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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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Добра там, дзе мы ёсць
У канцы жніўня гарадок Іўе ў Гродзенскай
вобласці стаў чарговым пунктам на карце
рабочых паездак Аляксандра Лукашэнкі.
Кіраўнік дзяржавы цвёрда ўпэўнены: ускраіны абласцей — гэта раёны, якія павінны добра развівацца. Прэзідэнт агучыў сваю мэту:
пабываць у аддаленых райцэнтрах кожнай
вобласці, якія часам застаюцца па-за полем
зроку рэгіянальнай улады

27

Помнік Янку Купалу ўстанавілі
ў Сіаньскім універсітэце
замежных моў

Дызайн і вёрстка:
Таццяна Старажэнка
Любоў Малышава
Карэктар:
Аліса Гюнгер
«Беларусь.Belarus» выходзіць
на беларускай, англійскай
і кітайскай мовах.
Часопіс распаўсюджваецца
ў 50 краінах свету.

Пасёлак з кітайскім каларытам
пабудуюць на Міншчыне

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.

Мінскую вобласць наведала дэлегацыя
раёна Юйбэй кітайскага горада Чунцін.
Падчас сустрэчы ў Мінаблвыканкаме было
падпісана Пагадненне аб стратэгічным супрацоўніцтве, якое прадугледжвае будаўніцтва пасёлка з чунцінскім каларытам у
Беларусі

Падпісана да друку 20.09.2019.
Фармат 60х84 1⁄8.
Афсетны друк.
Папера крэйдаваная.
Ум.-друк. арк. 6,51
Ул.-выд. арк. 7,80
Агульны наклад — 1628 асобнікаў
(на беларускай мове — 439).

Са словам і ведамі —
па жыцці

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

За сяброўскім сталом бяседа
Пачынаючы з 2007 года, добрай традыцыяй
Дня беларускага пісьменства стала правя
дзенне Міжнароднага круглага стала з
агульнай ідэяй: «Мастацкая літаратура як
шлях адзін да аднаго»

20

Цяпер адчынены
ўсе дзверы!

аліса гюнгер

16

Падпісны індэкс — 74820.
Рэгістрацыйнае пасведчанне 8,
выдадзена 16.07.2018 г.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.

З 2018 года студэнты вывучаюць там беларускую мову, а разам з ёй — нашу гісторыю, традыцыі і звычаі. Сам жа горад вядомы як буйны адукацыйны цэнтр Кітая. Па
колькасці ВНУ ён знаходзіцца на трэцім
месцы пасля Пекіна і Шанхая

Белта
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Белта

Беларусь — ЗША: перазагрузка адносін

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

© Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова
«Выдавецкі дом "Звязда"», 2019
На першай старонцы вокладкі
фота БелТА
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Патрапілі ў колер
У Мінску зашумела Vulica Brasil — беларуска-бразільскі фестываль стрыт-арта

44

Квас у вёсцы — проста клас!
Жыхары адной з вёсак Любанскага раёна
зрабілі квас сваёй фірмовай стравай

46

34

Сын свайго бацькі
Узбекістанскі прафесар з беларускімі родавымі каранямі — пра повязь двух народаў
і літаратур, бацькаву спадчыну, блізкага
класіка, сапраўдны інтэрнацыяналізм

54

Вачэй не адвесці!

наперад,
толькі наперад!

hungary today.hu

Любоў і лёс
Аляксандра
Касцючэнкі

Што чакае тэатралаў?
Верасень — прыемны час для прыхільнікаў
тэатральнага мастацтва: тэатры Беларусі
пасля летніх вакацый адкрылі для іх свае
дзверы

У прыгожай Марыі Махарынскай з Віцебска
дасягненняў у сінхронных скачках хоць адбаўляй. З нядаўніх: на II Еўрапейскіх гульнях

беларусь.belarus
верасень   2019

разам з Ганнай Ганчаровай яна ўзяла золата. Пра тытулаваную зямлячку Махарынская распавядае як пра асабісты спартыўны
ідэал. Самой Машай таксама можна захапляцца: як таленавітай батутысткай, прывабнай і разумнай 22‑гадовай дзяўчынай

Ад здзіўлення да захаплення
Адкрыццё дзён культуры Кітая ў Беларусі
прайшло ў Вялікім тэатры оперы і балета
напярэдадні пачатку новага тэатральнага
сезона

38
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Культура паядноўвае ўсіх

белта
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`` Перспектыва
бачыцца
спрыяльнай

`` Інвестыцыі
з Кітая выраслі
ў сотні разоў

Аб'яднаныя Арабскія Эміраты
мае сэнс аднесці з краін «далёкай
дугі» да ліку партнёраў, з
якімі ўсталяваныя найбольш
даверлівыя адносіны

Прамыя замежныя інвестыцыі з
гэтай краіны за апошнія дзесяць
гадоў выраслі ў 200 разоў.
Кітай заняў трэцяе месца ў ліку
нашых гандлёва-эканамічных
партнёраў, адзначыла намесніца
Міністра эканомікі Беларусі Алена
Пярмінава пасля цырымоніі
завяршэння будаўніцтва першага
жылога дома ў індустрыяльным
парку «Вялікі камень».

Няма сумненняў у тым, што нядаўні афіцыйны візіт у Мінск наследнага прынца Абу-Дабі, намесніка
вярхоўнага галоўнакамандуючага
ўзброенымі сіламі ААЭ шэйха Мухамеда бен Заіда аль-Нахайяна здабудзе характар дадатковага стымулу
для развіцця міждзяржаўнага ўзаемадзеяння. На перамовах з высокім
госцем Аляксандр Лукашэнка выказаў цвёрдую ў гэтым упэўненасць.
Па дчас с ус трэчы наследны
прынц не хаваў, што яму вельмі спадабалася наша краіна і нашы людзі.
Адносна развіцця ўзаемадзеяння
дзвюх краін Прэзідэнт падкрэсліў
абсалютную адкрытасць Мінска да
любых канструктыўных ініцыятыў:
— Я ўпэўнены, што ваш цяперашні візіт у Беларусь надасць
сур’ёзную дынаміку ў гандлёваэканамічных адносінах, інвестыцыйных стасунках. Мы знойдзем
напрамкі нашага супрацоўніцтва.
Тым больш што закрытых тэм і зачыненых сфер для адносін паміж
Эміратамі і Беларуссю няма.
Са студзеня па ліпень сёлета
ўзаемны таваразварот Беларусі і
ААЭ склаў 55,1 млн долараў, павялічыўшыся да аналагічнага перыяду
мінулага года на 33,4%. Экспарт вырас на 33,8% і дасягнуў 44 млн долараў. Імпарт склала 11,1 млн долараў
(32,5% прыросту). У мінулым годзе
ў Беларусь з ААЭ паступіла 44 млн
долараў прамых замежных інвестыцый на чыстай аснове. Гэта ў 2,3 разы
больш, чым годам раней. У першым
паўгоддзі 2019 года аб'ём інвестыцый
з ААЭ склаў 26,9 млн долараў.
Алег Багамазаў

Партфель тэхнічна-эканамічнай дапамогі Кітая на сёння складае ўжо паўмільярда долараў і, па
словах намесніцы Міністра, бу
дзе расці. У прыватнасці, толькі
з 2015 года ў рамках 12 праектаў
Кітай выдзеліў нашай краіне амаль
на 185 мільёнаў долараў тэхнічнаэканамічнай дапамогі. «Ключавымі праектамі з’яўляюцца развіццё
індустрыяльнага парку «Вялікі
камень», будаўніцтва сацыяльнага
жылля, студэнцкага інтэрната ў
Мінску, а таксама тэрапеўтычнага корпуса Мінскай цэнтральнай
раённай бальніцы».
Кітайскія інвестыцыі накіраваныя на будаўніцтва першай
чаргі сістэмы электрыфікацыі
індустрыяльнага парка і на рэканструкцыю рэчышча ракі Уша.
Індустрыяльны парк першым
у нашай краіне атрымаў міжнародны сертыфікат экалагічнага
менеджменту і аўдыту, мае статус
экагорада, у ім гарманічна спалучаюцца вытворчая, адміністрацыйная і жылая інфраструктуры.
Для прыцягнення замежных інвестараў на тэрыторыі «Вялікага
каменя» створаны лепшыя ўмовы для развіцця інавацыйных і
экспартаарыентаваных вытворчасцяў.
Сяргей Куркач
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`` Карстэн
сыходзіць
Двухразовая алімпійская
чэмпіёнка ў акадэмічным
веславанні Кацярына Карстэн
абвясціла пра завяршэнне
кар’еры
Ад яе заўсёды чакалі самых высокіх вынікаў. Яе так і звалі — Кацярына Вялікая. Але вяслярка абвясціла
пра завяршэнне сваёй спартыўнай
кар’еры. Яна адзначыла, што рыхтавалася да сваёй восьмай Алімпіяды, але напярэдадні ліцэнзійнага
чэмпіянату свету, які праходзіць
у верасні ў Лінцы, зламала рабро і
не змагла ўдзельнічаць у сусветным
форуме, таму і завяршае кар’еру.
Белта

1

панарама

Кацярына пакуль не бачыць
сябе ў ролі трэнера. Плануе, што з
Германіі, дзе цяпер жыве яе сям’я,
пераедзе ў Беларусь. 2 верасня
Карстэн прыняла ўдзел у алімпійскім уроку «Веды — сіла!», які
прайшоў у Зале алімпійскай славы Нацыянальнага алімпійскага
камітэта.
Кацярына Карстэн — першая
двухразовая алімпійская чэмпіёнкай (1996, 2000) у гісторыі незалежнай Беларусі і шасціразовая
чэмпіёнкай свету (1997, 1999, 2005,
2006, 2007, 2009). Узнагароджана
ордэнам Айчыны І, ІІ і ІІІ ступеняў,
ордэнам Пашаны, медалём «За працоўныя заслугі». Лаўрэат прэміі
«Беларускі спартыўны Алімп».
Канстанцін Люткевіч
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Беларусь — ЗША:
перазагрузка
адносін
Двухбаковы дыялог, пытанні рэгіянальнай бяспекі і сітуацыя ва Украіне —
гэтыя і іншыя тэмы абмяркоўваліся ў Мінску з намеснікам дзяржаўнага сакратара ЗША
па палітычных пытаннях Дэвідам Хэйлам

Г

Гэта першы за дваццаць пяць гадоў візіт у Мінск амерыканскага чыноўніка з дзярждэпартаменту такога
высокага рангу. Між тым Беларусь
заўсёды заяўляла пра гатоўнасць па
чаць перазагрузку беларуска-амерыканскіх адносін. Вось і на гэты раз
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка дакладна абазначыў пазіцыю краіны:
— Што тычыцца нашых з вамі адносін, вы вельмі добра ведаеце і дасведчаныя ў тым, што гэта не адзіны
сігнал, які мы пасылаем кіраўніцтву
ЗША пра нармалізацыю адносін. Гэта
ненармальна, што ў сучасным свеце
дзве дзяржавы, якія калісьці ваявалі
на адным баку супраць ворага, сёння
маюць такія, скажам так, слабыя адносіны. Мы, вядома, будзем рабіць усё,
каб нашы адносіны развіваліся.
Так, за чвэрць стагоддзя ў адносінах паміж Мінскам і Вашынгтонам
былі вельмі няпростыя перыяды.
У 2004–2008 гадах ЗША распачалі шэраг недружалюбных дзеянняў супраць
Беларусі, уключна з увядзеннем санкцый. У адказ наша краіна знізіла ўзаемнае дыпламатычнае прадстаўніцтва да часовых павераных у справах і
абмежавала колькасць супрацоўнікаў
амбасадаў. Аднак за акіянам усё больш
пачынаюць разумець, што ў сучасным
свеце размаўляць на мове санкцый і
ультыматумаў — занятак безнадзейны
і бесперспектыўны. У выніку ў Мінск
усё часцей сталі наведвацца амерыканскія дыпламаты. Да прыкладу, у 2017‑м
Беларусь наведала дэлегацыя членаў
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кангрэса ЗША на чале з сенатарам
Роджэрам Уікерам для ўдзелу ў сесіі
Парламенцкай асамблеі АБСЕ. Праз
год адбыўся візіт памочніка дзяржсакратара ЗША ў еўрапейскіх і еўразійскіх справах Уэса Мітчэла. У сакавіку
сёлета амерыканскі бок быў праінфармаваны аб адмене абмежаванняў
на колькасць супрацоўнікаў амбасады ЗША. Следам былі арганізаваныя
візіты ў Мінск намесніка памочніка
дзяржсакратара ЗША ў еўрапейскіх і
еўразійскіх справах Джорджа Кента.
Зусім нядаўна, у канцы жніўня, у Беларусі прымалі саветніка прэзідэнта
ЗША па нацыянальнай бяспецы Джона Болтана. І вось чарговы візіт буйнога амерыканскага чыноўніка.
Вітаючы дыпламата, Аляксандр
Лукашэнка сказаў:
— Прыемна вас бачыць тут, не
толькі ў Беларусі, але і ва Усходняй
Еўропе. Я з задавальненнем хачу адзначыць, што гэта сведчанне таго, што
ЗША нарэшце звярнулі ўвагу не толькі
на Еўропу ў цэлым, але і на Беларусь.
У гэты складаны час ваш інтарэс да
гэтага рэгіёну абнадзейвае.
Дэвід Хэйл — кадравы дыпламат,
валодае арабскай мовай. Працаваў
на розных пасадах у цэнтральным апараце дзяржд эпарт амента, быў Амбасадарам у Іарданіі, Ліване і Пакістане,
спецпрадстаўніком ЗША па пытаннях мірнага ўрэгулявання на Блізкім
Усходзе. Увогуле, сустрэча з такім
дасведчаным чыноўнікам дзярждэпа
вельмі карысная ў многіх адносінах.

Адно з набалелых пытанняў сучаснасці — лёс Дамовы пра ліквідацыю ракет сярэдняй і меншай далёкасці. З яе
разбурэннем свет апынуўся на мяжы
новай гонкі ўзбраенняў з непрадказальнымі наступствамі. Аднак, паводле слоў Прэзідэнта, нядаўна з’явілася
інфармацыя, якая абнадзейвае:
— З’явіліся заявы пра тое, што ні
НАТА, ні Расія не збіраюцца размя
шчаць у Еўропе гэтыя ракеты. Я,
у сваю чаргу, нядаўна сказаў пра тое,
што мы ні ў якім разе не будзем ініцыятарамі нядобрых справаў па разбурэнні гэтай дамовы. Больш за тое,
мы ніколі не станем такія ракеты раз
мяшчаць на тэрыторыі Беларусі для
таго, каб ускладняць абстаноўку (калі
гэта не пагражае нашай бяспецы). Ды
і з гістарычнага пункту гледжання
наўрад ці хто ў нашай краіне зноў хоча
зрабіць з яе палігон.
Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што
ў апошняй сусветнай вайне Беларусь
змагалася супраць фашызму разам з
ЗША:
— Мы тады страцілі трэць насельніцтва.
Дэвід Хэйл абсалютна згодны з
тым, што беларуска-амерыканскія адносіны маюць патрэбу ў нармалізацыі,
краінам варта наганяць упушчанае.
Ён скарыстаўся выпадкам і перадаў
прывітанне Аляксандру Лукашэнку ад
дзяржсакратара ЗША Майка Пампеа:
— Ён папрасіў мяне прыехаць, каб
прысутнічаць на важным гістарычным моманце нашых двухбаковых
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Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і намеснік дзяржаўнага сакратара ЗША па палітычных пытаннях Дэвід Хэйл

адносін. Пасля нашай сустрэчы мы
зробім аб’яву, што будзем абменьвацца амбасадарамі па заканчэнні такой
колькасці гадоў без амбасадараў. Мы
згодныя з вамі, што склалася становішча рэчаў ненатуральнае, ненармальнае, і рады таму, што гэта заканчваецца. Мы закрываем гэтую главу
па прычыне тых крокаў, якія ваша
краіна і вы асабіста зрабілі. Таксама
адзначаем тое бачанне, якое вы прынялі на ўзбраенне — большая разнастайнасць як ва ўнутраных справах,
так і ў зносінах з навакольным светам. Мы вельмі моцна падтрымліваем
гэтае бачанне і зробім усё магчымае,
каб дапамагчы вам на гэтым шляху.
Дэвід Хэйл адзначыў, што ЗША
робяць гэта не з мэтай спаборніцтва
з нейкай іншай краінай, а толькі для
таго, каб патэнцыял беларуска-амерыканскіх адносін быў рэалізаваны ў
поўнай меры:
— Нам вельмі дарагі гэты рэгіён, і
мы вельмі ўважліва ставімся да пагроз
бяспекі. Акрамя таго, мы вельмі моцна
падтрымліваем суверэнітэт і незалежнасць Беларусі.

Беларусь і ЗША прынялі рашэнне
пра аднаўленне дыппрадстаўніцтва на ўзроўні амбасадараў. Што ж,
рашэнне Мінска і Вашынгтона аб
аднаўленні дыпламатычнага прадстаўніцтва на ўзроўні амбасадараў як
нельга дарэчы.
— У нас ёсць адчуванне таго, што
ўзаемнае прадстаўніцтва дзвюх краін
у Вашынгтоне і Мінску на ўзроўні часовых павераных у справах ужо не адпавядае рэаліям сённяшняга дня і патрабуе карэкціроўкі, — заявіў на брыфінгу
пасля сустрэчы з Прэзідэнтам Міністр
замежных спраў Уладзімір Макей. —
Больш высокі ўзровень прадстаўніцтва мог бы дазволіць больш эфектыўна
рэалізаваць тыя магчымасці, якія адкрываюцца перад нашымі краінамі.
Ацэньваючы ў цэлым перамовы, якія
адбыліся, Міністр падкрэсліў, што яны
прайшлі ў атмасферы абсалютнай адкрытасці і ўзаемнага даверу:
— Мы абмеркавалі шырокі спектр
пытанняў двухбаковых адносінаў,
у тым ліку самыя адчувальныя пытанні — палітычныя, па правах чалавека,
пытанні эканамічнага дыялогу. Мы

гаварылі не толькі пра бягучы стан нашых адносін, але і пра перспектывы,
абмеркавалі канкрэтныя сферы, у якіх
маглі б выйсці на новы ўзровень супрацоўніцтва паміж нашымі дзяржавамі.
Дэвід Хэйл назваў рашэнне аб аднаўленні дыппрадстаўніцтва паміж
Беларуссю і ЗША на ўзроўні амбасадараў гістарычным момантам у двухбаковых адносінах. Пры гэтым ён зрабіў
вельмі важны акцэнт:
— Нармалізуючы нашы адносіны,
мы не просім Беларусь рабіць выбар
паміж Усходам і Захадам. ЗША паважаюць жаданне Беларусі вызначаць
свой уласны шлях і рабіць свой уклад
у мір і стабільнасць у рэгіёне. ЗША
застаюцца прыхільнікам падтрымкі
суверэнітэту і незалежнасці Беларусі,
дзе наступныя пакаленні будуць мець
паспяховую будучыню.
Намеснік дзяржсакратара ЗША
вітаў пашырэнне супрацоўніцтва ў
пытаннях нераспаўсюджання, бяспекі
на мяжы, эканамічнага ўзаемадзеяння
і абмену інфармацыяй у сферы агульнай бяспекі.
Уладзімір Міхайлаў
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ыпламатычны корпус

Геаграфія
эфектыўнай
дыпламатыі

Н

а гэты раз для цырымоніі ўручэння
даверчых грамат да
Прэзідэнта Беларусі
ў Палац Незалежнасці былі запрошаны кіраўнікі дыпламатычных місій
Балгарыі, Злучанага Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі,
Гватэмалы, Германіі, Еўрапейскага саюза, Казахстана, Кыргызстана, Латвіі,
Расіі, Танзаніі, Харватыі, Швейцарыі і
Эфіопіі. Вітаючы іх, Аляксандр Лукашэнка выказаў надзею, што Беларусь
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кране іх сэрца, як гэта адбылося з
многімі іх папярэднікамі, што дыпламаты адкрыюць для сябе новую культуру, магчыма, знойдуць у ёй нешта
блізкае, сугучнае з традыцыямі свайго народа.
Замежныя амбасадары прыступаюць да працы ў вельмі адказны для
нашай краіны перыяд, калі стартуе
кампанія па выбарах новага складу
Парламента. І гэта надае бягучаму
моманту асаблівы фон. З іншага боку,
пры такіх абставінах замежнікам лягчэй зразумець асновы беларускага
дзяржаўнага ладу, механізмы функ-

Трынаццаць новых
амбасадараў
замежных краін
афіцыйна пачалі
выкананне сваіх
абавязкаў у Беларусі
цыянавання ў краіне інструментаў
народаўладдзя. Прэзідэнт, звяртаючыся да дыпламатаў, зрабіў на гэтым
акцэнт:
— Пачатак вашай місіі супадае з
важнай палітычнай падзеяй у краіне — парламенцкімі выбарамі. І вы
зможаце асабіста пераканацца, што
электаральная кампанія пройдзе ў
строгай адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам і патрабаваннямі
агульнапрынятых сусветных стандартаў. Беларусь усё часцей называюць
донарам стабільнасці і бяспекі ў еўрапейскім рэгіёне.

