанхайскі ўніверсітэт 
транспарту, а таксама Харбінскі ўні
версітэт навукі і тэхналогій, Кітайскі 
ўніверсітэт міжнародных адносін і шэ
раг іншых. Летась падпісана 12 двух
баковых дакументаў з установамі аду
кацыі КНР. Асобныя былі накіраваны 
на пашырэнне партнёрскіх адносін. 
Сярод іх — пагадненне аб абмене на
вучэнцамі з Далянскім політэхнічным 
універсітэтам. Летась БДУ пашырыў 
кола сваіх партнёраў у Кітаі. Асобна 
тут варта адзначыць падпісанне мема
рандума аб узаемаразуменні з Пекін
скім універсітэтам — адной з вядучых 
ВНУ Паднябеснай.

рызыкнуць і выйграць 

Насамрэч, крэатыўным ды імі джа
вым для Белдзяржуніверсітэта стаў 
праект, у межах якога ў канцы 2017 года 
ў Пекіне быў адкрыты інфармацыйна
адукацыйны цэнтр БДУ. Яго кіраўніком 
і каардынатарам стаў Ван Яацян. Ён, 
дарэчы, выпускнік БДУ, у Мінску аба
раніў кандыдацкую па эканамічным 
профілі і вырашыў не губ ляць сувязі з 
альмаматэр, а, наадварот, па глыб ляць 
узаемадзеянне. «Было вялікае жаданне 
расказаць пра Беларусь, яе адукацый

ныя магчымасці, — кажа Ван Яацян. — 
Дагэтуль кітайцы добра ведалі пра 
магчымасць атрымаць адукацыю ў За
ходняй Еўропе, Расіі, ЗША. Пра той жа 
БДУ было зусім няшмат інфармацыі. 
А між тым універсітэт знаходзіцца на 
высокіх пазіцыях у сусветным рэй
тынгу. Якасць адукацыі тут адпавядае 
міжнародным стандартам, я ў гэтым 
асабіста пераканаўся».

Для БДУ арганізацыя цэнтра ў Пад
нябеснай — смелы эксперымент, у якім 
была немалая доля рызыкі. Аднак такі 
інавацыйны падыход да рэкрутынгу 
студэнтаў сябе апраўдаў. Пра гэта сён
ня можна казаць з упэўненасцю. «Ужо 
менш чым праз год пасля адкрыцця ба
завага «пункта» ў кітайскай сталіцы — 
у верасні 2018га — была набрана пер
шая група навучэнцаў. Падрыхтоўчы 
цэнтр БДУ з’явіўся ў вядомым горадзе 
Санья, што на востраве Хайнань, — 
адзначае Аляксандр Жук. — Ён быў 
створаны з мэтай моўнай падрыхтоўкі 
кітайскіх абітурыентаў, якія плануюць 
паступленне ў БДУ. Першая група — 
60 чалавек — з верасня прыступіла да 
навучання на журфаку».

Сёння ў падрыхтоўчым цэнтры ў 
Санья навучаецца ўжо 140 слухачоў па 
вучэбных праграмах беларускай ВНУ. У 
хуткім часе гэтая група прыедзе ў Мінск 
і працягне навучанне ў БДУ. Адбор у 
цэнтры адбываецца на конкурснай ас
нове з удзелам прадстаўнікоў 17 школ, 
трох універсітэтаў 12 правінцый Кітая. 
Уся інфраструктура ў Санья нагадвае 
пра беларускія рэаліі. Вучэбныя ка
бінеты маюць назвы станцый метро 
Мінска, сцены ўпрыгожаны фатагра
фіямі, калажамі і карцінамі з выявамі 
беларускіх асветнікаў, славутых туры
стычных месцаў і рэгіёнаў. Кітайскім 
слухачам даступны фонд фільмаў, 
прэзентацый, твораў беларускіх пісь
меннікаў, перыёдыкі, спіс якіх рэгуляр
на будзе папаўняцца пры падтрымцы 
БДУ. Адным з важных кірункаў работы 
цэнтра з’яўляецца сацыякультурная 
адаптацыя замежных грамадзян перад 
іх навучаннем у нашай краіне. Гэтая 
ўстанова праз адукацыйную дзейнасць 
актыўна садзейнічае распаўсюду інфар
мацыі пра Беларусь у Кітаі.

Летась у лістападзе адбылася зна
кавая падзея — у падрыхтоўчым цэн
тры БДУ з’явіўся кабінет беларускай 
мовы і культуры імя Янкі Купалы. Ура
чыстая цырымонія адкрыцця імянной 
аўдыторыі Песняра прайшла пры  

Рэктар БДУ Андрэй кароль і дырэктар падрыхтоўчага цэнтра ўніверсітэта ў Санья Чжан Лэй 
падчас адкрыцця кабінета беларускай мовы і культуры імя янкі купалы
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ўдзеле дэлегацыі беларускай ВНУ 
на чале з рэктарам Андрэем Кара
лём, дырэктара падрыхтоўчага цэн
тра Чжан Лэя, слухачоў і выклад
чыкаў. Адбылося тэатралізаванае 
прадстаўленне кітайскіх навучэнцаў, 
якія падрыхтавалі музычнатанца
вальныя нумары, вершы і песні на 
беларускай, рускай і кітайскай мовах. 
Цяпер слухачы падрыхтоўчага цэнтра 
маюць цудоўную магчымасць папра
цаваць з арыгінальнымі матэрыяламі 
па лінгвістыцы, гісторыі, мастацтве і 
краіназнаўстве Беларусі. Плануецца, 
што там будуць арганізоўвацца аду
кацыйнакультурныя мерапрыемствы 
профільнай тэматыкі.

А яшчэ ў планах  — пашырэнне 
сеткі падрыхтоўчых цэнтраў БДУ ў 
Паднябеснай. Сёлета, як мяркуецца, 
адпаведныя ўстановы будуць адкрыты 
ва Ухані, а таксама ў кітайскай сталіцы. 
Так што інавацыі пашыраюцца.

Даслоўна 

Рэктар БДУ Андрэй Кароль:
З упэўненасцю адзначу: БДУ сён

ня — лідар беларускакітайскага су
працоўніцтва па шэрагу перспектыў
ных кірункаў. Галіна адукацыі тут — не 
выключэнне. Сёння кожны трэці 
кітайскі студэнт, які навучаецца ў бе
ларускіх ВНУ, — вучыцца ў БДУ. Наш 
Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства 
імя Канфуцыя стаў першым узорным 

інстытутам Канфуцыя сярод інстыту
таў кітаязнаўства краін СНД і адзіным, 
які атрымаў права за межамі Кітая пра
водзіць міжнародны кваліфікацыйны 
экзамен для перакладчыкаў CATTІ.

Больш за 12% ад агульнай колькас
ці ўсіх міжнародных пагадненняў у 
галіне адукацыі і навукі ў нас заклю
чана з кітайскімі ўстановамі. Штогод 
адзначаецца павелічэнне колькасці 
слухачоў факультэта даўніверсітэцкай 
адукацыі БДУ з ліку кітайскіх грама
дзян. Гэтаму спрыяе створаная ін
фраструктура экспарту адукацыйных 
паслуг. Калі ў 2017/2018 навучальным 
годзе мы налічвалі на падрыхтоўчым 
аддзяленні ФДА 287 чалавек, то цяпер 
іх ужо 596, з якіх 580 — з КНР. А гэта 
патэнцыйныя студэнты БДУ і значныя 
інвестыцыі ў нашу краіну.

Новыя перспектывы з Кітаем ба
чацца ў пашырэнні спектра сумеснай 
падрыхтоўкі спецыялістаў і развіцці 
культурных сувязяў. У найбліжэйшы 
час прапануем кітайскім калегам пра
грамы павышэння кваліфікацыі для 
работнікаў сістэмы адукацыі ў галіне 
крэатыўнага і эўрыстычнага навучан
ня. Эўрыстычныя тэхналогіі дазваля
юць навучэнцам паглядзець на сябе з 
боку, адкрыць сябе і свае магчымасці, 
праверыць межы свайго няведання. 
Таму сёння такое навучанне вельмі 
запатрабаванае ў свеце. Новыя адука
цыйныя падыходы накіраваны не на 
ўзнаўленне і засваенне ўсіх дасягнен

няў чалавецтва, а на стварэнне сту
дэнтам свайго прадукту, адрознага ад 
таго, што зрабіў яго аднагрупнік; ця
пер вучаць задаваць пытанні, а не да
ваць аднолькавыя адказы. Гэтыя іна
вацыі мы актыўна выкарыстоўваем у 
БДУ для павышэння якасці адукацыі.

Наш досвед у гэтым кірунку за
цікавіў кітайскіх калег падчас візіту ў 
падрыхтоўчы цэнтр у Санья. Ужо ёсць 
дамоўленасць, што першымі слухача
мі праграмы павышэння кваліфікацыі 
стануць нашы калегі з навучальных 
устаноў гэтага горада. Кабінет белару
скай мовы і культуры імя Янкі Купалы, 
які працуе ў цэнтры, — адметны куль
турнаадукацыйны цэнтр Беларусі ў 
КНР. Ён спрыяе папулярызацыі бела
рускай гісторыі, літаратуры, нашых на
цыянальных традыцый, асаблівасцяў, 
славутасцяў сярод кітайскіх грама дзян. 
Упэўнены, такія структуры маюць до
брую будучыню. Кітайскія слухачы 
разам з падрыхтоўкай да паступлення 
ў БДУ адчуваюць сацыякультурную 
атмасферу Беларусі. Пашырэнне ведаў 
пра нашу краіну — гэта добрая база для 
росту экспарту адукацыйных паслуг, 
умацавання станоўчага іміджу Бела
русі ў свеце. Дарэчы, па выніках візіту 
ў Санья набор кітайскіх слухачоў для 
падрыхтоўкі да паступлення ў БДУ па
вялічаны да 500 чалавек. Перакананы, 
што і гэта не максімум.

Мікалай літвінаў.
Фота Яўгена Пясецкага і з архіва БДУ.

Начальнік  
упраўлення  
міжнародных  
сувязяў БДУ  
Аляксандр Жук  
і кіраўнік  
інфармацыйна- 
адукацыйнага  
цэнтра ўніверсітэта  
ў кітаі Ван яацян  
абмяркоўваюць  
перспектывы  
супрацоўніцтва
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Н
а род ны па эт Та тар
ста на, лаў рэ ат Дзяр
жаў най прэ міі Ра
сій скай Фе дэ ра цыі 
Рэ нат Ха рыс прэ зен
та ваў у Ка за ні кні гу, 
якая не ўба чы ла б 
свет без яго май

стэр ства пе ра клад чы ка. Пад ад ной 
вок лад кай збор ні ка Ян кі Ку па лы «Са
не ты», які вый шаў у Ка за ні, сыш лі ся 
тры моў ныя сты хіі. Ле ген дар ны цыкл 
вер шаў бе ла рус ка га кла сі ка гу чыць на 
бе ла рус кай, у ары гі на ле, на рус кай — 
у пе ра кла дзе га лоў на га рэ дак та ра «Лі
та ра тур най га зе ты» паэ та і пра за іка 
Мак сі ма За мша вых і на та тар скай — у 
пе ра кла дзе Рэ на та Ха ры са.

З ві таль ным сло вам да ўдзель ні каў 
прэ зен та цыі звяр нуў ся на мес нік Стар
шы ні Са ве та Асамб леі на ро даў Та тар
ста на Мі ка лай Ула дзі мі раў. Не толь кі 
пра ўспры ман не твор час ці Ян кі Ку па
лы, але і пра свае аса біс тыя ўра жан
ні ад па ез дак у Бе ла русь, ад су стрэч з 
бе ла рус кі мі лі та ра та ра мі ка заў у До
ме друж бы і па эт Рэ нат Ха рыс. Сва і мі 
дум ка мі пра бе ла рус кара сій скую, бе
ла рус ката тар скую да тыч насць па дзя
лі лі ся член бе ла рус кай су пол кі «Спад
чы на» Ле а нід Стан ке віч, Га на ро вы 
кон сул Бе ла русі ў Та тар стане, стар шы
ня аб’ яд нан ня бе ла ру саў Ка за ні «Спад
чы на» Сяр гей Ма ру дзен ка. Пра перс
пек ты вы раз віц ця бе ла рус ката тар скіх 
кні га вы да вец кіх пра ек таў ка за ла на 
су стрэ чы стар шы ня вы да вец тва «Ма
гариф — Ва кыт» Да іма Ва ле е ва. Шмат 
цёп лых слоў па дзя кі бе ла ру саў Та тар
ста на за но вае пра чы тан не твор час ці 
Ян кі Ку па лы вы ка за ла ак ты віст ка та
ва рыст ва «Спад чы на» Ма рыя Фа мі на. 
Сва ім асэн са ван нем бе ла рус кай куль
ту ры, лі та ра ту ры па дзя ліў ся да цэнт 

Ка зан ска га фе дэ раль на га ўні вер сі тэ
та, лаў рэ ат Прэ міі Са ю за жур на ліс таў 
СССР Іс лам Ахмет зя наў. Усіх гас цей, 
удзель ні каў прэ зен та цыі па ра да ваў 
му зыч ны мі ну ма ра мі твор чы ду эт «Ру
жа Квет ка».

— У Та тар ста не доб ра ве да юць 
твор часць Ян кі Ку па лы, які знай шоў 
пры ту лак у ва ко лі цах Ка за ні на па
чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны, — 
рас па вя дае ўдзель ні ца прэ зен та цыі, 
ды рэк тар Ку па лаў ска га му зея ў сяле 
Пя чы шчы, пад Ка зан ню, Ры ма Абы
за ва. — Але асаб лі ва нас ра дуе, ка лі 
з’яў ля юц ца но выя пе ра кла ды паэ зіі 
Ян кі Ку па лы на та тар скую мо ву. Мы з 
вя лі кай аса ло дай слу ха лі, як за гу ча лі 
«Са не ты» ў пе ра ўва саб лен нях Рэ на та 
Ха ры са ў До ме друж бы. За пра сі лі вя
до ма га паэ та і пе ра клад чы ка пра вес ці 
прэ зен та цыю і ў на шым му зеі. Лі чу, 
што такая па дзея — пе ра клад, вы дан не 

но вай кні гі Ку па лы на та тар скай мо
ве — ста но віц ца знач ным унёс кам у 
раз віц цё бе ла рус ката тар скіх лі та ра
тур ных су вя зяў. Пры ем на, што гэ та 
ад бы ва ец ца на фо не шы ро ка га раз віц
ця эка на міч ных, на род на гас па дар чых 
кан так таў Бе ла ру сі і Та тар стана. Лі та
ра тур ная дып ла ма тыя так са ма з’яў ля
ец ца ас но вай друж бы на шых на ро даў.

Да рэ чы, у апош ні час у Бе ла ру сі 
ў роз ных пе ры я дыч ных вы дан нях у 
пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву вый
шлі тво ры су час ных пісь мен ні каў Та
тар ста на — Рэ на та Ха ры са, Ро бер та 
Мінуліна, Ал ма за Гі ма дзе е ва, Лэй лы 
Гі ма дзе е вай. У мін скім вы да вец тве 
«Мас тац кая лі та ра ту ра» па цвяр джа
юць, што ўсе гэ тыя пуб лі ка цыі ста нуць 
ас но вай ан та ла гіч на га вы дан ня су час
най та тар скай лі та ра ту ры ў пе ра кла дзе 
на бе ла рус кую мо ву.

Кі рыл ладуцька

пясняр  
вяр та ец ца  
ў Ка зань 

У Доме дружбы народаў 
Рэспублікі Татарстан 
прайшла прэзентацыя кнігі 
Янкі Купалы «Санеты», 
выдадзенай на трох мовах
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Соцыум

В
ый сці на пен сію і стаць сту
дэн там — ча му б і не? Ву
чо бе ўсе ўзрос ты па кор лі
выя. Гэ та вам па цвер дзіць 
лю бы слу хач Мінск ага ўні
вер сі тэ та трэ ця га ўзрос

ту. Сё мы год Бе ла рус кая аса цы я цыя 
са цы яль ных ра бот ні каў ар га ні зуе для 
па жы лых бяс плат ныя кур сы па са мых 
роз ных на прам ках: ад анг лій скай мо
вы да края знаў ства.

У 2019м го дзе ва ўні вер сі тэт за лі
ча ны 702 ча ла ве кі, ста рэй шыя за 60 га
доў. Па сло вах кі раў ні цы на ву чаль ных 
напрамкаў Воль гі Шыш лы, боль шасць 
мае вы шэй шую аду ка цыю, шмат ін

жы не раў, пе да го гаў, урачоў. Гэ та лю
дзі ак тыў ныя і та ва рыс кія, яны зай
ма юц ца спор там, на вед ва юць тэ атр, 
хо чуць па зна ваць но вае і дзя ліц ца до
све дам з ін шы мі. За ня ткі пра вод зяц ца 
па 26 на прам ках, у спі се но вых — ка
лі гра фія, па ка ё вае са доў ніц тва, уз
рос та вы ма кі яж, эк скур саз наў ства, 
шко ла пра ва вой пісь мен нас ці. Са мы 
па пу ляр ны курс — анг лій ская мо ва, 
на яго за лі ча ны 176 ча ла век. Ма ты
ва цыя роз ная: хтось ці па да рож ні чае 
і хо ча сва бод на ся бе ад чу ваць у ін ша
моў най кра і не, у ка гось ці дзе ці жы
вуць за мя жой. Больш за 20 сту дэн таў 
ста рэй ша га ўзрос ту вы ка за лі жа дан не 

вы ву чаць бе ла рус кую мо ву: на ба зе 
клу баў ЮНЭС КА курс вядзе па эт ка 
Яд ві га Рай.

— На гэ ты раз мы вы ра шы лі не 
ра біць кам п’ю тар ныя кур сы, бо до
свед па каз вае: па жы лых лю дзей, якія 
зу сім не ўме юць пра ца ваць з кам п’ю
та рам, ста но віц ца ўсё менш. Да нас 
пры хо дзяць у асноў ным тыя, хто ўжо 
ка рыс та ец ца ін тэр нэ там, за рэ гіст ра
ва ны ў са цы яль ных сет ках, — тлу
ма чыць Воль га Шыш ла. — Нам важ
на, каб слу ха чы не толь кі спа жы ва лі 
ін фар ма цыю, але і ад да ва лі неш та 
на ўза мен, уклю ча лі ся ў дзей насць. 
На прык лад, пас ля за ня ткаў па эк

Трэ ці ўзросТ —  
дру гая ма ла досць
У мі ну лым го дзе сту дэн та мі Мінск ага ўні вер сі тэ та трэ ця га ўзрос ту 
ста лі 702 ча ла ве кі, ста рэй шыя за 60 га доў
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скур саз наў стве яны змо гуць пра во
дзіць эк скур сіі ў му зе ях, па го ра дзе.

Вы ка наў чы ды рэк тар «Бе ла рус кай 
аса цы я цыі са цы яль ных ра бот ні каў», 
кі раў ніца Уні вер сі тэ та трэ ця га ўзрос
ту Але на Ста ні слаў чык за ўва жае, што 
ця пер ад ной з умоў на ву чан ня ста ла 
аба вяз ко вая ад пра цоў ка ў Цэнт ры 
гра мад скай ак тыў нас ці — не менш за 
20 га дзін:

— У апош ні час шмат ка жуць пра 
ста рэн не на сель ніц тва, пра змя нен ні 
ро лі па жы лых лю дзей у гра мад стве. 
Мы падтрымліваем ідэі, рас паў сю
джа ныя ця пер па ўсім све це, пра тое, 
што не за леж на ад уз рос ту ча ла век 
па ві нен за ста вац ца ак тыў ным. Та му 
паў дзель ні чаць у пра цы Цэнт ра на 
пра ця гу го да па він ны аб са лют на ўсе.

Ва  лан цёр скіх пра ек таў ад ра  зу 
не каль кі. На прык лад, «Бук кро сінг» 
быў ар га ні за ва ны су мес на з прад пры
ем ствам «Бел гіпсЭКА». Яшчэ ў лю тым 
2015 го да ў Мін ску з’я ві лі ся зя лё ныя 
кан тэй не ры для збо ру ма ку ла ту ры. Кі
да юць у іх і кні гі, якія за тым пе ра да юць 
у біб лі я тэ кі, шко лы, ін шыя ўста но вы. 
Слу ха чы ўні вер сі тэ та з за да валь нен
нем да па ма га юць ра бот ні кам прад
пры ем ства ў сар та ван ні і пад рых тоў цы 
вы дан няў. А ва лан цё ры пра ек та «Ба бу
ля на га дзі ну» да юць пе рад ыш ку ма ла
дым ма мам, пры гля да ю чы за дзець мі: 
ро бяць з імі ўро кі, гу ля юць, хо дзяць 
у кра му. Вя до ма, «дзя ду лі» так са ма 
патрэбныя, вось толь кі муж чын ся род 
слу ха чоў уні вер сі тэ та ма ла.

— Ду маю, т у т не каль кі  пры
чын. Жан чы ны ра ней сы хо дзяць на 
пен сію, ды і па сва ёй пры ро дзе яны 
больш ак тыў ныя. Маг чы ма, ка мусь
ці не кам форт на быць адзі ным муж
чы нам у ка лек ты ве, — лі чыць Воль га 
Шыш ла. — Да та го ж не ўсе на прам
кі бы ва юць ім ці ка выя. Та му пла ну
ем ад крыць муж чын скі клуб. Бу дзем 
удзяч ныя, ка лі прад стаў ні кі моц на га 
по лу па дзе ляц ца сва і мі ідэ я мі на гэ
ты конт.

Уні вер сі тэт не дае маг чы мас ці 
пе ра ква лі фі ка цыі, ад нак вы пуск ні
кі па спя хо ва ўжы ва юць атры ма ныя 
ве ды ў паў ся дзён ным жыц ці: пас ля 
пра хо джан ня кам п’ю тар ных кур саў 
сме ла рэ гіст ру юц ца ў сац сет ках, хто 
асво іў ланд шафт ны ды зайн — доб
ра ўпа рад коў ва юць дач ныя ўчаст кі. 
Мно гія ўлі ва юц ца ў дзей насць уні
вер сі тэ та на столь кі, што за трым лі
ва юц ца тут на два, тры, а то і на сем 
га доў! Як раз такое ад бы ло ся з ад ной 
гру пай па анг лій скай мо ве. Слу ха чы і 
вы клад чы цава лан цёр Юлія Мар ша
ко ва пра цу юць ра зам з са ма га за сна
ван ня пра ек та. Ад но сі ны даў но пе
ра рас лі амаль у ся мей ныя. Ня даў на 
Юлія вый шла за муж — усе «вуч ні» 
бы лі за про ша ныя на вя сел ле!

У па чат ку кож най навучальнай 
кам па ніі ін фар ма цыя пра кур сы раз
мя шча ец ца ў СМІ, са цы яль ных сет
ках, рас паў сюдж ва ец ца праз тэ ры
та ры яль ныя цэнт ры са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. Ад нак 
час цей за ўсё но выя слу ха чы да ве два
юц ца пра ўні вер сі тэт ад сва іх зна ё
мых.

Пры па да чы да ку мен таў з кож
ным ах во чым па тра піць на кур сы кі
раў ні кі раз маў ля юць асоб на.

— Наш пра ект у пер шую чар гу са
цы яль ны. На прык лад, ка лі ча ла век 
рас па вя дае, што ён ня даў на стра ціў 
ка гоне будзь з бліз кіх, яму не вы нос
на адзі но ка, то, на ту раль на, мы яго 
бя ром. Па коль кі ар га ні за цыя ва лан
цёр ская, мы за ці каў ле ны, каб да яе да
лу ча лі ся лю дзі ак тыў ныя, якія, акра
мя за ня ткаў, бу дуць на вед ваць нашы 
іншыя ме ра пры ем ствы. Шан цы тра
піць на кур сы ў ра зы па вя ліч ва юц
ца, ка лі ў ан ке це бу ду чыя сту дэн ты 
па каз ва юць, што га то выя да па маг чы 
з по шу кам па мяш кан ня або пра вя
дзен нем лек цый, май старкла саў, — 
ка жа кі раў ніца ўні вер сі тэ та.

Ган на Касар

Ва ўніверсітэт 
залічаны 702 чалавекі, 
старэйшыя за 60 гадоў. 
Большасць мае 
вышэйшую адукацыю, 
шмат інжынераў, 
педагогаў, урачоў. Гэта 
людзі актыўныя і 
таварыскія, яны 
займаюцца спортам, 
наведваюць тэатр, 
хочуць пазнаваць новае 
і дзяліцца досведам з 
іншымі. Заняткі 
праводзяцца па 
26 напрамках, у спісе 
новых — каліграфія, 
пакаёвае садоўніцтва, 
узроставы макіяж, 
экскурсазнаўства, 
школа прававой 
пісьменнасці. Самы 
папулярны курс — 
англійская мова, на яго 
залічаны 176 чалавек.
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марыздзяйСняюцца

Ма ла досць вы мя ра ец ца не ў га дах. І су час
ныя пен сі я нер кі тое ак тыў на да каз ва юць. Воль
зе Ша ты цы — 71, і яна — ма дэль, бло гер і фа нат 
здаровага ладу жыцця. За пля чы ма 40 га доў пра
цы ў ме ды цы не. Ле кар з вы шэй шай ка тэ го ры яй 
па рэ абі лі та ло гіі ды ме ды цын скай экс пер ты зе, 
кан ды дат ме ды цын скіх на вук, да цэнт. Яна і па
ду маць не маг ла, што на пен сіі бу дзе дэ фі ля ваць і 
па зі ра ваць фа то гра фам. 

Па ча ло ся ўсё з удзе лу ў пра ек це «Рэ аль
ны ўзрост», мэ тай яко га бы ло змя ніць стан
дар ты ўспры ман ня лю дзей ва ўзрос це 60+. У 
вы ні ку вый шла на под ыум на фес ты ва лі Lady 
Fest. Тут жа за ці ка ві лі ся жур на ліс ты і фа то гра
фы. Пос пех прый шоў лёг ка: ад на з яе фо та се
сій тра пі ла ў ня мец кі ча со піс мо ды, ды зай ну і 
фа та гра фіі VOLANT (яе фо та ўпры го жы лі тры 
раз ва ро ты!). Па сы па лі ся пра па но вы аб су пра
цоў ніц тве ад бе ла рус кіх кам па ній, брэн даў, ма га

зі наў, сты ліс таў… І ў 70 га доў яна не ча ка на для 
ся бе ста ла біз неслэ дзі.

толь кі не «паў лаў на»!

Воль га не лю біць зва рот «Паў лаў на». Ба бу
ляй яе не на зы вае на ват унук. «Хі ба што ў свар цы 
мо жа ска заць: «Ты за раз — кан крэт ная ба бу ля. Я 
ця бе так і бу ду на зы ваць», — смя ец ца Воль га. На 
пы тан не, на коль кі га доў яна ся бе ад чу вае, Вольга 
дзе ліць свой уз рост на па ло ву. Ін та рэ сы ў яе — так
сама не па га дах. Лю біць мод ную, стыль ную воп
рат ку, роз ныя бью цілай фха кі, тэ ат ры, вы ста вы, 
прэ зен та цыі, со чыць за на він ка мі ў кі на ін дуст рыі, 
вы ву чае тэх на ло гіі за ха ван ня зда роўя, смя ец ца і 
штодзень дзя куе Су све ту за тое, што мае.

— Ра ней я маг ла знер ва вац ца па дро бя зях, 
зла ва ла ся, што псу юц ца пла ны, — пры зна ец ца. — 
Мой све та по гляд змя ніў ся, ка лі цяж ка за хва рэ ла Ц
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ма ма. У 64 га ды мне да вя ло ся па кі
нуць лю бі мую пра цу, тры га ды я бы ла 
круг ла су тач най ся дзел кай, фак тыч на 
вы па ўшы з со цы у ма. Ба чы ла, як ады
хо дзіць ча ла ве чае жыц цё, і зра зу ме
ла, што трэ ба атрым лі ваць аса ло ду ад 
кож на га ім гнен ня — мас тац тва, якім 
ва ло дае да лё ка не кож ны. 

Воль га лі чыць, што ча ла ве чы ар
га нізм раз лі ча ны на 115 га доў. А зна
чыць, на пе ра дзе яшчэ мі ні мум трэць 
жыц ця. Доў га жы ха роў год ад го да ўсё 
больш.

— Але даў га лец це з ля да шчас цю ні
ко му не трэ ба, — за ўва жае яна. — Са
мая мая вя лі кая мэ та — за ха ваць зда
роўе і энер гіч насць на доў гія га ды. Што 
для гэ та га трэ ба? Ка лі мне бы ло 19, у 
мін скім кі на тэ ат ры да ку мен таль на га 
кі но ўпер шы ню ў СССР дэ ман стра ва
лі фільм пра ёгаў. І там 62га до вы ёг 
вы тва раў розныя тру кі, дэ ман стру ю
чы не бы ва лую гнут касць. І ў ма іх маз
гах ад бы ла ся рэ ва лю цыя: я зра зу ме ла, 
што ка лі рэ гу ляр на вы кон ваць аба вя
за цель ствы пе рад сва ім це лам, то і ў 
60 мож на за ста вац ца ма ла дой. З та го 
мо ман ту фі зіч ная ак тыў насць ста ла 
для мя не што дзён най па трэ бай.

яе сак рэт мак ро пу ла са 

Кож ную ра ні цу Воль га па чы нае з 
двух шкля нак ва ды і гім нас ты кі. Трой
чы на ты дзень — бо дзіба лет. Кож ны 
дзень — скан ды наў ская хадзь ба ў пар
ку, пры ся дан ні, план ка. Яна ма рыць 
на ву чыц ца ар ген тын ска му тан га і па
да рож ні чаць на мі лон гі — тан ца валь
ныя ве ча ры ны для ама та раў тан га. Яе 
сак рэ ты даў га лец ця — у ру ху: «Я ўвесь 

час пры му шаю ся бе вы хо дзіць з зо ны 
кам фор ту». Плюс ге не ты ка, зда ро вая 
ежа (ні я кіх за ка так, замест ва рэн ня — 
толь кі све жая га род ні на, са да ві на!), 
сон па 7–8 га дзін і па зі тыў нае све та ад
чу ван не. За апош нія га доў 5 яна толь кі 
аднойчы злег ла з тэм пе ра ту рай…

І што са мае га лоў нае: ёй не сум на. 
Ка жа, трэ ба куль ты ва ваць у са бе ці ка
васць да жыц ця. Яе сяб роў кі вы рошч
ва юць квет ка выя па ля ны і па 15 га
тун каў па мі до раў, а яна сэнс знай шла 
ў ін шым. Два га ды та му за вя ла ста рон
ку ў Іnstagram, там дзе ліц ца сак рэ та мі 
даў га лец ця. Сён ня ў яе больш за 14 ты
сяч пад піс чы каў!

— Я рас па ча ла ўсю гэ тую ак тыў
насць у сац сет ках з ад ной адзі най мэ
тай — на тхніць сва іх ад на го дак, па зба
віць ад стра ху пе рад ліч ба мі: жыц цё 
цу доў нае ў лю бым уз рос це. Але на шы 
стан дар ты ўспры ман ня ста рас ці на
столь кі ўе лі ся ў маз гі, што лю дзі да пен
сіі пры хо дзяць згорб ле ныя, з па нік лай 
га ла вой, па тух лым по гля дам і ад чу
ван нем, што ўсё леп шае ўжо прай шло. 
І што трэ ба жыц цё да жы ваць. Я на зы
ваю гэ та «ма тан нем ча су да смер ці».

Асноў най ма се яе пад піс чыц, як ні 
дзіў на, ад 25 да 45 га доў. Пі шуць: «Гле
дзя чы на вас, не страш на ста рэць». Ад
на год кі, на ад ва рот, кры ты ку юць: маў
ляў, убо ры, фо та се сіі — зу сім не на шы 
каш тоў нас ці… Ці ка ва, што Воль га ў 
са ло нах пры га жос ці ні ра зу не бы ла.

— Хоць гэ та і не су час на. Я лі чу, 
што ску ра ў апош нюю чар гу ві на ва тая 
ў тым, што ў нас з’яў ля юц ца пры кме ты 
ста рэн ня. Пад ску рай ля жаць мыш цы, 
фас цыі, кос ці — на іх трэ ба ўздзей ні
чаць. Я гэ ты мі ме то ды ка мі ва ло даю: 
ёга для тва ру, шы а цу (япон скі ма
саж), які да па ма гае зды маць на пру гу 

і цяг лі ца выя за ціс кі. Я дзя лю ся сва і мі 
ве да мі на сва ёй ста рон цы. Мая каш
тоў насць ну мар адзін — гэ та зда роўе. 
Ка лі ты зда ро вы, то ў лю бым уз рос це 
бу дзеш пра во дзіць яр кае жыц цё. Ка лі 
ма ці Іло на Мас ка — рас кош ная Мэй — 
ска за ла, што ў 69 га доў жыц цё толь кі 
па чы на ец ца, і вяр ну ла ся ў ма дэль ны 
біз нес, я па ду ма ла: ча му ў мя не тое не 
атры ма ец ца? Аме ры кан ка Тао Пор чан 
Лінч да 100 га доў вы кла да ла ёгу і ўвай
шла ў Кні гу рэ кор даў Гі нэ са. Адзін кі
та ец і ў 88 зай ма ец ца бо ды біл дын гам. 
Пры га жун!

У кож на га па ка лен ня свае ўяў лен
ні пра ста расць. Ус пом ні це лі та ра тур
ных ге ро яў. Ма ці На та шы Рас то вай 
Леў Талс той апіс ваў як гра фі ню, якая  
«...тра су чы ся ўсім це лам, за смя я ла ся 
доб рым, не ча ка ным ста рэ чым сме
хам». А ёй бы ло менш за 50! У «Зла
чын стве і па ка ран ні» Да ста еў скі апіс
вае ста рую пра цэнт шчы цу: «Гэ та 
бы ла ма лю сень кая, су хая ба буль ка, 
шас ці дзе ся ці га доў, з вост ры мі і злы мі 
воч ка мі, з ма лень кім вост рым но сам і 
прос та ва ло сая… што хві лін на каш ля
ла і крах та ла». Па ця пе раш ніх мер ках 
60 — гэ та ні я кая не ста рая.

Воль га ўпэў не ная, што на пе ра дзе ў 
яе шмат ці ка ва га. Яе зна хо дзяць рэ кла
ма даў цы, ды зай не ры, яна ўдзель ні чае ў 
кан фе рэн цы ях, пры све ча ных год на му 
даў га лец цю, па дум вае, ці не па чаць су
пра цоў ні чаць з еў ра пей скі мі брэн да мі. 
Аб пла нах ка жа: «Ой, вя лі кія! У мя не 
з’я ві ла ся ад чу ван не перс пек ты вы. Ты 
мо жаш яшчэ штось ці зра біць, ста віш 
мэ ты, да ся га ю чы іх, ад чу ва еш за да
валь нен не і ста віш но выя. І гэ та па чуц
цё перс пек ты вы — га лоў нае, што ад
роз ні вае ма ла дых лю дзей ад па жы лых».

