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Выдаецца з 1930 года.
Адноўлены ў 1944 годзе.
Заснавальнік:
Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова «Выдавецкі
дом "Звязда"»
Галоўны рэдактар
Харкоў Віктар Міхайлавіч
Адказны сакратар
Валянціна Ждановіч
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Беларускія электробусы на вуліцах
Барселоны... Чаму не!

Белта

У перспектывы — трывалы падмурак

Адрас рэдакцыі:
вул. Б. Хмяльніцкага, 10а,
г. Мінск, Беларусь, 220013.
Тэл.: +375 (17) 287-19-19,
+375 (17) 292-66-92.
Тэл./факс: +375 (17) 287-15-26.
www.zviazda.by
E-mail: belarus.mag@mail.ru

Рэгістрацыйнае пасведчанне 8,
выдадзена 16.07.2018 г.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.

Вітаем жыццё
У Брэсце з’явілася новая традыцыя: гукаць
поўдзень

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

22

Дызайн і вёрстка:
Таццяна Старажэнка
Любоў Малышава
Карэктар:
Аліса Гюнгер

«Разумнае» асвятленне для
Навагрудка

«Беларусь.Belarus» выходзіць
на беларускай, англійскай
і кітайскай мовах.

Летам мінулага года, у межах правядзення
Рэспубліканскага экалагічнага форуму,
у Навагрудку адбылося ўрачыстае адкрыц
цё гарадскіх вуліц, аснашчаных сістэмай
«разумнага» святладыёднага асвятлення.
Мадэрнізацыя гарадскога асвятлення была
праведзена паводле праекта «Падтрымка
зялёнага горадабудаўніцтва ў малых і ся
рэдніх гарадах Беларусі» («Зялёныя гара
ды»)

18
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Часопіс распаўсюджваецца
ў 50 краінах свету.
За дакладнасць фактаў,
іх інтэрпрэтацыю адказнасць
нясуць аўтары публікацый.
Пры выкарыстанні матэрыялаў
часопіса спасылка на «Беларусь.
Belarus» абавязковая. Рэдакцыя
не нясе адказнасці за змест
рэкламных паведамленняў.

Час набываць зялёнае

Падпісана да друку 18.03.2020.
Фармат 60х84 1⁄8.
Афсетны друк.
Папера крэйдаваная.
Ум.-друк. арк. 6,51
Ул.-выд. арк. 7,98

Будзем сябраваць універсітэтамі
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт развівае
плённае супрацоўніцтва з Далянскім
політэхнічным універсітэтам Кітая
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Агульны наклад — 1638 асобнікаў
(на беларускай мове — 440).

Заказ
Друкарня:
Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства
«БудМедыяПраект»
ЛП № 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61, Мінск,
Рэспубліка Беларусь, 220123.

Ці лёгка быць маладой?
Вольга Шатыка ў 69 гадоў упершыню вый
шла на подыум

Імправізацыя
на блінную тэму

© Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова
«Выдавецкі дом "Звязда"», 2020
Белта

10

sb.by

Праект ПРААН выпускае першы ў Беларусі
метадычны дапаможнік па «зялёных» за
купках

Карона і карані

Падпісны індэкс — 74820.

На першай старонцы вокладкі
фота БелТА

беларусь.belarus
сакавік   2020
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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

Гарэнне
і ўпартасць
Алы
Зміевай

37
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Танцуюць усе!
Развагі пра тое, як адраджэнне сусветных
культурных традыцый становіцца добрай
альтэрнатывай сучаснаму баўленню часу ў
рэжыме анлайн

45

Ад Туркоў — у Камяное
У сучаснай беларускай літаратуры добра
вядома імя Алеся Бадака. Празаік, паэт, дзі
цячы пісьменнік, публіцыст, перак ладчык...
А яшчэ — дырэктар выдавецтва «Мастац
кая літаратура»

Пра што маўчала Віка
Ва ўсе часы прадстаўніцы прыгожага полу
любілі лялек. Не бярэмся шукаць адказ на
пытанне, навошта ім гэта, пакідаем цікавую
тэму псіхолагам. А толькі раскажам, што
атрымалася з той любові ў гераіні адной
«лялькавай» гісторыі

Ад супрэматычных
кампазіцый —
да праектаў
футурыстычных
гарадоў

Геаграфія сяброўс тва
Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Ку
палы пашырае геаграфію гастроляў. 5 люта
га кіраўніцтва культурнай установы падпі
сала дамову аб супрацоўніцтве з адным з
найстарэйшых прафесійных тэатраў Лат
віі — Даўгаўпілскім

2
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Нікаля Лучы

яшчэ ў нумары1

З Уральска — дадому
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а д рэдактара

Рукатворны вобраз лёсу

К

Віктар Харкоў,

галоўны рэдактар

алі вы, пав аж ан ыя чыт ачы, уба
чыц е гэт ы нум ар час оп іс а, спа
дзяюс я, вясн а наг лядн а прад э
манс труе свае паўн амоцт вы. Не
бяруся сцвярджаць, што, пры ўсіх
прыродных недарэчнасцях апошняга час у,
на двары будзе цяплынь, але каляндарная
вясна — у самым разгары. Бо такі кругазва
рот у прыродзе.
У вясны, між тым — жаночы твар. Між
нар одн ы дзень 8 Сак ав ік а па трад ыц ыі
наг адаў пра тое. Як высветлілася, у свят а
больш за сто гадоў біяграфіі. Але падобна
му фармальнаму крытэрыю не надта моцна
надаюць нейкае асаблівае значэнне. 8 Сака
віка — свята ад душы. Яго радавод наў рад
ці хто з мужчын трымае ў роз уме. А вось
мноства вясновых кветак, якімі адорваюць
жанчын у гэты дзень, — у сталай трад ы
цыі. Свят а арг анічна ўвайшло ў наш у рэ
чаіснасць, і яму быць заўсёды там, дзе ёсць
любоў і павага да жанчыны.
Дарэчы, ад імя Прэзідэнта Беларусі звы
чайна ладзіццца прыём з нагоды Міжнарод
нага жаночага дня. Не стаў выключэннем і
гэты раз. На прыёме ў Палацы Незалежнас
ці гаварылася пра тое, што роля жанчын у
грамадс тве пас таянна ўзраст ае. Дзяржав а
абавяз уе цц а пам ят аць пра тых, хто ўмее
гадаваць дзяцей і добра працаваць. Між ін
шым, на гэт ую тэму ў часопісе — шэраг пуб
лікацый, дзе расказваецца пра таленавітых і
паспяховых беларускіх жанчын.
Але храналогія першаг а веснав ог а ме
сяца выл учае і інш ую дат у. 15 сакавіка —
Дзень Канс тыт уцыі Рэсп ублікі Беларусь.
Сёння грамадс тва жыве менавіта па гэтым
Асноўным Законе. У ім прапісаны ісціны,
якія вызначаюць паводзіны грамадзян, на
даюць ім правы і ўдакладняюць абавязкі.
Канстыт уцыя — гэта ідэал уяўленняў у дэ
макратычнай краіне, дзе магчымасці раз
віцц я зас ноўв аюцц а на канц эпт уа льн ых
правілах. Калі асаблівасці ўзаемаа дносінаў
грамадзяніна і дзяржавы дазваляюць ба
чыць буд учыню рэа льнай. Здавалася б, на
першы погляд сухія юрыдычныя канс ты
туцыйныя нормы пры іх асэнсаваным раз
глядзе робяцца простымі і зразумелымі. І,

безу моўна, карыснымі дзеля жыцццёв аг а
досведу.
А публ ік ац ыі ў час оп іс е «Бел ар усь.
Belarus» заўсёды пра жыццё. І амаль кожны
матэрыял — яго адлюстраванне.
Завіт аем, напрыклад, у Нав агрудак —
адзін з самых старажытных беларускіх гара
доў. Там, між іншым, у свой час, а дакладней
у першай палове 19‑га стагоддзя, правёў дзя
цінства Адам Міцкевіч. Цяпер у Навагрудку
ёсць выдатны дом-музей, прысвечаны зна
каміт ам у паэт у. Зрэшты, у горадзе шмат і
іншых славу тасцяў, якія распавядаюць пра
баг ат ую гіст арычн ую і культ урн ую спад
чыну тутэйшых мясцін. Нездарма яны пры
цягваюць да сябе ўвагу шматлікіх турыстаў.
Але сёння Навагрудак актыўна жыве сваім
сучасным жыццём. Важна заўважыць, што
горад, яго адміністрацыя аператыўна рэагу
юць на найноўшыя прапановы ў галіне го
радабудаўніцтва. Такія новаўвядзенні лёгка
знаходзяць саб е месца ў гарадской інфра
структ уры. Мен ав іт а гэт ую акал ічн асць
пацвярджае і публікацыя ў нашым часопі
се пад назв ай «“Разумнае” асвятленне для
Навагрудка».
Так, на двары вясна. А ў яе, як мы ўжо
гав арыл і, жаночае абл ічча. Не так даўно
спецыялісты Нацыянальнаг а статыстыч
нага каміт эт а склалі абагульнены партр эт
бел ар уск і. Карц ін а атрым ал ас я цік ав ая,
хоць і без нечаканых сюрпрызаў. Як адзна
чаюць спецыялісты Белс тат а, сяр эднес та
тыстычная жыхарка краіны — гэта 42‑гадо
вая замужняя жанчына з дзецьмі, якая мае
выш эйш ую або сяр эдн юю спец ыя льн ую
адук ац ыю. Жан оч ай цяз е да вед аў мож
на толькі паз айздросціць. Па-ранейшам у
колькасць жанчын, якія вучацца, перав а
жае над колькасцю мужчын у гэтай сферы.
Стабільна высокай, у прыватнасці, застаец
ца ўдзельная вага дзяўчат сярод студэнтаў
вышэйшых навучальных устаноў.
За стат ыст ык ай звыч айн а хав аю цц а
канкрэтныя лёсы. Вось і пацвярджаецца тэ
зіс пра тое, што ўсё ідзе ад жыцця. Вясной
яно напаўняецца асаблівым нас троем —
чакання надзеі. І ў гэтым ёсць яго асаблівы
змест.
беларусь.belarus
сакавік   2020
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Суп рац оўн іцт ва

У перспектывы —
трывалы падмурак
Афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі ў Егіпет, які адбыўся ў лютым, мае значнасць не толькі
з пункту гледжання канкрэтнага супрацоўніцтва непасрэдна дзвюх краін. Разгледжаныя ў егіпецкай
сталіцы пытанні міжнароднага ўзаемадзеяння, гарантавання бяспекі ў рэгіёне і свеце, а таксама
дасягнутыя дамоўленасці выходзяць далёка за межы непасрэдна двухбаковых адносін Мінска і Каіра.

С

ённ я Егіп ет займ ае вя
дуч ую паз іц ыю на аф
рык анс кім кант ын енц е,
што абу моўл ен а і пам е
рам і краін ы, і яе экан а
мічн ым і магч ым асц ям і.
Пацвярджэннем можа служыць той

4

беларусь.belarus
сакавік   2020

факт, што штаб-кват эр а Ліг і араб
скіх дзярж аў знах од зіцц а мен ав іт а
ў Каіры, а прэз ід энт Егіпт а Абд эль
Фатах аль-Сісі ў цяперашні час з’яў
ляе цц а старш ын ёй Афр ык анс каг а
саюз а. Дзярж ав а акт ыўн а разв ів ае
свае міжнар одныя кант акты. Пасля

пал ас ы няв ыз нач ан асц і, якая был а
ў гіст орыі Егіпт а ў гад ы кір ав анн я
Прэз ід энт а Муб ар ак а, з прых од ам
на пас ад у кір аўніка краіны аль-Сісі
назіраюцца стабіліз ацыя ўнутранай
сіт уацыі, умацаванне гэтай дзяржавы
і на знешніх конт ур ах. У 2019 годзе
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там прайшоў рэферэнд ум, які дазво
ліў дзеючаму Прэзід энт у зас тавацца
на сваёй пас адзе да 2030 года. Там у
можна каз аць пра тое, што кант акт
Мінс ка з Каір ам, з яго цяпер ашн ім
лідарам — гэт а ўнёсак у доўгат эрмі
новую перспектыву.
А яшчэ Егіпет — гэта частка «далё
кай дугі», з якой мы актыўна развів а
ем адносіны. Акрамя таго, гэт а Блізкі
Усход c яго страт эгічным становішчам.
Нар эшце, гэт а адна з сямі краін, якія
сфармавалі новую рэгіянальную энер
гетычн ую арг аніз ацыю — газ авы фо
рум краі н Усх одн яг а Міжз емнамор’я
(DAGF). А дзе энергетыка, там і іншыя
прае кт ы. Там у Бел ар усь адн ос ін ы з
Егіпт ам развів ае комплексна — пачы
наючы ад праграм тэхнічнай каапера
цыі (сумеснай вытворчасці тых жа бес
пілотнікаў) і заканчваючы праект амі
ў гуманіт арнай сферы, у прыв атнасці,
у адукацыі.
У Егіпце маюцца найб уйнейшыя
ўнів ерсіт эты, у той жа час Беларусь
мож а прап ан ав аць свае нап рац оўк і
як у сферы адукацыйных тэхналогій,
так і ў сферы лічб ав ай адукацыі. Гэ
та значыць, партнёры здольныя шмат
у чым дапоўніць адзін аднаго. Адука
цыя — тая аснова, якая дазваляе краі
нам у далейшым наладжваць ужо кан
крэтныя кантакты на міжведамасным
і рэгіянальным узроўнях.
Нельга не адзначыць, што ў асно
ве наш аг а суп рац оўн іцт ва і паш ы
рэнн я знешн ег андл ёв аг а абар от у з
краінамі Паўночнай Афрыкі знахо
дзяцца ў першую чаргу пытанні, звя
заныя з ваенна-тэхнічным супрацоў
ніцт вам. Мен ав іт а для гэт ых краі н
ва ўмовах той нес табільнасці, у якой
яны знах од зяцц а ў цяп ер ашн і час,
першарадным пытаннем з’яўляюцца
забеспячэнне нацыянальнай бяспекі
і павышэнне яе ўзроўню. Для Егіпта,
які мае дастаткова вялікую базу ваен
на-тэхнічных сродкаў сав ецкай вы
творчасц і, важна паш ыр аць суп ра
цоўніцтва з постс ав ецкімі краінамі,
якія маюць пат энцыял па мадэрніза
цыі такой тэхнікі і па распрацоўцы
яе новых элемент аў. Там у Беларусь,
якая зах ав ал а таког а род у вае нн атэхн ічн ы пат энц ыя л пасл я разв ал у
Сав ецкаг а Саюз а, выс тупае і, трэб а
меркав аць, будзе выс тупаць і нада
лей як адзін з ключав ых партнёр аў
Егіпт а па мад эрніз ацыі яго ваеннай
тэхнікі і ствар энні сучасных сумес

ных вытворчасцяў з нашым навуко
ва-тэхнічным і ваенна-прамысловым
комплексам.
Супрацоўніцтва з Егіптам дае шмат
перав аг. Гэт ая дзяржав а прадас таўляе
плацд арм, з яког а наш а прад укц ыя
мож а быць эксп арт ав ан ая на рын ак
Афрыканскага кантынента. А таму Бе
ларусі варт а ўзмацніць свой «націск»,
нап рыкл ад, пры ўдзел е ў ствар энн і
асаблів ай эканамічнай зоны Су эцкаг а
канала.
На погляд экспертаў, асноўная сфе
ра для бел ар уск а-егіп ецк аг а суп ра
цоўніцтва — машынабудав анне. Ёсць
персп ект ыв ы ў сфер ы буд аўн іцт ва,
электр он ік і, сувяз і, турызм у. У сваю
чарг у, Егіпет баг ат ы прыр одн ым і рэ
сурсамі, у якіх якраз мае патрэбу Бела
русь. Адпаведна, гэта прыклад узаема
выгадных адносін, якія даюць штуршок
для развіцця абедзвюм краінам.
Вось так ая знешн еп ал іт ычн ая
і знешн еэ кан ам ічн ая рэа льн асць,
на фоне якой адбыўся візіт Прэзідэн
та Белар ус і ў Егіпет. Падр абязн асц і
візіт у па-свойм у пац вярд жаюць яго
значнасць.
ер ам ов ы лід ар аў дзвюх краі н
прайш лі ў пал ац ы «Аль-Іты
хад ыя» — спач атк у ў вузк ім,
затым у пашыр аным складзе. Прэзі
дэнты пасля распавялі журналіст ам,
пра што ўдалося дамовіцца і як далей
будуць будавацца беларуска-егіпецкія
адносіны. Алякс андр Лукашэнка даў
ім такую ацэнку:
— Бел ар усь і Егіп ет з’яўл яю цц а
важнымі партнёр амі. У нас вялік ія
перспектывы. За апошні час мы знач
на прас ун ул іс я ў наш ым суп рац оў
ніцт ве. Гэт ам у спрыя е пас тая нн ы
дыялог паміж Мінскам і Каірам. У нас
ням а зак рытых тэм, усе пыт анні з
Прэзідэнтам абмяркоўваем грунтоў
на і адкрыта. Менавіта такімі былі і
сённяшнія перамовы.
За два гад ы прэз ід энт ы сус тра
каюцца ўжо тройчы. Дынаміка палі
тычных кантактаў спаўна адбіваецца
і на экан ам ічн ым суп рац оўн іцт ве.
Узаемавыгадных праектаў становіцца
ўсё больш. А следам расце і тав ар а
зварот. Ён за мінулы год павялічыўся
на трэць і перавысіў 140 мільёнаў до
лараў. Салідная лічба, але гэта далёка
не мяжа. Рэз ерв ы рост у Алякс андр
Лукашэнка бачыць у пашырэнні пра
мыслов ай каапер ац ыі і разв іцц і су
месных вытворчасцяў:

П

— Мы пач ын ал і з прае кт аў па
стварэнні ў Егіпце зборачных вытвор
часцяў. Арганіз ав ана зборк а тэхнік і
Мінскага аўтамабільнага і Мінскага
тракт арн аг а зав од аў. Пер ак ан аны,
што развіццё прамыслов ай каапера
цыі цалкам адпавядае інтарэсам абе
дзвюх дзяржаў і дазваляе забяспечыць
вых ад на рынк і суседніх афрык анскіх
краін, што для нас вельмі важна. Дай
бог асвоіць стомільённы рынак Егіп
та. З Каіра разам працуем практычна
на ўсю Паўночную Афрык у і разг ля
даем варыянты далейшага сумеснага
прасоўвання па кантыненце.
Абд эль Фат ах аль-Сісі пяр эчыць
не стаў, тым больш што ў Каіра, вядо
ма ж, ёсць і свой інтарэс у развіцці та
кога супрацоўніцтва:
— Месцазнаходжанне Егіпта і Бе
ларусі на міжнароднай карце дазволіць
адкрыць новыя рынк і перад егіпецк ай
і беларускай прадукцыяй як у краінах
Еўразійскага эканамічнага саюза, так
і ў арабскім свеце і афрыканскіх краі
нах. Гэтаму будзе спрыяць стварэнне
зоны сваб одн аг а гандлю ў Афрыц ы і
падпіс анне такога ж пагаднення па
між Егіптам і краінамі ЕАЭ С. А так
сама фармаванне асаблівай эканаміч
най зоны Суэцкага канала.
Егіп е т план уе мад эрн із ав аць
4,5 тысячы прадпрыемстваў. Беларусь
можа прыняць актыўны ўдзел у выра
шэнні гэтай амбіцыйнай задачы.
Гэта, зрэшты, не адзіны амбіцый
ны праект, які мае намер рэалізаваць
Егіпецкае кіраўніцтва. Яшчэ ў 2015 го
дзе там узяліся за будаўніцтва нов ай
адміністр ацыйнай сталіцы. Пав одле
задумы ўладаў гэта будзе ультрас учас
ны горад з разумнымі тэхналогіямі.
Так што стаўк а на прас оўв анн е
выс ок ат эхн ал аг ічн ай прад укц ыі ў
Егіпет з нас тупн ым ствар эннем су
месных прадпрыемс тваў, пра што га
варыў Прэзід энт Беларусі, зроблена
з доўгатэрміновым разлікам. Аляк
сандр Лукашэнка адзначыў, што экс
пертамі вядзецца пошук новых пунк
таў рост у:
— Пат энц ыя л для прар ыв у ёсць
у галіне інав ацый, навук і і адук ацыі.
Перспектыўным бачыцц а супрац оў
ніцтва ў сферы бяспекі і інфармацый
ных тэхналогій, уключаючы сучасныя
сіст эм ы гар ант ав анн я грам адс кай
бяспекі. Гатовыя пастаўляць у Егіпет
найн оўш ае мед ыц ынс кае абс тал я
ванне, а таксама харчаванне.
беларусь.belarus
сакавік   2020
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Суп рац оўн іцт ва
Эканоміка Егіпта пас тупова пера
адольв ае крыз існ ыя тэнд энц ыі, вы
кліканыя падзеямі «арабскай вясны».
Прац эс доўгі і няпросты. Але іншага
шлях у ням а. Сельс кая гасп ад арк а і
турызм пак уль зас таюцца асноўнымі
крыніцамі рост у егіпецкай эканомікі.
Аднак кір аўн іцт ва краін ы імкнецц а
ліквідаваць гэты перакос і стым улюе
эканоміку шляхам рэалізацыі буйных
інфрас трукт урных праект аў. Адсюль
прыцягненне замежных інв естыцый
у буд аўн іцт ва дар ог, мад эрн із ац ыю
партоў, энергетыку, здабычу карысных
выкапняў, ІТ-сферу. Без падрыхтава
ных квал іфік ав ан ых кадр аў не абы
сціся. Беларусь і тут гатова падставіць
плячо. Плюс павялічыць сёлета коль
касць егіп ецк іх студ энт аў у наш ых
ВНУ.
Поўнае паразуменне паміж нашы
мі дзяржавамі і на сусветнай арэне.
— Мы выс туп ае м за мірн ае ўрэ
гул яв анне рэг іян альных канфлікт аў,
супраць усіх від аў гібрыдных войн аў,
а таксама штучнай дэстабілізацыі сі
туацыі ў розных краінах, — заявіў Аляк
сандр Лукашэнка. — Беларусь асуджае
любыя прая вы тэр арызму і вык азв ае
поўную падтрымку намаганням Егіпта
ў барацьбе з гэтай пагрозай. Мы веда
ем, якую ролю іграе Егіпет у барацьбе з
тэрарызмам і які ўнёсак зрабіла гэтая
дзяржава ў супрацьдзеянне тэрарызму.
Алякс андр Лукашэнка ўпэўнены,
што сум есн ым і нам аг анн ям і краі 
ны змогуць выв есці супрацоўніцтва
на якасна новы ўзровень. Звяртаючы
ся да Прэзідэнта Егіпта, ён запэўніў:
— Мы заўс ёд ы рад ы вас бач ыць
у Бел арус і. Нар од Бел арус і вас добр а
ведае, паважае, і вы будзеце заўсёды жа
даным госцем у цэнтры Еўропы — дак
ладна так, як вы нас прымаеце тут.
Сус трэча на выш эйш ым узр оўн і
завяршылася традыцыйным абменам
пад ар унк ам і. У іх лік у хар акт эрн ы
неп рат акольн ы сув ен ір — сумесная
фат аграфія Алякс андр а Лукашэнкі з
раб отнікам Светлагорскага цэлюлоз
на-кардоннага камбіната егіпцянінам
Федзі Халілем, які даўно жыве з сям’ёй
у Беларусі. Кіраўнік дзяржавы пазнаё
міўся з ім, наведваючы нядаўна гэтае
прадпрыемства.
…Ужо бліж эй да веч ар а, пасл я
перамоў з прэзід энт ам Егіпт а, Аляк
сандр Лукашэнка сус трэўся са стар
шынёй Палаты прадс таўнікоў Егіпт а
Алі Абдэлем аль-Саедам.
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Прэзідэнт Беларусі наведвае новую адміністрацыйную сталіцу Егіпта

У ТЭМУ
Перамовы ў Каіры завяр
шыліся падпісаннем шэрагу
двухб ак ов ых дак ум ент аў.
Сяр од іх міжу рад ав ая вы
канаўчая праграма ў сферы
выш эйш ай адук ац ыі, па
гадн енн е аб суп рац оўн іц
тве і ўзае мн ай дап ам озе ў
мытн ых справ ах. Пам іж
мініст эрс твамі зам ежных
спраў зак лючаны мемаран
дум аб узаем ад зея нн і. Ён
прад уг леджв ае ствар энн е
сум есн ай кам іс іі выс ок аг а
ўзроўню па пытаннях двух
бак ов аг а суп рац оўн іцт ва
і палітычнага дыялогу па
між Беларуссю і Егіптам на
ўзроўні міністраў замежных
спраў. Як патлумачыў кіраў
нік беларускага МЗС Уладзі
мір Макей, сумесная камісія
зак лік ан ая паўп лыв аць на
тое, каб усе мініст эрс твы
і ведамс твы абедзвюх кра
ін прац ав алі ў цесным уза
ем ад зеянні, каб не ўзнік алі
нейкія бюракратычныя пе
рашкоды і цяжк асц і. Яшчэ
адзін падп іс ан ы мем ар ан
дум — аб узаемадзеянні па
між Нацыянальным банкам
Бел ар ус і і Цэнтр альн ым
банкам Егіпта.

У

гісторыі нямала прыкладаў, калі
дзяржавы пер аносілі сваю ста
ліц у ці нав ат буд ав ал і нов ую.
Але Егіп ет у гэт ым план е, здае цц а,
вырашыў пераўзысці ўсіх. Замахнуц
ца на будаўніцтва суперс учаснага ме
гап ол іс а ў пуст ын і рыз ыкн е далёка
не кожны. У другі дзень афіцыйнаг а
віз іт у ў Егіпет Алякс андр Лук аш эн
ка нав едаў новую адміністрацыйн ую
сталіц у дзяржавы і разам з Прэзідэн
там Егіпт а Абд эль Фат ах ам аль-Сісі
азнаёміўся з ходам яе будаўніцтва.
Нов ая адміністрацыйная сталіца
Егіпт а размеш чан а ў 45 кіл аметр ах
на ўсход ад Каіра. Гэты праект з лёг
кай рукі журналіст аў ужо ахрысцілі
будоўляй стагоддзя. Таког а машт аб
наг а буд аўн іцт ва стар аж ытн ая егі
пецк ая зямл я не бач ыл а, маб ыць, з
часоў узвядзення пірамід. Мярк уйце
самі. Новы Каір (іншай назвы пакуль
няма) раскінецца на плош чы больш
за 700 квадр атн ых кіл ам етр аў. Так
егіп ецк ія ўлад ы хоч уць выр аш ыць
праблем у перанаселенасці цяпераш
няй стал іц ы. Дар эч ы, да 2050 год зе
нас ельн іцт ва Каір а, па праг ноз ах,
пав ял іч ыцц а ў два раз ы і дас ягн е
40 мільёнаў чалавек…
Як расп авял і Алякс андр у Лук а
шэнк у, праект рэалізуецца па прын
цыпе «раз умны гор ад буд учыні». У
горад пер ае дуць буйн ыя дзярж аў
ныя ўстановы, амб ас ады, прадс таў
ніцтвы міжнар одных арг аніз ацый і
замежных кампаній. Прычым урад,
парламент і мініст эрс твы разлічв а
юць справ іць нав ас елл е ўжо ў гэ

Суп рац оўн іцт ва
тым год зе. Акрам я таг о, у гор ад зе
паб уд уюць больш за 20 жыл ых ра
ёнаў на 6,5 мільёна чалав ек, буйн ы
тэхн ап арк і штучн ыя азёры, амаль
дзве тысячы ўстаноў адукацыі, звыш
шасцісот бальніц і медцэнтраў, новы
міжн ар одн ы аэр ап орт і хутк асн ую
чыгунку да Каіра.
Рол ю экс курс ав од а для Прэз і
дэнта Беларусі ўзяў на сяб е асабіста
Абд эль Фат ах аль-Сіс і. Ён сус трэў
Алякс андр а Лукашэнк у каля комп
лекс у «Аль-Мас а Кэпіт ал». Там зна
ход зіцц а найб уйн ейш ы ў Афрыц ы
кангрэс-цэнтр. Пасля паўг адзіннай
гу таркі ў нефармальнай абс таноўцы
кіраўнікі дзяржаў абмяняліся пада
рунк ам і і пае хал і агляд аць аб’е кт ы
нов ай адм ін істр ац ыйн ай стал іц ы.
Першы прыпынак — так званы го
рад культ уры і маст ацтваў. Там бу
дуецца бібліят эка, некалькі тэатраў,
выс тав ачн ыя зал ы, муз еі і галер эі.
Дар эчы, беларуск ую дэлег ацыю ня
мала здзівіў лядовы палац у горадзе.
Бачыць у Афрыцы падобныя аб’екты
сапраўды нязвыкла. Аднак Кіраўнік
бел ар уск ай дзярж ав ы ўпэўн ен ы ў
правільнасці выбару:
— Егіпет знаходзіцца ў такой зоне,
дзе хакей на лёдзе можна развів аць.
Мы калісьці ў Эміратах стваралі пер
шую пляцоўку.
Прэз ід энт Бел ар ус і пад зял іўс я
досведам буд аўн іцт ва анал аг ічн ых
спарт ыўн ых цэнтр аў у наш ай краі 
не. На думк у Алякс андр а Лук аш эн
кі, у спарт ыўн ым комплекс е можна
абс тал яв аць шматф ункц ыянальн ую
разборную пляцоўк у, каб арэну маглі
выкарыстоўв аць пад розныя гульня
выя віды спорт у і правядзенне відо
вішчных мерапрыемстваў.
Тым часам у «Аль-Маса Кэпітал»
прадс таўнікі дзелавых колаў дзвюх
краі н абм яркоўв ал і нов ыя сумес
ныя праекты на першым пасяджэн
ні бел ар уск а-егіп ецк аг а Сав ет а
дзелав ог а супрацоўніцтва. А ў пе
рапынк у з задав альненнем разгля
дал і выс тав у «Бел ар усь — Егіп ет:
партнёрс тва, якое скір ав ана ў бу
дучыню». Крыху пазней яе наведалі
і прэзід энты абедзвюх краін. Пры
чым Абдэль Фатах аль-Сісі, як і на
лежыць чалавек у ваеннам у (у свой
час ён даслужыўся да фельдмарша
ла), пачаў з той часткі экспазіцыі,
дзе былі прадстаўлены распрацоўкі
бел ар уск аг а Дзяржк амв ае нпр ам а.