Д
Кажучы пра тое, што Мінск заўсёды гатовы даць пляцоўку для вырашэння глабальных канфліктных пытанняў і правядзення найважнейшых
міжнародных форумаў у рамках бяспекі, Аляксандр Лукашэнка адзначыў:
— Рознагалоссі ключавых сусветных гульцоў у сферы кантролю
над узбраеннямі зноў абвастраюць
актуальнасць выпрацоўкі новых падыходаў у забеспячэнні міжнароднай
і рэгіянальнай бяспекі і тым самым
запатрабаванасць беларускай ініцыятывы ў аднаўленні адпаведнага міжнароднага дыялогу. Мы будзем і далей
заклікаць не толькі вялікія дзяржавы,
але і невялікія дзяржавы да прыняцця
дзейсных мер па ўмацаванні даверу і
эканамічнай стабільнасці.
Відавочна, што ад кожнага з прысутных на цырымоніі дыпламатаў у
значнай ступені будзе залежаць не
толькі характар адносін паміж дзяржавамі, але і ўзровень узаемнага даверу і разумення. Прэзідэнт запэўніў,
што іх нацэленасць на добрыя вынікі
ў двухбаковым супрацоўніцтве атрымае шчыры водгук і падтрымку ў
краіне. Па традыцыі Аляксандр Лукашэнка коратка пазначыў спадзяванні
Мінска ад узаемадзеяння з кожным з
прадстаўленых на цырымоніі дзяржаў.
Першым ён звярнуўся да Пасла
Расійскай Федэрацыі Дзмітрыя Мезенцава:
— Ваша краіна — гэта наш асноўны стратэгічны партнёр і саюзнік
Беларусі. Адносіны брацкіх народаў
змацаваныя вузамі дружбы, добрасуседства і вельмі цеснай, а часам і крывавымі старонкамі напісанай, нашай
агульнай гісторыяй. Мы пралівалі
кроў для таго, каб у Еўропе, у свеце
было спакойна… Цяпер асаблівая
ўвага надаецца пытанням саюзнага
будаўніцтва. Мы з Прэзідэнтам Расіі
дамовіліся, што напярэдадні знакавай
даты — 20‑годдзя падпісання Дагавора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы —
павінны быць прыняты канкрэтныя
рашэнні па далейшай стратэгіі развіцця нашай інтэграцыі. І мы гэта зробім.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў,
што Мінск зацікаўлены ў нарошчванні
разнапланавага супрацоўніцтва з Федэратыўнай Рэспублікай Германіяй,
якая з’яўляецца для нас адным з ключавых палітычных ды эканамічных
партнёраў у Еўропе і свеце:

Аляксандр Лукашэнка:

«Беларусь праводзіць
адкрытую, міралюбную
і шматвектарную знешнюю
палітыку. Мы гатовыя да
цеснага і ўзаемавыгаднага
супрацоўніцтва з усімі
замежнымі партнёрамі
незалежна ад іх палітычнага
ўплыву, геаграфічнай
аддаленасці і эканамічнага
патэнцыялу».
— Нягледзячы на няпрос т ую
гісторыю беларуска-германскіх адносін, сёння нас аб’ядноўваюць агульныя інтарэсы — у першую чаргу забеспячэнне бяспекі, стабільнасці і
працвітання ў Еўропе. Разлічваем на
інтэнсіфікацыю двухбаковага ўзаемадзеяння, перш за ўсё ў гандлёваэканамічнай ды інвестыцыйнай галінах, дзе ёсць істотны патэнцыял.
Паводле слоў Прэзідэнта, Беларусь
гатовая да далейшага канструктыўнага развіцця адносін з Вялікабрытаніяй
па ўсіх ключавых напрамках:
— Дыялог са Злучаным Каралеўствам мае асаблівае значэнне з улікам
рашэння брытанскага народа аб выхадзе з Еўрасаюза і новай ролі краіны
на міжнароднай арэне. Мы зацікаўлены ў далейшым пашырэнні гандлёва-эканамічнага і інвестыцыйнага
супрацоўніцтва з Вялікабрытаніяй і

ыпламатычны корпус
напаўненні міжурадавага гандлёвага
дыялогу сур’ёзным эканамічным зместам, канкрэтнымі маштабнымі праектамі.
Кіраўніку дыпмісіі Швейцарскай
Канфедэрацыі Аляксандр Лукашэнка
адрасаваў такія словы:
— На даючы вялікае значэнне
развіццю адносін са Швейцарскай
Ка нф ед эр а цыяй, мы ві т аем павышэнне статусу дыпламатычнага
прадстаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь і прызначэнне першага ў гісторыі Амбасадара Швейцарыі ў нашай
краіне. За апошнія гады нам удалося
прыкметна прасунуцца як з пункту
гледжання ўзроўню нашых кантактаў, так і па іх змястоўным напаўненні. Важна захаваць і ўмацаваць гэтую
станоўчую дынаміку.
Прэзідэнт адзначыў, што адной з
ключавых знешнеэканамічных мэтаў
Беларусі з’яўляецца планамерная дыверсіфікацыя экспарту, дзе ў ліку асноўных напрамкаў — супрацоўніцтва
з краінамі так званай далёкай дугі:
Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў цікавасць Беларусі да развіцця шматпланавага супрацоўніцтва з краінамі
Усходняй Афрыкі.
Аляксандр Лукашэнка шчыра
пажадаў амбасадарам поспехаў у
якасці кіраўнікоў дыпламатычных
прадстаўніцтваў у Беларусі, плённай
дзейнасці на карысць сваіх дзяржаў і народаў і выказаў надзею, што
праведзены ў краіне час стане для іх
насычаным і цікавым, і дыпламаты
адкрыюць для сябе Беларусь ва ўсім
яе харастве.
Васілій Харытонаў

ДАСЛОЎНА
Дырк Шюбель, Амбасадар Еўрапейскага саюза ў Беларусі:
— Я вельмі рады стаць Амбасадарам Еўрасаюза ў Рэспублі
цы Беларусь. Цяпер мая мэта — палепшыць нашы адносіны,
над чым мы інтэнсіўна працуем разам. Спадзяюся, у наступ
ныя чатыры гады мы дасягнем поспехаў у гэтым кірунку.
Жаклін Луіс Перкінс, Амбасадар Злучанага Каралеўства
Вялікабрытаніі ды Паўночнай Ірландыі ў Беларусі:
— Я спадзяюся, што двухбаковыя адносіны паміж на
шымі краінамі будуць добрыя. Brexit — гэта вялікая маг
чымасць для нас, каб развіваць адносіны з многімі краінамі
свету. Мы разлічваем актывізаваць палітычныя адносіны
з Беларуссю, надаваць вялікую ўвагу гандлю, пра што казаў
ваш Прэзідэнт.
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Добра там,
дзе мы ёсць
У канцы жніўня гарадок Іўе ў Гродзенскай вобласці стаў чарговым пунктам на карце рабочых паездак
Аляксандра Лукашэнкі. Кіраўнік дзяржавы цвёрда ўпэўнены: ускраіны абласцей — гэта раёны, якія
павінны добра развівацца. Прэзідэнт агучыў сваю мэту: пабываць у аддаленых райцэнтрах кожнай
вобласці, якія часам застаюцца па-за полем зроку рэгіянальнай улады.

П

які на Гродзеншчыне вырошчваюць на
7 тысячах гектараў, а перапрацоўваюць на двух мадэрнізаваных ільнозаводах — у Карэлічах і ў аграгарадку
Дварэц Дзятлаўскага раёна. Магчыма,
яны стануць аднымі з наступных пунктаў прэзідэнцкага графіка.
Што ж да Іўя, то летась яно было
прызнана лепшым у вобласці горадам — з насельніцтвам да 50 тысяч
чалавек — для вядзення бізнесу. Колькасць суб’ектаў малога і сярэдняга
прадпрыемства ды ІП там ужо некалькі гадоў няўхільна расце. Нядзіўна, што
адно з самых буйных прамысловых
прадпрыемстваў у горадзе — таксама
прыватнай формы ўласнасці — кампанія «ЛидаТехмаш», якая выпускае
сельгасмашыны і з’яўляецца філіялам
«Техмаша». Гендырэктар «Техмаша»
Пётр Цыркуноў наладзіў у горадзе
Белта

Падобных куткоў у Беларусі нямала. Аляксандр Лукашэнка нагадаў,
што паўднёва-ўсходнія рэгіёны Магілёўскай і паўднёвыя раёны Гомельскай
абласцей ужо «асвоены». А вось Іўе,
Глуск заставаліся ў баку.
Як вядома, уборачная кампанія —
на фінішнай прамой, таму ўвага да работ у палях у Прэзідэнта была асабліва
пільная. Кіраўнік дзяржавы яшчэ раз
нагадаў пра неабходны мінімум:
— 9 мільёнаў тон — гэта ніжняя
мяжа, з усімі збожжавымі, зернебабовымі, рапсам. На 9 мільёнаў нам трэба
выходзіць, гэта арыенцір.
Акрамя таго, сёлета чакаецца добры
ўраджай бульбы, цукровых буракоў.
Патрабаванні Прэзідэнта — быць гатовымі і да гэтай часткі ўборкі, не зацяг
ваць з ёю. Не засталася па-за ўвагай і
адна з самых далікатных культур — лён,
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вытворчасць агрэгатаў і сельгастэхнікі, у некаторых з якіх няма аналагаў
не толькі ў краіне, але і ў СНД.
Пабываў Прэзідэнт і ў Іўеўскім
цэнтры культуры і вольнага часу. Там
юныя ўдзельнікі ўзорнага дзіцячага
тэатральнага калектыву майстарскі
прадэманстравалі Кіраўніку дзяржавы
фрагмент спектакля «Ніхто не паверыць» па матывах казкі Яна Экхольма «Незвычайныя прыгоды Людзвіга
і Туці», а народны ансамбль народнай
музыкі «Чабарок» праспяваў беларускую народную песню «Калiна-ягада».
— Малайцы! — ад душы дзякаваў
маленькім выканаўцам Прэзідэнт.
Затым была сустрэча з майстрыхамі на выставе народнай творчасці, дзе
Прэзідэнту прадэманстравалі аўтарскіх лялек, навыкі прадзення, пляцення з саломы.
…А каля сцен Цэнтра культуры
тым часам збіраліся мясцовыя жыхары. Іх зносіны з Кіраўніком дзяржавы
аказаліся не проста цёплымі і шчырымі, але і ўвесь час спыняліся з‑за апладысментаў. Прэзідэнт прызнаўся, што
ў Іўе прыехаць хацеў, хоць абласныя
ўлады спрабавалі яго адгаварыць:
— Не, кажу, я паеду ў Іўе, я пагля
джу, як вы працуеце на ўскраіне губерні, бо, ведаеце, кіраўнікі звычайна
круцяцца там, у цэнтры, а да ўскраіны
не даязджаюць. Я дзясяткі раз лётаў
над вашай тэрыторыяй, прыглядаўся і
баяўся, што горад запушчаны, не было
яму шмат увагі. Ну, слухайце, калі я
прыехаў на гэты «курорт», калі ўбачыў,
я губернатару кажу: «Ну ты малайчына!». І гэта ж не зробіш да прыезду.

эгіёны ў фокусе

Белта

р

Аказваецца, у вас былі «Дажынкі». І
вось пасля гэтага застаўся такі цэнтр,
такі гарадок…
Акрамя таго, вельмі парадаваў
Прэзідэнт мясцовых жыхароў, калі параўнаў Іўе, як і Старыя Дарогі, дзе напярэдадні пабываў, з раем:
— Намі дзівіцца ўвесь свет, прыязджаюць сюды: божа мой, у рай тра-

пілі! Вось і я другі раз на працягу тыдня
трапляю ў рай… Калі ёсць магчымасць
спакойна жыць, тады і жыццё ладзіцца.
А яшчэ Прэзідэнт дадаў:
— Я часта кажу людзям: не рвіцеся
куды-небудзь, не чакаюць вас там. Час
цяпер такі, што адарваўся ад сваёй зямлі, а прызямліцца няма дзе, таму беражыце сябе, беражыце сваіх дзетак. Мы

будзем старацца дапамагаць, каб працоўныя месцы ствараліся. У вас ёсць
дзе працаваць. Трэба толькі, каб было
жаданне. Ніхто нічога не прынясе і ніхто нічога не дасць. Трэба сваімі ручкамі
ўсё зарабіць. Вы людзі працавітыя. Там,
дзе працуеце — там вашыя дзеці. І гэта
будуць моцныя беларусы!
Максім Смольскі

Фота на памяць
У часе размовы Кіраўніка дзяржавы з жыхарамі Іўя здарыўся такі эпізод. Прэзідэнт падзякаваў людзям і ўжо сабраўся
было пайсці. Толькі вось у сясцёр Васілеўскіх, Эстэр і Авігеі,
былі свае планы. Мара — фота на памяць з Кіраўніком дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка не адмовіў, чым выклікаў захапленне
моладзі. Пра сябе дзяўчаты распавядаюць так: Эстэр — будучы
журналіст, Авігея — адзінаццацікласніца іўеўскай гімназіі.
— Мы вельмі хацелі сустрэцца з Прэзідэнтам. Яшчэ ў
чацвёртым класе я пісала яму ліст. А нядаўна паклікала на
выпускны, — эмацыйна казала Эстэр. — Мне далі адказ, што
калі-небудзь ён прыедзе. І вось сёння ўсё ж такі адважыліся
падысці да яго! Гэта была наша мара: убачыць Прэзідэнта
ўжывую і пазнаёміцца. Хоць ногі трэсліся і нават расплакаліся трохі! Спадзяюся, што туш не расцяклася.
Пытанне аб прысутнасці Прэзідэнта на выпускным,
дарэчы, таксама абмяркоўвалася. У той раз, на жаль, не атрымалася: камандзіроўка…
— У нас яшчэ брат ёсць, Майсей. Ён сустракаўся з Прэзідэнтам падчас адкрыцця Лядовага палаца ў Лідзе, — усміхаліся дзяўчаты.
беларусь.belarus
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Са словам
і ведамі —
па жыцці

ХХVI Дзень беларускага пісьменства — свята нацыянальнай культуры, друкаванага слова, асветы і духоўнасці
прайшло ў Слоніме. І засведчыла: беларусы не толькі шануюць свае вытокі, адраджаючы лепшыя традыцыі,
але і памнажаюць іх з пачуццём нацыянальнай годнасці, бясконцай удзячнасці таленавітым папярэднікам,
якія зрабілі значны ўнёсак у сусветную духоўна-культурную скарбніцу.

Г

Гэта вялікае свята і сапраўды
ўспрымаецца не інакш як сімвал незалежнасці Беларусі. Такія словы прагучалі ў віншаванні Кіраўніка дзяржавы
Аляксандра Лукашэнкі ўдзельнікам
і гасцям урачыстых мерапрыемстваў
з нагоды Дня беларускага пісьменства ў 2017 годзе, прымеркаванага да
500‑годдзя беларускага кнігадрукавання. Тады свята праходзіла ў Полацку,
і адзначалася 1155‑годдзе гэтага старажытнага горада, дзе нарадзіўся беларускі асветнік і першадрукар Францыск Скарына. У чэшскай Празе ён
надрукаваў першую кнігу.
А тыя дні, калі Дзень пісьменства праходзіў у першы раз, таксама ў
Полацку ў 1994‑м, увайшлі у гісторыю жыцця краіны як унікальная
з’ява, сталі своеасаблівым пунктам
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адліку для ўсіх будучых штогодных святаў. Яны адзначаюцца ў
першую нядзелю верасня ў гістарычных і культурных цэнтрах, з
якімі непарыўна звязаны лёсы і
жыццё вядомых дзеячаў краіны:
асветнікаў, навукоўцаў, літаратараў, музыкантаў, мастакоў, зрабіўшых шмат чаго карыснага для яе.
Нагадаем: пасля Полацка сталіцамі
свята станавіліся Тураў, Навагрудак, Нясвіж, Орша, Пінск, Заслаўе,
Мсціслаў, Мір, Камянец, Паставы,
Шклоў, Барысаў, Смаргонь, Хойнікі, Ганцавічы, Глыбокае, Быхаў,
Заслаўе, Шчучын, Рагачоў.
Юбілейны, дваццаць пяты па ліку
Дзень беларускага пісьменства летась
прымаў горад Іванава Брэсцкай вобласці. Лейтматывам святочных ме-

рапрыемстваў была тэма: «Мая малая
радзіма». І цяпер у Слоніме яна мела
працяг. Бо пасля 2018‑га ў Беларусі
было прынята рашэнне прысвяціць
важнай тэме не адзін год, а тры.

Напярэдадні
Звычайна да Дня пісьменства ў
краіне па традыцыі рыхтуюцца вельмі сур’ёзна. Напрыканцы 2018 года,
20 снежня быў створаны Нацыянальны аргкамітэт на чале з намеснікам
Прэм’ер-міністра Ігарам Петрышэнкам. Ужо на пачатку 2019‑га, у Міністэрстве інфармацыі Беларусі закіпела
праца. Прыкідвалі: як праводціць
свята ў Слоніме — адным з найстаражытнейшых гарадоў над Шчарай, які
вядомы з 1040 года. А далей была па-

н

Удзельнiкам i гасцям Дня
беларускага пiсьменства
Шаноўныя сябры!
Шчыра вiтаю гасцей i ўдзель
нiкаў Дня беларускага пiсьмен
ства.
Святочную эстафету сёле
та гасцiнна прымае Слонiм —
адзiн са старажытнейшых
гарадоў Беларусi, якi за сваё
шматвяковае iснаванне не ад
нойчы гераiчна пераадольваў
суровыя выпрабаваннi. Ён заха
ваў гiстарычныя каранi i зараз
гарманiчна спалучае ў аблiччы
мiнулае i сучаснасць.
Вялiкая мiсiя Дня пiсьмен
ства — аб’ядноўваць усiх бела
русаў свету, перадаваць новым
пакаленням лiтаратурныя i
мастацкiя скарбы нашага на
рода, любоў да матчынай мовы,
выхоўваць беражлiвыя адносi
ны да помнiкаў даўнiны, садзей
нiчаць умацаванню пачуцця го
нару за Радзiму.
Гэта ўрачыстае свята зай
мае пачэсную пазiцыю сярод
важнейшых падзей культурна
га жыцця краiны i з’яўляецца
добрай нагодай яшчэ раз звяр
нуцца да спрадвечных нацыя
нальных традыцый i асэнсаваць
iх месца ў цяперашнiм часе.
Сардэчна жадаю ўсiм новых
цiкавых сустрэч, плённай пра
цы i творчага натхнення.
Прэзiдэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка

шыраная рабочая нарада ў Слонімскім
райвыканкаме ў лютым. Акрэсліўся план дзеянняў. Пад кіраўніцтвам
Аляксандра Карлюкевіча, Міністра
інфармацыі, прайшло пасяджэнне
аргкамітэта па падрыхтоўцы і правя
дзенні свята. У цэлым, як паведамлялі СМІ, пасяджэнне ў райвыканкаме
стала крэатыўным «мазгавым штурмам» па генераванні новых ідэй і
канцэпцый. Падрабязна тады абмяркоўваліся арганізацыйныя пытанні
падрыхтоўкі і правядзення ХХVI Дня
пісьменства. Асаблівая ўвага была
нададзена культурным складнікам
мерапрыемства, шмат гаварылі пра
магчымыя будаўнічыя работы па падрыхтоўцы гарадскіх аб’ектаў.
У рабоце нарады ўдзельнічалі
намеснік Міністра інфармацыі Ігар
Бузоўскі, намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама Віктар Лісковіч,
старшыня Слонімскага райвыканкама Генадзь Хоміч, кіраўнікі абласных
і раённых службаў.
На самым пачатку cустрэчы Мі
ністр інфармацыі паведаміў пра тэрміны правядзення будучага пасяджэння Нацыянальнага аргкаміт эта,
да якога ўсё павіннна быць падрыхтавана на годным узроўні. Тады ж на
асаблівай значнасці святкавання ў
Слоніме Дня пісьменства засяродзіў
увагу Віктар Лісковіч:
— Бя г у ч ы г од д л я н а с у с і х
з’яўляецца сімвалічным і знакавым — нашай Гродзенскай вобласці
спаўняецца 20 верасня 75 гадоў. Таксама гэты год праходзіць пад знакам
75‑годдзя Вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Таму
Дзень пісьменства стане адным са
знакавых момантаў святочных мерапрыемстваў. Слонім ужо нядрэнна
падрыхтаваны: тут праходзіла абласное свята «Дажынкі» некалькі гадоў
таму. Але ёсць яшчэ на што звярнуць
увагу і зрабіць акцэнты.
У гутарцы з прадстаўнікамі СМІ
па выніках нарады Аляксандр Карлюкевіч падкрэсліў:
— Мне здаецца, што самае галоўнае, і свята тады атрымаецца,
калі ў ім возьме ўдзел як мага больш
люд зей. Слонім — асаблівае месца
ў гісторыі нашай краіны, гісторыі
Радзімы. Гэты горад і раён звязаны
з імёнамі вялікай колькасці цікавых
людзей. На Слонімшчыне вельмі
багатыя літаратурныя, літаратурна-

ацыянальнае свята

мастацкія, краязнаўчыя, гістарычнаасветніцкія традыцыі. Хацелася б,
каб усё гэта было ў кантэксце і кантэнце свята.
А ўжо напрыканцы ліпеня ў Слоніме прайшло выязное пасяд жэнне
Нацыянальнага аргкамітэта — мерапрыемства высокага ўзроўню з
удзелам членаў Урада, кіраўнікоў
рэспубліканскіх, абласных і раённых
службаў, кіраўніцтва Слонімшчыны. Праходзіла на чале з намеснікам
Прэм’ер-міністра Беларусі Ігарам
Петрышэнкам. Дэталёва разглядаўся
ход выканання плана падрыхтоўкі і
правядзення свята, абмяркоўваліся
праграма святочных мерапрыемстваў, эскізы афармлення друкаванай
прадукцыі, сцэнічных пляцовак, сцэнарны план урачыстага адкрыцця
свята, пытанні размяшчэння гасцей,
арганізацыі працы гарадскіх службаў ды
іншыя.

Помнік Льву Сапегу ў Слоніме
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У цэнтры Слоніма

Адноўлены канал Агінскага

Унікальныя кнігі можна было
пагартаць на свяце

Тэатралізаванае шэcце ўдзельнікаў свята

Адкрыццё кніжнай крамы «Санет»
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У ходзе пасяджэння Ігар Петрышэнка звярнуў увагу на неабходнасць дэталёвай падрыхтоўкі горада
Слоніма і аграгарадка Жыровічы да
правядзення свята.
Дарэчы, тады праца камітэта пачалася з агляду шэрагу аб’ектаў. Міністр
інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч
прадставіў гасцям новую кнігарню
«Санет». А потым у ходзе пешага азнаямлення з работай па добраўпарадкаванні горада ўсе накіраваліся ў
новы павільён РУП «Белсаюздрук»,
прайшліся па цэнтральных вуліцах,
якія сёння сталі непасрэднай пляцоўкай правядзення ўрачыстасцяў, а
таксама наведалі гарадскі парк.
У размове з журналістамі Ігар Петрышэнка адзначаў:
— Мы наведалі тыя аб’екты інфраструктуры, якія будуць задзейнічаны ў
правядзенні свята, азнаёміліся, як ідзе
рэканструкцыя, добраўпарадкаванне
горада, выказалі шэраг пажаданняў і
прапаноў.
Віцэ-прэм’ер паведаміў пра тое,
што адпаведнае фінансаванне па падрыхтоўцы свята адкрыта як з боку
вобласці, так і з боку раёна:
— Усе тыя месцы, дзе пройдуць
імпрэзы, павінны быць прыведзены ў
належны стан. У першую чаргу, самі
жыхары Слоніма павінны адч уць,
што да іх прыйшло свята. Акрамя
таго, неабходна стварыць адпаведныя
ўмовы для сустрэчы гасцей, у тым
ліку і замежных. Горад павінен стаць
такім, каб сюды захацелася вярнуцца яшчэ не раз. Слонім цікавы, перш
за ўсё, сваім гістарычным мінулым.
Таму тут з’явіцца скульптура Льва
Сапегі, ўладкоўваецца канал Агінскага, які абяцае стаць візітнай карткай
горада… Дзень беларускага пісьменства — важная падзея для кожнага беларуса. З самых вытокаў, вывучаючы
буквар, мы дакраналіся да творчасці
беларускіх класікаў — Якуба Коласа,
Янкі Купалы, Максіма Багдановіча
ды іншых нашых выдатных пісьменнікаў. Мы сапраўды ганарымся сваёй
культурай, сваёй мовай. Але неабходна далей развівацца, прапагандаваць
вывучэнне гісторыі нашай краіны, перадаваць нашы веды маладзейшым,
тым, хто ідзе за намі.
Што да крамы «Санет» у Слоніме,
то яе ўрачыстае адкрыццё адбылося
ў апошні дзень жніўня, а працаваць
яна пачала ў тэставым рэжыме яшчэ

15 чэрвеня. Тады Аляксандр Карлюкевіч казаў:
— Мы вырашылі, што кнігарня
павінна працаваць, бо памяшканне гатова, усе пытанні з уладамі вырашаны.
Вельмі аператыўна Слонімскі райвыканкам дапамог нам аформіць усе паперы. Гэта заўсёды працэс складаны і
няпросты. Дарэчы, добра папрацавала
«Белкніга» па асартыменце тавараў,
пошуку супрацоўнікаў. Мы рады, што
калектыў з пяці чалавек за гэты час
набудзе пэўную практыку работы, паглядзіць, якія інтарэсы ў жыхароў горада і раёна.
А «Белкніга» — гэта амаль 110 кнігарняў Беларусі, якія, на д умк у
Міністра інфармацыі, сёння вельмі
добра працуюць. У іх прадстаўлены
болей за 11 тысяч назваў кніг, летась у
Беларусі было выдадзена 9665. Акрамя
таго, Міністр паабяцаў, што ў Слоніме
будзе шмат новых, цікавых, крэатыўных ініцыятыў. Яны звернуць увагу
не толькі на кнігу на беларускай мове,
але і на зносіны грамадства з чытаннем наогул і ў сацыяльных сетках, у
інтэрнэце ў прыватнасці. І яшчэ будзе
зладжаны своеасаблівы квэст з гістарычна-асветніцкім характарам, дзе
ўдзельнікі змогуць пашукаць той гістарычны асветніцкі код Слоніма, які
яму ўласцівы на працягу многіх стагоддзяў.