Ма рыя Кучарава

марыздзяйСняюцца
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Глыбінка

У 
гэ тай да лі кат най і аба
яль най дзяў чы не, зда
ец ца, ёсць усе да дзе ныя, 
каб вызначацца на по
д ы умах: яр кая знеш
насць, іра ніч ны ро зум, 
ар тыс тызм, мэ та на кі
ра ва насць. А яшчэ яна 

вель мі аба яль ная. Але Ка ры на Шво раб 
за мест ма дэль на га біз не са ад да ла пе ра
ва гу пра цы аг ра но мам. І за мест што тыд
нё вых дэ фі ле і пра фе сій ных фо та се сій 
шу кае, дзе ку піць на сен не аў са пер шай 
рэ пра дук цыі, тры во жыц ца за лёс азі
мых ва ўмо вах аты по вай для на шых шы рот зі мы і ду мае, як 
вы рас ціць леп шы ў ра ё не рапс. Зрэш ты, сваю пры га жосць і 
ма ла досць Ка ры на не ха вае: на аб лас ным ад бо рач ным ту ры 
На цы я наль на га кон кур су пры га жос ці «Міс Бе ла русь» у Ба
ры са ве яна па чу ла ня ма ла цёп лых слоў ад ка мі сіі.

са ма са бе гас па ды ня

У цёп лай курт цы, шчыль най шапцы, бла кіт ных скін ні 
і яр кіх ру жо вых бо тах Ка ры на ар га ніч на вы гля дае і на по
лі з за зе ля не лы мі азімымі, і на зер не скла дзе, і на мехд ва ры. 
Пер шая пры га жу ня ра ё на — га лоў ны аг ра ном ААТ «За луж
жа». Ка лі ў Ста рых Да ро гах пра хо дзіў чарговы этап На цы я
наль на га кон кур су пры га жос ці, жу ры без умоў на ад да ло ёй 
пер шае мес ца.

— Бы ла ўпэў не ная, што на ша Ка ры на пе ра мо жа, — у го
ла се за гад чы цы Драж нен скім сель скім клу бам Воль гі Да ма

рад, з лёг кай ру кі якой дзяў чы на і ста ла 
ўдзель ні цай кон кур су, ні це ню су мне ву.

Воль га Да ма рад пра цяг вае:
— Гэ та ця пер мы з ёй сяб роў кі, а спа

чат ку я і за га ва рыць ба я ла ся. Ба чы ла, як 
упэў не на рас ся кае па да ро зе на ста рэнь
кім «уазі ку». Ду ма ла: да та кой на ват не 
па ды ходзь. А па зна ё мі лі ся мы на аб лас
ных «Да жын ках» у Ба ры са ве. Яна ту ды 
пры еха ла ў скла дзе ра ён най дэ ле га цыі, а 
я пры вез ла экс па зі цыю на ша га сель ска
га му зея. Па ча лі мець зно сі ны, і я ад ра
зу зра зу ме ла, што гэ та — мой ча ла век: 
кам па ней ская, за вад ная, во чы га раць. 

Спа чат ку я ёй пра па на ва ла сыграць ро лю Сня гур кі на Но вы 
год, а по тым уга ва ры ла паў дзель ні чаць у ад бо ры на На цы я
наль ны кон курс пры га жос ці.

Да рэ чы, для Ка ры ны до свед удзе лу ў ім не пер шы. У 19 
га доў дзяў чы на, бу ду чы сту дэнт кай Гро дзен ска га дзяржаў
нага аграр на га ўні вер сі тэ та, прай шла кас тынг пры га жунь.

— Якая я бы ла шчас лі вая, ка лі прай шла пер шы этап! Та
ды ад бор пра хо дзіў толь кі ў Мін ску, я пры еха ла з Грод на, 
не ска заў шы ні чо га ні ма ме, ні сяб роў кам. Мне бы ло вель мі 
важ нае пры знан не на тым кон кур се. Для са ма ацэн кі, на
пэў на. Гэ та ця пер я ўпэў не ная ў са бе... Та ды мя не ад се я лі 
пас ля вы ха ду ў ку паль ні ку, як, зрэш ты, і дру гі раз, і ця пер 
так са ма... Мой ты паж не зу сім для кон кур саў, ды і по стаць 
не ідэа льная. Мно гія ра яць па паў нець, а вось у ад бо рач най 
ка мі сіі, на ад ва рот, пра па на ва лі пры браць не каль кі сан ты
мет раў з та ліі. Так, ліш ніх 2 см у аб’ ёме ёсць. Бу ду кру ціць 
аб руч! — поў ная ра шу час ці Ка ры на.

Пер шая пры га жу ня 
Ста ра да рож ска га  
ра ё на пра цуе  
аг ра но мам і ма рыць 
пра ўлас ны аграр ны 
біз нес

Ка ро на і Ка ра ні
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І не столь кі дзе ля пе ра мог у кон кур сах, коль кі для ся бе. 
Спорт, пра віль нае хар ча ван не, до гляд за са бой і ні я кіх праз
мер нас цяў — ця пер гэ та яе лад жыц ця, які да зва ляе доб ра 
ся бе ад чу ваць і спраў ляц ца са служ бо вы мі аба вяз ка мі. Га
лоў ны аг ра ном гас па дар кі — вя лі кая ад каз насць і яшчэ тыя 
на груз кі! За год са ма стой най пра цы ма ла ды спе цы я ліст іх 
зазнала спаў на:

— Зі мой ляг чэй, пра цы ня шмат, і ўве ча ры, ка лі б не 
Вольга і сін тэ за тар, які я ку пі ла, каб зай мац ца му зы кай, бы
ло б на ват тужліва. Аг ра га ра док За луж жа не вя лі кі, мо ла дзі 
амаль ня ма. А з вяс ны па чы на ец ца: па сяў ная, кор ма за га тоў
ка, убо рач ная. Пра ца з 7 ра ні цы да та го мо ман ту, па куль з 
по ля не сы дзе апош ні трак тар або кам байн. Толь кі і ду ма еш, 
каб усё па спець, каб на ўсе ха пі ла сіл.

дзя ду ля га на рыў ся б

Пра фе сію Ка ры на, якая закон чы ла ста ліч ную шко лу, 
вы бра ла са ма. Хоць ма ма і сяст ра яе ак тыў на ад га вор ва лі: 
маў ляў, сель ская пра ца цяж кая і ня ўдзяч ная, ды і маг чы мас
ці для воль на га ча су ў вёс цы аб ме жа ва ныя. Але Ка ры на па
мя та ла дзя цін ства, пра ве дзе нае ў Ві лей скім ра ё не, і раз мо вы 
па ду шах з дзя ду лем Клаў дзі ем Іва на ві чам, які ўсё жыц цё 
пра ца ваў у сель скай гас па дар цы:

— Ён і паў плы ваў на мой вы бар. Дзя ду ля заў сё ды ка
заў, што я бу ду аг ра но мам, на зі ра ю чы, з якой ці ка вас цю я 
важ ка ю ся на ага ро дзе, са джаю цыбулю, ра дыс. Вель мі га
нарыўся, ка лі я па сту пі ла на аг ра на міч ны фа куль тэт. Шка да 
толь кі, што не да жыў да та го дня, ка лі я атры ма ла дып лом і 
прый шла на пра цу ў «За луж жа».

У Ста ра да рож скі ра ён Ка ры на тра пі ла па ўлас най іні цы
я ты ве. У дзяў чы ны, якая ме ла адзін з са мых вы со кіх ба лаў 
ся род вы пуск ні коў аграр на га ўні вер сі тэ та, бы ла маг чы
масць раз мер ка вац ца ў Мінск — у ін спек цыю па на сен ня
вод стве, дзе яна пра хо дзі ла прак ты ку. Але ха це ла ся жы вой 
пра цы.

— На апош нім кур се па ча ла шу каць ва ры ян ты, зна ё мыя 
пад ка за лі «За луж жа», маў ляў, там тэй шы кі раў нік — аг ра
ном па аду ка цыі, і гас па дар цы па тра бу ец ца га лоў ны аг ра
ном. Тра пі ла да Аляк сея Аляк санд ра ві ча на су моўе аку рат у 
свой дзень на ра джэн ня. Шчы ра пры зна ла ся, што маю толь
кі до свед ра бо ты на сен ня во да пад час прак ты кі. Але ён су па
ко іў, ска заў: уся му мож на на ву чыц ца, і я яму вель мі ўдзяч
ная за тое, што ўзяў мя не на пра цу зу сім «зя лё ную».

На па чат ку са ка ві ка споў нілася роў на год, як Ка ры на 
пра цуе ў «За луж жы». Яе на зы ва юць Аляк санд раў най, і з яе 
мер ка ван нем лі чац ца на ват ме ха ні за та ры з шмат га до вым 
до све дам пра цы. Ка ры на з усі мі ста ра ец ца быць пры ем най 
у зно сі нах, але спус ку за пра маш кі ў пра цы не дае ні ко му. 
«Га лоў нае, што ў яе ёсць ка манд ны го лас і ста ран не, яна ін
шым па каз вае прык лад», — на хваль вае ма ла до га спе цы я
ліс та на мес ніца ды рэк та ра Іры на Мель нік.

Ка ры на не рас ча ра ва ла ся ў сва ім вы ба ры і пара ней ша
му хо ча пра ца ваць у сель скай гас па дар цы. У перс пек ты ве 
ба чыць ся бе кі раў ні ком ці на ват гас па ды няй аграр на га біз
не су. Хоць пры зна ец ца:

— Спа чат ку бы ло цяж ка на ват на ёту ады сці ад ідэ аль
най тэх на ло гіі вы рошч ван ня сель гас куль тур, якую нам 
вы кла да лі. Спра ча ла ся, бы ва ла, з на шым кі раў ні ком, да
каз ва ла. Але тэх на ло гія, на жаль, не заў сё ды ўжы ва ец ца 

на прак ты цы: то угна ен няў не ха пае, то тэх ні ка вый шла 
са строю, то на двор’е пад вя ло... Мі ну лым ле там у нас 40 
дзён не бы ло даж джу. Па цяр пе лі па се вы ку ку ру зы, вы га ра
ла па ша... Ба лю ча бы ло гля дзець. Але ў лю бых умо вах трэ
ба зна хо дзіць вы хад, зда бы ва ю чы мак сі мум з маг чы ма га. 
У сель скай гас па дар цы заў сё ды ёсць ры зы ка, і трэ ба быць 
га то вым. У гэ тым го дзе я па абя ца ла на ша му ды рэк та ру і 
стар шы ні рай вы кан ка ма вы рас ціць леп шы ў ра ё не рапс. І 
пра цую над гэ тым.

◆◆◆
Аляк сей Пет ру шэ ня, ды рэк тар ААТ «За луж жа»:
— Доб ра, ка лі на пра цу ў сель гас прад пры ем ства пры хо

дзіць ма ла ды спе цы я ліст. Вя лі кую част ку ве даў вы пуск ні кі 
ВНУ атрым лі ва юць на прак ты цы. Я гэ та ве даю з улас на га 
до све ду. Вы шэй шую аг ра на міч ную аду ка цыю атрым лі ваў 
за воч на, пра цу ю чы на по лі, і прак тыч ны до свед вель мі ў 
тым да па ма гаў. У Ка ры ны ёсць ве ды, ця пер яна на бі ра ец
ца до све ду, і наш ка лек тыў заў сё ды га то вы яе пад тры маць. 
Пры ем на, што яе за ўва жы лі ў хо дзе ад бо ру на На цы я наль
ны кон курс пры га жос ці. Гэ та — плюс гас па дар цы, што ў нас 
пра цу юць пры го жыя і та ле на ві тыя дзяў чаты.

Лілія Хлыс тун
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Над воднай гладдзю вяслярнага канала праляцелі глу
хаватыя трубныя гукі, вецер аднёс іх на добрую адлегласць. 
Брэсцкі вяшчун паведаміў наваколлю, што горад над Бугам 
жыве, функцыянуе, развіваецца, а ў горадзе роўна поўдзень. 
Нягледзячы на густы туман, які не рассеяўся нават да абеду, 
паглядзець на новую дзею сабралася нямала гараджан. Да 
па чат ку ме ра пры ем ства з жур на ліс та мі па га ва рыў га лоў ны 
на тхняль нік і ар га ні за тар но ва га пра ек та, вя до мы брэсц кі 
ша ка ладзье, гас па дар ма га зі нака вяр ні Аляк сандр Скін
дзер. Ён жа — кі раў нік га рад ско га куль тур наасвет ніц ка га 
та ва рыст ва «Га рад скія ле ген ды». Па вод ле слоў Аляк санд ра, 
ра зам з ад на дум ца мі яны вы ра шы лі ажы віць яшчэ ад ну га
рад скую ле ген ду — пад ан не пра ста ра даў ня га тру ба ча.

— Гіс то ры кі да гэ тай па ры спра ча юц ца, ці быў у ста ра
жыт ным Бя рэс ці тру бачвяс тун, які з да па мо гай гуч на га ін
стру мен та аб’ яў ляў най важ ней шыя па дзеі ды аб вя шчаў час. 

Іх дыс ку сіі мо гуць за цяг нуц ца на дзе ся ці год дзі. А мы тым 
ча сам зра бі лі пра ект, раз лі ча ны на па ве лі чэн не ту рыс тыч
най пры ваб нас ці го ра да. Ды і цал кам іма вер на, што ў го ра
дзе, які пер шы на на шай тэ ры то рыі атры маў Маг дэ бург скае 
пра ва, быў ме на ві та та кі эле мент інф ра струк ту ры. Га рад
ская ра ту ша ў тыя ча сы бу да ва ла ся з ве жай і га дзін ні кам, 
зна чыць, і тру бач па ві нен быў тру біць.

Аляк санд ра ў яго за дум цы пад тры ма лі та ва ры шы па 
куль тур наасвет ніц кай су по лцы — стар шы ня пяр віч най 
праф са юз най ар га ні за цыі ра мес ні каў Жан Вась ко, брэсц кі 
ак ты віст Алег Го лас, кі раў нік Тэ ат ра жы вых скульп тур «Лар
чык» Ві таль Лар чык. Ме на ві та тэ атр пра ца ваў над ма ке там 
ін стру мен та, ства раў кас цю мы тру ба ча і яго па мочнікаў.

Драў ля ны ін стру мент, наз вы яко му па куль не пры ду
ма лі, зра бі лі іва наў скія бон да ры. Для вы ра бу яго вы ка рыс
тоў ва ла ся ста ра даў няя каў каз кая тэх на ло гія. Гэ та на ват не 

вітаем жыЦЦё!
У Брэс це з’я ві ла ся но вая тра ды цыя: гу каць поў дзень
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цэль ная тру ба, а збор ная кан струк цыя з не каль кіх сег мен
таў. Яе даў жы ня скла дае ча ты ры мет ры, а ва га — ка ля 30 кі
ла гра маў. Та кі ін стру мент не пад ні меш у адзі ноч ку, за тру
біць змо жа не кож ны: патрэбны моц ныя лёг кія. Ін стру мент 
зроб ле ны з ай чын най драў ні ны — ел кі.

Да рэ чы, пад час аб мер ка ван ня ідэі, пад рых тоў кі да яе 
рэа лі за цыі па сту па лі пра па но вы і з су сед няй воб лас ці, і з 
су сед няй кра і ны вы ку піць пра ект цал кам. Але наш тру бач 
гра ма дзян ства не па мя няў. І ў час пер шай дзеіін ста ля цыі на 
бал кон вый шлі па жы ў кас цю мах ко ле ру га рад ско га гер ба. 
Перш чым па ды сці да ін стру мен та, тру бач раз ве сіў штан да
ры ва ўсіх ча ты рох на прам ках. І толь кі по тым, роў на ў 12 га
дзін, пра гу ча лі тры сіг на лы.

Так ця пер ад бы ва ец ца кож ны дзень. У поў дзень па на
ва кол лі раз да ец ца сіг нал го ра да. Пля цоў ка тру ба ча раз
мя шча ец ца на шос тым па вер се су дзейс кай ве жы Цэнт ра 
алім пій ска га рэ зер ву па вес ла ван ні, ка ля Вяс ляр на га ка
на ла. Пад час прэ зен та цыі но ва га пра ек та ў ар га ні за та раў 
пы та лі ся, ча му га рад скі вяс тун пра пі саў ся ме на ві та тут, а 
не ў цэнт ры го ра да, на прык лад, ка ля ЦУ Ма, дзе ёсць вы
со кая ве жа з га дзін ні кам, а на су праць — га рад ская сла ву
тасць: ліх тар шчык, які ве ча рам за паль вае свят ло ўруч ную. 
Аляк сандр Скін дзер за ўва жыў, што Вяс ляр ны ка нал — гэ
та ж так са ма не ўскра і на, а хут чэй цэнтр. Тут, на прык лад, 
пра хо дзі ла га лоў ная дзея пад час свят ка ван ня ты ся ча год
дзя го ра да. І яшчэ ка ля ва ды цу доў ная рэ ха ла ка цыя, якая 
ўзмац няе гук: як вя до ма, на ват спе вы над ва дой гу чаць 
мац ней і пры га жэй. «Ка лі спра ва зной дзе вод гук у га ра
джан і ту рыс таў, маг чы ма, тру бач з ча сам па мя няе дыс ла
ка цыю. Важ на рас кру ціць пра ект», — ка жуць ар га ні за та
ры. У лю бым вы пад ку пад гук тру бы з’я віц ца да дат ко вая 
на го да зга даць гіс то рыю ма лой ра дзі мы, звяр нуц ца да яе 
мі ну ла га. У зо не да сяг нен ня гу ку зна хо дзяц ца ця пер тры 
шко лы, а зна чыць, ёсць па тэн цый ная аў ды то рыя для па
доб ных эк скур саў.

За ста ец ца да даць, што пра ект ажыц цёў ле ны на ах вя
ра ван ні, а тру бач бу дзе пра ца ваць як ва лан цёр без уся кай 
апла ты. Для род на га го ра да.

Свят ла на Яс ке віч
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У дзень «прэм’еры» сігнала нават густы туман  
не перашкодзіў добраму настрою грамадзян

Ду маю што ў фа то гра фаў, як і ў мас та коў, лю бі мая 
пры каз ка «Лепш адзін раз уба чыць, чым сто ра
зоў па чуць» — ды пра ба чаць мя не тыя, хто пра
цуе ў ра дыё эфі ры! Дзе ля та го, каб лю дзі ўба чы лі, 

што ад бы ва ец ца, ад чу лі ра дасць, боль, сму так, го нар, 
фо та ка рэс пан дэн ты едуць і ля цяць 
у ка ман дзі роў кі. Ка рас ка юц ца па 
лес ві цах на бу доў лях, апус ка юц ца 
пад зям лю ў шах ты, па ды ма юц ца ў 
не ба, вы соў ва юц ца з ако паў... Лю дзі 
з фо та апа ра та мі час та з’яў ля юц ца 
ў мес цах ры зы коў ных, зда ра ец ца, 
што апя рэдж ва юць ра та валь ні каў 
і ме ды каў. Іх ва чы ма мы гля дзім на 
па дзеі тра гіч ныя, ге ра іч ныя і са мыя 
звы чай ныя, бу дзён ныя.

На гэ тым эфект ным чор набе
лым здым ку Яў ге на Кок ты ша — яго 
ка ле га па цэ ху Ар кадзь Ні ка ла еў: 
фо та кор, які больш за паў ста год дзя 
ад даў лю бі май пра фе сіі. Ма ла дым 
ча ла ве кам у да лё кім 1959 го дзе ён 
прый шоў у Бел ТА.

Ка лі пе ра гар таць ты ся чы, а хут чэй за ўсё, дзя сят кі ты
сяч здым каў з яго ар хі ва, то па ўста не, як ні па фас на гэ та 
пра гу чыць, гіс то рыя дру гой па ло вы XX ста год дзя, якая 
скла да ец ца не з ад ных зна ка вых і гран ды ёз ных па дзей, 
а так са ма з дроб ных, амаль хат ніх, але для іх удзель ні каў 
важ ных і лё са вы зна чаль ных.

Ар кадзь Ні ка ла еў з’яў ляў ся на бу доў лях, на за во дах і 
фаб ры ках, на па ра дах і дэ ман стра цы ях, свя тах і су стрэ чах, 
у бы тоў ках бу даў ні коў і ка бі нах кам бай наў, у апе ра цый ных 
баль ніц і ў ра дзіль нях... Усю ды, дзе ад бы ва ла ся неш та ці ка
вае, пра што па він ны да ве дац ца ін шыя. Ён зды маў не толь
кі са мі па дзеі, але і тых, хто іх ства раў і ў іх удзель ні чаў. Сот
ні парт рэ таў са мых роз ных лю дзей з усіх тых мес цаў, дзе 
фа то граф апы наў ся, ста на ві лі ся ге ро я мі яго рэ парт ажаў.

Сва ёй ка ме рай ён пі саў ле та піс не толь кі на шай Бе ла
ру сі, але і бы ло га Са вец ка га Са ю за.

У снеж ні 1988 го да ў Ар ме ніі ад быў ся най моц ны зем
ля трус. Цал кам быў раз бу ра ны го рад Спі так. Бе ла ру сы 
да па ма га лі Ар ме ніі чым толь кі маг лі. Ак тыў на ўдзель ні
ча лі ў вы ра та валь ных і ад наў лен чых ра бо тах, пры ма лі 
ар мян скіх дзя цей, мно гія з якіх не толь кі за ста лі ся без 
да ху над га ла вой, але і стра ці лі бліз кіх.

Ар кадзь Ні ка ла еў рас па вя даў і па каз ваў тра ге дыю 
Ар ме ніі і яе дзя цей так, што за ста вац ца абы яка вы мі ў 
гле да чоў не атрым лі ва ла ся.

Ар мян скія хлоп цы, якім да па ма га ла Бе ла русь, даў но 
ста лі да рос лы мі. Маг чы ма, не ка то рыя з іх, уба чыў шы ся
бе на чор набе лых здым ках, ус пом няць і муж чы ну з ка
ме рай у ру ках, яго ўваж лі вы і доб ра зыч лі вы по зірк.

І гэ та толь кі адзін з эпі зо даў вя лі ка га ле та пі су, на пі са
на га фа то гра фам Ар ка дзем Ні ка ла е вым.

Ула дзі мір сцяпан

Ле та пі Сец

sb
.b

y



b
el

a
ya

r
u

s.
by

22 беларусь.belarus
сакавік   2020

беларуСьіаан:праекты

Навагрудак — адзін з самых старажытных беларускіх гарадоў.  
Былая сталіца Вялікага княства Літоўскага. Тут, у прыватнасці, 
правёў дзяцінства Адам Міцкевіч. Цяпер у Навагрудку ёсць выдатны 
дом-музей, прысвечаны знакамітаму паэту. Зрэшты, у горадзе шмат 
і іншых славутасцяў,  якія распавядаюць пра багатую гістарычную і 
культурную спадчыну тамтэйшых мясцін. Нездарма яны прыцягваюць да сябе ўвагу 
шматлікіх турыстаў. Але сён ня На ва гру дак ак тыў на жы ве і сва ім су час ным жыц цём. 
Важ на за ўва жыць, што го рад, яго ад мі ніст ра цыя апе ра тыў на рэ агу юць на най ноў шыя 
пра па но вы ў га лі не го ра да бу даў ніц тва. Та кія но ва ўвя дзен ні лёг ка зна хо дзяць  
са бе мес ца ў га рад ской інф ра струк ту ры. Як і ў цэ лым — у га рад скім жыц ці.

«ра зУм Нае»  
асвят леН Не  
для На ва ГрУд ка

Навагрудак. Выгляд з вышыні.
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Л
е там мі ну ла га го да, 
у ме жах пра вя дзен
ня Рэс пуб лі кан ска
га эка ла гіч на га фо
ру му, у На ва груд ку 
ад бы ло ся ўра чыс тае 
ад крыц цё га рад скіх 
ву ліц, асна шча ных 

сіс тэ май «ра зум на га» свят ла ды ёд на га 
асвят лен ня. Ма дэр ні за цыя га рад ско га 
асвят лен ня бы ла пра ве дзе на па вод ле 
пра ек та «Пад трым ка зя лё на га го ра да
бу даў ніц тва ў ма лых і ся рэд ніх га ра
дах Бе ла ру сі» («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. Па спра бу ем вы свет ліць, на
коль кі ся бе апраў да ла гэ тае тэх ніч нае 
ра шэн не.

На дум ку Анд рэя Ле а но ві ча, прад
стаў ні ка кам па нііпад рад чы ка, ужо са 
жніў ня 2019га па зі тыў ны вы нік пра
цы сіс тэ мы «ра зум на га» асвят лен ня 
стаў ві да воч ны. Што ме сяц кам па нія 
збі ра ла па ка зан ні з пры бо раў улі ку па 
ўсіх свя ціль ні ках і ша фах кі ра ван ня, 
фік са ва ла іх у ад па вед най пра гра ме. 
Га лоў ны вы нік на сён няш ні мо мант — 
усе ўста ля ва ныя свя ціль ні кі, а так са ма 
ін шае аб ста ля ван не пра цу юць у штат
ным рэ жы ме, усё асвят лен не цал кам 
ад па вя дае па тра ба ван ням са ні тар на
гі гі е ніч ных нор маў.

«Тая сіс тэ ма, якая бы ла ў го ра
дзе ра ней, шмат лі кім па тра ба ван ням 
не ад па вя да ла, — га во рыць Анд рэй Ле
а но віч. — Сён ня ж, пры тым, што мы 
знач на па вя лі чы лі асвят лен не па ўсім 
го ра дзе, асаб лі ва на са мых за гру жа ных 
участ ках, мы ба чым эка но мію элект ра
энер гіі. У па раў на нні са ста ры мі энер
га за трат нымі лям па мі гэ тая эка но мія 
як мі ні мум 30%. Аб ста ля ван не пра цуе 
па за да дзе ным гра фі ку — ён мя ня ец ца 
ў за леж нас ці ад ча су су так. У зі мо вую 
па ру, вя до ма ж, на зі ра ем па вы шэн не 
спа жы ван ня, што на ту раль на, бо ў су
тках у гэ ты пе ры яд больш цём ных га
дзін».

Акра мя знач най эка но міі элект
ра энер гіі пад рад чык ад зна чае і шэ раг 
ін шых пе ра ваг у пра цы но вай сіс тэ мы 
асвят лен ня. Папер шае, гэ та бяс пе ка і 
кам форт.

«Ка лі вы па гля дзі це на га рад скія ву
лі цы, якія па куль за ста лі ся са ста ры мі 
свя ціль ні ка мі, то ад зна чы це аша лам

ляль ную роз ні цу ў якас ці асвят лен ня. 
Падру гое, ві да воч на яго раў на мер
насць. Мы шчыль на па пра ца ва лі з 
прад стаў ні ка мі Дзяр жаў та інс пек цыі, 
вы ву чы лі ста тыс ты ку. І най больш ава
рый на не бяс печ ныя да рож ныя ўчаст
кі аль бо пад свят лі лі да дат ко ва, аль бо 
па кі да ем на ноч пра ца ваць асвят лен не 
ў штат ным рэ жы ме. Пры тым, што 
на ін шых участ ках яно пры глу ша ец ца. 
Та кім чы нам, і эка но мім, і за бяс печ ва
ем бяс пе ку», — ад зна чае Анд рэй Ле а
но віч.

Аляк сандр Грыц, на мес нік стар шы
ні На ва груд ска га вы кан ка ма, лі чыць, 
што ча кан ні ад уво ду ў дзе ян не сіс тэ
мы ву ліч на га асвят лен ня апраў да лі ся. 
Па яго сло вах, асвет ле насць ву ліц ад
на знач на змя ні ла ся ў леп шы бок. Ра
ней час ця ком бы лі на ра кан ні па асвет
ле нас ці асоб ных участ каў у го ра дзе, 
у пры ват нас ці, скры жа ван няў. Ця пер 
гэ тыя праб ле мы там, дзе пра цуе «ра
зум нае» асвят лен не, вы ра ша ны. Усё 
дыс тан цый на кі ру ец ца, лёг ка рэ гу лю
ец ца, сіс тэ ма пра цы вель мі зруч ная.

«Ка лі ра ней усё вы ра ша ла ся ру
біль ні кам — і го рад на ноч апус каў ся ў 

цем ру, то ця пер мы ў лю бы час мо жам 
ап ты маль на рэ гу ля ваць асвят лен не. 
Для нас най леп шы па каз чык эфек тыў
нас ці пра цы — гэ та ад сут насць скар гаў 
з бо ку на сель ніц тва. І ка лі ра ней на гэ
ты конт бы лі та кія на ра кан ні, то ця пер 
іх ня ма, — пад крэс лі вае Аляк сандр 
Грыц. — Пра эка на міч ны склад ні к 
па куль ка заць не бу ду, не ха чу за бя
гаць на пе рад. Здзейс нім ма ні то рынг 
на пра ця гу го да і по тым ужо пры вя
дзем кан крэт ныя ліч бы».

Па куль «ра зум ным» асвят лен нем 
ахоп ле ны цэнт раль ныя га рад скія ву
лі цы і ўяз ныя шля хі ў На ва гру дак. 
Але вы кан кам мае на мер пра цяг ваць 
пра цу па по шу ку срод каў, каб за бяс пе
чыць та кім жа су час ным асвят лен нем 
увесь го рад.

Вік тар Та ліш, га лоў ны энер ге тык 
На ва груд скай жыл лё вака му наль най 
гас па дар кі, ад зна чае кам форт пры аб
слу гоў ван ні но ва га асвят лен ня:

«Сіс тэ ма ў пра цы вель мі зруч ная. 
Не трэ ба ця пер па зван ку на неш та 
рэ ага ваць, ез дзіць ноч чу па го ра дзе 
і гля дзець, якія ліх та ры не га раць. 
Мы ад ра зу ўсё ба чым у ІТда дат ку і 
мо жам апе ра тыў на дыс тан цый на рэ
ага ваць».

Але на Сяле віч, пер шы на мес нік 
стар шы ні На ва груд ска га вы кан ка ма, 
ад зна чае важ насць ін фар ма цый най 
пра цы пры ўка ра нен ні іна ва цый. Па яе 
сло вах, «ра зум ным» свят лом ужо ці ка
вяц ца не толь кі ў На ва град ку, але і ў 
ін шых рэ гі ё нах. І ў вы кан ка ме га то выя 
дзя ліц ца до све дам.

Схема «разумнага» асвятлення вуліц Навагрудка



«Мы га то выя да та го, каб да нас пры
яз джа лі і ці ка ві лі ся ты мі іна ва цы я мі, 
якія ўжо ўка ра нё ныя ў го ра дзе. Ня даў
на пра вя лі на гэ тую тэ му се мі нар на ба
зе на ша га ка ле джа, і рых ту ем ся да та
ко га ж се мі на ра ў го ра дзе Лі дзе — ка жа 
Але на Ся ле віч. — Мы на цэ ле ныя на тое, 
каб жы ха ры ра зу ме лі, што, як і на вош
та з’яў ля ец ца ў го ра дзе. Так, яны ба чы лі 
ма ляў ні чае ад крыц цё ву ліц з «ра зум
ным» свят лом. Так, яны ба чаць, што 
ста ла свят лей і больш бяс печ на. Але 
ха це ла ся б, каб га ра джа не яшчэ і эка на
міч ную вы га ду ра зу ме лі. Так што пра цу 
ў гэ тым кі рун ку бу дзем пра цяг ваць».

Па сло вах Аляк санд ра Гры ца, пра
ца ў сфе ры энер га эфек тыў нас ці су
мес на з пра ек там «Зя лё ныя га ра ды», 
са праў ды, бу дзе пра цяг ну тая. Ця пер, 
на прык лад, ідзе пад рых тоў ка да ўста
ноў кі «ра зум ных» лі чыль ні каў улі ку 
рэ сур саў у двух жы лых шмат ква тэр
ных да мах.

Акра мя гэ та га, у вы кан ка ме вы со ка 
аца ні лі рас пра ца ва ную спе цы я ліс та мі 
пра ек та кан цэп цыю транс фар ма цыі 
цэнт раль най част кі На ва груд ка. Кан
цэп цыя, мяркуецца, дапаможа зра біць 
цэнтр го ра да больш пры ваб ным як для 
мяс цо вых жы ха роў, так і для ту рыс таў.

«Так са ма для нас ба чыц ца важ ным 
раз віц цё ве ла ру ху ў го ра дзе і ад па вед
най для яго інф ра струк ту ры. Бу дзем 
пра ца ваць у гэ тых на прам ках, ад шук
ваць срод кі на рэа лі за цыю но вых пра
ек таў», — за клю чае на мес нік стар шы ні 
На ва груд ска га вы кан ка ма Аляк сандр 
Грыц.

вод гу кі па сут нас ці 

Вік тар Гаў рош, кіроўца:
— Пра ма ю чую ад быц ца за ме

ну свя ціль ні каў мы ве да лі (чы та лі ў 
мяс цо вай га зе це), і ад ра зу за ўва жы лі 
зме ны пас ля іх ман та жу. Жы в ем мы 
ў ра ё не «Паў днё вы За хад», а пра ца — 
на ін шым кан цы го ра да. Паколькі ўсе 
на ву чаль ныя ўста но вы і прад пры ем
ствы па чы на юць пра цу ў 8.00, плынь 
лю дзей і ма шын па ра ні цах ве лі зар
ная. Яшчэ год та му пад час ра ніш
ніх лю таў скіх ту ма наў раз гле дзець 
пе ша хо даў, якія ідуць на пра цу або 
на ву чо бу ў шко лу, бы ло вель мі цяж
ка. Цяпер сі ту а цыя змя ні ла ся, но вае 
асвят лен не для на ша га го ра да вель мі 

ак ту аль нае. Ужо не ба іш ся ад пра віць 
дач ку ў шко лу са ма стой на, бо ўпэў
не ны, што яна ідзе па асвет ле най ву
лі цы.

Воль га Са вас цюк, пе ша ход:
— Жы ву ў пры ват ным сек та

ры го ра да. Вель мі ра ду юць зме нам, 
якія ад бы ва юц ца. Вя до ма ж, ад ра зу 
за ўва жы ла на цэнт раль ных ву лі цах 
го ра да но выя свя ціль ні кі. Але яшчэ 
ра дуе, што і наш пры ват ны сек тар, 
які на ўскра і не го ра да, так са ма стаў 
свят лей. Ужо зруч на і поз на ве ча
рам прай сці ся пеш шу. Спа дзя ем ся, 
з ча сам усе не вя лі кія ву лі цы так са ма 
лепш будуць асвят лен ы.

Ка мен тар Іва на Фі лю ці ча, экс
пер та па энер га эфек тыў нас ці пра ек
та «Зя лё ныя га ра ды»:

— Мы лі чым, што до свед, атры
ма ны На ва груд кам пры ма дэр ні за цыі 
ву ліч на га асвят лен ня, бу дзе ка рыс
ны і ін шым бе ла рус кім га ра дам. Уся
го ў Бе ла ру сі экс плу а ту ец ца не менш 
за 500 ты сяч свя ціль ні каў ву ліч на га 
асвят лен ня, і су мар нае спа жы ван не 
імі элект ра энер гіі скла дае ад чу валь
ную ве лі чы ню — дзя сят кі міль ё наў 
кі ла ватга дзін у год. Знач ная част ка 
на зва на га аб ста ля ван ня мае па трэ бу 
ў ма дэр ні за цыі. А пас ля доў нае па вы
шэн не энер га эфек тыў нас ці ву ліч на га 
асвят лен ня з ука ра нен нем су час ных 
свят ло ды ёд ных свя ціль ні каў і сіс тэм 
аў та ма тыч на га кі ра ван ня да зво ліць 
як зні зіць спа жы ван не элект ра энер
гіі і, та кім чы нам, вы дат кі мяс цо вых 
бюд жэ таў, так і па вы сіць уз ро вень 
бяс пе кі і кам фор ту на ву лі цах на шых 
га ра доў.