Сярод іх, у прыватнасці, — найноў
шы ракетн ы комплекс «Палан эз».
Зац ік ав іўс я егіпецк і бок і воблач
най платф орм ай інт элек туа льнаг а
від эаназірання ад ІT-кампаніі «Сі
незіс». Платф орма дазваляе ажыц
цяўляць пошук людзей і транспарт
ных сродк аў у рэж ым е рэа льн аг а
час у, распазнав аць асобы і нумары
машын, вызначаць парушэнні пра
вілаў дарожнага ру ху.
Сумесны агляд выс тавы прэзідэн
ты працягн улі на адкрыт ай пляцоў
цы канг рэс-цэнтр а. Узд оўж чырв о
най дывановай дарожкі сталі такія ж
чырв оныя тракт ары МТЗ, беласнеж
ныя МАЗы, узоры тэхнікі «Амкадор»,
«Бабруйскаграмаш», Мінскага матор
нага завода. Многія экспанаты, дар э
чы, сабраны ў Егіпце. І гэт ую прамыс
ловую кааперацыю кіраўнікі дзяржаў
дамовіліся пашыраць.
У ходзе візіт у вызначылі і новыя
нап рамк і суп рац оўн іцт ва ў сфер ы
сельскай гаспадаркі.
— Ёсць цікавасць у егіпецкіх парт
нёраў? — пыт анне да Міністр а сель
скай гаспадаркі і харчав ання нашай
краіны Анатоля Хацько.
— Яшчэ якая! Мы сус трак ал іс я
з наш ым і кал ег ам і з Мін іст эрс тва
сельскай гаспадаркі Егіпта, і перамо
вы ішлі ў нек альк і разоў даўж эй, чым
планавалі. У бліж эйшы час для рэалі
зацыі дамоўленасцяў буд зе створана
рабочая група. Пак уль мы пастаўля
ем на егіпецк і рынак сух ія малочныя
прад укты. Летась павялічылі іх экс

парт амаль у 3,5 разы ў параўнанні з
2018‑м годам. Плануе м нарасціць па
стаўкі малочнай і мясной прадукцыі.
Сярод новых напрамк аў супрацоўніц
тва — насенняводства і біят эхнало
гіі. Мы запрасілі калег наведаць нашу
выставу «Белагра», якая не за гарамі.
Міністр сельс кай гасп ад арк і Егіпт а
пацвердзіў свой удзел у ёй.
А вось што сказаў Муст аф а Хад
худ Камель, старшыня саве та дырэк
тар аў сельскаг аспадарчай кампаніі
Егіпта:
— У апошнія тры гады беларуская
тэхнік а трывала зайш ла на егіпецк і
рын ак з першымі тракт ар амі. МТЗ
тут ужо брэнд. «Белшына», «Бабруй
скагр ам аш», «Гомс ельм аш», «Амка
дор» нядаўна пашырылі лінейк у сваіх
машын. І цяпер размова ўжо аб зборцы
практычна ўсёй беларускай тэхнікі ў
нас у Егіпце. Плануем выйсці на лака
лізацыю больш за 40 %, каб прадаваць
у Афрыцы.
Наведванне выс тавы стала апош
нім пункт ам у праграме афіцыйнаг а
віз іт у Прэз ід энт а Белар ус і ў Егіпет.
Крас ам оўн ы факт. Маб ыць, пам я
таюч ы пра гасц іннасць белар уск аг а
лідара лет ась, Абд эль Фат ах аль-Сісі
прыехаў у аэрапорт, каб асабіста пра
водзіць Аляксандра Лукашэнку. І гэты
сімв алічны жэст, без сумневу, варт а
расц эньв аць як пацвярджэнне таг о,
што беларуска-егіпецкае партнёрства
ў будучыні будзе толькі мацнець.
Васіль Харытонаў.
Фота БелТА.

Тэхніка, прадстаўленая на беларуска-егіпецкай выставе
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беларускія электробусы
на вуліцах Барселоны...
Чаму не!
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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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 гасціннасць, 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.

spektr.by

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 пазнаёміліся мы ў Мінску.
Крысціян увах од зіў 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 кліентаўбеларусаў, 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

Электробус на адной з мінскіх вуліц

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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Крысціян Балселс

— 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 «Сан-Мі
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. Па-другое, 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 уа льная. Пера д
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 магчымасць,
каб паспрабаваць нешта новае. Тое,
што я раблю ад сябе, упэўнены, у бу
дучыні мне гэта вернецца абавязкова
нечым добрым.
Марыя Дадалка
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Будзем
сябраваць
універсітэтамі
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт развівае плённае супрацоўніцтва
з Далянскім політэхнічным універсітэтам Кітая

Э

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, навукова-вытворчага цэнтра
нашай краіны — Беларускага дзяржаў
нага ўніверсітэта. 2019-ы, 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, Шры-Ланка,
Сірыя, Лівія, Кот-д’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.
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З 2007‑га 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 беларускакітайская ВНУ — сумесны інсты
тут ДПУ-БДУ. 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 беларускакітайскі інстытут БДУ-ДПУ (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, адукацыйна-на
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 беларуска-кітайскага інстытута
атрымаюць два дыпломы — БДУ і ДПУ.
У прафесарска-выкладчыцкі склад
СІБД увойдуць прадстаўнікі белару

Крэатыўным ды іміджавым 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 абараніў кандыдацкую
па эканамічным профілі ды вырашыў не губляць сувязі
з альма-матэр, а, наадварот, паглыбляць узаемадзеянне.

Адукацыйныя трэнды

Рэктар БДУ Андрэй Кароль і дырэктар падрыхтоўчага цэнтра ўніверсітэта ў Санья Чжан Лэй
падчас адкрыцця кабінета беларускай мовы і культуры імя Янкі Купалы

скага і кітайскага ўніверсітэтаў. Летась
у студзені паміж двума ўніверсітэта
мі падпісана пагадненне аб стварэнні
навукова-інавацыйнага цэнтра. Ён
быў адкрыты ўжо ў чэрвені 2019‑га.
Мяркуецца, што ў гэтым цэнтры з
выкарыстаннем сучаснага навуковалабараторнага 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 2019‑га на базе Да
лянскага політэхнічнага ўніверсітэта
была арганізавана Летняя школа. Яе
слухачамі сталі 20 студэнтаў механікаматэматычнага 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, Усходне-Кітайскі 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 іміджа
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 аба
раніў кандыдацкую па эканамічным
профілі і вырашыў не губляць сувязі з
альма-матэр, а, наадварот, паглыбляць
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 2018‑га — 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
беларусь.belarus
сакавік   2020
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Начальнік
упраўлення
міжнародных
сувязяў БДУ
Аляксандр Жук
і кіраўнік
інфармацыйнаадукацыйнага
цэнтра ўніверсітэта
ў Кітаі Ван Яацян
абмяркоўваюць
перспектывы
супрацоўніцтва

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 музычна-танца
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
кацыйна-культурныя 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 беларуска-кітайскага 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
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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
турна-адукацыйны цэнтр Беларусі ў
КНР. Ён спрыяе папулярызацыі бела
рускай гісторыі, літаратуры, нашых на
цыянальных традыцый, асаблівасцяў,
славутасцяў сярод кітайскіх грамадзян.
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.

прэзентацыя

пясняр
вяртаецца
ў Казань

Н

ар одны паэ т Тат ар
стана, лаўрэат Дзяр
жаўн ай прэм іі Ра
сійс кай Фед эр ац ыі
Рэнат Харыс прэзен
таваў у Казані кнігу,
якая не ўбач ыл а б
свет без яго май
стэрс тва пер ак ладч ык а. Пад адн ой
вокладкай зборніка Янкі Купалы «Са
неты», які выйшаў у Казані, сышліся
тры моўныя стыхіі. Легендарны цыкл
вершаў беларускага класіка гучыць на
беларускай, у арыгінале, на рускай —
у перакладзе галоўнага рэдактара «Лі
тарат урнай газ еты» паэт а і праз аіка
Максіма Замшавых і на татарскай — у
перакладзе Рэната Харыса.
З вітальным словам да ўдзельнікаў
прэзентацыі звярнуўся намеснік Стар
шыні Савета Асамблеі народаў Татар
стана Мікалай Уладзіміраў. Не толькі
пра ўспрыманне творчасці Янкі Купа
лы, але і пра свае асабістыя ўражан
ні ад паездак у Беларусь, ад сус трэч з
беларускімі літ арат арамі каз аў у До
ме дружбы і паэт Рэнат Харыс. Сваімі
думкамі пра беларуска-расійскую, бе
ларуска-татарскую датычнасць падзя
ліліся член беларускай суполкі «Спад
чын а» Леан ід Станк ев іч, Ган ар ов ы
конс ул Беларусі ў Татарстане, старшы
ня аб’яднання беларусаў Казані «Спад
чына» Сяргей Марудзенка. Пра перс
пектывы развіцця беларуска-татарскіх
кніг авыдав ецкіх праект аў каз ала на
сус трэчы старшыня выдавецтва «Ма
гариф — Вакыт» Даіма Валеева. Шмат
цёплых слоў падзякі беларусаў Татар
стана за новае прачытанне творчасці
Янкі Купалы выказала актывістка та
варыства «Спадчына» Марыя Фаміна.
Сваім асэнсаваннем беларускай куль
туры, літ ар ат уры падзяліўся дац энт

Каз анскага фед эральнага ўніверсіт э
та, лаўрэат Прэміі Саюза журналістаў
СССР Іслам Ахметзянаў. Усіх гасцей,
удзельн ік аў прэз ент ац ыі пар ад ав аў
музычнымі нумарамі творчы дуэт «Ру
жа Кветка».
— У Тат арс тан е добр а вед аю ць
творчасць Янкі Купалы, які знайшоў
прыт улак у вакол іц ах Каз ан і на па
чатк у Вял ік ай Айч ынн ай вайн ы, —
распавядае ўдзельн іц а прэз ент ац ыі,
дыр экт ар Купалаўскаг а муз ея ў сяле
Пячышчы, пад Каз анню, Рыма Абы
зав а. — Але асабл ів а нас рад уе, кал і
з’яўл яюцц а нов ыя пер ак лад ы паэз іі
Янкі Купалы на татарскую мову. Мы з
вялікай асалодай слу х алі, як загучалі
«Санеты» ў пераўвасабленнях Рэната
Харыса ў Доме дружбы. Запрасілі вя
домага паэта і перакладчыка правесці
прэз ент ацыю і ў нашым муз еі. Ліч у,
што такая падзея — пераклад, выданне

У Доме дружбы народаў
Рэспублікі Татарстан
прайшла прэзентацыя кнігі
Янкі Купалы «Санеты»,
выдадзенай на трох мовах
нов ай кнігі Купалы на тат арскай мо
ве — становіцца значным унёскам у
развіццё беларуска-тат арскіх літ ара
турн ых сувяз яў. Прыемна, што гэт а
адбываецца на фоне шырокага развіц
ця эканамічных, народнагаспадарчых
кантактаў Беларусі і Татарстана. Літа
рат урная дыпламатыя таксама з’яўля
ецца асновай дружбы нашых народаў.
Дар эч ы, у апошн і час у Белар ус і
ў розн ых перыяд ычн ых выд анн ях у
перакладзе на беларуск ую мову вый
шлі творы сучасных пісьменнікаў Та
тарс тана — Рэнат а Харыс а, Роб ерт а
Мінуліна, Алмаз а Гімадзеев а, Лэйлы
Гім ад зеев ай. У мінс кім выд ав ецт ве
«Маст ацкая літ арат ура» пацвярджа
юць, што ўсе гэтыя публікацыі стануць
асновай анталагічнага выдання сучас
най татарскай літарат уры ў перакладзе
на беларускую мову.

Кірыл Ладуцька

У кнізе ёсць і цікавы ілюстрацыйны матерыял
беларусь.belarus
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Трэці ўзрост —
другая маладосць
У мінулым годзе студэнтамі Мінскага ўніверсітэта трэцяга ўзросту
сталі 702 чалавекі, старэйшыя за 60 гадоў

В

ыйсці на пенсію і стаць сту
дэнт ам — чам у б і не? Ву
чоб е ўсе ўзросты пакорлі
выя. Гэта вам пацвердзіць
любы слу хач Мінскага ўні
верс іт эт а трэц яг а ўзрос
ту. Сёмы год Беларуская асацыяцыя
сацыяльных работнікаў арганізуе для
пажылых бясплатныя курсы па самых
розных напрамках: ад англійскай мо
вы да краязнаўства.
У 2019-м годзе ва ўніверсіт эт залі
чаны 702 чалавекі, старэйшыя за 60 га
доў. Па словах кіраўніцы навучальных
напрамкаў Вольгі Шышлы, большасць
мае выш эйш ую адук ац ыю, шмат ін
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жынераў, педаг ог аў, урачоў. Гэт а лю
дзі акт ыўн ыя і тав арыск ія, яны зай
маюцц а спорт ам, нав едв аюць тэатр,
хочуць пазнаваць новае і дзяліцца до
сведам з іншымі. Заняткі праводзяцца
па 26 напрамках, у спісе новых — ка
ліг раф ія, пак аёв ае сад оўн іцт ва, уз
рост ав ы мак ія ж, экс курс азн аўс тва,
школа прав ав ой пісьменнасці. Самы
пап ул ярн ы курс — англ ійс кая мов а,
на яго зал іч ан ы 176 чал ав ек. Мат ы
вацыя розная: хтосьці падар ожнічае
і хоча свабодна сябе адчуваць у інша
моўнай краіне, у каг осьц і дзец і жы
вуць за мяжой. Больш за 20 студэнтаў
старэйшага ўзрост у выказалі жаданне

выв уч аць бел ар уск ую мов у: на баз е
клуб аў ЮНЭСК А курс вядзе паэ тк а
Ядвіга Рай.
— На гэты раз мы выр ашылі не
рабіць камп’ют арныя курсы, бо до
свед паказвае: пажылых людзей, якія
зусім не ўмеюць працаваць з камп’ю
тарам, становіцца ўсё менш. Да нас
прыходзяць у асноўным тыя, хто ўжо
карыстаецца інт эрнэтам, зарэгістра
ван ы ў сац ыя льн ых сетк ах, — тлу
мачыць Вольга Шышла. — Нам важ
на, каб слу хачы не толькі спажывалі
інф арм ац ыю, але і адд ав ал і нешт а
наў замен, уключал іс я ў дзейнасць.
Нап рыкл ад, пасл я зан ят каў па эк
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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.

скурс азнаўс тве яны змогуць прав о
дзіць экскурсіі ў музеях, па горадзе.
Выканаўчы дырэктар «Беларускай
асацыяцыі сацыяльных раб отнікаў»,
кіраўніца Універсіт эта трэцяга ўзрос
ту Алена Станіслаўчык заўважае, што
цяпер адной з умоў навучання стала
абав язк ов ая адп рац оўк а ў Цэнтр ы
грамадскай актыўнасці — не менш за
20 гадзін:
— У апошні час шмат каж уць пра
стар энне насельніцтва, пра змяненні
рол і паж ыл ых люд зей у грам адс тве.
Мы падтрымліваем ідэі, расп аўс ю
джаныя цяпер па ўсім свеце, пра тое,
што нез ал ежн а ад узр ост у чал ав ек
павінен зас тав ацца актыўным. Там у
паўд зельн іч аць у прац ы Цэнтр а на
працягу года павінны абсалютна ўсе.
Вал анц ёрс кіх прае кт аў а др аз у
нек альк і. Нап рыкл ад, «Букк рос інг»
быў арг аніз ав аны сумесна з прадпры
емс твам «Белгіпс-ЭКА». Яшчэ ў лютым
2015 год а ў Мінс ку з’яв іл іс я зялён ыя
кант эйнеры для збору макулат уры. Кі
даюць у іх і кнігі, якія затым перадаюць
у бібліят экі, школы, іншыя ўстановы.
Слух ач ы ўнів ерс іт эт а з зад ав альнен
нем дап ам аг аю ць раб отн ік ам прад
прыемс тва ў сартаванні і падрыхтоўцы
выданняў. А валанцёры праекта «Бабу
ля на гадзіну» даюць перадышку мала
дым мамам, прыглядаючы за дзецьмі:
робяць з імі ўрок і, гул яюць, ход зяць
у крам у. Вяд ом а, «дзяд ул і» такс ам а
патрэбныя, вось толькі мужчын сярод
слу хачоў універсіт эта мала.

— Дум аю, т у т нек а льк і пры
чын. Жанчыны раней сыходзяць на
пенсію, ды і па сваёй прыр одзе яны
больш актыўныя. Магчыма, кам усь
ці некамф ортна быць адзіным муж
чынам у калектыве, — лічыць Вольга
Шышла. — Да таго ж не ўсе напрам
кі быв аюць ім цікавыя. Там у план у
ем адкрыць мужчынскі клуб. Будзем
удзячныя, калі прадс таўнікі моцнага
пол у падзеляцца сваімі ідэямі на гэ
ты конт.
Унів ерс іт эт не дае магч ым асц і
пер ак вал іфік ац ыі, аднак вып ускн і
кі паспяхов а ўжыв аюць атрыманыя
веды ў паўсядзённым жыцці: пасля
праходжання камп’ют арных курс аў
смела рэгіструюцца ў сацсетках, хто
асвоі ў ландшафтн ы дыз айн — доб
раў пар адкоўв аюць дачн ыя ўчастк і.
Мног ія ўлів аюцц а ў дзейнасць уні
верс іт эт а нас тольк і, што зат рымл і
ваюцца тут на два, тры, а то і на сем
гадоў! Якраз такое адбылося з адной
групай па англійскай мове. Слу хачы і
выкладчыца-валанцёр Юлія Марша
кова прац уюць разам з самага засна
вання праект а. Адносіны даўно пе
рар аслі амаль у сямейныя. Нядаўна
Юлія выйш ла зам уж — усе «вучн і»
былі запрошаныя на вяселле!
У пач атк у кожн ай навучальнай
кампаніі інфармацыя пра курсы раз
мяш чаецц а ў СМІ, сац ыя льн ых сет
ках, расп аўс юджв ае цц а праз тэр ы
тар ыя льн ыя цэнтр ы сац ыя льн аг а
абс луг оўв анн я нас ельн іцт ва. Аднак
часцей за ўсё новыя слу хачы даведва
юцц а пра ўнів ерс іт эт ад сваі х знаё 
мых.
Пры пад ач ы дак ум ент аў з кож
ным ахвочым патрапіць на курсы кі
раўнікі размаўляюць асобна.
— Наш праект у першую чаргу са
цыя льн ы. Нап рыкл ад, кал і чал ав ек
распавядае, што ён нядаўна страціў
каго-небудзь з блізкіх, яму невынос
на адзінок а, то, нат ур альна, мы яго
бяр ом. Паколькі арг аніз ацыя валан
цёрская, мы зацікаўлены, каб да яе да
лучаліся людзі актыўныя, якія, акра
мя заняткаў, буд уць наведваць нашы
іншыя мерапрыемс твы. Шанцы тра
піць на курс ы ў раз ы павял ічв аюц
ца, кал і ў анкеце буд уч ыя студ энт ы
паказваюць, што гатовыя дапамагчы
з пош ук ам пам яшк анн я або правя
дзеннем лекцый, майс тар-клас аў, —
кажа кіраўніца ўніверсіт эта.
Ганна Касар

Яны спачатку вучацца, а потым яшчэ і танцуюць!
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Вольга Шатыка
ў 69 гадоў упершыню
выйшла на подыум

м
sb.by

Ці лёгка быць маладой?

мары здзяйсняюцца

Маладосць вымяраецца не ў гадах. І сучас
ныя пенсіянеркі тое актыўна даказваюць. Воль
зе Шатыцы — 71, і яна — мадэль, блогер і фанат
здаровага ладу жыцця. За плячыма 40 гадоў пра
цы ў медыцыне. Лекар з вышэйшай кат эгорыяй
па рэабіліт алогіі ды медыцынскай экспертыз е,
кандыдат медыцынскіх навук, дац энт. Яна і па
думаць не магла, што на пенсіі будзе дэфіляваць і
пазіраваць фатографам.
Пач ал ос я ўсё з удзел у ў прае кц е «Рэа ль
ны ўзрост», мэт ай яког а был о змян іць стан
дарт ы ўспрым анн я люд зей ва ўзросц е 60+. У
вынік у выйш ла на поды ум на фестыв алі Lady
Fest. Тут жа зацікавіліся журналісты і фатогра
фы. Поспех прыйшоў лёгка: адна з яе фот ас е
сій трапіла ў нямецкі час опіс моды, дыз айн у і
фат аграфіі VOLANT (яе фот а ўпрыгожылі тры
разв ар оты!). Пасыпаліся прапановы аб супра
цоўніцтве ад беларускіх кампаній, брэндаў, мага
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зінаў, стылістаў… І ў 70 гадоў яна нечакана для
сябе стала бізнес-лэдзі.

Толькі не «Паўлаўна»!
Вольг а не любіць звар от «Паўлаўна». Баб у
ляй яе не называе нават унук. «Хіба што ў сварцы
можа сказаць: «Ты зараз — канкрэтная бабуля. Я
цябе так і буд у называць», — смяецца Вольга. На
пытанне, на колькі гадоў яна сябе адчувае, Вольга
дзеліць свой узрост напалову. Інтарэсы ў яе — так
сама не па гадах. Любіць модную, стыльную воп
ратк у, розныя бьюці-лайфхакі, тэатры, выс тавы,
прэзентацыі, сочыць за навінкамі ў кінаіндустрыі,
вывучае тэхналогіі захавання здароўя, смяецца і
штодзень дзякуе Сусвет у за тое, што мае.
— Раней я магла знерв ав ацца па дробязях,
злавалася, што псуюцца планы, — прызнаецца. —
Мой светапогляд змяніўся, калі цяжка захварэла

мары здзяйсняюцца
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час прымушаю сябе выходзіць з зоны
камфорт у». Плюс генетыка, здаровая
ежа (ніякіх закатак, замест варэння —
толькі свеж ая гар одн іна, сад авіна!),
сон па 7–8 гадзін і пазітыўнае светаад
чуванне. За апошнія гадоў 5 яна толькі
аднойчы злегла з тэмперат урай…
І што самае галоўнае: ёй не сумна.
Кажа, трэба культываваць у сабе ціка
васць да жыцця. Яе сяброўкі вырошч
ваюць кветкавыя паляны і па 15 га
тункаў памідораў, а яна сэнс знайшла
ў іншым. Два гады таму завяла старон
ку ў Іnstagram, там дзеліцца сакрэтамі
даўгалецця. Сёння ў яе больш за 14 ты
сяч падпісчыкаў!
— Я распачала ўсю гэт ую акт ыў
насць у сацсетках з адной адзінай мэ
тай — натхніць сваіх аднагодак, пазба
віць ад страх у пер ад лічб амі: жыццё
цудоўнае ў любым узросце. Але нашы
станд арт ы ўспрым анн я стар асц і на
столькі ўеліся ў мазгі, што людзі да пен
сіі прыходзяць згорбленыя, з паніклай
галав ой, пат ухл ым погляд ам і адч у
ваннем, што ўсё лепшае ўжо прайшло.
І што трэба жыццё дажываць. Я назы
ваю гэта «матаннем час у да смерці».
Асноўнай масе яе падпісчыц, як ні
дзіўна, ад 25 да 45 гадоў. Пішуць: «Гле
дзячы на вас, не страшна старэць». Ад
нагодкі, наадварот, крытыкуюць: маў
ляў, уборы, фотасесіі — зусім не нашы
каштоўнасці… Цікав а, што Вольг а ў
салонах прыгажосці ні разу не была.
— Хоць гэт а і нес учасн а. Я ліч у,
што скура ў апошнюю чаргу вінаватая
ў тым, што ў нас з’яўляюцца прыкметы
старэння. Пад скурай ляжаць мышцы,
фасцыі, косці — на іх трэба ўздзейні
чаць. Я гэтымі методыкамі валодаю:
ёга для твар у, шыа ц у (японс кі ма
саж), які дапамагае здымаць напругу

мам а. У 64 гад ы мне давялос я пак і
нуць любімую працу, тры гады я была
круглас у тачнай сядзелкай, фактычна
выпаўшы з соцыума. Бачыла, як ады
ходзіць чалав ечае жыццё, і зраз уме
ла, што трэба атрымліваць асалоду ад
кожнага імгнення — мастацтва, якім
валодае далёка не кожны.
Вольг а лічыць, што чалав ечы ар
ганізм разлічаны на 115 гадоў. А зна
чыць, наперадзе яшчэ мінім ум трэць
жыцця. Доўгажыхароў год ад года ўсё
больш.
— Але даўгалецце з лядашчасцю ні
ком у не трэба, — заўважае яна. — Са
мая мая вялікая мэта — захаваць зда
роўе і энергічнасць на доўгія гады. Што
для гэт ага трэба? Калі мне было 19, у
мінскім кінат эатры дак умент альнаг а
кіно ўпершыню ў СССР дэманс трава
лі фільм пра ёгаў. І там 62‑гадовы ёг
вытвараў розныя трукі, дэманс трую
чы небывалую гнуткасць. І ў маіх маз
гах адбылася рэвалюцыя: я зразумела,
што калі рэгулярна выконваць абавя
зацельс твы пер ад сваім целам, то і ў
60 можна зас тав ацца маладой. З таго
мом ант у фіз ічная акт ыўнасць стала
для мяне штодзённай патрэбай.

і цягліцавыя заціскі. Я дзялюся сваімі
ведамі на сваёй стар онцы. Мая каш
тоўнасць нумар адзін — гэта здароўе.
Калі ты здаровы, то ў любым узросце
будзеш праводзіць яркае жыццё. Калі
маці Ілона Маска — раскошная Мэй —
сказала, што ў 69 гадоў жыццё толькі
пачынаецца, і вярн улася ў мад эльны
бізнес, я падумала: чаму ў мяне тое не
атрымаецца? Амерыканка Тао Порчан
Лінч да 100 гадоў выкладала ёгу і ўвай
шла ў Кнігу рэкордаў Гінэса. Адзін кі
таец і ў 88 займаецца бодыбілдынгам.
Прыгажун!
У кожнага пакалення свае ўяўлен
ні пра старасць. Успомніце літарат ур
ных гер оя ў. Мац і Нат аш ы Растов ай
Леў Талстой апісваў як графіню, якая
«...трас учыся ўсім целам, засмяялася
добрым, неч ак ан ым стар эч ым сме
хам». А ёй было менш за 50! У «Зла
чынс тве і пакаранні» Дас таеўскі апіс
вае стар ую прац энтш чыц у: «Гэт а
был а мал юс еньк ая, су х ая баб ульк а,
шасцідзесяці гадоў, з вострымі і злымі
вочкамі, з маленькім вострым носам і
проставалосая… штохвілінна кашля
ла і крахтала». Па цяперашніх мерках
60 — гэта ніякая не старая.
Вольга ўпэўненая, што наперадзе ў
яе шмат цікавага. Яе знаходзяць рэкла
мадаўцы, дызайнеры, яна ўдзельнічае ў
канферэнцыях, прысвечаных годнам у
даўгалеццю, падумвае, ці не пачаць су
працоўнічаць з еўрапейскімі брэндамі.
Аб планах кажа: «Ой, вялікія! У мяне
з’явілася адч ув анне перспектывы. Ты
можаш яшчэ штосьці зрабіць, ставіш
мэт ы, дас яг аюч ы іх, адч ув ае ш зад а
вальненне і ставіш новыя. І гэта пачуц
цё перспектывы — галоўнае, што ад
рознівае маладых людзей ад пажылых».
Марыя Кучарава

Кожн ую раніц у Вольг а пачынае з
двух шклянак вады і гімнастыкі. Трой
чы на тыдзень — бодзі-балет. Кожны
дзень — скандынаўская хадзьба ў пар
ку, прысяданні, планка. Яна марыць
навучыцца аргентынскаму танга і па
дарожнічаць на мілонгі — танцаваль
ныя вечарыны для аматараў танга. Яе
сакрэты даўгалецця — у руху: «Я ўвесь
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Карона і карані

У

гэт ай далікатнай і аба
яльн ай дзяўч ыне, зда
ецца, ёсць усе дадзеныя,
каб вызначацца на по
дыу мах: ярк ая знеш
насць, іранічны роз ум,
арт ыст ызм, мэт ан ак і
рав анасць. А яшчэ яна
вельмі абаяльная. Але Карына Швораб
замест мадэльнага бізнеса аддала пера
вагу працы аграномам. І замест штотыд
нёвых дэфіле і прафесійных фот асесій
шукае, дзе купіць насенне аўса першай
рэпрад укц ыі, трыв ожыцца за лёс азі
мых ва ўмовах атыповай для нашых шырот зімы і думае, як
вырасціць лепшы ў раёне рапс. Зрэшты, сваю прыгажосць і
маладосць Карына не хавае: на абласным адборачным туры
Нацыянальнага конкурс у прыгажосці «Міс Беларусь» у Ба
рысаве яна пачула нямала цёплых слоў ад камісіі.