Сагрэты Слонім
родным словам
І вось той дзень настаў. Спраў
дзіліся настроі слонімцаў: свята было
пышным, урачыстым. Відовішчным
запомніцца адкрыццё Дня пісьменства. Здавалася, на вуліцах адноўленага
горада апынуліся ўсе, хто мог і хацеў
ганарыцца сваім горадам, адчуць,
якім прыемным можа быць яднанне
ў агульнай радасці святочнага быцця.
Было многа музыкі, усмешак, добразычлівасці ў зносінах паміж людзьмі,
непадробная іх цікавасць да падзей,
якія разварочваліся на ўпрыгожаных
вуліцах. Шмат ужо з раніцы было і дзяцей-першакласнікаў разам з бацькамі.
Бо першага верасня ў нядзелю яны не
ішлі ў школы: каляндарны Дзень ведаў
выпаў сёлета на панядзелак.
Хваляваннне ды ўзбуджэнне гара
джан было небеспадстаўным. Адноўлены Слонім сапраўды святочны.
На фасадах дамоў па вуліцы Перша-
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Фестываль кнігі
і прэсы 31 жніўня
пачаў працу ў цэнтры
Слоніма. Адным з
месцаў прыцягнення
стаў друкаваны двор
XVI стагоддзя.
Там былі
прадстаўлены
друкарскія прылады
і машыны розных
эпох, а таксама
адноўлены друкаваны
станок часоў
Францыска Скарыны.
Кожны змог адчуць
сябе друкаром
з мінуўшчыны:
уручную з дапамогай
прэса гасцям свята
прапанавалі
аддрукаваць першую
старонку Бібліі
Скарыны.

культуры і прамысловасці горада,
узвышэнню яго палітычнай значнасці, заснаваў у Слоніме першы ткацкі
цэх. А пачынаў сваю дзейнасць з пасады пісара ў гарадской канцылярыі
Оршы, даслужыўся да найвышэйшых
пастоў — канцлера і гетмана Вялікага Княства Літоўскага. У яго часы
Слонім ператварыўся ў развіты цэнтр
рамёстваў, гандлю, палітычнага жыцця. Там нярэдка праходзілі сустрэчы
ўплывовых дзеячаў дзяржавы. Так
сведчыць гісторыя. Пра тое, дарэчы,
цікава прачытать у нататках слонімскага гісторыка, літаратара, краязнаўцы Сяргея Чыгрына (ЛіМ, № 32).
Над помнікам Льву Сапегу працаваў калектыў мінскіх скульптараў:
Уладзімір Піпін, Іван Міско і Сяргей
Логвін. У адной руцэ канцлера — булава, як сімвал улады, у другой — аркуш з
прывілеем ад караля Жыгімонта ІІІ, які
даручыў Сапегу распрацаваць статут
ВКЛ, бо яго дабрадзейнасць, майстэрства і руплівасць у справах дзяржаўных былі бясспрэчнымі. І завізаваны
той тэкст малой пячаткай ВКЛ, што
бачна на скульптуры. Памер велічнай
фігуры разам з пастаментам — больш
за 4 метры, вага — каля тоны. Адліта
яна з бронзы. Як казалі самі скульптары, гэта матэрыял, які праз стагоддзі
будзе высакародным. А каб стварыць
вобраз Сапегі, яны кансультаваліся
ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай
Акадэміі навук, а таксама звярталіся ў
Нацыянальную бібліятэку.
Дні беларускага пісьменства спрыя
юць захаванню культурнай спадчыны. Таму многія культавыя аб’екты
Слоніма не абышліся без аднаўлення.
Гэта Слонімскі драматычны тэатр, які
дзейнічае з 1 студзеня 1990 года. Ён
знаходзіцца ў самым цэнтры горада,
над Шчарай. Побач — канал Агінскага,
які ў ХVIII стагоддзі пабудаваў Міхал
Казімір Агінскі. Канал называюць малым сабратам вялікага канала, які ёсць
на Палессі. Яго берагі ўмацаваныя, пабудаваны дзве аглядныя пляцоўкі, адкуль можна любавацца горадам; ёсць
пешаходны мост і роварная дарожка.
А тэатр у тыя даўнія часы знаходзіўся
на Опернай вуліцы. Будынак ягоны
не захаваўся, а вось вуліца з гэтай назвай — ёсць. Лічыцца, што такой назвы не мае ніводны горад у свеце, як
пра тое кажа Сяргей Чыгрын.
Малы канал у даўнія часы меў
к ульт у рнае значэнне. На в а дз е

У краме «Санет» (злева направа) Міністр
інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч,
старшыня Слонімскага райвыканкама
Геннадзь Хоміч, дырэктар «Белкнігі»
Аляксандр Вашкевіч

З харугвамі з назвамі гарадоў
і са статутам ВКЛ у руках падчас шэсця
sb.by

майскай — графіка з гістарычным акцэнтам, асфальт на дарогах — новенькі, шмат кветак… А на цэнтральнай
плошчы горада ўзвышаецца скульптура Льва Сапегі. Урачыстае яе адкрыццё
сабрала на плошчы сотні ўдзельнікаў
свята. Той, хто не ведаў дагэтуль, хто ж
такі Сапега, пасля фэсту, без сумнення,
зацікавіцца гэтай унікальнай асобай. І
наогул гісторыяй горада. Штуршок да
таго давала і разнастайная друкаваная
прадукцы: наборы паштовак з рэтравыглядамі Слоніма, зборнікі твораў
пісьменнікаў і паэтаў слонімскай зямлі, а таксама іншыя тэматычныя альбомы, выданні, прысвечаныя гісторыі,
турызму ў Гродзенскай вобласці.
Як вядома з гістарычных крыніц,
у ХVI стагоддзі Леў Сапега стаў
кіраўніком горада на Шчары, дамогшыся для яго ў 1532 годзе Магдэбургскага права. Ён спрыяў развіццю
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Падчас уручэння Нацыянальнай
літаратурнай прэміі. У намінацыі
«Лепшы дэбют» з кнігай «Сэрца Сакры»
перамагла Станіслава Умец.

З кнігай — лепшы адпачынак

Кожны змог адчуць сябе друкаром
з мінуўшчыны
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На святочных пляцоўках Слоніма шмат чаго было паглядзець

гайдаўся плавучы тэатр, куды прыязджала шляхта з усёй Рэчы Паспалітай.
Хадзілі па канале і гандлёвыя судны,
на беразе былі месцы, дзе яны рагружалі тавары, сплаўляўся лес і з Валыні.
Цяпер на канале знаходзіцца спартыўная грабная школа №2. Адноўлен
у Слоніме і гат эль, які напярэдадні
свята адкрыўся для гасцей. Нумары ў
ім абсталяваныя па самых сучасных
стандартах.
А як прыгожа выглядае цяпер чыгунка ў Слоніме! Хто ехаў у горад на
цягніку, той у тым пераканаўся. Абноўлены фасад вакзала. На сценах
унутры і ў холе — рэльефныя карціны.
Яны знаёмяць гасцей горада з яго славутасцямі, а ў зале чакання — палатно
з выявай сям’і буслоў у гняздзе — знак
дабрабыт у, працягу жыцця. Яшчэ
там — новыя мяккія крэслы. Палепшаны ўмовы і для людзей з абмежаванымі
фізічнымі магчымасцямі: на ўваходзе ў
вакзал усталяваны пандус, нанесеная
дарожная разметка на прывакзальнай плошчы з вылучэннем месцаў для
гэтай катэгорыі грамадзян, выкладзеная тактыльная плітка ўздоўж перона
і на выхадзе з вакзалу. Ёсць і стэнды з
інфармацыяй пра галоўныя славутасці Слоніма і схемай праезду да іх, а на
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Прывакзальнай плошчы — тумба з такой жа інфармацыяй. Дарэчы, дабрацца па чыгунцы на Дзень беларускага
пісьменства можна было цягнікамі
міжрэгіянальных ліній эканомкласа
Мінск — Гродна — Мінск, Гомель —
Гродна — Гомель, а таксама цягнікамі
рэгіянальных ліній эканомкласа, якія
курсуюць па маршруце Баранавічы —
Гродна — Баранавічы.
Цяпер, як вядома, у трэндзе вялікія раставыя лялькі — сімвалы тых
ці іншых фэстаў. Не абышлося без
таго і ў Слоніме. У «лялькі» прыгожае
беларускае імя — Лявон. Ён запрашаў
гасцей на падворкі, з ім, як і з Лесікам

У Слоніме
эстафета
Дня беларускага
пісьменства
ўрачыста
перададзена гораду
Бялынічы
Магілёўскай
вобласці

падчас Еўрапейскіх гульняў, можна
было сфатаграфавацца. Да таго ж выява талісмана свята ў Слоніме нароўні
з агульным лагатыпам Дня беларускага
пісьменства выкарыстоўвалася на рэкламнай прадукцыі. Быў Лявончык і на
сувенірах. Яго выява адразу ж нагадвала пра гісторыю горада. Герб са львом,
які трымае стралу (фрагмент герба
«Ліс» роду Сапегаў), быў зацверджаны
яшчэ ў 1591 годзе. І паказваў ён на тое,
што горад належыў Льву Сапегу.
Гэты талісман прапанаваў калектыў ясляў-сада №14 горада Слоніма.
Яшчэ ўвесну ў раёне абвясцілі конкурс
талісманаў і слоганаў свята, удзел у
якім прынялі асобныя аўтары і калектывы. Паступала шмат цікавых прапаноў. У выніку слоганам стаў выраз
«ЛІТАРАльна наш Слонім» у розных
варыяцыях: «ЛІТАРАльна наша свята»,
«ЛІТАРАльна наша мова» і гэтак далей.
Яго абыгрывалі на самых розных пляцоўках. Аўтар слогана — галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы,
культуры і па справах моладзі Слонімскага райвыканкама Наталля Ганчарук.
Цэнтральнымі падзеямі фестывалю пісьменства ў Слоніме сталі
ўрачыстыя цырымоніі адкрыцця і закрыцця, а таксама ўзнагароджанне

граме свята і ў іншых рэгіёнах Беларусі. Былі і другія цікавыя пастаноўкі ды
імпрэзы з песнямі, танцамі.
Але ўсё ж галоўным героем свята
было Слова, і не толькі беларускае. На
пляцоўцы «Дыялог літаратур — дыялог культур» паказвалі экспазіцыю
кніг 11 народаў свету на арыгінальных
мовах. Можна было пагартаць кнігі на
азербайджанскай, армянскай, украінскай, рускай, польскай, грузінскай,
італьянскай, карэйскай, малдаўскай,
нават татара-башкірскай, чувашскай
і іранскай мовах. Прычым былі прадстаўлены не толькі класікі, але і сучасныя пісьменнікі, якія набылі вядомасць у сусветнай літаратурнай прасторы.
Дыялог культур працягвалі народныя
песні, танцы, абрады і вершы на родных мовах паэтаў, якія гучалі са сцэны.
Упершыню ў Дні беларускага пісьменства прымалі ўдзел валанцёры
БРСМ. Было задзейнічана 40 добра
ахвотнікаў: 30 навучэнцаў Слонімскага
дзяржаўнага медыцынскага каледжа і
10 — з Жыровіцкага дзяржаўнага аграрна-тэхнічнага каледжа. Фактычна
валанцёры працавалі гідамі на свяце.
Бо яны добра ведаюць горад і выдатна
арыентаваліся ў размяшчэнні інтэрактыўных пляцовак. Частка валанцёраў
дапамагала людзям з абмежаванымі
магчымасцямі. Пазнаць валанцёраў
было лёгка: усе яны былі апранутыя ў
спецыяльную форму: майкі пясочнага
колеру з надпісам «БРСМ».
Адна з пляцовак Дня пісьменства
была аддадзена моладзі. Яна працавала з самай раніцы і да позняга вечара.
У прыватнасці, вялікі блок моладзевай
пляцоўкі быў прысвечаны 75‑годдзю
Вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Працавалі і графічныя, паэтычныя, інтэлектуальныя
майстэрні, мастацкія майстар-класы. А
напярэдадні Дня беларускага пісьменства на моладзевай пляцоўцы прайшоў
гродзенскі абласны этап Рэспубліканскага сямейнага сельскагаспадарчага
праекта «Уладар сяла».
Дарэчы, святочныя мерапрыемствы адбыліся не толькі ў Слоніме, але і
ў Жыровічах, бо ў 2020 годзе спаўняецца 550 гадоў з моманту з’явы знакамітай Жыровіцкай іконы Божай Маці.
500-гадовы юбілей адсвяткаваў і сам
Жыровіцкі манастыр.
Міхаліна Чаркашына,
Іван Іванаў.
Фота БелТА.

На вуліцах горада гісторыя прыгожа
перапляталася з сучаснасцю
sb.by

Нацыянальнай літаратурнай прэміяй.
Двухдзённая культ урная праграма
была насычаная мерапрыемствамі і
сустрэчамі. Прайшлі Фестываль кнігі і
прэсы, выніковы этап Рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класіка». Беларускія і замежныя
пісьменнікі абмяркоўвалі актуальныя
пытанні сучаснай кніжнай справы за
круглым сталом (матэрыял пра тое
чытайце у нумары — на стар. 14). Святочныя мерапрыемствы разгарнуліся
адразу на 16 пляцоўках горада — літаратурнай, тэатральнай, маладзёжнай,
дзе было шмат забаўляльных зон, рамеснай, падворках нацыянальнай кухні
ды іншых.
Так, пра свята ў Слоніме можна
расказваць шмат. Хто там быў, той
зразумее. Незадоўга да фэсту пра
некаторыя эксклюзівы расказвала
«Гродзенская праўда». І яны сапраўды
былі. Як тут не згадаць турыстычную
пляцоўку «Гродзеншчына запрашае»
і пляцоўку, якая аб’ядноўвае розныя
народы пад назвай «Дыялог літаратур — дыялог культур»?..
На турыстычнай пляцоўцы ўсё
было падрыхтавана маштабна: вялікія
стэнды распавядалі пра цікавыя месцы і культурныя аб’екты Гродзенскай
вобласці, а дасведчаныя гіды адказвалі
на мноства пытанняў. Акрамя таго,
прама адтуль можна было адправіцца на розныя экскурсіі. Для гасцей
свята былі падрыхтаваныя пешыя, веласіпедныя і аўтобусныя маршруты. У
кожнага — свае напрамкі. Напрыклад,
крэатыўная экскурсія «Слонім гістарычны» расказвала пра заснаванне
горада і гісторыю ў назвах вуліц. Яшчэ
экскурсаводы прадстаўлялі тры іншыя напрамкі: «Слонім культурны»,
«Слонім архітэктурны» і «Наваколлі
Слоніма». Дарэчы, для веласіпеднай
экскурсіі бясплатна падаваліся равары, так што любы мог адправіцца,
напрыклад, да сядзібы Пуслоўскіх
«Альбярцін».
І яшчэ што цікава: адзін з галоўных тэатраў краіны — Нацыянальны
акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы
ў Слонімскім цэнтры культуры і адпачынку паказаў спектакль «Вечар»
Аляксея Дударава. «Гэта ж унікальная падзея: Купалаўскі тэатр прыехаў
у раённы цэнтр!» — сказаў Міністр
інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч.
Па яго словах, такія падарункі гораду
павінны стаць пастаянай з’явай у пра-

ацыянальнае свята

sb.by

н

Тэатралізаванае шэcце ўдзельнікаў свята

Першакласнікі Слонімшчыны атрымалі
падарунак ад Прэзідэнта —
кнігу «Мая Радзіма — Беларусь»

На адной з пляцовак прапанаваліся стравы,
прыгатаваныя па рэцэптах з кніг класікаў,
у тым ліку верашчака, клёцкі, пірог з гусінай
печанню, і нават «карпа па-шляхецку»

Старшыня Бялыніцкага райвыканкама
Васіль Захаранка (справа) атрымаў
эстафету Дня пісьменства
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За сяброўскім
сталом
бяседа
Пачынаючы з 2007 года, добрай традыцыяй
Дня беларускага пісьменства стала правядзенне
Міжнароднага круглага стала з агульнай ідэяй:
«Мастацкая літаратура як шлях
адзін да аднаго»

І

сёлета, 31 жніўня, у самы пярэдадзень галоўнага асветніцкага свята краіны ў Слонім, дакладней — у блізкія
да яго старажытныя Жыровічы, прыехалі літаратары
не толькі з Беларусі, але і з Азербайджана, Грузіі, Італіі,
Індыі, Казахстана, Літвы, Малдовы, Польшчы, Расіі,
Сербіі, Таджыкістана, Узбекістана, Украіны.
З вітальным словам да ўдзельнікаў дыскусій звярнулася
першая намесніца старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі,
празаік, публіцыстка Алена Стэльмах. У прыватнасці, яна
адзначыла высокі ўзровень стасункаў творчай арганізацыі
з нацыянальнымі Саюзамі літаратараў іншых краін. Пра
гэта сведчаць і многія публікацыі твораў айчынных паэтаў, празаікаў, публіцыстаў, літаратуразнаўцаў у замежных
перыядычных выданнях, у кніжных выдавецтвах іншых
краін.
Добры зачын размовам, а часам і спрэчкам, падаў намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Полымя», кандыдат
філалагічных навук Мікола Трус. На прыкладзе беларускаславацкіх літаратурных сувязяў даследчык засведчыў усю
глыбіню міжнародных стасункаў беларускай літаратуры.
Адзначыў, што даўнейшыя практыкі і сёння адыгрываюць
важную ролю ў фармаванні новых памкненняў да сяброўства, узаемапранікнення, арганізацыі мастацкіх перакладаў.
Над характарам беларуска-славацкіх адносін узвышаецца
светлая постаць народнага песняра Беларусі Янкі Купалы, які ў складзе дэлегацыі Саюза савецкіх пісьменнікаў
у 1935 годзе наведаў Славакію. Дарэчы, адносна нядаўна
была здзейснена экспедыцыя з Беларусі па славацкіх адрасах Янкі Купалы.
Следам за Міколам Трусам тэма стасункаў з беларускай
літаратурай гучала і ў іншых выступах удзельнікаў круглага
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стала.
Пра пераклады беларускай паэзіі
на грузінскую
мову расказаў паэт
і перакладчык з Тбілісі
Аляксандр Элердашвілі. Закрануў ён пры гэтым і ранейшыя
часы, якія ўжо сталі гісторыяй. Спадар Аляксандр унёс таксама і шэраг цікавых
адметных прапаноў, рэалізацыя якіх паспрыяла бы
болей шырокаму знаёмству грузінскага чытача з беларускім
мастацкім светам. Цяпер у Тбілісі рыхтуецца анталогія жано-

с
чай паэзіі свету, да ўдзелу ў якой прамоўца запрасіў беларускіх
паэтэс. Між іншым, Аляксандр Элердашвілі і сам спрычыніўся да пераўвасаблення беларускай паэзіі на грузінскую мову. Толькі што пабачыў свет зборнік
«Санеты» Янкі Купалы на мовах свету. Грузінскі пераклад належыць
Аляксандру Элердашвілі.
У кнізе неўміручае купалаўскае слова гучыць
на беларускай і
яшчэ 16 (!) мовах.
Тэма
перакл а д а ў,
прад-

стаўлення беларускай
літ арат у ры ў
іншамоўнай прасторы стала асновай
выступлення новасібірскага паэта Уладзіміра Бяразева, які доўгі час працаваў
галоўным рэдактарам літаратурнамастацкага часопіса «Сибирские огни».
Менавіта гэтае выданне ўжо ў постсавецкі час
пазнаёміла сваіх чытачоў з творчасцю многіх сучасных паэтаў і празаікаў Беларусі: з Алесем Пашкевічам, Валерыям