Ула дзі мір Міхайлаў

Сістэма «разумнага» асвятлення — яшчэ адзін крок, які робіць Навагрудак сучасным, 
камфортным для жыцця горадам

Андрэй Хмель, намеснік Міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага  
асяроддзя Рэспублікі Беларусь. Аляксандра Салаўёва, Пастаянны прадстаўнік  

Праграмы развіцця ААН у Беларусі, і Сяргей Федчанка, старшыня Навагрудскага раённага 
выканаўчага камітэта, на цырымоніі адкрыцця гарадскіх вуліц, аснашчаных сістэмай 

«разумнага» светадыёднага асвятлення
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Лю бая мэ та ўстой лі ва га раз віц

ця звя за на з ты мі ці ін шы мі та ва ра мі, 
пра ца мі ці па слу га мі. Та му пры іх да
сяг нен ні нам спат рэ бяц ца прын цы пы 
«зя лё ных» за ку пак. У гэ тым упэў не ная 
Юлія Амяль чэ ня, кан ды дат юры дыч
ных на вук, на цы я наль ны кан суль тант 
пра ек та ПРА АН «Зя лё ныя га ра ды». 
Юлія Амяль чэ ня — аў тар «Ме та дыч
ных рэ ка мен да цый па ар га ні за цыі і 
пра вя дзен ні за ку пак та ва раў (ра бот, 
па слуг) з вы ка ры стан нем прын цы паў 
«зя лё ных» за ку пак». Да ку мент быў 
рас пра ца ва ны ў рам ках пра ек та і з’яў
ля ец ца пер шым прак тыч ным да па
мож ні кам на да дзе ную тэ му, вы пу шча
ным у Бе ла ру сі.

Кра і на ў апош нія га ды дэ ман струе 
ўпэў не ную ці ка васць да «зя лё на га» рос
ту ва ўсіх сек та рах. У пры ват нас ці, На
цы я наль ная стра тэ гія ўстой лі ва га раз
віц ця (да 2030 го да) уклю чае пы тан ні 
ўка ра нен ня «зя лё ных» прын цы паў у эка
но мі ку. Не здар ма ў за ка на даў стве тэр мін 
«зя лё ныя за куп кі» ўпер шы ню з’я віў ся ў 
па ла жэн нях На цы я наль на га пла на дзе
ян няў па раз віц ці «зя лё най» эка но мі кі ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь да 2020 го да.

— Устой лі вае раз віц цё мо жа быць 
за бяс пе ча на з да па мо гай «зя лё ных» 
за ку пак, якія ажыц цяў ля юц ца з роз
ных фі нан са вых кры ніц, — ка жа Юлія 
Амяль чэ ня. — У цэ лым пры мя нен не 
прын цы паў «зя лё ных» за ку пак да зво
ліць па леп шыць якасць жыц ця на
сель ніц тва і за ха ваць на ва коль нае ася
род дзе, атры маць вы га ду: дзя ку ю чы 
эка но міі рэ сур саў, ука ра нен ню іна ва
цый, уз мац нен ню кан ку рэн цыі. Акра
мя та го, дзя ку ю чы «зя лё ным» за куп кам 
па вы ша ец ца эфек тыў насць вы ка ры
стан ня бюд жэт ных срод каў і срод каў 
дзяр жаў ных па за бюд жэт ных фон даў.

На дум ку Юліі Амяль чэ ні, прын
цы пы «зя лё ных» за ку пак не су мнен
на паспрыя юць зні жэн ню ад моў на га 

ўздзе ян ня на на ва коль нае ася род дзе, 
будуць сты му ля ваць ак тыў нае ўка ра
нен не іна ва цый на рын ку, вы ка ры стан
не энер га эфек тыў на га аб ста ля ван ня і 
аль тэр на тыў ных кры ніц энер гіі.

Сён ня ў боль шас ці вы пад каў асноў
ным кры тэ ры ем пры за куп ках энер га
эфек тыў на га аб ста ля ван ня пара ней
ша му з’яў ля ец ца кошт. Пас ля та го, як 
аб ста ля ван не ўста ноў ле на і зман ці ра
ва на, пы тан ні, звя за ныя з вы дат ка мі 
на яго экс плу а та цыю, прак тыч на ні
ко лі не ўліч ва юц ца. ПРА АН у Бе ла ру сі 
ады хо дзіць ад та кой прак ты кі і дэ ман
струе ін шыя пры кла ды па ды хо ду да 
за ку пак. Так, пра ек там «Зя лё ныя га ра
ды» пры вы ба ры па стаў шчы коў «ра
зум на га» энер га эфек тыў на га ву ліч на
га асвят лен ня для го ра да На ва груд ка 
ўліч ваў ся не толь кі кошт аб ста ля ван
ня, але і яго энер га спа жы ван не, ін шыя 
вы дат кі. На ват кошт уты лі за цыі. І та кі 
па ды ход са праў ды да па мог вы браць 
най леп шае тэх ніч нае ра шэн не.

Прын цы пы «зя лё ных» за ку пак 
вы ка рыс тоў ва лі ся і ў ін шых пра ек тах 
ПРА АН у Бе ла ру сі. Гэ та, на прык лад, 
цеп ла тэх ніч ная ма дэр ні за цыя шко лы 
ў Дзяр жын ску (пра ект ЕС — ПРА АН 
«Энер га эфек тыў насць у шко лах»), ар
га ні за цыя вы твор час ці офіс най па пе
ры з дру гас ных рэ сур саў на па пя ро вай 
фаб ры цы ў Ба ры са ве (пра ект ЕС — 
ПРА АН «Са дзе ян не пе ра хо ду Рэс пуб
лі кі Бе ла русь да зя лё най эка но мі кі»).

— Што ты чыц ца ме та дыч ных рэ
ка мен да цый, то гэ та пер шая спро ба ў 
Бе ла ру сі сіс тэ ма ты за ваць ма сіў за ка на
даў ства аб за куп ках, вы зна чыць праб
лем ныя мо ман ты і ас пек ты, дзе трэ ба 
сце раг чы ся па ру шэн няў, вы лу чыць гру
пы па тра ба ван няў да ўмоў ажыц цяў
лен ня за ку пак, у рам ках якіх мы мо жам 
іх прак ты ка ваць, — рас па вя дае Юлія 
Амяль чэ ня. — Яны рас пра ца ва ныя ў 
ад па вед нас ці з на цы я наль ным за ка
на даў ствам аб за куп ках та ва раў, ра бот 
або па слуг, ан ты ма на поль ным за ка на
даў ствам, за ка на даў ствам аб тэх ніч ным 
нар ма ван ні і стан дар ты за цыі, а так са ма 
з улі кам па тра ба ван няў над на цы я наль
ных ак таў, у пры ват нас ці, Да га во ра аб 
Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе.

Юлія Амяль чэ ня за клі кае не за
бы ваць пра кан чат ко вага спа жыў ца, з 
па зі цыі яко га «зя лё ныя» за куп кі ўяў
ля юць не па срэд ны ўдзел у да сяг нен ні 
эка ла гіч ных мэ таў дзяр жа вы, па коль кі 
га вор ка ідзе пра за сва ен не бюд жэт ных 
срод каў. З ін ша га бо ку, дзя ку ю чы на
быц цю та ва раў, ра бот, па слуг на прын
цы пах «зя лё ных» за ку пак па ляп ша ец ца 
якасць жыц ця на сель ніц тва, у тым лі ку 
за кошт зні жэн ня шкод на га ўздзе ян ня 
на на ва коль нае ася род дзе, па ляп шэн ня 
зда роўя гра ма дзян і ўмоў іх пра цы.

алег Ба га ма заў

ЧаС на Бы Ваць 
зЯ Лё нае
Пра ект ПРА АН вы пус кае пер шы ў Бе ла ру сі ме та дыч ны  
да па мож нік па «зя лё ных» за куп ках

«Зя лё ныя» за куп кі —  
ра зум ныя су ад но сі ны 
кош ту і якас ці для атры
ман ня вы га ды не толь кі 
для кан крэт най ар га ні за
цыі, але і для гра мад ства  
ў цэ лым, эка но мі кі,  
на ва коль на га ася род дзя.
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з
духмяныя, пругкія, сонечныя...

З кім бы з сяб роў і зна ё мых ні зно сі ла ся, на пы тан не — 
якая ежа за пом ні ла ся з са вец ка га дзя цін ства, боль шасць ад
каз вае: сма жа ная буль ба і ма мі ны блі ны ў Мас ле ні цу. У тыя 
га ды гэ тае свя та, вядома ж, шы ро ка не свят ка ва ла ся ва Укра
і не, ад куль я ро дам: па ра бы ла атэ іс тыч ная. Але ў сем’ ях тра
ды цыя іс на ва ла. Так за хоў ва лі ся ад га лос кі ве ра ван няў на
шых прод каў. Мне не за быць і сло вы, якія паў та ра лі ся ў ма ёй 
сям’і: без блі на — не Мас ле ні ца. Так ка за ла Ма рыя Пят роў на, 
мая ма ма. А та та, Мі ха іл Стэ фа на віч, да да ваў: так, вяс но вы 
сон ца зва рот… Гэ та зна чыць, што сон ца і цяп ло вяр та юц ца.

Доб ра па мя таю: за вак ном — капеж, а ле дзя шы «зубамі» 
зві са юць з да ху, і пра ма на ва чах, здаецца, ро бяц ца ка ра цей
шы мі ад са ка віц ка га сон ца, а то і зу сім па да юць на кар ніз. 
Гу кі ле дзя шоў, якія раз бі ва юц ца, ва бяць на ву лі цу. Я кры ху 
хва лю ю ся, што не да ста нец ца мне нівод на га, каб та ем на ад 
баць коў, за якімне будзь вуг лом до ма па ла са вац ца ле дзя ной 
па лач кайсту ка лач кай — жа да най за ме най цу кер кам і для 
мя не, і для ма іх сяб роўад на год каў.

Час абе дзен ны, і на ву лі цу не вы пус цяць, па куль не па ясі. 
Такой дісцыпліне я ах вот на пад па рад коў ва ю ся: бо на абед — 
та нют кія блі ны.

Ся джу за вя лі кім ста лом, на якім ста іць элект рыч ная 
пліт ка, і на зі раю, як ма ма збі ра ец ца пя чы блі ны. У міс ку раз
бі ва юц ца яй кі, сып лец ца тро хі со лі і цук ру, іль ец ца ма ла ко, 
да да ец ца му ка… Ма ма дае мне вен чык, і я па чы наю ім кру
ціць у міс цы. Вен чык вы слізг вае з не па слух мя ных дзі ця чых 
паль цаў, і ма ма дае мне ві дэ лец… На рэш це на ша цес та га то
вае, усе ка мяч кі знік лі. Яно та кое вад кае, што я не ра зу мею, 
як з яго спя чэц ца блін, які не рвец ца. Доб ра па мя таю ма мі ны 
сло вы: раб лю «ўсё на во ка», ка лі яна мне тлу ма чыла пазней, 
як за мя сіць для та кіх блі ноў цес та. 

Масленіца — 
свята 
шМатаблічнае

З пачаткам вясны ў Беларусі   
па традыцыі адсвяткавалі 
апошні дзень Масленіцы — 
найстаражытнейшага славянскага 
свята, якое бярэ пачатак 
з дахрысціянскай пары 

Ім пра ві за цыя  
на блін ную тэ му 
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Вось ужо чы гун ная па тэль ня ра за
грэ та і зма за на топ ле ным мас лам. Для 
таго вы ка рыс тоў ва лі ся гу сі ныя пё ры: 
сі лі ко на вых пэнд злі каў не бы ло ў тыя 
ча сы. Так ма му на ву чы ла рабіць мая 
ба бу ля Аг ра фе на, якая за ста ва ла ся 
жыць у вёс цы. Ма ма вы лі вае цес та на 
па тэль ню, яно ча роў на рас ця ка ец ца па 
ёй, і я ба чу дроб ныя бур бал кі… І вось 
ён — пер шы блін у ма лень кія дзі рач
кі. Гля дзі, ка жа ма ма, ён як со ней ка… 
Спрытна кла дзе мне яго на та лер ку, у 
ся рэ дзі ну — ка ва ла чак сме тан ка ва га 
мас ла, хут ка склад вае на па лам, а по тым 
яшчэ ра зок… Я ку саю га ра чы блін з 
кут ка, мас ла ця чэ па паль цах і пад ба ро
дзі. Ма ма смя ец ца шчас лі вым сме хам. Я 
так са ма смя ю ся…

Блі на мі, але ўжо без мас ла ды ін шых 
гар ні раў, мы дзя лі лі ся з сяб ра мі на ву
лі цы, ка лі, вя до ма, бы ло нам да зво ле на. 
Гля дзе лі праз іх, пра ку сіўшы па ся рэ
дзі не дзір ку на сон ца, а по тым па тро ху 
ад шчык ва лі паль ца мі ка ва лач кі і кі да лі 
птуш кам. Бы ва ла, і кот кам тро хі да ста
ва ла ся, а то й са ба кам, ка лі яны з’яў ля
лі ся. Аказ ва ец ца, як по тым я пра чы та ла 
ў ней кай кні зе, пер шы блін продкі нашы 
на Масленіцу ад да ва лі птуш кам: яны ж, 
па ся рэд ні кі па між Не бам і Зям лёй, блі
жэй за ўсё да прод каў.

Я не ве даю нівод на га ча ла ве ка, які 
не лю біў бы блі ны. У ма ім ася род дзі 
ўсе ім рады — дзе ці, уну кі, хрэс ні кі, 
пля мен ні кі і, вя до ма, сяб ры. Адзін з іх 
ча сам ўзгад вае, як ад ной чы на Мас ле ні
цу я на пек ла цэ лую га ру «тан цу ю чых», 
со неч ных блі ноў. Гэ та маё аса біс та вы
зна чэн не блі ноў, якія ўда лі ся. Бя рэш 
та кі аран жа вы блін у ру ку, аба вяз ко
ва пра мас ле ны, ад ры ва еш ка ва ла чак, 
а ён — быц цам тан чыць. Бо мяк кі ды 
пруг кі ад на ча со ва, таў шчы нёй з па ло
ву сан ці мет ра. Вось та кую я пя ку аль
тэр на ты ву блі нам тон кім, ка рун ка вым, 
так зва ным на ліс ні кам. Гэ ты рэ цэпт, 
ва ры я цыя «кіс лых» блі ноў на драж
джах, мне да стаў ся ад ба бу лі Аг ра фе
ны, свет лая ёй па мяць. Іх мож на ес ці з 
топ ле ным мас лам, смя та най, ва рэн нем, 
мё дам. Як ка му па да ба ец ца. 

Доб ра па мя таю, як упер шы ню 
па каш тава ла блі ны са смя та най і ва
рэн нем з чор ных па рэ чак у гас цях у 
ад на клас ні цы Інач кі. Мы за пі ва лі іх 
ма ла ком і ве ся лі лі ся ад та го, што на шы 
паль цы і ра ты бы лі пе ра ма за ныя кіс
ласа лод кім гар ні рам. А вось з мё дам 
блі ны лю біў мой сын Баг дан, ка лі быў 
ма лень кім. І яго сын Міш ка па гэ ты ча с 

ад дае пе ра ва гу блі нам з мё дам так са ма. 
Праў да, па да ба юц ца нам яшчэ і блі ны 
з строн гай аль бо сём гай. І з чыр во най 
ік рой... Але гэ тыя «гар ні ры» мы ста лі 
ўжы ваць па раў наль на ня даў на. І на ват 
блін ны торт з імі я ра бі ла. Ён усім ма ім 
бліз кім спа да баў ся.

Ужо ў Бе ла ру сі я па спы та ла блі ны з 
грыб ной ма чан кай. А яшчэ на мяс ным 
бу лё не з ка ва лач ка мі вяс ко вай, «паль
цам пі ха най» каў ба сы і сві ні ны. Але 
пас ля тых ма мі ных блі ноў у дзя цін стве 
я ні дзе больш не ела такіх смачных, як 
у сям’і на шых сяб роў Бусь коў з вёс кі 
Жа раб ко ві чы, што ў Ля ха віц кім ра ё
не на Брэст чы не. За га ды жыц ця гэ
тыя цу доў ныя лю дзі для нас ста лі як 
род ныя. Рэ гі на Сцяпанаўна ўжо ця пер 
ад на, Ві таль Іванавіч, бы лы стар шы
ня ВВК «Жа раб ко ві чы» з жыц ця пай
шоў. Свет лая і яму па мяць, як і ма ім 
баць кам. Дык вось, яе блі ны — проста 
песня! А за меш вае іх Рэ гі на на ма лоч
най сы ро ват цы. Блі ны атрым лі ва юц ца 
пя шчот ныя: тон кія, дух мя ныя, смак 
зба лан са ва ны. Ясі іх і, зда ец ца, не мо
жаш на сы ціц ца: та кія смач ныя. А ка лі 
ля жаць на та лер цы гор кай, то іх хва ліс
тыя краі гля дзяц ца эс тэ тыч на і це шаць 
во ка. Ра ней у Рэ гі ны бы ла і свая ка ро
ва. Мас ла сме тан ка вае яна ўзбі ва ла са
ма, тва рог, яшчэ і смя та ну, і вы тан ча
ныя сы ры ра бі ла. А якое ма ла ко бы ло 

са лод кае, тлус тае! Усёй гэ тай смакатой, 
якая ў вёс цы да ец ца на пру жа най і кар
пат лі вай пра цай, мы не раз час та ва лі ся. 
Рэ гі на — гас па ды ня вет лі вая, шчод рая. 
І ка лі за ста лом ін шым разам збі ра ем ся 
з сем’ я мі яе сы ноўбліз нят Аляк санд ра 
ды Іва на, то блі ны як част ка па час тун
каў і на Мас ле ні цу — у цэнт ры ста ла.

сэн сы і сім ва лы 

Мас ле ні ца — свя та шмат аб ліч нае, і 
яно ўмя шчае ў ся бе роз ныя сэн сы і сім
ва лы. На сён няш ні дзень у ім злу чы лі ся 
па ган скія і хрыс ці ян скія тра ды цыі бе
ла ру саў. З ад на го бо ку, гэ та свя та за кан
чэн ня зі мы, абу джэн не пры ро ды да но
ва га жыц ця, з дру го га — апош ні дзень 
пе рад Вя лі кім паст ом. На шы прод кі ла
дзі лі Мас ле ні цу як услаў лен не бо га сон
ца — Яры лы. Па ін шай вер сіі — Вя ле са, 
апекуна хат ніх жы вё лаў.

Царк ва прак тыч на ні чо га не па мя
ня ла ў гэ тым па ган скім свя це. Пас ля 
пры няц ця хрыс ці ян ства яно бы ло асве
ча на і на поў не на но вы мі ідэ я мі. Мас
ле ніч ны ты дзень стаў апош нім эта пам 
пад рых тоў кі да Вя лі ка га па ста. У хрыс
ці ян скай тра ды цыі важ ны ду хоў ны 
ас пект: вер ні кі за ты дзень па він ны на
блі зіц ца да да ра ван ня ўсіх крыўд, па ка
ян ня, пры мі рэн ня з бліз кі мі. Ус пом ніць 
па мер лых і па ма ліц ца за спа чын іх душ. 

Масленіца ў Гродзенскім агратурыстычным комплексе «Гарадзенскi маёнтак каробчыцы »
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А сам акт пра ба чэн ня вяр шыў ся ў Дара
вальную ня дзе лю: у гэ ты апош ні дзень 
Мас ле ніч на га тыд ня пра сі лі пра ба чэн ня 
ва ўсіх род ных і бліз кіх. Зі му ў ня дзе лю 
пра во дзі лі ды су стра ка лі Вяс ну. Куль
мі на цы яй свя та бы ло спа лен не пу дзі ла 
Зімы — яно ўва саб ля ла са бой усё ня доб
рае, што бы ло ў жыц ці лю дзей і ў нас са
міх. Ня дзе ля пра хо дзі ла вель мі шум на, 
з пес ня мі і ско ка мі, з ба га ты мі стра ва мі.

У ка лен да ры ня ма кан крэт най да ты 
свят ка ван ня Мас ле ні цы ў Бе ла ру сі. Каб 
яе вы лі чыць, трэ ба ад няць ад да ты Вя
лі ка дня во сем тыд няў: гэ та 48 дзён Вя
лі ка га па ста і ты дзень не па срэд на Мас
ле ні цы. Сё ле та Мас ле ні ца свят ка ва ла ся 
1 са ка ві ка. А Мас ле ніч ны ты дзень па
чы наў ся з 24 лю та га.

У не ка то рых рэ гі ё нах Бе ла ру сі гэ тае 
свя та на зы ва юць паін ша му — Сыр ні
ца, Мас лён ка. У цар коў ным праваслаў
ным ка лен да ры яго на зы ва юць «Сыр
най сед мі цай».

Мя са на свя точ ным тыд ні, у яко га 
яшчэ ёсць і наз ва мя са пус ны, ес ці за
ба ра ня ла ся. Да зва ля ла ся ры ба і ма лоч
ныя пра дук ты. А вось блі ны — сім вал 
Сон ца, на бы ва лі асаб лі вы ста тус. Іх 
па чы на лі пя чы ўжо з па ня дзел ка. Елі 
з мас лам, смя та най, мё дам, ва рэн нем, 
тва ра гом. На зда роўе і на ра дасць!

Ад куль пай шла наз ва свя та — Мас
ле ні ца? Ад каз шу кай ма ў вёс ках. У 
вяс ко вых жы ха роў, хто тры маў гас па
дар ку, да па чат ку вяс ны ка ро вы па спя
ва лі аця ліцца, та му ма ла ко і ма лоч ныя 

пра дук ты бы лі на ста ле га лоў ны мі. Ад
сюль, як лі чаць да след чы кі, і пай шла 
наз ва — Мас ле ні ца.

Кож ны дзень Мас ле ні цы, як пра 
тое рас каз ва юць і на сай це: «Усё 
пра ад па чы нак і ту рызм у Бе ла ру сі» 
(http://probelarus.by), уні каль ны і на
поў не ны сак раль ным сэн сам. На прык
лад, па ня дзе лак, яго яшчэ на зы ва лі 
«Су стрэ ча», лі чыў ся сім ва ліч ным па
чат кам Мас ле ні цы. У той дзень ра бі лі 
пу дзі ла, якое ўва саб ля ла ма роз ную Зі
му. Аў то рак на зы ва лі «Зай грыш»: з гэ
та га дня мож на бы ло па чы наць ха дзіць 
у гос ці. Се ра да — «Ла су нак» — за клі ка
ла га та ваць больш блі ноў і за пра шаць 
больш гас цей. А яшчэ ў се ра ду пры
ня та бы ло на вед ваць це шчу, ад сюль і 
пай шоў зна ка мі ты выраз «да це шчы на 
блі ны». У той част цы кра і ны, дзе свят
ка ваць па чы на лі з чац вяр га, «це шчы
ным» днём бы ла пят ні ца. У чац вер, які 
на зы ва лі «Шы ро кім» або «Тоў стым» 
да га джа лі сва ім хат нім жы вё лам. Для 
іх на ват спе цы яль на пяк лі блі ны. Да 
таго ж у чац вер аб’ яз джа лі ма ла дых жа
раб цоў, гэ ты дзень лі чыў ся най больш 
спры яль ным для та ко га за ня тка.

У не ка то рых ра ё нах чац вер быў 
днём ба бульпа ві тух. Дзе ці, якія з іх да
па мо гай з’я ві лі ся на свет, пры хо дзі лі да 
іх у гос ці з па час тун ка мі, а по тым ка та лі 
на сан ках па вёс цы.

Пят ні ца  — ці «Це шчы ны ве ча
ры» — бы ла ча сам, ка лі ма ла дая сям’я 
на вед ва ла род ных ня вес ты. Ка лі зяць 

не пры яз джае ў гэ ты дзень да це шчы — 
гэ та ўспрымалася цёшчыным бокам як 
абраза, якая маг ла стаць пры чы най 
раз ла ду дзвюх сем’ яў. У су бо ту на сту
па лі «За лоў кі ны вя чор кі». Усе ха дзі лі 
адзін да ад на го ў гос ці, ка та лі ся на ко
нях, на сан ках.

На Мас ле ні цу іс на ва ла вя лі кая 
коль касць са мых роз ных аб ра даў. На
шы прод кі лі чы лі, што пра ца ваць днём 
на Мас ле ніч ным тыд ні мож на, але вось 
ве ча ры — толь кі для за ба ваў. У гэ ты 
час на пра ця гу тыд ня ўсе ха дзі лі ў гос
ці, у вёс ках ладзіліся гуль ні, а мо ладзь, 
паў та ру ся, ка та ла ся на сан ках, арэ лях, 
ко нях.

Ад ным з са мых ці ка вых Мас ле ніч
ных звы ча яў, якія іс на ва лі на бе ла рус
кай зям лі, бы ло «ця ган не ка ло дак». 
Гэ та му вы пра ба ван ню пад вяр га лі ся 
ма ла дыя хлоп цы, якія доў га не жа ні
лі ся. Ім на на гу пры вяз ваў ся ка ва лак 
бер вя на — з ім яны па він ны бы лі ха
дзіць па вёс цы. У не ка то рых рэ гі ё нах 
гэ ты ка ва лак бер вя на ця га лі жан чы ны 
і пры вяз ва лі яго пер ша му су стрэч на му 
не жа на та му хлоп цу. Той, хто не жа даў 
«ця гаць ка лод кі», па ві нен быў ад ку
піц ца гра шы ма аль бо па час тун кам. У 
ін шых ра ё нах хлоп цы, якіх пры му сі
лі пры ме раць «ка лод кі», па він ны бы лі 
за хо дзіць у тыя ха ты, дзе жы лі не за
муж нія дзяў ча ты, і па тра ба ваць па
час ту нак. Ка лі хло пец з «ка лод кай» не 
спы няў ся ля хаты та кой дзяў чы ны, гэ та 
лі чы ла ся не па ва гай да яе.

Смачныя бліны каларытны блінар на свяце ў Брэсце
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Лю бі лі на Мас ле ні цу і гуль ні з пе
ра апра на ннем. Вяс коў цы апра на лі 
мас ка рад ныя кас цю мы і за яў ля лі ся ў 
чыюне будзь ха ту. Ка лі гас па да ры ма
ру дзі лі з па час тун кам, то па чы на ла ся 
жар таў лі вае спус та шэн не до ма — рас
кід ва лі ся рэ чы, пе ра стаў ля лі ся по бы та
выя прад ме ты. Кож на га су стрэ та га на 
ву лі цы ча ла ве ка та кая кам па нія ва лі ла 
ў гур бу і на ці ра ла сне гам шчо кі і нос.

Сён ня Мас ле ніч ныя тра ды цыі не 
та кія моц ныя, але ўсё ж гэ тае свя та па
ра ней ша му яр кае, шум нае, вя сё лае. І 
год ад го да — ва ўсё большай па ша не ў 
бе ла ру саў. Свят ка ван не Мас ле ні цы за
клі кае пра чнуц ца пас ля зі мо вай спяч
кі, пад рых та вац ца да но вай вяс ны, а 
зна чыць, і да і но ва га жыц ця.

І я там бы ла, на зі ра ла…

Блі ны аса біс та я пяк ла з чац вяр га. 
Сям’ю пес ці ла. Га та ва ла на ват тон кія, 
ка рун ка выя: на гэ ты раз усё ж уда ло
ся мне іх асво іць. І, вя до ма ж, ба бу лі
ны: тоў стыя, тан цу ю чыя. Для тых блі
ноў за ха це ла ся зра біць з сме тан ко ва га 
свой ска га мас ла, якое пра да юць ма лоч
ні цы на Ка ма роў скім рын ку, мас ла топ
ле нае, якое ў Індыі называюць гхі. Ужо 
не раз ра бі ла яго згод на тра ды цыі, якая 
іс нуе там, ад туль з му жам і пры во зі лі 
гхі. Вель мі смач нае і ка рыс нае мас ла для 
спа жы ван ня на ват пры па вы ша ным ха
лес тэ ры не. Ле чыць страў нік, пе чань, 
ін шыя праб лем ныя мес цы ўнут ры це ла. 
На Ка ма роў ку я і ад пра ві ла ся ў су бо ту.

Пло шча пе рад рын кам пе ра ўтва
ры ла ся ў кір маш, дзе лу наў во дар блі
ноў. Гу ча ла му зы ка, чуліся вясёлыя 
пес ні, пры пеў кі. Я абы шла кір ма шо
выя шэ ра гі, дзе пра ма на ва чах пяк лі
ся кла січ ныя блі ны. Не ўтры ма ла ся і 
ку пі ла адзін не вя ліч кі з чыр во най ік
рой. Бы лі блі ны і са смя та най, і з мё
дам. Мож на бы ло пакаштаваць роз
на ка ля ро вых блі ноў, пры га та ва ных 
па ўні каль ных рэ цэп тах з роз ны мі 
на чын ка мі, для мя не нязвык лы мі. З 
вост рай бу рач най, з крэ вет ка мі, ва
рэн нем з хва ё вых шы шак і дзьму хаў
цоў. У ме ню так са ма бы ла і све жая 
вы печ ка, пры сма кі, квас і збі цень. Для 
тых, хто яшчэ спажывае мя са, сма
жы лі ся шаш лы кі са сві ні ны. І да тых 
ман га лаў ста я ла чар га, як, зрэш ты, і 
па ка ву. Пры зна ю ся, па хі лу на лі пры
ем ныя. На свя це бы ло шмат за ба вак: 
ка ра го ды, пе ра цяг ван не каната, скач кі 
ў мяш ках і праз вя ліз ныя ска кал кі, ін

шыя спар тыў ныя гуль ні ды кон кур сы. 
Асаб лі вую ат мас фе ру гу лян ням на да
ва лі ска ма ро хі, ані ма та ры. Пры Кама
роўцы мож на бы ло на быць і су ве ні ры 
ад ра мес ні каў. Я на ват тро хі па шка да
ва ла, што трэ ба спя шац ца ку піць мас
ла: у на шых з му жам пла нах на пе ра дзе 
быў ба сейн, парылка, і по тым вя чэ ра з 
блі на мі ў сяст ры.

як у ры ме  
не спа лі лі пу дзі ла зі мы 

Мас ле ні ца свят ку ец ца ў роз ных 
кра і нах. У кож най — свае тра ды цыі. Да 
пры кла ду, у Анг ліі, як і ў нас, так са ма пя
куць блі ны. Пры хо дзіць яна за 47 дзён 
да Ве лі код най ня дзе лі і доў жыц ца ўся
го адзін дзень у аў то рак, га лоў нае дзей
ства яко га — бег з блі на мі на вы пе рад кі. 
«Тлус ты» аў то рак, як яго на зва лі даў но, 
вель мі па пу ляр ны ў Вя лі ка бры та ніі. У 
пэў ным мес цы та го ці ін ша га го ра да па
чы нае зва ніць «блін ны звон». Па чуў шы 
яго, усе гас па дынь кі, якім ужо споў ні
ла ся ва сем нац цаць га доў, у фар ту хах і 
кап ту ры ках і з па тэль ня мі ў ру ках бя
гуць да яго. Пры гэ тым трэ ба не толь кі 
да бег чы пер шай, але яшчэ і мі ні мум тры 
ра зы пад кі нуць блін на ха ду. Пе ра мож ца 
атрым лі вае зван не чэм пі ён кі «Блін ных 
пе ра го наў», якім мо жа га на рыц ца да на
ступ на га го да (https://tonkostі.ru).

У га рад скім ча со пі се Afіsha. London 
мож на па чы таць пра анг лій скія тра ды
цыі Мас ле ні цы, а так са ма пра тое, хто 
і ка лі сё ле та ў Лон да не сма жыў блі ны 
парус ку, ва дзіў ка ра го ды і ве се ла пра
во дзіў зі му (https://afіsha.london).

А ў Ры ме ў куль тур нааду ка цый
ным цэнт ры «Фран цыск Ска ры на» 
29 лю та га Мас ле ні цу свят ка ва лі ўпер
шы ню. Фэст ар га ні за ва лі там тэй шыя 
бе ла ру сы на ча ле з кі раў ні цай Цэнт
ра Ні най Па шчан кай і яе па моч ні цай 
Воль гай Тыль ко віч. Яна і бы ла вя ду чай 
пра гра мы. Вось як па ве дам ляе пра тое 
ў пісьме Ні на Па шчан ка ў га зе ту «Го лас 
Ра дзі мы», з якой су пра цоў ні чае: «Ве ся
лі лі ся да рос лыя і дзе ці. Італь ян скія та
ты і гос ці ўпер шы ню па спы та лі блі ны 
з роз ны мі на чын ка мі, на ват вы ву чы лі 
сло ва «ала душ кі». Елі так са ма і дра ні
кі…».

З дзя цін ства на ша ад ра сат ка доб ра 
па мя тае, як ве се ла ад зна ча лі Мас ле
ні цу ў Ор шы, яе род ным го ра дзе: «На 
пло шчы Іль но кам бі на та ста я лі па лат кі 
з блі на мі і шаш лы ка мі. Быў і ве лі зар
ны слуп, на які трэ ба бы ло за лез ці, каб 
зняць пеў ня ці бо ты. Не каль кі ча ла век 
уз бі ра лі ся на пле чы ад но ад на му, вы
бу доў ва ю чы лес віч ку, а вы шэй за ла зіў 
са мы спрыт ны. Коль кі бы ло ня ўдач, але 
заў сё ды зна хо дзіў ся той, хто пры муд
раў ся за браць па да ру нак. Вы сту па лі і 
са ма дзей ныя ка лек ты вы ў на род ных 
стро ях.

А по тым спаль ва ла ся ве лі зар нае 
пу дзі ла. Гэ та за пом ні ла ся на ўсё жыц
цё. Мая ма ма і яе ар шан скія сяб ры па 
гэ ты ча с ад зна ча юць Мас ле ні цу».

А пу дзі ла Зі мы ў сва ім рым скім 
Цэнт ры бе ла ру сы ды іх гос ці так і не 
спа лі лі: пер ша клаш кі яе па шка да ва лі. 
Але ўсё роў на, бы ло, ка жуць, ве се ла.

Ва лян ці на Ждановіч.
Фота БелтА. 