Першая прыгажуня
Старадарожскага
раёна працуе
аграномам і марыць
пра ўласны аграрны
бізнес

Сама сабе гаспадыня
У цёплай куртцы, шчыльнай шапцы, блакітных скінні
і яркіх ружовых ботах Карына арганічна выглядае і на по
лі з зазелянелымі азімымі, і на зернескладзе, і на мехдвары.
Першая прыгажуня раёна — галоўны аграном ААТ «Залуж
жа». Калі ў Старых Дарогах праходзіў чарговы этап Нацыя
нальнага конкурс у прыгажосці, журы безумоўна аддало ёй
першае месца.
— Была ўпэўненая, што наша Карына пераможа, — у го
ласе загадчыцы Дражненскім сельскім клубам Вольгі Дама
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рад, з лёгкай рукі якой дзяўчына і стала
ўдзельніцай конкурс у, ні ценю сумневу.
Вольга Дамарад працягвае:
— Гэта цяпер мы з ёй сяброўкі, а спа
чатку я і загаварыць баялася. Бачыла, як
упэўнена рассякае па дарозе на старэнь
кім «уазіку». Думала: да такой нават не
падыходзь. А пазнаёміліся мы на аблас
ных «Дажынках» у Барысаве. Яна туды
прыехала ў складзе раённай дэлегацыі, а
я прывезла экспазіцыю нашага сельска
га музея. Пачалі мець зносіны, і я адра
зу зразумела, што гэта — мой чалавек:
кампанейская, зав адная, вочы гараць.
Спачатку я ёй прапанавала сыграць ролю Снягуркі на Новы
год, а потым угаварыла паўдзельнічаць у адборы на Нацыя
нальны конкурс прыгажосці.
Дарэчы, для Карыны досвед удзелу ў ім не першы. У 19
гадоў дзяўчына, будучы студэнткай Гродзенскага дзяржаў
нага аграрнага ўніверсітэта, прайшла кастынг прыгажунь.
— Якая я была шчаслівая, калі прайшла першы этап! Та
ды адб ор праходзіў толькі ў Мінску, я прыехала з Гродна,
не сказаўшы нічога ні маме, ні сяброўкам. Мне было вельмі
важнае прызнанне на тым конк урсе. Для самаацэнкі, на
пэўна. Гэта цяпер я ўпэўненая ў сабе... Тады мяне адсеялі
пасля выхад у ў купальніку, як, зрэшты, і другі раз, і цяпер
таксама... Мой тыпаж не зусім для конкурсаў, ды і постаць
неідэальная. Многія раяць папаўнець, а вось у адборачнай
камісіі, наа дварот, прапанавалі прыбраць некалькі санты
метраў з таліі. Так, лішніх 2 см у аб’ёме ёсць. Буд у круціць
абруч! — поўная рашучасці Карына.

Глыбінка
І не столькі дзеля перамог у конкурсах, колькі для сябе.
Спорт, правільнае харчаванне, догляд за сабой і ніякіх праз
мернасцяў — цяпер гэта яе лад жыцця, які дазваляе добра
сябе адчуваць і спраўляцца са службовымі абавязкамі. Га
лоўны аграном гаспадаркі — вялікая адказнасць і яшчэ тыя
нагрузкі! За год самас тойнай працы малады спецыяліст іх
зазнала спаўна:
— Зімой лягчэй, працы няшмат, і ўвечары, калі б не
Вольга і сінтэзатар, які я купіла, каб займацца музыкай, бы
ло б нават тужліва. Аграгарадок Залужжа невялікі, моладзі
амаль няма. А з вясны пачынаецца: пасяўная, кормазагатоў
ка, уборачная. Праца з 7 раніцы да таго момант у, пакуль з
поля не сыдзе апошні трактар або камбайн. Толькі і думаеш,
каб усё паспець, каб на ўсе хапіла сіл.

Праф есію Карына, якая закончыла сталічн ую школ у,
выбрала сама. Хоць мама і сястра яе актыўна адгаворвалі:
маўляў, сельская праца цяжкая і няўдзячная, ды і магчымас
ці для вольнага час у ў вёсцы абмежаваныя. Але Карына па
мятала дзяцінства, праведзенае ў Вілейскім раёне, і размовы
па душах з дзяд улем Клаўдзіем Іванавічам, які ўсё жыццё
працаваў у сельскай гаспадарцы:
— Ён і паўплыв аў на мой выб ар. Дзяд уля заўсёды ка
заў, што я буд у аграномам, назіраючы, з якой цікавасцю я
важкаюся на агародзе, саджаю цыбулю, радыс. Вельмі га
нарыўся, калі я паступіла на агранамічны факультэт. Шкада
толькі, што не дажыў да таго дня, калі я атрымала дыплом і
прыйшла на працу ў «Залужжа».
У Старадарожскі раён Карына трапіла па ўласнай ініцы
ятыве. У дзяўчыны, якая мела адзін з самых высокіх балаў
сяр од вып ускнікоў аграрнаг а ўнів ерсіт эт а, была магчы
масць размеркавацца ў Мінск — у інспекцыю па насення
водстве, дзе яна праходзіла практыку. Але хацелася жывой
працы.
— На апошнім курсе пачала шукаць варыянты, знаёмыя
падказалі «Залужжа», маўляў, тамт эйшы кіраўнік — агра
ном па адукацыі, і гаспадарцы патрабуецца галоўны агра
ном. Трапіла да Аляксея Аляксандравіча на сумоўе акурат у
свой дзень нараджэння. Шчыра прызналася, што маю толь
кі досвед работы насеннявода падчас практыкі. Але ён супа
коіў, сказаў: усяму можна навучыцца, і я яму вельмі ўдзяч
ная за тое, што ўзяў мяне на працу зусім «зялёную».
На пачатк у сакавіка споўнілася роўна год, як Карына
працуе ў «Залужжы». Яе называюць Аляксандраўнай, і з яе
меркаваннем лічацца нават механізатары з шматгадовым
досведам працы. Карына з усімі стараецца быць прыемнай
у зносінах, але спуск у за прамашкі ў працы не дае ніком у.
«Галоўнае, што ў яе ёсць камандны голас і старанне, яна ін
шым паказвае прыклад», — нахвальвае маладога спецыя
ліста намесніца дырэктара Ірына Мельнік.
Карына не расчаравалася ў сваім выбары і па-ранейша
му хоча працаваць у сельскай гаспадарцы. У перспектыве
бачыць сябе кіраўніком ці нават гаспадыняй аграрнага біз
нес у. Хоць прызнаецца:
— Спачатку было цяжка нават на ёту адысці ад ідэаль
най тэхналогіі выр ошчв ання сельг аск ульт ур, якую нам
выкладалі. Спрачалася, бывала, з нашым кіраўніком, да
казв ала. Але тэхналогія, на жаль, не заўсёды ўжыв аецца
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на практыцы: то угнаенняў не хапае, то тэхніка выйшла
са строю, то надвор’е падвяло... Мін улым лет ам у нас 40
дзён не было дажджу. Пацярпелі пасевы кукурузы, выгара
ла паша... Балюча было глядзець. Але ў любых умовах трэ
ба знаходзіць выхад, здабываючы максім ум з магчымага.
У сельскай гаспадарцы заўсёды ёсць рызыка, і трэба быць
гатовым. У гэтым годзе я паабяцала нашам у дыр эктару і
старшыні райвыканкама вырасціць лепшы ў раёне рапс. І
працую над гэтым.
◆◆◆
Аляксей Петрушэня, дырэктар ААТ «Залужжа»:
— Добра, калі на працу ў сельгаспрадпрыемства прыхо
дзіць малады спецыяліст. Вялікую частку ведаў выпускнікі
ВНУ атрымліваюць на практыцы. Я гэта ведаю з уласнага
досвед у. Вышэйшую агранамічную адукацыю атрымліваў
завочна, прац уючы на полі, і практычны досвед вельмі ў
тым дапамагаў. У Карыны ёсць веды, цяпер яна набіраец
ца досведу, і наш калектыў заўсёды гатовы яе падтрымаць.
Прыемна, што яе заўважылі ў ходзе адбору на Нацыяналь
ны конкурс прыгажосці. Гэта — плюс гаспадарцы, што ў нас
працуюць прыгожыя і таленавітыя дзяўчаты.
Лілія Хлыст ун
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Там, дзе мы

Вітаем жыццё!
Валерый КАРоль

У Брэсце з’явілася новая традыцыя: гукаць поўдзень

Н

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
пачатку мерапрыемства з журналістамі пагаварыў галоўны
натхняльнік і арганізатар новага праекта, вядомы брэсцкі
шакаладзье, гаспадар маг азіна-кавярні Алякс андр Скін
дзер. Ён жа — кіраўнік гарадскога культ урна-асветніцкага
таварыства «Гарадскія легенды». Паводле слоў Аляксандра,
разам з аднадумцамі яны вырашылі ажывіць яшчэ адну га
радскую легенду — паданне пра старадаўняга трубача.
— Гісторыкі да гэтай пары спрачаюцца, ці быў у стара
жытным Бярэсці трубач-вяст ун, які з дапамогай гучнага ін
струмента аб’яўляў найважнейшыя падзеі ды абвяшчаў час.
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Іх дыск усіі могуць зацягнуцца на дзесяцігоддзі. А мы тым
часам зрабілі праект, разлічаны на павелічэнне турыстыч
най прывабнасці горада. Ды і цалкам імаверна, што ў гора
дзе, які першы на нашай тэрыторыі атрымаў Магдэбургскае
права, быў менавіта такі элемент інфрас трукт уры. Гарад
ская рат уша ў тыя часы будавалася з вежай і гадзіннікам,
значыць, і трубач павінен быў трубіць.
Алякс андр а ў яго зад умцы падт рымалі тав арышы па
культ урна-асветніцкай суполцы — старшыня пярвічнай
прафсаюзнай арганізацыі рамеснікаў Жан Васько, брэсцкі
актывіст Алег Голас, кіраўнік Тэатра жывых скульпт ур «Лар
чык» Віталь Ларчык. Менавіта тэатр працаваў над макетам
інструмента, ствараў касцюмы трубача і яго памочнікаў.
Драўляны інс трумент, назвы яком у пак уль не прыд у
малі, зрабілі іванаўскія бондары. Для вырабу яго выкарыс
тоўвалася старадаўняя каўказкая тэхналогія. Гэта нават не

прафесіяналы

kp.by

Святлана Яскевіч

У дзень «прэм’еры» сігнала нават густы туман
не перашкодзіў добраму настрою грамадзян

Летапісец
Д

умаю што ў фатографаў, як і ў мастакоў, любімая
прыказка «Лепш адзін раз убачыць, чым сто ра
зоў пачуць» — ды прабачаць мяне тыя, хто пра
цуе ў радыёэфіры! Дзеля таго, каб людзі ўбачылі,
што адбыв аецца, адч улі радасць, боль, сму т ак, гонар,
фотакарэспандэнты едуць і ляцяць
у кам анд зір оўк і. Кар аск аюцц а па
лесвіцах на будоўлях, апускаюцца
пад зямлю ў шахты, падымаюцца ў
неба, высоўваюцца з акопаў... Людзі
з фот аа парат амі част а з’яўляюцца
ў месцах рызыкоўных, здар аецца,
што апяр эджв аюць рат ав альнікаў
і медыкаў. Іх вачыма мы глядзім на
падзеі трагічныя, гераічныя і самыя
звычайныя, будзённыя.
На гэтым эфектным чорна-бе
лым здымку Яўгена Коктыша — яго
калег а па цэх у Аркадзь Нікалае ў:
фотакор, які больш за паўстагоддзя
аддаў любімай прафесіі. Маладым
чалавекам у далёкім 1959 годзе ён
прыйшоў у БелТА.
Калі перагартаць тысячы, а хутчэй за ўсё, дзясяткі ты
сяч здымкаў з яго архіва, то паўстане, як ні пафасна гэта
прагучыць, гісторыя другой паловы XX стагоддзя, якая
складаецца не з адных знакавых і грандыёзных падзей,
а таксама з дробных, амаль хатніх, але для іх удзельнікаў
важных і лёсавызначальных.
Аркадзь Нікалаеў з’яўляўся на будоўлях, на заводах і
фабрыках, на парадах і дэманстрацыях, святах і сустрэчах,
у бытоўках будаўнікоў і кабінах камбайнаў, у аперацыйных
бальніц і ў радзільнях... Усюды, дзе адбывалася нешта ціка
вае, пра што павінны даведацца іншыя. Ён здымаў не толь
кі самі падзеі, але і тых, хто іх ствараў і ў іх удзельнічаў. Сот
ні партрэтаў самых розных людзей з усіх тых месцаў, дзе
фатограф апынаўся, станавіліся героямі яго рэпартажаў.
Сваёй камерай ён пісаў летапіс не толькі нашай Бела
русі, але і былога Савецкага Саюза.
У снежні 1988 года ў Арменіі адбыўся наймоцны зем
лятрус. Цалкам быў разбураны горад Спітак. Беларусы
дапамагалі Арменіі чым толькі маглі. Актыўна ўдзельні
чалі ў выратавальных і аднаўленчых работах, прымалі
армянскіх дзяцей, многія з якіх не толькі зас таліся без
даху над галавой, але і страцілі блізкіх.
Аркадзь Нікалае ў распавядаў і паказв аў трагедыю
Арменіі і яе дзяцей так, што зас тавацца абыякавымі ў
гледачоў не атрымлівалася.
Армянскія хлопцы, якім дапамагала Беларусь, даўно
сталі дарослымі. Магчыма, некаторыя з іх, убачыўшы ся
бе на чорна-белых здымках, успомняць і мужчыну з ка
мерай у руках, яго ўважлівы і добразычлівы позірк.
І гэта толькі адзін з эпізодаў вялікага летапісу, напіса
нага фатографам Аркадзем Нікалаевым.
sb.by

цэльная труба, а зборная канструкцыя з некалькіх сегмен
таў. Яе даўжыня складае чатыры метры, а вага — каля 30 кі
лаграмаў. Такі інс трумент не паднімеш у адзіночку, затру
біць зможа не кожны: патрэбны моцныя лёгкія. Інструмент
зроблены з айчыннай драўніны — елкі.
Дар эчы, падчас абмеркав ання ідэі, падрыхтоўкі да яе
рэалізацыі пас тупалі прапановы і з суседняй вобласці, і з
суседняй краіны выкупіць праект цалкам. Але наш трубач
грамадзянства не памяняў. І ў час першай дзеі-інсталяцыі на
балкон выйшлі пажы ў касцюмах колеру гарадскога герба.
Перш чым падысці да інструмента, трубач развесіў штанда
ры ва ўсіх чатырох напрамках. І толькі потым, роўна ў 12 га
дзін, прагучалі тры сігналы.
Так цяпер адбываецца кожны дзень. У поўдзень па на
ваколлі раздаецца сігнал горада. Пляцоўка трубача раз
мяшчаецца на шостым паверсе судзейскай вежы Цэнтра
алімпійскага рэзерву па веславанні, каля Вяслярнага ка
нала. Падчас прэзентацыі новага праекта ў арганізатараў
пыталіся, чаму гарадскі вяст ун прапісаўся менавіта тут, а
не ў цэнтры горада, напрыклад, каля ЦУМа, дзе ёсць вы
сокая вежа з гадзіннікам, а нас упраць — гарадская славу
тасць: ліхтаршчык, які вечарам запальвае святло ўручную.
Аляксандр Скіндзер заўважыў, што Вяслярны канал — гэ
та ж таксама не ўскраіна, а хутчэй цэнтр. Тут, напрыклад,
праходзіла галоўная дзея падчас святкавання тысячагод
дзя горада. І яшчэ каля вады цудоўная рэхалакацыя, якая
ўзмацняе гук: як вядома, нав ат спевы над вадой гучаць
мацней і прыгажэй. «Калі справа знойдзе водгук у гара
джан і турыстаў, магчыма, трубач з часам памяняе дысла
кацыю. Важна раскруціць праект», — кажуць арганізата
ры. У любым выпадку пад гук трубы з’явіцца дадатковая
нагода згадаць гісторыю малой радзімы, звярнуцца да яе
мінулага. У зоне дасягнення гуку знаходзяцца цяпер тры
школы, а значыць, ёсць пат энцыйная аўдыторыя для па
добных экскурсаў.
Зас таецца дадаць, што праект ажыццёўлены на ахвя
раванні, а трубач будзе працаваць як валанцёр без усякай
аплаты. Для роднага горада.

Уладзімір Сцяпан
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«Разумнае»
асвятленне
для Навагрудка

belayarus.by

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 сёння Навагрудак актыўна жыве і сваім сучасным жыццём.
Важна заўважыць, што горад, яго адміністрацыя аператыўна рэагуюць на найноўшыя
прапановы ў галіне горадабудаўніцтва. Такія новаўвяд зенні лёгк а знаход зяць
сабе месца ў гарадской інфрас трукт уры. Як і ў цэлым — у гарадскім жыцці.

Навагрудак. Выгляд з вышыні.
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Л

ет ам мін улаг а года,
у межах правядзен
ня Рэсп убліканска
га экалагічнаг а фо
рум у, у Нав агрудк у
адбылося ўрачыстае
адкрыццё гарадскіх
вул іц, аснаш чан ых
сіст эмай «разумнага» святладыёднага
асвятлення. Мадэрнізацыя гарадскога
асвятлення была праведзена паводле
праекта «Падтрымка зялёнага горада
будаўніцтва ў малых і сяр эдніх гара
дах Беларусі» («Зялёныя гарады»), які
фінанс уецца глабальным экалагічным
фондам і рэалізуецца Праграмай раз
віцця ААН у партнёрс тве з Мініст эр
ствам прыр одн ых рэс урс аў і ахов ы
нав акольн аг а асяр одд зя Рэсп убл ік і
Беларусь. Паспрабуем высветліць, на
колькі сябе апраўдала гэтае тэхнічнае
рашэнне.
На думку Андрэя Леановіча, прад
стаўніка кампаніі-падрадчыка, ужо са
жніўня 2019-га пазітыўны вынік пра
цы сіст эмы «раз умнаг а» асвятлення
стаў відав очны. Штомесяц кампанія
збірала паказанні з прыбораў уліку па
ўсіх свяцільніках і шафах кірав ання,
фікс ав ала іх у адпав еднай праграме.
Галоўны вынік на сённяшні момант —
усе ўсталяваныя свяцільнікі, а таксама
іншае абсталяванне працуюць у штат
ным рэжыме, усё асвятленне цалкам
адпавядае пат рабав анням саніт арнагігіенічных нормаў.
«Тая сіст эм а, якая был а ў гор а
дзе раней, шматлікім пат рабав анням
не адпавядала, — гаворыць Андрэй Ле
ановіч. — Сёння ж, пры тым, што мы
значна павялічылі асвятленне па ўсім
горадзе, асабліва на самых загружаных
участках, мы бачым эканомію электра
энергіі. У параўнанні са старымі энер
газатратнымі лямпамі гэтая эканомія
як мінімум 30%. Абсталяванне працуе
па зададзеным графіку — ён мяняецца
ў залежнасці ад час у су так. У зімовую
пару, вядома ж, назіраем павышэнне
спажывання, што нат уральна, бо ў су
тках у гэты перыяд больш цёмных га
дзін».
Акрам я значн ай эканом іі элект
раэнергіі падрадчык адзначае і шэраг
іншых пераваг у працы новай сістэмы
асвятлення. Па-першае, гэта бяспека і
камфорт.
«Калі вы паглядзіце на гарадскія ву
ліцы, якія пакуль засталіся са старымі
свяцільнікамі, то адзначыце ашалам

Схема «разумнага» асвятлення вуліц Навагрудка

ляльную розніц у ў якасці асвятлення.
Па-друг ое, від ав очна яго раўнамер
насць. Мы шчыльн а пап рац ав ал і з
прадс таўнікамі Дзяржаў т аінспекцыі,
вывучылі статыстыку. І найбольш ава
рыйна небяспечныя дарожныя ўчаст
кі альбо падсвятлілі дадаткова, альбо
пакідаем на ноч працаваць асвятленне
ў штатн ым рэж ым е. Пры тым, што
на іншых участках яно прыглушаецца.
Такім чынам, і эканомім, і забяспечва
ем бяспек у», — адзначае Андрэй Леа
новіч.
Аляксандр Грыц, намеснік старшы
ні Навагрудскага выканкама, лічыць,
што чаканні ад увод у ў дзеянне сіст э
мы вулічнага асвятлення апраўдаліся.
Па яго словах, асветленасць вуліц ад
назначна змянілася ў лепшы бок. Ра
ней часцяком былі нараканні па асвет
ленасці асобных участкаў у гор адзе,
у прыватнасці, скрыжаванняў. Цяпер
гэтыя праблемы там, дзе прац уе «ра
зумнае» асвятленне, выр ашан ы. Усё
дыстанцыйна кіруецца, лёгка рэгулю
ецца, сістэма працы вельмі зручная.
«Кал і ран ей усё выр аш ал ас я ру
більнікам — і горад на ноч апускаўся ў

цемру, то цяпер мы ў любы час можам
аптым альна рэг ул яв аць асвятленне.
Для нас найлепшы паказчык эфектыў
насці працы — гэта адс утнасць скаргаў
з боку насельніцтва. І калі раней на гэ
ты конт былі такія нараканні, то цяпер
іх ням а, — падк рэсл ів ае Алякс андр
Грыц. — Пра экан ам ічн ы складн ік
пак уль каз аць не буд у, не хач у забя
гаць наперад. Здзейснім маніторынг
на працягу года і потым ужо прывя
дзем канкрэтныя лічбы».
Пак уль «раз умным» асвятленнем
ахоплены цэнтральныя гарадскія ву
ліц ы і ўязн ыя шлях і ў Нав аг руд ак.
Але выканкам мае намер працягв аць
працу па пошуку сродкаў, каб забяспе
чыць такім жа сучасным асвятленнем
увесь горад.
Вікт ар Таліш, галоўны энергетык
Нав агрудскай жыллёв а-кам унальнай
гаспадаркі, адзначае камфорт пры аб
слугоўванні новага асвятлення:
«Сіст эма ў працы вельмі зручная.
Не трэб а цяпер па званк у на нешт а
рэагав аць, ездзіць ночч у па горадзе
і гляд зець, якія ліхт ары не гар аць.
Мы адразу ўсё бачым у ІТ-дадатк у і
можам аператыўна дыстанцыйна рэ
агаваць».
Ален а Сялев іч, перш ы нам есн ік
старшыні Нав агрудскаг а выканкама,
адз нач ае важн асць інф арм ац ыйн ай
працы пры ўкараненні інавацый. Па яе
словах, «разумным» святлом ужо ціка
вяцца не толькі ў Нав аградк у, але і ў
іншых рэгіёнах. І ў выканкаме гатовыя
дзяліцца досведам.
беларусь.belarus
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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

«Мы гатовыя да таго, каб да нас пры
язджалі і цікавіліся тымі інав ацыямі,
якія ўжо ўкаранёныя ў горадзе. Нядаў
на правялі на гэт ую тэму семінар на ба
зе нашага каледжа, і рыхт уемся да та
кога ж семінара ў горадзе Лідзе — кажа
Алена Сялевіч. — Мы нацэленыя на тое,
каб жыхары разумелі, што, як і навош
та з’яўляецца ў горадзе. Так, яны бачылі
маляўнічае адкрыццё вуліц з «раз ум
ным» святлом. Так, яны бачаць, што
стала святлей і больш бяспечна. Але
хацелася б, каб гараджане яшчэ і экана
мічную выгаду разумелі. Так што працу
ў гэтым кірунку будзем працягваць».
Па словах Аляксандра Грыца, пра
ца ў сферы энерг аэ фект ыўнасц і су
месна з праект ам «Зялёныя гарады»,
сапраўды, будзе працягну тая. Цяпер,
напрыклад, ідзе падрыхтоўка да ўста
ноўкі «раз умных» лічыльнікаў улік у
рэс урс аў у двух жылых шматкват эр
ных дамах.
Акрамя гэтага, у выканкаме высока
ацанілі распрацаваную спецыялістамі
праект а канц эпцыю трансф арм ацыі
цэнтральнай часткі Навагрудка. Кан
цэпцыя, мяркуецца, дапаможа зрабіць
цэнтр горада больш прывабным як для
мясцовых жыхароў, так і для турыстаў.
«Таксама для нас бачыцца важным
развіццё веларуху ў горадзе і адпавед
най для яго інфрас трукт уры. Будзем
працаваць у гэтых напрамках, адшук
ваць сродкі на рэалізацыю новых пра
ектаў», — заключае намеснік старшыні
Навагрудскага выканкама Аляксандр
Грыц.
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Водгукі па сутнасці
Віктар Гаўрош, кіроўца:
— Пра маюч ую адб ыцц а зам е
ну свяцільнікаў мы ведалі (чыт алі ў
мясцовай газеце), і адразу заўважылі
змены пасля іх мантаж у. Жывем мы
ў раёне «Паўднёвы Захад», а праца —
на іншым канцы горада. Паколькі ўсе
навучальныя ўстановы і прадпрыем
ствы пачынаюць працу ў 8.00, плынь
людзей і машын па раніцах велізар
ная. Яшчэ год там у падч ас ран іш
ніх лют аўс кіх тум анаў разглед зець
пешаходаў, якія ідуць на прац у або
на вучобу ў школу, было вельмі цяж
ка. Цяпер сіт уацыя змянілася, новае
асвятленне для нашага горада вельмі

акт уальнае. Ужо не баішся адправіць
дачк у ў школ у самас тойна, бо ўпэў
нены, што яна ідзе па асветленай ву
ліцы.
Вольга Савасцюк, пешаход:
— Жыв у ў прыв атн ым сект а
ры горада. Вельмі рад уюць зменам,
якія адбыв аюцца. Вядома ж, адразу
заў важыла на цэнтральных вуліцах
горада новыя свяцільнікі. Але яшчэ
рад уе, што і наш прыв атны сект ар,
які на ўскраіне горада, таксама стаў
святл ей. Ужо зручн а і позн а веч а
рам прайсціся пешш у. Спадзяемся,
з часам усе невялікія вуліцы таксама
лепш будуць асвятлены.
Кам ент ар Іван а Філ юц іч а, экс
перта па энергаэфектыўнасці праек
та «Зялёныя гарады»:
— Мы лічым, што досвед, атры
маны Навагрудкам пры мадэрнізацыі
вулічнаг а асвятлення, будзе карыс
ны і іншым беларускім гарадам. Уся
го ў Беларусі эксплуат уецца не менш
за 500 тысяч свяцільнікаў вулічнаг а
асвятлення, і сумарнае спажыв анне
імі электраэнергіі складае адчуваль
ную велічыню — дзясяткі мільёнаў
кілав ат-гадзін у год. Значная частка
названага абс талявання мае патрэбу
ў мадэрнізацыі. А паслядоўнае павы
шэнне энергаэфектыўнасці вулічнага
асвятлення з укараненнем сучасных
святлодыёдных свяцільнікаў і сіст эм
аў т аматычнаг а кірав ання дазволіць
як знізіць спажыванне электраэнер
гіі і, такім чынам, выдаткі мясцовых
бюдж эт аў, так і пав ыс іць узр ов ень
бяспекі і камфорт у на вуліцах нашых
гарадоў.
Уладзімір Міхайлаў

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

Бел ар усь і ААН: прае кт ы

Час набываць
зялёнае
Праект ПРААН выпускае першы ў Беларусі метадычны
дапаможнік па «зялёных» закупках

Л

Люб ая мэт а ўстойл ів аг а разв іц
ця звязана з тымі ці іншымі таварамі,
працамі ці паслугамі. Таму пры іх да
сягненні нам спатрэбяцца прынцыпы
«зялёных» закупак. У гэтым упэўненая
Юлія Амяльчэня, кандыдат юрыдыч
ных навук, нацыянальны канс ультант
прае кт а ПРАА Н «Зялён ыя гар ад ы».
Юлія Амяльчэня — аў тар «Метадыч
ных рэк аменд ац ый па арг ан із ац ыі і
правядзенні зак упак тав араў (раб от,
паслуг) з выкарыс таннем прынцыпаў
«зял ён ых» зак уп ак». Дак ум ент быў
распрацаваны ў рамках праекта і з’яў
ляе цц а перш ым практ ычн ым дап а
можнікам на дадзеную тэму, выпушча
ным у Беларусі.
Краіна ў апошнія гады дэманс труе
ўпэўненую цікавасць да «зялёнага» рос
ту ва ўсіх сектарах. У прыватнасці, На
цыянальная страт эгія ўстойлівага раз
віцця (да 2030 года) уключае пыт анні
ўкаранення «зялёных» прынцыпаў у эка
номіку. Нездарма ў заканадаўстве тэрмін
«зялёныя закупкі» ўпершыню з’явіўся ў
палажэннях Нацыянальнага плана дзе
янняў па развіцці «зялёнай» эканомікі ў
Рэспубліцы Беларусь да 2020 года.
— Устойлівае развіццё можа быць
забясп еч ан а з дап амог ай «зял ён ых»
зак упак, якія ажыццяўляюцца з роз
ных фінансавых крыніц, — кажа Юлія
Амяльчэня. — У цэлым прымяненне
прынцыпаў «зялёных» зак упак дазво
ліць пал епш ыць якасць жыцц я на
сельніцтва і захаваць навакольнае ася
роддзе, атрым аць выг ад у: дзяк уючы
эканоміі рэс урсаў, укараненню інава
цый, узмацненню канкурэнцыі. Акра
мя таго, дзякуючы «зялёным» закупкам
павышаецца эфектыўнасць выкары
стання бюдж этных сродкаў і сродкаў
дзяржаўных пазабюджэтных фондаў.
На думк у Юліі Амяльчэні, прын
цыпы «зялёных» зак упак нес умнен
на паспрыяюць зніж энню адмоўнаг а

ўздзеяння на навакольнае асяроддзе,
будуць стымуляваць актыўнае ўкара
ненне інавацый на рынку, выкарыстан
не энергаэфектыўнага абсталявання і
альтэрнатыўных крыніц энергіі.
Сёння ў большасці выпадкаў асноў
ным крытэрыем пры закупках энерга
эфектыўнага абсталявання па-раней
шаму з’яўляецца кошт. Пасля таго, як
абсталяванне ўстаноўлена і зманціра
вана, пытанні, звязаныя з выдаткамі
на яго эксплуат ацыю, практычна ні
колі не ўлічваюцца. ПРААН у Беларусі
адыходзіць ад такой практыкі і дэман
струе іншыя прык лады падыход у да
закупак. Так, праектам «Зялёныя гара
ды» пры выбары пас таўшчыкоў «ра
зумнага» энергаэфектыўнага вулічна
га асвятлення для горада Навагрудка
ўлічваўся не толькі кошт абсталяван
ня, але і яго энергаспажыванне, іншыя
выдаткі. Нават кошт утылізацыі. І такі
падыход сапраўды дапамог выбраць
найлепшае тэхнічнае рашэнне.
Прынц ып ы «зял ён ых» зак уп ак
выкарыстоўваліся і ў іншых праектах
ПРАА Н у Беларусі. Гэт а, напрыклад,
цеплат эхнічная мадэрнізацыя школы
ў Дзяржынску (праект ЕС — ПРАА Н
«Энергаэфектыўнасць у школах»), ар
ганізацыя вытворчасці офіснай папе
ры з другасных рэсурсаў на папяровай
фабрыц ы ў Барыс ав е (прае кт ЕС —
ПРААН «Садзеянне пераходу Рэспуб
лікі Беларусь да зялёнай эканомікі»).