уладдзе літаратур

Казаковым, Аленай Бравай, Алесем Бадаком… Між іншым,
што датычыць беларуска-расійскіх літаратурных сувязяў,
то ў гэтым кірунку напрацоўкі досыць грунтоўныя. Па-першае, у Беларусі ў апошнія гады выйшла нямала кніг, якія
на рускай і беларускай мовах знаёмяць літаральна з дзясяткамі пісьменнікаў Расіі. І не толькі тых, хто працуе ў рускай
літаратуры, але і ў нацыянальных літаратурах Расійскай
Федэрацыі: башкірскай, чувашскай, балкарскай, чачэнскай,
калмыцкай, удмурцкай, татарскай, марыйскай… У Мінску выйшлі ці рыхтуюцца да друку кнігі вершаў народнага
паэта Татарстана Рэната Харыса, народнага паэта Чувашыі
Валеры Тургая, народнага пісьменніка Удмурціі Вячаслава
Ар-Сяргі, чачэнскага паэта Адама Ахматукаева, калмыцкага паэта Эрдні Эльдышава, маскоўскіх літаратараў Любові
Турбіной, Алеся Кажадуба, Аляксандра Чэрняка, кніга вершаў Яўгенія Еўтушэнкі, зборнік апавяданняў Валянціна
Распуціна… Выйшла дзве кнігі народнага паэта Татарстана
Роберта Мінуліна — зборнік вершаў у серыі «Сябрына: паэзія народаў Расіі» і кніга вершаў, адрасаваных юнаму чытачу. Перакладчыкі на беларускую мову — Мікола Мятліцкі і
Яна Явіч.
Перакладчыцкая справа — аснова асноў у стасунках
паміж мастацкімі літаратурамі. І гэта падкрэслівалі ўсе
ўдзельнікі размовы. Арганізацыя перакладчыцкіх праектаў — магістральны шлях з дзвюма палосамі. У Беларусі
істотную падтрымку ў гэтай справе аказвае дзяржава. Гэта
датычыць і выдання літаратурна-мастацкіх часопісаў «Полымя», «Маладосць» і «Нёман», газеты «Літаратура і мастацтва». А таксама датавання ў выданні мастацкіх кніг,
у тым ліку і перакладных. У апошнія гады з істотнай матэрыяльнай падтрымкай дзяржавы выйшлі дзве аўтарскія
анталогіі кітайскай паэзіі ў перакладах Міколы Мятліцкага: «Пад крыламі Дракона» і «Пялёсткі лотаса і хрызан
тэмы». Гэтыя ёмістыя зборнікі, у кожным з якіх прадстаўлены па 100 паэтаў Кітая, сталі падзеяй у літаратурным жыцці
Беларусі. Былі праведзены прэзентацыі, у друку з’явіліся
рэцэнзіі. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь
Мікола Мятліцкі і цяпер працягвае перакладаць кітайскую
паэзію. Дарэчы, толькі што пабачыла свет кніга вершаў
класіка кітайскай паэзіі Лю Юйсі «Восеньскі вецер» у серыі «Светлыя знакі: паэты Кітая». Перакладчыкі — Навум
Гальпяровіч, Віктар Шніп, Таццяна Сівец, Юлія Алейчанка.
Дарэчы, усяго ў гэтай серыі, пачатак якой быў пакладзены
ў 2014 годзе, пабачылі свет ужо чатырнаццаць паэтычных
зборнікаў: Ван Вэя, Лі Бо, Ду Фу, Ай Ціна, Мэн Хаажаня,
Лі Цінчжаа, Ван Гачжэня, Сюй Чжымо, Вэнь Ідо, іншых
класікаў і паэтаў-сучаснікаў.
Другі складнік ці «другая палоса адной дарогі» — творчая, пісьменніцкая ініцыятыва. Вакол рэдакцый літаратурных часопісаў сфармаваўся сталы атрад беларускіх
перакладчыкаў. Іх імёны добра вядомы чытачам: Юлія
Алейчанка, Таццяна Сівец, Навум Гальпяровіч, Марыя
Кобец, Міхась Пазнякоў, Віктар Шніп, Іна Фралова, Святлана Быкава…
«Здзіўляе сістэмная паслядоўнасць, з якой беларускія перакладчыкі засвойваюць сусветны мастацкі досвед, — заўважыла ў сваім выступленні загадчыца аддзела міжнародных
сувязяў Інстытута літаратуры і мастацтва імя Мухтара Амарханавіча Ауэзава Міністэрства адукацыі і навукі Казахстана, кандыдат філалагічных навук Святлана Ананьева. —
беларусь.belarus
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Беларускія літаратуры не баяцца зазірнуць у новыя прасторы. Гэта відаць і па іх увазе да казахскай літаратуры. На сваю
родную мову пераўвасобіў кнігу легендарнага Абая Мікола
Мятліцкі. Сярод перакладчыкаў трох кніг Немата Келімбетава («Не хачу губляць надзею», «Зайздрасць», «Лісты да
сына») — Алесь Бадак, Генадзь Аўласенка, Алесь Карлюкевіч.
У дзіцячым часопісе «Домік», ведаю, друкуецца аповесць для
падлеткаў казахскага празаіка Нурдаулета Акыша…» Святлана Ананьева расказала і пра тое, што ў казахскіх літаратуразнаўцаў наладжаны добрыя сувязі з часопісам «Нёман».
Ужо рыхтуецца трэці выпуск часопіса, які прадстаўляе здабыткі казахскай літаратурна-мастацкай крытыкі, казахскага
літаратуразнаўства. Практыка досыць цікавая. «Магчыма, з
часам мы выбудуем такія стасункі, калі аснову нашых сувязяў будуць дапамагаць умацоўваць старонкі параўнальнага
літаратуразнаўства, — сказала Святлана Ананьева. — Што
я маю на ўвазе? А чаму б, напрыклад, рэцэнзентамі найбольш
адметных твораў беларускай прозы не выступіць казахскім
аўтарам? Ніколькі не сумняваюся, што маіх калег павінны
зацікавіць не толькі дакументальныя аповесці лаўрэата Нобелеўскай прэміі Святланы Алексіевіч, але і проза Андрэя
Федарэнкі, Алены Брава, апавяданні Алеся Бадака, аповесці Валерыя Гапеева… Проста ўпэўнена ў гэтым…» Разам са
Святланай Ананьевай з казахскага боку ўдзел у дыскусіях
прымалі і другія казахскія госці: намеснік дырэктара Інстытута літаратуры і мастацтва імя Мухтара Амарханавіча Ауэзава, доктар філалагічных навук Альміра Каліева, прафесар
Еўразійскага ўніверсітэта імя Льва Мікалаевіча Гумілёва,
доктар філалагічных навук Серык Тахан.
З Узбекістана да ўдзелу ў круглым стале далучыліся
празаік, перакладчыца, галоўны спецыяліст аддзела міжнародных літаратурных сувязяў і мастацкага перакладу Саюза
пісьменнікаў Узбекістана Рысалат Хайдарава і першы намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Узбекістана Мінхажыддзін
Хажыматаў. Яны прыехалі на Дзень беларускага пісьменства
ў Слонім з сімпатычным падарункам — кнігай вершаў сучасных беларускіх паэтаў на узбекскай мове. Пад адной вокладкай — творы Навума Гальпяровіча, Міколы Мятліцкага,
Віктара Шніпа, Леаніда Дранько-Майсюка, Таццяны Сівец,
Юліі Алейчанкі. Праўда, адкрываюць кнігу пераклады двух
вершаў класіка — народнага паэта Беларусі Якуба Коласа.
Але гэтая публікацыя — яшчэ і даніна вечнай павагі да Коласа, які ў час Вялікай Айчыннай вайны жыў і працаваў у Ташкенце. Цяпер у сталіцы Узбекістана ёсць і помнік беларускаму класіку, і адна з вуліц горада носіць яго імя.
«Мы ўжо спраектавалі і новыя справы творчых узаемаадносін з беларускімі пісьменнікамі, — зазначыла на пасяджэнні круглага стала ўзбекская пісьменніца Рысалат
Хайдарава. — У Ташкенце выдаецца аўтарытэтны часопіс
«Сусветная літаратура». Мы аднойчы здзейснілі на яго старонках «беларускі выпуск». Цяпер вось я павязу з Беларусі
новыя тэксты, новыя падрадкоўныя пераклады. Мяркую,
што з часам ва Узбекістане складзецца добрае кола перакладчыкаў беларускай літаратуры.
А мадэратар круглага стала Алесь Карлюкевіч распавёў, што ў «Мастацкай літаратуры» рыхтуецца да выдання пераклад паэмы Эркіна Вахідава «Паўстанне бессмяротных» — праца, якую завяршыў беларускі паэт
Навум Гальпяровіч. Творы народнага паэта Узбекістана,
Героя Узбекістана Эркіна Вахідава ўжо друкаваліся і раней

18

беларусь.belarus
верасень   2019

с

уладдзе літаратур

у перакладзе на беларускую — у альманахах «Братэрства»,
«Далягляды». А што да пераўвасаблення на беларускую
мову паэмы ўзбекскага творцы, якая прысвечана шматпакутнаму бангладэшскаму, бенгальскаму паэту Казі Наз
руло Ісламу, то кніга пабачыць свет на пачатку 2020 года,
у пярэдадзень традыцыйнай Міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу. Дарэчы, і ўзбекскія госці, і Алесь Карлюкевіч у размове пра аснову беларуска-ўзбекскіх літаратурных сувязяў згадвалі імёны і Якуба Коласа, і Сцяпана
Ліхадзіеўскага, і Эдзі Агняцвет, і Аркадзя Мардвілкі, Рыгора Барадуліна, а яшчэ — Зульфіі, Хаміда Алімджана, іншых узбекскіх пісьменнікаў.
Новыя сувязі павінны развівацца з улікам ужо зробленага. Ранейшыя прыклады, факты літаратурнага пабрацімства павінны вывучацца, разглядацца як вытокі, як падказка, якім шляхам рухацца далей.
З іншых удзельнікаў круглага стала нельга не ўзгадаць
Надзвычайнага і Паўнамоцнага Амбасадара Індыі ў Рэспубліцы Беларусь, пісьменніцу Сангіту Бахадур. Яна абрала тэмай свайго выступа наступныя абсягі — «Фэнтэзі:
жанр, які аб’ядноўвае сусветную літаратуру». Як празаік
Сагніта Бахадур якраз і піша раманы-фэнтэзі. Індыйская
пісьменніца з вялікай ахвотай прапаноўвае свае творы для
перакладу на беларускую мову. Размова Амбасадара з Дэлі
акрэсліла і наступную акалічнасць. Сярод дыпламатаў, якія
прадстаўляюць у Беларусі іншыя краіны, дастаткова творчых людзей. І не ўлічваць гэтага нельга. Знаёмства з імі дазволіць болей грунтоўна выбудаваць масты літаратурных
стасункаў, весці шырокі мастацкі дыялог.
Шмат цікавых думак выказаў у час свайго выступа і госць з Польшчы — пісьменнік і падарожнік Яцэк Палкевіч.
Ён з’яўляецца аўтарам многіх кніг, якія расказваюць пра
розныя куточкі свету. Яцэк Палкевіч толькі яшчэ адкрывае
Беларусь. Ён шмат гаварыў пра тое, што ўжо першыя сустрэчы з Беларуссю, яе людзьмі пераконваюць яго ў вартасцях турыстычнага патэнцыялу нашай краіны, пра які павінна шырока распавядаць і мастацкае, публіцыстычнае слова.
Літву на круглым стале ў Жыровічах прадстаўлялі
дзіцячы пісьменнік Яронімас Лауцюс, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў і публіцыстаў Леў Месенгісер. Малдову — празаік, эсэіст, драматург Мікалай Русу.
Сербію — пісьменнік Уладзімір Кецмановіч. Украіну —
культуролаг, перакладчык Глеб Кудрашоў. Таджыкістан —
празаік Хатлоні Салімі. Азербайджан — публіцыст, гісторык
Балдадаш Ганбараў. Італію — публіцыст, прафесар гісторыі
Рымскага ўніверсітэта La Sapienza. Расію — пісьменнік, архівіст Аляксандр Карскі, старшыня Савета грамадскай арганізацыі «Уздэні Дагестана», кіраўнік грамадскай арганізацыі «Беларусь — Дагестан» Керымхан Умаханаў. Кожнаму
з іх было што расказаць сваім калегам. А самае галоўнае —
кожны прыехаў у Беларусь з даволі канкрэтнымі ініцыятывамі. І якраз гэта самае важнае, бо рэалізацыя тых ці іншых
клопатаў спрыяе пашырэнню ведаў пра розныя краіны, пашырэнню беларускага мастацкага слова, а значыць і самой
Беларусі ў шматнацыянальным свеце.
Мікола Раўнапольскі.
Фота Кастуся Дробава.

◄ Размова літаратараў з розных краін у старажытных
Жыровічах атрымалася шчырай, адкрытай, сяброўскай
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Цяпер
адчынены
ўсе дзверы!
За школьныя парты 2 верасня селі 115 тысяч першакласнікаў. Свае дзверы для іх адчынілі 8 новых
школ: у Мінску, Гродне, Брэсце, Барысаве, Астраўцы і Магілёве. Усяго ж на пачатку новага навучальнага
года ў сценах беларускіх школ апынулася 1 мільён 30 тысяч дзяцей.

Першы званок у мінскай СШ № 191 запрашае на заняткі
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Дзень ведаў сёлета прыпаў на ня
дзелю. А значыць, летнія канікулы
ў школьнікаў атрымаліся крышку
даўжэйшымі. І пакуль дзятва яшчэ
дзянёк дагульвала на вуліцы (надвор’е
спрыяла), у школах праца кіпела: вывешвалі спісы шматлікіх першакласнікаў,
дадавалі апошнія штрыхі да раскладу
заняткаў…
Адкрыццё новай школы — асаблівае свята. У гэтым годзе ў Мінску ўпершыню адчынілі свае дзверы школы
№2 і №93. У апошнюю з іх на першую
лінейку быў запрошаны Прэзідэнт. З
такімі словамі Аляксандр Лукашэнка
звярнуўся да прысутных: «Пачынаецца новы навучальны год — год першы
ў гісторыі школы, якую мы ўрачыста
адкрываем. Тут усё ўпершыню: першы
званок, знаёмства вучняў з настаўнікамі. Тут пачынаецца летапіс школьных
будняў на многія дзесяцігоддзі наперад, але вы заўсёды застанецеся ў гісторыі першымі».
Новая школа была пабудавана ў
мікрараёне Вялікі лес. Месца знаёмае
тым, што ў гэтай частцы Мінска жыве
шмат ваенных. У сваім прывітальным
слове Кіраўнік дзяржавы адзначыў:
«Шмат хто з вашых бацькоў, дарагія
школьнікі, прысягнуў на вернасць Ра
дзіме і працягвае слаўную гісторыю герояў вайны ў мірным жыцці». Вучням
ён параіў прымусіць сябе прыстойна
скончыць школу і атрымаць веды. Бо
ў іншым выпадку — будучыні няма.
«Сёння жыццё настолькі ўскладнілася,
што вам будзе вельмі цяжка быць нават
простымі рабочымі. Цяпер новая тэхніка, якую трэба разумець. Напрыклад,
калі раней у гаспадарцы мог працаваць
той, хто нікому не быў патрэбны (узяў
лапату ў рукі — і капай), то сёння такія
рабочыя ў сельскай гаспадарцы таксама непатрэбныя. Таму мая вам парада:
вазьміце ў школе тое, што вы павінны
ўзяць. У кожны перыяд жыцця трэба
браць тое, што трэба браць у гэты перыяд. Вазьміце максімум ведаў, на што
вы здольныя, і вызначыцеся, чым вы
будзеце займацца пасля школы».
У цэлым жа па краіне сярэдніх школ
(далей — СШ) — крыху больш за тры
тысячы.
А як ідуць справы ў тых, да якіх
не прыкавана вялікая ўвага грамадскасці? Чым жыве «звычайная» сярэдняя
школа, пабудаваная яшчэ ў мінулым
стагоддзі? Я вырашыла тое высветліць
і напрасілася на размову да дырэктара

д
менавіта такой: СШ № 191 у мінскім
мікрараёне Уручча.
На ўваходзе сустрэў ахоўнік: «Вы
да каго? Запішыцеся ў журнал наведванняў». Справа і злева ўздоўж
сцен бачу новенькія дзверы раздзявалак, пафарбаваныя ў яркія пазітыўныя
колеры. Сімпатычна! Далей па калідоры — сталовая, побач стаяць белыя
рукамыйнікі, а насупраць — стэлажы,
куды можна пакласці партфель, каб
не цягнуць яго ў сталовую. На кожным
лесвічным пралёце дзяжураць старшакласнікі з бэйджамі.
Нарэшце, я ў кабінеце дырэктара —
Юліі Ільінічны Пінчук. Яна шчодра
дзеліцца сваім шматгадовым досведам
і распавядае, як арганізоўваць вялікую
плынь дзяцей, не толькі навучыць іх добра лічыць і пісаць, але і адкрываць таленты, накіроўваць на правільны шлях,
прывіваць важныя сямейныя каштоўнасці, любоў да Радзімы. Пра тое неаднаразова казаў і Кіраўнік дзяржавы: «З
дзіцячага садка, з першага класа школы
дзецям трэба прывіваць гонар за сваю
краіну. У гэтым павінны ўдзельнічаць
ўсе — і ўлада, і школа, і сям’я. Вельмі
важна выхаваць асобу маральную, навучыць моладзь адрозніваць праўду ад
хлусні. Наша задача — даць пакаленню
такія арыенціры, якія дапамогуць кожнаму стаць сапраўдным патрыётам і
грамадзянінам. Беларусь сёння — мір і
спакой. Трэба дзяцей навучыць шана
ваць гэта».
***
— Юлія Ільінічна, колькі да вас
прыйшло першакласнікаў? І колькі
ўсяго вучняў у вашай школе?
— Мы адкрылі пяць першых класаў, у кожным — больш за 30 вучняў.
Атрымліваецца, 160 дзяцей, а ўсяго ў
гэтым годзе — 1250.
— Можаце на вуліцы пазнаць
«свайго» школьніка?
— Большасць дзяцей — так, зрокава
ведаю. Я вяду прадмет «Мастацтва» ў
пятых класах. Яны ўсе праходзяць праз
мяне. Так і знаёмлюся з кожным вучнем,
назіраю за ім на працягу года. Атрымліваецца, ведаю амаль усю школу.
— Разумею, што вы па адука‑
цыі — педагог…
— Я настаўніца пачатковых класаў. А гэта ўсё, уключаючы выяўленчае мастацтва, працоўнае навучанне і
шмат чаго яшчэ. Скончыла Баранавіцкі дзяржаўны вышэйшы педагагічны
каледж, Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя
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Дырэктар школы віншуе ўсіх
з пачаткам навучальнага года

А. С. Пушкіна, прайшла перападрыхтоўку на базе Белдзяржпедуніверсітэта
імя Максіма Танка па спецыяльнасці
менеджмент у сферы адукацыі. Лічу,
што для кіраўніка гэта — самы аптымальны варыянт, бо настаўнік пачатковых класаў ведае методыку і структуру
ўсіх прадметаў. Я магу весці ўрок матэматыкі, бо ведаю этапы работы над задачай. Або ўрок літаратуры і працаваць
над тэкстам. Магу прыйсці на фізкультуру: ведаю, як пабудаваць занятак,
якой павінна быць шчыльнасць урока..
— Заўсёды хацелі працаваць у сфе‑
ры адукацыі ці былі нейкія іншыя пла‑
ны на будучыню?
— Я скончыла педвучылішча ў 18 гадоў і адразу пайшла працаваць у школу.
Быў момант у жыцці, калі разважала,
што далей рабіць. У мяне муж — вайсковец. Мы з Баранавічаў пераехалі ў Мінск
у 2005‑м годзе, і было не так проста
знайсці працу. Тады я пачала разважаць,
што, можа, трэба нешта ў жыцці мяняць.
Хадзіла па ўстановах адукацыі ў пошубеларусь.belarus
верасень   2019
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ках працы, хоць была ўжо выкладчыцай
першай кваліфікацыйнай катэгорыі.
Неяк, памятаю, заходжу ў школу і чую
пах свежай фарбы: школы звычайна
летам рамантуюць, абнаўляюць да навучальнага года. Мяне такая настальгія
апанавала! Потым нават страшна стала,
што я наогул не выйду нікуды ў верасні. На шчасце, 18-я мінская гімназія для
мяне адчыніла свае дзверы. Спачатку
я працавала там 2 гады выхавальніцай у
групе падоўжанага дня, потым настаўніцай пачатковых класаў, потым намеснікам дырэктара.
— Цяпер вы — дырэктар. Можаце
сказаць, што 191‑я школа нечым ад‑
метная?
— Вядома, як і любая іншая. У кожнай ёсць нешта сваё. Мы арыентаваны
на паглыбленае вывучэнне фізікі і ма
тэматыкі, а неўзабаве дадасца інфарматыка. І па выніках мінулага навучальнага года наша школа ўвайшла ў пяцёрку
лепшых у Першамайскім раёне Мінска
па выніках ЦТ. (ЦТ — Цэнтралізаванае тэставанне — уступныя выпрабаванні, арганізаваныя ў форме тэстаў.
Па выніках тэставання ўдзельнікі ЦТ
набіраюць балы, якія затым «канверсуюцца» ў шкалу ацэнак. 100 — максімальны бал. — Аўт.) Супрацоўнічаем
з Белдзяржуніверсітэтам інфарматыкі
ды радыёэлектронікі: на базе школы
ёсць гарадскі лагер па робататэхніцы ды інфармацыйных тэхналогіях.
З механіка-матэматычным факультэтам Белдзяржуніверсітэта таксама
цесны кантакт, дакладней з іх «Юніцэнтрам — ХХІ», які рыхтуе будучых
матэматыкаў, фізікаў, інфарматыкаў:
там займаюцца з дзецьмі, пачынаючы
з пятага класа. Ну, і галоўнае, вядома,
гэта наш педсастаў, у які ўваходзяць
моцныя настаўнікі. Напрыклад, інфарматыку выкладае Алена Арнольдаўна
Лябецкая. Яна «выгадавала» нямала лаўрэатаў спецфонду Прэзідэнта
(Спецыяльны фонд Прэзідэнта Беларусі па падтрымцы таленавітай мола
дзі. — Аўт.). «Стобальнікаў» па ЦТ па
англійскай мове ў нас рыхтуе Ларыса
Анатолеўна Аксеневіч. Вельмі моцная настаўніца рускай мовы — Ірына
Віктараўна Моніч. Яна вядзе курсы па
падрыхтоўцы да ЦТ, і да яе нават прыязджаюць дзеці з іншых раёнаў. Ірына
Віктараўна часта прымае ўдзел у міжнародных канферэнцыях, чытае лекцыі ў Санкт-Пецярбургскай Акадэміі
паслядыпломнай адукацыі. А якія ў яе
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цікавыя ўрокі! Заўсёды бачна, калі чалавек любіць сваю працу. Я і сама вельмі захоплена сваёй справай. Мне нават
дачка часта кажа: «Мама, а мы можам
пагаварыць пра што-небудзь акрамя
191‑й школы?»
— З якімі праблемамі часцей маеце
справу на рабоце?
— Не скажу, што ёсць нейкія праблемы, хутчэй — асаблівасці працы. На
прыклад, часта мне даводзіцца злучаць
розныя рэчы. З аднаго боку, я павінна ўсё разумець у педагогіцы, хадзіць
на ўрокі да настаўнікаў, даваць парады і
дапамагаць ім у падрыхтоўцы да педагагічных конкурсаў, а з другога — я адказная за гаспадарчую дзейнасць. Павінна
разумець, да прыкладу, як адбываюцца
дзяржзакупкі. Бывае, уся ў думках пра

яшчэ адна тэма. Тут усялякае здараецца.
Спадзяюся, разумееце мяне.
— Яшчэ як разумею! А вы лічыце
праблемай недахоп мужчын-педагогаў?
— Тут сітуацыя неадназначная. З
аднаго боку, я разумею, што дзецям
неабходна мужчынскае выхаванне, але
з другога — нашы жанчыны прывыклі
так добра працаваць! Калі параўноўваць, то жанчына больш скрупулёзная
і адказная, гатовая працаваць звыш
урочна. А мужчыны больш шчадна
расходуюць свой час.
— Вы расказалі пра «сеансы псі‑
хатэрапіі» з дарослымі. А бывалі вы‑
падкі, калі даводзілася гаварыць па
душах з дзіцем, падлеткам?
— Так, асабліва ў першы год, калі
я толькі прыйшла ў школу. Шмат роз-

Першы раз у першы клас

высокае: планую сцэнар выпускнога
балю, а тут, напрыклад, да мяне заходзіць намеснік па гаспадарчай частцы
і прапануе падумаць, як пакласці руберойд. Яшчэ праца з людзьмі — гэта
заўсёды складана, чалавечы фактар ніхто не адмяняў. Нават цяпер, бачыце, мы
з вамі размаўляем, а ў прыёмнай ужо наведнік «выносіць» дзверы, патрабуючы
вырашыць яго пытанне пра харчаванне.
І гэта пры тым, што прыёмны час у мяне
сёння пачнецца праз паўгадзіны. Але
я разумею: калі наведнік прайшоў этап
зносін з настаўнікам, з іншымі бацькамі,
з намеснікам і дайшоў да мяне, значыць,
ён можа быць ужо, як кажуць, на грані.
І тады мне прыходзіцца часам не проста
вырашаць праблему, а цярпліва выслухоўваць, як псіхатэрапеўт, чакаць, пакуль ён «вылье мне душу», пералічыць
усе свае праблемы. Жаночы калектыў —