Развітанне з пудзілам Зімы мае глыбокае сімвалічнае значэнне
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бБез ма ло га 80 га доў мі ну ла з тае па
ры. І вель мі сім ва ліч на, што вяр тан не 
па рэшт каў Зміт ра ка Бя ду лі (Са му і ла 
Яфі ма ві ча Плаў ні ка) на Баць каў шчы
ну ад бы ло ся ў хут кім ча се пас ля 75год
дзя Вы зва лен ня Бе ла ру сі, ка лі рых ту
ем ся мы ад зна чаць 75год дзе Вя лі кай 
Пе ра мо гі. Са му іл Яфі ма віч, вя до ма ж, 
не быў ге ро ем той вай ны — ён стаў ад

ной з міль ё наў яе ах вяр. Не ўсе, праў да, 
ве да юць: зда роўе вя до ма га пісь мен ні
ка, сяб ра Ян кі Ку па лы і яго па плеч ні
ка, па да рва ла не толь кі жорст кая, раз
бу раль ная энер ге ты ка вай ны. Яму ж, 
аказ ва ец ца, да вя ло ся ў пе рад ва ен ны 
час пе ра жыць шмат уся ля кіх тры вог, 
бес пад стаў ных аб ві на вач ван няў, па
бы ваць і ў за сцен ках НКУС. У ку лу а
рах прэскан фе рэн цыі, што ла дзі ла ся 
27 лю та га ў Дзяр жаў ным му зеі гіс то
рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры (ад ра зу ж, 
як па рэшт кі пісь мен ні ка пры ве зе ны 
бы лі з Ураль ска ў Бе ла русь), пра тое 
пры ці ша ным го ла сам ка заў нам сын 
кла сі ка, 86га до вы Яфім Са му і ла віч 
Плаў нік. Ся мей нае пад ан не га во рыць, 

што ў тур ме Зміт рок Бя ду ля ў пры
цем не ным ка лі до ры не як вы пад ко ва, 
кра ем во ка ўба чыў Кузь му Чор на га. 
Сён ня ж вя до ма: зна ка мі ты ра ма ніст, 
і так са ма кла сік бе ла рус кай лі та ра ту
ры, арыш та ва ны быў 14 каст рыч ні ка 
1938га, ка ля 8 ме ся цаў пра вёў у мін
скай тур ме, за тым яго вы зва лі лі. Зміт
рок Бя ду ля, ві даць, ха дзіў ты мі ж ка

лі до ра мі, у той жа час. І Кузь ма Чор ны 
не да жыў да Пе ра мо гі: удзель нік вай
ны, ён па мёр ад ін суль ту за пісь мо вым 
ста лом 22 ліс та па да 1944 го да ў вы зва
ле ным ад во ра гаў Мін ску.

Мно гія СМІ па ве да мі лі ўжо: са 
зго ды род ных пісь мен ні ка ня прос тую 
спра ву экс гу ма цыі па рэшт каў Зміт ра ка 
Бя ду лі, транс пар ці роў кі іх у Бе ла русь, 
на ступ на га пе ра па ха ван ня на Ра дзі ме 
ўзяў на ся бе Фонд Ма рыі Маг да ле ны 
Ра дзі віл (Швей ца рыя). За ўва жым, што 
ар га ні за цыю ўзна чаль вае Аляк сандр 
Са пе га, ура джэ нец Баб руй ска. Ён, да
рэ чы, не толь кі стар шы ня Фон ду, але 
і ся бар Кан суль та тыў на га са ве та пры 
Мі ніс тэр стве за меж ных спраў Бе ла

ру сі па спра вах бе ла ру саў за мя жой. 
У 2012м у Швей ца рыі з пад трым кай 
бе ла рус кіх дып ла ма таў ства рыў бе ла
рус кую су пол ку. Хоць Аляк сандр жы
ве і пра цуе (ін тэр нэт пад каз вае: ця
пер — з бе жан ца мі ў ад дзе ле міг ра цыі) 
больш за 10 га доў у Швей ца рыі (не па
да лёк ад Цю ры ха), мае жон кушвей
цар ку Мі ле ну ды чац вё ра дзя цей, ад

нак па спра вах час та бы вае ў Бе ла ру сі. 
Ра ней пры клаў шмат на ма ган няў, каб 
на Баць каў шчы ну вяр нуў ся прах Маг
да ле ны Ра дзі віл — зна ка мі тай ме цэ
нат кі, на гро шы якой ка лісь ці быў вы
да дзе ны ў тым лі ку і паэ тыч ны збор нік 
«Вя нок» Мак сі ма Баг да но ві ча. Жа да
нае спраў дзі ла ся га ды тры та му, прах 
кня гі ні Маг да ле ны ця пер — у мін скім 
рым скака та ліц кім хра ме Най свя цей
шай Трой цы на За ла той Гор цы (вя до
мы і як Кас цёл Свя то га Ро ха). І пом нік 
Та дэ ву шу Кас цюш ку ў швей цар скім 
го ра дзе За ла тур не 21  каст рыч ні ка 
2017 го да быў ад кры ты ў мно гім дзя
ку ю чы швей цар ска му бе ла ру су Аляк
санд ру Са пе гу — з ад мет най шыль дай 
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З Ураль ска — да до мУ 
З да лё ка га за ход не ка зах стан ска га го ра да пры ве зе ны ў Бе ла русь па рэшт кі кла сі ка бе ла рус кай лі та ра ту ры Зміт ра ка Бя ду лі. 
Во сен ню 1941-га ў ва ен ным эша ло не з сям’ ёй да бі раў ся ён у эва ку а цыю, ехаў ад Са ра та ва за Урал, ды не да ехаў: спы ні ла ся 
сэр ца. Ін фаркт. Пад’ яз джа ю чы пад Уральск, рап тоў на па мёр, сто я чы ў та вар ня ку. 3 ліс та па да там, на га рад скіх  
мо гіл ках, і быў па ха ва ны.

Група беларускіх пісьменнікаў з янам Райнісам (у цэнтры).  
Злева ад яго ў першым радзе — Змітрок Бядуля. Мінск ,19 лістапада 1926 г.

Змітрок Бядуля



пабе ла рус ку і паня мец ку: «Та дэ вуш 
Кас цюш ка. 1746–1817. Ад Бе ла рус ка га 
аб’ яд нан ня ў Швей ца рыі. 2017 год».

Што мы ве да ем сён ня пра Зміт
ра ка Бя ду лю? Пры знац ца, ня шмат, 
хоць да вай ны вы хо дзі ла ня ма ла яго
ных кні жак, а ў 1985–89 га дах па ба
чыў свет і 5том ны Збор тво раў. Бы
ла на го да: у 1986м ад зна ча лі ся 100я 
ўгод кі кла сі ка бе ла рус кай лі та ра ту ры. 
А ка лі ў 2008м у Мін ску выйшаў свет 
ілюст ра ва ны Ідышбе ла рус кі слоў нік, 
у які ўклю ча на ка ля 25 ты сяч слоў ні
ка вых ар ты ку лаў і 50 ты сяч слоў (яго 
склаў спе цы я ліст у га лі не мо вы ідыш 
і рэ стаў ра тар Аляк сандр Аст ра вух), 
то згад ва ла ся: пер шы ідышбе ла рус кі 
слоў нік на 8 ты сяч слоў быў скла дзе ны 
пры ўдзе ле Са му і ла Плаў ні ка (Зміт ра
ка Бя ду лі), які вый шаў у 1932 го дзе. 
Пісь мен нік ак тыў на пра ца ваў у яў
рэй скім сек та ры Бе ла рус кай ака дэ міі 

на вук у 20–30я га ды, і там са бра на 
бы ла ве лі зар ная кар та тэ ка (на 100 ты
сяч слоў), якая, ад нак, за гі ну ла ў га
ды вай ны. У бе ла рус кіх шко лах вуч ні 
ця пер зна ё мяц ца толь кі з не ка то ры мі 
яго тво ра мі. Ся род іх — зна ка мі тае, 
да рэ ва лю цый нае апа вя дан не пра ко
ліш нюю бед насць у бе ла рус кіх вёс ках 
«Пяць лы жак за цір кі» ды ра ман тыч
ная апо весць «Са ла вей» (1927): пра та
ле на ві та га пры гон на га юна ка Сы мо на 
(дзе ян не ад бы ва ец ца ў пер шай па ло
ве ХІХ ста год дзя), які ў сі лу аб ста він 
ста но віц ца пры гон ным ак цё рам, ды 
не страч вае валь на люб ных па мкнен
няў — і ўрэш це ўця кае з ка ха най ад 
жорст ка га, бес ча ла веч на га пры гня

таль ні капа на, пад бух тор ва ю чы ся лян 
да паў стан ня.

Не ўсе, ад нак, ве да юць, што ў Мін
ску, на  сцэ не Пер ша га Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га тэ ат ра (БДТ1 ця пер — 
гэ та На цы я наль ны ака дэ міч ны драм
тэ атр імя Ян кі Ку па лы) у 1937 го дзе 
па стаў ле на бы ла п’е са Зміт ра ка Бя ду
лі «Са ла вей». Дра ма тур гіч ны ва ры янт 
апо вес ці пісь мен нік ра біў у цес най са
друж нас ці з тэ ат рам. Ле а нід Рах лен ка, 
які граў та ды ро лю Са лаўя, быў і ад
ным з рэ жы сё раў, ра зам з Львом Літ
ві на вым (Гу рэ ві чам). Праз 30 га доў 
ён, ужо на род ны ар тыст СССР, як раз 
на ста рон ках на ша га ча со пі са (тэкст 
«“Са ла вей” на  сцэ не»  — Бе ла русь, 
1967, № 12. — С. 17.) дзя ліў ся каш
тоў ны мі ўспа мі на мі пра Зміт ра ка Бя
ду людра ма тур га. У тэкс це зна хо дзім 
згад ку, што пісь мен нік вы зна чаў ся 
дас ціп нас цю ў раз мо ве, лю біў вост рае 

слоў ца, жарт. І што жыў як раз у тым 
ра ё не Мін ска, у До ме спе цы я ліс таў 
на вуг ле ву ліц Даў га брод скай ды Са
вец кай (будынак не аца леў у вай ну, 
на тым мес цы ця пер — дом № 44 па 
пра спек це Не за леж нас ці), дзе не па
да лёк ця пер і ву лі ца, і пло шча Зміт
ра ка Бя ду лі. Ле а нід Рах лен ка ўспа мі
наў раз ва гі пісь мен ні ка: «…Ве да е це… 
якая па ку та пі саць п’е сы… нель га ме
ха ніч на апо весць пе ра тва рыць у п’е су. 
Апо весць апо вес цю, а дра ма, бра це, 
зу сім ін шая рэч… У яе свае за ко ны… 
Вы ра зу ме е це, не аб ход на пі саць но
выя дыя ло гі, ма на ло гі, бу да ваць но
выя ўза е ма ад но сі ны па між ге ро я мі, 
шу каць маст кі па між сцэ на мі, трэ ба, 

як вы га ва ры лі, каб усе пер са на жы 
дзей ні ча лі, а не толь кі раз маў ля лі».

Зрэш ты, су пра ца тая з тэ ат рам 
бы ла для Зміт ра ка Бя ду лі да лё ка 
не пер шай. Яшчэ ў 1914 го дзе вый
шаў у свет яго сцэ ніч ны аб ра зок для 
дзя цей «Смерць па стуш ка» — і гэ та, 
лі чаць да след чы кі тэ ат ра, быў адзін з 
най пер шых тво раў бе ла рус кай дра ма
тур гіі для дзя цей. Вы ключ на ці ка выя 
фак ты, якія пры ад кры ва юць ма ла вя
до мыя гра ні та лен ту Зміт ра ка Бя ду лі, 
свед чаць пра яго нае «на ша ніў скае» 
ата чэн не, зна хо дзім у 1м то ме «Гіс то
рыі бе ла рус ка га тэ ат ра» (Мн., На ву ка 
і тэх ні ка, 1983). Вя до ма, што пісь мен
нік пе ра ехаў у Віль ню на пры кан цы 
1912га, пра ца ваў там у вы да вец кім 
та ва рыст ве сак ра та ром га зе ты «На ша 
ні ва». А 27 сту дзе ня 1913 го да ві лен
скі Бе ла рус кі му зыч надра ма тыч ны 
гур ток упер шы ню прад ста віў гле да

чам «Паў лін ку» — «сцэ ніч ны аб ра зок 
у двух ак тах Ян кі Ку па лы». Пры чым 
на ве ча рын ку спе цы яль на быў за про
ша ны і пры ехаў з СанктПе цяр бур га 
сам аў тар. Ві лен скія бе ла ру сы па да ры
лі та ды яму за ла ты га дзін нік з гра ві
роў кай. Паў тор ная ж прэм’ е ра, больш 
дас ка на лая, прай шла там 14 лю та га 
1914 го да — і ўжо га лоў ную ро лю вы
кон ва ла пе цяр бург ская Паў лін ка — 
Паў лі на Мя дзёл ка. Та ды і Якуб Ко лас, 
і Зміт рок Бя ду ля, пра цу ю чы ў «На шай 
ні ве», пі са лі рэ цэн зіі на  бе ла рус кія 
спек так лі ві лен ска га гурт ка. Апош
нім жа спек так лем яго (іш ла Пер шая 
су свет ная вай на, і на па чат ку ве рас ня 
1915га Віль ня бы ла ўжо аку па ва ная 
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Алесь Сапега (справа) ля надмагілля Змітрака Бядулі яфім Плаўнік — сын пісьменніка



ня мец кі мі вой ска мі) ста ла па ста ноў ка 
«За лё таў» Він цэн та Ду ні наМар цін ке
ві ча: 25 сту дзе ня та го ж го да. Грун тоў
ную рэ цэн зію на па ста ноў ку ў «На шай 
ні ве» на пі саў Ян ка Ку па ла. Пры чым 
у  не вя ліч кай ро лі Морд кіста ля ра, 
мес тач ко ва га яў рэяра мес ні ка, упер
шы ню вы сту піў на сцэ не вя до мы ўжо 
ў той час бе ла рус кі пісь мен нік Зміт рок 
Бя ду ля. Яго на зі раль насць і доб рае ве
дан не жыц ця да па маг лі ства рыць яр
кі тып за бі та га жыц цём ча ла ве ка. Па 
сло вах Ян кі Ку па лы, гэ ты пер са наж 
вы клі каў «шчы ры смех скрозь слё зы». 
Ну ці ж не дзі ва: кла сік пі ша пра сяб ра
кла сі ка ў та кім не звы чай ным амп луа!

Та кая на ша ўва га да «тэ ат раль на га 
бо ку» ў твор час ці Зміт ра ка Бя ду лі — 
не вы пад ко вая. Адзін з аў та раў гэ тых 
на тат каў — Ва лян ці на — у 1995 го дзе 
аба ра ні ла кан ды дац кую ды сер та цыю 

«Зміт рок Бя ду ля і бе ла рус кі тэ атр». На 
аба ро не, што пра хо дзі ла ў Ін сты ту це 
мас тацт ва знаў ства, эт на гра фіі ды фальк
ло ру НАН Бе ла ру сі, га на ро вым гос цем 
быў і сын Зміт ра ка Бя ду лі. На ня даў няй 
прэскан фе рэн цыі мы на га да лі яму пра 
тое, і Яфім Са му і ла віч яшчэ раз па дзя
ка ваў, ця пер ужо кан ды да ту мас тацт ва
знаў ства Ва лян ці не Жда но віч, за ўва гу да 
гэ та га ма ла вя до ма га бо ку твор чай спад
чы ны баць кі. Пры знаў ся: ад крыц цём 
для яго са мо га бы ло, што так шмат ува
гі на да ваў Зміт рок Бя ду ля тэ ат раль най 
твор час ці, на стой лі ва зма гаў ся за ства
рэн не пра фе сій на га тэ ат ра. Па сут нас
ці, як раз ён, асаб лі ва ў пер шай па ло ве 
20х, быў ад ным з асноў ных кры ты каў, 
хто пі саў пра дзей насць БДТ1. І не толь
кі змяс тоў ныя рэ цэн зіі — ён звяр таў ся 
і да гіс то рыі, куль тур ных тра ды цый на

ро да. Пі саў, у пры ват нас ці, пра бат лей
ку, ана лі за ваў ай чын ную дра ма тур гію… 
Ка лі ў 1921 го дзе мас тац кім кі раў ні ком 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ака дэ міч на га 
тэ ат ра стаў рэ жы сёр і дра ма тург Еў сціг
ней Мі ро віч, Зміт рок Бя ду ля ўвай шоў 
у мас тац кі са вет тэ ат ра — і з ім Язэп Ды
ла (пісь мен нік, гра мад скі дзяяч) ды Ле а
польд Ро дзе віч (пісь мен нік, дра ма тург).

І вось жа якая на да ры ла ся по тым са 
Зміт ра ком Бя ду лем гуль ня лё су! Чым 
не па цвяр джэн не зна ка мі тай шэкс пі
раў скай дум кі, што жыц цё — тэ атр, і 
лю дзі ў ім — ак цё ры. Усё скла ла ся так, 
што ў да лё кім Ураль ску ў па ру ва ен на га 
лі ха лец ця, на па чат ку ліс та па да 41га ў 
эва ку а цыі ака заў ся адзін з бе ла рус кіх 
тэ ат раў: БДТ2 з Ві цеб ска. У якім, да
рэ чы, бы ваў, вы сту паў да вай ны Зміт
рок Бя ду ля. А ка лі рап тоў на па мёр 
уда ле чы ні ад Баць каў шчы ны, то як раз 

тыя бе ла ру сы зла дзі лі па ха валь ную 
цы ры мо нію ў ка зах стан скім га рад ку 
(ця пер ка за хі пе ра на зва лі яго: Арал). 
Пра тое згад ваў на прэскан фе рэн цыі 
Яфім Плаў нік, дзя ліў ся сва і мі яр кі мі 
дзі ця чы мі ўра жан ня мі: яму ж бы ло 
7 га доў. «Амаль 80 га доў та му па ха ва лі 
баць ку, — казаў Яфім Са му і ла віч. — І 
я па мя таю тое па ха ван не, якое зра біў 
тэ атр з Ві цеб ска: ён ака заў ся ў го ра дзе 
ў эва ку а цыі. Пом ню ўсё да дро бя зяў. 
Гэ та бы ло як тэ ат раль нае дзей ства. 
Тру на ста я ла на мо гіл ках на вы со кім 
па ста мен це, да яе вя лі схо ды. І ўсё бы
ло па цяг ну та чыр во най тка ні най. Я па 
тых схо дах, ма лы, ка рас каў ся, каб раз
ві тац ца з баць кам… А ўво гу ле на во кал 
бы ло ўсё не як бу дзён на».

Тую бу дзён насць мож на зра зу
мець: вай на, да лё кі край, чу жыя лю

дзі… Што ім да ней ка га бе ла рус ка га 
пісь мен ні ка, хай са бе і вя до ма га, да 
яго асі ра це ла га сы на? Боль ад стра ты 
род на га ча ла ве ка для Яфі ма Плаў ні ка 
за ста ла ся ўжо да лё ка ў мі ну лым, і сё
лет няе «дзей ства» не ўспры мае ён як 
неш та змроч нае. Бяз меж ную ўдзяч
насць вы ка заў усім, хто спры чы ніў ся 
да пе ра но су па рэшт каў баць кі ў Бе ла
русь, най перш Але сю Са пе гу. Акра мя 
яго, у Арал ез дзіў ды ак тыў на зай маў
ся ўсім вя лі кім комп лек сам пы тан няў, 
звя за ных з атры ман нем не аб ход ных 
да зво лаў і ўзгад нен няў, дэ ман та жом 
пом ні ка, экс гу ма цы яй астан каў ды іх 
транс пар ці роў кай у Бе ла русь (суд ме
дэкс пер ты за, СЭС, аэ ра порт, мыт ня…) 
Ча со вы па ве ра ны ў спра вах Бе ла ру сі ў 
Швей ца рыі Па вел Ма цу ке віч. І Алесь, 
і Па вел на прэскан фе рэн цыі пад ра
бяз на рас каз ва лі, як пра хо дзі лі ўсе 

ра бо ты, па каз ва лі фо та здым кі, якія, 
да рэ чы, мож на па гля дзець на сай це 
Му зея лі та ра ту ры. Зга да лі яшчэ з вя
лі кай удзяч нас цю Га на ро ва га кон су ла 
Бе ла ру сі ў Ла за не Анд рэя На жэс кі
на  — дзя ку ю чы яго най фі нан са вай 
пад трым цы рэа лі зу ец ца гэ ты пра ект. 
Ка за лі пра слуш ную пра па но ву на ста
я льніка хра ма ў Ара ле, дзе пра хо дзі ла 
па мі наль ная служ ба: уста на віць там, 
на тэ ры то рыі мо гі лак, ме ма ры яль ны 
знак, уша на ваў шы та кім чы нам і там 
па мяць Зміт ра ка Бя ду лі.

Дзяр жаў ны му зей гіс то рыі бе
ла рус кай лі та ра ту ры, за ці каў ле ны 
парт нёр Фон ду Ма рыі Маг да ле ны 
Ра дзі віл, які ўся ляк спры яе рэа лі
за цыі пра ек та па пе ра па ха ван ні па
рэшт каў кла сі ка, са браў жур на ліс
таў у «За ле асвет ні каў»: та кім чы нам 
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пад крэс ле на бы ла зна ка васць фі гу ры 
пісь мен ні ка. У хо ле му зея пра ца ва
ла не вя лі кая вы ста ва, пры све ча ная 
Зміт ра ку Бя ду лю: кні гі, ліс ты, фо та
здым кі, аса біс тыя рэ чы. Ды рэк тар 
му зея Мі ха іл Ры ба коў, які быў і ма дэ
ра та рам на прэскан фе рэн цыі, ка заў: 
ка ля 80 экс па на таў, звя за ных са Зміт
ра ком Бя ду лем, ёсць ця пер у фон дах. 
І мін скі фі лі ял му зея, «Бе ла рус кая 
хат ка», што па ву лі цы Раб ко раў скай, 
19 (фі лі ялам за гад вае Тац ця на Ла ба
да) па мя тае Зміт ра ка Бя ду лю як ад
на го са сва іх зна ка мі тых гас па да роў. 
Ён жыў там з 1915 па 1918 год ра зам 
з сёст ра мі Рэ няй ды Ге няй, там пісь
мен нік даў пры ту лак ужо хво ра му, з 
ад кры тай фор май ту бер ку лё зу Мак
сі му Баг да но ві чу. Ад туль па эт па ехаў 
у Ял ту на ля чэн не, дзе і па мёр 25 мая 
1917 го да.

Як ба чым, вель мі моц на з асо бай 
Зміт ра ка Бя ду лі пе ра пле це ны зна ка
выя мо ман ты бе ла рус кай гіс то рыі, 
куль ту ры, лі та ра ту ры. У сціс лай ін
фар ма цыі, да сла най Му зе ем лі та ра ту
ры ў СМІ на пя рэ дад ні прэскан фе рэн
цыі, ёсць та кія важ ныя сло вы:

«Зміт рок Бя ду ля зра біў вя лі кі ўнё
сак у раз віц цё бе ла рус кай куль ту ры, 
лі та ра ту ры, і вяр тан не яго па рэшт каў 
на Баць каў шчы ну — гэ та да ні на па ва
гі бе ла рус ка га на ро да свай му слаў на
му сы ну, па клон ад на шых лю дзей і ад 
на шай зям лі». Му зей шчы кі на га да лі, 
што на ра дзіў ся Са му іл Плаў нік 23 кра
са ві ка 1886 го да ў вёс цы Па са дзец Ла
гой ска га ра ё на — кі ла мет раў за 70 ад 
Мін ска. Што ён, ужо вы браў шы са бе 
твор чы псеў да нім Зміт рок Бя ду ля, ра
зам з Ян кам Ку па лам пра ца ваў у га зе це 

«На ша ні ва», паз ней — у га зе це «Са
вец кая Бе ла русь», быў рэ дак та рам дзі
ця ча га ча со пі са «Зор кі» ды края знаў
ча га «Наш край». Пе ра кла даў з ідыш і 
ўкра ін скай мо ваў, быў сяб рам Са ю за 
пісь мен ні каў СССР з 1934 го да. Уз на
га ро джа ны ор дэ нам Пра цоў на га Чыр
во на га Сця га (1939). Які, да рэ чы, мы 
па ба чы лі на фо та здым ках, зроб ле ных 
удзель ні ка мі экс пе ды цыі ва Уральск
Арал: ор дэн збе ра га ец ца там у мяс цо
вым Края знаў чым му зеі.

Уз ні кае пы тан не: ча му там, а не ў 
Мін ску? Ну так скла ла ся з са вец кіх ча
соў… Му зей Зміт ра ка Бя ду лі не з’я віў
ся ў Бе ла ру сі — ёсць экс па зі цыя толь кі 
ў ка зах стан скім Ураль скуАра ле. Не як 
на твор чай су стрэ чы пісь мен нік Алесь 
Ба дак пад ка заў ад на му з аў та раў гэ тых 
на тат каў: жон ка Зміт ра ка Бя ду лі за са
вец кім ча сам пе ра да ва ла ва Уральск, 

у Края знаў чы му зей, каш тоў ныя экс
па на ты. А які ў іх лёс? Я та ды на пі саў 
ка зах стан скім ка ле гам — на пя рэ дад ні 
Дня Пе ра мо гі ў 2017 го дзе. Пра сіў па
ці ка віц ца: ці да гле джа ны над ма гіль ны 
пом нік Зміт ра ку Бя ду лю ва Ураль ску, 
ці ве да юць пра яго мяс цо выя бе ла
ру сы, дзе ство ра на экс па зі цыя, пры
све ча ная пісь мен ні ку? Та ды ж праз 
ін тэр нэт да ве даў ся, што ва Ураль ску 
ёсць Бе ла рус кі на цы я наль накуль тур
ны цэнтр «Гра ма да», якім кі руе Мі ха іл 
Бя ля еў. Ад ка зу, на жаль, з Ка зах ста
на не да ча каў ся. А вось Алесь Са пе га 
з Паў лам Ма цу ке ві чам вы кра і лі ча су, 
па бы ва лі ў Края знаў чым му зеі, су
стрэ лі ся з мяс цо вы мі бе ла ру са мі. Тое 
бач на і на здым ках, зроб ле ных у Ара
ле. Мяр кую, пра цяг у тых кан так таў 
яшчэ бу дзе.

І на за кан чэн не. Так склад ва ец ца 
ве ліч ная жыц цё вая гуль ня, што ме на
ві та ў Па са дцы — тым са мым, дзе на ра
дзіў ся Са му іл Плаў нік — ця пер жы ве 
на ша доб рая зна ё мая: Ра і са Ці ма фе еў
на Плашчук. Ро дам яна з Та тар ста на, 
з прыкамскага сяла Елантава, з сям’і 
там тэй шых ста ра аб рад цаў. Дзяў чы
наю з’е ха ла ў Маск ву, по тым ка хан не і 
гар ны хло пец Ва сіль па клі ка лі яе ў За
ход нюю Укра і ну. Го рад За ле шчы кі, што 
жы ва піс на ля жыць у пры го жай пад ко
ве Дняст ра, ёй сніц ца па гэ ты час, а Ра
і са Ці ма фе еў на пе ра бра ла ся на ста лае 
мес ца жы хар ства ў Бе ла русь: блі жэй 
да сы на з дач кою, што пус ці лі ка ра ні ў 
Мін ску. Ка лі ж да ве да ла ся Ра і са Ці ма
фе еў на, што з Па са дца ро дам быў кла
сік бе ла рус кай лі та ра ту ры — то за ха
це ла ся ёй там год на ўша на ваць па мяць 
Зміт ра ка Бя ду лі. Ра ней быў не вя ліч кі 

му зей пры мяс цо вай шко ле — ды яго, 
як шко лу за чы ні лі, рас фар ма ва лі. Ра і
са Ці ма фе еў на прачытала аб прэскан
ферэнцыі ў Мін ску, вы ка за ла жа дан не 
быць на ёй — і мы ў тым ёй да па маг лі. 
Ця пер, як па цяп лее, эн ту зі яст ка га то ва 
да су пра цы і з Му зе ем лі та ра ту ры, і з 
сы нам пісь мен ні ка. Пла ну ец ца су стрэ
ча ў Па са дцы, каб усё на мес цы агле
дзець. І мяс цо выя ўла ды, кі раў ніц тва 
Ла гой ска га ра ё на та кія за ха ды вяс ко
вай ак ты віст кі пад трым лі ва юць.

Па куль не вя до ма, дзе і ка лі бу
дуць пе ра за ха ва ны па рэшт кі Зміт ра ка 
Бя ду лі. Але, спа дзя ем ся, ка лі ўсё бу
дзе на леж ным чы нам пад рых та ва на і 
зроб ле на — мы рас ка жам пра тое чы
та чам.

іван і Ва лян ці на Жда но ві чы.
Фота аўтараў.
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Н
а пе ра дзе вы ка нан не 
ін шых абя цан няў — 
пуб лі ка ча кае па ста
ноў ку шмат па кут най 
п’е сы Ян кі Ку па лы 
«Ту  тэй шыя», якая 
трыц цаць га доў та
му, пас ля доў гай за

ба ро ны ўва соб ле ная Мі ка ла ем Пі ні
гі ным у Ку па лаў скім, у пэў ным сэн се 
сім ва лі за ва ла па ча так но вай эпо хі. У 
час, ка лі тэ атр не гры міць прэм’ е ра мі, а 
рых ту ец ца да бу ду чых, мы су стрэ лі ся з 
рэ жы сё рам і па гу та ры лі пра су час ныя 
праб ле мы на сцэ не тэ ат ра, бе ла рус кую 
мо ву і, ка неш не, «Ту тэй шых».

— Спа дар Мі ка лай, па вод ле ва
шых слоў, «тэ атр па ві нен раз бі рац
ца ў на цы я наль ных праб ле мах». Ці 
ста віць су час ны бе ла рус кі тэ атр 
пе рад са бой та кую за да чу?

— Свя до масць рэ жы сё ра ці мас
тац ка га кі раў ні ка пад каз вае, што ра
біць. У мя не аса біс та і ў Ку па лаў ска га 
тэ ат ра, пры чым з ча соў яго ства рэн ня, 
та кая за да ча ёсць. Мі ніс тэр ства куль
ту ры рэ ка мен да ва ла нам 30% рэ пер ту

а ра ста віць па бе ла рус кай лі та ра ту ры, 
але гэ та ні чо га не вы ра шае: лю дзі і без 
та го ве да юць, ку ды ідуць — кож ны ве
чар на на шай сцэ не гу чыць бе ла рус кая 
мо ва, і Ку па лаў скі ў гэ тым сэн се та кі 
амаль адзі ны.

— У рэ пер ту а ры Ку па лаў ска га 
са праў ды не та кі вя лі кі пра цэнт ме
на ві та су час най бе ла рус кай дра ма
тур гіі — як пры гэ тым па ды маць 
ак ту аль ныя праб ле мы?

— Бе ла рус кія дра ма тур гі не пі
шуць пабе ла рус ку, боль шасць з іх ці
ка віць ра сій скі ры нак. Я чы таю амаль 
усё, што яны ства ра юць, але якасць 
п’е сы для мя не важ ней шая за тое, хто 
яе аў тар па паш пар це. Тым не менш на 
на шай Ка мер най сцэ не ідуць вы дат
ныя спек так лі Ра ма на Па да ля кі «Ра дзі
ва «Пру док» па кні зе Анд ру ся Гор ва та і 
«Пер шы» ў жан ры вер ба цім, дзе да рос
лыя ўспа мі на юць дзя цін ства. Па п’е се 
Паў ла Пра жко па стаў ле ны цу доў ны 
«Ура джай»: вель мі су час ная ра бо та, 
дзе пер са на жы гуг ляць, як збі раць яб
лы кі. Я ж пе ра ста віў усю бе ла рус кую 
кла сі ку, якая толь кі ёсць, і, ду маю, яна 

Мікалай Пінігін: 
БеларусКасць —  
гэта даліКатнасць  
і паэтычнасць 

На рахунку рэжысёра 
і мастацкага кіраўніка 
Купалаўскага тэатра Мікалая 
Пінігіна больш за семдзесят 
спектакляў, і па некаторыя 
з іх хоць зараз ідзі на вуліцу 
Энгельса. Але набыць 
білет будзе не так проста: 
Нацыянальны акадэмічны 
тэатр імя Янкі Купалы, які грае 
свой соты сезон, з’яўляецца 
сёння адным з самых 
папулярных тэатраў краіны 
і залу на свае пастаноўкі 
запаўняе ўмомант. Не так даўно 
на гэтай сцэне прадставілі 
абяцаную спадаром Пінігіным 
прэм’еру «Караля Ліра», 
пра якую ўсё яшчэ гамоняць 
у культурным асяродку.
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мо жа ад ка заць на су час ныя за пы ты. «Дзве ду шы» Мак сі ма 
Га рэц ка га: у бе ла ру са дзве іс нас ці — за ход няя і ўсход няя, як 
з гэ тым быць. «Пан Та дэ вуш» Міц ке ві ча: твор па чы на ец ца з 
рад коў «О Lіtwo! Ojczyzno moja!», за кра нае Віль ню, Менск і 
Ві лей ку ды на гад вае, што мы — ліц ві ны.

— А як з на шым па рад кам дня звя за ны «Ка роль Лір»?
— Папер шае, вар тасць мае цу доў ны пе ра клад Юр кі Гаў

ру ка, які ў 1960х ад каз ваў у на шым тэ ат ры за лі та ра тур ную 
част ку, пры Ста лі не ад се дзеў во сем га доў, а ўрэш це праз за
ба ро ну вяр тац ца пе ра яз джаў з мес ца на мес ца на ра сій скай 
поў на чы. Ён вы ра та ваў ся тым, што ў 1930х яго асу дзі лі ра
ней, чым ас тат ніх, інакш ра зам з ін шы мі рас стра ля лі б. Як 
бы лі б рас стра ля ныя Ко лас і Ку па ла, ка лі б Ста лін не ска заў 
Па на ма рэн ку: «Слу хай, ну па кінь ка гоне будзь, дай ор дэ ны, 
да чы, ша фё раў, хтось ці па ві нен за стац ца».

А по тым — сут насць ча ла ве ка не мя ня ец ца ста год дзя мі, 
да та го ж у бе ла ру саў з ін шы мі на ро да мі заў сё ды зной дуц ца 
агуль ныя праб ле мы. Ге ні яль ны лі тоў скі рэ жы сёр Эй мун тас 
Ня кро шус толь кі ад ной чы па ста віў спек такль па лі тоў скай 
п’е се, усё ас тат няе — па кла сі цы, і ў свой час ён быў брэн
дам на цыі.

Мы не ста вім ні чо га та ко га, што не звя за на з су час нас
цю. У Ку па лаў ска га 98 пра цэн таў за паў няль нас ці за лы — у 
гэ тым сэн се мы най леп шыя, а зна чыць, ці ка выя бе ла ру сам. 
Я вель мі ха цеў бы, каб з’я ві ла ся клас ная су час ная п’е са, ка лі 
б ве даў як, сам бы яе і на пі саў. У цэ лым для раз віц ця на шай 
дра ма тур гіі трэ ба, каб бе ла рус кая мо ва вы ву ча ла ся з дзі ця
ча га сад ка, каб яна ста ла мо вай ву лі цы, каб ула да зра зу ме ла 
яе каш тоў насць. Та ды з’я віц ца ры нак.

— І пра што б вы на пі са лі сваю п’е су? На якія за пы ты 
ча су, на ваш по гляд, тэ атр яшчэ па ві нен ад ка заць?