«Зялёныя» закупкі —
разумныя суадносіны
кошту і якасці для атры
мання выгады не толькі
для канкрэтнай арганіза
цыі, але і для грамадства
ў цэлым, эканомікі,
навакольнага асяроддзя.

— Што тычыцца мет адычных рэ
камендацый, то гэт а першая спроба ў
Беларусі сістэматызаваць масіў закана
даўс тва аб зак упках, вызначыць праб
лемныя моманты і аспекты, дзе трэба
сцерагчыся парушэнняў, вылучыць гру
пы пат раб ав анняў да ўмоў ажыццяў
лення закупак, у рамках якіх мы можам
іх практыкав аць, — распавядае Юлія
Амяльчэня. — Яны распрацав аныя ў
адпав еднасц і з нац ыянальн ым зак а
надаўствам аб закупках тавараў, работ
або паслуг, антыманапольным закана
даўствам, заканадаўствам аб тэхнічным
нармаванні і стандартызацыі, а таксама
з улікам патрабаванняў наднацыяналь
ных актаў, у прыватнасці, Дагавора аб
Еўразійскім эканамічным саюзе.
Юлія Амяльч эн я зак лік ае не за
бываць пра канчатковага спажыўца, з
пазіцыі якога «зялёныя» зак упкі ўяў
ляюць непасрэдны ўдзел у дасягненні
экалагічных мэтаў дзяржавы, паколькі
гаворка ідзе пра засваенне бюджэтных
сродкаў. З іншага бок у, дзяк уючы на
быццю тавараў, работ, паслуг на прын
цыпах «зялёных» закупак паляпшаецца
якасць жыцця насельніцтва, у тым ліку
за кошт зніжэння шкоднага ўздзеяння
на навакольнае асяроддзе, паляпшэння
здароўя грамадзян і ўмоў іх працы.
Алег Багамазаў
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Масленіца —
свята
шматаблічнае
Імправізацыя
на блінную тэму

З

Духмяныя, пругкія, сонечныя...

З пачаткам вясны ў Беларусі
па традыцыі адсвяткавалі
апошні дзень Масленіцы —
найстаражытнейшага славянскага
свята, якое бярэ пачатак
з дахрысціянскай пары
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З кім бы з сяброў і знаёмых ні зносілася, на пытанне —
якая ежа запомнілася з савецкага дзяцінства, большасць ад
казвае: смажаная бульба і маміны бліны ў Масленіцу. У тыя
гады гэтае свята, вядома ж, шырока не святкавалася ва Укра
іне, адкуль я родам: пара была атэістычная. Але ў сем’ях тра
дыцыя існавала. Так захоўваліся адгалоскі вераванняў на
шых продкаў. Мне не забыць і словы, якія паўтараліся ў маёй
сям’і: без бліна — не Масленіца. Так казала Марыя Пятроўна,
мая мама. А тата, Міхаіл Стэфанавіч, дадаваў: так, вясновы
сонцазварот… Гэта значыць, што сонца і цяпло вяртаюцца.
Добра памятаю: за вакном — капеж, а ледзяшы «зубамі»
звісаюць з даху, і прама на вачах, здаецца, робяцца карацей
шымі ад сакавіцкага сонца, а то і зусім падаюць на карніз.
Гукі ледзяшоў, якія разбіваюцца, вабяць на вуліцу. Я крыху
хвалююся, што не дастанецца мне ніводнага, каб таемна ад
бацькоў, за якім-небудзь вуглом дома паласавацца ледзяной
палачкай-стукалачкай — жаданай заменай цукеркам і для
мяне, і для маіх сяброў-аднагодкаў.
Час абедзенны, і на вуліцу не выпусцяць, пакуль не паясі.
Такой дісцыпліне я ахвотна падпарадкоўваюся: бо на абед —
танюткія бліны.
Сяджу за вялікім сталом, на якім стаіць электрычная
плітка, і назіраю, як мама збіраецца пячы бліны. У міску раз
біваюцца яйкі, сыплецца трохі солі і цукру, ільецца малако,
дадаецца мука… Мама дае мне венчык, і я пачынаю ім кру
ціць у місцы. Венчык выслізгвае з непаслухмяных дзіцячых
пальцаў, і мама дае мне відэлец… Нарэшце наша цеста гато
вае, усе камячкі зніклі. Яно такое вадкае, што я не разумею,
як з яго спячэцца блін, які не рвецца. Добра памятаю маміны
словы: раблю «ўсё на вока», калі яна мне тлумачыла пазней,
як замясіць для такіх бліноў цеста.

традыцыі
Вось ужо чыгунная пат эльня раза
грэта і змазана топленым маслам. Для
таго выкарыстоўваліся гусіныя пёры:
сіліконавых пэндзлікаў не было ў тыя
часы. Так мам у навучыла рабіць мая
баб ул я Агр аф ен а, якая зас тав ал ас я
жыць у вёсцы. Мама вылівае цеста на
патэльню, яно чароўна расцякаецца па
ёй, і я бачу дробныя бурбалкі… І вось
ён — першы блін у маленькія дзірач
кі. Глядзі, кажа мама, ён як сонейка…
Спрытна кладзе мне яго на талерк у, у
сяр эдзін у — кав алачак смет анкав аг а
масла, хутка складвае напалам, а потым
яшчэ раз ок… Я кус аю гар ачы блін з
кутка, масла цячэ па пальцах і падбаро
дзі. Мама смяецца шчаслівым смехам. Я
таксама смяюся…
Блінамі, але ўжо без масла ды іншых
гарніраў, мы дзяліліся з сябрамі на ву
ліцы, калі, вядома, было нам дазволена.
Глядзелі праз іх, прак усіўшы пасяр э
дзіне дзірку на сонца, а потым патроху
адшчыквалі пальцамі кавалачкі і кідалі
птушкам. Бывала, і коткам трохі даста
валася, а то й сабакам, калі яны з’яўля
ліся. Аказваецца, як потым я прачытала
ў нейкай кнізе, першы блін продкі нашы
на Масленіцу аддавалі птушкам: яны ж,
пасярэднікі паміж Небам і Зямлёй, блі
жэй за ўсё да продкаў.
Я не ведаю ніводнага чалавека, які
не любіў бы бліны. У маім асяр оддзі
ўсе ім рады — дзеці, унукі, хрэснікі,
пляменнікі і, вядома, сябры. Адзін з іх
часам ўзгадвае, як аднойчы на Маслені
цу я напекла цэлую гару «танцуючых»,
сонечных бліноў. Гэта маё асабіста вы
значэнне бліноў, якія ўдаліся. Бяр эш
такі аранжавы блін у рук у, абавязко
ва прамаслены, адрываеш кавалачак,
а ён — быццам танчыць. Бо мяккі ды
пругкі адначасова, таўшчынёй з пало
ву санціметра. Вось такую я пяку аль
тэрнатыву блінам тонкім, карункавым,
так званым наліснікам. Гэты рэц эпт,
варыяцыя «кіслых» бліноў на драж
джах, мне дас таўся ад бабулі Аграфе
ны, светлая ёй памяць. Іх можна есці з
топленым маслам, смятанай, варэннем,
мёдам. Як каму падабаецца.
Добр а пам ят аю, як уперш ын ю
пакашт авала бліны са смят анай і ва
рэннем з чорных пар эчак у гасцях у
аднак ласніцы Іначкі. Мы запів алі іх
малаком і весяліліся ад таго, што нашы
пальцы і раты былі перамазаныя кіс
ла-салодкім гарнірам. А вось з мёдам
бліны любіў мой сын Багдан, калі быў
маленькім. І яго сын Мішка па гэты час

Масленіца ў Гродзенскім агратурыстычным комплексе «Гарадзенскi маёнтак Каробчыцы »

аддае перавагу блінам з мёдам таксама.
Праўда, падабаюцца нам яшчэ і бліны
з стронгай альбо сёмгай. І з чырвонай
ікрой... Але гэтыя «гарніры» мы сталі
ўжываць параўнальна нядаўна. І нават
блінны торт з імі я рабіла. Ён усім маім
блізкім спадабаўся.
Ужо ў Беларусі я паспытала бліны з
грыбной мачанкай. А яшчэ на мясным
булёне з кавалачкамі вясковай, «паль
цам піх анай» каўб асы і свініны. Але
пасля тых маміных бліноў у дзяцінстве
я нідзе больш не ела такіх смачных, як
у сям’і нашых сяброў Буськоў з вёскі
Жарабковічы, што ў Лях авіцкім раё
не на Брэстчыне. За гады жыцця гэ
тыя цудоўныя людзі для нас сталі як
родныя. Рэгіна Сцяпанаўна ўжо цяпер
адна, Віт аль Іванавіч, былы старшы
ня ВВК «Жарабковічы» з жыцця пай
шоў. Светлая і яму памяць, як і маім
бацькам. Дык вось, яе бліны — проста
песня! А замешвае іх Рэгіна на малоч
най сыроватцы. Бліны атрымліваюцца
пяшчотныя: тонкія, духмяныя, смак
збалансаваны. Ясі іх і, здаецца, не мо
жаш насыціцца: такія смачныя. А калі
ляжаць на талерцы горкай, то іх хваліс
тыя краі глядзяцца эстэтычна і цешаць
вока. Раней у Рэгіны была і свая каро
ва. Масла сметанкавае яна ўзбівала са
ма, тварог, яшчэ і смятану, і вытанча
ныя сыры рабіла. А якое малако было

салодкае, тлустае! Усёй гэтай смакатой,
якая ў вёсцы даецца напружанай і кар
патлівай працай, мы не раз частаваліся.
Рэгіна — гаспадыня ветлівая, шчодрая.
І калі за сталом іншым разам збіраемся
з сем’ямі яе сыноў-блізнят Аляксандра
ды Івана, то бліны як частка пачаст ун
каў і на Масленіцу — у цэнтры стала.

Сэнсы і сімвалы
Масленіца — свята шматаблічнае, і
яно ўмяшчае ў сябе розныя сэнсы і сім
валы. На сённяшні дзень у ім злучыліся
паганскія і хрысціянскія традыцыі бе
ларусаў. З аднаго боку, гэта свята закан
чэння зімы, абуджэнне прыроды да но
вага жыцця, з другога — апошні дзень
перад Вялікім пастом. Нашы продкі ла
дзілі Масленіцу як услаўленне бога сон
ца — Ярылы. Па іншай версіі — Вялеса,
апекуна хатніх жывёлаў.
Царква практычна нічога не памя
няла ў гэтым паг анскім свяце. Пасля
прыняцця хрысціянства яно было асве
чана і напоўнена новымі ідэямі. Мас
ленічны тыдзень стаў апошнім этапам
падрыхтоўкі да Вялікага паста. У хрыс
ція нс кай трад ыц ыі важн ы ду х оўн ы
аспект: вернікі за тыдзень павінны на
блізіцца да даравання ўсіх крыўд, пака
яння, прымірэння з блізкімі. Успомніць
памерлых і памаліцца за спачын іх душ.
беларусь.belarus
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А сам акт прабачэння вяршыўся ў Дара
вальную нядзелю: у гэты апошні дзень
Масленічнага тыдня прасілі прабачэння
ва ўсіх родных і блізкіх. Зіму ў нядзелю
праводзілі ды сус тракалі Вясну. Куль
мінацыяй свята было спаленне пудзіла
Зімы — яно ўвасабляла сабой усё нядоб
рае, што было ў жыцці людзей і ў нас са
міх. Нядзеля праходзіла вельмі шумна,
з песнямі і скокамі, з багатымі стравамі.
У календары няма канкрэтнай даты
святкавання Масленіцы ў Беларусі. Каб
яе вылічыць, трэба адняць ад даты Вя
лікадня восем тыдняў: гэта 48 дзён Вя
лікага паста і тыдзень непасрэдна Мас
леніцы. Сёлета Масленіца святкавалася
1 сакавіка. А Масленічны тыдзень па
чынаўся з 24 лютага.
У некаторых рэгіёнах Беларусі гэтае
свята называюць па-іншаму — Сырні
ца, Маслёнка. У царкоўным праваслаў
ным календары яго называюць «Сыр
най седміцай».
Мяса на святочным тыдні, у якога
яшчэ ёсць і назва мясапусны, есці за
баранялася. Дазвалялася рыба і малоч
ныя прадукты. А вось бліны — сімвал
Сонца, набыв алі асаблівы стат ус. Іх
пачыналі пячы ўжо з панядзелка. Елі
з маслам, смятанай, мёдам, варэннем,
тварагом. На здароўе і на радасць!
Адкуль пайшла назва свята — Мас
лен іц а? Адк аз шук айм а ў вёск ах. У
вясковых жыхароў, хто трымаў гаспа
дарку, да пачатку вясны каровы паспя
валі ацяліцца, таму малако і малочныя
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Смачныя бліны

Каларытны блінар на свяце ў Брэсце

прадукты былі на стале галоўнымі. Ад
сюль, як лічаць даследчыкі, і пайшла
назва — Масленіца.
Кожн ы дзень Маслен іц ы, як пра
тое раск азв аю ць і на сайц е: «Усё
пра адпачынак і турызм у Беларусі»
(http://probelarus.by), унікальны і на
поўнены сакральным сэнсам. Напрык
лад, пан яд зелак, яго яшчэ наз ыв ал і
«Сус трэча», лічыўся сімвалічным па
чаткам Масленіцы. У той дзень рабілі
пудзіла, якое ўвасабляла марозную Зі
му. Аўторак называлі «Зайгрыш»: з гэ
тага дня можна было пачынаць хадзіць
у госці. Серада — «Ласунак» — закліка
ла гатаваць больш бліноў і запрашаць
больш гасцей. А яшчэ ў серад у пры
нята было наведваць цешчу, адсюль і
пайшоў знакаміты выраз «да цешчы на
бліны». У той частцы краіны, дзе свят
каваць пачыналі з чацвярга, «цешчы
ным» днём была пятніца. У чацвер, які
назыв алі «Шыр окім» або «Тоўс тым»
дагаджалі сваім хатнім жывёлам. Для
іх нав ат спецыяльна пяклі бліны. Да
таго ж у чацвер аб’язджалі маладых жа
рабцоў, гэты дзень лічыўся найбольш
спрыяльным для такога занятка.
У нек ат орых раён ах чацв ер быў
днём бабуль-павіт ух. Дзеці, якія з іх да
памогай з’явіліся на свет, прыходзілі да
іх у госці з пачаст ункамі, а потым каталі
на санках па вёсцы.
Пятн іц а — ці «Цеш чын ы веч а
ры» — была часам, калі маладая сям’я
наведвала родных нявесты. Калі зяць

не прыязджае ў гэты дзень да цешчы —
гэта ўспрымалася цёшчыным бокам як
абраза, якая магла стаць прыч ынай
разладу дзвюх сем’яў. У субот у насту
палі «Залоўкіны вячоркі». Усе хадзілі
адзін да аднаго ў госці, каталіся на ко
нях, на санках.
На Масл ен іц у існ ав ал а вял ік ая
колькасць самых розных абрадаў. На
шы продкі лічылі, што працаваць днём
на Масленічным тыдні можна, але вось
вечары — толькі для забав аў. У гэты
час на працягу тыдня ўсе хадзілі ў гос
ці, у вёсках ладзіліся гульні, а моладзь,
паў таруся, каталася на санках, арэлях,
конях.
Адным з самых цікавых Масленіч
ных звычаяў, якія існавалі на беларус
кай зямл і, было «цяг анне калод ак».
Гэт ам у выпраб ав анню падвярг аліся
маладыя хлопцы, якія доўга не жані
ліся. Ім на нагу прывязваўся кавалак
бервяна — з ім яны павінны былі ха
дзіць па вёсцы. У некаторых рэгіёнах
гэты кавалак бервяна цягалі жанчыны
і прывязвалі яго першаму сустрэчнаму
нежанатаму хлопцу. Той, хто не жадаў
«цяг аць калодкі», павінен быў адк у
піцца грашыма альбо пачаст ункам. У
іншых раёнах хлопцы, якіх прым усі
лі прымераць «калодкі», павінны былі
заходзіць у тыя хаты, дзе жылі нез а
мужнія дзяўчаты, і пат раб ав аць па
част унак. Калі хлопец з «калодкай» не
спыняўся ля хаты такой дзяўчыны, гэта
лічылася непавагай да яе.

традыцыі
Любілі на Масленіц у і гульні з пе
раа пран ан нем. Вяск оўц ы апран ал і
маскарадныя касцюмы і зая ўляліся ў
чыю-небудзь хат у. Калі гаспадары ма
рудзілі з пачаст ункам, то пачыналася
жартаўлівае спусташэнне дома — рас
кідваліся рэчы, перастаўляліся побыта
выя прадметы. Кожнага сустрэтага на
вуліцы чалавека такая кампанія валіла
ў гурбу і націрала снегам шчокі і нос.
Сёння Масленічныя традыцыі не
такія моцныя, але ўсё ж гэтае свята паранейшам у яркае, шумнае, вясёлае. І
год ад года — ва ўсё большай пашане ў
беларусаў. Святкаванне Масленіцы за
клікае прачнуцца пасля зімовай спяч
кі, падрыхт ав ацца да нов ай вясны, а
значыць, і да і новага жыцця.

І я там была, назірала…
Бліны асабіста я пякла з чацвярга.
Сям’ю песціла. Гатавала нават тонкія,
карункавыя: на гэты раз усё ж удало
ся мне іх асвоіць. І, вядома ж, бабулі
ны: тоўстыя, танцуючыя. Для тых блі
ноў захацелася зрабіць з сметанковага
свойскага масла, якое прадаюць малоч
ніцы на Камароўскім рынку, масла топ
ленае, якое ў Індыі называюць гхі. Ужо
не раз рабіла яго згодна традыцыі, якая
існуе там, адт уль з мужам і прывозілі
гхі. Вельмі смачнае і карыснае масла для
спажывання нават пры павышаным ха
лест эрыне. Лечыць страўнік, печань,
іншыя праблемныя месцы ўнутры цела.
На Камароўку я і адправілася ў субот у.
Плошча перад рынкам пераў тва
рылася ў кірмаш, дзе лунаў водар блі
ноў. Гучала музыка, чуліся вясёлыя
песні, прыпеўкі. Я абышла кірмашо
выя шэрагі, дзе прама на вачах пяклі
ся класічныя бліны. Не ўтрымалася і
купіла адзін невялічкі з чырвонай ік
рой. Былі бліны і са смятанай, і з мё
дам. Можна было пакаштаваць роз
накаляр овых бліноў, прыг ат ав аных
па ўнік альн ых рэц эпт ах з розн ым і
начынкамі, для мяне нязвыклымі. З
вострай бурачнай, з крэв еткамі, ва
рэннем з хваёвых шышак і дзьму хаў
цоў. У меню такс ам а была і свежая
выпечка, прысмакі, квас і збіцень. Для
тых, хто яшчэ спажывае мяс а, сма
жыліся шашлыкі са свініны. І да тых
мангалаў стаяла чарга, як, зрэшты, і
па каву. Прызнаюся, пахі луналі пры
емныя. На свяце было шмат забавак:
карагоды, перацягванне каната, скачкі
ў мяшках і праз вялізныя скакалкі, ін

шыя спартыўныя гульні ды конкурсы.
Асаблівую атмасферу гулянням нада
валі скамарохі, аніматары. Пры Кама
роўцы можна было набыць і сувеніры
ад рамеснікаў. Я нават трохі пашкада
вала, што трэба спяшацца купіць мас
ла: у нашых з мужам планах наперадзе
быў басейн, парылка, і потым вячэра з
блінамі ў сястры.

Як у Рыме
не спалілі пудзіла Зімы
Масл ен іц а святк уе цц а ў розн ых
краінах. У кожнай — свае традыцыі. Да
прыкладу, у Англіі, як і ў нас, таксама пя
куць бліны. Прыходзіць яна за 47 дзён
да Велікоднай нядзелі і доўжыцца ўся
го адзін дзень у аўторак, галоўнае дзей
ства якога — бег з блінамі навыперадкі.
«Тлусты» аўторак, як яго назвалі даўно,
вельмі папулярны ў Вялікабрытаніі. У
пэўным месцы таго ці іншага горада па
чынае званіць «блінны звон». Пачуўшы
яго, усе гаспадынькі, якім ужо споўні
лася васемнаццаць гадоў, у фарт у хах і
капт урыках і з пат эльнямі ў руках бя
гуць да яго. Пры гэтым трэба не толькі
дабегчы першай, але яшчэ і мінімум тры
разы падкінуць блін на хаду. Пераможца
атрымлівае званне чэмпіёнкі «Блінных
перагонаў», якім можа ганарыцца да на
ступнага года (https://tonkostі.ru).
У гарадскім часопісе Afіsha. London
можна пачытаць пра англійскія трады
цыі Масленіцы, а таксама пра тое, хто
і калі сёлета ў Лондане смажыў бліны
па-руску, вадзіў карагоды і весела пра
водзіў зіму (https://afіsha.london).

А ў Рыме ў культ урна-адукацый
ным цэнтр ы «Франц ыск Скарын а»
29 лютага Масленіцу святкавалі ўпер
шыню. Фэст арганізавалі тамт эйшыя
беларусы на чале з кіраўніцай Цэнт
ра Нінай Пашчанкай і яе памочніцай
Вольгай Тыльковіч. Яна і была вядучай
праграмы. Вось як паведамляе пра тое
ў пісьме Ніна Пашчанка ў газет у «Голас
Радзімы», з якой супрацоўнічае: «Веся
ліліся дарослыя і дзеці. Італьянскія та
ты і госці ўпершыню паспыталі бліны
з рознымі начынкамі, нават вывучылі
слова «аладушкі». Елі таксама і драні
кі…».
З дзяцінства наша адрасатка добра
памят ае, як вес ела адзначалі Масле
ніц у ў Оршы, яе родным горадзе: «На
плошчы Ільнокамбіната стаялі палаткі
з блінамі і шашлыкамі. Быў і велізар
ны слуп, на які трэба было залезці, каб
зняць пеўня ці боты. Некалькі чалавек
узбіраліся на плечы адно аднам у, вы
будоўваючы лесвічку, а вышэй залазіў
самы спрытны. Колькі было няўдач, але
заўсёды знаходзіўся той, хто прым уд
раўся забраць падарунак. Выс тупалі і
самадзейныя калектывы ў нар одных
строях.
А потым спальв алася веліз арнае
пудзіла. Гэта запомнілася на ўсё жыц
цё. Мая мама і яе аршанскія сябры па
гэты час адзначаюць Масленіцу».
А пуд зіл а Зім ы ў сваі м рымс кім
Цэнтры беларусы ды іх госці так і не
спалілі: першаклашкі яе пашкадавалі.
Але ўсё роўна, было, кажуць, весела.
Валянціна Ждановіч.
Фота БелТА.

Развітанне з пудзілам Зімы мае глыбокае сімвалічнае значэнне
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З Уральска — дадому
З далёкага заходнеказахс танскага горада прывезены ў Беларусь парэшткі класіка беларускай літаратуры Змітрака Бядулі.
Восенню 1941‑га ў ваенным эшалоне з сям’ёй дабіраўся ён у эвакуацыю, ехаў ад Саратава за Урал, ды не даехаў: спынілася
сэрца. Інфаркт. Пад’язджаючы пад Уральск, раптоўна памёр, стоячы ў таварняку. 3 лістапада там, на гарадскіх
могілках, і быў пахаваны.

Б

што ў турме Змітр ок Бяд уля ў пры
цемненым калідоры неяк выпадкова,
краем вока ўбачыў Кузьм у Чорнаг а.
Сёння ж вядома: знакаміты раманіст,
і таксама класік беларускай літарат у
ры, арышт ав аны быў 14 кастрычніка
1938‑га, каля 8 месяцаў правёў у мін
скай турме, затым яго вызвалілі. Зміт
рок Бяд уля, відаць, хадзіў тымі ж ка

русі па справ ах беларус аў за мяжой.
У 2012‑м у Швейцарыі з падт рымкай
беларускіх дыпламатаў стварыў бела
рускую суполку. Хоць Аляксандр жы
ве і прац уе (інт эрнэт падказв ае: ця
пер — з бежанцамі ў аддзеле міграцыі)
больш за 10 гадоў у Швейцарыі (непа
далёк ад Цюрых а), мае жонк у-швей
царк у Мілену ды чацвёра дзяцей, ад
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Без малога 80 гадоў мінула з тае па
ры. І вельмі сімвалічна, што вяртанне
пар эшткаў Змітрака Бяд улі (Сам уіла
Яфімавіча Плаўніка) на Бацькаўшчы
ну адбылося ў хуткім часе пасля 75‑год
дзя Вызвалення Беларусі, калі рыхт у
емся мы адзначаць 75‑годдзе Вялікай
Перамогі. Самуіл Яфімавіч, вядома ж,
не быў героем той вайны — ён стаў ад

Змітрок Бядуля

ной з мільёнаў яе ахвяр. Не ўсе, праўда,
ведаюць: здароўе вядомага пісьменні
ка, сябра Янкі Купалы і яго паплечні
ка, падарвала не толькі жорсткая, раз
буральная энергетыка вайны. Яму ж,
аказв аецца, давялося ў перадв аенны
час перажыць шмат усялякіх трывог,
беспадс таўных абвінав ачв анняў, па
бываць і ў засценках НКУС. У кулуа
рах прэс-канферэнцыі, што ладзілася
27 лютага ў Дзяржаўным музеі гісто
рыі беларускай літарат уры (адразу ж,
як пар эшткі пісьменніка прыв ез ены
былі з Уральска ў Беларусь), пра тое
прыцішаным голас ам каз аў нам сын
клас ік а, 86‑гадов ы Яфім Сам уілав іч
Плаўнік. Сямейнае паданне гаворыць,
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Група беларускіх пісьменнікаў з Янам Райнісам (у цэнтры).
Злева ад яго ў першым радзе — Змітрок Бядуля. Мінск ,19 лістапада 1926 г.