ных сітуацый было. Памятаю дзяўчынку, якая адмаўлялася ісці на выпускны
баль. Бацькі, настаўнікі не маглі ўгаварыць, не разумелі, у чым справа. Аказалася, яна сябе лічыла залішне поўнай
для таго, каб надзець вячэрнюю сукенку. Была перакананая, што ёй нічога
не падыдзе. У выніку мы разам знайшлі
ў інтэрнэце розныя варыянты, як можна прыгожа апрануцца на свята.
— Як змагаецеся са шкоднымі
звычкамі ў сваіх падапечных?
— Я, вядома ж, далёкая ад думкі,
што ўсе нашы вучні вядуць здаровы
лад жыцця, але, прынамсі, у школе ніхто не хуліганіць і не курыць. У нас ёсць
відэакамеры, пра гэта ўсе ведаюць. Вылічыць чалавека, які зрабіў нешта кепскае, вельмі лёгка. На вуліцу на працягу вучэбнага дня дзеці таксама выйсці
не могуць — школа зачынена.
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— А калі кнігу дома забыўся?..
— Цяпер ёсць электронныя падручнікі. У рэшце рэшт, старонку раздрукаваў або хтосьці падзяліўся — няма
праблемы.
— Дарэчы пра гаджэты… Пра
тое, наколькі яны бываюць шкодныя,
кажуць шмат. А ў чым іх карысць, як
па-вашаму?
— Першае, што я зрабіла, стаўшы
дырэктарам, гэта правяла лакальную
сетку. Так што ў нас ёсць інтэрнэт ва
ўсіх кабінетах. У кожнага настаўніка —
свой камп’ютар. Гэта вялікі плюс, бо
я ведаю школы, дзе ўвялі электронны
дзённік, але для таго, каб яго запоўніць,
настаўнікі павінны ісці ў бібліятэку або
кудысьці яшчэ. У нас ёсць электронны
журнал, і кожны з бацькоў можа ды-

стоўпатварэнне! Але прынцыпова
мне гэта падабаецца. У Маскве такая
сістэма добра адладжаная. Напрыклад, у 8 раніцы пачынаюцца ўрокі, а ў
8.15 ужо ёсць інфармацыя ў бацькоў,
чые дзеці не з’явіліся на заняткі. Гэта
спрошчвае і ўлік заявак на харчаванне:
кожны дзень мы збіраем інфармацыю,
колькі чалавек прыйдзе ў сталовую.
— Неяк я бачыла ў тэленавінах
сюжэт пра вашу школу. Дакладней,
пра эксперыментальнае харчаванне.
Раскажыце, калі ласка, больш пра
гэты досвед.
— Справа ў тым, што Камбінат
школьнага харчавання, які ёсць у кожным раёне, сумесна з Цэнтрам гігіены
перыядычна распрацоўвае рэцэпты
новых страў. Спачатку яны апрабуюцца

Традыцыйнае «дэфіле» ў клас з першай настаўніцай

станцыйна ў любую хвіліну ў яго зазірнуць хоць бы для таго, каб вызначыць,
на якім узроўні ў параўнанні з іншымі
дзецьмі яго сын альбо дачка засвойвае
школьную праграму. Тое ж датычыцца і
электроннага дзённіка. Ведаеце, я была
здзіўленая ў мінулым годзе, калі па
выніках бацькоўскага апытання высветлілася, што многія супраць гэтага
новаўвядзення. Але ж сёння ХХІ стагоддзе, і мець аператыўную інфармацыю, бачыць, што твайго дзіця няма
ў школе (таму што ў журнале адзначаюцца пропускі) — гэта ж вельмі важна!
Ды, на жаль, некаторым выходзіць з
зоны камфорту вельмі цяжка.
— А прапускную сістэму будзеце
рабіць?
— Ідэя добрая, але ў межах нашага невялікага фае… 1250 вучняў раніцай ля ўваходу ў школу — уявіце сабе

ў некаторых школах. Мы — адна з такіх эксперыментальных пляцовак. Так
што ў нас перыядычна з’яўляюцца кукурузныя кашы «Сонейка», шашлычкі
на шпажках і нават кебаб. Усё — для
таго, каб накарміць школьніка. А зрабіць гэта сёння вельмі складана. Некаторыя, напрыклад, адмаўляюцца нават
каштаваць банальную катлету. Чаму?
Дома яны такога не ядуць…
— А што ядуць?
— Фаст-фуд, піцу, сасіскі, каўбасы… Вы разумееце маштаб праблемы?
Вельмі часта бацькі пішуць адмову ад
харчавання, каб зэканоміць грошы.
У выніку дзіця ідзе ў бліжэйшы магазін
і купляе чыпсы. Таму наша загадчыца
вытворчасці сталовай Наталля Фёдараўна Гарбацюк — дзякуй ёй вялікі! —
перыядычна запрашае бацькоў, распавядае ім, з чаго зроблена тая ці іншая

зень ведаў

катлета, дае пакаштаваць… Пасля такіх
дэгустацый сітуацыя, як правіла, змяняецца ў лепшы бок.
— Колькі часу, па-вашаму, павін‑
на займаць школа ў жыцці дзіцяці?
— Ведаеце, я часта езджу па камандзіроўках, знаходжуся ў гарадскіх і
рэспубліканскіх клубах дырэктараў. Там
мы ўсё гэта, вядома ж, абмяркоўваем.
Дык вось, у Расіі, напрыклад, актыўна
папулярызуецца школа поўнага дня.
Яны ганарацца тым, што дзіця можа
знайсці сабе занятак у сценах школы з
раніцы да вечара. Калі я над тым стала
разважаць, то зразумела: мы ўжо даўно
жывем, як такая школа. У нас велізарная
колькасць аб’яднанняў па інтарэсах (раней яны зваліся гурткі): мяккая цацка,
розныя спартыўныя секцыі (баскетбол,
тэніс, вольная барацьба, каратэ), тэатральная, танцавальная, вакальная студыі, выяўленчае мастацтва… Дзецям
заўсёды ёсць чым сябе заняць. Гэта і для
іх добра, не трэба па дварах чужых блукаць, і для нас — настаўнікаў. Мы ж бачым, хто да чаго схільны, потым падчас
урокаў ужо ведаем, з кім як размаўляць,
якія здольнасці развіваць далей. І для
бацькоў плюс, бо дзіця заўсёды пад наглядам.
— У вас яшчэ ёсць праваслаўны
«гурток»…
— Так. Чаму ён узнік? Неяк мы
праводзілі анкетаванне, каб даведацца, якое веравызнанне ў нашых дзетак,
якія традыцыі ў сям’і шануюцца, якія
святы… Высветлілася, што большая
частка ў нас — хрысціяне, прычым праваслаўныя. Яны адзначаюць Каляды,
Вялікдзень, Вадохрышча… І тады я, мой
намеснік па выхаваўчай рабоце і педагог-псіхолаг падалі дакументы на грант
у Мінгарвыканкам, напісаўшы праект
«Укараненне мадэлі ўзаемадзеяння сям’і
і школы на аснове праваслаўных традыцый». Гэта было ў 2015‑м. Грант выйгралі,
на нашай базе адкрылі Рэсурсны цэнтр
па сямейным і гендэрным выхаванні.
У якасці педагогаў мы запрасілі выпускнікоў Інстытута тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірыла Белдзяржуніверсітэта.
Пра гурток, дарэчы, таксама па тэлебачанні паказвалі, яго вяла Лізавета Ліпай.
А потым мы вырашылі арганізаваць
у рамках Рэсурснага цэнтра Міжнародны фестываль сям’і. Ён ужо двойчы праходзіў, удзельнікі былі з розных
краін: Расіі, Кітая, Узбекістана, Казахстана. Яны дэманстравалі сваю культуру, нацыянальныя сямейныя традыцыі.
беларусь.belarus
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Першакласнікі атрымалі падарунак Прэзідэнта — кнігу «Мая Радзіма — Беларусь»

Прыязджала шматдзетная сям’я з Фаніпаля, і яшчэ адна — з месячным дзіцем.
Яго мама нам абяцала кожны год прыязджаць, бо немаўля — аднагодак фестывалю, жартавала, што яно будзе яго
сімвалам.
— У мінулым годзе вы прапанавалі
ўвесці ў школе абавязковае навучанне
кітайскай мове. Як бацькі ўспрынялі
гэтую ідэю?
— Мы знайшлі носьбіта мовы-альтруіста. Хлопец скончыў філфак БДУ,
жыве ў Беларусі. Вельмі хацелася яму
выкладаць. Зразумела, настаўнікаў рускай мовы ў нас хапае, але яму было мала
перакладчыцкай дзейнасці ў розных
фірмах. Таму вырашыў на добраахвотных пачатках навучаць нашых хлопцаў
і дзяўчат кітайскай мове. Дарэчы, да яго
на заняткі нашыя педагогі хадзілі. Ну,
а прапанову замяніць абавязковую англійскую мову кітайскай бацькі не падтрымалі. Зона камфорту, самі разумееце…
— Цяпер модна ўсебакова разві
ваць дзіця: курсы акцёрскага май‑
стэрства, лепка, скрапбукінг, ушу,
танцы, плаванне… У некаторых
кожны дзень распісаны па хвілінах. Як
вы ставіцеся да такой звышзагрузкі
сучасных школьнікаў?
— Калі яго загружаюць з мэтай
пазбавіць ад «дурных» думак, то яны
ўсё роўна застануцца ў дзіцячай галаве. Калі ёсць жаданне пра нешта
даведацца, ён пра гэта даведаецца і паспрабуе. Таму дадатковыя заняткі —
не панацэя ад праблем. Але займаць
дзяцей усё роўна трэба. Мне здаецца,
у гэтым узросце яны павінны ўсё па-
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спрабаваць, каб зразумець, да чаго
ёсць цікавасць, схільнасці. Калі ў мяне
дачка была маленькая, яе таксама ўсюды вадзіла і вазіла. Не для таго, каб яе
хоць чым заняць, а проста выявіць
здольнасці. Схадзілі, паглядзелі…
Я не прыхільніца даводзіць пачатае да
канца ў загадным парадку. Хіба што
растлумачыць, пераканаць, не настойваючы на сваім.
— А першы клас рабіць з фізікаматэматычным ухілам ці не рана?
— Я ўжо казала, што ў нас на павышаным узроўні вывучаецца ма
тэматыка, фізіка, інфарматыка, што мы
супрацоўнічаем з БДУІР. Але, пагадзіцеся, дакладныя навукі — складаныя.
І мы доўга думалі: як гадаваць матэматыка, фізіка? Рэзка з пятага класа даць
паглыбленае вывучэнне дакладных
навук — гэта цяжка: мозг не падрыхтаваны. Мысленне павінна быць нестандартнае. А значыць, яго трэба «наладзіць» загадзя. Калі? Самы сензітыўны
перыяд у дзяцей — пачатковыя класы.
Каб нашы дзеці бачылі шляхі вырашэння задач не так, як іх бачыць «звычайны» чалавек, вырашылі для іх увесці факультатывы, дадатковыя заняткі
накшталт «Логіка», «Робататэхніка»,
дзе ў форме гульні, праз простыя заданні можна было б закладваць аснову
лагічнага мыслення.
— Чаму самаму галоўнаму павінна
навучыць школа?
— Жыць у грамадстве, сацыялізавацца. Цяпер мода на індывідуальнае
навучанне. І часам здаецца, што некаторыя бацькі жывуць толькі ў віртуальным свеце: на форумах, у чатах.

Там ім хто-небудзь што-небудзь сказаў,
параіў… Вы яго не бачылі, не ведаеце,
хто хаваецца пад выдуманым імем. Як
можна кіравацца яго меркаваннем?
Ну, перавялі дзіця на індывідуальнае
навучанне. А далей што? Яму ж потым усё роўна прыйдзецца на працу
хадзіць, а сацыяльныя навыкі страчаныя. Дзіця павінна прайсці ўсе этапы:
калі нехта ў класе становіцца лідарам,
а ты сваё лідарства страціў, калі вымушаны супрацоўнічаць з тым, хто табе
не вельмі прыемны… Гэтаму школа і
вучыць. Напрыклад, сярод педагогаў
ёсць меркаванне, што самы складаны
клас — восьмы, хоць цяпер ужо часцей
пагаворваем пра сёмы. Падлеткі ў гэтым узросце жадаюць быць лідарамі,
псіхалагічна складана выбудоўваюць
узаемаадносіны. Яны ўсе нервовыя, напружаныя, дзеляць месца пад сонцам,
фармуюць свае малыя групы. А як падлетак, седзячы дома, гэта ўсё пройдзе?
На жаль, такія бацькі знаходзяцца ў
ілюзіі, пазбаўляючы сваё дзіця магчымасці зносін. А, можа быць, у будучыні
сын іх ці дачка абралі б для сябе працу
з людзьмі?..
— А наколькі моцна школа можа
ці павінна ўплываць на выхаванне
падлетка? Яе роля другарадная ў па‑
раўнанні з «законамі сям’і» або яна
дзеліць папалам гэтую місію?
— Школа ўплывае на дзіця праз
сям’ю. У ідэале сям’я (маці, бацька)
сама павінна прыйсці ў школу: пры
маць удзел у агульных мерапрыемствах, мець зносіны з настаўнікамі, ха
дзіць усім класам у тэатры, паходы. Мы
пастаянна стымулюем такія зносіны.
У школе і дома павінна быць адзіная
пазіцыя, як сябе трэба весці. Але школай нельга падмяніць сям’ю.
— Ведаю прыклады, калі бацькі
негатыўна ставяцца да так звана‑
га актыўнага ўдзелу школы ў жыцці
сям’і. Напрыклад, не любяць, калі на‑
стаўнік прыходзіць дадому да вучняў,
нават не пускаюць яго на парог...
— А як пазнаёміцца? Бывае, маеш
зносіны з мамай — адно ўяўленне,
а прыходзіш дадому — зусім іншае. Так
заўсёды было. Я памятаю, як прыхо
дзіла да нас мая першая настаўніца. Мы
яе так чакалі! Мне хацелася паказаць
свой пакой, расказаць пра сябе і сваю
сям’ю.
— Але цяпер грамадскасць на гэ‑
тым робіць іншы акцэнт. Маўляў,
лезуць не ў сваю справу, вышукваюць

д
недахопы, каб потым паведаміць пра
іх у сацслужбы…
— Калі дзіця знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, напрыклад, яго бацькі былі заўважаныя
ў алкагольным альбо наркатычным
ап’яненні, вядома, паўстане пытанне,
а ці ёсць яму што паесці наогул? Паўтару, цяпер усё так жа, як і раней. Проста
тады не было інтэрнэту. І каб нешта абмеркаваць, трэба было хаця б спусціцца на пару паверхаў ніжэй, да суседкі.
А цяпер усё мусіруецца з дапамогай
сацсетак і форумаў.
— Юлія Ільінічна, у сферы аду‑
кацыі вы 18 гадоў. У цэлым, дзеці
змяніліся за гэты час?
— Сучасныя дзеці — яны ўсё роўна
дзеці. Робяць памылкі ды ўпэўненыя,
што дарослыя іх не разумеюць. Але калі
я ў 1994‑м набірала свой першы клас,
тыя хлопчыкі ды дзяўчынкі глядзелі
на мяне як на абсалютны бясспрэчны
аўтарытэт. І калі б я на белае сказала
чорнае, яны б паверылі. Цяпер у дзяцей
вялікі доступ да інфармацыі, яны шмат
чаго ведаюць, не баяцца ўступаць з настаўнікамі ў дыскусіі, правяраюць нашу
падкаванасць. У мяне быў такі выпадак.
На ўроку «Мастацтва» гутарка зайшла
пра трагедыю Хірасімы і Нагасакі,
я распавядала пра дзяўчынку, якая рабіла папяровых жураўлікаў. Вяла гэты
прадмет не першы год. Дзеці заўсёды
спакойна ўспрымалі новую інфармацыю, але ў мінулым годзе быў хлопчык,

які стаў мне эмацыйна расказваць пра
тое, што яны з татам ужо абмяркоўвалі гэтую тэму. Казаў: «Японія гатовая
была ўжо падпісаць перамір’е, але ЗША
ўсё роўна скінулі на іх бомбы…» То бок
інфармацыі, якую дае настаўнік, для іх
ужо недастаткова. У дзяцей настолькі шырокія магчымасці чытаць, гля
дзець, абмяркоўваць!.. І тут функцыя
настаўніка зводзіцца не столькі да таго,
каб распавесці пра нешта новае, колькі навучыць адсяв аць інфармацыю,
не прымаць за догму чыйсьці, магчыма, памылковы пункт гледжання. Дзеці
гэтага рабіць не ўмеюць.
— Вы хацелі б нешта змяніць
у сваёй школе, у сістэме адукацыі?
— Я не прыхільніца супер-рэформаў. Мне хочацца, каб людзі, якія прыходзяць у школу, былі неабыякавыя.
Каб ім хацелася працаваць. У гэтым
плане я люблю маладых спецыялістаў:
у іх ёсць ідэі, яны «гараць». Я заўсёды
іх падтрымаю, а памылак не дапускае
толькі той, хто нічога не робіць. Я часам чую крытыку пра нашу сістэму
адукацыі. Але ж яна выконвае самую
галоўную функцыю: даступная ўсім!
Не ведаю чалавека, які хацеў бы вучыцца, а яму не далі. Калі ты хочаш,
можаш паступіць у ВНУ, не прайшоў
на бясплатнае — паступіш на платнае.
Не прайшоў на платнае — можаш завочна вучыцца. Атрымаў адну адукацыю, можаш пайсці на перападрыхтоўку ці атрымаць другую адукацыю.

зень ведаў

Цяпер адчынены ўсе дзверы! Вось
нехта кажа, што наша адукацыя дрэнная — але ж яна цэніцца за мяжой!
У мяне ёсць шмат знаёмых, якія з’ехалі
ў іншыя краіны, і яны там запатрабаваныя спецыялісты-настаўнікі. Калі
ты хочаш — сябе рэалізуеш. Кажуць,
праграмы ў нас дрэнныя… Але, пага
дзіцеся, вельмі важная асоба педагога.
Мне, напрыклад, заўсёды хапала тлумачэнняў настаўніка на ўроку. Нават
не трэба было дома падручнік разгорт
ваць. Пра іх таксама кажуць — маўляў,
кепскія. Ну, калі настаўнік ведае свой
прадмет на ўзроўні падручніка — тады
гэта, вядома, дрэнна. Але калі ён можа
зацікавіць, тады досыць некалькіх паметак у канспекце — матэрыял добра
засвоіцца.
— Настаўнікі, якія тлумачаць
свой прадмет так, што «дамашку»
не трэба рабіць, — бываюць?
— Пэўна, бываюць. Але дома вучню працаваць усё адно давядзецца.
Некаторыя просяць: дайце нам добрага
далікатнага настаўніка, каб ён у форме
гульні ўклаў у нас веданне, і пры гэтым
нічога не даводзілася б самому вучыць.
Але, дарагія мае, вы замежную мову, да
прыкладу, так не вывучыце! Усё роўна
словы прыйдзецца кожны дзень «зуб
рыць». Таму ўсім сваім вучням, а таксама калегам, настаўнікам я жадаю працавітасці, настойлівасці і цярпення!
Гутарыла Аліса Гюнгер.
Фота аўтара.

Сустрэча з месцам ведаў адбылася!
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Помнік
Янку Купалу

ўстанавілі ў Сіаньскім
універсітэце
замежных моў
З 2018 года студэнты вывучаюць там беларускую мову, а разам
з ёй — нашу гісторыю, традыцыі і звычаі. Сам жа горад
вядомы як буйны адукацыйны цэнтр Кітая. Па колькасці ВНУ
ён знаходзіцца на трэцім месцы пасля Пекіна і Шанхая.

П

Бюст стварыў скульптар з Мінска Віктар Копач. Гэта не першая яго работа:
у кітайскіх правінцыях устаноўлена
дзесяць скульптур майстра, у тым ліку
кампазіцыя «Раўнавага» ва ўніверсітэце Цінхуа.
Minsknews.by

омнік Янку Купалу выкананы з бронзы. На гранітнай стэле па-беларуску і
па-кітайску напісана: «Народны паэт Беларусi Янка
Купала», пазначаны даты яго жыцця.

Адкрыццё помніка прайшло ў час
наведвання ўніверсітэта Надзвычайным і Паўнамоцным Амбасадарам
Беларусі ў Кітаі Кірылам Рудым. Дыпламат сустрэўся з рэктарам ВНУ Ван
Цзюньчжэ. Разгледжаны пытанні ўзаемадзеяння з беларускімі ўстановамі
вышэйшай адукацыі і рэалізацыі праектаў Года адукацыі Беларусі ў Кітаі,
у тым ліку пашырэнне абменаў сярод
прафесарска-выкладчыцкага складу,
стварэнне сумеснай магістратуры.
Падчас цырымоніі адкрыцця помніка Кірыл Руды падкрэсліў важную
ролю Янкі Купалы ў развіцці беларускай і сусветнай літаратуры. Студэнты
ўніверсітэта, якія вывучаюць беларус
кую мову як спецыяльнасць, падрыхтавалі творчую праграму, дзе чыталі
творы народнага паэта на беларускай і
кітайскай мовах. У завяршэнне ўдзельнікі мерапрыемства наведалі выставу,
прысвечаную Янку Купалу, падрыхтаваную пры садзеянні Дзяржаўнага
літаратурнага музея Янкі Купалы.
Вікторыя Аскера
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Дарожная карта
канкрэтных
дзеянняў
Нацыянальны гістарычны
музей Беларусі развівае сувязі
з кітайскімі партнёрамі

Пасёлак
з кітайскім каларытам
пабудуюць на Міншчыне
Мінскую вобласць наведала дэлегацыя раёна
Юйбэй кітайскага горада Чунцін. Падчас сустрэчы
ў Мінаблвыканкаме было падпісана Пагадненне
аб стратэгічным супрацоўніцтве, якое прадугледжвае
будаўніцтва пасёлка з чунцінскім каларытам у Беларусі.

П

рататыпамі забудовы паслужаць сельскае жыллё культуры баюй горада
Чунціна і архітэктурныя асаблівасці
ўсходняй Сычуані.
Паселішча, якое стане ўнікальнай
пляцоўкай для ўзаемных абменаў,
узвядзе кітайскі інвестар. Месца
пад будаўніцтва яшчэ не выбрана. Цяпер інвестарам паказваюць
магчымыя свабодныя пляцоўкі на
выбар. Як адзначыў намеснік старшыні Мінаблвыканкама Мікалай
Рагашчук, гэта прыблізна сто гектараў у Мінскім або Смалявіцкім
раёне. Галоўная ўмова — каб аб’ект
размяшчаўся непадалёку ад Нацыянальнага аэрапорта «Мінск»
ды індустрыяльнага парка «Вялікі
камень».