— Шэкс пір ка заў, што тэ атр па ві нен тры маць люс тэр ка 
пе рад пры ро дай. А я да даў бы — пе рад гра мад ствам і Ай чы
най: мне ці ка ва зра зу мець на род ную ду шу. Трэ ба ка заць пра 
тое, чым мы ад роз ні ва ем ся ад су се дзяў, та му, на прык лад, у 
мя не ў «Ту тэй шых» га лоў ны ге рой — не свя до мы бе ла рус 
Ян ка Здоль нік, а Мі кі та Зно сак. Бе ла ру сы, каб вы жыць, му
сі лі ха вац ца ў буль бу: ка лі на тэ ры то рыі па нуе швед ская, ня
мец кая ці рус кая ар мія, хі ба мож на ёй су праць ста яць? «Ты 
хто?» — «Ту тэй шы», — праб лем ня ма, а ка лі не да мес ца на
за веш ся рус кім ці па ля кам — ку ля. Гэ та ад на ча со ва і аб ра за 
для на цыі, і спо саб вы жы ван ня. Ка неш не, бы лі і ге роі — усе 
па мя та юць толь кі тры поль скалі тоў скія паў стан ні — Кас
цюш кі, 1830га і 1863 го да, а іх бы ло двац цаць ча ты ры, і ўсё 
гэ та ра бі лі ў тым лі ку мы. Але ў цэ лым бе ла ру сы та му і вы
жы лі, што ўхі ля лі ся ад на ва лы. Ка лі я ву чыў ся ў тэ ат раль
намас тац кім ін сты ту це, нас ад пра ві лі ў Глы боц кі ра ён на 
буль бу. Мы пай шлі на во зе ра, а там ся дзіць дзя док, па се ка
роў. Мы пы та ем ся: «Дзед, ці ёсць у во зе ры ры ба?» — «А ку
ды яна па дзе нец ца?» Мы пра ся дзе лі цэ лы дзень — ні вод най 
па клёў кі. Вяр та ем ся: «Дзед, ты ж ка заў, тут ры ба ёсць». — «А 
ад куль жа ёй узяц ца?» Вось ключ да бе ла рус кай ду шы: ён не 
кан флік та ваў, урэш це ска заў: ну, ві даць, ня ма — і што мы з 
ім зро бім? Раз вяр ну лі ся і пай шлі.

Хва люе мя не і праб ле ма бе ла рус кай мо вы. Пе рад Дру
гой су свет най вай ной, як рас каз ва ла сяб роў ка ма ёй ма ці, 
тут бы лі ад ны бе ла рус кія шко лы, у вёс ках раз маў ля лі, зра
зу ме ла, пабе ла рус ку, а ў Мін ску 67 пра цэн таў на сель ніц тва 
скла да лі яў рэі. Ко лас і Ку па ла маг лі звяр тац ца толь кі да вяс
коў цаў, ча му яны ства ры лі не шля хет ны пра ект, а вяс ко вы. 

Ён па ві нен скон чыц ца, лап ці сваё ад пра ца ва лі, прый шоў 
час для пра ек та ВКЛ і Рэ чы Па спа лі тай. У нас вя лі кая — 
праў да, зні шча ная Ра сій скай ім пе ры яй — гіс то рыя, а быць 
лап цюж ні кам ні ко му не хо чац ца.

— Тобок, па вя лі кім ра хун ку, сён няш ні тэ атр му сіць 
рас крыць бе ла рус кую сут насць.

— Ка неш не! Ча му «Паў лін ка» ідзе ў нас 76 га доў і за ла 
заў сё ды поў ная — у ёй ёсць ду ша на ро да. У са вец кія ж ча
сы з афі шы пры бра лі жанр спек так ля — там бы ло на пі са на 
«шля хоц кая гіс то рыя». Гэ та п’е са пра шлях ту: у баць кі Паў
лін кі тры з па ло вай ва ло кі, тобок амаль 70 гек та раў зям лі. 
Да та го ж яны ўні я ты ці ка та лі кі, гвал там пе ра ве дзе ныя ў 
пра ва слаўе: «Як па ста вяць гэ ты спран жы но вы кас цёл, то 
мож на бу дзе спа дзя вац ца і для на ша га бра та яко гата ко га 
па ляг чэн ня». Ка ра цей, уся на ша гіс то рыя, свя до масць, ідэн
тыч насць і як яны фар мі ра ва лі ся, на шы ге роі, во ра гі, здрад
ні кі — усё па він на ці ка віць тэ атр, і та ды скла дзец ца воб раз 
Бе ла ру сі.

— У спек так лі «Та ле рант насць» па п’е се Яс мі ны Рэ зы 
вы да да лі сваю кан цоў ку з да во лі праз рыс тым па сы лам, 
маў ляў, праз еў ра пей скую та ле рант насць іс лам за паў няе 
Еў ро пу. Вы праў да ду ма е це, што для Бе ла ру сі гэ та ак ту
аль на?

— Для Бе ла ру сі гэ та не так ак ту аль на, як для За ход няй 
Еў ро пы, але і нас гэ та, мо жа быць, ча кае… Я іра ні зую з та
ле рант нас ці, яна да па ма гае бяс кон ца му на вяз ван ню чу жых 
каш тоў нас цяў тва ёй цы ві лі за цыі. У та ле рант нас ці па він на 
быць ме ра. Я люб лю Па рыж, але сён ня на яго ву лі цах не маг
чы ма зна хо дзіц ца, ёсць цэ лыя ра ё ны, ку ды не хо дзяць са мі 
фран цу зы, не ка то рыя з’яз джа юць у ін шыя га ра ды, ка лі ма
юць маг чы масць пра ца ваць дыс тан цый на. Ужо дай гра лі ся, 
еў ра пей ская цы ві лі за цыя ста іць пад па гро зай зні шчэн ня, і 
я не ра зу мею, ча му кі раў ні кі за ход не еў ра пей скіх кра ін так 
ся бе па вод зяць — па куль іх рэ жуць, ка жуць: «За ходзь це, ка
лі лас ка».

— А бе ла ру саў вы са праў ды лі чы це та ле рант ны мі?
— Бе ла ру сы та ле рант ныя, та му што яны фар мі ра ва лі ся 

ме на ві та ў дзяр жа ве, пры чым са май ма гут най у Еў ро пе, — 
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Сцэна са спектакля «Школа падаткаплацельшчыкаў»



за ко ны ВКЛ сён ня вы ву ча юць у еў ра пей скіх уні вер сі тэ тах. 
У Ві таў та быў вель мі прос ты па ра дак — пла ці па да ткі і жы ві 
як хо чаш, стаў хе да ры, сі на го гі ці мя чэ ці. І ён ба чыў вы ні
кі, бо дзяр жа ва ба га це ла. Яў рэі на зы ва лі Ві таў та лі тоў скім 
Кі рам па ана ло гіі з ім пе ра та рам, які па да рыў ім вя лі кія сва
бо ды. Да вай ны, на прык лад, у нас шмат хто да дат ко ва ве даў 
ідыш. Тут ні ко лі не бу дзе ней кай ва яў ні час ці, бо заў сё ды бы
ло шмат на цы я наль нас цяў, моў і рэ лі гій.

— Ка лі га ва рыць пра бе ла рус кую ду шу, са вец кая спад
чы на, на ваш по гляд, — гэ та неш та вон ка вае ці ўжо яе 
част ка?

— Ця пер ужо част ка, але па слу хай це — яў рэі са бра лі ся 
ў Із ра і лі і на ват ад на ві лі мёрт вую мо ву іў рыт. Без умоў на, са
вок — гэ та жу дас ная рэч. Тры з па ло вай ты ся чы на се ле ных 
пунк таў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі бы лі пе рай ме на ва ныя на пер
ша май скія, ле нін скія і гэ так да лей. Я ў свой час ста віў ір ланд
ска га дра ма тур га Бра я на Фры ла — наш лёс вель мі па доб ны 
да ір ланд ска га, — які на пі саў ге ні яль ную п’е су пра тое, як 
анг лі ча не мя ня юць ір ланд скія наз вы на анг лій скія, а тыя па
чы на юць паў стан не, бо ў гэ тых на звах так са ма ду ша на ро да. 
«Рэ ві зор» — гэ та ж у тым лі ку са вец кая гіс то рыя. У 1960х сю
ды пры ехаў Хру шчоў і ска заў, што чым хут чэй Бе ла русь пя
рой дзе на рус кую мо ву, тым хут чэй па бу дуе ка му нізм. Бы лы 
мі ністр куль ту ры Ра сіі Ула дзі мір Мя дзін скі не як вы ка заў ся: 
«Што гэ та тут у вас бе ла рус кія шыль ды ста лі з’яў ляц ца?» Мі
ністр куль ту ры ка жа су ве рэн най кра і не. Так зда ры ла ся, што 

Бе ла русь не ме ла сва ёй элі ты, бо яе па за бі ва лі на ўся кіх паў
стан нях, Ві лен скі ўні вер сі тэт быў за кры ты па за га дзе Мі ка
лая І, по тым прый шлі рэ прэ сіі — і з кра і ны зра бі лі кра і нач ку. 
Да вай це хоць бы раз маў ляць пра гэ та. Але пра цэс ідзе — ці 
маг лі мы ўя віць, што раз маў ляць на бе ла рус кай мо ве ста не 
мод на? Спак ва ля ўсё вяр та ец ца, трэ ба толь кі не пе ра шка
джаць пра цэ су, а да па ма гаць, бо мо ва і куль ту ра ў цэ лым — 
гэ та на цы я наль ная бяс пе ка.

— А на коль кі, як вам зда ец ца, сён ня маг чы ма пад трым
лі ваць куль ту ру?

— Усё вель мі прос та: па він на быць во ля ўлад. У ЗША, 
між ін шым, ня ма мі ніс тэр ства куль ту ры, але ёсць за кон, 
згод на з якім тыя, хто пад трым лі вае куль ту ру, пла цяць мен
шыя па да ткі. Больш за тое, у гра мад стве яны ста но вяц ца 
па ва жа ны мі пер со на мі — гэ та ў нас куль ту ра ра зу ме ец ца як 
неш та, што мо жа быць, а мо жа не быць, і ме цэ на ты ве да юць, 
што іх да па мо га ні як не бу дзе ацэ не на. Ка ля ўва хо ду ў Мет
ра по лі танопе ра ў НьюЁр ку ві сіць вя ліз ны ба нер, на якім 
па каз ва ец ца, што, умоў на, Рак фе лер на спек такль даў столь
кі, гэ ты — столь кі, а ўні зе — «Ву чань сё ма га кла са Джо даў 
дзе сяць до ла раў». Ра зу ме е це, пад трым лі ва ю чы куль ту ру, 
яны ства ра юць дзяр жа ву, а зна чыць, на сель ніц тва не ва ліць 
з кра і ны, а пра цуе дзе ля яе. Мой ся бар з Эс то ніі ка жа, што ў 
іх кан ды дат у прэ зі дэн ты, які не ага вор вае, коль кі пра цэн
таў бюд жэ ту ён мяр куе вы дзе ліць на куль ту ру, не мае шан
цаў быць абра ным. Ма лень кая на цыя па він на ўсве дам ляць, 
што праз куль ту ру яна жы вая. Але ў Брэх та бы ло: «Спа чат ку 
хлеб, а ма раль насць по тым». У гэ тым ёсць праў да: спа чат ку 
даб ра быт, а по тым тэ атр.

— У Ку па лаў скім пла ну ец ца чар го вая па ста ноў ка 
«Ту тэй шых». З ва шай пер шай яе па ста ноў кі прай шло 
трыц цаць га доў — ці па мя ня ла ся за гэ ты час неш та ў 
са ма ўсве дам лен ні бе ла ру саў і ці за ста ец ца Зно сак на шым 
дак лад ным парт рэ там?

— Спек такль упер шы ню па ста ві лі ў 1926 го дзе і ад ра зу 
зня лі — пэў ны час Ку па ла ўво гу ле не за хо дзіў у наш тэ атр, ён 
яшчэ не ве даў, што па чы на юц ца чыст кі, тур мы і рас стрэ лы. 
На жаль, п’е са ак ту аль ная і бу дзе ак ту аль ная яшчэ вель мі 
доў га, да су свет на га па то пу. Бо Бе ла русь зна хо дзіц ца па між 
дву ма куль тур ны мі по лю са мі — ві зан тый скім і ла цін скім, з 
роз ны мі рэ лі гі яй, эты кай і сіс тэ май па во дзін. Та му Мі кі та 
Зно сак вы жы вае, а што яму ра біць?

— Тобок гэ та ста ноў чы пер са наж?

Спектакль «кароль Лір» Спектакль «Местачковае кабарэ»

«Пінская шляхта»
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— Не, вя до ма ж, але я ра зу мею гэ та га ча ла ве ка. У п’е се 
«Жыц цё Га лі лея» Брэх та ёсць ге ні яль ная рэч: «Ня шчас ная 
тая кра і на, у якой ня ма ге ро яў» — «Не! Ня шчас ная тая кра
і на, якая мае па трэ бу ў ге ро ях». Я дзі ка не ха цеў зноў ста віць 
«Ту тэй шых», мя не амаль што пры му сі лі гле да чы і сяб ры. Я 
па ста віў гэ ты спек такль, ка лі не за леж най Бе ла ру сі яшчэ не 
бы ло, на бу дын ку ЦК на су праць тэ ат ра яшчэ ві сеў са вец кі 
сцяг, але мы ча ка лі, што неш та му сіць змя ніц ца. Та кое ў лё
се рэ жы сё ра зда ра ец ца толь кі ад ной чы, гэ та быў не пос пех, 
а штось ці ін шае, каб гэ та паў та рыць, трэ ба вяр нуц ца ў тыя 
ча сы: боль шасць бе ла ру саў не ве да ла, што та кое не за леж
насць і на вош та яна, і рап там вы хо дзіць за ба ро не ная п’е са 
Ку па лы. Спек такль ішоў шас нац цаць га доў, по тым яго за
кры лі, усё ж за ба ра ніць п’е су Ку па лы ў Ку па лаў скім — гэ та 
моц ная гіс то рыя. Ну што зра біць. А по тым я зра зу меў: за 
трыц цаць га доў вы рас ла не каль кі па ка лен няў лю дзей, якія 
ні ко лі не чы та лі «Ту тэй шых», а ў тэ атр, мо жа, і прый дуць. І 
я пры му сіў ся бе.

— Што ад бы ва ла ся пас ля той прэм’ е ры? Ці мож на 
апі саць пос пех «Ту тэй шых» у па чат ку 1990х?

— Гэ та не маг чы ма. Па эт Ніл Гі ле віч аб ды маў мя не і ка
заў: «Хлоп ча, ты сам не ра зу ме еш, што ства рыў». Не та му 
што я доб ры, а та му што твор цам за кры ва лі ра ты, і рап там 
на сцэ не пер ша га тэ ат ра з’яў ля ец ца гэ ты спек такль. 90я ні
ко лі не паў та рыць, для мя не гэ та бы лі най леп шыя га ды. Я 
ве даю, што но вых «Ту тэй шых» бу дуць па раў ноў ваць з ты мі, 
і не на ка рысць но вых, але я да гэ та га га то вы.

— Вы рас каз ва лі, што ў пэў ны мо мант ся бе ад чу лі бе
ла ру сам. А што зна чыць быць бе ла ру сам?

— Я бе ла ру сам ад чуў ся бе пад час ра бо ты ў Санкт
Пе цяр бур гу — гэ та са мы еў ра пей скі ра сій скі го рад, і ўсё 
роў на роз ні ца ў мен та лі тэ тах для мя не ста ла ві да воч ная. 
Ка лі я пра ца ваў ак цё рам у Рус кім тэ ат ры, да мя не пры
ехаў ся бар з Чэ ля бін ска. Ён мне ка жа: «Слу хай, я ва шых 
лю дзей не ра зу мею». — Я пы та ю ся: «А што та кое?» — «Еду 
ў гра мад скім транс пар це, і ўсе маў чаць». — «А што па він
на быць?» — «У нас едзеш: тут ця бе па сла лі, там не ка му 
да лі ў мор ду». Бе ла рус касць — гэ та да лі кат насць і паэ тыч
насць, праў да, са вок паў плы ваў на гэ ты на род, раз бу рыў 
рэ лі гію, па кі нуў вёс кі без цэрк ваў. Ра ней ка за лі: «Пе рад 
людзь мі бу дзе со рам на», — а ця пер ні ко му ні пе рад кім не 
со рам на…

Гу та ры ла ірэ на Ка ця ло віч 

«Чайка»

геа гра фія 
СяБ роў СтВа 
Ку па лаў скі і Даў гаў піл скі тэ ат ры  
пад пі са лі да мо ву аб су пра цоў ніц тве 

На цы я наль ны ака дэ міч ны тэ атр імя Ян кі Ку па лы па
шы рае геа гра фію гаст ро ляў. 5 лю та га кі раў ніц тва куль
тур най уста но вы пад пі са ла да мо ву аб су пра цоў ніц тве з 
ад ным з най ста рэй шых пра фе сій ных тэ ат раў Лат віі — 
Даў гаў піл скім.

Цы ры мо нія ад бы ла ся ў ка мін най за ле га лоў на га дра
ма тыч на га тэ ат ра Бе ла ру сі. Свае под пі сы пад да ку мен
та мі па ста ві лі ге не раль ны ды рэк тар Ку па лаў ска га Па вел 
Ла туш ка і ды рэк тар Даў гаў піл ска га тэ ат ра Алег Ша паш
ні каў. Свед ка мі гэ тай гіс та рыч най па дзеі ста лі мас тац кі 
кі раў нік Ку па лаў ска га Мі ка лай Пі ні гін і Над звы чай ны і 
Паў на моц ны Ам ба са дар Лат вій скай Рэс пуб лі кі ў Рэс пуб
лі цы Бе ла ру сі Эй нарс Се ма ніс.

— Для нас вя лі кі го нар пад пі саць па гад нен не аб су
пра цоў ніц тве з ад ным з най ста рэй шых пра фе сій ных тэ
ат раў Лат віі, яко му ўжо 165 га доў. На ша му тэ ат ру па куль 
100 га доў. Мы пра цяг ва ем гаст роль ны тур і ства ра ем по
яс сяб роў ства з тэ ат ра мі ў су сед ніх кра і нах, — пад крэс ліў 
Па вел Ла туш ка. — Сё ле та мы ўжо вы сту пі лі ў Віль ню се 
са спек так лем «Рэ ві зор», бы лі ў Маск ве з «Ура джа ем». У 
Даў гаў піл се 19 са ка ві ка па ка за лі так са ма «Рэ ві зо ра». Так
са ма на най блі жэй шыя паў го да ў нас у пла нах гаст ро лі ў 
Вар ша ву, Люб лін, Кі еў.

У Мін ску Даў гаў піл скі тэ атр 16 кра са ві ка па ка жа 
плас тыч ную дра му «Бліз касць». Бе ла ру сы ўжо маг лі яе 
ба чыць у 2018 го дзе на фес ты ва лі «М@рт.кан такт» у Ма
гі лё ве, дзе спек такль быў пры зна ны леп шым па вы ні ках 
га ла са ван ня гле да чоў.

— Мы хо чам па ка заць мо вай це ла фі ла соф скую пры
па весць. Спек такль зра зу ме лы лю дзям роз ных на цы я
наль нас цей, — ад зна чыў рэ жы сёр па ста ноў кі Алег Ша
паш ні каў. — Для нас гэ та вя лі кі крок у раз віц ці тэ ат ра. 
Дзя ку ю чы гэ та му су пра цоў ніц тву мы змо жам па ка заць 
жы ха рам на ша га го ра да бе ла рус кія па ста ноў кі. У Даў
гаў піл се жы ве шмат лю дзей роз ных на цы я наль нас цей, 
у тым лі ку і бе ла ру саў, якім бу дзе ці ка ва па зна ё міц ца з 
бе ла рус кім тэ ат раль ным мас тац твам. Для Даў гаў піл
ска га тэ ат ра пад пі сан не па гад нен ня аб су пра цоў ніц тве 
з Ку па лаў скім — па дзея не прос та куль тур ная, але і гіс
та рыч ная. Па коль кі тэ атр рэ гі я наль ны і не заў сё ды мае 
маг чы масць вы рвац ца за ме жы свай го го ра да і кра і ны.

Су пра цоў ніц тва па між тэ ат ра мі пра ду гледж вае не 
толь кі аб мен ныя гаст ро лі, але і раз віц цё куль тур на га 
су пра цоў ніц тва, ар га ні за цыю і пра вя дзен не су мес ных 
твор чых пра ек таў — фес ты ва ляў, кон кур саў, кан цэр таў, 
аб мен до све дам, у тым лі ку ў пад рых тоў цы кад раў, пра
вя дзен ні май старкла саў, лек цый.

Сён ня Ку па лаў скі су пра цоў ні чае з тэ ат ра мі дзя сят
каў кра ін све ту. Толь кі за мі ну лы год ку па лаў цы па ка за лі 
больш чым 400 спек так ляў як у на шай кра і не, так і за яе 
ме жа мі.

Вік то рыя Ас ке ра
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цу доў на быць ча роў най 

У школь ным юнац тве я зай ма
ла ся ў На цы я наль най шко ле пры га
жос ці. Акра мя эты ке ту і дэ фі ле, нас 
ву чы лі тан ца ваць вальс. Хоць тое бы
ло амаль двац цаць га доў та му, доб ра 
па мя таю ве лі зар ную ха рэа гра фіч ную 
за лу з люс тэр ка мі па ўсім пе ры мет
ры. Раздватры, раздватры: юныя 
дзяў ча ты — бу ду чыя прэ тэн дэнт кі на 
зван не роз ных «міс» — ву чы лі ся сту
паць у такт, кру жа чы ся па за ле з уяў
ны мі парт нё ра мі. Ад чу ван не, ска жу, 

ча роў нае! Цу доў на прад стаў ляць ся бе 
прын цэ сай… Праў да, лёг ка кру жыц
ца атрым лі ва ла ся да лё ка не ва ўсіх. 
Дзяў чын кі ча сам збі ва лі ся з рыт му 
і жу дас на та го са ро ме лі ся. Не ўмець 
тан ца ваць вальс?.. Які жах! У дзя цін
стве я скон чы ла му зыч ную шко лу — з 
рыт мам праб лем не бы ло. Та му на іў
на лі чы ла: дай толь кі мне ў па ру са
праўд на га ка ва ле ра, лёг ка па ка ру і 
яго, і гле да чоў. Да іх, праў да, спра ва 
не дай шла: увесь воль ны час ад бі ра
ла ву чо ба і пад рых тоў ка да іс пы таў. 
Але праз шмат га доў я усё ж ста ла ў 

па ру з… сяб роў кай: мы з ёй абедз ве 
за ха це лі асво іць баль ныя тан цы, а эн
ту зі яс таў муж чын ска га по лу ў на шай 
тан ца валь най шко ле на ўсіх не ха пі ла. 
І вось за гу ча ла му зы ка, я сту пі ла на пе
рад, яна па да ла ся на зад… І мы збі лі ся. 
По тым зноў, і яшчэ раз… Пра тан ца ва
лі гэ так з ёй па ру ме ся цаў ды і кі ну лі 
скла да ны за ня так. Да та го ж трэ ні ра
вац ца з са праўд ным парт нё рам бы ло 
б зруч ней.

А по тым мая дач ка вель мі за
ці ка ві ла ся баль ны мі тан ца мі. Зноў 
паў ста ла пы тан не пра парт нё ра  — 

таНЦУюЦь Усе!
Раз ва гі пра тое, як ад ра джэн не куль тур ных тра ды цый ста но віц ца  
доб рай аль тэр на ты вай су час на му баў лен ню ча су ў рэ жы ме ан лайн

На Рэспубліканскім сувораўска-кадэцкім балі, 2020 г.
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трэ ба ж ру хац ца да лей! «Дзе ж яго 
шу каць?» — спы та ла я трэ не ра. «Усю
ды», — пра гу ча ла ко рат ка і без апе ля
цый на. Аб звонь ва ла зна ё мых, рас пыт
ва ла сяб роў ды іх сяб роў. З усмеш кай 
згад ваю, як улет ку я, ні бы лі са ва кол 
ку рат ні ка, ха дзі ла ту дысю ды па дзі
ця чай пля цоў цы ля на ша га до ма і 
пры гля да ла ся да хлоп чы каў, якія там 
гу ля лі. «А як ця бе зваць? Ты чым зай
ма еш ся? Мо жа, тан ца ваць лю біш? 
Дзе ты жы веш?» Уяў ляю са бе тва ры 
іх баць коў, ка лі б тыя да ве да лі ся, што 
ней кая жан чы на спра ба ва ла па зна
ё міц ца з іх сы нам. Але што ра біць?.. 
Парт нё раў, як той ка заў, днём з аг нём 
не знай сці, а дзяў чы нак, якім хо чац
ца ўмець пры го жа ру хац ца ў яр кіх, 
асляп ляль ных су кен ках пад рыт міч
ную му зы ку — да стат ко ва. І ўсё ад 
та го, што моц ны стэ рэа тып, быц цам 
тан цы не ро бяць хлоп чы ка муж ным. 
Вось ба раць ба ці фут бол — гэ та ін шая 
спра ва. Та му, пэў на, кож ны дру гі мін
скі хлап чук хо дзіць у якуюне будзь 
спар тыў ную сек цыю. Але я ўсё ж та
кі знай шла, ка го шу ка ла, праз ін тэр
нэт: раз мяс ці ла аб’ яву, што па трэб ны 
парт нёр для дач кі. Ма ма Мак сі ма, на 
шчас це, як і я, пе ра ка на ная, што раз
віц цё ў хлап чу коў па він на быць усе
ба ко вае. І муж ным юна ка ро біць не 
коль касць та ту на це ле, а ўмен не год на 
ся бе па даць, га лант на з про ці лег лым 
по лам, пры го жа ру хац ца, а не ста яць 
на дыс ка тэ цы ў ку це, ня рво ва пе ра
сту па ю чы з на гі на на гу.

«все подружки 
по па рам…» 

А тым ча сам ін та рэс да баль ных 
тан цаў, ці пра віль ней ка заць — да ба
ляў, у Бе ла ру сі ін тэн сіў на рас це. Са
мы пер шы су час ны баль, ка лі ве рыць 
вэбкры ні цам, ад быў ся ў 2000 го дзе, 
і ця пер гэ ты Рэс пуб лі кан скі баль вы
пуск ні коў ВНУ пра хо дзіць кож нае ле
та з ня змен ным удзе лам Прэ зі дэн та 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі. Кож ны год ён 
валь суе з леп шы мі вы пуск ні ца мі і тым 
са мым дае год ны прык лад ма ла дым 
лю дзям. А ў 2018м у Па ла цы Не за леж
нас ці прай шоў пер шы Рэс пуб лі кан скі 
на ва год ні баль для мо ла дзі, на якім 
Кі раў нік дзяр жа вы тан ца ваў з «Міс 
Бе ла русь —2018» Ма ры яй Ва сі ле віч. 
Вя лі кі на ва год ні баль у Вя лі кім тэ ат
ры — так са ма гран ды ёз ная па дзея, да 
якой удзель ні кі рых ту юц ца не каль кі 

ме ся цаў: шы юць убо ры, рэ пе ці ру юць 
тан цы, вы ву ча юць баль ны эты кет… 
Гэ тай зі мой ён па тра ды цыі пра хо дзіў 
на пя рэ дад ні Ста ро га Но ва га го да, у 
ноч з 13га на 14га сту дзе ня. Ар га ні
за та ры ўра чыс тас ці ў Вя лі кім прад ста
ві лі гас цям маш таб ную пра гра му: гу
ча лі па ла нэз, вальс і га рэз лі вая поль ка 
з ка кет лі вай ма зур кай. Пра цэ сам, як 
і на ле жыць, кі ра ваў танц май стра. А 
тым, хто яшчэ не цал кам вы ву чыў 
тан ца валь ную гра ма ту, бы лі пра па на
ва ны ім пра ві за ва ныя танц по лы. На іх 
мож на бы ло ін тэр ак тыў на вы ву чаць 
тан ца валь ныя па.

І не толь кі ў ста лі цы па на чах ама
та ры тан ца валь на га мас тац тва пе ра
но сяц ца ў мі ну лае, апра на ючы ста ра
даў нія кас цю мы. У Ня свіж скім за мку 
ў 2012 го дзе прай шоў Пер шы даб ра
чын ны Па ла ца вы баль. Яго ар га ні
за та ры па ста ра лі ся ад ра дзіць бы лую 
тра ды цыю даб ра чын ных арыс та кра
тыч ных ба ляў. Цэ лую ноч у пра стор
ных за лах Па ла ца — За ла тым, Тэ ат
раль ным, Гет ман скім, Па ляў ні чым ды 
ін шых — гу ча ла му зы ка ка ра ля валь
са Іа га на Штраў са, ла дзі лі ся баль ныя 
гуль ні ды тэ ма тыч ныя са ло ны, раз на
стай ныя пра гра мы, бы лі па час тун кі 
на лю бы густ. І Ка ляд ны бальмас ка
рад у Мір скім за мку ўжо не пер шы год 
аб жы вае пра стор ныя па коі. Пра хо дзіў 
у нас так са ма Рэс пуб лі кан скі су во раў
скака дэц кі баль, уні каль ны ін клю зіў
ны баль пад наз вай «Игра прес то лов», 
афі цэр скі баль у Брэсц кай фі лар мо
ніі…

Ле тась 28 снеж ня ў Па ла цы Не за
леж нас ці ла дзі лі Пер шы Вен скі баль, 
да яко га ўсе асаб лі ва ста ран на рых та
ва лі ся. Яго ма ла дыя ўдзель ні кі (а гэ
та трыс та ча ла век!) пра хо дзі лі стро гі 
ад бор у не каль кі эта паў. Бо вы бі ра лі 
леп шых з леп шых: пе ра мож цаў кон
кур саў пра фмай стэр ства і роз ных на
ву ко вапрак тыч ных кан фе рэн цый; 
тых, хто за не се ны ў банк да дзе ных 
Спец фон ду Прэ зі дэн та па пад трым
цы адо ра най і та ле на ві тай мо ла дзі, 
леп шых спарт сме наў, са мых ак тыў
ных ва лан цё раў. Бо з’я віц ца на та кой 
ім прэ зе — не толь кі га на ро вая, але ж 
і ад каз ная мі сія: баль у Бе ла ру сі па ві
нен быў ад па вя даць вы со кім стан дар
там ба лю Вен ска га, за не се на га ў Спіс 
не ма тэ ры яль най спад чы ны ЮНЭС
КА. У той ве чар тан чы лі ўсе! Дып ла
ма ты, вы шэй шыя служ бо выя асо бы і, 
вя до ма, Прэ зі дэнт.

З камандай «univers» падчас  
Чэмпіяната еўропы. Сочы, 2018. 

Рэспубліканскі турнір «Мінская восень». 2015.

Чэмпіянат свету сярод каманд фармэйшн. 
Германія, 2015.

«Спінку роўна! Лапаткі схавалі!»
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У рэ жы ме on/off 

Тра піць на баль — заў сё ды бы ло 
пры ві ле ем Але, у ад роз нен не ад мі ну
лых ста год дзяў, ця пер у нас ёсць маг
чы масць «пад гле дзець», як усё там ад
бы ва ец ца, дзя ку ю чы СМІ. Мяр ку ю чы 
па ві дэа, су час ныя ба лі ад роз ні ва юц
ца ад тых, што пры вык лі мы ба чыць 
у кі на філь мах пра мі ну лае. Ад да дзім 
на леж нае ар га ні за та рам: яны ства
ра лі ат мас фе ру. А ўдзель ні кі ў кід кіх 
кас цю мах пра гуль ва лі ся ту дысю ды, 
да мы ўвесь час па зі ра ва лі для сэл фі 

ў роз ных фо та зо нах. Ве ер хоць і 
быў у мно гіх жа но чых ру ках 

га лоў ным прад ме там, але 
вы ка рыс тоў ва лі яго ку ды 
ра дзей, чым смарт фо ны. 

Што яшчэ ад роз ні вае су час ныя ба лі 
ад ста ра даў ніх? І ча му ў нас уво гу ле 
ад ра джа ец ца тра ды цыя пар на га тан ца 
пад гу кі кла січ най му зы кі? Ці змо гуць 
ба лі стаць па пу ляр ны мі на роў ні з мо
ла дзе вы мі дыс ка тэ ка мі? Па раз ва жаць 
пра тое я за пра сі ла май стра спор ту 
па спар тыў ных баль ных тан цах, чле
на збор най Бе ла ру сі па тан ца валь ным 
спор це ў ка тэ го рыі фар мэйшн Мак сі
ма Юш ке ві ча.

— Да вай це вы зна чым ся ў па няц
цях: на на шых ба лях не тан чаць ця пер 
баль ныя тан цы ў тым вы гля дзе, у якім 
мы тое ба чым на чэм пі я на тах. Я маю 
на ўва зе сам бу, чачача, рум бу, квікс
тэп, фак строт і гэ так да лей. Але дзе ля 
гіс та рыч най спра вяд лі вас ці па га джу
ся з тым, што ма зур ка, га вот, па ла нэз, 
вальс, поль ка — тое, што тан чаць на 
ба лях — мож на на зваць па пя рэд ні ка
мі су час ных баль ных тан цаў.

— Ча му та ды не ка
то рыя з тых тан цаў 

сыш лі ў ня быт, а 
не ка то рыя — зноў 
ад ра джа юц ца?

—  Я н ы  п р о с 
та пай шлі роз ны

мі шля ха мі раз віц ця. 
Джайв, па са добль і гэ

так да лей ста лі ві дам 
спор ту. Да рэ чы, спар
тыў ныя баль ныя тан
цы пла ну юць уклю

чыць у спіс Алім пій скіх 
ві даў спор ту. А поль ка, 

па ла нэз і тое, што ця пер 
мы ба чым на кас цю ма ва
ных ба лях — гэ та прос та 
пры го жа гля дзець. Я лі чу, 
што лепш быць част кай 
та ко га свя та, мець зно сі
ны ўжы вую, чым за лі паць 
у сац сет ках, ства ра ю чы 
доў гія пос ты.

— А ра ней каб ліст 
на пі саць,  коль кі  ча су 
бы ло па трэб на!  Пя ро 
за васт рыць, у чар ні ла 
аб мак нуць, лі та ру ка лі
гра фіч ным по чыр кам вы
вес ці — цэ лае мас тац тва!

— І да ба лю рых та ва лі ся 
за га дзя: кра вец спе цы яль
на шыў убран не, куп ля лі ся 
ў тон да яго аздаб лен ні… А 
вось кан ды цы я не раў на ба
лях не бы ло. Пра ўцяг ван не 

дам скіх та лій гар сэ та мі вы, 

пэў на, ве да е це. Так што «трэнд» та
го ча су — па даць без пры том нас ці — 
зра зу ме лы і нам (смя ец ца).

— Да рэ чы, я чы та ла, да пус ка лі ся 
на ба лі не ўсе. Спа чат ку трэ ба бы
ло ўро кі тан цаў узяць. А ў коль кі га
доў сён ня лепш па чы наць зай мац ца 
баль ны мі тан ца мі?

— Я рэ ка мен да ваў бы га доў з 5–6. 
Зу сім ма лень кім цяж ка ўтры мац ца на 
на гах: па ва рот зра бі лі — і шлёп ну лі
ся. Сам я па чаў трэ ні ра вац ца ў 5 га доў. 
Баць кі ха це лі, каб фі зіч на раз ві ваў ся, 
зай маў ся спор там. Але па коль кі та та 
быў лёг ка ат ле там і не па чут ках ве
даў, што та кое траў мы, то вы ра шы лі 
ад даць мя не на спар тыў ныя баль ныя 
тан цы. Тут так са ма ёсць фіз наг руз кі, і 
не сла быя. Свая спе цы фі ка ўза е ма дзе
ян ня з парт нёр кай. Ад на му тан ца ваць 
на шмат ляг чэй. Уво гу ле, гэ та кі від 
мас тац тва з эле мен та мі спор ту.

— І як вам, пя ці га до ва му, спа да
ба лі ся тан цы?