лідорамі, у той жа час. І Кузьма Чорны
не дажыў да Перамогі: удзельнік вай
ны, ён памёр ад інс ульт у за пісьмовым
сталом 22 лістапада 1944 года ў вызва
леным ад ворагаў Мінску.
Мног ія СМІ пав ед ам іл і ўжо: са
згоды родных пісьменніка няпрост ую
справу эксгумацыі парэшткаў Змітрака
Бядулі, транспарціроўкі іх у Беларусь,
наступнага перапахавання на Радзіме
ўзяў на сяб е Фонд Марыі Магдалены
Радзівіл (Швейцарыя). Заўважым, што
арг аніз ацыю ўзначальв ае Алякс андр
Сапега, ураджэнец Бабруйска. Ён, да
рэчы, не толькі старшыня Фонд у, але
і сябар Канс ультатыўнага савета пры
Мініст эрс тве замежных спраў Бела

нак па справах часта бывае ў Беларусі.
Раней прыклаў шмат намаганняў, каб
на Бацькаўшчыну вярнуўся прах Маг
далены Радзівіл — знакаміт ай мец э
наткі, на грошы якой калісьці быў вы
дадзены ў тым ліку і паэтычны зборнік
«Вянок» Максіма Багдановіча. Жада
нае спраўдзілася гады тры там у, прах
княгіні Магдалены цяпер — у мінскім
рымска-каталіцкім храме Найсвяцей
шай Тройцы на Залатой Горцы (вядо
мы і як Касцёл Святога Роха). І помнік
Тад эвуш у Касцюшк у ў швейцарскім
гор ад зе Зал ат урн е 21 кастр ычн ік а
2017 года быў адкрыты ў многім дзя
куючы швейцарскаму беларус у Аляк
сандру Сапегу — з адметнай шыльдай
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тальніка-пана, падбухторваючы сялян
да паўстання.
Не ўсе, аднак, ведаюць, што ў Мін
ску, на сцэн е Перш аг а Бел ар уск аг а
дзяржаўнага тэатра (БДТ‑1 цяпер —
гэта Нацыянальны акадэмічны драм
тэатр імя Янкі Купалы) у 1937 годзе
пастаўлена была п’еса Змітрака Бяду
лі «Салавей». Драмат ургічны варыянт
аповесці пісьменнік рабіў у цеснай са
дружнасці з тэатрам. Леанід Рахленка,
які граў тады ролю Салаўя, быў і ад
ным з рэжысёраў, разам з Львом Літ
вінав ым (Гур эв ічам). Праз 30 гадоў
ён, ужо народны артыст СССР, якраз
на стар онках нашаг а часопіс а (тэкст
«“Сал ав ей” на сцэн е» — Бел ар усь,
1967, № 12. — С. 17.) дзял іўс я каш
тоўнымі ўспамінамі пра Змітрака Бя
дулю-драмат урга. У тэксце знаходзім
згадк у, што пісьм енн ік выз нач аўс я
дасціпнасцю ў размове, любіў вострае

як вы гав арыл і, каб усе перс анаж ы
дзейнічалі, а не толькі размаўлялі».
Зрэшт ы, суп рац а тая з тэа тр ам
был а для Змітр ак а Бяд ул і дал ёк а
не перш ай. Яшчэ ў 1914 год зе вый
шаў у свет яго сцэнічны абраз ок для
дзяцей «Смерць пас тушка» — і гэт а,
лічаць даследчыкі тэатра, быў адзін з
найпершых твораў беларускай драма
тургіі для дзяцей. Выключна цікавыя
факты, якія прыа дкрываюць малавя
домыя грані талент у Змітрака Бяд улі,
сведч аць пра ягон ае «наш ан іўс кае»
атачэнне, знаходзім у 1‑м томе «Гісто
рыі беларускага тэатра» (Мн., Навука
і тэхніка, 1983). Вядома, што пісьмен
нік пер ае хаў у Вільн ю нап рык анц ы
1912‑га, прац ав аў там у выд ав ецкім
таварыстве сакратаром газеты «Наша
нів а». А 27 студзеня 1913 года вілен
скі Белар уск і муз ычна-драм ат ычн ы
гурток упершыню прадс тавіў гледа

Алесь Сапега (справа) ля надмагілля Змітрака Бядулі

навук у 20–30‑я гад ы, і там саб рана
была велізарная картат эка (на 100 ты
сяч слоў), якая, аднак, загін ула ў га
ды вайны. У беларускіх школах вучні
цяпер знаёмяцца толькі з некаторымі
яго твор амі. Сяр од іх — знакаміт ае,
дар эв алюцыйнае апавяданне пра ко
лішнюю беднасць у беларускіх вёсках
«Пяць лыжак заціркі» ды рамантыч
ная аповесць «Салавей» (1927): пра та
ленавітага прыгоннага юнака Сымона
(дзеянне адбываецца ў першай пало
ве ХІХ стагоддзя), які ў сілу абс тавін
становіцца прыг онным акцёр ам, ды
не страчв ае вальналюбных памкнен
няў — і ўрэшце ўцякае з ках анай ад
жорстк аг а, бесчалав ечнаг а прыг ня

слоўца, жарт. І што жыў якраз у тым
раёне Мінс ка, у Доме спец ыял іст аў
на вугле вуліц Даўгабродскай ды Са
вецкай (будынак не ацалеў у вайн у,
на тым месцы цяпер — дом № 44 па
праспекце Нез алежнасці), дзе непа
далёк цяпер і вуліца, і плошча Зміт
рака Бяд улі. Леанід Рахленка ўспамі
наў развагі пісьменніка: «…Ведаеце…
якая пакута пісаць п’есы… нельга ме
ханічна аповесць ператварыць у п’ес у.
Апов есць апов есцю, а драма, браце,
зусім іншая рэч… У яе свае законы…
Вы раз умееце, неабходна піс аць но
выя дыялогі, маналогі, будав аць но
выя ўзаемаа дносіны паміж гер оямі,
шукаць масткі паміж сцэнамі, трэба,
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па-беларуск у і па-нямецк у: «Тадэвуш
Касцюшка. 1746–1817. Ад Беларускага
аб’яднання ў Швейцарыі. 2017 год».
Што мы вед ае м сённ я пра Зміт
рак а Бяд ул ю? Прыз нацц а, няш мат,
хоць да вайны выходзіла нямала яго
ных кніжак, а ў 1985–89 гадах паб а
чыў свет і 5‑томны Збор твораў. Бы
ла нагода: у 1986‑м адзначаліся 100‑я
ўгодкі класіка беларускай літарат уры.
А калі ў 2008‑м у Мінску выйшаў свет
ілюстраваны Ідыш-беларускі слоўнік,
у які ўключана каля 25 тысяч слоўні
кавых артык улаў і 50 тысяч слоў (яго
склаў спецыяліст у галіне мовы ідыш
і рэс таўр ат ар Алякс андр Астр авух),
то згадвалася: першы ідыш-беларускі
слоўнік на 8 тысяч слоў быў складзены
пры ўдзеле Самуіла Плаўніка (Змітра
ка Бяд улі), які выйшаў у 1932 годзе.
Пісьменн ік акт ыўна прац ав аў у яў
рэйскім сектары Беларускай акад эміі

Яфім Плаўнік — сын пісьменніка

чам «Паўлінк у» — «сцэнічны абразок
у двух акт ах Янкі Купалы». Прычым
на вечарынку спецыяльна быў запро
шаны і прыехаў з Санкт-Пецярбурга
сам аўтар. Віленскія беларусы падары
лі тады яму залаты гадзіннік з граві
роўкай. Паў торная ж прэм’ера, больш
даск аналая, прайш ла там 14 лют аг а
1914 года — і ўжо галоўную ролю вы
конв ала пец ярб ургс кая Паўл інк а —
Паўліна Мядзёлка. Тады і Якуб Колас,
і Змітрок Бядуля, працуючы ў «Нашай
нів е», піс ал і рэц энз іі на бел ар уск ія
спект акл і віленс каг а гуртк а. Апош
нім жа спект аклем яго (ішла Першая
сусветная вайна, і на пачатку верасня
1915‑га Вільня была ўжо акупав аная
беларусь.belarus
сакавік   2020
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нямецкімі войскамі) стала пастаноўка
«Залётаў» Вінцэнта Дуніна-Марцінке
віча: 25 студзеня таго ж года. Грунтоў
ную рэцэнзію на пастаноўку ў «Нашай
нів е» напіс аў Янка Купала. Прычым
у нев ял ічк ай рол і Мордк і-стал яр а,
мест ачков аг а яўр эя-рамесніка, упер
шыню выступіў на сцэне вядомы ўжо
ў той час беларускі пісьменнік Змітрок
Бядуля. Яго назіральнасць і добрае ве
данне жыцця дапамаглі стварыць яр
кі тып забіт ага жыццём чалавека. Па
слов ах Янкі Купалы, гэты перс анаж
выклікаў «шчыры смех скрозь слёзы».
Ну ці ж не дзіва: класік піша пра сябракласіка ў такім незвычайным амплуа!
Такая наша ўваг а да «тэатральнаг а
бок у» ў творчасц і Змітр ак а Бяд ул і —
не выпадков ая. Адзін з аў т ар аў гэтых
нат аткаў — Валянціна — у 1995 годзе
абар ан іл а канд ыд ацк ую дыс ерт ац ыю

рода. Пісаў, у прыватнасці, пра батлей
ку, аналізаваў айчынную драмат ургію…
Калі ў 1921 годзе мастацкім кіраўніком
Беларускага дзяржаўнага акад эмічнага
тэатра стаў рэжысёр і драмат ург Еўсціг
ней Мір овіч, Змітр ок Бяд уля ўвайшоў
у мастацкі савет тэатра — і з ім Язэп Ды
ла (пісьменнік, грамадскі дзяяч) ды Леа
польд Родзевіч (пісьменнік, драмат ург).
І вось жа якая надарылася потым са
Змітраком Бяд улем гульня лёс у! Чым
не пацвярджэнне знакамітай шэкспі
раўскай думкі, што жыццё — тэатр, і
людзі ў ім — акцёры. Усё склалася так,
што ў далёкім Уральску ў пару ваеннага
ліхалецця, на пачатку лістапада 41‑га ў
эвак уацыі аказаўся адзін з беларускіх
тэатраў: БДТ‑2 з Віцебска. У якім, да
рэчы, бываў, выступаў да вайны Зміт
рок Бяд ул я. А кал і рапт оўн а памёр
удалечыні ад Бацькаўшчыны, то якраз

На прэс-канферэнцыі ў Музеі літаратуры

«Змітрок Бяд уля і беларускі тэатр». На
абар он е, што прах од зіл а ў Інс тыт уц е
мастацтвазнаўства, этнаграфіі ды фальк
лору НАН Беларусі, ганаровым госцем
быў і сын Змітрака Бядулі. На нядаўняй
прэс-канферэнцыі мы нагадалі яму пра
тое, і Яфім Сам уілавіч яшчэ раз падзя
каваў, цяпер ужо кандыдат у мастацтва
знаўства Валянціне Ждановіч, за ўвагу да
гэтага малавядомага боку творчай спад
чын ы бацьк і. Прыз наўс я: адк рыцц ём
для яго самога было, што так шмат ува
гі надаваў Змітрок Бяд уля тэатральнай
творчасці, нас тойліва змагаўся за ства
рэнне прафесійнага тэатра. Па сутнас
ці, якраз ён, асаблів а ў першай палов е
20‑х, быў адным з асноўных крытыкаў,
хто пісаў пра дзейнасць БДТ‑1. І не толь
кі змястоўныя рэц энзіі — ён звяртаўся
і да гісторыі, культ урных традыцый на
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тыя белар ус ы злад зіл і пах ав альн ую
цырымонію ў каз ахс танскім гарадк у
(цяпер казахі пераназвалі яго: Арал).
Пра тое згадваў на прэс-канферэнцыі
Яфім Плаўнік, дзяліўся сваімі яркімі
дзіц яч ым і ўраж анн ям і: яму ж было
7 гадоў. «Амаль 80 гадоў таму пахавалі
бацьк у, — казаў Яфім Сам уілавіч. — І
я памятаю тое пахаванне, якое зрабіў
тэатр з Віцебска: ён аказаўся ў горадзе
ў эвак уацыі. Помню ўсё да дробязяў.
Гэт а было як тэатр альнае дзейс тва.
Труна стаяла на могілках на высокім
пастаменце, да яе вялі сходы. І ўсё бы
ло пацягнута чырвонай тканінай. Я па
тых сходах, малы, караскаўся, каб раз
вітацца з бацькам… А ўвогуле навокал
было ўсё неяк будзённа».
Тую буд зённ асць можн а зраз у
мець: вайна, далёкі край, чужыя лю

дзі… Што ім да нейкаг а беларускаг а
пісьменн ік а, хай саб е і вядом аг а, да
яго асірацелага сына? Боль ад страты
роднага чалавека для Яфіма Плаўніка
зас талася ўжо далёка ў мінулым, і сё
летняе «дзейс тва» не ўспрымае ён як
нешт а змрочнае. Бязмежн ую ўдзяч
насць выказаў усім, хто спрычыніўся
да перанос у парэшткаў бацькі ў Бела
русь, найперш Алесю Сапегу. Акрамя
яго, у Арал ездзіў ды актыўна займаў
ся ўсім вялікім комплексам пытанняў,
звяз аных з атрыманнем неабходных
дазволаў і ўзгадненняў, дэмант ажом
помніка, эксгумацыяй астанкаў ды іх
транспарціроўкай у Беларусь (судме
дэкспертыза, СЭС, аэрапорт, мытня…)
Часовы павераны ў справах Беларусі ў
Швейцарыі Павел Мацукевіч. І Алесь,
і Пав ел на прэс-канф ер энцыі падра
бязн а раск азв ал і, як прах од зіл і ўсе

Здымак з Яфімам Плаўнікам і яго жонкай у музеі

раб оты, паказв алі фот аздымкі, якія,
дар эчы, можна пагляд зець на сайце
Музея літарат уры. Згадалі яшчэ з вя
лікай удзячнасцю Ганаровага конс ула
Белар ус і ў Лаз ане Андр эя Наж эск і
на — дзяк уюч ы ягон ай фін анс ав ай
падт рымцы рэалізуецца гэты праект.
Казалі пра слушную прапанову наста
яльніка храма ў Арале, дзе праходзіла
памінальная служба: устанавіць там,
на тэрыторыі могілак, мемарыяльны
знак, ушанаваўшы такім чынам і там
памяць Змітрака Бядулі.
Дзярж аўн ы муз ей гіст ор ыі бе
лар уск ай літ ар ат ур ы, зац ік аўл ен ы
партн ёр Фонд у Мар ыі Магд ал ен ы
Рад зів іл, які ўсял як спрыя е рэал і
зацыі праект а па перапах ав анні па
рэштк аў клас ік а, саб раў журн ал іс
таў у «Зале асветнікаў»: такім чынам

Повязь часоў
«Наша нів а», пазней — у газ еце «Са
вецкая Беларусь», быў рэдактарам дзі
цячага часопіса «Зоркі» ды краязнаў
чага «Наш край». Перакладаў з ідыш і
ўкраінскай мов аў, быў сябрам Саюз а
пісьменнікаў СССР з 1934 года. Узна
гароджаны ордэнам Працоўнага Чыр
вонага Сцяга (1939). Які, дар эчы, мы
пабачылі на фотаздымках, зробленых
удзельнікамі экспедыцыі ва УральскАрал: ордэн зберагаецца там у мясцо
вым Краязнаўчым музеі.
Узнікае пыт анне: чам у там, а не ў
Мінску? Ну так склалася з савецкіх ча
соў… Музей Змітрака Бядулі не з’явіў
ся ў Беларусі — ёсць экспазіцыя толькі
ў казахстанскім Уральску-Арале. Неяк
на творчай сустрэчы пісьменнік Алесь
Бадак падказаў аднаму з аўтараў гэтых
нататкаў: жонка Змітрака Бядулі за са
вецкім час ам перадав ала ва Уральск,

І на заканчэнне. Так складв аецца
велічная жыццёвая гульня, што мена
віта ў Пасадцы — тым самым, дзе нара
дзіўся Сам уіл Плаўнік — цяпер жыве
наша добрая знаёмая: Раіса Цімафееў
на Плашчук. Родам яна з Тат арс тана,
з прыкамскага сяла Елантава, з сям’і
тамт эйш ых стар аа бр адц аў. Дзяўч ы
наю з’ехала ў Маскву, потым каханне і
гарны хлопец Васіль паклікалі яе ў За
ходнюю Украіну. Горад Залешчыкі, што
жывапісна ляжыць у прыгожай падко
ве Днястра, ёй сніцца па гэты час, а Ра
іса Цімафееўна перабралася на сталае
месца жых арс тва ў Беларусь: бліж эй
да сына з дачкою, што пусцілі карані ў
Мінску. Калі ж даведалася Раіса Ціма
фееўна, што з Пасадца родам быў кла
сік беларускай літарат уры — то зах а
целася ёй там годна ўшанаваць памяць
Змітрака Бяд улі. Раней быў невялічкі

Даваенныя выданні, якія дэманстраваліся на выставе ў музеі

Карціна М. Манасзона «Максім Багдановіч
і Змітрок Бядуля ў Мінску. 1916 г.»

у Краязнаўчы музей, каштоўныя экс
панаты. А які ў іх лёс? Я тады напісаў
казахстанскім калегам — напярэдадні
Дня Перамогі ў 2017 годзе. Прасіў па
цікавіцца: ці дагледжаны надмагільны
помнік Змітрак у Бяд улю ва Уральску,
ці вед аюць пра яго мясц ов ыя бел а
русы, дзе створана экспазіцыя, пры
свечаная пісьменн ік у? Тад ы ж праз
інт эрнэт дав едаўся, што ва Уральску
ёсць Беларускі нацыянальна-культ ур
ны цэнтр «Грамада», якім кіруе Міхаіл
Бяляе ў. Адказ у, на жаль, з Каз ахс та
на не дачакаўся. А вось Алесь Сапега
з Паўлам Мац укевічам выкраілі час у,
паб ыв ал і ў Краяз наўч ым муз еі, су
стрэліся з мясцовымі беларусамі. Тое
бачна і на здымках, зробленых у Ара
ле. Мярк ую, працяг у тых кант акт аў
яшчэ будзе.

музей пры мясцовай школе — ды яго,
як школу зачынілі, расфармавалі. Раі
са Цімафееўна прачытала аб прэс-кан
ферэнцыі ў Мінску, выказала жаданне
быць на ёй — і мы ў тым ёй дапамаглі.
Цяпер, як пацяплее, энт узіястка гатова
да супрацы і з Музеем літарат уры, і з
сынам пісьменніка. Плануецца сустрэ
ча ў Пас адцы, каб усё на месцы агле
дзець. І мясцовыя ўлады, кіраўніцтва
Лагойскага раёна такія зах ады вяско
вай актывісткі падтрымліваюць.
Пак уль нев яд ом а, дзе і кал і бу
дуць перазахаваны парэшткі Змітрака
Бяд улі. Але, спадзяемся, калі ўсё бу
дзе належным чынам падрыхтавана і
зроблена — мы раскажам пра тое чы
тачам.

падкрэслена была знакавасць фігуры
пісьменніка. У холе муз ея працав а
ла невялікая выс тав а, прысвечаная
Змітрак у Бяд улю: кнігі, лісты, фота
здымк і, асаб іст ыя рэч ы. Дыр экт ар
музея Міхаіл Рыбакоў, які быў і мадэ
ратарам на прэс-канферэнцыі, казаў:
каля 80 экспанатаў, звязаных са Зміт
раком Бядулем, ёсць цяпер у фондах.
І мінс кі філ ія л муз ея, «Бел ар уск ая
хатка», што па вуліцы Рабкораўскай,
19 (філіялам загадвае Таццяна Лаба
да) памят ае Змітрака Бяд улю як ад
наго са сваіх знакамітых гаспадароў.
Ён жыў там з 1915 па 1918 год разам
з сёстрамі Рэняй ды Геняй, там пісь
меннік даў прыт улак ужо хворам у, з
адкрытай формай туб ерк улёзу Мак
сіму Багдановічу. Адт уль па эт паехаў
у Ялт у на лячэнне, дзе і памёр 25 мая
1917 года.

Як бачым, вельмі моцна з асоб ай
Змітрака Бяд улі пераплецены знака
выя мом ант ы бел ар уск ай гіст ор ыі,
культ уры, літ ар ат уры. У сціслай ін
фармацыі, дасланай Музеем літарат у
ры ў СМІ напярэдадні прэс-канферэн
цыі, ёсць такія важныя словы:
«Змітрок Бядуля зрабіў вялікі ўнё
сак у развіццё беларускай культ уры,
літарат уры, і вяртанне яго парэшткаў
на Бацькаўшчыну — гэта даніна пава
гі беларускага народа свайм у слаўна
му сыну, паклон ад нашых людзей і ад
нашай зямлі». Муз ейшчыкі нагадалі,
што нарадзіўся Самуіл Плаўнік 23 кра
савіка 1886 года ў вёсцы Пасадзец Ла
гойскага раёна — кіламетраў за 70 ад
Мінска. Што ён, ужо выбраўшы саб е
творчы псеўданім Змітрок Бядуля, ра
зам з Янкам Купалам працаваў у газеце

Іван і Валянціна Ждановічы.
Фота аўтараў.
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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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аперадзе выкананне
іншых абяцанняў —
публіка чакае пас та
ноўку шматпакутнай
п’ес ы Янк і Куп ал ы
«Ту т эйш ыя», якая
трыцц аць гад оў та
му, пасля доўг ай за
бар оны ўвас обленая Мікалаем Піні
гіным у Купалаўскім, у пэўным сэнсе
сімв аліз ав ала пачат ак нов ай эпохі. У
час, калі тэатр не грыміць прэм’ерамі, а
рыхт уецца да будучых, мы сустрэліся з
рэжысёрам і пагу тарылі пра сучасныя
праблемы на сцэне тэатра, беларускую
мову і, канешне, «Тутэйшых».
— Спад ар Мік алай, пав одле ва
шых слоў, «тэатр павінен разбірац
ца ў нацыянальных праблемах». Ці
ставіць суч асны бел ар уск і тэа тр
перад сабой такую задачу?
— Свядом асць рэж ыс ёр а ці мас
тацкага кіраўніка падказв ае, што ра
біць. У мяне асабіста і ў Купалаўскага
тэатра, прычым з часоў яго стварэння,
такая задача ёсць. Мініст эрства куль
туры рэкамендавала нам 30% рэперт у

Таццяна Ткачова

Мікалай Пінігін:
Беларускасць —
гэта далікатнасць
і паэтычнасць
ара ставіць па беларускай літарат уры,
але гэта нічога не вырашае: людзі і без
таго ведаюць, куды ідуць — кожны ве
чар на нашай сцэне гучыць беларуская
мов а, і Купалаўскі ў гэтым сэнсе такі
амаль адзіны.
— У рэп ертуар ы Ку п ал аўс каг а
сапраўды не такі вялікі працэнт ме
навіта сучаснай беларускай драма
тург іі — як пры гэтым пад ым аць
актуальныя праблемы?
— Бел ар уск ія драм ат ург і не пі
шуць па-беларуску, большасць з іх ці
кавіць расійскі рынак. Я чытаю амаль
усё, што яны ствар аюць, але якасць
п’есы для мяне важнейшая за тое, хто
яе аўтар па пашпарце. Тым не менш на
нашай Камернай сцэне ідуць выдат
ныя спектаклі Рамана Падалякі «Радзі
ва «Прудок» па кнізе Андруся Горвата і
«Першы» ў жанры вербацім, дзе дарос
лыя ўспамінаюць дзяцінства. Па п’есе
Паўла Праж ко пас таўлен ы цудоўны
«Урад жай»: вельм і сучасная раб от а,
дзе персанажы гугляць, як збіраць яб
лыкі. Я ж перас тавіў усю беларуск ую
класіку, якая толькі ёсць, і, думаю, яна

цікавы суразмоўца
Ён павінен скончыцца, лапці сваё адпрацав алі, прыйшоў
час для праект а ВКЛ і Рэчы Паспаліт ай. У нас вялікая —
праўда, знішчаная Расійскай імперыяй — гісторыя, а быць
лапцюжнікам нікому не хочацца.
— То-бок, па вялікім рахунку, сённяшні тэатр мусіць
раскрыць беларускую сутнасць.
— Канешне! Чам у «Паўлінка» ідзе ў нас 76 гадоў і зала
заўсёды поўная — у ёй ёсць душа народа. У савецкія ж ча
сы з афішы прыбралі жанр спектакля — там было напісана
«шляхоцкая гісторыя». Гэта п’еса пра шляхт у: у бацькі Паў
лінкі тры з паловай валокі, то-бок амаль 70 гектараў зямлі.
Да таго ж яны ўніяты ці каталікі, гвалтам пераведзеныя ў
прав аслаўе: «Як пас тавяць гэты спранжыновы касцёл, то
можна будзе спадзявацца і для нашага брата якога-такога
палягчэння». Карацей, уся наша гісторыя, свядомасць, ідэн
тычнасць і як яны фарміраваліся, нашы героі, ворагі, здрад
нікі — усё павінна цікавіць тэатр, і тады складзецца вобраз
Беларусі.
— У спектаклі «Талерантнасць» па п’есе Ясміны Рэзы
вы дадалі сваю канцоўку з даволі празрыстым пасылам,
маўляў, праз еўрапейскую талерантнасць іслам запаўняе
Еўропу. Вы праўда думаеце, што для Беларусі гэта акту
альна?
— Для Беларусі гэта не так акт уальна, як для Заходняй
Еўропы, але і нас гэта, можа быць, чакае… Я іранізую з та
лерантнасці, яна дапамагае бясконцаму навязванню чужых
каштоўнасцяў тваёй цывілізацыі. У талерантнасці павінна
быць мера. Я люблю Парыж, але сёння на яго вуліцах немаг
чыма знаходзіцца, ёсць цэлыя раёны, куды не ходзяць самі
французы, некаторыя з’язджаюць у іншыя гарады, калі ма
юць магчымасць працаваць дыстанцыйна. Ужо дайграліся,
еўрапейская цывілізацыя стаіць пад пагрозай знішчэння, і
я не разумею, чаму кіраўнікі заходнееўрапейскіх краін так
сябе паводзяць — пакуль іх рэжуць, кажуць: «Заходзьце, ка
лі ласка».
— А беларусаў вы сапраўды лічыце талерантнымі?
— Беларусы талерантныя, таму што яны фарміраваліся
менавіта ў дзяржаве, прычым самай магутнай у Еўропе, —
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можа адказаць на сучасныя запыты. «Дзве душы» Максіма
Гарэцкага: у беларуса дзве існасці — заходняя і ўсходняя, як
з гэтым быць. «Пан Тадэвуш» Міцкевіча: твор пачынаецца з
радкоў «О Lіtwo! Ojczyzno moja!», закранае Вільню, Менск і
Вілейку ды нагадвае, што мы — ліцвіны.
— А як з нашым парадкам дня звязаны «Кароль Лір»?
— Па-першае, вартасць мае цудоўны пераклад Юркі Гаў
рука, які ў 1960‑х адказваў у нашым тэатры за літарат урную
частку, пры Сталіне адседзеў восем гадоў, а ўрэшце праз за
барону вяртацца пераязджаў з месца на месца на расійскай
поўначы. Ён выратаваўся тым, што ў 1930‑х яго асудзілі ра
ней, чым астатніх, інакш разам з іншымі расстралялі б. Як
былі б расстраляныя Колас і Купала, калі б Сталін не сказаў
Панамарэнку: «Слухай, ну пакінь каго-небудзь, дай ордэны,
дачы, шафёраў, хтосьці павінен застацца».
А потым — сутнасць чалавека не мяняецца стагоддзямі,
да таго ж у беларусаў з іншымі народамі заўсёды знойдуцца
агульныя праблемы. Геніяльны літоўскі рэжысёр Эймунтас
Някрошус толькі аднойчы паставіў спектакль па літоўскай
п’есе, усё астатняе — па класіцы, і ў свой час ён быў брэн
дам нацыі.
Мы не ставім нічога такога, што не звязана з сучаснас
цю. У Купалаўскага 98 працэнтаў запаўняльнасці залы — у
гэтым сэнсе мы найлепшыя, а значыць, цікавыя беларусам.
Я вельмі хацеў бы, каб з’явілася класная сучасная п’еса, калі
б ведаў як, сам бы яе і напісаў. У цэлым для развіцця нашай
драмат ургіі трэба, каб беларуская мова вывучалася з дзіця
чага садка, каб яна стала мовай вуліцы, каб улада зразумела
яе каштоўнасць. Тады з’явіцца рынак.
— І пра што б вы напісалі сваю п’есу? На якія запыты
часу, на ваш погляд, тэатр яшчэ павінен адказаць?
— Шэкспір казаў, што тэатр павінен трымаць люст эрка
перад прыродай. А я дадаў бы — перад грамадствам і Айчы
най: мне цікава зразумець народную душу. Трэба казаць пра
тое, чым мы адрозніваемся ад суседзяў, таму, напрыклад, у
мяне ў «Ту т эйшых» галоўны герой — не свядомы беларус
Янка Здольнік, а Мікіта Зносак. Беларусы, каб выжыць, му
сілі хавацца ў бульбу: калі на тэрыторыі пануе шведская, ня
мецкая ці руская армія, хіба можна ёй супрацьстаяць? «Ты
хто?» — «Тутэйшы», — праблем няма, а калі не да месца на
завешся рускім ці палякам — куля. Гэта адначасова і абраза
для нацыі, і спосаб выжывання. Канешне, былі і героі — усе
памятаюць толькі тры польска-літоўскія паўстанні — Кас
цюшкі, 1830‑га і 1863 года, а іх было дваццаць чатыры, і ўсё
гэта рабілі ў тым ліку мы. Але ў цэлым беларусы таму і вы
жылі, што ўхіляліся ад навалы. Калі я вучыўся ў тэатраль
на-мастацкім інс тыт уце, нас адправілі ў Глыбоцкі раён на
бульбу. Мы пайшлі на возера, а там сядзіць дзядок, пасе ка
роў. Мы пытаемся: «Дзед, ці ёсць у возеры рыба?» — «А ку
ды яна падзенецца?» Мы прасядзелі цэлы дзень — ніводнай
паклёўкі. Вяртаемся: «Дзед, ты ж казаў, тут рыба ёсць». — «А
адкуль жа ёй узяцца?» Вось ключ да беларускай душы: ён не
канфліктаваў, урэшце сказаў: ну, відаць, няма — і што мы з
ім зробім? Развярнуліся і пайшлі.
Хвалюе мяне і праблема беларускай мовы. Перад Дру
гой сусветнай вайной, як расказвала сяброўка маёй маці,
тут былі адны беларускія школы, у вёсках размаўлялі, зра
зумела, па-беларуску, а ў Мінску 67 працэнтаў насельніцтва
складалі яўрэі. Колас і Купала маглі звяртацца толькі да вяс
коўцаў, чаму яны стварылі не шляхетны праект, а вясковы.