У сваю чаргу, у раёне Чунцін
з’явіцца пасёлак з беларускім каларытам. Яго створаць кітайскія інвестары. Гэта будзе асаблівы і адзіны беларускі турыстычны комплекс у Кітаі. У
якасці аналагаў забудовы і ландшафтных мадэляў выкарыстоўваюцца архі
тэктурныя аб’екты Мінскай вобласці.
Там будуць ажыццяўляцца турызм,
гандаль і культурныя абмены.
Кітайскі бок запэўніў, што беларускі пасёлак у Чунціне з’явіцца праз
паўтара года, і выказаў спадзяванне,
што і з кітайскім паселішчам на Міншчыне не будзе затрымак.
Пасля афіцыйнай часткі замежныя госці наведалі Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк «Вялікі
камень», парк-музей інтэрактыўнай гісторыі «Сула», агракамбінат
«Сноў».
Таццяна Лазоўская

Нядаўна Гістарычны музей падпісаў пагадненне аб супрацоўніцтве з
Гуандунскім саюзам па міжнародным
навукова-тэхнічным супрацоўніцтве з
краінамі СНД. Подпісы пад дакументам паставілі дырэктар музея Павел
Сапоцька і менеджэр Гуандунскага саюза па міжнародным навукова-тэхнічным супрацоўніцтве з краінамі СНД
Лу Вэй.
«Паміж Кітаем і Беларуссю развіваецца вельмі добрае сяброўства.
Нам падабаецца беларуская культура
і гісторыя, таму мы падпісалі такое пагадненне аб супрацоўніцтве. У будучыні плануем рэалізоўваць сумесныя
праекты», — распавяла Лу Вэй.
Акрамя таго, у Гістарычным музеі
адбылася прэзентацыя кітайскага традыцыйнага эталоннага чорнага чаю.
Тэхналогіі яго вытворчасці — нацыянальная нематэрыяльная культурная
спадчына Кітая.
Кітайскі бок ладзіць мноства мерапрыемстваў у розных краінах свету
ў рамках ініцыятывы «Адзін пояс —
адзін шлях», звязаных з чайнымі цырымоніямі і прэзентацыямі чайных
калекцый як інструмента культурнай
і грамадскай дыпламатыі. У Мінску
прэзентацыю ўвянчала падпісанне
пагаднення аб супрацоўніцтве паміж
Нацыянальным гістарычным музеем і
гандлёвай кампаніяй Яньтун.
«Мы знайшлі агульныя падыходы,
каб працаваць супольна, — расказаў
Павел Сапоцька. — Ёсць некаторыя
цікавыя ідэі, якія датычацца, у прыватнасці, пытанняў рэпрэзентацыі і
папулярызацыі нашых гістарычнакультурных каштоўнасцяў. Нам вельмі цікава вывучыць тыя падыходы і
механізмы, якія дапамагаюць не толькі захоўваць, але і папулярызаваць у
кантэксце нацыянальнай памяці спадчыну КНР».
Аляксандр Піменаў
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Ад здзіўлення
да захаплення
Адкрыццё дзён культуры Кітая ў Беларусі прайшло ў Вялікім тэатры оперы і балета напярэдадні
пачатку новага тэатральнага сезона. Ва ўрачыстай цырымоніі прынялі ўдзел Міністр культуры
Беларусі Юрый Бондар, Надзвычайны і Паўнамоцны Амбасадар КНР Цуй Цімін і іншыя віп-асобы.
А пасля афіцыйнай часткі, якая, дарэчы, прагучала ў дружалюбнай танальнасці, пачалося відовішча,
нязвыклае для большай часткі беларускіх гледачоў, арыентаваных на стылістыку еўрапейскай
оперы — спектакль «Ваеначальніцы сям’і Ян».

Міхаіл Несцераў

У сваім прывіта льным слове
Міністр культуры Юрый Бондар,
як паведамілі БелТА, адзначыў: гуманітарныя сувязі паміж Беларуссю і Кітаем дынамічна развіваюцца.
У першую чаргу тое абумоўлена адсутнасцю прынцыповых супярэчнасцяў,
агульнасцю прынцыпаў унутранай
і знешняй палітыкі. «Эфектыўнаму развіццю двухбаковых адносін,
безумоўна, спрыяюць асабістыя даверныя кантакты паміж кіраўнікамі
нашых дзяржаў», — сказаў Міністр.
А таксама Юрый Бондар нагадаў:
Кітай і Беларусь маюць даўнія гістарычныя і культурныя традыцыі.
«Дружба паміж народамі, — сказаў

ён, — аснова міждзяржаўных адносін,
а аснова дружбы народаў — духоўная
блізкасць». І выказаў упэўненасць:
Дні культуры Кітая ў Беларусі паслужаць умацаванню ўзаемаразумення,
традыцыйнай дружбы і сімпатыі паміж дзвюма краінамі.
Дарэчы, пагадненне аб культурным супрацоўніцтве паміж Урадамі
Беларусі і Кітая падпісана ў лістапа
дзе 1992 года, а ў верасні 2014‑га —
пагадненне аб стварэнні беларускакітайскага міжурадавага камітэта па
супрацоўніцтве; у маі 2015 года — аб
узаемным заснаванні культ урных
цэнтраў. Яшчэ праз два гады падпісана пагадненне паміж Міністэрствам культуры Беларусі і Галоўным
дзяржаўным упраўленнем па справах
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Пекінская опера
ўваходзіць
у спіс
Сусветнай
культурнай
спадчыны
ЮНЭСКА
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Афіцыйна

д
друку, выдавецтва, радыёвяшчання,
кінематаграфіі і тэлебачання Кітая.
Адным з важных напрамкаў міжнароднага супрацоўніцтва з’яўляюцца
абменныя Дні культуры. Паміж Беларуссю і Кітаем яны праходзілі ў 2011,
2012, 2015, 2017 гадах.
Са свайго боку Амбасадар Цуй Цымін звярнуў увагу на тое, што супрацоўніцтва дзвюх краін у сферы культуры і турызму становіцца ўсё больш
актыўным. «Напярэдадні 70‑й гадавіны заснавання Кітайскай Народнай
Рэспублікі, а таксама традыцыйнага
Свята сярэдзіны восені я рады зноў
сабрацца з беларускімі сябрамі, прыняць удзел у цырымоніі адкрыцця
Дзён культуры Кітая, разам атры
маць асалоду ад знакамітай класічнай
пекінскай оперы — спектакля «Ваеначальніцы сям’і Ян», — сказаў Цуй
Цымін. І паведаміў: сваё майстэрства
беларускаму гледачу прадэманстру
юць артысты Кітайскага дзяржаўнага тэатра пекінскай оперы.

Яскрава,
відовішчна, цікава

пав

е л сушч

о н ак

Усяго ў Мінск, як паведамілі ў Вялікім тэатры, прыбылі 79 артыстаў
Кітайскага дзяржаўнага тэатра пекінскай оперы, заснавальнікам якога з’яўляецца вядомы акцёр жанру
Мэй Ланьфан. Агульнавядома, што
гэта адна з найбуйнейшых музычных
кампаній, якія фінансуюцца дзяржавай. Па сутнасці, цэлы тэатральны
канцэрн, у які ўваходзяць адразу тры
трупы. Адна грае на Пекінскай сцэне,
а дзве іншыя гастралююць па свеце.
З сабой у пекінцаў, якія прыехалі ў
Беларусь, — фура з касцюмамі, бутафорыяй і тэхнічным абсталяваннем.
Дарэчы, ёсць аркестр, які заўсёды
суправаджае спектаклі.
Сюжэт оперы «Ваеначальніцы
сям’і Ян» пераносіць нас у Кітай
дванаццатага стагоддзя. У Палацы Цяньба, поўным радасці і
шчасця, стогадовая Шэ Тайцзюнь
адзначае 50‑гадовы юбілей унука
Ян Цзунбаа, які стаў маршалампамежнікам. Але раптам прыйшла
дрэнная навіна: Князь дзяржавы
Заходняя Ся пачаў ваенныя дзеянні, парушыў мяжу, а Цзунбаа
загінуў за Радзіму. Тады ўсе чыноўнікі былі шакаваныя і хацелі
памірыцца з дзяржавай Заходняя

ні культуры Кітая ў беларусі

Ся. Але душачы смутак, Шэ Тайцзюнь
з аўдавелай жонкай сына, жонкай унука і праўнукам Ян Вэньгуанам, абвяргаючы думкі аб прымірэнні, прыняла
камандаванне і выступіла ў паход з
усёй сям’ёй. Пераадолеўшы шматлікія
цяжкасці, яны нарэшце знішчылі войска дзяржавы Заходняя Ся і вярнулі-

ся дадому з перамогай. Пра тое мы з
калегам даведваемся яшчэ да пачатку
оперы, вывучаючы тэатральную праграмку, імкнучыся запомніць імёны
галоўных герояў. Дарэчы, пра асаблівасці кітайскай оперы перад спектаклем перамовіліся і з добрым знаёмым,
які не аднойчы слухаў яе ў Пекіне. Ён
пасмейваўся і казаў: «Цікава будзе потым даведацца, ці ўспрымеце вы такі
спецыфічны від мастацтва…» Пачуўшы тое, вырашылі не паглыбляцца
за ведамі ў інтэрнэт, а пабачыць усё
на свае вочы.
Пачулі і ўбачылі — гэтых слоў
мала, каб выявіць той настрой, які
мяне асабіста ахапіў падчас дзеяння.
Прызнаюся, спачатку была «аглушаная» інтанацыямі, якія выдавалі
артысты. Першай «загучала»
выканаўца Го Фаньцзя ў вобразе Му Гуйін. А потым
і іншыя. Гэта было нешта! Сапраўды, наш слых
нязвыклы да такіх гукаў. Справа ў тым, што
артыс ты Пекінскай
оперы спяваюць надзвычай высокімі інтанацыямі. Але з цягам
часу, пакуль дзеянне
разгортвалася, — прывыклі. І ўжо такія гучныя
спевы, народная музыка, акрабатыка, харэаграфія, пантаміма і, вядома ж, баявыя мастацтвы ўспрымаліся як нешта цэльнае, маналітнае
па змесце і па форме. Гэта было відовішчна! Я і не заўважыла, як на змену здзіўленню, нават збянтэжанасці
прыйшло захапленне. Вось што меў
на ўвазе наш знаёмы, гаворачы пра
Пекінскую оперу, вакальна нязвык
лую для еўрапейскага слухача!
Аказваецца, як потым даведаліся, такія гукі — лінгвістычная асаб
лівасць кітайскай мовы. Дарэчы,
у выканаўцаў — масіўныя галаўныя
ўборы вагой 10 кілаграмаў кожны.
А сцэнічны грым, які бачны нават у
канцы глядзельнай залы, артысты робяць каля трох гадзін. Сцэнічнае дзеянне суправаджаў аркестр, які сядзеў
збоку сцэны. Усе яго ўдзельнікі прыгожа выглядалі.
Оперны спектакль «Ваеначальніцы сям’і Ян» на сцэне Вялікага тэатра
Беларусі прайшоў двойчы.
Міхаліна Чаркашына

◄ Го Фаньцзя ў ролі Му Гуйін
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Помнік Якубу Коласу ў Ташкенце

Культура
паядноўвае
ўсіх

У дні правядзення ў Мінску I Форуму рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана ў скверы на вуліцы Свярдлова ў межах
вуліц Кірава і Ульянаўскай быў адкрыты помнік-бюст Алішэра Наваі — вялікага паэта, дзяржаўнага
дзеяча і мысляра, які жыў у XV стагоддзі. У цырымоніі прынялі ўдзел намеснік старшыні Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу Беларусі Марыяна Шчоткіна, першы намеснік старшыні Сената Олій Мажліса Узбекістана
Садык Сафаеў, намеснік старшыні Мінгарвыканкама Аляксандр Крэпак.

З

Гучаць народныя инструменты:
беларускія і ўзбекскія мелодыі граюць
салісты Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага заслужанага харэаграфічнага ансамбля «Харошкі» і ўзбекскага
калектыву. Алея ад вуліцы Кірава, якая
вядзе да помніка, упрыгожана кампазіцыямі з дзяржаўных сцягоў Беларусі і
Узбекістана.
sb.by

надвор’ем пашанцавала: цёпла і сонечна. Запрошаныя прадстаўнікі
афіцыйна й д элег а цыі
Узбекістана, мінскай грамадскасці — а гэта каля
300 чалавек — займаюць
месцы на алеях і зялёнай зоне, прылеглай да месца правядзення свята.
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Па абодва бакі алеі стаяць дзяўчаты ў беларускіх і ўзбекскіх строях — па
6 чалавек з кожнага боку. Тыя, хто размясціўся бліжэй да помніка, трымаюць
у руках ружы і гваздзікі. Рыхтуюцца
ускладваць іх, калі помнік узбекскаму паэту Алішэру Наваі адкрыюць.
Сама статуя пакрыта белай тканінай.
Па перыметры, ля пастамента стаяць

сусветнае прызнанне пад імем Алішэра Наваі, адкрываецца помнік-бюст.
Прысутныя, і мы ў іх ліку, даведваемся: у гісторыі Алішэр Наваі пакінуў
след як паэт, мудры і справядлівы
дзяржаўны дзеяч, дзякуючы якому
старажытны горад Герат ператварыўся
ў квітнеючы культурны цэнтр. Ён жыў
у XV стагоддзі, ствараючы свае літаратурныя творы на чагатайскай, персід
скай, цюркскай, узбекскай і ўйгурцкай мовах. Творчая спадчына гэтай
унікальнай асобы ўключае ў сябе каля
30 буйных твораў: зборнікаў вершаў,
паэм, філасофскіх і навуковых трактатаў. Алішэр Наваі быў заступнікам навук і мастацтваў, а таксама чалавекам,
які дапамагаў бедным і абяздоленым.
Увесь адукаваны свет ведае і шануе
яго як аўтара збору твораў з пяці паэм
«Хамсэ» і больш чым 3000 газэляў.
Вяд учыя нага дваюць нам пра
тое, што беларускія і ўзбекскія народы паядноўвае далікатнае, паважнае
стаўленне да слова, паэзіі, роднай мовы.
І як даніна павагі беларускай культуры
ў 2018 годзе ў Ташкенце быў усталяваны бюст Якубу Коласу, чыя творчасць
непарыўна звязана з узбекскай зямлёй.
І вось — дзень адкрыцця помнікабюста выдатнага паэта Усходу, заснавальніка ўзбекскай мовы і літаратуры
Алішэра Наваі як бачнае сведчанне духоўнай роднасці і непарушнай дружбы беларускага і ўзбекскага народаў
настаў.
Як знак сімвалічнай сустрэчы двух
геніяў гучаць і творы на вершы Якуба
Коласа і Алішэра Наваі. Аркестравая

Помнік Алішэру Наваі ў Мінску

група і салісты ансамбля «Харошкі» выконваюць песню кампазітара Ігара Лучанка на вершы Якуба Коласа «Мой родны кут». А пасля гучыць музычны твор
на вершы Алішэра Наваі ў выкананні
ўзбекскага ансамбля класічнай музыкі.
Пасля завяршэння выступлення
беларускія і ўзбекскія салісты яшчэ
застаюцца на подыумах да заканчэння
цырымоніі.
Вядучыя дзякуюць ім і запрашаюць
да мікрафона намесніцу Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Беларусі Марыяну Шчоткіну і першага намесніка Старшыні Сената Олій
Мажліса Рэспублікі Узбекістан Садыка Сафаева для прывітання ўдзельнікаў урачыстай цырымоніі.
Выступаючы на цырымоніі, Марыяна Акіндзінаўна заўважае, што
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чацв ёра юнакоў у беларускіх нацыянальных строях. Гэта салісты ансамбля «Харошкі». Таксама з аднаго боку
пастамента на спецыяльных невысокіх
подыумах — яшчэ артысты ансамбля
«Харошкі». Яны ў беларускіх нацыянальных строях, а з другога боку — артысты ўзбекскага ансамбля класічнай
музыкі — ва ўзбекскіх. Назіраюць, як
ганаровыя госці прыбываюць да месца правядзення свята і размяшчаюцца
сярод удзельнікаў цырымоніі.
Нарэшце, урачыста гучаць фанфары.
Да мікрафонаў выходзяць: Марына Грыцук, вядучая праграм Другога
нацыянальнага тэлеканала Беларусі, і
Жамшыд Умурзакаў, дыктар Узбекскага тэлебачання.
Ён чытае ўрывак з верша Алішэра Наваі на ўзбекскай мове. А Марына Грыцук, акцэнтуючы нашу ўвагу
на тым, што вершы і паэмы Алішэра
Наваі перакладзены на многія мовы
свету, чытае ўрывак таксама з твора
Наваі, перакладзены на беларускую
мову паэтам і перакладчыкам Ула
дзімірам Дубоўкам: «Бяздонна мора
слоў!/ Ніхто ж у нас/ Не можа вычарпаць яго запас./ І нават я, лавец зусім
слабы,/ Нырнуўшы ў мора пасля ўсіх
нібы, —/ Каштоўны скарб такі сабраць
спрамог,/ Што гонар за яго мне ў сэрца
лёг…».
Вядучыя па чарзе распавядаюць і
пра тое, хто такі Алішэр Наваі, і чаму ў
гонар выбітнага ўзбекскага паэта, мысляра, асветніка, дзяржаўнага дзеяча
Нізамідзіна Мір Алішэра, які здабыў
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Падчас урачыстай цырымоніі з нагоды адкрыцця помніка-бюста Алішэру Наваі
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Афарызмы
ад Алішэра Наваі
Чым той жывы, хто друж
бы не спазнаў святой? Падоб
ны ён жамчужыне пустой.
Словамі можна смерць
прадухіліць, словамі можна
мёртвых ажывіць.
Чалавек можа дапусціць
памылку, прызнанне яе на
дае яму высакароднасці. Але
двойчы будзе высакародным,
калі чалавек выправіць па
мылку.
Праўдзів асць гаворк і
добрая, але якой прыгожай
выглядае праўдзівых словаў
сцісласць.
Нельга пляснуць у далоні
адной рукой.
Калі карыслівасць гучыць
у словах, не вер інтрыгам ты
мужчынскім, ані ліслівасці
жаночай.
Хто вывучыў навукі, а ў
жыццё іх не ўвасобіў, падобны
да таго, хто пракапаў арык,
а поле не засеяў, альбо засеяў,
ды ўраджай свой не сабраў.
Тыя, хто маюць цяр
пенне, здольныя ствараць
шоўк з лісця і мёд з ружовых
пялёсткаў.
Пакуль не выспелі і словы,
сказаць іх не спяшайся.
І слову таямніц душы —
не давярай адразу.
Калі ты чалавек, то не
называй чалавекам таго,
хто не клапоціцца пра лёс
свайго народа.
Развязнасць языка сама
сабе ўсё дакарае. І нара
джае сотні бед, няшчасцяў,
крыўдаў.
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Насірджан Юсупаў, Амбасадар Узбекістана ў Беларусі (злева),
вітае Адхама Ікрамава, Старшыню Гандлёва-прамысловай
палаты Узбекістана

працы Наваі не губляюць значэння і
ў наш час:
— Адкрыццё помніка выдатнаму
сыну Узбекістана, мысліцелю Алішэру
Наваі — светлая і ўрачыстая падзея.
Ён быў не толькі паэтам, але і вялікім
гуманістам. Яго творы перакладзены
на многія мовы свету. Сваёй глыбокай
філасофіяй, разнастайнасцю вобразаў
ён і сёння прыцягвае мноства людзей
да сваіх твораў.
Акрамя таго, яна падкрэсліла:
— Можна смела сказаць, што гэ
та — спадчына ўсяго чалавецтва. Мудрыя словы Алішэра Наваі: нагода,
каб дзейнічаць нам — тым, хто жыве ў
сучасным свеце. Культура аб’ядноўвае
ўсіх і з’яўляецца асновай міру, у яе
няма межаў. Мы любім культуру Беларусі і шануем культуру Узбекістана. І
ўпэўненыя, што духоўная аснова, якая
аб’ядноўвае ўсе народы, была, ёсць і
будзе.
А Садык Сафаеў сказаў, што для
яго вялікі гонар удзельнічаць у адкрыцці бюста вялікаму сыну ўзбекскага народа ў сталіцы брацкай Беларусі.
Ад імя народа Узбекістана ён выказаў
шчырую ўдзячнасць Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку, мэрыі
і грамадскасці Мінска за праяўленую
павагу да памяці вялікага продка.
— Алішэр Наваі займае асаблівае месца ў сэрцы кожнага ўзбека.
Яго творчасць пакінула глыбокі след

у культуры нашага народа. З неперасягнутай паэтычнай сілай ён апеў лепшыя чалавечыя якасці, пачуцці, любоў да сваёй радзімы і народа, роднай
мовы. Алішэр Наваі быў першым выбітным паэтам, які адкрыў свету маляўнічы і незвычайна вобразны свет
узбекскай мовы, — дадаў ён. — Але Наваі быў і геніяльным асветнікам, вядомым дзяржаўным дзеячам сваёй эпохі,
падтрымліваў навукоўцаў, мысляроў,
мастакоў, на свае ўласныя сродкі ўзвёў
380 грамадскіх будынкаў. Яго спадчына арганічна ўпісваецца ў сусветную
культуру.
Па словах Садыка Сафаева, Узбекістан разглядае Беларусь як надзейнага
партнёра, выпрабаванага часам. І адносіны з ім з’яўляюцца адным з галоўных прыярытэтаў знешняй палітыкі.
А адкрыццё помніка Наваі пацвяржае:
сувязі паміж двума народамі мацне
юць.
Ганаровае права адкрыць помнікбюст Алішэра Наваі надаецца Марыяне Шчоткінай і Садыку Сафаеву,
Міністрам культуры Беларусі і Узбекістана Юрыю Бондару і Бахціёру Сайфулаеву, першаму намесніку старшыні
Мінскага гарвыканкама Фёдару Рымашэўскаму і аўтару помніка-бюста,
маладому скульптару Максіму Макарэвічу.
Прызнаемся, гэта быў хвалюючы
момант.

адзея. Падрабязнасці

БЕЛТА
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Хто чалавек сапраўдны, у
таго каханым таксама паві
нен быць сапраўдны чалавек.
Я столькі бачыў гора ад
сяброў і столькі бед, пакутаў
я абмыў слязьмі, што і ў часі
ну смерці ўжо лепш памерці,
чым ацалець і зноўку жыць з
сябрамі.
Хто сваё жыццё пры
свеціць служэнню навуцы,
таго імя і пасля смерці будзе
несмяротным.
За грэх малы не папракай
ты жорстка, смяротны суд
да тэрміну не аб’яўляй.
Мілей, чым кніга, у свеце
няма сяброў.
Удзельнікі цырымоніі падыхо
дзяць да помніка-бюста. Юнакі ў беларускіх нацыянальных строях падаюць
ім вяровачкі, замацаваныя на белым
палатне, якое пакрывала помнік-бюст.