— Не па мя таю, як па чы наў, але 
баць кі по тым ка за лі, што з за лы ўця
каў і трэ не ра мал пай на зы ваў. Та та 
пры му шаў зай мац ца. По тым ужо, ка лі 
па чаў пе ра ма гаць на чэм пі я на тах Бе
ла ру сі, мне га доў 9–10 бы ло, ка лі па
ехаў на пер шы між на род ны вы ступ у 
Літ ву, па мя таю, ад ра зу ў фі нал тра піў, 
та ды ўжо спа да ба ла ся. У звы чай ных 
кон кур сах ты ач кі са бе прос та за раб
ля еш, а тут — го нар кра і ны аба ра ня
еш. Гэ та ін шыя эмо цыі.

— Якая пе ра мо га для вас асаб лі ва 
га на ро вая?

— Ой, столь кі ж іх бы ло… Але, на
пэў на, зга даю вы ступ лен не ма ёй ка
ман ды на чэм пі я на це све ту ў 2014м: 
за ня лі чац вёр тае мес ца.

— Вы ска за лі, што та та пры
му шаў зай мац ца. Ця пер, за ўва жаю, 
на ад ва рот: мно гія та ты не хо чуць, 
каб іх сын «кру ціў вась мёр ку» сцёг
на мі.

— Вель мі дар ма! «Баль ныя тан цы 
не ро бяць з хлоп чы каў муж чын» — 
так ка жуць звы чай на тыя, хто не су ты
каў ся з гэ тым, не «ва рыў ся» ў баль най 
ат мас фе ры. Тан цы хлоп чы ка і фі зіч на 
раз ві ва юць, і эма цый на раз ня воль ва
юць. Я сам, на прык лад, у дзя цін стве 
быў за кры тым, не га вар кім, са рам лі
вым. А ў тан цы праз рух мож на вы
ка заць эмо цыі. Не ва ўсіх ёсць ша нец 
у жыц ці па ка заць ся бе та кім, які ты 
ёсць унут ры. Па гля дзі це на су час ных 
пад лет каў: ссу ту ле ныя, ня ўпэў не ныя. 
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Ве даю на ват 25га до вых хлоп цаў, якія 
ўсё яшчэ ба яц ца па ды сці да дзяў чы
ны, каб па зна ё міц ца. Яны, як пра ві ла, 
у дзя цін стве ні чым не зай ма лі ся. А тут 
хо чаш — не хо чаш, а вы му ша ны мець 
зно сі ны з парт нёр кай, пад трым лі ваць 
яе, ад чу ваць ад каз насць у час вы ка
нан ня. Ты вя дзеш, ты у па ры га лоў ны. 
Коль кі ню ан саў мо жа ўзнік нуць пад 
час тан ца! Ка лі па ра не на ву чыц ца ад
зін ад на го слу хаць, да па ма гаць, да паў
няць, то прос та не змо жа тан ца ваць 
да лей. Хі ба гэ та дрэн ны на вык для 
жыц ця — умець ад чу ваць, ра зу мець 
парт нё ра? А чуць му зы ку, рытм — гэ та 
ж трэ ба кож на му. Да та го ж у «баль ні
каў» заў сё ды пра мая вы пра ва, яна вы
дае ўпэў не на га ў са бе муж чы ну. Што ў 
тым дрэн нае? І ча му нель га зай мац ца 
яшчэ чымсь ці, акра мя тан цаў? Я, на
прык лад, пяць га доў ха дзіў на аў та ма
дэ ля ван не. По тым, праў да, прый шло
ся ах вя ра ваць сва ім хо бі дзе ля тан цаў, 
бо ча су на ўсё не ха па ла. Але гэ та ўжо 
мой свя до мы вы бар.

— Я ве даю гіс то рыю, ка лі хлоп
чыкпад ле так па кі нуў за ня ткі баль
ны мі тан ца мі, бо над ім смя я лі ся ў 
шко ле…

— З мя не так са ма па смей ва лі ся, 
але я ча ла век спа кой ны, не кан флікт
ны — ста ра ўся не звяр таць ува гі. Трэ ба 
ўмець су праць ста яць прэ сін гу — гэ та, 

да рэ чы, так са ма доб рая за гар тоў ка 
ха рак та ру, до свед. Прэ сін га ваць нас у 
жыц ці мо гуць не толь кі зза на шых за
ня ткаў баль ны мі тан ца мі, па га дзі це ся.

— І, тым не менш, «прын цаў ма
ла і на ўсіх іх не ха пае», як га во рыц ца 
ў вя до май пес ні. Я, пры знац ца, бы ла 
здзіў ле на, ка лі да ве да ла ся, што ў 
За ход няй Еў ро пе іс ну юць па ры дзяў
чын кадзяў чын ка. Ма быць, та кім 
чы нам там вы хо дзяць з сі ту а цыі 
дэ фі цы ту парт нё раў?

— Ма ла та го, там цэ лыя жа но чыя 
ка лек ты вы фар му юц ца, і гэ ты кі ру нак 
доб ра фі нан су ец ца. Я так са ма здзі віў
ся, ка лі быў суд дзёй кон кур су ў ад
ным з мін скіх клу баў: уба чыў па ры, 
якія скла да юц ца толь кі з дзяў чы нак. 
Ра зу мею, усім хо чац ца тан ца ваць… 
Але, мне зда ец ца, трэ ба на кі роў ваць 
на ма ган ні ў пер шую чар гу на пры цяг
нен не ма ла дых лю дзей. Ці ка ва рас
каз ваць ім пра тан цы, па каз ваць… І 
ў гэ тым, су час ныя кас цю ма ва ныя ба
лі, дзе га лант ныя ка ва ле ры з да ма мі 
пры го жа тан чаць, іг ра юць клю ча вую 
ро лю. Маг чы ма, юна кі пе ра ка на юц ца, 
на рэш це, што ўмець валь са ваць — гэ
та кру та, гэ та памуж чын ску.

— Як ду ма е це, су час ныя ба лі — 
но вы мод ны па веў?

— На коль кі но вы — не ве даю, але 
я не су праць, каб та кая мо да за ста ва

ла ся. Гэ та са праў ды вель мі пры го жа, 
ві до вішч на, эс тэ тыч на… А ча ла век 
заў сё ды бу дзе цяг нуц ца да пры го жа
га. І гэ та ж вы дат ны спо саб пра вес ці 
час, паў та ру ся. Ка лі мя не па пра сі лі па
ста віць тры тан цы — вальс, па ла нэз і 
ма зур ку — у Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
ма ла дзёж ным тэ ат ры (у на ва год нюю 
па ру там пра хо дзіў ра ён ны баль), то 
я пра ца ваў са стар ша клас ні ка мі, якія 
ра ней ні дзе не тан ца ва лі. Ба чы лі б 
вы тыя тва ры! Хва лю юц ца, кра су юц
ца — баль быў кас цю ма ва ны. Там і 
ад мі ніст ра цыя Пер ша май ска га ра ё на 
Мін ска пры сут ні ча ла, гос ці, ды рэк та
ры і на стаў ні кі школ. Паў та ра ме ся цы 
рых та ва лі ся, каб па ка заць пры го жую 
сін хрон ную кар цін ку. Я лі чу, што ба
лі па він ны быць! Мо ладзь вы хо дзіць з 
до му не для та го, каб су стрэц ца ў най
блі жэй шым фастфу дзе і па гу та рыць, 
па пі ва ю чы піў ко. Тан цы  — доб ры 
ва ры янт, як ба віць воль ны час, доб
рая пад ста ва, каб пад вы сіць уз ро вень 
куль ту ры. Гэ та но выя зна ём ствы, рэ
аль ныя, пра шу за ўва жыць, не вір ту
аль ныя. І, памой му, зноў паў та ру ся, 
да стой ная аль тэр на ты ва сац сет кам. 
Бо жы выя зно сі ны ні чым не за ме ніш. 
Вы згод ны?

алі са Гюн гер.
Фота аўтара 

і з асабістага архіва Максіма Юшкевіча.
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а
— Ала Ба ры саў на, ва шы ар га ні

за тар скія на ма ган ні як збі раль ні цы 
жы ва пі су і прос та ча ла ве ка не абы
яка ва га шмат у чым звя за ны з Мін
шчы най. Ча му так зда ры ла ся? «Ві на
ва тыя» Ха ім Су цін, Шра га Цар фін?..

— Мож на і так ска заць… Пяць 
га доў та му, у 2015 го дзе ў Мін ску ад
бы ла ся зна мя наль ная па дзея — між
на род ная на ву ко вапрак тыч ная кан
фе рэн цыя «Су цін скія чы тан ні», якую 
«асвят лі лі» сва ім удзе лам спе цы я ліс ты 
па вы ву чэн ні Па рыж скай шко лы з су
свет ным імем ад ра зу з не каль кіх еў ра
пей скіх кра ін. У тым лі ку з Фран цыі. 
У сі лу не ка то рых аб ста він мя не за пра
сі лі стаць ад ным з ар га ні за та раў той 
кан фе рэн цыі. Ска жам так, да ру чы лі 
або па пра сі лі ад каз ваць за яе прак тыч
ны склад нік. Да та го ча су пра фе сій
на та кой з’я вай як Па рыж ская шко ла 
я не зай ма ла ся. Хоць еў ра пей скае мас
тац тва па чат ку і пер шай па ло вы ХХ 
ста год дзя эс тэ тыч на мне заў сё ды бы
ло бліз кае і, ка лі хо ча це, зра зу ме лае. 
Праў да, імя Ха і ма Су ці на мне бы ло вя
до ма больш у кан тэкс це іх сяб роў ства 
з Ма дыль я ні, яко га я лю бі ла як мас та
ка яшчэ са школь ных ча соў. А вось тая 
ака ліч насць, што Ха ім Су цін — фран
цуз кі мас так яў рэй ска га па хо джан ня 
ро дам з мяс тэч ка Смі ла ві чы, што пад 
Мінск ам, для мя не бы ло ад крыц цём, як 
і для мно гіх на шых су гра ма дзян. Між 
тым Ха ім Су цін — гэ та су свет на вя до
мы мас так. Яго тво ры сы хо дзяць на аў
кцы ё нах за ка зач ныя міль ё ны! Дзіў на 
і тое, што Смі ла ві чы — гэ та ра дзі ма 

яшчэ ад на го прад стаў ні ка мас тац кай 
Па рыж скай шко лы — Шра гі Цар фі на. 
Яго на шчад кі з Фран цыі, Ра сіі ды Із ра
і ля так са ма пры яз джа лі на кан фе рэн
цыю ў 2015 го дзе. Та ды ж і за вя за лі ся 
на шы цес ныя ў будучым ад но сі ны ў 
пры ват нас ці з яго ўну кам Івам Дзю
ла кам, які ў снеж ні мі ну ла га го да ўжо 
трэ ці раз пры яз джаў з ві зі там у Мінск 
і Смі ла ві чы, і на гэ ты раз з ім пры еха
ла яго дач ка, якая ўпер шы ню на ве да ла 
сваю гіс та рыч ную ра дзі му.

— На ваш суб’ ек тыў ны по гляд, 
ці да стат ко ва шы ро ка рас кры тыя 
лёс, твор часць Ха і ма Су ці на ў Смі
ла ві чах, на Мін шчы не, у Бе ла ру сі? Ці 
трэ ба неш та яшчэ зра біць?

— На мой, маг чы ма, і суб’ ек тыў
ны, як вы ка жа це, по гляд за апош нія 
га ды ў нас зроб ле ны са праўд ны пра
рыў у ства рэн ні кан тэкс ту для вяр
тан ня ім ёнаў мас та коў, якія па кі ну лі 
свае род ныя мяс ці ны і зда бы лі сла ву 
за ме жа мі Бе ла ру сі. Мы па він ны быць 
удзяч ныя тым, хто быў ля вы то каў вяр
тан ня ў наш час імя Ха і ма Су ці на ды ін
шых мас та коў у гіс та рыч ны і на ву ко вы 
аба рот у Бе ла ру сі. Гэ та ў пер шую чар
гу дып ла мат, які пра ца ваў у Па ры жы 
прад стаў ні ком Бе ла ру сі ў ЮНЭС КА, 
да след чык твор час ці мас та коў Па рыж
скай шко лы ро дам з Бе ла ру сі, Ула дзі мір 
Ры го ра віч Шчасны. Мы па зна ё мі лі ся з 
Ула дзі мі рам Ры го ра ві чам ў 2010 го дзе, 
ка лі вый шла пер шая яго ма на гра фія 
«Мас та кі Па рыж скай шко лы з Бе ла ру
сі», прэ зен та цыя выдання ад бы ва ла ся 
ў на шым «Кніж ным са ло не» па ад ра се 
ву лі ца Ка лі ні на, 5.

— Дзя ку ю чы «Кніж на му са ло ну» 
дзяр жаў ныя і пры ват ныя вы да вец
твы рэа лі за ва лі мно гія прэ зен та
цый ныя ідэі, па зна ё мі лі мін чан з мно
гі мі кні га мі…

— Я та ды на ват не ве да ла, што ў 
знач най сту пе ні ца ной на ма ган няў  
Уладзіміра Шчаснага ў 2008  го дзе ў 
Цэнт ры дзі ця чай твор час ці га рад ско га 
па сёл ка Смі ла ві чы Чэр вень ска га ра ё на 
Мін скай воб лас ці бы ла ад кры та экс па
зі цыя, пры све ча ная Ха і му Су ці ну, якая 
пас ля і пе ра рас ла ў ме ма ры яль ны му
зей мас та ка. Вя до ма, ства рэн не му зея 
ста ла маг чы мым у тым лі ку дзя ку ю
чы на ма ган ням ад да ных эн ту зі яс таў, 

гарэННе і ўПартаСць  
аЛы ЗміеВай
Ала Зміева — дырэктар выдавецтва «Научный мир», кіраўніца культурнага праекта Art lіbrum, 
куратар, член Кіраўнічага камітэта ІCOM Беларусь. Доўгі час займаецца тэмай забытых мастакоў, 
вытворчасць якіх робіць гонар не толькі Беларусі, але і Еўропе, і, мабыць, усяму свету. Наша гутарка з 
Алай Барысаўнай — пра мастацтва, пра розныя асветніцкія ініцыятывы, якія дазваляюць выхоўваць 
густы і не забываць не такую ўжо і далёкую гісторыю.
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края знаў цаў, пе да го гаў і кі раў ні коў 
дзі ця ча га мас тац ка га цэнт ра. У тыя 
га ды Ула дзі мір Ры го ра віч паў плы ваў 
на ра шэн не кі раў ніц тва «Бел газп рам
бан ка» аб на быц ці ка лек цыі ра бот ме
на ві та мас та коў Па рыж скай шко лы — 
ура джэн цаў Бе ла ру сі. Праў да, та ды ў 
ка лек цыі бан ка яшчэ не бы ло кар ці ны 
Ха і ма Су ці на. Але вы ста ва ра бот, на
бы тых бан кам, прай шла ў На цы я наль
ным мас тац кім му зеі Бе ла ру сі, быў вы
да дзе ны ка та лог.

А пас ля ка лек цыя бы ла прад стаў
ле на ў Віль нюсе. На шы лі тоў скія ка
ле гі з вя лі кай ува гай со чаць за ру ха мі, 
якія ад бы ва юц ца ў нас па тэ ме Па рыж
скай шко лы. Бо, як вя до ма, на па чат
ку ХХ ста год дзя, а ме на ві та да таго 
пе ры я ду ад но сіц ца па ча так твор час ці 
мас та коў, мас тац кую аду ка цыю ма
ла дыя лю дзі за ход ніх рэ гі ё наў Ра сій
скай ім пе рыі атрым лі ва лі ў Ві лен скай 
мас тац кай шко ле. Так што ці ка васць 
лі тоў цаў не мар ная… Я са ма не каль
кі ра зоў ба чы ла на таб ліч ках з под пі
са мі да ра бот Су ці на: «…на ра дзіў ся ў 
1893 го дзе ў Віль ні (Літ ва)». Але дзя ку
ю чы на ма ган ням спе цы я ліс таў, у тым 
лі ку На цы я наль на га мас тац ка га му зея 
Бе ла ру сі, та кіх як На дзея Мі хай лаў на 
Уса ва, якая ства ра ла кан цэп цыю му
зея «Пра сто ра Ха і ма Су ці на» ў Смі
ла ві чах, спра вяд лі васць ад нос на пры
на леж нас ці Ха і ма Су ці на ды ін шых 
мас та коў па мес цы іх на ра джэн ня 
ад наў ля ец ца. У ця пе раш ні час у кар
па ра тыў най ка лек цыі «Бел газп рам
бан ка» зна хо дзяц ца ўжо дзве пра цы 
Ха і ма Су ці на. Ка жуць, гэ та са мыя да
ра гія тво ры мас тац тва ў Бе ла ру сі. Яны 
прад стаў ле ны пуб лі цы ў па ста ян най 
экс па зі цыі ў мас тац кай га ле рэі бан ка. 
Прак тыч на пра ўсіх мас та коў зня тыя 
да ку мен таль ныя філь мы, а пра асоб
ных, як Ша гал і Цар фін, на ват не па 
ад ным філь ме.

— У апош нія га ды вы шмат ро бі
це для вяр тан ня спадчыны, памяці 
пра Шра гу Цар фі на на ра дзі му, у Бе
ла русь. Рас ка жы це, ка лі лас ка, тро хі 
пра гэ та га мас та ка. Ці да стат ко
ва доб ра ён вя до мы ў Бе ла ру сі? Што 
яшчэ, на ваш по гляд, мож на зра біць у 
гэтым кірунку?

— Вар та па чаць з за хоп ле ных слоў 
пра вы ста ву ра бот Шра гі Цар фі на, якая 
два з ліш нім ме ся цы ка рыс та ла ся аглу
шаль ным пос пе хам у на вед ні каў На
цы я наль на га мас тац ка га му зея Бе ла ру
сі, і якая доў жы ла ся да кан ца лю та га. 

Шлях да гэ та га пос пе ху быў доўгі, яго  
пра кла да лі су пра цоў нікі музеяў разам 
з на шчад ка мі мас та ка.

Му зей у Смі ла ві чах пе ра стаў быць 
толь кі ме ма ры яль ным му зе ем, а стаў 
паў на вар тас ным мас тац кім му зе ем, 
у  якім прад стаў ле ны ары гі наль ныя 
тво ры, як раз у 2015 го дзе. Та ды дзя
ку ю чы глы бо кім і дбай ным да сле да
ван ням асо бы і твор чай спад чы ны 
Шра гі Цар фі на, які мі зай ма ец ца мой 
ка ле га Юрый Аб ду рах ма наў, спад чын
ні кі Цар фі на па ве ры лі, што імя іх баць
кі і дзе да зой ме спра вяд лі вае па чэс нае 
мес ца як у ася род дзі ста ліч ных спе цы
я ліс таў, так і на ра дзі ме ў Смі ла ві чах. 
Яны пе рад алі ў дар му зею «Пра сто ра 
Ха і ма Су ці на» ары гі наль ныя тво ры і 
не каль кі аса біс тых рэ чаў Шра гі Цар

фі на для ства рэн ня асоб най «за лы 
Цар фі на», пры све ча най яго твор час
ці. Вя до ма,  тая па дзея пад ня ла му зей 
у Смі ла ві чах на якас на но вы ўзро вень. 
Да стат ко ва ска заць, што му зей стаў ту
рыс тыч ным пунктам на карце Бе ла ру
сі, праз яго пра ля гае не каль кі эк скур
сій ных марш ру таў. Ця пер на вед ні кі 
мо гуць па лю ба вац ца ра бо та мі Шра гі 
Цар фі на як у Мін ску, так і ў Смі ла ві
чах. Сён ня на вы ста ве ў На цы я наль
ным мас тац кім му зеі Бе ла ру сі «Шра га 
Цар фін. Вя ду чы да свят ла» прад стаў
ле на 60 (!) тво раў мас та ка. Га лоў ны 
ку ра тар пра ек та, пад рых та ва на га да 
120год дзя з дня на ра джэн ня мас та
ка, — Юрый Аб ду рах ма наў. Ён пра вёў 
сур’ ёз ную пра цу, якая ўклю чае вы пуск 
ка та ло га вы ста вы, а так са ма пуб лі ка
цыю ўспа мі наў Ш. Цар фі на на рус кай 
і фран цуз кай мо вах. Кні га ўспа мі наў 
«ФайбишШра га Царфин: О Сутине, 
о Смиловичах, о се бе» вый шла ў на
шым вы да вец тве «На учный мир» і 
бы ла прад стаў ле на пад час ня даў няй 
XXVІІ  Мін скай між на род най кніж
най вы ста выкір ма шу. Гэ та ўні каль ная 
пер шая пуб лі ка цыя ўспа мі наў, пе ра да
дзе ных дач кой Цар фі на Лі лі ян Дзюлак
Цар фін для пе ра кла ду і вы дан ня ў 
Бе ла ру сі. Пе ра клад ус па мі наў су пра
ва джа ец ца на ву ко вы мі ка мен та ры я мі 
і бія гра фіч ны мі звест ка мі пра мас та ка, 
а так са ма ілюст ра цы я мі яго прац і ар
хіў ны мі фо та. Што да экс па зі цыі ра бот 
у му зеі, то яна скла да ец ца з тво раў, на
бы тых для кар па ра тыў най ка лек цыі 
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Гру пы кам па ній А100, ра бот з фон даў 
НММ і му зея «Пра сто ра Ха і ма Су ці
на», а так са ма з пры ват ных ка лек цый. 
Куп ля ка лек цыі ра бот Ш. Цар фі на ў 
спад чын ні каў мас та ка ажыц ця ві ла ся 
дзя ку ю чы ўдзе лу на шай Ам ба са ды ў 
Па ры жы.

— Ша гал, Су цін, Цар фін… Ці ёсць 
ін шыя ім ёны з Па рыж скай шко лы, 
звя за ныя з Бе ла рус сю, якія па тра бу
юць, ка жу чы су час най мо вай, «рас
крут кі» ў нас, у Бе ла ру сі?

— Во сен ню 2018 года ў На цы я наль
ным гіс та рыч ным му зеі пра хо дзі ла вы
ста ва «Май стры Мон пар на са з бе ла
рус кіх мяс тэ чак». Я бы ла ку ра та рам і 
аў та рам ідэі гэ та га пра ек та. За не каль кі 
га доў пра цы па тэ ме Па рыж скай шко
лы я ад кры ла для ся бе не каль кі ім ёнаў 
мас та коў, якія ра ней не ўва хо дзі лі ў 
спіс ма іх мас тац кіх пе ра ваг. На прык
лад, Мі ха іл Кі ко ін, які на ра дзіў ся ў 
1892 го дзе ў Го ме лі, на вед ваў у Мін ску 
мас тац кую шко лу Яка ва Кру ге ра. Дзе і 
па зна ё міў ся з Ха і мам Су ці ным, з якім 
ў 1909 го дзе яны ра зам з’е ха лі на ву чо
бу ў Віль ню, а пас ля пе ра бра лі ся ў Па
рыж. Раз маў ля ю чы з ка лек цы я не ра мі, 
я ўпер шы ню ўба чы ла ары гі наль ныя 
пра цы Осі па Лю бі ча, мас та ка з Грод на, 
з дач кой яко га я пас ля па зна ё мі ла ся ў 
Па ры жы дзя ку ю чы Юрыю Аб ду рах
ма на ву. Уво гу ле, у чымсь ці я пад сіл
коў ва ла ся ад ка лег і ка лек цы я не раў, 
а ка лі ба чы ла ці ка выя і да ступ ныя для 
на быц ця ра бо ты на аў кцы ё нах, ра і ла 
і да па ма га ла на быць. Та му ідэя са ма 
на прош ва ла ся — аб’ яд наць усе вя до
мыя мне ра бо ты мас та коў Па рыж скай 
шко лы, якія зна хо дзяц ца ў пры ват ных 
ка лек цы ях, у ад ной вы ста ве. Атры ма
ла ся во сем імё наў: Шра га Цар фін, Осіп 
Лю біч, Осіп Цад кін (гра фі ка), Марк 
Ша гал, Яў ген Зак, Мі ха іл Кі ко ін, Пін
хус Крэ мень і Ро берт Ге нін. Гэ та яшчэ 
не ўсе ім ёны. Але па на шай вы ста ве мы 
вы да лі ка та лог, і су пра цоў ніц тва з пры
ват ны мі ка лек цы я не ра мі ака за ла ся 
ўда лым, мно гія да лі ра бо ты для ўдзе лу 
і ў вы ста ве Шра гі Цар фі на.

— У ва шай ар га ні за тар скай пра
цы, звя за най з вы яў лен чым мас тац
твам, быў і до свед пра вя дзен ня пле
нэ раў на Мін шчы не. Ці пра цяг не це 
гэ тую прак ты ку?

— Са праў ды, у  2015  і 2016  га ды 
я пра во дзі ла не каль кі пле нэ раў у цык
ле «Пра сто ра Су ці на». Ад ной чы ў Смі
ла ві чах бы ла ар га ні за ва на артрэ зі дэн
цыя для мас та ка з Літ вы. Гэ та вель мі 

ці ка выя твор чыя за ня ткі, але кла пот
ныя і вы дат ко выя. У мя не ёсць не каль
кі ці ка вых ідэй для пле нэ раў, я га то
вая імі па дзя ліц ца з ты мі, у ка го ёсць 
маг чы масць ар га ні за ваць та кое ме ра
пры ем ства. Як у ку ра та ра ў мя не ёсць 
пла ны пра вес ці пле нэр для фран цуз кіх 
мас та коў у Мір скім за мку, але гэ та Гро
дзен шчы на…

— Хоць і не так да лё ка ад Мін шчы
ны. Ча му б, воб раз на ка жу чы, не аб’ яд
наць Ня свіж скую зам ка вую і Мір скую 
зам ка вую пра сто ру праз ува гу да іх 
ста лых, ці ка вых мас та коў?..

— І, як мне зда ец ца, гэ та цал кам 
маг чы ма…

— Ці мож на ка заць пра іс на ван не 
та ко га на прам ку, як мас тац кае 
края знаў ства Бе ла ру сі? Што мож на 
бы ло б зра біць для мас тац кагіс та
рыч най аду ка цыі, для вяр тан ня па
мя ці пра яр кіх мас та коў — ура джэн
цаў Мін шчы ны?

— Я ма гу гля дзець на гэ та з двух 
пунк таў гле джан ня. Пер шае — як ку ра
тар: ба чу, што ёсць шмат доб ра га ма тэ
ры я лу для ства рэн ня ці ка вых пра ек таў, 
яр кіх экс па зі цый. Дру гое — як дзе ю
чы член ІCOM Бе ла русь: у нас іс нуе 
не каль кі пра грам раз віц ця рэ гі я наль
ных му зе яў. Праў да, па куль імі зай ма
юц ца ў асноў ным ма ла лі кія эн ту зі яс
ты. Та кі шчас лі вы вы па дак як з му зе ем 
«Пра сто ра Ха і ма Су ці на» ў Смі ла ві чах 
або Клубму зей Чэс ла ва Не ме на ў Ста
рых Ва сі ліш ках не заў сё ды бы вае. Та
ко га амаль на огул не бы вае, каб га да мі 
вя ла ся сіс тэ ма тыч ная пра ца. Вось мне 
ві да воч на, што трэ ба ства раць га ле рэю 
ра бот Ге ор гія Скрып ні чэн кі ў Слуц ку. 
Але ка му ні пра па ную, па куль ні хто 
не пад трым лі вае ідэю. Хоць у Слуц ку 
мож на сме ла ра біць му зей су час на га 
мас тац тва. Там вы пуск ні кі шко лы Са
дзі на — зна ка мі тыя гра фі кі Ба са лы
гі, Ула дзі мір Аку лаў там жа тво рыць, 
не ка жу чы пра тое, што Ула дзі мір Цэс
лер са Слуц ка ро дам.

— Ва ша па жа дан не мяс цо вым 
края знаў цам, у якіх не вель мі вя лі кія 
маг чы мас ці і якія ці ка вяц ца лё сам 
сва іх зем ля коўмас та коў.

— Мяс цо вым края знаў цам ма гу па
жа даць га рэн ня і ўпарт асці ў да сяг нен
ні мэ ты, та ды ці ка выя зна ход кі не пры
му сяць ся бе ча каць! А ка лі па трэб на 
бу дзе да па мо га, пра фе сій ная пад трым
ка — звяр тай це ся. Ду маю, экс пер таў 
знай сці мы заў сё ды да па мо жам.

Гу та рыў Кі рыл ла дуць ка Работы Шрагі царфіна
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а
— Алесь Мі ка ла е віч, ве даю, што вы па рад ні лі ся з 

Мін шчы най. Ёсць у вас ле ці шча на Уз дзен шчы не… Ці час
та бы ва е це там? Рас ка жы це, ка лі лас ка, як «пры рас лі» 
да таго ку точ ка.

— Сло ва «да ча» ў мя не аса цы ю ец ца з не чым штуч на 
ўзнік лым, што не мае глы бо кай гіс то рыі: вы дзе лі лі зям лю, 
на якой па бу да ва лі до мі кі, рас кі ну лі ма лень кія ага ро дзі кі. 
Ле там жыц цё там ёсць, а зі мою ні ду шы не ўба чыш. З Мін
шчы най я зрад ніў ся, дзя ку ю чы жон цы: там за ста ла ся ха та, у 
якой не ка лі жы ла яе вя лі кая рад ня — ма ці, дзед з ба бу ляю, 
цёт кі. Ха та ста рэнь кая, да ва ен ная, але за тое мно гія рэ чы ў 
ёй ма юць ба га тую гіс то рыю, ня суць у са бе ад бі так даў ніх ча
соў. Тым яна і пры цяг вае. Я ўпер шы ню там па бы ваў у ся рэ
дзі не 90х, і з та го ча су бы ваю што год, з мая па каст рыч нік 
па не каль кі ра зоў на ме сяц і аба вяз ко
ва част ку ад па чын ку. Я не люб лю, ка лі 
ага род за рас тае пус та зел лем, люб лю 
свае па мі до ры, гур кі, свае віш ні, слі вы, 
яб лы кі, та му пра цы ха пае. А яшчэ там 
зу сім по бач лес, ра ка Не ма нец. Ад ным 
сло вам, ёсць дзе ад па чыць.

— Не да во дзі ла ся вы сту паць пе
рад чы та ча мі на Уз дзен шчы не?

— У якас ці пісь мен ні ка па бы ваў 
толь кі ад ной чы наведаў Уз дзен скую 
шко луін тэр на т, але гэ та бы ло даў но. 
Што да ма іх су се дзяў, то, шчы ра ка жу
чы, мне ні ко лі не ха це ла ся ні ха ваць 
(у вёс цы хі ба штоне будзь уто іш), ні 
афі ша ваць пе рад імі род свай го твор
ча га за ня тку. Ну пі шу неш та — і лад на, мы ж з імі не пра 
лі та ра ту ру га во рым, а пра гра ды, на двор’е. А па слу хаць іх 
заў сё ды ці ка ва, бо пры род ная ся лян ская муд расць — гэ та 
та кі скарб! І лю дзі там вель мі доб рыя, шчы рыя, пра ца ві тыя, 
вель мі на гад ва юць ма іх ад на вяс коў цаў.

— Ці на пі са лі штоне будзь пра  тыя уздзен скія мяс
ці ны?

— Не вя ліч кую паэ му «Ка мя ні». Вёс ка на зы ва ец ца Ка
мя ное, та му на ват з наз вы ві даць ней кая су вязь. А так са ма 
не каль кі вер шаў, якія ўклю чыў у свой ня даў ні збор нік «Раз
ві тан не з веч нас цю», ды ка мен та рыіэсэ да іх, зме шча ныя ў 
апош нім раз дзе ле. Ну а не ка лі я на пі саў цэ лую се рыю кніг 
«Усім пра ўсё» — пра рас лі ны, жы вёл, пту шак… І там бы ло 
шмат ілюст ра цый, у тым лі ку, і фо та здым каў з Уз дзен шчы
ны, і на ват з май го ўра джай на га ага ро да.

— Зда ра ец ца пра ца ваць на ле ці шчы як пісь мен ні ку? 
Ці больш ча су пра во дзі це на ага ро дзе, за гас па дар чы мі 
кло па та мі?

— Скла да нае пы тан не. Спра ва ў тым, што я «ад на сед», 
я пры рас таю ду шой да ад на го ра бо ча га ста ла. Ка лі я стаў 
жыць у Мін ску, мне доў га не пі са ла ся так доб ра, як до ма, у 
сва ёй род най вёс цы Тур кі, што ў Ля ха віц кім ра ё не, на Бе
рас цей шчы не. А ця пер мне ні дзе так доб ра не пі шац ца, як 
у сва ёй мін скай ква тэ ры. Але спра ва не ў ней кіх асаб лі вых 
умо вах. Вось пры яз джаю я, на прык лад, да до му. Мне хо
чац ца як ма га больш па га ва рыць з ма май, з бра там, неш та 
да па маг чы зра біць, на рэш це прос та прай сці ся па вёс цы, 
па гля дзець, што ў ёй змя ні ла ся, па ба чыць вяс коў цаў. Ду
ша на стро е на там не на твор часць, а на зу сім ін шае. Тое 

ж са мае ты чыц ца і Ка мя но га: вы па
дае воль ная хві лі на — хо чац ца ў лес 
аль бо на рэч ку. Ін шая спра ва, што 
так зва ны «пад рых тоў чы пра цэс» — 
аб дум ван не ней кіх сю жэ таў, воб ра
заў — ён бы вае паў сюль.

— Ці берыце на Уз дзен шчы ну 
кні гі? Як чы та ец ца ў тых мяс ці нах?

— У мя не ў Ка мя ным вель мі вя
лі кая біб лі я тэ ка. Папер шае, я кні га
ман, і ўсе кніж ныя па лі цы ў мін скай 
ква тэ ры даў но за стаў ле ны, а падру
гое, быў час — па ча так 90х, — ка
лі ўсе кі ну лі ся куп ляць дэ тэк ты вы, 
фан тас ты ку, і за ка пей кі зда ва лі ў 
бу кі ніс тыч ныя кра мы кла сі ку. Я та

ды вель мі шмат кніг ку піў, асаб лі ва не ду ма ю чы пра тое, ці 
бу дуць па трэб ны яны мне для што дзён на га ка ры стан ня. А 
па пра ца ваў шы на ага ро дзе, вель мі доб ра бы вае раз гар нуць 
пас ля то мік яко гане будзь Гал су ор сі ды па чы таць не каль
кі ста ро нак пад пры ем ны пту шы ны спеў за рас чы не ным 
акном.

— Ці па раў ноў ва е це свой уз дзен скі «пры ту лак» з род
ны мі ля ха віц кі мі вё сач ка мі?

— Гэ та паза ўся ля кі мі па раў на ння мі. Нар маль ны  
ча ла век, які вы рас у доб рай сям’і, ні ко лі не ста не па раў
ноў ваць сваю ма ці з ін шай жан чы най. Мне зда ец ца, яму 
на ват і ў га ла ву та кое не прый дзе. Але ча ла ве чая лю боў 
мае вель мі шмат ад цен няў, і, як і кож на га ча ла ве ка, так і 
кож ную мяс ці ну мы лю бім пасвой му.