Сцэна са спектакля «Школа падаткаплацельшчыкаў»
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цікавы суразмоўца

Спектакль «Местачковае кабарэ»

законы ВКЛ сёння вывучаюць у еўрапейскіх універсіт этах.
У Вітаўта быў вельмі просты парадак — плаці падаткі і жыві
як хочаш, стаў хедары, сінагогі ці мячэці. І ён бачыў выні
кі, бо дзяржава багацела. Яўрэі называлі Вітаў та літоўскім
Кірам па аналогіі з імператарам, які падарыў ім вялікія сва
боды. Да вайны, напрыклад, у нас шмат хто дадаткова ведаў
ідыш. Тут ніколі не будзе нейкай ваяўнічасці, бо заўсёды бы
ло шмат нацыянальнасцяў, моў і рэлігій.
— Калі гаварыць пра беларускую душу, савецкая спад
чына, на ваш погляд, — гэта нешта вонкавае ці ўжо яе
частка?
— Цяпер ужо частка, але паслу хайце — яўрэі сабраліся
ў Ізраілі і нават аднавілі мёртвую мову іўрыт. Безумоўна, са
вок — гэта жудасная рэч. Тры з паловай тысячы населеных
пунктаў на тэрыторыі Беларусі былі перайменаваныя на пер
шамайскія, ленінскія і гэтак далей. Я ў свой час ставіў ірланд
скага драмат урга Браяна Фрыла — наш лёс вельмі падобны
да ірландскага, — які напісаў геніяльную п’ес у пра тое, як
англічане мяняюць ірландскія назвы на англійскія, а тыя па
чынаюць паўстанне, бо ў гэтых назвах таксама душа народа.
«Рэвізор» — гэта ж у тым ліку савецкая гісторыя. У 1960‑х сю
ды прыехаў Хрушчоў і сказаў, што чым хутчэй Беларусь пя
ройдзе на рускую мову, тым хутчэй пабудуе камунізм. Былы
міністр культ уры Расіі Уладзімір Мядзінскі неяк выказаўся:
«Што гэта тут у вас беларускія шыльды сталі з’яўляцца?» Мі
ністр культ уры кажа суверэннай краіне. Так здарылася, што

Беларусь не мела сваёй эліты, бо яе пазабівалі на ўсякіх паў
станнях, Віленскі ўніверсіт эт быў закрыты па загадзе Міка
лая І, потым прыйшлі рэпрэсіі — і з краіны зрабілі краіначку.
Давайце хоць бы размаўляць пра гэта. Але працэс ідзе — ці
маглі мы ўявіць, што размаўляць на беларускай мове стане
модна? Спакваля ўсё вяртаецца, трэба толькі не перашка
джаць працэс у, а дапамагаць, бо мова і культ ура ў цэлым —
гэта нацыянальная бяспека.
— А наколькі, як вам здаецца, сёння магчыма падтрым
ліваць культуру?
— Усё вельмі проста: павінна быць воля ўлад. У ЗША,
між іншым, няма мініст эрс тва культ уры, але ёсць закон,
згодна з якім тыя, хто падтрымлівае культ уру, плацяць мен
шыя падаткі. Больш за тое, у грамадс тве яны становяцца
паважанымі персонамі — гэта ў нас культ ура разумеецца як
нешта, што можа быць, а можа не быць, і мецэнаты ведаюць,
што іх дапамога ніяк не будзе ацэнена. Каля ўваходу ў Мет
раполітан-опера ў Нью-Ёрку вісіць вялізны банер, на якім
паказваецца, што, умоўна, Ракфелер на спектакль даў столь
кі, гэты — столькі, а ўнізе — «Вучань сёмага класа Джо даў
дзесяць долараў». Разумееце, падт рымлів аючы культ уру,
яны ствараюць дзяржаву, а значыць, насельніцтва не валіць
з краіны, а працуе дзеля яе. Мой сябар з Эстоніі кажа, што ў
іх кандыдат у прэзідэнты, які не агаворвае, колькі працэн
таў бюджэт у ён мяркуе выдзеліць на культ уру, не мае шан
цаў быць абраным. Маленькая нацыя павінна ўсведамляць,
што праз культ уру яна жывая. Але ў Брэхта было: «Спачатку
хлеб, а маральнасць потым». У гэтым ёсць праўда: спачатку
дабрабыт, а потым тэатр.
— У Куп ал аўс кім плануе цц а чаргов ая пас таноўк а
«Тут эйшых». З вашай першай яе пас таноўк і прайшло
трыццаць гадоў — ці памянялас я за гэты час нешта ў
самаўсведамленні беларусаў і ці застаецца Зносак нашым
дакладным партрэтам?
— Спектакль упершыню паставілі ў 1926 годзе і адразу
знялі — пэўны час Купала ўвогуле не заходзіў у наш тэатр, ён
яшчэ не ведаў, што пачынаюцца чысткі, турмы і расстрэлы.
На жаль, п’еса акт уа льная і будзе акт уа льная яшчэ вельмі
доўга, да сусветнага патопу. Бо Беларусь знаходзіцца паміж
двума культ урнымі полюсамі — візантыйскім і лацінскім, з
рознымі рэлігіяй, этыкай і сіст эмай паводзін. Таму Мікіта
Зносак выжывае, а што яму рабіць?
— То-бок гэта станоўчы персанаж?

wrotapodlasia.pl

Спектакль «Кароль Лір»

«Пінская шляхта»
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Купалаўскі і Даўгаўпілскі тэатры
падпісалі дамову аб супрацоўніцтве

«Чайка»

— Не, вядома ж, але я разумею гэтага чалавека. У п’есе
«Жыццё Галілея» Брэхта ёсць геніяльная рэч: «Няшчасная
тая краіна, у якой няма герояў» — «Не! Няшчасная тая кра
іна, якая мае патрэбу ў героях». Я дзіка не хацеў зноў ставіць
«Ту тэйшых», мяне амаль што прымусілі гледачы і сябры. Я
паставіў гэты спектакль, калі незалежнай Беларусі яшчэ не
было, на будынку ЦК нас упраць тэатра яшчэ вісеў савецкі
сцяг, але мы чакалі, што нешта мусіць змяніцца. Такое ў лё
се рэжысёра здараецца толькі аднойчы, гэта быў не поспех,
а штосьці іншае, каб гэта паўтарыць, трэба вярнуцца ў тыя
часы: большасць беларусаў не ведала, што такое незалеж
насць і навошта яна, і раптам выходзіць забароненая п’еса
Купалы. Спектакль ішоў шаснаццаць гадоў, потым яго за
крылі, усё ж забараніць п’ес у Купалы ў Купалаўскім — гэта
моцная гісторыя. Ну што зрабіць. А потым я зразумеў: за
трыццаць гадоў вырасла некалькі пакаленняў людзей, якія
ніколі не чыталі «Тутэйшых», а ў тэатр, можа, і прыйдуць. І
я прымусіў сябе.
— Што адбывалас я пасля той прэм’еры? Ці можна
апісаць поспех «Тутэйшых» у пачатку 1990‑х?
— Гэта немагчыма. Паэт Ніл Гілевіч абдымаў мяне і ка
заў: «Хлопча, ты сам не разумееш, што стварыў». Не там у
што я добры, а таму што творцам закрывалі раты, і раптам
на сцэне першага тэатра з’яўляецца гэты спектакль. 90‑я ні
колі не паў тарыць, для мяне гэта былі найлепшыя гады. Я
ведаю, што новых «Тутэйшых» будуць параўноўваць з тымі,
і не на карысць новых, але я да гэтага гатовы.
— Вы расказвалі, што ў пэўны момант сябе адчулі бе
ларусам. А што значыць быць беларусам?
— Я беларус ам адч уў сяб е падчас раб оты ў СанктПецярбургу — гэта самы еўрапейскі расійскі горад, і ўсё
роўна розніца ў менталіт этах для мяне стала відавочная.
Калі я працаваў акцёрам у Рускім тэатры, да мяне пры
ехаў сябар з Чэлябінска. Ён мне кажа: «Слухай, я вашых
людзей не разумею». — Я пытаюся: «А што такое?» — «Еду
ў грамадскім транспарце, і ўсе маўчаць». — «А што павін
на быць?» — «У нас едзеш: тут цябе паслалі, там некаму
далі ў морду». Беларускасць — гэта далікатнасць і паэтыч
насць, праўда, савок паўплываў на гэты народ, разбурыў
рэлігію, пакінуў вёскі без цэркваў. Раней казалі: «Перад
людзьмі будзе сорамна», — а цяпер нікому ні перад кім не
сорамна…
Гутарыла Ірэна Кацяловіч

Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы па
шырае геаграфію гастроляў. 5 лютага кіраўніцтва куль
турнай установы падпісала дамову аб супрацоўніцтве з
адным з найс тарэйшых прафесійных тэатраў Латвіі —
Даўгаўпілскім.
Цырымонія адбылася ў каміннай зале галоўнага дра
матычнага тэатра Беларусі. Свае подпісы пад дакумен
тамі паставілі генеральны дырэктар Купалаўскага Павел
Лат ушка і дырэктар Даўгаўпілскага тэатра Алег Шапаш
нікаў. Сведкамі гэтай гістарычнай падзеі сталі мастацкі
кіраўнік Купалаўскага Мікалай Пінігін і Надзвычайны і
Паўнамоцны Амбасадар Латвійскай Рэспублікі ў Рэспуб
ліцы Беларусі Эйнарс Семаніс.
— Для нас вялікі гонар падпісаць пагадненне аб су
працоўніцтве з адным з найстарэйшых прафесійных тэ
атраў Латвіі, якому ўжо 165 гадоў. Нашаму тэатру пакуль
100 гадоў. Мы працягваем гастрольны тур і ствараем по
яс сяброўства з тэатрамі ў суседніх краінах, — падкрэсліў
Павел Лат ушка. — Сёлета мы ўжо выступілі ў Вільнюсе
са спектаклем «Рэвізор», былі ў Маскве з «Ураджаем». У
Даўгаўпілсе 19 сакавіка паказалі таксама «Рэвізора». Так
сама на найбліжэйшыя паўгода ў нас у планах гастролі ў
Варшаву, Люблін, Кіеў.
У Мінску Даўг аўпілскі тэатр 16 крас авіка пакажа
пластычную драму «Блізкасць». Беларусы ўжо маглі яе
бачыць у 2018 годзе на фестывалі «М@рт.кантакт» у Ма
гілёве, дзе спектакль быў прызнаны лепшым па выніках
галасавання гледачоў.
— Мы хочам паказаць мовай цела філасофскую пры
павесць. Спектакль зразумелы людзям розных нацыя
нальнасцей, — адзначыў рэжысёр пастаноўкі Алег Ша
пашнікаў. — Для нас гэта вялікі крок у развіцці тэатра.
Дзякуючы гэтаму супрацоўніцтву мы зможам паказаць
жыхарам нашага горада беларускія пас таноўкі. У Даў
гаўпілсе жыве шмат людзей розных нацыянальнасцей,
у тым ліку і беларусаў, якім будзе цікава пазнаёміцца з
беларускім тэатральным маст ацтвам. Для Даўг аўпіл
скага тэатра падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве
з Купалаўскім — падзея не проста культ урная, але і гіс
тарычная. Паколькі тэатр рэгіянальны і не заўсёды мае
магчымасць вырвацца за межы свайго горада і краіны.
Супрацоўніцтва паміж тэатрамі прад угледжвае не
толькі абменныя гастролі, але і развіццё культ урнага
супрацоўніцтва, арганізацыю і правядзенне сумесных
творчых праектаў — фестываляў, конкурсаў, канцэртаў,
абмен досведам, у тым ліку ў падрыхтоўцы кадраў, пра
вядзенні майстар-класаў, лекцый.
Сёння Купалаўскі супрацоўнічае з тэатрамі дзясят
каў краін свет у. Толькі за мінулы год купалаўцы паказалі
больш чым 400 спектакляў як у нашай краіне, так і за яе
межамі.
Вікторыя Аскера
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На Рэспубліканскім сувораўска-кадэцкім балі, 2020 г.

Танцуюць усе!
Развагі пра тое, як адраджэнне культурных традыцый становіцца
добрай альтэрнатывай сучаснаму баўленню часу ў рэжыме анлайн
Цудоўна быць чароўнай
У школьн ым юнацт ве я займ а
лася ў Нацыянальнай школе прыг а
жосці. Акрамя этыке т у і дэфіле, нас
вучылі танцаваць вальс. Хоць тое бы
ло амаль дваццаць гадоў там у, добра
памятаю велізарную харэаграфічную
зал у з люст эркамі па ўсім перымет
ры. Раз-два-тры, раз-два-тры: юныя
дзяўчаты — будучыя прэт эндэнткі на
званне розных «міс» — вучыліся сту
паць у такт, кружачыся па зале з уяў
нымі партнёрамі. Адч ув анне, скаж у,

38

беларусь.belarus
сакавік   2020

чароўнае! Цудоўна прадстаўляць сябе
прынцэсай… Праўда, лёгка кружыц
ца атрымлів алася далёка не ва ўсіх.
Дзяўч ынк і час ам збів ал іс я з рытм у
і жудасна таго сар омеліся. Не ўмець
танцаваць вальс?.. Які жах! У дзяцін
стве я скончыла музычную школу — з
рытмам праблем не было. Там у наіў
на лічыла: дай толькі мне ў пару са
праўдн аг а кав ал ер а, лёгк а пак ар у і
яго, і гледачоў. Да іх, праўда, справ а
не дайшла: увесь вольны час адбіра
ла вучоб а і падрыхтоўка да іспыт аў.
Але праз шмат гадоў я усё ж стала ў

пару з… сябр оўкай: мы з ёй абедзв е
захацелі асвоіць бальныя танцы, а эн
тузіястаў мужчынскага полу ў нашай
танцавальнай школе на ўсіх не хапіла.
І вось загучала музыка, я ступіла напе
рад, яна падалася назад… І мы збіліся.
Потым зноў, і яшчэ раз… Пратанцава
лі гэтак з ёй пару месяцаў ды і кінулі
складаны занятак. Да таго ж трэніра
вацца з сапраўдным партнёрам было
б зручней.
А пот ым мая дачк а вельм і за
цік ав іл ас я бальн ым і танц ам і. Зноў
паўс тал а пыт анн е пра партн ёр а —

захапленні
трэб а ж рух ацц а далей! «Дзе ж яго
шукаць?» — спытала я трэнера. «Усю
ды», — прагучала коратка і безапеля
цыйна. Абзвоньвала знаёмых, распыт
вала сяброў ды іх сяброў. З усмешкай
згадваю, як улетк у я, нібы ліса вакол
куратніка, хадзіла туды-сюды па дзі
цяч ай пляц оўц ы ля наш аг а дом а і
прыглядалася да хлопчыкаў, якія там
гулялі. «А як цябе зваць? Ты чым зай
мае шс я? Мож а, танц ав аць люб іш?
Дзе ты жыв еш?» Уяўляю саб е твары
іх бацькоў, калі б тыя даведаліся, што
нейк ая жанч ына спраб ав ала паз на
ёміцца з іх сынам. Але што рабіць?..
Партнёраў, як той казаў, днём з агнём
не знайсці, а дзяўчынак, якім хочац
ца ўмець прыг ож а ру х ацц а ў ярк іх,
асляпляльных сукенках пад рытміч
ную муз ык у — дас татков а. І ўсё ад
таго, што моцны стэр эатып, быццам
танцы не робяць хлопчыка мужным.
Вось барацьба ці футбол — гэта іншая
справа. Таму, пэўна, кожны другі мін
скі хлапч ук ходзіць у якую-неб удзь
спартыўную секцыю. Але я ўсё ж та
кі знайшла, каго шукала, праз інт эр
нэт: размясціла аб’яву, што патрэбны
партнёр для дачкі. Мама Максіма, на
шчасце, як і я, перакананая, што раз
віццё ў хлапч укоў павінна быць усе
баков ае. І мужным юнака робіць не
колькасць тат у на целе, а ўменне годна
сябе падаць, галантна з процілеглым
полам, прыгожа ру хацца, а не стаяць
на дыскат эцы ў куце, нярвов а пера
ступаючы з нагі на нагу.

З камандай «Univers» падчас
Чэмпіяната Еўропы. Сочы, 2018.

Рэспубліканскі турнір «Мінская восень». 2015.

«Все подружки
по парам…»
А тым час ам інт ар эс да бальных
танцаў, ці правільней казаць — да ба
ляў, у Беларусі інт энсіўна расце. Са
мы першы сучасны баль, калі верыць
вэб-крыніцам, адбыўся ў 2000 годзе,
і цяпер гэты Рэспубліканскі баль вы
пускнікоў ВНУ праходзіць кожнае ле
та з нязменным удзелам Прэзід энт а
Аляксандра Лукашэнкі. Кожны год ён
вальс уе з лепшымі выпускніцамі і тым
сам ым дае годны прыклад маладым
людзям. А ў 2018‑м у Палацы Незалеж
насці прайшоў першы Рэспубліканскі
нав аг одн і баль для молад зі, на якім
Кір аўн ік дзярж ав ы танц ав аў з «Міс
Беларусь —2018» Марыяй Васілевіч.
Вялікі навагодні баль у Вялікім тэат
ры — таксама грандыёзная падзея, да
якой удзельнікі рыхт уюцца некалькі

Чэмпіянат свету сярод каманд фармэйшн.
Германія, 2015.

«Спінку роўна! Лапаткі схавалі!»

месяцаў: шыюць уборы, рэпеціруюць
танцы, вывучаюць бальны этыкет…
Гэтай зімой ён па традыцыі праходзіў
нап яр эд адн і Стар ог а Нов аг а год а, у
ноч з 13‑га на 14‑га студзеня. Аргані
затары ўрачыстасці ў Вялікім прадста
вілі гасцям маштабную праграм у: гу
чалі паланэз, вальс і гарэзлівая полька
з какетлів ай мазуркай. Прац эс ам, як
і належыць, кір ав аў танцмайс тра. А
тым, хто яшчэ не цалк ам выв уч ыў
танцавальную грамат у, былі прапана
ваны імправізаваныя танцполы. На іх
можна было інт эрактыўна вывучаць
танцавальныя па.
І не толькі ў сталіцы па начах ама
тары танцавальнага мастацтва пера
носяцца ў мінулае, апранаючы стара
даўнія касцюмы. У Нясвіжскім замку
ў 2012 годзе прайшоў Першы дабра
чынн ы Пал ац ав ы баль. Яго арг ан і
зат ары пас тараліся адрадзіць былую
традыцыю дабрачынных арыст акра
тычных баляў. Цэлую ноч у прас тор
ных залах Палаца — Залатым, Тэат
ральным, Гетманскім, Паляўнічым ды
іншых — гучала музыка караля валь
са Іагана Штраўса, ладзіліся бальныя
гульні ды тэматычныя салоны, разна
стайныя праграмы, былі пачаст ункі
на любы густ. І Калядны баль-маска
рад у Мірскім замку ўжо не першы год
абжывае прасторныя пакоі. Праходзіў
у нас таксама Рэспубліканскі сувораў
ска-кадэцкі баль, унікальны інклюзіў
ны баль пад назвай «Игра престолов»,
афіц эрскі баль у Брэсцкай філармо
ніі…
Летась 28 снежня ў Палацы Неза
лежнасці ладзілі Першы Венскі баль,
да якога ўсе асабліва старанна рыхта
валіся. Яго маладыя ўдзельнікі (а гэ
та трыста чалавек!) праходзілі строгі
адб ор у некалькі этапаў. Бо выбіралі
лепшых з лепшых: пер аможцаў кон
курсаў прафмайстэрства і розных на
вук ов а-практ ычн ых канф ер энц ый;
тых, хто зан ес ен ы ў банк дад зен ых
Спецф онд у Прэзід энт а па падт рым
цы адор ан ай і тал ен ав іт ай мол ад зі,
лепш ых спартс мен аў, сам ых акт ыў
ных валанцёраў. Бо з’явіцца на такой
імпрэзе — не толькі ганаровая, але ж
і адказная місія: баль у Беларусі паві
нен быў адпавядаць высокім стандар
там балю Венскага, занесенага ў Спіс
нем ат эрыя льнай спадч ын ы ЮНЭС
КА. У той вечар танчылі ўсе! Дыпла
маты, вышэйшыя службовыя асобы і,
вядома, Прэзідэнт.
беларусь.belarus
сакавік   2020
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У рэжыме on/off
Трапіць на баль — заўс ёды было
прывілеем Але, у адрозненне ад міну
лых стагоддзяў, цяпер у нас ёсць маг
чымасць «падгледзець», як усё там ад
бываецца, дзякуючы СМІ. Мяркуючы
па відэа, сучасныя балі адрозніваюц
ца ад тых, што прывыклі мы бачыць
у кінафільмах пра мін улае. Аддадзім
нал ежн ае арг ан із ат ар ам: яны ства
ралі атмасферу. А ўдзельнікі ў кідкіх
касцюмах прагульв аліся туды-сюды,
дамы ўвесь час пазір ав алі для сэлфі
ў розных фот аз онах. Веер хоць і
быў у мног іх жаноч ых рук ах
гал оўн ым прадм ет ам, але
вык ар ыст оўв ал і яго куд ы
рад зей, чым смартф он ы.
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Што яшчэ адр ознів ае сучасныя балі
ад стар адаўніх? І чам у ў нас увогуле
адраджаецца традыцыя парнага танца
пад гукі класічнай музыкі? Ці змогуць
балі стаць папулярнымі нароўні з мо
ладзевымі дыскат экамі? Паразважаць
пра тое я зап рас іла майс тра спорт у
па спартыўных бальных танцах, чле
на зборнай Беларусі па танцавальным
спорце ў кат эгорыі фармэйшн Максі
ма Юшкевіча.
— Дав айце вызначымся ў паняц
цях: на нашых балях не танчаць цяпер
бальныя танцы ў тым выглядзе, у якім
мы тое бачым на чэмпіянатах. Я маю
на ўвазе самбу, ча-ча-ча, румбу, квікс
тэп, факстрот і гэтак далей. Але дзеля
гістарычнай справядлівасці пагаджу
ся з тым, што мазурка, гавот, паланэз,
вальс, полька — тое, што танчаць на
балях — можна назваць папярэдніка
мі сучасных бальных танцаў.
— Чам у тад ы нек а
торыя з тых танцаў
сышл і ў няб ыт, а
нек аторыя — зноў
адраджаюцца?
— Яны прос
т а пайш лі розн ы
мі шлях ам і разв іцц я.
Джайв, пас адобль і гэ
так далей сталі відам
спорт у. Дарэчы, спар
тыўныя бальныя тан
цы план ую ць уклю
чыць у спіс Алімпійскіх
від аў спорт у. А польк а,
паланэз і тое, што цяпер
мы бачым на касцюмав а
ных балях — гэт а прост а
прыгожа глядзець. Я лічу,
што лепш быць частк ай
таког а свят а, мець зносі
ны ўжывую, чым заліпаць
у сацс етк ах, ствар аюч ы
доўгія посты.
— А ран ей каб ліст
нап іс аць, кольк і час у
был о пат рэ бн а! Пяр о
зав астр ыць, у чарн іл а
абм акнуць, літ ар у калі
графічным почыркам вы
весці — цэлае мастацтва!
— І да балю рыхтаваліся
заг адзя: крав ец спецыя ль
на шыў убранне, купляліся
ў тон да яго аздабленні… А
вось кандыцыянераў на ба
лях не было. Пра ўцягв анне
дамс кіх тал ій гарс эт ам і вы,

пэўна, вед ае це. Так што «трэнд» та
го час у — падаць без прытомнасці —
зразумелы і нам (смяецца).
— Дарэчы, я чытала, дапускаліся
на балі не ўсе. Спачатку трэба бы
ло ўрокі танцаў узяць. А ў колькі га
доў сёння лепш пачынаць займацца
бальнымі танцамі?
— Я рэкамендаваў бы гадоў з 5–6.
Зусім маленькім цяжка ўтрымацца на
наг ах: пав ар от зрабілі — і шлёпн улі
ся. Сам я пачаў трэніравацца ў 5 гадоў.
Бацькі хацелі, каб фізічна развіваўся,
займаўся спорт ам. Але паколькі тат а
быў лёгк аатлет ам і не па чутк ах ве
даў, што такое траўмы, то вырашылі
аддаць мяне на спартыўныя бальныя
танцы. Тут таксама ёсць фізнагрузкі, і
не слабыя. Свая спецыфіка ўзаемадзе
яння з партнёркай. Аднаму танцаваць
наш мат лягч эй. Увог ул е, гэт ак і від
мастацтва з элементамі спорт у.
— І як вам, пяцігадоваму, спада
баліся танцы?
— Не пам ят аю, як пач ын аў, але
бацькі потым казалі, што з залы ўця
каў і трэн ер а малп ай наз ыв аў. Тат а
прымушаў займацца. Потым ужо, калі
пачаў перамагаць на чэмпіянат ах Бе
ларусі, мне гадоў 9–10 было, калі па
ехаў на першы міжнародны выс туп у
Літву, памятаю, адразу ў фінал трапіў,
тады ўжо спадаб алася. У звычайных
конк урсах ты ачкі сабе проста зараб
ляеш, а тут — гонар краіны абараня
еш. Гэта іншыя эмоцыі.
— Якая перамога для вас асабліва
ганаровая?
— Ой, столькі ж іх было… Але, на
пэўна, згадаю выс тупленне маёй ка
манды на чэмпіянаце свет у ў 2014‑м:
занялі чацвёртае месца.
— Вы сказ алі, што тат а пры
мушаў займацца. Цяпер, заўважаю,
наадварот: многія таты не хочуць,
каб іх сын «круціў васьмёрку» сцёг
намі.
— Вельмі дарма! «Бальныя танцы
не робяць з хлопч ык аў мужч ын» —
так кажуць звычайна тыя, хто не суты
каўся з гэтым, не «варыўся» ў бальнай
атмасферы. Танцы хлопчыка і фізічна
развіваюць, і эмацыйна разнявольва
юць. Я сам, напрыклад, у дзяцінс тве
быў закрытым, нег ав аркім, сар амлі
вым. А ў танцы праз рух можна вы
казаць эмоцыі. Не ва ўсіх ёсць шанец
у жыцці паказ аць сяб е такім, які ты
ёсць унутры. Паглядзіце на сучасных
падлеткаў: ссу т уленыя, няўпэўненыя.
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Ведаю нават 25‑гадовых хлопцаў, якія
ўсё яшчэ баяцца падысці да дзяўчы
ны, каб пазнаёміцца. Яны, як правіла,
у дзяцінстве нічым не займаліся. А тут
хочаш — не хочаш, а вымушаны мець
зносіны з партнёркай, падтрымліваць
яе, адч ув аць адказнасць у час выка
нання. Ты вядзеш, ты у пары галоўны.
Колькі нюа нс аў можа ўзнікн уць пад
час танца! Калі пара не навучыцца ад
зін аднаго слу хаць, дапамагаць, дапаў
няць, то прост а не зможа танцав аць
дал ей. Хіб а гэт а дрэнн ы нав ык для
жыцця — умець адч ув аць, раз умець
партнёра? А чуць музыку, рытм — гэта
ж трэба кожнаму. Да таго ж у «бальні
каў» заўсёды прамая выправа, яна вы
дае ўпэўненага ў сабе мужчыну. Што ў
тым дрэннае? І чаму нельга займацца
яшчэ чымсьці, акрамя танцаў? Я, на
прыклад, пяць гадоў хадзіў на аў тама
дэляванне. Потым, праўда, прыйшло
ся ахвяраваць сваім хобі дзеля танцаў,
бо час у на ўсё не хапала. Але гэта ўжо
мой свядомы выбар.
— Я ведаю гісторыю, калі хлоп
чык-падлетак пакінуў заняткі баль
нымі танц амі, бо над ім смяяліс я ў
школе…
— З мяне такс ам а пас мейв ал іс я,
але я чалавек спакойны, неканфлікт
ны — стараўся не звяртаць увагі. Трэба
ўмець супрацьстаяць прэсінгу — гэта,

дар эч ы, такс ам а добр ая заг арт оўк а
характару, досвед. Прэсінгаваць нас у
жыцці могуць не толькі з‑за нашых за
няткаў бальнымі танцамі, пагадзіцеся.
— І, тым не менш, «прынцаў ма
ла і на ўсіх іх не хапае», як гаворыцца
ў вядомай песні. Я, прызнацца, была
здзіўл ен а, кал і дав ед ал ас я, што ў
Заходняй Еўропе існуюць пары дзяў
чынк а-дзяўчынк а. Маб ыць, так ім
чын ам там вых од зяць з сітуац ыі
дэфіцыту партнёраў?
— Мала таго, там цэлыя жаночыя
калектывы фармуюцца, і гэты кірунак
добра фінанс уецца. Я таксама здзівіў
ся, кал і быў судд зёй конк урс у ў ад
ным з мінскіх клуб аў: убачыў пары,
якія складаюцца толькі з дзяўчынак.
Раз умею, усім хочацц а танц ав аць…
Але, мне здаецца, трэб а накір оўв аць
намаганні ў першую чаргу на прыцяг
ненне малад ых люд зей. Цік ав а рас
казв аць ім пра танцы, паказв аць… І
ў гэтым, сучасныя касцюмаваныя ба
лі, дзе галантныя кав алеры з дамамі
прыгожа танчаць, іграюць ключавую
ролю. Магчыма, юнакі пераканаюцца,
нарэшце, што ўмець вальсаваць — гэ
та кру та, гэта па-мужчынску.
— Як дум аеце, сучасныя балі —
новы модны павеў?
— Наколькі новы — не ведаю, але
я не супраць, каб такая мода зас тава

лася. Гэт а сапраўды вельмі прыгожа,
від ов ішчн а, эст эт ычн а… А чал ав ек
заўсёды будзе цягн уцца да прыгожа
га. І гэт а ж выдатны спос аб прав есці
час, паў таруся. Калі мяне папрасілі па
ставіць тры танцы — вальс, паланэз і
мазурк у — у Беларускім дзяржаўным
маладзёжным тэатры (у нав агоднюю
пару там праходзіў раённы баль), то
я працаваў са старшакласнікамі, якія
ран ей нід зе не танц ав ал і. Бач ыл і б
вы тыя твары! Хвалююцца, крас уюц
ца — баль быў касц юм ав ан ы. Там і
адміністрацыя Першамайскага раёна
Мінска прыс утнічала, госці, дырэкта
ры і настаўнікі школ. Паў тара месяцы
рыхтаваліся, каб паказаць прыгож ую
сінхронную карцінк у. Я лічу, што ба
лі павінны быць! Моладзь выходзіць з
дому не для таго, каб сустрэцца ў най
бліжэйшым фаст-фудзе і пагу тарыць,
пап ів аюч ы піўк о. Танц ы — добр ы
варыянт, як бавіць вольны час, доб
рая падстава, каб падвысіць узровень
культ уры. Гэта новыя знаёмс твы, рэ
альныя, праш у заў важыць, не вірт у
альныя. І, па-мойм у, зноў паў т аруся,
дас тойная альт эрнат ыв а сацс етк ам.
Бо жывыя зносіны нічым не заменіш.
Вы згодны?
Аліса Гюнгер.
Фота аўтара
і з асабістага архіва Максіма Юшкевіча.
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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.