Алішэр Наваі —
паэт, мысліцель
і дзяржаўны дзеяч,
які жыў
у XV стагоддзі.
Ён ствараў свае
літаратурныя
творы
на чагатайскай,
персідскай, цюркскай,
узбекскай і уйгурцкай
мовах. Творчая
спадчына Алішэра
Наваі ўключае
ў сябе каля 30 буйных
твораў: зборнікаў
вершаў, паэм,
філасофскіх
і навуковых
трактатаў.

І пасля гэтага пад гукі музыкі палотнішча з помніка-бюста сцягваецца.
Яго адразу ж юнакі адносяць у бок ад
пастаменту. А дзяўчаты ў беларускіх
і ўзбекскіх нацыянальных строях падаюць ганаровым гасцям кветкі. Вядучыя прапануюць ім ускласці кветкі
да падножжа помніка-бюста. Падчас
ускладання гучыць інструментальная
музыка ў выкананні артыстаў аркестра
ансамбля «Харошкі».
Пасля ганаровыя госці займа
юць месцы справа і злева ад помнікабюста.
Услед за імі юнак у беларускім
нацыянальным строі і дзяўчына ва
ўзбекскім устанаўліваюць да падножжа помніка-бюста кошык кветак
ад Амбасады Узбекістана ў Беларусі.
Тут жа побач і Надзвычайны і Паўнамоцны Амбасадар Узбекістана ў Беларусі Насірджан Юсупаў. Усклаўшы
кветкі, ён займае месца побач з ганаровымі гасцямі.
Вядучыя абвяшчаюць закрыццё
цырымоніі, дзякуюць усім, хто прыняў у ёй удзел, і жадаюць шчасця і
росквіту брацкім народам Беларусі і
Узбекістана.
А пасля таго, як ганаровыя госці
пакінулі месца правядзення мерапрыемства, вядучыя прапанавалі ўскласці
кветкі да падножжа помніка-бюста
ўсім тым, хто меў такія намеры.

Кніга — настаўнік без
аплаты і ўдзячнасці. Бо кож
нае імгненне дорыць яна табе
адкрыцці мудрасці. Гэта —
суразмоўца, які мае мозг,
пакрыты скурай, а пра та
емныя справы вяшчае моўчкі.
Не могуць людзі вечна
быць жывымі, але шчаслівы
той, чыё імя запомняць.
Прайсці ўвесь свет і за
стацца недасканалым —
гэта тое ж, што выйсці з
лазні не памытым.
У багацці і дастатку
славы няма. А ў прагнасці —
прычына многіх бед.
Калі твой сябар хітруе з
усмешкай салодкай, то лепш
хай вораг са звычкай адкры
тай.
Кагосьці чалавекам назы
ваеш, а ён жа толькі на лю
дзей па выглядзе падобны.
Сярод людзей самы лепшы
той, хто прыносіць народу
больш карысці.

Валянціна і Іван Ждановічы
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Сын свайго бацькі
Узбекістанскі прафесар з беларускімі родавымі каранямі — пра повязь двух народаў
і літаратур, бацькаву спадчыну, блізкага класіка, сапраўдны інтэрнацыяналізм

У

У 30‑я гады мінулага стагоддзя беларускі паэт Сцяпан
Ліхадзіеўскі, ураджэнец вёскі Барок на Случчыне, абвінавачаны ў «контррэвалюцыйнай нацдэмаўскай дзейнасці», быў
высланы з Беларусі ў Казахстан. Але і там, і ва Узбекістане, з
якім звязаны далейшы лёс паэта, ён працягваў пісаць вершы,
вывучаць і перакладаць літаратуру — беларускую, рускую,
узбекскую, французкую. У гады Вялікай Айчыннай вайны
ён пасябраваў з народным паэтам Беларусі Якубам Коласам, які быў эвакуяваны з сям’ёй у Ташкент, і шмат зрабіў
для папулярызацыі беларускай паэзіі… А пазней цікавасць
да літаратуры перайшла ў спадчыну і да яго сына. Анатоль
Ліхадзіеўскі — прафесар Узбекістанскага ўніверсітэта сусветных моў, доктар філалагічных навук, які амаль 50 гадоў
працягвае сямейную філалагічную традыцыю. Прычым робіць гэта так паспяхова, што летась быў адзначаны высокай
дзяржаўнай узнагародай — ордэнам «Дружбы» — за ўмацаванне сяброўства, братэрства і ўзаемнай згоды паміж прадстаўнікамі ўсіх нацый і народнасцяў.
Сёлета прафесар наведаў Беларусь падчас Дзён культуры Узбекістана ў нашай краіне, каб абмеркаваць з землякамі
магчымасці творчага і навуковага супрацоўніцтва. А яшчэ
спраўдзіў даўнюю мару — пабываць на радзіме бацькі. Дакладней, у Слуцкім краязнаўчым музеі, куды жонка Сцяпана
Ліхадзіеўскага пераслала памятныя фотаздымкі, перапіску
з Коласам, чарнавікі вершаў, асабістыя рэчы і гэтак далей.
«Мне абавязкова трэба там усё сфатаграфаваць і паказаць
потым сваякам, інакш не зразумеюць: як так, быць у Беларусі і не з’ездзіць на бацькаву малую радзіму?»
— Папярэдні раз я быў у Мінску ў студэнцкія гады,
у 1972‑м, — згадвае Анатоль Сцяпанавіч. — Тады мы з бацькам кватаравалі ў ягонага сябра, паэта Станіслава Шушкевіча, на вуліцы Цнянскай… Ці захавалася тая вуліца?
— Захавалася, і на тым жа самым месцы. А як вам на‑
огул Мінск праз больш чым 40 гадоў?
— Часу пахадзіць пешшу было няшмат, але ў вольную
хвілінку я ўсё ж прагуляўся. І ведаеце, такое ўражанне, што гэта
той самы Мінск. У Ташкенце, калі прыехаць сёння і праз пяць
гадоў, то горад наўрад ці пазнаеце, настолькі там змяняюцца
вуліцы, і цяпер старога Ташкента наогул няма. А ў вас, наадварот, гуляеш па цэнтры і суцэльная настальгія — настолькі
знаёмыя месцы! Здзівіла, што засталіся гэтыя савецкія назвы:
вуліца Леніна, Энгельса — ва Узбекістане такога не знойдзеце.

«Дзесяць кіло каласяціны»
— Кажуць, што дзіцячыя ўражанні — самыя моцныя.
Але вы былі зусім маленькім хлопчыкам, калі не стала
Якуба Коласа, і, мабыць, яго зусім не помніце?
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— Затое я шмат чуў пра яго ад бацькі, сам распытваў
тое-сёе, чытаў публікацыі (так, у бацькі выйшаў зборнік
публіцыстычных работ «Радасць сустрэч», і там два артыкулы якраз прысвечаныя жыццю Якуба Коласа ў Ташкенце)
і склаў для сябе партрэт гэтага вялікага паэта — асабісты,
не па падручніках. Бацька расказваў пра Коласа як чалавека вельмі жыццярадаснага і вясёлага, нягледзячы ні на якія
выпрабаванні. Пачуццё гумару ён захоўваў нават у цяжкі
час вайны — напрыклад, жартаваў, што ў Ташкенце тэмпература заўжды, як у бутэльцы гарэлкі, — 40 градусаў. Альбо
бацька расказваў: Колас вельмі перажываў і за ўсю родную
краіну, і за сяброў, блізкіх. Яму не раз давялося перанесці
асабістыя трагедыі, а таму вельмі схуднеў. Але і тут не траціў прысутнасці духу, трапна заўважаючы, маўляў, «дзесяць
кіло каласяціны прапала»…
Дарэчы, карыстаючыся выпадкам, хачу выправіць недакладнасць, якую бачыў і ў беларускім, і ва ўзбекістанскім
друку. Бацьку і Якуба Коласа некаторыя называюць сакурснікамі, а гэтага быць не магло, бо паміж імі амаль 15 гадоў
розніцы ва ўзросце — і бацька яшчэ 16‑гадовым юнаком
трапятаў перад вялікім паэтам. А пасябравалі яны значна
пазней.

Чытаць і слухаць
— Узбекістанскія калегі сцвярджаюць, што вашым
спецкурсам па літаратуры славянскіх краін студэнты
проста заслухоўваюцца. Каго з беларускіх аўтараў уклю‑
чылі ў лекцыі і семінары?
— Курс я выбудоўваў як мікрагісторыю. Справа ў тым,
што на Беларусь адводзілася, здаецца, усяго чатыры гадзіны лекцый. У гэты час уваходзіў агляд гісторыі беларускай
літаратуры. Праз «Тараса на Парнасе», Максіма Багдановіча,
Цётку я паступова выходзіў на сярэдзіну ХХ стагоддзя. Там,
безумоўна, расказваў пра Якуба Коласа і Янку Купалу і напрыканцы гаварыў крыху пра сучасных літаратараў — прынамсі тых, пра каго я ведаю: Васіля Быкава, Івана Шамякіна
ды іншых. Пры гэтым стараўся, расказваючы пра савецкі
перыяд, не прадстаўляць аўтараў як апявальнікаў савецкай
рэчаіснасці, а арыентавацца на самабытную частку іхняй
творчасці, абапірацца на фальклор. Так, у выпадку з Янкам
Купалам выбраў паэму «Курган» — безумоўны шэдэўр, да
таго ж на занятках мы спецыяльна вылучалі яшчэ 15 хвілін
і слухалі фрагменты «песняроўскай» рок-оперы «Гусляр»,
напісанай паводле гэтага твора. Эфект ад спалучэння неверагоднай музыкі, геніяльнага тэксту і геніяльнага выканання атрымліваўся стапрацэнтны, студэнты сапраўды слухалі,
раскрыўшы рот…

Канстанцін Дробаў
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ташкенцкім метро амаль палова станцый маюць літаратурныя назвы… Такое прасоўванне культуры вельмі важнае, і,
на маю думку, каб быць сапраўды культурным чалавекам,
трэба ведаць літаратуру розных народаў, а не ігнараваць іх
з-за палітычных ці іншых прычын.

Пра «самасць» і дружбу народаў

Прафесар Анатоль Ліхадзіеўскі

У маім спецкурсе лекцый і семінараў не было толькі маладога пакалення паэтаў і пісьменнікаў, бо мне, знаходзячыся
ва Узбекістане, цяжка арыентавацца, хто цяпер найбольш
папулярны ў Беларусі, пра каго варта гаварыць. З дапамогай
інтэрнэту даведаешся далёка не пра ўсіх, афармляць падпіску на літаратурна-мастацкія выданні — справа дарагая.
Мы жывем у розных дзяржавах, беларуская літаратура ва
Узбекістане сёння — замежная. Хоць для мяне, па вялікім рахунку, менавіта яна родная. І ў гэты прыезд я накупіў шмат
беларускіх літаратурных часопісаў, дамовіўся з некаторымі
рэдактарамі, каб атрымліваць PDF-версіі. Так што, мяркую,
можна будзе дапоўніць курс новымі імёнамі.
— Падчас Дзён культуры Узбекістана шмат гавары‑
лі пра ўзаемныя пераклады беларускіх аўтараў на ўзбек‑
скую і наадварот. Асабіста вам якіх пісьменнікаў і паэтаў
цікава было б пачытаць у перакладзе?
— Усіх сучасных папулярных беларускіх аўтараў, бо
я з імі амаль незнаёмы. Што да ўзбекскай літаратуры, тут
таксама ёсць цэлы шэраг імёнаў, вартых увагі і перакладу:
класічныя паэты ХХ стагоддзя — Абдула Арыпаў, Эркін
Вахідаў, цудоўная проза Аскада Мухтара. Канешне, адэкватна перакладаць паэзію складана. Нездарма яшчэ ў савецкія часы хадзіла эпіграма «Пры ўсім пры тым, пры ўсім
пры тым, пры ўсім пры тым, пры гэтым Маршак застаўся
Маршаком, а Роберт Бёрнс — паэтам». І ўсё ж узаемныя
пераклады — справа перспектыўная, якая дапаможа лепш
ведаць адзін аднаго. Наогул ва Узбекістане вялікая цікавасць да літаратуры: у нас ёсць цэлая Алея літаратараў
у Нацыянальным парку, ёсць шмат цікавых помнікаў, а ў

— Ваш бацька вядомы не толькі як беларускі паэт,
але і як даследчык і перакладчык нямецкай і французкай
літаратуры. Вы шмат гадоў аддалі вывучэнню літа‑
ратуры амерыканскай, пры гэтым жывяце і працуеце ў
атачэнні ўзбекскай мовы і літаратуры. Абагульняючы
ўвесь гэты літаратуразнаўчы досвед, якія рысы, на ваш
погляд, вызначаюць характар беларускай літаратуры?
— Мне даводзілася ўдзельнічаць у дыскусіях на гэтую
тэму і, у прыватнасці, чуць такія заўвагі: шмат гадоў прайшло, а ў беларусаў усё партызаны, вайна — навошта? І я адказаў наступным чынам: «Гэта такая рана, якая вельмі доўга не загойваецца. Вы не разумееце таму, што там не жылі
альбо не маеце родных сярод беларусаў. Наколькі я ведаю,
у вёсках і дагэтуль расказваюць, хто са сваякоў партызаніў,
а чые родзічы ў паліцаях служылі, хоць змянілася ўжо чацвёртае пакаленне. Праз Беларусь праходзілі, лічы, усе сусветныя войны, хто толькі ні таптаў гэтую зямлю…». Таму
пэўная туга і настальгія, уласцівыя беларускай літаратуры,
цалкам вытлумачальныя, бо гэта адлюстраванне народнага
гора. І нічога дрэннага ў тым няма, наадварот, гэта пашана
да ўсіх тых, хто загінуў і пацярпеў у мінулых войнах, якую
не заменіць «голы ўра-патрыятызм». Згадайце творы Васіля
Быкава — у іх няма гумару, хіба пара-тройка «чорных» франтавых усмешак, бо вайна для яго, пісьменніка-франтавіка, —
бесчалавечная з’ява, дзікая і абсурдная… І таму Быкаў —
гэта сапраўдная, вялікая літаратура, як і Янка Купала, і Якуб
Колас.
Я на нядаўнім адкрыцці помніка Алішэру Наваі ў Мінску
сказаў, як гэта цудоўна: людзі сабраліся ля помніка вялікаму
паэту і чытаюць вершы. Тут будуць чытаць Наваі, у Ташкенце — чытаць Коласа. А калі народы чытаюць вершы, яны
ваяваць не будуць, бо вайна пачынаецца ад тупасці і бездухоўнасці, нежадання зразумець іншага. Але ў беларусаў з гэтым праблем няма, і многім варта было б у нашых супляменнікаў павучыцца прыязнасці ды адкрытасці да іншых. У вас
менталітэт такі: стрыманы, спакойны, шмат у чым блізкі да
ўзбекістанскага. І таму нашы народы лёгка сыходзяцца і разумеюць адзін аднаго.
— У адным з вершаў Сцяпана Ліхадзіеўскага ёсць та‑
кія радкі: «Жыве ў Ташкенце чвэртку веку, не знае, дзе
закончыць век. Ён беларус паміж узбекаў, між беларусаў
ён — узбек»… А кім вы сябе адчуваеце: узбекскім белару‑
сам, беларускім узбекам?
— Сынам свайго бацькі, — смяецца прафесар. — Дарэчы,
ці ведаеце, што менавіта гэтыя словы, толькі на рускай, выбіты на надмагіллі бацькі? Мы так вырашылі з сям’ёй, бо бацька быў перакананым інтэрнацыяналістам, ён паважаў усе народы. У Беларусі яго сапраўды жартам празвалі «ўзбекам»,
што яму вельмі падабалася. А ў Ташкенце ўсе — і ўзбекскія
паэты, і рускамоўныя — у нас дома сядзелі за сталом. Вось
гэта і ёсць дружба народаў у маім разуменні.
Вікторыя Целяшук

беларусь.belarus
верасень   2019

35

р

эха падзеі

sb.by

Няма тых,
хто прайграў

У прэс-цэнтры Выдавецкага дома «Беларусь сегодня» зноў гучалі акорды II Еўрапейскіх гульняў: вынікі
маркетынгавай дзейнасці мультыспартыўнага форуму, а таксама яшчэ некалькі цікавых фактаў агучылі
прадстаўнікі Дырэкцыі турніру. Спаборніцтвы, якія адгрымелі ў мажорным рытме бахаўскай фугі, працягваюць
заставацца ў інфармацыйным мэйнстрыме, зноў і зноў вяртаючы да сябе: заўзятары і ўдзельнікі ўспамінаюць
прыемныя імгненні, а спецыялісты робяць свае высновы. Мы ж вырашылі сабраць усе лічбы Гульняў цалкам,
каб убачыць агульную карціну.

У

Глядзелі з асалодай
У Еўропе тэлеаўдыторыя Гульняў перавысіла 320 мільёнаў
чалавек! За межамі Старога Свету яна дасягнула 111 мільёнаў.
Усяго спаборніцтвы трансляваліся на 195 краін і тэрыторый.
Аб’ём агульнага вяшчання кампаніямі-праваўладальнікамі
толькі на еўрапейскім кантыненце перавысіў 3000 гадзін! У
астатнім свеце ён пераадолеў значэнне ў 1000 гадзін, што таксама вынік, які выклікае павагу. У цэлым жа ахоп аўдыторыі
II Еўрапейскіх гульняў склаў больш за 1,5 мільярда чалавек!
Усе гэтыя факты апублікавала Дырэкцыя II Еўрапейскіх
гульняў. Вызначаная і тройка краін лідараў па колькасці га
дзін тэлетрансляцый. Як паведамляе афіцыйны сайт Гульняў
minsk2019.by, чэмпіёнам тут апынуўся польскі медыяхолдынг PolsatSport, які адвёў у праграмнай сетцы сваіх чатырох
каналаў 286 гадзін (!) на паказ II Еўрапейскіх гульняў. На другім месцы з аб’ёмам вяшчання 284 гадзіны — наша Белтэлерадыёкампанія. У выніковай лічбе беларускага медыяхолдынга
акумуляваная статыстыка трох тэлеканалаў — «Беларусь 1»,
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«Беларусь 2» і «Беларусь 5». Замкнуў тройку прызёраў партугальскі тэлеканал Sport TV. Пяць каналаў гэтага СМІ сумарна
паказалі 264 гадзіны трансляцый з Мінска.
Таксама арганізатары канстатавалі рэкордную коль
касць падпісчыкаў супольнасці Гульняў у Viber — 500 тысяч. Агульны ахоп аўдыторыі па адпаведнай тэматыцы ў
сацыяльных сетках склаў 812 мільёнаў чалавек!

У гасцях — хораша
Каля 37,5 тысяч турыстаў наведалі Беларусь у апошняй
дэкадзе чэрвеня. Па дадзеных Дзяржаўнага пагранічнага камі
тэта, па квітках II Еўрапейскіх гульняў, якія замянілі візы, у
нашу краіну заехалі 8167 замежных грамадзян. Аднак у гэтай
статыстыцы не ўлічаны турысты з Расіі, Украіны і краін, з якімі
ў нас уведзены бязвізавы ўезд. А таксама тыя, хто трапіў у краіну праз аэрапорт (пра іх — крыху ніжэй). Нагадаем, што бязвізавы ўезд для балельшчыкаў у Беларусь адкрыўся 10 чэрвеня,
а для акрэдытаваных асоб — 20 мая. З увядзення бязвізавага

р
рэжыму і да 10 ліпеня пагранічнікі зафіксавалі 766183 перасячэнні мяжы. Найбольшая колькасць турыстаў прыязджала з
Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы, Польшчы, а самым распаўсюджаным відам транспарту быў аўтамабіль. Валавая выручка гасцініц толькі па акрэдытаваных гасцях, як паведаміў намеснік
дырэктара фонду «Дырэкцыя II Еўрапейскіх гульняў» Анатоль
Котаў, склала прыкладна 1 мільён долараў. Канчаткова вызначыць, колькі Беларусь зарабіла за дзесяць дзён Еўрапейскіх
гульняў, можна будзе па выніках года, калі збяруць усю неабходную статыстыку суб’ектаў гаспадарання і дзяржорганаў.
Цяпер — пра самалёты. У прэс-службе Нацыянальнага аэрапорта «Мінск» адзначылі, што ў чэрвені ў мінскім аэрапорце абслужылі 2703 самалётавылеты (гэта на 8,9% больш, чым
у папярэднім годзе) і 507646 пасажыраў (прырост на 9,6%).
Што тычыцца непасрэдна перыяду правядзення II Еўрапейскіх гульняў, то колькасць пасажыраў вырасла амаль на 80%.
З 19 чэрвеня па 1 ліпеня аэрапорт абслужыў 390101 пасажыра — гэта на 78% больш за аналагічны леташні перыяд.
У час II Еўрапейскіх гульняў былі зафіксаваныя і рэкордныя для авіяпрадпрыемства паказчыкі: так, 21 чэрвеня
было абслужана 208 рэйсаў, а 1 ліпеня — 20276 пасажыраў.

Квіткі
Усяго на II Еўрапейскія гульні было прададзена 232 тысячы квіткоў. Гэтыя лічбы агучыў генеральны дырэктар афіцыйнага білетнага аператара «Тикетпро» Кірыл Сушчынскі. Запаўняльнасць трыбун на спартыўных спаборніцтвах
склала 88%. На 62 спаборніцкія сесіі са 102-х білеты былі
прададзеныя цалкам. Цырымонію адкрыцця II Еўрапейскіх гульняў па квітках наведалі 17,5 тысяч
гледачоў, а закрыцця — 18,7 тысяч. Запаўняльнасць стадыёна падчас цырымоній склала
97,5%. Самымі папулярнымі спаборніцтвамі ў гледачоў сталі лёгкая атлетыка
(на працягу некалькіх дзён за ходам
барацьбы на трыбунах стадыёна
«Дынама» сачылі 56,3 тыс.
чалавек), спартыўная гімнастыка (24,5 тыс.), мастацкая гімнастыка і акрабатыка (16 тыс.). Таксама ў
топ‑5 увайшлі бокс (14,7 тыс.)
і барацьба (13 тыс.).

Сувеніры
і харчаванне
Сувенірнай прадукцыі
за час II Еўрапейскіх гульняў было прададзена больш
чым на мільён рублёў. Па
дадзеных «Мінгарвыканкама»,
сярэдні чэк пакупкі складаў ад
20 да 50 рублёў, а ў гандлёвых аб’ектах,
размешчаных у вёсках спартсменаў,
трацілі ў сярэднім па 100 рублёў. Некаторыя заўзятары здзяйснялі пакупкі нават на 600–1000 рублёў. Гаворка
ідзе, як правіла, пра два або тры віды
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сувеніраў, але ў вялікай колькасці. Усяго ж таваразварот за
час Еўрапейскіх гульняў склаў 2,6 мільёна рублёў. Гэтую суму
жыхары і госці Мінска выдаткавалі на 15 спартыўных арэнах
і фан-зонах. Самая папулярная з іх — каля Палаца спорту,
там было зароблена звыш 550 тысяч рублёў: прададзена каля
30 тон беларускіх дранікаў, панскіх бургераў і дранбургераў.
Таксама госці з’елі звыш 23 тоны шашлыкоў, 36 тон каўбасак
і курыных крылцаў-грыль.