Гу та рыў Сяр гей Шыч ко

ад туркоў —  
у камяное
У су час най бе ла рус кай лі та ра ту ры доб ра вя до ма імя Але ся Ба да ка. Пра за ік, па эт, 
дзі ця чы пісь мен нік, пуб лі цыст, пе ра клад чык... А яшчэ — ды рэк тар вы да вец тва 
«Мас тац кая лі та ра ту ра». Яр кая твор чая асо ба. Лаў рэ ат Рэс пуб лі кан скай  
лі та ра тур най прэ міі «За ла ты ку пі дон», лаў рэ ат Прэ міі СНД «Зор кі Са друж нас ці».
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Што б цябе ні 
звязвала з іншымі 
мясцінамі, якія б 
цудоўныя краявіды 
там ні былі, 
даражэй за 
Бацькаўшчыну — 
няма нічога.

Алесь Бадак



мас такаван гар дыст, пер шы ў све це су прэ ма тыч
ны ар хі тэк тар, аў тар пер ша га эка ла гіч на га ар
хі тэк тур на га ма ні фес та і адзін з за сна валь ні каў 
зна ка мі та га твор ча га аб’ яд нан ня УНО ВІС Ла зар 

Хі дэ кель на ра дзіў ся ў Ві цеб ску 29 лю та га 1904 го да. Па чы
наў ву чыц ца мас тац тву ў На род ным мас тац кім ву чы лі шчы 
ў Мар ка Ша га ла, Мсці сла ва Да бу жын ска га, Ла за ра Лі сіц ка
га, Ка зі мі ра Ма ле ві ча. Ва ўзрос це пят нац ца ці га доў стаў ад
ным з тых, хто ў лю тым 1920 го да ўвай шоў у склад УНО ВІ
Са, які пра сла віў Бе ла русь на ўвесь свет. Ужо ў шас нац цаць 
га доў ён уз на ча ліў ар хі тэк тур ную май стэр ню ву чы лі шча і 
ме на ві та ар хі тэк ту ры пры свя ціў сваё жыц цё.

«Мой баць ка па чаў свой твор чы шлях ме на ві та ў Бе ла
ру сі. Яшчэ ў 20я га ды мі ну ла га ста год дзя ён прад ба чыў азе

ля нен не да хаў да моў, не аб ход насць бу да ваць да мы і не за ле
жаць пры гэ тым ад уз роў ню мо ра. І на ват кас міч ныя бу дын кі 
пра ек та ваў так, быц цам у іх мож на бу дзе за ся ліц ца», — ска
заў на ад крыц ці вы ста вы ў На цы я наль ным мас тац кім му зеі 
сын Ла за ра, ар хі тэк тар і ды зай нер Марк Хідэкель.

На вы ста ве ў га лоў ным му зеі кра і ны дэ ман стру юц ца 
ран нія су прэ ма тыч ныя кам па зі цыі Ла за ра Хі дэ ке ля і пра
ек ты яго фу ту рыс тыч ных — кас міч ных і эка ла гіч ных — га
ра доў. На прык лад, пра ек ты ля ту чых га ра доў, го ра даса ду, 
кас міч ных стан цый і па се лі шчаў. Сям’я Хі дэ ке ля аса біс та 
ад бі ра ла пра цы для вы ста вы.

Так, На цы я наль ны мас тац кі му зей Бе ла русі су мес на 
з Цэнт рам бе ла рус каяў рэй скай куль тур най спад чы ны ў 
рам ках пра ек та #UNOVІS100, прад ста віў пер шую ў кра і не 

У Мінску ўпершыню праходзіць выстава арыгінальных работ  
Лазара Хідэкеля — нашчадкавага архітэктара, які праектаваў гарады 
будучыні. Нездарма выстава называецца «Нас зразумеюць праз 100 гадоў».

Ад супрэматычных 
кампазіцый — 
да праектаў 
футурыстычных 
гарадоў
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маш таб ную, рэт ра спек тыў ную вы ста ву тво раў вы дат на га 
мас та кааван гар дыс та, пер ша га ў све це су прэ ма тыч на га ар
хі тэк та ра Ла за ра Хі дэ ке ля, пры мер ка ва ную да 100год дзя з 
дня за сна ван ня мас тац ка га аб’ яд нан ня УНО ВІС (За цвяр дзі
це лі но ва га мас тац тва).

Сло вы мас та ка, узя тыя ў якас ці наз вы вы ста вы «Нас 
зра зу ме юць праз 100 га доў», ад люст роў ва юць кан цэп цыю 
пра ек та — на коль кі на ва тар скія ідэі Хі дэ ке ля апя рэдж ва лі 
час. Не вы пад ко ва для афі шы вы ка ры ста ная яго ная ра бо та 
«Пе ра ся каль ныя лі ніі» 1920 го да. Ство ра ная ру кой Хі дэ ке
ля су прэ ма тыч ная ра шот ка або доб ра вя до мы ва ўсім све це 
«хэш тэг» — эле мент, які Хі дэ кель у вы ні ку твор ча га по шу ку 
вы веў з чор на га квад ра та Ма ле ві ча. Хэш тэг — гэ та яшчэ і 
па сыл да ІTга лі ны, якой сён ня сла віц ца Бе ла русь.

Ка ля ста ра бот са збо ру сям’і Ла за ра Хі дэ ке ля, уні каль
ныя да ку мен ты УНО ВІ Са, тэх на ло гіі да поў не най рэ аль нас
ці ад кам па ніі Feelіng Dіgіtal і ар хі тэк та раў сту дыі Level 80, 
якія ства ры лі пра ект, дзя ку ю чы яко му Ля та ю чы го рад Хі дэ
ке ля «ажыў», а так са ма ані ма цыі і фан та зіі на тэ мы су прэ ма
тыз му і кос ма су ўну ка мас та ка Ра ма на Хі дэ ке ля ства ра юць 
аб’ ём нае ўяў лен не пра жыц цё і твор часць «рэ ва лю цый на га 
су прэ ма тыс та». У хра на ла гіч най пас ля доў нас ці на вы ста
ве пра дэ ман стра ва ны роз ныя пе ры я ды твор час ці Ла за ра 
Хі дэ ке ля — ад ран ніх кам па зі цый, вы ка на ных 15га до вым 
юна ком, су прэ ма тыч ных цык лаў па чат ку 1920х га доў да ар
хі тэк тур ных і эка фу ту рыс тыч ных пра ек таў 1930х. Пра ект 
стаў пер шым зна ём ствам бе ла рус кіх гле да чоў з уні каль най 
спад чы най вы біт на га ар хі тэк та ра. І пра цяг нуў вы ста вач ныя 
пра ек ты, якія «ад кры ва юць» зна ка мі тыя і не вя до мыя ім ёны 
ў бе ла рус кім мас тац кім ася род дзі.

Пры ду ма ны ў Ві цеб ску су прэ ма тызм по тым стаў ба
зай для су свет ных трэн даў у ар хі тэк ту ры і ды зай не. Але 
да апош ня га ча су аб знач нас ці УНО ВІ Са і яго та ле на ві тых 
удзель ні каў ка за лі толь кі да свед ча ныя мас тацт ва знаў цы. 
Гэ та ня пра віль на, па лі чы лі ў Мін ску і зла дзі лі вы ста ву.

Ла зар Хі дэ кель — па том ны ар хі тэк тар, яго баць ка так са ма 
пра ек та ваў да мы. У 14 га доў — у па ру шэн не пра ві лаў — 

у сваю На род ную мас тац кую шко лу яго ўзяў Марк Ша гал.
«Ша гал, ка лі ў 1973 го дзе пры яз джаў у Пі цер, су стра каў

ся з баць кам. Яны ўспа мі на лі Ві цебск, але пры гэ тым ба я лі ся 
ехаць ту ды — у Ві цебск, які быў цал кам раз бу ра ны, у зу сім 
но вы го рад. Тое, у чым яны жы лі, аб са лют на не за ха ва ла
ся. А яны бы лі ста рыя лю дзі і ба я лі ся, што сэр ца не вы тры
мае», — рас па вёў сын Ла за ра Хі дэ ке ля Марк, так са ма ар хі
тэк тар.

Ён быў на той су стрэ чы Ша га ла з баць кам у 1973м. Ка
жа, раз маў ля лі ў ад ной з ле нін град скіх гас ці ніц.

«Што бы ло ці ка ва: Ша гал, ка лі ўба чыў баць ку, ска заў: 
«Ла зар, ты быў та кім та ле на ві тым мас та ком, ча му ты стаў 
ар хі тэк та рам?» А по тым да даў: «Ла зар, я та бе так удзяч ны, 
ты заў сё ды мя не ба ра ніў ад гэ та га бан ды та Ма ле ві ча». Гэ та 
бы ло вель мі хва лю ю ча, ка лі двое з та кі мі га ра чы мі ва чы ма 
гля дзе лі адзін на ад на го», — ус пом ніў Марк.

Пры гэ тым Ма ле ві ча, па яго сло вах, Ла зар Хі дэ кель па
ва жаў, ус пры маў ледзь ці не як ме сію. Ні ко лі не на зы ваў па 
проз ві шчы, вы ключ на Ка зі мір Се вяр’ я на віч.

«Ён жа да па ма гаў яму ра біць ар хі тэк то ны, спра ба ваў 
яго вы ра та ваць, прад ста віў шы свай му на стаў ні ку Ні коль
ска му — гэ та быў вя до мы пра фе сар, які меў у Ле нін гра
дзе вя лі кі ўплыў. Баць ка прад ста віў яму Ма ле ві ча, і яны  

Ла зар Хі дэ кель на зы ваў ся бе 
«мас та комар хі тэк та рам», паз
ней да даў шы мя нуш ку «фан таст» 
як спа сыл ку на ад ну з цэнт раль ных 
асаб лі вас цяў свай го мас тац тва і 
ар хі тэк ту ры: ба чан не. Ба чан не су
прэ ма тыч ных струк тур, што пла
ва юць у пра сто ры, якая ўпер шы ню 
вы зна чы ла ся як кас міч ныя стан цыі 
зям лян у яго пра цах ві цеб ска га пе

ры я ду УНО ВІ Са ў 1920–1921 га дах 
і паз ней — у фу ту рыс тыч ных га
ра дах, якія ён за ду маў у ся рэ дзі не 
1920х.

Здоль насць Хі дэ ке ля як ар хі
тэк та ра бы ла пры зна на на ран
нім эта пе, па чы на ю чы з яго шы
ро ка вя до ма га Клу ба пра цоў ных 
1926 го да, які ўвай шоў у гіс то рыю 
як пер шае ў све це су прэ ма тыч нае 

ар хі тэк тур нае збу да ван не. Па 
сут нас ці, па чаў шы з пра цы з Элем 
Лі сіц кім над пе ра хо дам ад пла
нар на га су прэ ма тыз му да трох
мер на га, Хі дэ кель стаў не  прос
та пер шым, а са праў ды адзі ным 
су прэ ма тыч ным ар хі тэк та рам. 
На  яго дум ку, аван гард ная ар хі
тэк ту ра па хо дзі ла з гэ тай су час
най вы яў лен чай сіс тэ мы.

Сут насць твор час ці су прэ ма тыч на га ар хі тэк та ра 

Пра бацьку шмат распавядаў сын — Марк Хідэкель
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спра ба ва лі зра біць так, каб Ма ле віч чы таў лек цыі ў Ін сты ту
це гра ма дзян скіх ін жы не раў. І што бы ло дзіў на: у Ві цеб ску 
Ма ле ві ча 15–16га до выя пад лет кі ра зу ме лі і лю бі лі, а вось 
тыя сту дэн ты ў Пі це ры яго не ра зу ме лі. Ма ле віч пра чы таў 
тры лек цыі, і яны ста лі абу рац ца: што гэ та нам рас па вя да
юць?! І Ма ле ві чу не ўда ло ся за ма ца вац ца ў ін сты ту це…» — 
рас па вёў сын Ла за ра Хі дэ ке ля.

На ад крыц цё мін скай вы ста вы Хі дэ ке ля пры еха ла і Іво
на Ма ле віч, тра ю рад ная пля мен ні ца мас та ка. Пры зна ла ся, 
што ёй тро хі крыўд на, што яе зна ка мі та га сва я ка аса цы ю
юць толь кі з «чор ным квад ра там», і на га да ла, што на огул жа 
ідэя кас міч ных да моў — ар хі тэк то наў — на ле жыць Ка зі мі ру 
Ма ле ві чу.

«Вы ба чай це, што я гэ та ска жу, але май стар — гэ та Ма
ле віч. Сваю ар хі тэк ту ру і ар хі тэк то ны ён па чаў ра біць у Ві
цеб ску. Ка лі Хі дэ кель прый шоў да Ма ле ві ча, яму бы ло 14 га

доў — гэ та быў, па сут нас ці, хлоп чык… А УНО ВІС — гэ та 
бы ла не толь кі рэ ва лю цыя ў мас тац тве, гэ та бы ла рэ ва лю
цыя і ў ар хі тэк ту ры. Уся бу ду чая ар хі тэк ту ра ХХ ста год дзя 
па ча ла ся ў Ві цеб ску, дзе Ма ле віч па чаў ра біць свае ар хі тэк
то ны — да мы для лю дзей, якія бу дуць у бу ду чы ні жыць 
у кос ма се. Па гля дзі це, яны ж вы гля да юць як су час ныя кас
міч ныя стан цыі, якія ця пер ёсць у кос ма се», — ска за ла Іво на 
Ма ле віч.

Але так ці інакш, ме на ві та Хі дэ кель уз на чаль ваў ва 
УНО ВІ Се ар хі тэк тур ную сту дыю, на ват па спеў рэа лі за ваць 
не каль кі су прэ ма тыч ных пра ек таў, а не ка то рыя яго ідэі 
толь кі ця пер зна хо дзяць ўва саб лен не.

Пра ек ты жыл ля ў кос ма се Хі дэ кель ма ля ваў на па чат ку 
1920х — за со рак га доў да па лё ту Га га ры на. А яшчэ ў яго 

быў пра ект аэ ра го ра да, го ра да на апо рах і мност ва ін шых, 
як ён сам іх вы зна чаў, фу ту рыс тыч ных га ра доў.

Да сярэдзіны красавіка 
ў Нацыянальным 
мастацкім музеі 
ўпершыню ў Беларусі 
будуць экспанавацца 
супрэматычныя 
кампазіцыі і праекты 
футурыстычных 
гарадоў, створаныя 
каля ста гадоў таму 
Лазарам Хідэкелем — 
вучнем Шагала 
і Малевіча.

калі ёсць над чым паразважаць

Выстава цікавая моладзіякія яны — футурыстычныя гарады?
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«Вель мі скла да на ска заць, што іх на тхні ла — на пэў на, 
яны ста лі ней кі мі пра зорліў ца мі, та кім згуст кам ге ні яль най 
энер гіі, які ў той мо мант апы нуў ся ме на ві та ў Ві цеб ску», — 
раз ва жае за сна валь ніца Цэнт ра бе ла рус каяўрэй скай куль
тур най спад чы ны Мая Кац нэль сон.

Су час ныя пра ек ты вы рас лі, у тым лі ку, з су прэ ма тыз му, 
які ад дае пе ра ва гу прос тым фор мам і мі ні ма ліз му, на гад вае 
сын Ла за ра Хі дэ ке ля Марк і пры зна ец ца, што ця пер ра зам 
са сва ім сы нам рас пра цоў вае не каль кі пра ек таў з агляд кай 
на фу ту рыс тыч ныя ідэі баць кі.

«Мы цяпер з ма ім сы нам пра цу ем над Brіdgecіty — так 
зва ны го радмост, які па ві нен аба ра ніць НьюЁрк ад па
во дак. То бок, гэ та бу дуць пры ўзня тыя на ка ло нах струк
ту ры, якія ў вы пад ку над звы чай ных сі ту а цый да зва ля юць 
су праць ста яць сты хіі і аба ра ніць лю дзей», — рас па вя дае 
Марк Хі дэ кель, па сут нас ці, апіс ва ю чы «го рад на апо рах» 
баць кі.

Пры чым на вы ста ве ў Мін ску мож на бы ло вір ту аль на 
па ха дзіць па та кім го ра дзе на апо рах — ар га ні за та ры пра ду
гле дзе лі та кую маг чы масць. Каб на вед ні кі змаг лі на свае во
чы ад чуць ак ту аль насць у двац цаць пер шым ста год дзі ідэй, 
пры ду ма ных на па чат ку двац ца та га.

Не каль кі сва іх су прэ ма тыч ных пра ек таў Ла за ру Хі дэ ке
лю атры ма ла ся рэа лі за ваць у 1930я га ды, па куль гэ та бы ло 
маг чы ма. У тым лі ку соц га ра док з пра ду ма най да дро бя зяў 
інф ра струк ту рай. Марк Хі дэ кель на гад вае, што яго баць ка 
заў сё ды лі чыў ар хі тэк ту ру са май гу ман най пра фе сі яй, за
клі ка най ду маць, перш за ўсё, пра ча ла ве ка і яго кам форт нае 
жыц цё.

«Мне зда ец ца, што су прэ ма тызм бяс кон ца важ ны сён ня, 
та му што свет фраг мен та ва ны. Вы, на пэў на, ад чу ва е це гэ та 
тут. Мы асаб лі ва гэ та ад чу ва ем на За ха дзе, ка лі на огул не за
ста ло ся адзін ства ні ў чым: ні ўво гу ле ў па лі ты цы, ні ў пра
фе сій най па лі ты цы, ні ў да чы нен ні да эка ло гіі ды ар хі тэк ту
ры, да ча го б там ні бы ло. Свет над звы чай фраг мен та ва ны. І 
ма лень кія аскол кі гэ та га све ту вель мі ва ро жа ста вяц ца адзін 
да ад на го. А су прэ ма тызм — гэ та ўні вер саль ная сіс тэ ма, фі
ла со фія ўні вер саль на га све ту, ра зу мен не, што мы — адзі ны 

свет і што мы звя за ны з пры ро дай. Та кі по гляд не аб ход ны. 
Вось ра ней ка за лі, што пры га жосць вы ра туе свет, а мне зда
ец ца, што су прэ ма тызм вы ра туе свет», — ад зна ча ла на ад
крыц ці мін скай вы ста вы ня вест ка Ла за ра Хі дэ ке ля мас тацт
ва знаў ца Рэ гі на Хі дэ кель.

марк Хі дэ кель пры знаў ся, што за стаў ся ўра жа ны па
ды хо дам бе ла рус кіх спе цы я ліс таў да фар ма ван ня экс

па зі цыі. Ка лі ра бо ты яго баць кі вы стаў ля лі ся ў Па ры жы ў 
На цы я наль ным цэнт ры мас тац тва і куль ту ры Жор жа Пам
пі ду, яму да вя ло ся да стат ко ва доў га тлу ма чыць мяс цо вым 
спе цы я ліс там, як лепш прад ста віць іх. У Мін ску ўсё бы ло 
паін ша му:

«Як згру па ва ныя ра бо ты, як яны раз ве ша ныя, як ар га ні
за ва на пра сто ра — гэ та зроб ле на на вы со кім пра фе сій ным 
уз роў ні. Та му ха чу па дзя ка ваць гас па да рам, што яны змаг лі 
гэ тую до сыць скла да ную, ча сам не зра зу ме лую ма су ра бот 
пра віль на раз мяс ціць і да зво ліць пуб лі цы пра віль на ра зу
мець усё. Гэ та вель мі важ ны мо мант. Як ка заў мой баць ка, 
Ка зі мір Се вяр’ я на віч (Ма ле віч — Аўт.) па ра да ваў ся б гэ та
му», — за ўва жыў Марк Хі дэ кель на ад крыц ці вы ста вы ў На
цы я наль ным мас тац кім му зеі.

Пры ве зе ныя ў Мінск экс па наты — гэ та ўлас насць сям’і, 
уні каль ны ар хіў, які Хі дэ кель здо леў за ха ваць. Гэ ты ар хіў 
пе ра жыў жу дас ную па вод ку ў Ле нін гра дзе, ста лін скія чыст
кі, вай ну і бла ка ду і да апош ня га ча су сла бы гра мад скі ін та
рэс да гіс то рыі УНО ВІ Са на ра дзі ме.

«Ха цеў бы пра цы та ваць Іво ну Ма ле віч пра тое, што 
УНО ВІС — на цы я наль ны на бы так на шай кра і ны, на цы я
наль ны на бы так су свет най куль ту ры. Са мае га лоў нае, каб 
мы зра зу ме лі, на коль кі нам са мім тое трэ ба. Па куль мы гэ
та га не ўсвя до мім, усё за ста нец ца ней кай не вель мі зра зу ме
лай гіс то ры яй. Тэ ма аван гар да 20х га доў, якая атрым лі вае 
но выя і но выя віт кі раз віц ця, у тым лі ку пры пад трым цы 
ма ла дых мас та коў, па він на быць су час най ідэ яй», — за ўва
жыў ды рэк тар му зея гіс то рыі Ві цеб ска га на род на га мас
тац ка га ву чы лі шча Анд рэй Ду хоў ні каў.

Ве ні я мін Мі хе еў.
Фота аўтара.

Работы, актуальныя праз стагоддзе

Важна ўхапіць дэталі
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я
Яна ста я ла як слуп, за та іў шы ды хан не. 

Я, вы бі ра ю чы бран за лет са ску ры, на зі ра ла 
за Інгай кра ем во ка. І ба чы ла, як мая ка ле
га не маг ла ва чэй ад вес ці ад ка лек цый най 
аў тар скай ляль кі.

І як яна па тра пі ла ту ды, у ма лю сень кую 
лаў ку ў го ра дзе Бру ге, ста рэнь кі гас па дар
га лан дзец, які не га ва рыў паанг лій ску, 
рас тлу ма чыць не мог. Ляль ка, якую май
стар на зваў Воль гай, вы лу ча ла ся на фо не 
роз ных су ве ні раў з ка ме ня, ску ры, глі ны, 
шкла ней кай вель мі свет лай пля май. Зда
ва ла ся, ад яе зы хо дзіць ззян не — та кой 
пры го жай яна бы ла ў бе лай праз рыс тай 
су кен цы, абу тая ў пу ан ты да лі кат нару жо
ва га ко ле ру.

— Бо жа мой, — аж но за мі ра ла ў Ін гі 
ды хан не, — як жа мне па да ба ец ца гэ тая 
ба ле рын ка: столь кі ў ёй чыс ці ні, вы тан ча
нас ці, пя шчо ты… 

— Та ды куп ляй, — ска за ла ёй я, — не 
па шка ду еш.

І вый шла з кра мы, каб не пе ра шка
джаць Ін зе пры няць ра шэн не: экс клю зіў
ная ляль ка бы ла не з тан ных…

Гос ця з бру ге 

Праз не каль кі хві лін мая спа да рож ні ца 
лі та раль на вы ле це ла з кра мы — са скрын
кай ў ру ках! Яна бы ла та кая шчас лі вая, што 
і мя не асвя ці ла сва ім со неч ным на стро ем. 

Мы ванд ра ва лі па Бру ге, пры го жым 
го ра дзе ў Бель гіі, што ў цэнт ры пра він цыі 
За ход няй Флянд рыі, лю ба ва лі ся ар хі тэк ту
рай, шмат лі кі мі ка на ла мі ды атрым лі ва лі 

пра што  
маўчала віка 
Ва ўсе ча сы прад стаў ні цы пры го жа га по лу лю бі лі ля лек. Не бя рэм ся шу каць ад каз  
на пы тан не, на вош та ім гэ та, па кі даем  ці ка вую тэ му псі хо ла гам. А толь кі рас ка жам,  
што атры ма ла ся з той лю бо ві ў ге ра і ні адной «лялькавай» гісторыі.
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аса ло ду ад цо кан ня ка пы тоў ко ней па 
бру ку. Так ця пер у лан до, за прэ жа ных 
імі, во зяць па го ра дзе ту рыс таў. Зда ва
ла ся, мы, пры ехаў шы сю ды на эк скур сію 
з Брю сэ ля, дзе пра хо дзі ла на ша жур на
лісц кая ста жы роў ка ў Еў ра пар ла мен це, 
па тра пі лі ў Ся рэд ня веч ча. Ву лі цы і да
мы тут, як рас па вя лі нам, і сён ня вы гля
да юць так, як ста год дзі та му. А пом ні каў 
куль ту ры ў Бру ге, да рэ чы, не каль кі ты
сяч. І гэ та толь кі за рэ гіст ра ва ных…

Ад нак вяр ну ся да Ін гі з ляль кай. 
Мне зда ва ла ся, што яна толь кі част
ко ва за хоп ле на го ра дам. Час ад ча су 
Ін га пры ціс ка ла да ся бе скрын ку, за зі
ра ла ў праз рыс тае акен ца з плас ты ку, 
на ўзроў ні ля леч на га тва ры ка, ра дас на 
ўзды ха ла і ка за ла: як жа я ра да, што ку
пі ла яе, гэ тая Воль га — як мая ду ша…

А ўве ча ры ў гас ці ніч ным ну ма
ры Брю сэ ля мы га ва ры лі пра тое, што 
ў на шым са вец кім дзя цін стве цац кі, 
тым больш экс клю зіў ныя да ра гія ляль
кі, бы лі не да ступ ныя. Я, ура джэн ка 
не вя ліч ка га ўкра ін ска га га рад ка Ваў
чанска, што на Хар каў шчы не, рас ла ў 
сям’і з вель мі сціп лым да стат кам. Ін га 
хоць і мін чан ка, ды фі нан са вае ста но
ві шча яе сям’і так са ма не да зва ля ла 
куп ляць да ра гія цац кі. Яна ўспа мі на ла, 
як са ма па шы ла ляль ку, ад чай на жа да
ю чы, каб у яе, як і ў сяб роў кі Алач кі з 
за мож най сям’і, бы ла ляль ка з тва рам, 
які не раз ма ля ва ны хі міч ным алоў кам, 
а са праўд ная, з кра мы. Па цеш на, але ж 
і ця пер па шы тыя мяк кія ляль кі ў трэн
дзе, і дзяў чын кі лю бяць іх. І я ўспом ні ла 
сваю ма ле неч кую ляль куга лы ша, ці то 
дзяў чын ка бы ла, ці то хлоп чык. Для яе 
са ма шы ла адзен не. Праў да, не унісэкс, 
а пад крэс ле на дзя во чае. Па мя таю на ват 
ба лет ную пач ку, якую скан стру я ва ла з 
ста рой што ры, і ка мі зэ леч ку з чор на га 
плю шу, і на ват ука ро ча ныя штан цы, 
так зва ныя «сем вось мых», якія ў мо дзе 
ў на шы дні. Як жа я пе ра жы ва ла, што 
нож кі ў га лы ша май го не гнуц ца. І вя лі
ка га ру до га мядз ве дзя з ада рва най ла пай 
мне не за быць. Яго ад не куль пры нес ла 
мая ба бу ля Ка ця ры на Мак сі маў на. А на 
шас нац ца ці год дзе сяб рыад на клас ні кі, 
ве да ю чы, як ма ла бы ло ў дзя цін стве ў 
мя не ца цак, па да ры лі бе ла га плю ша ва
га мядз ве дзя. Ве лі зар на га!

У той ве чар з Ін гай мы зра зу ме лі, 
ча му нам абедз вюм з юнац тва вель мі ха
це ла ся да рыць на ват да рос лым сяб рам 
цац кі: так мы кам пен са ва лі тое, ча го і 
ёй, і мне ў дзі ця чыя га ды не ха па ла. Да 
пры кла ду, Ін га па да ры ла гу та пер чы вую 

ляль ку сва ёй пля мен ні цы, ка лі той бы ло 
га доў пяцьшэсць. А паз ней, у сту дэнц
кія га ды ку пі ла ляль ку і сяб роў цыад
на курс ні цы. Аж па ло ву сты пен дыі за 
яе ад да ла. Гэ та, ка за ла, бы ла ня мец кая 
пры га жу няляль ка Gotz з ГДР, ма ра мно
гіх са вец кіх дзяў чы нак, якой у тыя ча сы 
не бы ло роў ных. У на шы дні та кіх ля лек, 
мядз ве дзяў, він таж ных і ан ты квар ных, 
мож на ўба чыць у аса біс тых ка лек цы ях 
тых, хто за хап ля ец ца цац ка мі з мі ну
ла га. Так са ма і цэх май строў ца цач ных 
спра ваў год ад го да ў Бе ла ру сі рас це. Для 
ка гось ці гэ та хо бі, а нех та ста но віц ца ра
мес ні кам дзе ля свай го за хап лен ня і ро
біць лю бі мую спра ву пра фе сі яй.

Да рэ чы, мі ну лым ле там у Ма лой 
вы ста вач най за ле Па ла ца ва гапар ка
ва га ан самб ля ў Ня сві жы пра хо дзі
ла вель мі ці ка вая вы ста ва — На дзея 
Doll’я. Зла дзі ла яе мас тач ка, ку ра тар, 
ся бар жу ры шмат лі кіх між на род ных 
ля леч ных кон кур саў На дзея Цы га ноў
ская. На вы ста ве бы ло са бра на больш 
за 100 прац, усе прад стаў ле ныя ляль
кі — у адзі ным эк зэмп ля ры. Усе — асо
бы, ва ўсіх — свае ха рак та ры, на строй, 
які ад люст ра ва ны ў мі мі цы. Мяр кую, і 
ляль ка Воль га ся род іх так са ма за ня ла 
б год нае мес ца…

Так, і пас ля Ін га, як і я, да ры ла сяб
рам цац кі…

— На рэш це і ся бе ты па це шы ла, — 
ска за ла я ёй у той па мят ны бру сэль скі 
ве чар.

На тым і су па ко і лі ся, па жа даў шы 
ад на ад ной доб рай но чы. А Воль га та ды 
гля дзе ла на нас праз акен ца і, зда ва ла ся, 
ра да ва ла ся, што Ін га яе «ўда ча ры ла».  

Зносіны з лялькай — гэта і дыялог з далікатнай сутнасцю ўнутры сябе самой
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Імёны ў аповедзе 
выдуманыя, бо яго 

героі жывуць побач 
з намі. Вядома ж, гэта 

не толькі гісторыя 
пра разбітую ляльку. 

Хутчэй пра тое, 
як яна дзякуючы 
нейкаму, можна 

сказаць містычнаму 
збегу абставінаў, 

стала своеасаблівым 
медыятарам нашага 

самапазнання. 
А яшчэ — пра тонкія 
энергіі ўзаемаадносін 

паміж людзьмі, пра 
здольнасць 

і няздольнасць нашу 
суперажываць адно 

аднаму, разам нечаму 
радавацца і тужыць. 

Альбо наадварот: 
замыкацца ў ракавіне 

сваёй асобы, 
не ўпускаючы нікога 

ў свой унутраны свет. 
Урэшце, пра тое, што 

для нас у жыцці 
з’яўляецца 

каштоўным, і да чаго 
мы зусім абыякавыя.



На заўт ра нас ча ка ла ад на дзён ная па
езд ка ў Па рыж, а праз су ткі мы вяр та
лі ся ў Мінск.

ку мі ры і та тэ мы 

Час ад ча су я, су стра ка ю чы Ін гу, 
пы та ла ся ў яе: як жы вец ца гос ці з Бру
ге? Ра дуе, ад каз ва ла, і мя не, і ўсіх, хто 
з ёй зна ё міц ца. І за пра ша ла за хо дзіць 
на каву. Ад ной чы я і па бы ва ла ў Ін гі, 
сфа та гра фа ва ла ба ле рын ку ў кам па ніі 
вя сё ла га блаз на ды ін шай мі лай аў тар
скай ляль кі па іме ні Дзі на. Па мя таю, 
мы на ват раз ва жа лі: маў ляў, ці не раў
нуе ба ле рын ка да яе блаз на? І прый шлі 
да вы сно вы, што на ша гос ця з Бру ге 
вель мі пры яз ная. І ў яе аду хоў ле ным 
све це ду шы і без умоў най лю бо ві ня ма 
та ко га па няц ця як рэў насць. Хто б да 
Ін гі, па яе сло вах, ні за бя гаў, за ўва жаў 
пры га жу ню Воль гу, ад зна чаў яе па зі
тыў ны ха рак тар. А Ві ка, лю бі мая пля
мен ні ца Ін гі, дык і зу сім у ляль ку ўлю
бі ла ся, пра сі ла на ват не як у ду шэў ным 

па ры ве за вя шчаць ба ле рын ку ёй, ка лі 
рап там што зда рыц ца. Ін га па абя ца ла. 
Тая гу тар ка хоць і бы ла жар таў лі вай, 
але, як вя до ма, у кож ным жар це ёсць 
част ка жар ту. І, як пры зна ла ся мне Ін
га, яна ўсё час цей па чы на ла ду маць 
пра тое, каб ад даць пля мен ні цы Воль
гу, да ра гую іс то ту, якая бы ла «жы вая», 
ні бы ву чы ла лю дзей цяг нуц ца да ра
дас ці і ла дзіць адзін з ад ным. Вось та
кую ро лю свое асаб лі ва га та тэ ма іг ра
ла ляль ка Воль га ў до ме Ін гі.

Га ды іш лі. Ад зна ё мых я чу ла, што 
Ін га ні бы та ку дысь ці з’е ха ла: ці то ў 
Віль ню на ста жы роў ку, ці то ў Лон
дан — ву чыц ца. Я час ад ча су ўспа мі
на ла і яе, і Воль гу. Ці ўзя ла яе з са бой, ці 
до ма па кі ну ла… Ду ма ла і пра тое, што, 
на пэў на, і бе лая су кен ка ба ле рын кі ўжо 
за пы ле ная.

як раз бі ла ся воль га 

Зу сім ня даў на, пас ля Ста ро га Но
ва га го да не па да лёк ад До ма прэ сы, дзе 

зна хо дзіц ца на ша рэ дак цыя, су стрэ ла я 
Ін гу. Хоць мы сяб роў ка мі і не бы лі, пры 
су стрэ чы, уз ра да ваў шы ся ад на ад ной, 
аб ня лі ся. Ад ву чыў шы ся, Ін га вяр ну ла
ся на мес ца бы лой сва ёй пра цы, усё ў яе 
бы ло доб ра і ў ся мей ным жыц ці. Толь
кі вось тро хі це ла, ска за ла, па тра буе 
«ра мон ту»: дае ве даць пра ся бе ста рая 
траў ма. Ін га бы ла заў зя тай бай кер шай, і 
ў ма ла до сці па шко дзі ла ста пу. Ды яшчэ 
трэ ба бы ло і «сэр цу трош кі да па маг
чы».

Я, зра зу ме ла, не ўтры ма ла ся і спы
та ла: як там Воль га? Ін га ўсміх ну ла ся, 
у яе ва чах бліс ну лі слё зы. Яна рас кры
ла па кет, які быў у ру цэ, і ска за ла: гэ та 
ж трэ ба, каб ця бе я ме на ві та сён ня су
стрэ ла…

О, жах! На дне па ке та я ўба чы ла 
раз бі тую Воль гу. Га лоў ка — асоб на, 
ту ла ва і ру кі так са ма са мі па са бе, ад
на нож ка ба ле рын кі — ушчэнт. Пры
кле е ная ра ней да ту ла ва за пы ле ная 
су кен ка са дра на… Ін га ўсё ўсмі ха ла ся, 
ві даць, пе ра жы ва ючы глы бо кі стрэс. 
Так ча сам ро біш, каб не рас пла кац ца 
зу сім… А я, гле дзя чы на сля ды па доб
на га ван да ліз му, між во лі за пла ка ла. 
Мне так ба лю ча бы ло!.. Ні бы па ма ёй 
ду шы пра еха лі ся гру бым кат ком. І па 
гэ ты час як пры га даю на шу су стрэ чу, 
то шчы міць сэр ца.