42

беларусь.belarus
сакавік   2020

Нікаля Лучы

А

— Ала Барысаўна, вашы аргані
затарскія намаганні як збіральніцы
жывапісу і проста чалавека неабы
якавага шмат у чым звязаны з Мін
шчынай. Чаму так здарылася? «Віна
ватыя» Хаім Суцін, Шрага Царфін?..
— Можн а і так сказ аць… Пяць
гадоў там у, у 2015 годзе ў Мінску ад
былася знамянальная падзея — між
нар одная навуков а-практычная кан
ферэнцыя «Суцінскія чытанні», якую
«асвятлілі» сваім удзелам спецыялісты
па вывучэнні Парыжскай школы з су
светным імем адразу з некалькіх еўра
пейскіх краін. У тым лік у з Францыі.
У сілу некаторых абставін мяне запра
сілі стаць адным з арг аніз ат араў той
канф ер энцыі. Скажам так, даручылі
або папрасілі адказваць за яе практыч
ны складнік. Да таг о час у праф есій
на такой з’явай як Парыжская школа
я не займалася. Хоць еўрапейскае мас
тацтва пачатк у і першай паловы ХХ
стагоддзя эст этычна мне заўсёды бы
ло блізкае і, калі хочаце, зразумелае.
Праўда, імя Хаіма Суціна мне было вя
дома больш у кант эксце іх сяброўства
з Мадыльяні, якога я любіла як маста
ка яшчэ са школьных часоў. А вось тая
акалічнасць, што Хаім Суцін — фран
цузкі мастак яўр эйскага паходжання
родам з мяст эчка Смілавічы, што пад
Мінскам, для мяне было адкрыццём, як
і для многіх нашых суграмадзян. Між
тым Хаім Суцін — гэта сусветна вядо
мы мастак. Яго творы сыходзяць на аў
кцыёнах за казачныя мільёны! Дзіўна
і тое, што Смілавічы — гэт а радзіма

яшчэ аднаго прадс таўніка мастацкай
Парыжскай школы — Шрагі Царфіна.
Яго нашчадкі з Францыі, Расіі ды Ізра
іля таксама прыязджалі на канферэн
цыю ў 2015 годзе. Тады ж і завязаліся
нашы цесныя ў будучым адносіны ў
прыв атнасці з яго ўнукам Івам Дзю
лакам, які ў снежні мінулага года ўжо
трэці раз прыязджаў з візітам у Мінск
і Смілавічы, і на гэты раз з ім прыеха
ла яго дачка, якая ўпершыню наведала
сваю гістарычную радзіму.
— На ваш суб’е ктыўны пог ляд,
ці дастаткова шырока раскрытыя
лёс, творчасць Хаіма Суціна ў Смі
лавічах, на Міншчыне, у Беларусі? Ці
трэба нешта яшчэ зрабіць?

— На мой, магчыма, і суб’ектыў
ны, як вы кажаце, погляд за апошнія
гады ў нас зроблены сапраўдны пра
рыў у ствар энн і кант экст у для вяр
тання імёнаў маст акоў, якія пакін улі
свае родныя мясціны і здабылі славу
за межамі Беларусі. Мы павінны быць
удзячныя тым, хто быў ля вытокаў вяр
тання ў наш час імя Хаіма Суціна ды ін
шых мастакоў у гістарычны і навуковы
абарот у Беларусі. Гэта ў першую чар
гу дыпламат, які працаваў у Парыжы
прадс таўніком Беларусі ў ЮНЭСКА,
даследчык творчасці мастакоў Парыж
скай школы родам з Беларусі, Уладзімір
Рыгоравіч Шчасны. Мы пазнаёміліся з
Уладзімірам Рыгоравічам ў 2010 годзе,
калі выйшла першая яго манаграфія
«Мастакі Парыжскай школы з Белару
сі», прэзентацыя выдання адбывалася
ў нашым «Кніжным салоне» па адрасе
вуліца Калініна, 5.
— Дзякуючы «Кніжнаму салону»
дзяржаўныя і прыватныя выдавец
твы рэаліз ав алі мног ія прэзент а
цыйныя ідэі, пазнаёмілі мінчан з мно
гімі кнігамі…
— Я тады нав ат не ведала, што ў
значн ай ступ ен і цан ой нам аг анн яў
Уладзіміра Шчаснага ў 2008 год зе ў
Цэнтры дзіцячай творчасці гарадскога
пасёлка Смілавічы Чэрвеньскага раёна
Мінскай вобласці была адкрыта экспа
зіцыя, прысвечаная Хаіму Суціну, якая
пасля і перарасла ў мемарыяльны му
зей мастака. Вядома, стварэнне музея
стала магчымым у тым лік у дзяк ую
чы намаганням адданых энт узіяст аў,
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За апошнія гады
ў нас зроблены
сапраўдны прарыў
у стварэнні
кантэксту для
вяртання імёнаў
мастакоў, якія
пакінулі свае родныя
мясціны і здабылі
славу за межамі
Беларусі.
Шлях да гэтага поспеху быў доўгі, яго
пракладалі супрацоўнікі музеяў разам
з нашчадкамі мастака.
Музей у Смілавічах перастаў быць
толькі мемарыяльным музеем, а стаў
паўнав арт асн ым маст ацк ім муз еем,
у якім прадс таўл ен ы арыг ін альн ыя
творы, якраз у 2015 годзе. Тады дзя
куючы глыб окім і дбайным даследа
ванн ям асоб ы і творч ай спадч ын ы
Шрагі Царфіна, якімі займаецца мой
калега Юрый Абдурахманаў, спадчын
нікі Царфіна паверылі, што імя іх баць
кі і дзеда зойме справядлівае пачэснае
месца як у асяроддзі сталічных спецы
ялістаў, так і на радзіме ў Смілавічах.
Яны перада лі ў дар музею «Прас тора
Хаіма Суціна» арыгінальныя творы і
некалькі асабістых рэчаў Шрагі Цар

фін а для ствар энн я асобн ай «зал ы
Царфіна», прысвечанай яго творчас
ці. Вядома, тая падзея падняла музей
у Смілавічах на якасна новы ўзровень.
Дастаткова сказаць, што музей стаў ту
рыстычным пунктам на карце Белару
сі, праз яго пралягае некалькі экскур
сійных маршру т аў. Цяпер нав еднікі
могуць палюбавацца раб отамі Шрагі
Царфіна як у Мінску, так і ў Смілаві
чах. Сёння на выс таве ў Нацыяналь
ным мастацкім музеі Беларусі «Шрага
Царфін. Вяд учы да святла» прадс таў
лена 60 (!) твор аў маст ак а. Галоўн ы
кур ат ар праект а, падрыхт ав анаг а да
120‑годдзя з дня нараджэння маст а
ка, — Юрый Абдурахманаў. Ён правёў
сур’ёзную працу, якая ўключае выпуск
каталога выс тавы, а таксама публіка
цыю ўспамінаў Ш. Царфіна на рускай
і франц узкай мов ах. Кніга ўспамінаў
«Файбиш-Шраг а Царфин: О Сутине,
о Смиловичах, о себ е» выйшла ў на
шым выд ав ецт ве «Нау чный мир» і
была прадс таўлена падчас нядаўняй
XXVІІ Мінс кай міжн ар одн ай кніж
най выставы-кірмашу. Гэта ўнікальная
першая публікацыя ўспамінаў, перада
дзеных дачкой Царфіна Ліліян ДзюлакЦарфін для пер ак лад у і выд анн я ў
Беларусі. Перак лад успамінаў супра
ваджаецца навуковымі каментарыямі
і біяграфічнымі звесткамі пра мастака,
а таксама ілюстрацыямі яго прац і ар
хіўнымі фота. Што да экспазіцыі работ
у музеі, то яна складаецца з твораў, на
бытых для карпар атыўнай калекцыі

яуген Колчаў

краяз наўц аў, пед аг ог аў і кір аўн ікоў
дзіцячаг а маст ацкаг а цэнтр а. У тыя
гады Уладзімір Рыгоравіч паўплыв аў
на рашэнне кіраўніцтва «Белгазпрам
банка» аб набыцці калекцыі работ ме
навіта мастакоў Парыжскай школы —
ураджэнцаў Беларусі. Праўда, тады ў
калекцыі банка яшчэ не было карціны
Хаіма Суціна. Але выс тава работ, на
бытых банкам, прайшла ў Нацыяналь
ным мастацкім музеі Беларусі, быў вы
дадзены каталог.
А пасля калекцыя была прадс таў
лена ў Вільнюсе. Нашы літоўскія ка
легі з вялікай увагай сочаць за рухамі,
якія адбываюцца ў нас па тэме Парыж
скай школы. Бо, як вядома, на пачат
ку ХХ стаг оддзя, а менавіт а да таго
перыяду адносіцца пачатак творчасці
маст акоў, маст ацк ую адукацыю ма
ладыя людзі заходніх рэгіёнаў Расій
скай імперыі атрымлівалі ў Віленскай
мастацкай школе. Так што цікавасць
літоўцаў не марная… Я сама некаль
кі разоў бачыла на таблічках з подпі
самі да работ Суціна: «…нарадзіўся ў
1893 годзе ў Вільні (Літва)». Але дзяку
ючы намаганням спецыялістаў, у тым
ліку Нацыянальнага мастацкага музея
Беларусі, такіх як Надзея Міхайлаўна
Усава, якая стварала канцэпцыю му
зея «Прас тора Хаіма Суціна» ў Смі
лавічах, справядлівасць адносна пры
належнасці Хаім а Суціна ды іншых
маст ак оў па месц ы іх нар ад жэнн я
аднаўляецца. У цяперашні час у кар
пар ат ыўнай калекц ыі «Белг азпр ам
банка» знаходзяцца ўжо дзве працы
Хаіма Суціна. Кажуць, гэта самыя да
рагія творы мастацтва ў Беларусі. Яны
прадс таўлены публіцы ў пас таяннай
экспазіцыі ў мастацкай галерэі банка.
Практычна пра ўсіх мастакоў знятыя
дак ументальныя фільмы, а пра асоб
ных, як Шаг ал і Царфін, нав ат не па
адным фільме.
— У апошнія гады вы шмат робі
це для вяртання спадчыны, памяці
пра Шрагу Царфіна на радзіму, у Бе
ларусь. Раскажыце, калі ласка, трохі
пра гэтага мастака. Ці дастатко
ва добра ён вядомы ў Беларусі? Што
яшчэ, на ваш погляд, можна зрабіць у
гэтым кірунку?
— Варта пачаць з захопленых слоў
пра выставу работ Шрагі Царфіна, якая
два з лішнім месяцы карысталася аглу
шальным поспех ам у нав еднікаў На
цыянальнага мастацкага музея Белару
сі, і якая доўжылася да канца лютага.

На выставе «500 гадоў. Мастацтва, кніга, мастацтва кнігі», прысвечанай Францыску Скарыне.
Мінск, Палац мастацтваў, 2017-ы.
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Работы Шрагі Царфіна
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Групы кампаній А‑100, работ з фондаў
НММ і музея «Прас тора Хаіма Суці
на», а таксама з прыватных калекцый.
Купля калекцыі раб от Ш. Царфіна ў
спадчыннікаў маст ака ажыццявілася
дзяк уючы ўдзел у нашай Амб ас ады ў
Парыжы.
— Шагал, Суцін, Царфін… Ці ёсць
іншыя імё ны з Парыжс кай школы,
звязаныя з Беларуссю, якія патрабу
юць, кажучы сучаснай мовай, «рас
круткі» ў нас, у Беларусі?
— Восенню 2018 года ў Нацыяналь
ным гістарычным музеі праходзіла вы
став а «Майс тры Монпарнас а з бела
рускіх мяст эчак». Я была куратарам і
аўтарам ідэі гэтага праекта. За некалькі
гадоў працы па тэме Парыжскай шко
лы я адкрыла для сябе некалькі імёнаў
маст акоў, якія раней не ўваходзілі ў
спіс маіх мастацкіх пераваг. Напрык
лад, Міх аі л Кікоі н, які нар ад зіўс я ў
1892 годзе ў Гомелі, наведваў у Мінску
мастацкую школу Якава Кругера. Дзе і
пазнаёміўся з Хаімам Суціным, з якім
ў 1909 годзе яны разам з’ехалі на вучо
бу ў Вільню, а пасля перабраліся ў Па
рыж. Размаўляючы з калекцыянерамі,
я ўпершыню ўбачыла арыгінальныя
працы Осіпа Любіча, мастака з Гродна,
з дачкой якога я пасля пазнаёмілася ў
Парыжы дзяк уючы Юрыю Абд ур ах
манаву. Увогуле, у чымсьці я падсіл
коўв алася ад калег і калекцыянер аў,
а калі бачыла цікавыя і даступныя для
набыцця раб оты на аўкцыёнах, раіла
і дапамаг ала набыць. Там у ідэя сама
напрошвалася — аб’яднаць усе вядо
мыя мне работы мастакоў Парыжскай
школы, якія знаходзяцца ў прыватных
калекцыях, у адной выставе. Атрыма
лася восем імёнаў: Шрага Царфін, Осіп
Любіч, Осіп Цадкін (графіка), Марк
Шагал, Яўген Зак, Міхаіл Кікоін, Пін
хус Крэмень і Роберт Генін. Гэта яшчэ
не ўсе імёны. Але па нашай выставе мы
выдалі каталог, і супрацоўніцтва з пры
ватн ым і кал екц ыян ер ам і аказ ал ас я
ўдалым, многія далі работы для ўдзелу
і ў выставе Шрагі Царфіна.
— У вашай арганізатарскай пра
цы, звязанай з выяўленчым мастац
твам, быў і досвед правядзення пле
нэр аў на Міншчыне. Ці працягнеце
гэтую практыку?
— Сап раўд ы, у 2015 і 2016 гад ы
я праводзіла некалькі пленэраў у цык
ле «Прастора Суціна». Аднойчы ў Смі
лавічах была арганізавана арт-рэзідэн
цыя для мастака з Літвы. Гэта вельмі

цікавыя творчыя заняткі, але клапот
ныя і выдатковыя. У мяне ёсць некаль
кі цікавых ідэй для пленэраў, я гато
вая імі падзяліцца з тымі, у каго ёсць
магчымасць арганізаваць такое мера
прыемства. Як у куратара ў мяне ёсць
планы правесці пленэр для французкіх
мастакоў у Мірскім замку, але гэта Гро
дзеншчына…
— Хоць і не так далёка ад Міншчы
ны. Чаму б, вобразна кажучы, не аб’яд
наць Нясвіжскую замкавую і Мірскую
замк авую прастору праз увагу да іх
сталых, цікавых мастакоў?..
— І, як мне здаецца, гэт а цалкам
магчыма…
— Ці можна казаць пра існаванне
так ог а нап рамк у, як маст ацк ае
краязнаўства Беларусі? Што можна
было б зрабіць для мастацка-гіста
рычнай адукацыі, для вяртання па
мяці пра яркіх мастакоў — ураджэн
цаў Міншчыны?
— Я магу глядзець на гэт а з двух
пунктаў гледжання. Першае — як кура
тар: бачу, што ёсць шмат добрага матэ
рыялу для стварэння цікавых праектаў,
яркіх экспазіцый. Другое — як дзею
чы член ІCOM Беларусь: у нас існ уе
некалькі праграм развіцця рэгіяналь
ных музеяў. Праўда, пакуль імі займа
юцца ў асноўным малалікія энт узіяс
ты. Такі шчаслівы выпадак як з музеем
«Прастора Хаіма Суціна» ў Смілавічах
або Клуб-музей Чэслава Немена ў Ста
рых Васілішках не заўсёды бывае. Та
кога амаль наогул не бывае, каб гадамі
вялася сістэматычная праца. Вось мне
відавочна, што трэба ствараць галерэю
работ Георгія Скрыпнічэнкі ў Слуцку.
Але кам у ні прапан ую, пак уль ніх то
не падтрымлівае ідэю. Хоць у Слуцку
можна смела рабіць муз ей сучаснаг а
мастацтва. Там выпускнікі школы Са
дзіна — знакамітыя графікі Бас алы
гі, Уладзімір Акулаў там жа творыць,
не кажучы пра тое, што Уладзімір Цэс
лер са Слуцка родам.
— Ваш а паж ад анн е мясц ов ым
краязнаўцам, у якіх не вельмі вялікія
магчым асці і якія цік авяцц а лёс ам
сваіх землякоў-мастакоў.
— Мясцовым краязнаўцам магу па
жадаць гарэння і ўпартасці ў дасягнен
ні мэты, тады цікавыя знаходкі не пры
мусяць сяб е чакаць! А калі пат рэбна
будзе дапамога, прафесійная падтрым
ка — звярт айцеся. Думаю, эксперт аў
знайсці мы заўсёды дапаможам.
Гутарыў Кірыл Ладуцька

роднае

Ад туркоў —
у Камяное
У сучаснай беларускай літаратуры добра вядома імя Алеся Бадака. Празаік, паэт,
дзіцячы пісьменнік, публіцыст, перакладчык... А яшчэ — дырэктар выдавецтва
«Мастацкая літаратура». Яркая творчая асоба. Лаўрэат Рэспубліканскай
літаратурнай прэміі «Залаты купідон», лаўрэат Прэміі СНД «Зоркі Садружнасці».

А

Алесь Бадак

— Алесь Мік ал аевіч, вед аю, што вы пар адніліс я з
Міншчынай. Ёсць у вас лецішча на Уздзеншчыне… Ці час
та бываеце там? Раскажыце, калі ласка, як «прыраслі»
да таго куточка.
— Слов а «дача» ў мяне асац ыюе цц а з неч ым штучна
ўзніклым, што не мае глыб окай гісторыі: выдзелілі зямлю,
на якой пабудав алі домікі, раскін улі маленькія агар одзікі.
Летам жыццё там ёсць, а зімою ні душы не ўбачыш. З Мін
шчынай я зрадніўся, дзякуючы жонцы: там засталася хата, у
якой некалі жыла яе вялікая радня — маці, дзед з бабуляю,
цёткі. Хата старэнькая, даваенная, але затое многія рэчы ў
ёй маюць багат ую гісторыю, няс уць у сабе адбітак даўніх ча
соў. Тым яна і прыцягвае. Я ўпершыню там пабываў у сярэ
дзіне 90‑х, і з таго час у бываю штогод, з мая па кастрычнік
па некалькі разоў на месяц і абавязко
ва частку адпачынку. Я не люблю, калі
агар од зар аст ае пуст аз еллем, любл ю
свае памідоры, гуркі, свае вішні, слівы,
яблыкі, таму працы хапае. А яшчэ там
зусім побач лес, рака Неманец. Адным
словам, ёсць дзе адпачыць.
— Не даводзілася выступаць пе
рад чытачамі на Уздзеншчыне?
— У якасц і пісьменн ік а паб ыв аў
толькі аднойчы наведаў Уздзенскую
школу-інт эрнат, але гэта было даўно.
Што да маіх суседзяў, то, шчыра кажу
чы, мне ніколі не хацелася ні хав аць
(у вёсцы хіб а што-небудзь утоіш), ні
афішаваць перад імі род свайго твор
чага занятку. Ну пішу нешт а — і ладна, мы ж з імі не пра
літарат уру гаворым, а пра грады, надвор’е. А паслухаць іх
заўсёды цікава, бо прыродная сялянская мудрасць — гэта
такі скарб! І людзі там вельмі добрыя, шчырыя, працавітыя,
вельмі нагадваюць маіх аднавяскоўцаў.
— Ці напісалі што-небудзь пра тыя уздзенскія мяс
ціны?
— Невялічк ую паэм у «Камяні». Вёска назыв аецца Ка
мяное, таму нават з назвы відаць нейкая сувязь. А таксама
некалькі вершаў, якія ўключыў у свой нядаўні зборнік «Раз
вітанне з вечнасцю», ды каментарыі-эсэ да іх, змешчаныя ў
апошнім раздзеле. Ну а некалі я напісаў цэлую серыю кніг
«Усім пра ўсё» — пра расліны, жывёл, птушак… І там было
шмат ілюстрацый, у тым ліку, і фотаздымкаў з Уздзеншчы
ны, і нават з майго ўраджайнага агарода.

— Здараецца працаваць на лецішчы як пісьменніку?
Ці больш час у праводзіце на агародзе, за гаспадарчымі
клопатамі?
— Складанае пытанне. Справа ў тым, што я «аднасед»,
я прырастаю душой да аднаго рабочага стала. Калі я стаў
жыць у Мінску, мне доўга не пісалася так добра, як дома, у
сваёй роднай вёсцы Туркі, што ў Ляхавіцкім раёне, на Бе
расцейшчыне. А цяпер мне нідзе так добра не пішацца, як
у сваёй мінскай кват эры. Але справа не ў нейкіх асаблівых
умовах. Вось прыязджаю я, напрыклад, дадому. Мне хо
чацца як мага больш пагаварыць з мамай, з братам, нешта
дапамагчы зрабіць, нарэшце проста прайсціся па вёсцы,
паглядзець, што ў ёй змянілася, пабачыць вяскоўцаў. Ду
ша нас троена там не на творчасць, а на зусім іншае. Тое
ж самае тычыцца і Камянога: выпа
дае вольная хвіліна — хочацца ў лес
альб о на рэчк у. Іншая справ а, што
так званы «падрыхтоўчы працэс» —
абд умванне нейкіх сюжэтаў, вобра
заў — ён бывае паўсюль.
— Ці берыце на Узд зенш чын у
кнігі? Як чытаецца ў тых мясцінах?
— У мяне ў Камяным вельмі вя
лікая бібліят эка. Па-першае, я кніга
ман, і ўсе кніжныя паліцы ў мінскай
кват эры даўно зас таўлены, а па-дру
гое, быў час — пачат ак 90‑х, — ка
лі ўсе кін уліся купляць дэт эктывы,
фант аст ык у, і за кап ейк і здав ал і ў
букіністычныя крамы класік у. Я та
ды вельмі шмат кніг купіў, асабліва не думаючы пра тое, ці
будуць патрэбны яны мне для штодзённага карыстання. А
папрацаваўшы на агародзе, вельмі добра бывае разгарнуць
пасля томік якога-небудзь Галс уорсі ды пачытаць некаль
кі стар онак пад прыемны птушыны спеў за расчыненым
акном.
— Ці параўноўваеце свой уздзенскі «прытулак» з род
нымі ляхавіцкімі вёсачкамі?
— Гэт а па-за ўсял як ім і пар аўн ан ням і. Нарм альн ы
чалав ек, які вырас у добрай сям’і, ніколі не стане параў
ноўв аць сваю маці з іншай жанчынай. Мне здаецца, яму
нав ат і ў галаву такое не прыйдзе. Але чалав ечая люб оў
мае вельмі шмат адценняў, і, як і кожнага чалавека, так і
кожную мясціну мы любім па-свойму.

Што б цябе ні
звязвала з іншымі
мясцінамі, якія б
цудоўныя краявіды
там ні былі,
даражэй за
Бацькаўшчыну —
няма нічога.

Гу тарыў Сяргей Шычко
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Ад супрэматычных
кампазіцый —
да праектаў
футурыстычных
гарадоў

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

М

астак-авангардыст, першы ў свеце супрэматыч
ны архіт экт ар, аў т ар першаг а экалагічнаг а ар
хіт экт урнага маніфеста і адзін з заснавальнікаў
знакамітага творчага аб’яднання УНОВІС Лазар
Хідэкель нарадзіўся ў Віцебску 29 лютага 1904 года. Пачы
наў вучыцца мастацтву ў Народным мастацкім вучылішчы
ў Марка Шагала, Мсціслава Дабужынскага, Лазара Лісіцка
га, Казіміра Малевіча. Ва ўзросце пятнаццаці гадоў стаў ад
ным з тых, хто ў лютым 1920 года ўвайшоў у склад УНОВІ
Са, які праславіў Беларусь на ўвесь свет. Ужо ў шаснаццаць
гадоў ён узначаліў архіт экт урную майс тэрню вучылішча і
менавіта архітэкт уры прысвяціў сваё жыццё.
«Мой бацька пачаў свой творчы шлях менавіта ў Бела
русі. Яшчэ ў 20‑я гады мінулага стагоддзя ён прадбачыў азе
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ляненне дахаў дамоў, неабходнасць будаваць дамы і не зале
жаць пры гэтым ад узроўню мора. І нават касмічныя будынкі
праектаваў так, быццам у іх можна будзе засяліцца», — ска
заў на адкрыцці выставы ў Нацыянальным мастацкім музеі
сын Лазара, архітэктар і дызайнер Марк Хідэкель.
На выс тав е ў галоўным муз еі краіны дэманс труюцца
раннія супрэматычныя кампазіцыі Лазара Хідэкеля і пра
екты яго фут урыстычных — касмічных і экалагічных — га
радоў. Напрыклад, праекты лят учых гарадоў, горада-сад у,
касмічных станцый і паселішчаў. Сям’я Хід экеля асабіста
адбірала працы для выставы.
Так, Нацыянальны маст ацкі муз ей Беларусі сумесна
з Цэнтрам беларуска-яўр эйскай культ урнай спадчыны ў
рамках праекта #UNOVІS100, прадставіў першую ў краіне

мастацтва
маштабную, рэтраспектыўную выс таву твораў выдатнага
мастака-авангардыста, першага ў свеце супрэматычнага ар
хіт эктара Лазара Хідэкеля, прымеркаваную да 100‑годдзя з
дня заснавання мастацкага аб’яднання УНОВІС (Зацвярдзі
целі новага мастацтва).
Словы маст ака, узятыя ў якасці назвы выс тавы «Нас
зразумеюць праз 100 гадоў», адлюстроўваюць канцэпцыю
праекта — наколькі наватарскія ідэі Хідэкеля апярэджвалі
час. Невыпадкова для афішы выкарыстаная ягоная работа
«Перасякальныя лініі» 1920 года. Створаная рукой Хідэке
ля супрэматычная рашотка або добра вядомы ва ўсім свеце
«хэштэг» — элемент, які Хідэкель у выніку творчага пошуку
вывеў з чорнага квадрата Малевіча. Хэшт эг — гэта яшчэ і
пасыл да ІT-галіны, якой сёння славіцца Беларусь.
Каля ста работ са збору сям’і Лазара Хідэкеля, унікаль
ныя дакументы УНОВІСа, тэхналогіі дапоўненай рэальнас
ці ад кампаніі Feelіng Dіgіtal і архіт эктараў студыі Level 80,
якія стварылі праект, дзякуючы якому Лятаючы горад Хідэ
келя «ажыў», а таксама анімацыі і фантазіі на тэмы супрэма
тызму і космас у ўнука мастака Рамана Хідэкеля ствараюць
аб’ёмнае ўяўленне пра жыццё і творчасць «рэвалюцыйнага
супрэматыста». У храналагічнай паслядоўнасці на выс та
ве прад эманс трав аны розныя перыяды творчасці Лаз ара
Хідэкеля — ад ранніх кампазіцый, выкананых 15‑гадовым
юнаком, супрэматычных цыклаў пачатку 1920‑х гадоў да ар
хіт экт урных і экафу т урыстычных праектаў 1930‑х. Праект
стаў першым знаёмствам беларускіх гледачоў з унікальнай
спадчынай выбітнага архітэктара. І працягнуў выставачныя
праекты, якія «адкрываюць» знакамітыя і невядомыя імёны
ў беларускім мастацкім асяроддзі.
Прыд уманы ў Віцебску супрэматызм потым стаў ба
зай для сусветных трэндаў у архіт экт уры і дыз айне. Але
да апошняга час у аб значнасці УНОВІСа і яго таленавітых
удзельнікаў каз алі толькі дасведчаныя маст ацтв азнаўцы.
Гэта няправільна, палічылі ў Мінску і зладзілі выставу.
азар Хідэкель — патомны архітэктар, яго бацька таксама
праектаваў дамы. У 14 гадоў — у парушэнне правілаў —
у сваю Народную мастацкую школу яго ўзяў Марк Шагал.
«Шагал, калі ў 1973 годзе прыязджаў у Піцер, сустракаў
ся з бацькам. Яны ўспаміналі Віцебск, але пры гэтым баяліся
ехаць туды — у Віцебск, які быў цалкам разбураны, у зусім
новы горад. Тое, у чым яны жылі, абсалютна не захавала
ся. А яны былі старыя людзі і баяліся, што сэрца не вытры
мае», — распавёў сын Лазара Хідэкеля Марк, таксама архі
тэктар.

Ён быў на той сустрэчы Шагала з бацькам у 1973‑м. Ка
жа, размаўлялі ў адной з ленінградскіх гасцініц.
«Што было цікава: Шагал, калі ўбачыў бацьк у, сказаў:
«Лазар, ты быў такім таленавітым мастаком, чаму ты стаў
архіт эктарам?» А потым дадаў: «Лазар, я табе так удзячны,
ты заўсёды мяне бараніў ад гэтага бандыта Малевіча». Гэта
было вельмі хвалююча, калі двое з такімі гарачымі вачыма
глядзелі адзін на аднаго», — успомніў Марк.
Пры гэтым Малевіча, па яго словах, Лазар Хідэкель па
важаў, успрымаў ледзь ці не як месію. Ніколі не называў па
прозвішчы, выключна Казімір Севяр’янавіч.
«Ён жа дапамаг аў яму рабіць архіт эктоны, спраб ав аў
яго выратаваць, прадставіўшы свайму настаўніку Ніколь
скам у — гэт а быў вядомы праф ес ар, які меў у Ленінгра
дзе вялікі ўплыў. Бацька прадс тавіў яму Малевіча, і яны
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Пра бацьку шмат распавядаў сын — Марк Хідэкель

Сутнасць творчасці супрэматычнага архітэктара
Лаз ар Хід эк ель наз ыв аў сяб е
«маст ак ом-арх іт экт ар ам», паз
ней дадаўшы мянушку «фантаст»
як спасылку на адну з цэнтральных
асаблів асц яў свайго маст ацт ва і
архітэктуры: бачанне. Бачанне су
прэматычных структур, што пла
ваюць у прасторы, якая ўпершыню
вызначылася як касмічныя станцыі
зямлян у яго прац ах віцебскага пе

рыяд у УНОВІСа ў 1920–1921 гадах
і пазней — у футурыстычных га
рад ах, якія ён зад ум аў у сяр эд зіне
1920‑х.
Здольн асць Хід эк ел я як арх і
тэкт ар а была прызнана на ран
нім этапе, пачынаючы з яго шы
рок а вяд ом аг а Клуб а прац оўных
1926 года, які ўвайшоў у гісторыю
як першае ў свеце супрэматычнае

арх іт экт урн ае збуд ав анн е. Па
сутнасці, пачаўшы з працы з Элем
Ліс іцк ім над пер ах од ам ад пла
нарн ага супрэм атызму да трох
мерн аг а, Хід эк ель стаў не прос
та першым, а сапраўд ы адзіным
супрэм атычным арх іт экт ар ам.
На яго думк у, аванг ардн ая арх і
тэктура паходзіла з гэтай сучас
най выяўленчай сістэмы.
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Калі ёсць над чым паразважаць

спрабавалі зрабіць так, каб Малевіч чытаў лекцыі ў Інстыт у
це грамадзянскіх інжынераў. І што было дзіўна: у Віцебску
Малевіча 15–16‑гадовыя падлеткі разумелі і любілі, а вось
тыя студэнты ў Піцеры яго не разумелі. Малевіч прачытаў
тры лекцыі, і яны сталі абурацца: што гэта нам распавяда
юць?! І Малевічу не ўдалося замацавацца ў інстыт уце…» —
распавёў сын Лазара Хідэкеля.
На адкрыццё мінскай выставы Хідэкеля прыехала і Іво
на Малевіч, траюрадная пляменніца мастака. Прызналася,
што ёй трохі крыўдна, што яе знакамітага сваяка асацыю
юць толькі з «чорным квадратам», і нагадала, што наогул жа
ідэя касмічных дамоў — архітэктонаў — належыць Казіміру
Малевічу.
«Выбачайце, што я гэта скажу, але майс тар — гэта Ма
левіч. Сваю архітэкт уру і архітэктоны ён пачаў рабіць у Ві
цебску. Калі Хідэкель прыйшоў да Малевіча, яму было 14 га

Якія яны — футурыстычныя гарады?
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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.