Хто?.. Як зда ры ла ся?.. Ча му?.. Ін га 
на мае пы тан ні ад ка за ла, ка лі я зай шла 
да яе пас ля пра цы. Яна зва ры ла ка вы і 
не як вель мі спа кой на рас па вя ла, што ж 
ад бы ло ся з ляль кай.

— На днях я ад зна ча ла дзень на ра
джэн ня. Са бра ла ся мая сям’я. Прый
шла і дач ка пля мен ні цы Ле ся з му жам. 
Мы вя чэ ра лі, жар та ва лі, слу ха лі му зы
ку. У ней кі мо мант я па ду ма ла: пе ра
дам праз Ле сю ляль ку пля мен ні цы. Ці 
ма ла што са мной зда рыц ца, ну ўсё ж 
та кі апе ра цыя… І ка лі гос ці сы хо дзі лі, 
так і зра бі ла. На вош та, па ду ма ла, ча
каць май го пе ра ся лен ня ў ін шы свет… 
Хай Воль га па це шыць і пля мен ні цу. Бо 
яна так ёю за хап ля ла ся! А Ві ка ж у мі
ну лым — ба ле ры на. На заўт ра мне па
тэ ле фа на ва ла Ле ся і прос та аша ла мі ла: 
ма ма тра пі ла ў ава рыю, і ляль ка раз бі
ла ся… По тым я да ве да ла ся, што з Ві
кай усё ў па рад ку, моц на раз бі та толь кі 
ма шы на, а ляль ка, з якой зня лі су кен ку, 
каб па мыць, раз бі ла ся ў ква тэ ры ў Ле сі, 
у ван ным па коі. Ці то сан тэх нік яе за
ча піў, які мя няў ра ка ві ну, ці то нех та з 
дзя цей не спа дзя ва на спіхнуў Воль гу на 
ка мен ную падлогу.
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Не так тое ця пер і важ на, як ме на
ві та раз бі ла ся Воль га — кан ста та ва ла 
Ін га. І пра доўжыла:

— О, Ва лян ці на, я на ват не па ду ма
ла, што за пы ле ная су кен ка і па дэ шва ад 
пу ан ты ляль кі, якая, ві даць, ад ва лі ла ся 
пры транс пар ці роў цы, мо гуць пля мен
ні цы не спа да бац ца. Як по тым я да ве
да ла ся, на паль чы ку Воль гі бы ла ма лю
сень кая шчар бін ка, і вей кі над ад ным з 
во чак знік лі. Я ж та го на ват не заўва жа
ла! У цэ лым мая ляль ка для мя не бы ла 
та кая ж пры го жая, як і ў пер шыя дні 
яе з’яў лен ня ў до ме. Хай бы яна та кая 
і ста я ла по бач са сва і мі сяб ра мі. Та кую 
вы сно ву я зра бі ла пас ля ўся го, ка лі да ве
да ла ся, што так лёг ка Ві ка ад мо ві ла ся ад 
ляль кі. Ка лі я ад да ва ла Воль гу, то і па ду
маць не маг ла, што ня знач ныя пры кме
ты ча су ў яе знеш нас ці та кія «лё са вы
зна чаль ныя». Урэшце, усе мы старэем. 
І цацкі таксама... Пля мен ні ца ж, пэў на, 
уба чыў шы Воль зі ну не дас ка на лась, вы
ра шы ла ад даць ляль ку вась мі га до вай 
унуч цы. Ёй, па доб на, бы ло ня ўцям, што 
та кія, як мая Воль га, ляль кі — аб’ ек ты 
мас тац тва. І ство ра ны не для дзі ця чых 
гуль няў, а для су зі ран ня, за хап лен ня і 
ка лек цы я ван ня. Не маг ла я на ват прад
ба чыць, што Ві ка, тры ма ю чы ў ру ках 
Воль гу, ска жа: «І на вош та яна мне та кая 
па трэб на?». Пра тое мне рас па вя ла Ле
ся. Вось і ўся гіс то рыя з ляль кай. Ня ма 
больш у ма ім до ме цу ду па іме ні Воль га. 
На ім гненне я ад чу ла, што быц цам мая 
ду ша раз бі ла ся…

не ві на ва цім, 
не крыў дзім ся…

Пас ля ма на ло гу Інгі ў мя не не хапа
ла і слоў. Пры зна ю ся, бы ла за сму ча ная 
мац ней за пры яцель ку. А ска заць не 
бы ло ча го. Тут як раз раз бі рац ца псі хо
ла гам: хто ж мае ра цыю, а хто ві на ва
ты. Вя до ма ж, яны ска жуць: ня ма тут 
ні чыёй ві ны. Ёсць рэ аль насць. І кож ны 
ў гэ тай гіс то рыі па сту піў так, як мог. Ві
ка ста ла да рос лай, яна даў но ўжо не тая 
дзяў чын ка, якую Ін га лю бі ла. Да та го ж, 
іх шля хі ра зы шлі ся не каль кі га доў та му. 
Так зда ра ец ца: бліз кая рад ня па ней кіх 
пры чы нах мо жа раз дру жыц ца, зно сі
ны за кон чац ца. Ве даю, Ін га ні коль кі не 
крыў дзіц ца на Ві ку, ні чо га ад яе не ча
кае. Ка лі Ві ка так вы ра шы ла, то так та
му і быць, ска за ла. А са ма лі чыць: для 
яе гіс то рыя з ляль кай — доб ры ўрок. 
Маў ляў, не вар та пры вяз вац ца да рэ
чаў, тым больш ства раць з іх та тэ мы. І 

тым больш ча каць ад Ві кі той лю бо ві 
да ляль кі, якую ад чу ва ла яна са ма. Пра 
тое Ін га мне ска за ла праз не ка то ры час. 
І ўжо на ват са ма над са бой жар та ва ла: 
так бы мо віць, яна па мер ла для Ві кі ра
ней смер ці.

І яшчэ ад на ці ка вая дэ таль у яе 
асэн са ван ні гіс то рыі з ляль кай. Ін га не 
ад ра зу зра зу ме ла, ча му ёй бы ло вель мі 
ба лю ча, ка лі да ве да ла ся пра пад ра бяз
нас ці. Ва ўся ля кім вы пад ку яна мне пра 
тое не ка за ла. А я ду маю, што ра зам з 
Воль гай раз бі ла ся Ін гі на пе ра ка на
насць у ду хоў ную род насць з Ві кай, з 
якой яна мае крэў нае рас тво.

Раз ва жа ю чы над гэ тай гіс то ры яй, я 
за гля ну ла ў ін тэр нэт. І вось пра што да
ве да ла ся. На пы тан не жур на ліст кі, як 
на ву чыц ца да ра ваць, па ва жа ны мною 
ін дый скі на стаў нік Са дхгу ру ў ад ной з 
лек цый ад ка заў пы тан нем на пы тан не: 
а вы ка гоне будзь у чымне будзь аб ві
на вач ва е це? І да лей раз ва жыў: для та го, 
каб ка мусь ці за штось ці да ра ваць, спа
чат ку трэ ба зра біць яго ві на ва тым, па
крыў дзіц ца на яго. Так што не ўсклад
няй це, ска заў, са бе жыц цё, ра дуй це ся і 
будзь це шчас лі вы мі. І хай кож ны жы ве 
так, як лі чыць па трэб ным.

Вось так і Ін га ста ра ец ца пры трым
лі вац ца муд рай па ра ды. Не ві на ва ціць, 
не крыў дзіц ца, та му ёй і да ра ваць ня ма 
ка му. А пля мен ні цы, што на зы ва ец ца, 
пля мен ні ца ва…

І ўсё ж… Мне зда ец ца, ве да ю чы Ін
гу і тое, як яна лю бі ла сваю Ві ку, а тая 
лю боў вы яў ля ла ся ва ўчын ках, пля
мен ні ца маг ла ж не як інакш ся бе пра
явіць. Больш да лі кат на, больш ча ла
веч на. Па тэ ле фа на ваць, па дзяка ваць, 
за пы таць, ці не за кра не Ін гу тое, што 
яна вы ра шы ла ад даць ляль ку ўнуч
цы… У рэш це рэшт, маг ла б і на ўпрост 
ска заць: ляль ка ёй ужо не па трэб ная. 
І ча му, ду ма ла я, ні ко му з чле наў сям’і 
не прый шло ў га ла ву вяр нуць Воль гу 
гас па ды ні? Але гэ та ўся го толь кі маё 
ілю зор нае ўяў лен не пра тое, як Ві ка 
ці ін шыя па він ны бы лі па сту піць. Хі
ба хтоне будзь з іх мог са бе уя віць, на
коль кі ляль ка бы ла каш тоў най для Ін
гі? І ча му.

А Ві ка… Ці ка ва, як яна ся бе ад чу
ва ла са ма, ка лі тры ма ла ў ру ках Воль гу: 
пра што ду ма ла, ці пе ра жы ва ла, ці на
огул — за ста ва ла ся ха лод най і абы яка
вай, аль бо на ват жорст кай… Ні хто пра 
гэ та не ве дае, акра мя Ві кі.

А Ві ка маў чыць.
Ва лян ці на Жда но віч

Для ка го нас ня ма
Меркаванні псіхолага

Як час та ў жыц ці мы ўспры ма ем ча
ла ве ка і яго ныя ўчын кі на грун це аса біс
тых мер ка ван няў, улас на га жыц цё ва га 
до све ду, раз гля да ем свет праз прыз му 
сва іх све та по гляд ных уста но вак. Ча сам 
гэ та пе ра шка джае рэ аль на ўспры маць 
па дзеі, лю дзей ды іх стаў лен не да нас.

Ча му так? Пры чы на — у стра хах, з 
які мі мы ба ім ся су тык нуц ца. Іх мност
ва. Нам бо яз на быць не пры ня ты мі, ад
прэ ча ны мі, і што пра нас за бу дуць. Мы 
ад чу ва ем страх ад та го, што ста нем не 
патрэбнымі і сва ім род ным і бліз кім.

Па сут нас ці, гэ та кла січ ны страх 
смер ці, страх пе рад не вя до мым, які ўлас
ці вы аб са лют на ўсім. Час та гэ тыя стра
хі — глы бін ныя, не ўсвя дом ле ныя і мо
гуць быць вель мі дэ струк тыў ны мі Яны 
пры ха ва ныя ў кож ным з нас улас ны мі, 
на бы ты мі ў сям’і і гра мад стве, на вы ка мі.

Ін га ў гэ тай гіс то рыі яск ра ва ілюст
руе ты по вае імк нен не «вяр нуць усё на 
кру гі свая». Тое жа дан не паў ста ла пас
ля ад чу жэн ня бліз кіх лю дзей, і бы ло 
яно не зу сім усвя дом ле ным. Імк нен не 
даць зра зу мець пля мен ні цы, што яна 
пара ней ша му для яе да ра гая, пры вя ло 
да та го, што на ша ге ра і ня ах вя ра ва ла 
вель мі каш тоў най для яе ляль кай.

А ляль ка — гэ та ж ні бы са ма Ін га! 
Зза не ўсвя дом ле на га стра ху стра ты, 
яна пры нес ла ся бе ў ах вя ру, жа да ю чы 
та кім чы нам ска заць пля мен ні цы, што 
пара ней ша му лю біць яе і ша нуе. Ін га 
сме ла сту пі ла на су страч свай му стра ху 
— быць ня пра віль на зра зу ме тай. І дзя
ку ю чы та му ўба чы ла рэ аль нае стаў лен
не да ся бе. Та му і ўсвя до мі ла, што ўсё 
яшчэ жы ла мі ну лым, што ў да чы нен ні 
да род на га, крэў на га ча ла ве ка між волі 
пад ман ва ла ся бе. Лі чу, што гэ та вя лі
кая яе пе ра мо га над не свя до мым стра
хам ад чу жэн ня.

Аса біс та мне сім па тыч ны па ды ход 
Ін гі да жыц ця і да лю дзей. Яна са ма 
ўзя ла на ся бе ад каз насць за тое, што ад
бы ло ся, не шу ка ю чы ві на ва тых. Бо ідзе 
па шля ху са ма раз віц ця. Гэ та нар маль
на і пры го жа: ба чыць у ін шым ча ла ве ку 
леп шае, каш тоў нае, што б ні зда ры ла
ся. І ця пер Ін зе знач на ляг чэй атрым лі
ваць аса ло ду ад жыц цё вых рэа лій, ад
чу ваць ся бе шчас лі вай. Бо жыц цё і час, 
які нам ад пу шча ны на Зям лі — гэ та ўсё, 
што мы ма ем на са мой спра ве.

але на ліх та ро віч,  
спецыяліст па міжасабовым зносінам
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* Значэнні выдзеленых слоў глядзіце ў канцы тэкста

Заканчэнне. Пачатак у № 2.

Краем вока я бачыла сваіх траіх 
сябровак. Тула каля вакна, у вачах — 
абагаўленне, і позірк яе ўзвышае 
Адоніса, апранутага ў белае. Мішры 
схілілася над гульнёй у карты з іншы
мі хлопцамі й дзяўчатамі, якія, здава
лася, сышлі прама са старонак індый
скай версіі Vogue. А тым часам Рыа 
хіхікала, чокаючыся сваім куфлем 
віна, энным па ліку, з чароўным ма
ладым чалавекам з кацінымі вачыма, 
які быў настолькі заняты ёй, што я 
нават крыху пазайздросціла… Я ж, 
помніцца, смяялася, балбатала й тан
чыла з мноствам цудоўных маладых 
людзей, у якіх былі цёплыя рукі й до
брыя вочы, злёгку пагойдваючыся ад 
алкаголю й сексуальнай энергіі, што 
палала вакол мяне…

Раптам нешта гарачае й металіч
нае ўвайшло ў грудзі, вырваўшы мяне 
з туману. Я зразумела, што гэта мой 
сярэбраны тавіз* — талісман, які мама 
калісьці атрымала ад факіра ў Аджмеры, 
і прымушала мяне насіць яго, не здыма
ючы. У нейкі момант я не магла ўспом
ніць, дзе я й чаму, і нават калі ды з кім! 
Я заснула? І можа таму я адчувала сябе 
такой страчанай і млявай — нібыта ўсё 
тое адбывалася не са мной, разумееце?

Я крыху пахіснулася, спрабуючы 
справіцца з дзіўным адчуваннем, як 
быццам я вярнулася назад у сваё цела, 
і адчула, што пара рук абвілася вакол 
мяне. Цёплы рот, які паглынаў мой, 

трохі адхіліўся, каб яшчэ больш па
глыбіць пацалунак, і туман ізноў пачаў 
напаўзаць у мае пачуцці…

Пацалунак?! Гэтае слова скаланула 
мой дрымотны розум, абуджаючы яго. 
Тавіз мой зноў успыхнуў, абліваючы 
гарачынёй грудзі, што прымусіла мяне 
задыхацца. Я адступілася на крок, за
сяроджана гледзячы на чалавека, які, 
відавочна, трымаў мяне. Прыгажун, 
безумоўна, як і ўсе іншыя, каго я су
стрэла тым вечарам, але ж які з іх? 
Аніяк не магла ўспомніць ні яго твару, 
ані яго імя… Дык што ж, чорт вазьмі, я 
рабіла, дазваляючы зусім незнаёмаму 
чалавеку засунуць язык мне ў рот? Як 
я перайшла ад танцаў з хлопцамі, якіх 
ледзь ведала, да пацалункаў з незнаё
мымі людзьмі? І гэта ўсяго толькі 
за… Я вінавата паглядзела на гадзін
нік і ледзь змагла паверыць вачам. У 
апошні раз, калі я правярала час, пра
ма перад заездам у хавелі, было каля 
паўночы. Дык чаму 4 гадзіны? Ці гэта 
было… — не дай Бог! — чатыры ве
чара наступнага дня?! Высокія вокны 
залы, прыкладна памерам з поле для 
мінігольфа, былі завешаны цяжкімі 
парчовымі фіранкамі, таму я нічога не 
бачыла звонку, і ў мяне аніякай магчы
масці не было праверыць маё трывож
нае падазрэнне.

Я зразумела, што ў мяне так непры
емна кружыцца галава, і перасохла ў 
горле. Занадта шмат алкаголю — ці 
нешта больш небяспечнае? Усё, што 
я чытала пра наркотыкі, якія выка
рыстоўваюцца для згвалтавання на 
спатканнях, пранеслася ў маёй галаве, 

як тарнада. Якая дурасць, падумала я, 
мы ўсе чацвёра былі такімі неверагод
нымі дурніцамі! З радасцю зайшлі ў 
логава павука толькі таму, што ён вы
глядаў шаноўным і багатым, называў 
сябе Навабам, а й не даведаліся ж пра 
яго нічога ў кагонебудзь, акрамя яго 
самога! У нас не было машыны, і ніхто 
не ведаў, дзе мы ўвогуле, і нашы маці 
ну забілі б нас, калі б даведаліся пра 
тое, што здарылася гэтай ноччу — а ўсё 
таму, што мы не змаглі выстаяць перад 
спакуслівай прынадай бір’яні!

На языку маім адчувалася горыч ад 
агіды — да самой сабе. Я паспрабава
ла было адарвацца ад свайго партнёра 
па гарачых пацалунках. «А іншыя ці 
былі?» — падумала з трывогай. І па
чула, як горача ён пратэстуе шэптам. 
Раптам, аднак, вакол мяне пачала 
разрывацца бурбалка заспакаяльнай, 
не на туральнай (цяпер, калі я думаю 
пра тое) цішыні. Іншыя гукі ўрэзаліся 
ў маю свядомасць — гукі падвышаных 
галасоў, нешта цяжкае ўпала на пад
логу, звон разбітага шкла ды нешта 
накшталт лютага енку, які гучаў падаз
рона падобным да крыку Мішры! Быў 
таксама глыбокі, гарлавы, нізкі рык на 
заднім плане, ад якога ў мяне аж вала
сы падняліся на патыліцы…

Тавіз успыхнуў зноў, прымусіўшы 
мяне адхіліцца й павярнуцца, каб па
глядзець: што ж адбываецца. Я ўба
чыла ваяўнічую Мішры — прама за 
мной на іншым канцы пакоя: з вытан
чаным густам асветленага, падобнага 
да пячоры, з глыбокімі мяккімі кана
памі, вітражнымі сталамі й дыванамі, 

Сангіта Бахадур
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упрыгожанымі каштоўнымі камянямі. 
З чырвоным тварам, растрапаная й з 
шалёнымі вачыма, Мішры, здавалася 
мне, адбівалася ад групы хлопцаў — 
прыкладна тузіна, здаецца, — у той 
час як іншыя стаялі, насмешліва ўсмі
хаючыся, не спрабуючы ўмяшацца. 
Я пазнала некаторых з іх: яны былі з 
нашай першай галавакружнай, поў
най весялосці гадзіны — вытанчаныя 
маладыя людзі, якіх я тады палічыла 
дасціпнымі, галантнымі, абаяльнымі. А 
цяпер вось раптам сталі выглядаць яны 
хутчэй пагрозлівымі, чым вытанчаны
мі ў цьмя ным святле, якое нейкім чы
нам перамянілася ад цяпла да холаду. 
Што ж, чорт вазьмі, адбываецца? Яна з 
кімсьці білася? Раззлавалася на аднаго 
ці некалькіх з іх, магчыма, адкінуўшы 
іх заляцанні? І куды, чорт вазьмі, зніклі 
ўсе дзяўчаты? Хіба ж не было натоўпу 
дзяўчат, якія так элегантна кружылі?

Адкінуўшы рукі майго партнёра, 
якія ўсё ўтрымлівалі мяне, я рушы
ла ў бок Мішры й схапіла яе за руку, 
зашыпеўшы, каб прыцягнуць увагу 
сяброўкі. Яна хутка павярнулася й 
паглядзела на мяне вачыма, поўны
мі гарачых, лютых, спалоханых слёз. 
«Пары… Дзякуй Богу!.. — пачала яна, 
і голас яе дрыжаў ад напружання. — 
Пары, яны проста не дазволяць мне…» 

Яшчэ моцней ухапіла яе за руку, 
прашаптала на вуха  «Пазней!» ды 
адарыла натоўп вакол яе абаяльнай 
усмешкай.  «О, Божа! — усклікнула 
я фальшыва дрыготкім голасам ма
ленькай дзяўчынкі, пляскаючы вей
камі ды спадзеючыся, што гэта неяк 
спрацуе. — Мне так шкада, хлопцы! 
Я павінна папрасіць прабачэння за 
Мішры. Ведаеце, яна зусім немагчы
мая, калі ёй хочацца спаць, і пад 4 га
дзі ны раніцы — а цяпер самы зручны 
момант — яна пераўтвараецца ў неза
даволенага монстра! Я лепш адвязу яе 
дадому прама цяпер. Хтонебудзь з вас 
можа нас адвезці? Наваб абяцаў…» 

Група ігнаравала мяне, рухаючыся 
прама на нас. Цікава, гэта было маё 
ўяўленне ці вочы іх сапраўды свяцілі
ся чырвоным? Ой, божачкі!.. Гэта ўсё 
нядобра, як на тое ні паглядзі! А куды 
зніклі Тула й Рыа, цяпер, калі яны былі 
мне больш за ўсё патрэбныя? Пэўна, 
з якімнебудзь прыгажуном, з такім 
жа, як і ты была! — падказала мне ху
ценька маё сумленне, і я незадаволена 
зморшчылася. Цяпер дакладна не час 
для самабічавання, у мяне ёсць больш 

неадкладныя праблемы. Якраз у той 
момант я ўбачыла, як Тула й Рыя ўбе
глі ў пакой, трывожна па баках азіраю
чыся, відавочна, што ўцяклі ад некага. 
Яны яшчэ завішчалі, калі ўбачылі нас, 
ды пачалі прабірацца ў наш бок, кры
чучы нешта, чаго я не магла разабраць, 
і робячы апантаныя жэсты, якія не ма
гла я зразумець.

Мы павінны былі адтуль сысці. Я 
й паняцця не мела, што адбывалася з 
усімі ў тым хавелі, але мне тое не па
дабалася. Здавалася, не падабаецца й 
тавізу: ён загараўся й згасаў, нібы ка
роткае замыканне ў выключальніку. 
А сэрца маё гатова было выбухнуць, 
і гусіная скура на руках прымушала 
мяне адчуваць сябе гэткай аскубанаю 
курыцай на шляху ў кацёл з кіпнем. 
Я азірнулася вакол, спрабуючы раз
гля дзець штонебудзь над галовамі 
дзікага натоўпу, які адціскаў нас усё 
глыбей унутр. І ледзь не заплакала ад 
палёгкі, калі ўбачыла, як сам Шахбааз 
Хан зайшоў у дзверы ў іншым канцы 
велізарнага пакоя. Пры тым твар яго 
быў строгім, ён паварочваў галаву, як 
быццам у пошуках кагосьці.

Я схапіла Мішры за руку, перака
налася, што Рыа з Тулай, якія ўсяго за 
два крокі тут, нас бачаць, і паказала ім, 
каб яны пачалі адступаць да гаспадара 
нашага, які ўсё яшчэ далёка стаяў. Ён 
дапаможа, ну вядома, як інакш! Гэта 
ж ён запэўніў нас, што адвязе дадо
му, ці не так? Я адкрыла толькі рот, 
каб паклікаць яго, ды пачула, як Рыа 
крычала: «Не, не, Пары! Не пытайся ў 
яго ні пра што, нікога ні пра што тут 
не прасі!» 

Я няўцямна глядзела на сяброўку. 
Што, чорт вазьмі, яна мела на ўвазе, 
кажучы, каб не прасіла яго пра дапа
могу? Як жа яна збіраецца выбрацца? 
Ён быў тым, хто запрасіў нас сюды, так 
што, відавочна, менавіта ён павінен і 
скончыць з тым вар’яцтвам! У такіх 
развагах я выпадкова зірнула на Тулу. 
Здавалася, што яна была напалоханай 
да смерці, яе вочы, падобныя на спо
дачкі, былі шырока расплюшчаныя на 
смяротна бледным твары.  «Паглядзі 
на іх ногі, Пары!..» Я чула яе лопат, і 
бачыла, як Тула, робячы рэзкія рухі, 
усё скіроўвае маю ўвагу на падлогу.  
«Іх ногі!» 

Я паглядзела. І была нямала здзіў
лена. Ну, былі яны босыя, усе тыя цу
доўныя хлопцы — чаму я таго раней 
не заўважыла? Ды, вядома ж, гэта было 

не тое ж самае, што быць аголенымі 
непрыстойна! Дык што ж Тула? Потым 
я даўмелася, што ногі ў іх усіх былі за
дам наперад: пяткі спераду, а пальцы 
ног ззаду!

На імгненне ў мяне аж у вачах 
пацямнела, я зусім не была гатовая 
ўсвядоміць тое, што ўбачыла. Мішры 
сціснула маю руку, шэпчучы дры
готкім голасам:  «О, Божа! Усе такія! 
Божа, Пары, ты разумееш, што гэта 
значыць?» 

«Хм, нейкая дзіўная культавая пра
ктыка дэфармавальнай артапедычнай 
хірургіі?» Верагодна, імкнучыся знайс
ці хоць нейкае рацыянальнае тлума
чэнне, я спрабавала стрымаць свой 
дзікі, жывёльны жах.

«Што?» Яна пачала істэрычна смя
яцца, і тым напалохала мяне яшчэ 
больш.  «Дэфармавальная хірургія… 
Ты так думаеш? Гэта джыны, а ты — 
непраходная тупень! Мы патрапілі ў 
пастку ў доме джына! Ніхто ніколі не 
казаў табе пра іх ногі?» 

Затым усё пайшло неяк наперака
сяк. Раптам Шахбааз Хан апынуўся 
прама пасярод зграі тых крумкачоў, 
хто згушчаліся вакол нас. У ім з цяж
касцю можна было пазнаць таго лагод
нага арыстакрата з «Ролса». Дрыжучы, 
з крыкамі мы ўсадзілі пальцы, пазног
ці а можа й некалькі зубоў у як закамя
нелую Тулу, каб прымусіць яе рухацца. 
Пацягнулі яе да дзвярэй, якія, здавала
ся, аддаляліся ад нас з кожным нашым 
крокам. І суправаджала нас жудас
ная какафонія рыклівага смеху. Паз
баўленыя чалавечых масак монстры з 
пунсовымі вачыма, на чале з нашым 
ранейшым гаспадаром, пераследвалі 
нас па доўгім пакручастым, змяіным 
праходзе, які, здавалася, поўніўся 
злосьцю, ствараючы разнастайныя 
перашкоды на шляху. Мы ведалі, што 
заблудзіліся. Ніяк не маглі адарвацца 
ад натоўпу джынаў, якiя дамагаліся 
нас і былі апантаныя жаданнем зда
бычы — пакуль аж ім не надакучыла 
тая гульня…

У гэты момант тавіз мой зноў нагрэў
ся, нагадаўшы мне пра сваю прысутнас
ць. Адчайна молячыся, каб гэта хоць 
нешта дало, я намацала выраз у маёй 
запазычанай куртцы — у хвіліну пра
святлення раптам я зразумела прычы
ну маёй моцнай, хоць і кароткай агіды 
да тае вопраткі — і схапіла свой аму
лет. Разарваўшы у ліхаманкавай спеш
цы празрыстую матэрыю, выцягнула  
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кудмень і накіравала яго на рыклівыя 
морды, якія пераследавалі нас.

Асляпляльнае залатое святло аж 
апякло сятчатку, і цягам некалькіх се
кунд я наогул нічога не бачыла, у тым 
ліку й маіх сябровак. Адчувала, што 
яны побач са мной, чула іх цяжкае ды
ханне й біццё іх сэрцаў.

У наступную секунду я адчула, 
што мяне штурхнулі наперад з та
кою сілай, што я расцягнулася тварам 
уніз — у панічным здзіўленні адчула 
халодную, сырую траву за сценамі 
асабняка! Рыа, Тула й Мішры ляжалі, 
задыхаючыся, побач са мной. Мы 
стаялі, застыўшы, у жудасным, коле
ру волава, на дыхо дзя чым досвітку і 
з недаверам назіралі, як фасад казач
нага палаца раствараўся ў віскатлівай 
чорнай віхуры, прасякнутай лютасцю 
джынаў. Усё, што засталося — гэта 
россып счарнелых цагляных слупкоў, 
якія, магчыма, калісьці й падтрымлі
валі даўно зніклы будынак.

Ніхто з нас не памятае цяпер наш 
жудасны марафон у астатнюю част
ку ночы, але світанак застаў нас у 
істэрычным стане на дыване ў гасці
най. Я не магу сказаць, як доўга мы 
прастаялі, абдымаючы адна другую. 
Нашы зубы стукацелі так, быццам 
аркестр ударных інструментаў з’ехаў 
з глузду, а целы дрыжэлі, як у ліха
манцы. Да таго часу, як мы прыйшлі ў 
сябе, сонца ўжо было досыць высока, 
што й дапамагло нам аслабіць смярот
ную хватку ды адпусціць адна другую. 
Адважна выціраючы размазаную туш, 
Рыа пайшла заварваць нам гарачы чай. 
Ну, такі, у пакеціках… Мы пілі яго, 
седзячы на падлозе, макаючы ў чай 
шакаладнае печыва ды атрымліваючы 
пры тым прымітыўнае задавальненне 
ад таго, як яно растае ў роце, паступо
ва вяртаючы нас да хоць нейкага пада
бенства нармальнага стану.

І вось якраз тады, калі мы з адро
джа ным аптымізмам пачалі задавацца 
пытаннем, ці быў гэта нейкі жудасны, 
калектыўны кашмар, Тула прыадсуну
ла, каб упусціць сонечнае святло, адну 
з штор. І так закрычала, і ажно выпус
ціла чайную кружку. Падбегшы да вак
на, як статак спалоханых аленяў, мы 
ўбачылі жоўтую Дзэн, прыпаркаваную 
на дарозе, ярка зіхоткую, без адзінае 
плямкі. Нават шыны былі чыстымі як 
у выставачнай зале! Ключы ляжалі на 
капоце й падміргвалі нам. Калі б нават 
мы й захацелі не заўважыць іх, то зра

біць тое было немагчыма. Усхліпваю
чы, мы апусціліся на калені пад вакном, 
схапілі адзін аднаго за рукі ды зноў 
страцілі самавалоданне. Бо зразумелі: 
магчыма, адзін раз нам і ўдалося збег
чы ад іх, але вось жа тыя джыны такім 
чынам далі нам зразумець, што могуць 
знайсці нас, калі толькі захочуць…

У той вечар мы склалі ўсю вопрат
ку, падораную джынам, на маленькай 
верандзе за домам і падпалілі, разма
хваючы маім тавізам над полымем і 
чытаючы ўслых Гаятры мантру за
мест чагонебудзь больш падыход
нага для джынаў. Рэшту выхадных 
мы правялі, забарыкадаваўшыся ў 
бунгала, выжываючы на хлебе, сыры, 
бульбяных вафлях ды шакаладзе, якія 
заказвалі ў найбліжэйшай прадукто
вай краме. І ўсё тое запівалі скрыняй 
моцнага мясцовага піва, што надало 
нам пэўную п’яную адвагу.

Тое выпрабаванне, якім ніколі мы 
не змаглі б падзяліцца з кімнебудзь 
іншым, змяніла нашае жыццё назаўсё
ды.

Папершае, мы хутка навучылі
ся гатаваць, нягледзячы на вяртанне 
Чамкілі.

Падругое, у нас ад таго часу сфар
ма валася агіда да Хайдарабад бір’яні 
на ўсё жыццё.

Самы вялікі ўплыў тая падзея ака
зала на нашае сяброўства, якое стала 
пажыццёвым. Таму што, як вы бачыце, 
яно яшчэ не скончылася.

І ўжо цягам апошніх дваццаці пяці 
гадоў у ноч на кожную трэцюю пятніцу 
ліпеня, як і сёння, злосны, хітры, c пун

совымі вачыма Шахбааз Хан прабіра
ецца да нас на парог пад праліўным 
дажджом. Прычым усё роўна, дзе мы 
знаходзімся: Бангалор, Ранча, Мумбаі, 
Дэлі… Мы ўсё выпрабавалі ды пе
раканаліся: усюды знойдзе. У першы 
год ён амаль злавіў нас на адкрытым 
месцы — самы страшны быў досвед у 
нашым жыцці, калі не лічыць таго вы
падку, як трохгадовая дачка Тулы па
ведаміла ёй, што ў яе быў вельмі добры 
сэкс у дзіцячым садзе (мы ўсе плакалі 
потым з палёгкай, калі выявілі, што 
яна проста няправільна прамаўляла 
слова «снэкі»). Ніколі больш мы не далі 
яму такой магчымасці.

З таго часу кожны год у ліпені ў 
вызначаны час мы выстаўляем прэч 
азадачаных бацькоў, братоў і сясцёр, 
мужоў і дзяцей (а жыццё ж ідзе сваім 
шляхам на працягу многіх гадоў), якія 
таемна перакананыя, што мы практы
куем рытуалы Вікка, і праводзім гэтыя 
24 гадзіны разам. Толькі мы ўчатырох, 
у сценах майго дома. Гэта заўсёды мой 
дом. Са стукатам сэрцаў мы хаваемся 
за моцнымі зачыненымі дзвярыма, і 
пры тым кудмень мой разгойдваецца 
на дзвярным вушаку, а нашы пальцы 
скрыжоўваюццапераплятаюцца ў на
дзеі, што ён паранейшаму валодае да
статковаю сілай, каб яшчэ на год стры
маць лютага ўладара джынаў.

Пакуль што кудмень працуе, але 
мы разважліва шукаем іншага са
праўднага факіра. Хтонебудзь можа 
парэкамендаваць?

Пераклад з англійскай  
Івана Ждановіча

Тавіз — цыліндрычны пустацелы кудмень, вядомы талісман у 
індыі, Непале й цэнтральнай Азіі. Лічыцца, што тавіз аберагае ад 
сурокаў, хвароб і нячыстай сілы. 

Факір — вандроўны прыхільнік суфізма, з часам у побытавай гаворцы тэрмін 
стаў азначаць у індуізме бяздомнага аскета. яшчэ факіры ў індыі — суфійскія 
рэлігійныя жабракі, род вандроўных манахаў-дэрвішаў.

Аджмер — горад у цэнтральнай частцы індыйскага штата Раджастхан, месца 
паломніцтва мусульман з усёй індыі.

Гаятры мантра — самая святая й найбольш магутная мантра Ведаў. Паўтор 
гэтай мантры ўваходзіць у штодзённы рытуал усіх прававерных індуістаў.

Сэкс і снэкі — гульня англійскіх слоў sex ды snacks.

Вікка — неаязычніцкая рэлігія, заснаваная на шанаванні сілаў прыроды, якая 
мае карані ў дахрысціянскім еўрапейскім язычніцтве.

Гласарый
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Забег beauty run 2020 адбыўся 8 Сакавіка на праспекце Незалежнасці ў Мінску.  
У ім удзельнічала каля пяці тысяч дзяўчат з 85 гарадоў Беларусі,  

а таксама Расіі, Украіны, Венгрыі, ізраіля, Швецыі.
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Сталы 
ўзроСт

У студзені  
споўнілася 90 гадоў  

з моманту выхаду 
першага нумара 
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