доў — гэта быў, па сутнасці, хлопчык… А УНОВІС — гэта
была не толькі рэвалюцыя ў мастацтве, гэта была рэвалю
цыя і ў архіт экт уры. Уся будучая архіт экт ура ХХ стагоддзя
пачалася ў Віцебску, дзе Малевіч пачаў рабіць свае архітэк
тоны — дамы для людзей, якія буд уць у буд учыні жыць
у космасе. Паглядзіце, яны ж выглядаюць як сучасныя кас
мічныя станцыі, якія цяпер ёсць у космасе», — сказала Івона
Малевіч.
Але так ці інакш, менав іт а Хід экель узначальв аў ва
УНОВІСе архітэкт урную студыю, нават паспеў рэалізаваць
некалькі супрэматычных праект аў, а некаторыя яго ідэі
толькі цяпер знаходзяць ўвасабленне.
раекты жылля ў космасе Хід экель маляваў на пачатк у
1920‑х — за сорак гадоў да палёт у Гагарына. А яшчэ ў яго
быў праект аэрагорада, горада на апорах і мноства іншых,
як ён сам іх вызначаў, фут урыстычных гарадоў.

П

Выстава цікавая моладзі

мастацтва
«Вельмі складана сказаць, што іх натхніла — напэўна,
яны сталі нейкімі празорліўцамі, такім згусткам геніяльнай
энергіі, які ў той момант апынуўся менавіта ў Віцебску», —
разважае заснавальніца Цэнтра беларуска-яўрэйскай куль
турнай спадчыны Мая Кацнэльсон.
Сучасныя праекты выраслі, у тым ліку, з супрэматызму,
які аддае перавагу простым формам і мінімалізму, нагадвае
сын Лазара Хідэкеля Марк і прызнаецца, што цяпер разам
са сваім сынам распрацоўвае некалькі праектаў з аглядкай
на фут урыстычныя ідэі бацькі.
«Мы цяпер з маім сынам працуем над Brіdge-cіty — так
званы горад-мост, які павінен абараніць Нью-Ёрк ад па
водак. То бок, гэта буд уць прыўзнятыя на калонах струк
туры, якія ў выпадку надзвычайных сіт уацый дазваляюць
супрацьс таяць стыхіі і абараніць людзей», — распавядае
Марк Хідэкель, па сутнасці, апісваючы «горад на апорах»
бацькі.
Прычым на выс таве ў Мінску можна было вірт уа льна
пахадзіць па такім горадзе на апорах — арганізатары праду
гледзелі такую магчымасць. Каб наведнікі змаглі на свае во
чы адчуць акт уальнасць у дваццаць першым стагоддзі ідэй,
прыдуманых на пачатку дваццатага.
Некалькі сваіх супрэматычных праектаў Лазару Хідэке
лю атрымалася рэалізаваць у 1930‑я гады, пакуль гэта было
магчыма. У тым ліку соцгарадок з прадуманай да дробязяў
інфраструкт урай. Марк Хідэкель нагадвае, што яго бацька
заўсёды лічыў архіт экт уру самай гуманнай прафесіяй, за
кліканай думаць, перш за ўсё, пра чалавека і яго камфортнае
жыццё.
«Мне здаецца, што супрэматызм бясконца важны сёння,
таму што свет фрагментаваны. Вы, напэўна, адчуваеце гэта
тут. Мы асабліва гэта адчуваем на Захадзе, калі наогул не за
сталося адзінства ні ў чым: ні ўвогуле ў палітыцы, ні ў пра
фесійнай палітыцы, ні ў дачыненні да экалогіі ды архітэкт у
ры, да чаго б там ні было. Свет надзвычай фрагментаваны. І
маленькія асколкі гэтага свет у вельмі варожа ставяцца адзін
да аднаго. А супрэматызм — гэта ўніверсальная сістэма, фі
ласофія ўніверсальнага свет у, разуменне, што мы — адзіны

Важна ўхапіць дэталі

свет і што мы звязаны з прыродай. Такі погляд неабходны.
Вось раней казалі, што прыгажосць вырат уе свет, а мне зда
ецца, што супрэматызм вырат уе свет», — адзначала на ад
крыцці мінскай выставы нявестка Лазара Хідэкеля мастацт
вазнаўца Рэгіна Хідэкель.
арк Хід экель прызнаўся, што зас таўся ўражаны па
дыходам беларускіх спецыялістаў да фармавання экс
пазіцыі. Калі работы яго бацькі выс таўляліся ў Парыжы ў
Нацыянальным цэнтры мастацтва і культ уры Жоржа Пам
під у, яму давялося дастаткова доўга тлумачыць мясцовым
спецыялістам, як лепш прадс тавіць іх. У Мінску ўсё было
па-іншаму:
«Як згрупаваныя работы, як яны развешаныя, як аргані
завана прастора — гэта зроблена на высокім прафесійным
узроўні. Таму хачу падзякаваць гаспадарам, што яны змаглі
гэт ую досыць складаную, часам незразумелую мас у работ
правільна размясціць і дазволіць публіцы правільна разу
мець усё. Гэта вельмі важны момант. Як казаў мой бацька,
Казімір Севяр’янавіч (Малевіч — Аўт.) парадаваўся б гэта
му», — заўважыў Марк Хідэкель на адкрыцці выставы ў На
цыянальным мастацкім музеі.
Прывезеныя ў Мінск экспанаты — гэта ўласнасць сям’і,
унікальны архіў, які Хід экель здолеў зах аваць. Гэты архіў
перажыў жудасную паводку ў Ленінградзе, сталінскія чыст
кі, вайну і блакаду і да апошняга час у слабы грамадскі інта
рэс да гісторыі УНОВІСа на радзіме.
«Хацеў бы працыт ав аць Івон у Малевіч пра тое, што
УНОВІС — нацыянальны набытак нашай краіны, нацыя
нальны набытак сусветнай культ уры. Самае галоўнае, каб
мы зразумелі, наколькі нам самім тое трэба. Пакуль мы гэ
тага не ўсвядомім, усё застанецца нейкай не вельмі зразуме
лай гісторыяй. Тэма авангарда 20‑х гадоў, якая атрымлівае
новыя і новыя віткі развіцця, у тым лік у пры падтрымцы
маладых мастакоў, павінна быць сучаснай ідэяй», — заўва
жыў дыр экт ар музея гісторыі Віцебскага народнага мас
тацкага вучылішча Андрэй Духоўнікаў.

М

Веніямін Міхееў.
Фота аўтара.

Работы, актуальныя праз стагоддзе
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Жыццёвая гісторыя

Пра што
маўчала Віка
Ва ўсе часы прадстаўніцы прыгожага полу любілі лялек. Не бярэмся шукаць адказ
на пытанне, навошта ім гэта, пакідаем цікавую тэму псіхолагам. А толькі раскажам,
што атрымалася з той любові ў гераіні адной «лялькавай» гісторыі.

Я

Яна стаяла як слуп, затаіўшы дыханне.
Я, выбіраючы бранзалет са скуры, назірала
за Інгай краем вока. І бачыла, як мая кале
га не магла вачэй адвесці ад калекцыйнай
аўтарскай лялькі.
І як яна патрапіла туды, у малюсенькую
лаўку ў горадзе Бруге, старэнькі гаспадаргаландзец, які не гав арыў па-англійску,
растлумачыць не мог. Лялька, якую май
стар назваў Вольгай, вылучалася на фоне
розных сувеніраў з каменя, скуры, гліны,
шкла нейкай вельмі светлай плямай. Зда
валася, ад яе зыходзіць ззянне — такой
прыгожай яна была ў белай празрыст ай
сукенцы, абутая ў пуанты далікатна-ружо
вага колеру.
— Божа мой, — ажно замірала ў Інгі
дых анне, — як жа мне падаб аецца гэт ая
балерынка: столькі ў ёй чысціні, вытанча
насці, пяшчоты…
— Тады купляй, — сказала ёй я, — не
пашкадуеш.
І выйш ла з крам ы, каб не пер аш ка
джаць Інзе прыняць рашэнне: эксклюзіў
ная лялька была не з танных…

Госця з Бруге
Праз некалькі хвілін мая спадарожніца
літаральна вылецела з крамы — са скрын
кай ў руках! Яна была такая шчаслівая, што
і мяне асвяціла сваім сонечным настроем.
Мы вандр ав ал і па Бруг е, прыг ож ым
горадзе ў Бельгіі, што ў цэнтры правінцыі
Заходняй Фляндрыі, любаваліся архітэкт у
рай, шматлікімі каналамі ды атрымлівалі
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асалод у ад цокання капытоў коней па
брук у. Так цяпер у ландо, запрэжаных
імі, возяць па горадзе турыстаў. Здава
лася, мы, прыехаўшы сюды на экскурсію
з Брюс эля, дзе праходзіла наша журна
лісцкая стажыроўка ў Еўрапарламенце,
патрапілі ў Сярэднявечча. Вуліцы і да
мы тут, як распавялі нам, і сёння выгля
даюць так, як стагоддзі таму. А помнікаў
культ уры ў Бруге, дарэчы, некалькі ты
сяч. І гэта толькі зарэгістраваных…
Аднак вярн уся да Інгі з лялькай.
Мне здав алася, што яна толькі част
ков а захоплена горадам. Час ад час у
Інга прыціскала да сябе скрынку, зазі
рала ў празрыстае акенца з пластыку,
на ўзроўні лялечнага тварыка, радасна
ўздыхала і казала: як жа я рада, што ку
піла яе, гэтая Вольга — як мая душа…
А ўвеч ар ы ў гасц ін ічн ым нум а
ры Брюс эля мы гаварылі пра тое, што
ў нашым сав ецкім дзяцінс тве цацкі,
тым больш эксклюзіўныя дарагія ляль
кі, был і нед ас тупн ыя. Я, урад жэнк а
невялічкага ўкраінскага гарадка Ваў
чанска, што на Харкаўшчыне, расла ў
сям’і з вельмі сціплым дастаткам. Інга
хоць і мінчанка, ды фінансавае стано
віш ча яе сям’і такс ам а не даз вал яла
купляць дарагія цацкі. Яна ўспамінала,
як сама пашыла ляльку, адчайна жада
ючы, каб у яе, як і ў сяброўкі Алачкі з
заможнай сям’і, была лялька з тварам,
які не размаляваны хімічным алоўкам,
а сапраўдная, з крамы. Пацешна, але ж
і цяпер пашытыя мяккія лялькі ў трэн
дзе, і дзяўчынкі любяць іх. І я ўспомніла
сваю маленечкую ляльку-галыша, ці то
дзяўчынка была, ці то хлопчык. Для яе
сама шыла адзенне. Праўда, не унісэкс,
а падкрэслена дзявочае. Памятаю нават
балетную пачку, якую сканструявала з
старой шторы, і камізэлечку з чорнага
плюш у, і нав ат укар очаныя штанцы,
так званыя «сем восьмых», якія ў модзе
ў нашы дні. Як жа я перажывала, што
ножкі ў галыша майго не гнуцца. І вялі
кага рудога мядзведзя з адарванай лапай
мне не забыць. Яго аднекуль прынесла
мая бабуля Кацярына Максімаўна. А на
шаснаццацігоддзе сябры-аднакласнікі,
ведаючы, як мала было ў дзяцінс тве ў
мяне цацак, падарылі белага плюшава
га мядзведзя. Велізарнага!
У той вечар з Інг ай мы зраз умелі,
чаму нам абедзвюм з юнацтва вельмі ха
целася дарыць нават дарослым сябрам
цацкі: так мы кампенсав алі тое, чаго і
ёй, і мне ў дзіцячыя гады не хапала. Да
прыкладу, Інга падарыла гутаперчывую

Зносіны з лялькай — гэта і дыялог з далікатнай сутнасцю ўнутры сябе самой

ляльку сваёй пляменніцы, калі той было
гадоў пяць-шэсць. А пазней, у студэнц
кія гады купіла ляльк у і сяброўцы-ад
нак урсніцы. Аж палову стыпендыі за
яе аддала. Гэта, казала, была нямецкая
прыгажуня-лялька Gotz з ГДР, мара мно
гіх савецкіх дзяўчынак, якой у тыя часы
не было роўных. У нашы дні такіх лялек,
мядзведзяў, вінтажных і антыкварных,
можна ўбачыць у асабістых калекцыях
тых, хто зах апляецца цацкамі з мін у
лага. Таксама і цэх майстроў цацачных
справаў год ад года ў Беларусі расце. Для
кагосьці гэта хобі, а нехта становіцца ра
меснікам дзеля свайго захаплення і ро
біць любімую справу прафесіяй.
Дар эчы, мін улым лет ам у Малой
выс тав ачнай зале Палацавага-парка
ваг а анс амбл я ў Няс віж ы прах од зі
ла вельмі цікав ая выс тав а — Надзея
Doll’я. Зладзіла яе мастачка, куратар,
сяб ар журы шматлікіх міжнар одных
лялечных конкурсаў Надзея Цыганоў
ская. На выставе было сабрана больш
за 100 прац, усе прадс таўленыя ляль
кі — у адзіным экзэмпляры. Усе — асо
бы, ва ўсіх — свае характары, настрой,
які адлюстраваны ў міміцы. Мяркую, і
лялька Вольга сярод іх таксама заняла
б годнае месца…
Так, і пасля Інга, як і я, дарыла сяб
рам цацкі…
— Нарэшце і сябе ты пацешыла, —
сказала я ёй у той памятны брус эльскі
вечар.
На тым і супакоіліся, пажадаўшы
адна адной добрай ночы. А Вольга тады
глядзела на нас праз акенца і, здавалася,
радавалася, што Інга яе «ўдачарыла».

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.
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Жыццёвая гісторыя
Назаўтра нас чакала аднадзённая па
ездка ў Парыж, а праз суткі мы вярта
ліся ў Мінск.

Куміры і татэмы

Як разбілася Вольга
Зусім нядаўна, пасля Старога Но
вага года непадалёк ад Дома прэсы, дзе
Валянціна Ждановіч

Час ад час у я, сус тракаючы Інгу,
пыталася ў яе: як жывецца госці з Бру
ге? Радуе, адказвала, і мяне, і ўсіх, хто
з ёй знаёміцца. І запрашала заходзіць
на каву. Аднойчы я і пабывала ў Інгі,
сфатаграфавала балерынку ў кампаніі
вясёлага блазна ды іншай мілай аўтар
скай лялькі па імені Дзіна. Памятаю,
мы нават разважалі: маўляў, ці не раў
нуе балерынка да яе блазна? І прыйшлі
да высновы, што наша госця з Бруге
вельмі прыязная. І ў яе аду хоўленым
свеце душы і безумоўнай любові няма
такога паняцця як рэўнасць. Хто б да
Інгі, па яе словах, ні забягаў, заўважаў
прыгажуню Вольгу, адзначаў яе пазі
тыўны характар. А Віка, любімая пля
менніца Інгі, дык і зусім у ляльку ўлю
білася, прасіла нават неяк у душэўным

парыве завяшчаць балерынку ёй, калі
раптам што здарыцца. Інга паабяцала.
Тая гу тарка хоць і была жартаўлівай,
але, як вядома, у кожным жарце ёсць
частка жарт у. І, як прызналася мне Ін
га, яна ўсё часцей пачынала думаць
пра тое, каб аддаць пляменніцы Воль
гу, дарагую істот у, якая была «жывая»,
нібы вучыла людзей цягнуцца да ра
дасці і ладзіць адзін з адным. Вось та
кую ролю своеасаблівага тат эма ігра
ла лялька Вольга ў доме Інгі.
Гады ішлі. Ад знаёмых я чула, што
Інг а нібыт а кудысьці з’ех ала: ці то ў
Вільню на стажыр оўк у, ці то ў Лон
дан — вучыцца. Я час ад час у ўспамі
нала і яе, і Вольгу. Ці ўзяла яе з сабой, ці
дома пакінула… Думала і пра тое, што,
напэўна, і белая сукенка балерынкі ўжо
запыленая.
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знаходзіцца наша рэдакцыя, сустрэла я
Інгу. Хоць мы сяброўкамі і не былі, пры
сус трэчы, узрадаваўшыся адна адной,
абняліся. Адвучыўшыся, Інга вярнула
ся на месца былой сваёй працы, усё ў яе
было добра і ў сямейным жыцці. Толь
кі вось трохі цела, сказ ала, пат рабуе
«рамонт у»: дае ведаць пра сябе старая
траўма. Інга была заўзятай байкершай, і
ў маладосці пашкодзіла стапу. Ды яшчэ
трэб а было і «сэрц у трошкі дапамаг
чы».
Я, зразумела, не ўтрымалася і спы
тала: як там Вольга? Інга ўсміхнулася,
у яе вачах бліснулі слёзы. Яна раскры
ла пакет, які быў у руцэ, і сказала: гэта
ж трэба, каб цябе я менавіта сёння су
стрэла…
О, жах! На дне пакет а я ўбачыла
разбіт ую Вольгу. Галоўка — асобна,
тулава і рукі таксама самі па сабе, ад
на ножка балерынкі — ушчэнт. Пры
клееная раней да тулав а зап ыленая
сукенка садрана… Інга ўсё ўсміхалася,
відаць, перажываючы глыбокі стрэс.
Так часам робіш, каб не расплакацца
зусім… А я, гледзячы на сляды падоб
наг а вандалізм у, міжв олі заплакала.
Мне так балюча было!.. Нібы па маёй
душы праехаліся грубым катком. І па
гэты час як прыгадаю нашу сустрэчу,
то шчыміць сэрца.
Хто?.. Як здарылася?.. Чаму?.. Інга
на мае пытанні адказала, калі я зайшла
да яе пасля працы. Яна зварыла кавы і
неяк вельмі спакойна распавяла, што ж
адбылося з лялькай.
— На днях я адзначала дзень нара
джэння. Сабралася мая сям’я. Прый
шла і дачка пляменніцы Леся з мужам.
Мы вячэралі, жартавалі, слухалі музы
ку. У нейкі момант я пад умала: пера
дам праз Лесю ляльку пляменніцы. Ці
мала што са мной здарыцца, ну ўсё ж
такі аперацыя… І калі госці сыходзілі,
так і зрабіла. Навошта, пад умала, ча
каць майго перасялення ў іншы свет…
Хай Вольга пацешыць і пляменніцу. Бо
яна так ёю захаплялася! А Віка ж у мі
нулым — балерына. Назаўтра мне па
тэлефанавала Леся і проста ашаламіла:
мама трапіла ў аварыю, і лялька разбі
лася… Потым я даведалася, што з Ві
кай усё ў парадку, моцна разбіта толькі
машына, а лялька, з якой знялі сукенку,
каб памыць, разбілася ў кватэры ў Лесі,
у ванным пакоі. Ці то сант эхнік яе за
чапіў, які мяняў ракавіну, ці то нехта з
дзяцей неспадзявана спіхнуў Вольгу на
каменную падлогу.

Жыццёвая гісторыя
Не так тое цяпер і важна, як мена
віта разбілася Вольга — канс татавала
Інга. І прадоўжыла:
— О, Валянціна, я нават не падума
ла, што запыленая сукенка і падэшва ад
пуанты лялькі, якая, відаць, адвалілася
пры транспарціроўцы, могуць плямен
ніцы не спадабацца. Як потым я даве
далася, на пальчыку Вольгі была малю
сенькая шчарбінка, і вейкі над адным з
вочак зніклі. Я ж таго нават не заўважа
ла! У цэлым мая лялька для мяне была
такая ж прыгожая, як і ў першыя дні
яе з’яўлення ў доме. Хай бы яна такая
і стаяла побач са сваімі сябрамі. Такую
выснову я зрабіла пасля ўсяго, калі даве
далася, што так лёгка Віка адмовілася ад
лялькі. Калі я аддавала Вольгу, то і паду
маць не магла, што нязначныя прыкме
ты час у ў яе знешнасці такія «лёсавы
значальныя». Урэшце, усе мы старэем.
І цацкі таксама... Пляменніца ж, пэўна,
убачыўшы Вользіну недасканалась, вы
рашыла аддаць ляльк у васьмігадов ай
унучцы. Ёй, падобна, было няўцям, што
такія, як мая Вольга, лялькі — аб’екты
мастацтва. І створаны не для дзіцячых
гульняў, а для сузірання, захаплення і
калекцыявання. Не магла я нават прад
бачыць, што Віка, трымаючы ў руках
Вольгу, скажа: «І навошта яна мне такая
патрэбна?». Пра тое мне распавяла Ле
ся. Вось і ўся гісторыя з лялькай. Няма
больш у маім доме цуду па імені Вольга.
На імгненне я адчула, што быццам мая
душа разбілася…

Не вінавацім,
не крыўдзімся…
Пасля маналогу Інгі ў мяне не хапа
ла і слоў. Прызнаюся, была засмучаная
мацней за прыяцельк у. А сказ аць не
было чаго. Тут якраз разбірацца псіхо
лагам: хто ж мае рацыю, а хто вінава
ты. Вядома ж, яны скаж уць: няма тут
нічыёй віны. Ёсць рэальнасць. І кожны
ў гэтай гісторыі паступіў так, як мог. Ві
ка стала дарослай, яна даўно ўжо не тая
дзяўчынка, якую Інга любіла. Да таго ж,
іх шляхі разышліся некалькі гадоў таму.
Так здараецца: блізкая радня па нейкіх
прычынах можа раздружыцца, зносі
ны закончацца. Ведаю, Інга ніколькі не
крыўдзіцца на Віку, нічога ад яе не ча
кае. Калі Віка так вырашыла, то так та
му і быць, сказала. А сама лічыць: для
яе гісторыя з лялькай — добры ўрок.
Маўляў, не варт а прывязв ацца да рэ
чаў, тым больш ствараць з іх тат эмы. І

тым больш чакаць ад Вікі той люб ові
да лялькі, якую адчувала яна сама. Пра
тое Інга мне сказала праз некаторы час.
І ўжо нават сама над сабой жартавала:
так бы мовіць, яна памерла для Вікі ра
ней смерці.
І яшчэ адн а цік ав ая дэт аль у яе
асэнсаванні гісторыі з лялькай. Інга не
адразу зразумела, чаму ёй было вельмі
балюча, калі даведалася пра падрабяз
насці. Ва ўсялякім выпадку яна мне пра
тое не казала. А я думаю, што разам з
Вольг ай разб іл ас я Інг ін а пер ак ан а
насць у духоўную роднасць з Вікай, з
якой яна мае крэўнае раство.
Разважаючы над гэтай гісторыяй, я
заглянула ў інтэрнэт. І вось пра што да
ведалася. На пытанне журналісткі, як
навучыцца дараваць, паважаны мною
індыйскі настаўнік Садхгуру ў адной з
лекцый адказаў пытаннем на пытанне:
а вы каго-небудзь у чым-небудзь абві
навачваеце? І далей разважыў: для таго,
каб камусьці за штосьці дараваць, спа
чатку трэба зрабіць яго вінаватым, па
крыўдзіцца на яго. Так што не ўсклад
няйце, сказаў, сабе жыццё, радуйцеся і
будзьце шчаслівымі. І хай кожны жыве
так, як лічыць патрэбным.
Вось так і Інга стараецца прытрым
лівацца мудрай парады. Не вінаваціць,
не крыўдзіцца, таму ёй і дараваць няма
каму. А пляменніцы, што называецца,
пляменніцава…
І ўсё ж… Мне здаецца, ведаючы Ін
гу і тое, як яна любіла сваю Віку, а тая
люб оў выя ўлялася ва ўчынках, пля
менніца магла ж неяк інакш сябе пра
явіць. Больш далікатна, больш чала
вечна. Пат элефанаваць, падзякаваць,
запытаць, ці не закране Інгу тое, што
яна выр аш ыла адд аць ляльк у ўнуч
цы… У рэшце рэшт, магла б і наўпрост
сказаць: лялька ёй ужо не патрэбная.
І чаму, думала я, нікому з членаў сям’і
не прыйшло ў галаву вярнуць Вольгу
гаспадыні? Але гэт а ўсяго толькі маё
ілюз орнае ўяўленне пра тое, як Віка
ці іншыя павінны былі пас тупіць. Хі
ба хто-небудзь з іх мог сабе уявіць, на
колькі лялька была каштоўнай для Ін
гі? І чаму.
А Віка… Цікава, як яна сябе адчу
вала сама, калі трымала ў руках Вольгу:
пра што думала, ці перажывала, ці на
огул — заставалася халоднай і абыяка
вай, альбо нават жорсткай… Ніхто пра
гэта не ведае, акрамя Вікі.
А Віка маўчыць.
Валянціна Ждановіч

Для каго нас няма
Меркаванні псіхолага

Як часта ў жыцці мы ўспрымаем ча
лавека і ягоныя ўчынкі на грунце асабіс
тых меркаванняў, уласнага жыццёвага
досвед у, разглядаем свет праз прызм у
сваіх светапоглядных установак. Часам
гэта перашкаджае рэа льна ўспрымаць
падзеі, людзей ды іх стаўленне да нас.
Чаму так? Прычына — у страхах, з
якімі мы баімся сутыкнуцца. Іх мност
ва. Нам боязна быць не прынятымі, ад
прэчанымі, і што пра нас забудуць. Мы
адчуваем страх ад таго, што станем не
патрэбнымі і сваім родным і блізкім.
Па сутн асц і, гэт а клас ічн ы страх
смерці, страх перад невядомым, які ўлас
цівы абсалютна ўсім. Часта гэтыя стра
хі — глыбінныя, неўсвядомленыя і мо
гуць быць вельмі дэструктыўнымі Яны
прыхаваныя ў кожным з нас уласнымі,
набытымі ў сям’і і грамадстве, навыкамі.
Інга ў гэтай гісторыі яскрава ілюст
руе тыповае імкненне «вярнуць усё на
кругі свая». Тое жаданне паўстала пас
ля адч уж эння блізкіх людзей, і было
яно не зусім усвядомленым. Імкненне
даць зразумець пляменніцы, што яна
па-ранейшаму для яе дарагая, прывяло
да таго, што наша гераіня ахвяравала
вельмі каштоўнай для яе лялькай.
А лялька — гэта ж нібы сама Інга!
З-за неўсвядомленага страх у страты,
яна прынесла сябе ў ахвяру, жадаючы
такім чынам сказаць пляменніцы, што
па-ранейшаму любіць яе і шануе. Інга
смела ступіла насустрач свайму страху
— быць няправільна зразуметай. І дзя
куючы таму ўбачыла рэальнае стаўлен
не да сябе. Таму і ўсвядоміла, што ўсё
яшчэ жыла мінулым, што ў дачыненні
да роднага, крэўнага чалавека міжволі
падманвала сябе. Лічу, што гэта вялі
кая яе перамога над несвядомым стра
хам адчужэння.
Асабіста мне сімпатычны падыход
Інгі да жыцця і да людзей. Яна сама
ўзяла на сябе адказнасць за тое, што ад
былося, не шукаючы вінаватых. Бо ідзе
па шляху самаразвіцця. Гэта нармаль
на і прыгожа: бачыць у іншым чалавеку
лепшае, каштоўнае, што б ні здарыла
ся. І цяпер Інзе значна лягчэй атрымлі
ваць асалоду ад жыццёвых рэалій, ад
чуваць сябе шчаслівай. Бо жыццё і час,
які нам адпушчаны на Зямлі — гэта ўсё,
што мы маем на самой справе.
Алена Ліхтаровіч,
спецыяліст па міжасабовым зносінам
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літарат урныя масты

Сангіта Бахадур

Тамара Хаміцэвіч

Апавяданне

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,
* Значэнні выдзеленых слоў глядзіце ў канцы тэкста
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Шлейф
ночы
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
міні-гольфа, 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 каго-небудзь, 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,
ненат уральнай (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,
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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 цьмяным 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
дзіны раніцы — а цяпер самы зручны
момант — яна пераўтвараецца ў неза
даволенага монстра! Я лепш адвязу яе
дадому прама цяпер. Хто-небудзь 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 якім-небудзь 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
гляд зець што-небудзь 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, надыходзячым 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
джаным 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
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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 чаго-небудзь 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 кім-небудзь
іншым, змяніла нашае жыццё назаўсё
ды.
Па-першае, мы хутка навучылі
ся гатаваць, нягледзячы на вяртанне
Чамкілі.
Па-другое, у нас ад таго часу сфар
мав алася 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
скрыжоўваюцца-пераплятаюцца ў на
дзеі, што ён па-ранейшаму 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. Хто-небудзь можа
парэкамендаваць?
Пераклад з англійскай
Івана Ждановіча

Гласарый
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.

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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