Спадчына
Гульні прайшлі, пакінуўшы нам не толькі ўспаміны, але
і цалкам матэрыяльную карысць. Палепшаную базу спартыўных аб’ектаў, шматлікае сучаснае абсталяванне, якое
было закуплена для правядзення спаборніцтваў, а таксама
задзейнічанае ў іншых сферах дзейнасці i галінах. Усё гэта —
сур’ёзныя інвестыцыі на доўгія гады наперад. Акрамя таго, у
горадзе з’явілася больш за 300 аўтобусаў з кандыцыянерамі і
электробусаў, вылучаныя палосы для грамадскага транспарту, істотна абнавіўся аўтапарк у рэгіёнах. Моладзі засталася
адрамантаваная Студэнцкая вёска з двума новымі інтэрнатамі, стадыёнам, паліклінікай і дзвюма сучаснымі спартыўнымі заламі.
І, вядома ж, нельга забываць пра чалавечы рэсурс і досвед, які не купіш ні за якія грошы. Выдатна, напрыклад,
праявілі сябе валанцёры. Большасць з іх прадстаўлялі
беларускія ВНУ. Іх уклад у правядзенне Гульняў быў адзначаны Прэзідэнтам, а таксама ім было даручана стварыць банк даных валанцёраў і задзейнічаць іх патэнцыял
пры правядзенні іншых буйных мерапрыемстваў. Усяго
на II Еўрапейскіх гульнях працавала 8700 добраахвотнікаў, якіх выбралі з больш чым 24 тысяч
чалавек.

Медалі
На II Еўрапейскіх гульнях больш
за 4 тысячы атлетаў з 50 краін разыгралі 200 камплектаў узнагарод
у 15 відах спорту. Зборная Беларусі выступіла выдатна! Нашы
спартсмены здолелі заваяваць
69 узнагарод, з якіх 24 — залатыя, 16 — сярэбраныя і 29 —
бронзавыя. Як вынік — другое
месца ў агульным заліку.
Нагадаем, што на I Еўрапейскіх гульнях у Баку мы
заваявалі 43 узнагароды. Прагрэс выдавочны! А прыемным
бонусам стала заваёва двух прамых алімпійскіх ліцэнзій на Гульні ў Токіа‑2020: іх атрымалі Юры
Шчарбацэвіч, які стаў сярэбраным
прызёрам у кулявой стральбе, і пераможца спаборніцтваў у кіданні
кап’я Таццяна Халадовіч, яна
выканала алімпійскі кваліфікацыйны нарматыў. Брава!
Сяргей Канашыц
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Вачэй
не
адвесці!
У прыгожай Марыі Махарынскай з Віцебска
дасягненняў у сінхронных скачках хоць адбаўляй.
З нядаўніх: на II Еўрапейскіх гульнях разам з Ганнай
Ганчаровай яна ўзяла золата. Пра тытулаваную
зямлячку Махарынская распавядае як пра асабісты
спартыўны ідэал. Самой Машай таксама можна
захапляцца: як таленавітай батутысткай, прывабнай
і разумнай 22‑гадовай дзяўчынай.

У

У яе акаўнце ў сацсетках — яркія, а месцамі проста
палкія фота! Вось Марыя — дзівосная красуня ў стылі
рэтра, а вось — глядзіць у марскую далеч, у зімовым лесе.
— Што думаеш наконт гэтага? — пачынаю з месца
ў кар’ер.
Маша лёгка ўсміхаецца, трохі збянтэжана:
— У кожнага чалавека свой погляд на прыгажосць.
Так, калі атрымоўваецца знайсці час, вяду інстаграм, але
фота, якія там з’яўляюцца, — гэта хутчэй пра жаноцкасць,
рамантычнасць. Прафесійны спорт патрабуе вытрымкі,
сілы, сабранасці. Якім бы грацыёзным ён ні быў, усё роўна
можа падацца, што ты больш жорсткая, рэзкая. Таму паза батутам мне хочацца пяшчоты, мяккасці. Адсюль тыя
кадры ў сацсетках, любоў да арыгінальных выяў, сукенак,
капялюшыкаў і гэтак далей. Увасобіць ідэі дапамагае
крэатыўны фатограф і дызайнер Бажэна Разанава-Багінская.
Дарэчы, менавіта яна часцяком прыдумляе, у якім амплуа я
паўстану ў наступны раз. Цяпер у мяне цэйтнот, і знайсці
час на фотасесію складана.
— І ўсё ж такі, гледзячы на цябе, задаюся пытаннем:
які кошт такой прыгажосці? У сэнсе, колькі намаганняў
трэба прыкладаць?
— За постаць і знешнасць дзякую бацькам і актыўнаму
ладу жыцця. Мая мама доўга займалася народнымі
танцамі, бацька — спартыўнай гімнастыкай. Ганаруся
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і сваім дзядулем — заслужаным работнікам культуры,
балетмайстрам Леанідам Барадулькам. На жаль, ён рана
пайшоў з жыцця, але паспеў падарыць Віцебску сваё
стварэнне — ансамбль танца «Лявоніха», заслужаны
аматарскі калектыў Беларусі. Так што гены не падманеш:
прага руху ў мяне ў крыві. Быць у форме дапамагаюць і
пастаянныя фізічныя нагрузкі. Трэніроўкі па некалькі
разоў на тыдзень (раніцай і ўвечары), трэнажорная
зала, каб нарошчваць цягліцавы гарсэт, плаванне, сауна,
масаж…
— Пры такім раскладзе, напэўна, можна адмовіцца ад
дыет?
— Калі пачну аб’ядацца прысмакамі і тлустым, стрэлка
на вагах пойдзе ўверх. Стараюся харчавацца правільна,
без «уцяжарвання». Раніцай нашча выпіваю шклянку
вады, крыху пазней ідзе стандартны набор: кава-гарбата з
бутэрбродам ці каша. У абед — гарачае, гарнір з порцыяй
нятлустага мяса. На вячэру звычайна тое, што засталося
з абеду. Ад першага ні за што не адмоўлюся: суп — гэта
святое! Нават любімы варыянт ёсць — боршч. У якасці
перакусу бяру з сабой які-небудзь фрукт, напрыклад, яблык.
— А сама нешта гатуеш?
— Калі ёсць час. Мая «каронная» страва — мяса пафранцузку і дранікі. Боршч таксама магу зварыць як мае
быць: усім, хто спрабаваў, падабаецца.

г
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Мне імпануюць людзі, якія развіваюцца ва ўсіх напрамках.
Напрыклад, Дар’я Домрачава.
— Годны арыенцір. Ужо настройваешся на Токіа‑2020?
— Пакуль гаворка пра адбор на Алімпіяду. Выйграць
залаты медаль — не самамэта. Для мяне ўжо кру та
атрымліваць асалоду ад самога працэса: трэніровак,
спаборніцтваў, атмасферы. Але гэта не значыць, што не
буду выкладвацца на ўсе сто. Вядома, буду! Шкада, мой
любімы «сінхрон» не ў праграме Гульняў. Застаецца адно —
падцягваць «індывідуал». Здавацца не збіраюся. Верная
дэвізу: «Не сумнявайся, проста рабі!».
Дарэчы, яшчэ ў выпускных класах Маша зрабіла тату на
плячы з гэтым надпісам.
— Мож а ш у с по мніц ь пе р а м о г у н а д а м а шні х
Еўрапейскіх гульнях?
— Эмоцыі — праз край! Сваю перамогу з Аняй (Ганнай
Ганчаровай) мы прысвяцілі нашаму трэнеру Вользе
Уласавай. Гэта дзівосны чалавек, які заўсёды падтрымлiвае,
правільна матывуе — увогуле, для спартсменаў яна і трэнер,
і псіхолаг, і другая мама.
— У сацсетках пішуць, што ста лі сачыць за
спаборніцтвамі па батуце, калі ўбачылі цябе ў эфіры.
Гэта праўда?
— Здараецца і такое. Але ў асноўным людзі проста
дзякуюць за выступленне, жадаюць узяць новую вышыню.
— Можаш даць надзею мужчынскаму полу: тваё сэрца
свабоднае?
— Давайце прапусцім гэтае пытанне (смяецца). Скажу
так: побач са мной бачу добрага, моцнага і прыстойнага
выбранніка.
— Калі казаць пра Віцебск — ці тужыш па родным
горадзе, калі жывеш у «Стайках» пад Мінскам?
— Яшчэ як! Менавіта ў Віцебску пачыналіся мае першыя
крокі ў вялікі спорт. У 4 гады за кампанію са старэйшым
братам мяне прывялі ў секцыю скачкоў на батуце. Маленькі
«энерджайзер», я была ў захапленні ад новых знаёмстваў,
зносін, а яшчэ ад таго, што можна кудысьці выплюхнуць
энергію. У гэтым плане Віцебск назаўжды застанецца
першым, а значыць, асаблівым. Перад паездкай дадому
пакую чамадан з хуткасцю святла. А калі з’язджаю, наадва
рот, збіраюся дні чатыры — доўга, старанна і з абяцаннем
любімаму гораду: «Чакай, я вярнуся!».
Ганна Навумава

Белта

Марыя не з тых, хто прывык жыць па адной і той жа
схеме. Чэмпіёнка прызнаецца, што ёй цікавыя новыя
гарызонты.
— Файна, калі мары здзяйсняюцца. Не так ужо важна,
у спорце або, скажам, у мастацтве. Напрыклад, з дзіцячага
садка, нагледзеўшыся на сяброўку, я да дрыжыкаў хацела
маляваць, але думала — здольнасцяў няма. Аднак у горадзе
Шагала і Малевіча творчасць, напэўна, лунае ў паветры.
Некалькі гадоў таму пашанцавала сустрэць мастачку,
якая даказала мне, што пры жаданні магчыма ўсё. Цяпер
з задавальненнем малюю пейзажы, мора. Часцей бяру за
аснову чужыя працы. Нядаўна вось намалявала пастэллю
дзьмухавец. Акрамя таго, люблю чытаць. Раней «глытала»
кнігі па псіхалогіі, матывацыі. Цяпер — дэтэктыўныя
раманы. А каб «вызваліць» галаву — дапамагае вязанне.
Шкарпэткі, шапкі, пальчаткі. Якраз давязваю шкарпэткі для
нашай алімпійскай пары Ганчаровых.
За асабістым і спартыўным жыццём ураджэнкі Віцебска
сочаць тысячы падпісчыкаў. А як інакш? І прыгажуня, і
чэмпіёнка!
— Столькі захапленняў для спартсменкі высокага
класа!..
— Нават калі ты профі, нельга абмяжоўваць сябе залай,
стадыёнам ці чымсьці яшчэ. Зрэшты, гэта асабісты выбар
кожнага. На мой погляд, цікавей спрабаваць хобі, што
называецца, у тэставым рэжыме. Шукаць сваё, аддуху.
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паТрапілі
ў колер
У Мінску зашумела Vulica Brasil —
беларуска-бразільскі фестываль стрыт-арта

У

мінулым годзе арганізатары фэсту вырашылі
ўзяць невялікую паўзу,
але ўжо ў гэтым сезоне
вярнуліся з новымі ідэямі і спісам лакацый,
прыгажосць на якіх навялі беларускія мастакі ды іх калегі з
сонечнай Бразіліі.

Колер настрою — жоўты
Пачнем з хэдлайнераў. У сваё
с усветнае арт-т урнэ зноў дадалі
Мінск Густаў і Атавіа Пандольфа —
практычна неадрозныя візуальна
адзін ад аднаго браты-блізняты, больш
вядомыя пад творчым псеўданімам
OSGEMEOS. С ёння 45‑г а довыя

У фестываля шмат прыхільнікаў

40

беларусь.belarus
верасень   2019

ўраджэнцы Сан-Паўлу — адны з
самых вядомых стрыт-арт-мастакоў у
свеце, чые жоўтыя чалавечкі жывуць
на сценах будынкаў у Чылі, ЗША,
Італіі, Германіі, Літве, на востраве
Куба і ў роднай для братоў Бразіліі.
У 2015 годзе ў цёплых абдымках
жоў т а г а ча ла в е чка OSGEMEOS
апынулася адна са сцен Амбасады
Бразіліі ў Мінску. Сваю прыхільнасць
да яскравага сонечнага колеру мастакі
тлумачаць проста:
— Сан-Паўлу — вельмі шэры
горад, і нам заўсёды хацелася яго
размаляваць. З самага пачатку нашай
творчасці (а маляваць мы пачалі яшчэ
ў 1980‑х) спрабавалі знайсці свой
колер. Аднойчы разгледзелі тое, што
нам трэба — у жоўтым. З тых часоў
пастаянна дадаем гэты колер у наша
жыццё і творчасць.
А вось праца бразільца Bruno Big
напэўна знаёмая ўсім футбольным
фанатам. Некалькі гадоў таму 39‑гадовы жыхар з Рыа-дэ-Жанэйра стаў
аўтарам серыі сімвалаў бразільскай
культуры, якія былі нанесеныя на
майкі гульцоў нацыянальнай зборнай

news.onliner.by

с

трыт-арт

Мастак Bruno Big:

«Каб быць шчаслівым
чалавекам і знайсці
сапраўдную любоў, трэба
спачатку навучыцца
клапаціцца пра самога сябе
і свой «уласны сад». Сакрэт
не ў тым, каб гнацца
за матылькамі, а ў тым,
каб старанна даглядаць
сад, каб матылькі
прыляталі ў яго самі».
— Каб быць шчаслівым чалавекам
і знайсці сапраўдную любоў, трэба
спачатку навучыцца клапаціцца пра
самога сябе і свой «уласны сад». Сакрэт
не ў тым, каб гнацца за матылькамі, а
ў тым, каб старанна даглядаць сад, каб
матылькі прыляталі ў яго самі.

Зліццё і паглынанне
«Даглядай свой сад» — такая назва ў мурала Bruno Big.

па футболе падчас чэмпіянату свету ў
2014 годзе.
Чатыры папярэднія фестывалі
Vulica Brasil былі прысвечаны развіццю культуры і мастацтва. У гэтым
годзе тэмай фэсту стала урбаністыка і
архітэктура, а таксама экалогія і ўстойлівае развіццё.
У Мінск мастак прыехаў упер
шыню. Не чакаў, распавядае, убачыць

цэлы раён з мураламі і стрыт-артам
(гаворка пра вуліцу Кастрычніцкую. — Аўт.). Разглядаў іх цэлых пяць
дзён: так тут было шмат работ. Аднак
пакінуць свой след у мастацкай гісторыі Мінска яму выпала ў іншым месцы — на фасадзе былога памяшкання
завода «Гарызонт» (вул. Куйбышава, 45). Назва ў рабоце філасофская —
«Даглядай свой сад»:

Караліна Палякова — даўні сябар Vulica Brasil

Сярод беларусаў удзел у Vulica
Brasil упершыню прыняў гомельскі
мастак Уладзіслаў Хвостаў (ён жа
Khvooostov) — выпускнік Беларускай
дзяржаўнай акадэміі мастацтваў,
графічны дызайнер ды ілюстратар.
Пяць гадоў таму Улад стаў пераможцам
конкурсу дызайну ўваходнага квітка
ў Нацыянальны мастацкі музей.
Аднак на гэты раз стыль мастака
ацэньвалі не толькі аматары музейных
каштоўнасцяў, але і ўсе жыхары і госці
горада. Праца Хвостава пад назвай
«Ушчыльненне» з’явілася пад мостам
на скрыжаванні вуліцы Бабруйскай і
праспекта Незалежнасці, недалёка ад
мінскага чыгуначнага вакзала.
Яшчэ адна ўдзельніца сёлетняга
фестываля — фотамастачка з Ліды
Караліна Палякова (таксама вядомая як Poliakowa). Яна працуе з відэа, анімацыяй і калажнай тэхнікай.
Poliakowa прадставіла на Vulica Brasil
фотакалажы з сюжэтамі на тэму гарадскога жыцця. Дзесяць бігбордаў
з выявамі гарызонтаў і футурыстычнымі «краявiдамі» сталіцы, вытканыя
з дзясяткаў розных дэталяў і персанажаў горада можна было знайсці па
ўсім Мінску.
Юліана Леановіч

беларусь.belarus
верасень   2019

41

артрэт Айчыны

Лю

бо

ў мал

ы шава

П

Са старымі
паштоўкамі —
у Гродна
Уладзіміра Ліхадзедава,
вядомага беларускага
калекцыянерафілакартыста, добра
ведаюць і за межамі
Беларусі. Ён не аднойчы
прадстаўляў сваю
калекцыю, удзельнічаў
у выстаўках і на
канферэнцыях у Расіі,
Украіне, Польшчы, іншых
краінах свету. Уладзімір
Аляксеевіч адзначаны
медалём «За вялікі ўклад у
калекцыйную справу Расіі»,
прэміяй Беларускага Саюза
журналістаў «Залатое пяро».
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пярэдадзень Дня беларускага пісьменства, Выдавецкі дом
«Звязда» падараваў
чытачу фотаальбом
с тарых паштовак
«Гродна. Падарожжа
ў часе». Сёлета свята
прымае Грод зенс кая зямля, дакладней — старажытны Слонім. Кніга,
праз якую аўтар і выдаўцы збіраюцца
расказаць пра мінуўшчыну Гродна,
якраз і ёсць адзін са складнікаў кніжнай праграмы Дня беларускага пісьменства. Праўда, на Гродзеншчыне
сёлета хапае іншых важкіх датаў.
Вось што піша ў прадмове да выдання старшыня Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта Уладзімір
Краўцоў: «Гродзеншчына — край
найбагацейшай гісторыі, глыбокіх
культурных традыцый. Тут жывуць
працавітыя людзі розных нацыянальнасцяў, а даўніна суседнічае з сучаснасцю.

У верасні 2019-га Гродзенская
вобласць адзначае сваё 75‑годдзе, і
да юбілею выходзяць у свет некалькі выданняў, прысвечаных мінуламу
і сённяшняму дню Прынёманскага
краю, яго гарадам і мястэчкам. Сярод іх — «Гродна. Падарожжа ў часе»,
праца вядомага беларускага калекцыянера, пісьменніка, лаўрэата прэміі
Прэзідэнта Беларусі «За духоўнае
адраджэнне» Уладзіміра Ліхадзедава. Сабраныя аўтарам паштоўкі і
фотаздымкі з выявамі горада ў розныя часы і эпохі даюць уяўленне, як
змяняўся Гродна на працягу амаль
паўтара стагоддзя. Разглядваючы старадаўнія фотаздымкі, мы бачым, якім
раней было тое, што не пашкадаваў
час, і тое, што ўдалося захаваць.
Малюнак альбо фотаздымак, зроблены ў далёкім мінулым, набываюць
яшчэ большую каштоўнасць, калі мы
хочам узнавіць архітэктурны помнік ці вярнуць яму першапачатковае
аблічча. Якім быў горад у пазамінулым

П
стагоддзі, мы можам уявіць сабе дзякуючы работам Напалеона Орды. Ён
адлюстраваў усю прыгажосць гро
дзенскіх замкаў, храмаў, палацаў, прыгарадных каралеўскіх сядзіб. Невыпадкова ўдзячныя гродзенцы назвалі
ў гонар гэтага мастака адну з вуліц
горада.
Пры распрацоўцы праекта рэканструкцыі Старога замка ў Гродне
аўтары шмат у чым арыентаваліся на
гравюру Тамаша Макоўскага. Вядомы друкар, мастак, картограф, аўтар
карты Вялікага Княства Літоўскага ў
1600 годзе стварыў гравюру з выявай
горада Гродна, на якой досыць дэталёва прамаляваў каралеўскі замак у
часы, блізкія да ўладарання Стэфана
Баторыя.
Высокая канцэнтрацыя помнікаў
гісторыі і культуры — адна з асаблівасцяў Гродна. Апошняя, самая разбуральная вайна — Вялікая Айчынная — нанесла значны ўрон гэтаму
гораду, але яго гістарычнае ядро захавалася. Гэта 200 гектараў забудовы: дамы, замкі, палацы і храмы. Не
змянілася планіроўка вуліц. У цэнтры яна такая ж, як стагоддзі назад,
і па ёй можна прасачыць, як, пачынаючы ад Замкавай гары, развіваўся
горад…»
Гартаем старонкі фотаальбома —
знаёмімся з канкрэтнымі адрасамі.
Старыя паштоўкі дазваляюць зірнуць на горад з вышыні птушынага
палёту. А вось — від на раку Нёман.
Чыгуначны мост цераз яе, Станіславаўская алея, драўляны мост,
Замкавая вуліца, Летні тэатр, жаночая гімназія… Колькі адрасоў, дзе
хацелася б пабавіць час, аглед зец
ца, пазнаёміцца, калі атрымаецца,
з гараджанамі таго часу. Шмат якія
паштоўкі з выявамі гараджан. Вось
некалькі купак гарад зенц аў на Саборнай вуліцы. Непадалёку ад Каложскай царквы на беразе Нёмана —
афіцэры расійскай арміі.
Уражваюць паштоўкі, на якіх фатографы мінуўшчыны занатавалі
культ авыя будынкі. Асабліва шмат
рэпрадукцый з Фарным касцёлам.
Кафедральны сабор Святога Францыска Ксаверыя — такая поўная назва ў
Фарнага касцёла, каталіцкага сабора.
Гэта адзін з трох храмаў Беларусі, якія
носяць ганаровы тытул малой базілікі.
Вышыня вежаў храма — 65 метраў. На
адной з iх — старажытны гадзіннік,

адзін з самых старых дзеючых гадзін
нікаў ва Усходняй Еўропе.
З горадам на Нёмане звязаны
лёс славу тай польскай пісьменніцы Элізы Ажэшкі. Чатыры старыя
паштоўкі прысвечаны яе дому, які
знаходзіўся на Мураўёўскай вуліцы.
І кожная з паштовак — свой погляд,
свае дэталі… Гэты «ажэшкаўскі» разварот фотакнігі «Гродна. Падарожжа
ў часе» — своеасаблівы ўнёсак у гро
дзенскае літаратурнае краязнаўства.
Між іншым, новы альбом Ула
дзіміра Ліхадзедава складаецца з наступных раздзелаў: «Гродна. Канец
XIX — пачатак XX стагоддзя»; «Гродна. 1905–1915 гады»; «Гродна. 1915–
1918»; «Гродна. 1920–1930‑я гады»;
«Гродна. 1941–1945 гады»; «Гродна.
1946–1970‑я гады».
Надзвычай цікавымі падаюцца
паштоўкі, якія адлюстроўваюць перыяд Першай імперыялістычнай вайны.
Жалобны малебен нямецкіх вайскоўцаў, могілкі нямецкіх салдат, узарваная японская гармата, захопленыя
кулямёты (цэлы арсенал!), узарваны
форт Гродзенскай крэпасці, руіны
ўмацаванняў Гродзенскай крэпасці,
трафейная гармата… Карцінкі падаюцца выразнымі сюжэтамі. Можна
следам за фатографам пачатку мінулага стагоддзя дадумваць, дапаўняць
падзеі стагадовай даўніны… З фотакнігай «Гродна. Падарожжа ў часе»
варта прыходзіць на школьныя ўрокі
гісторыі Беларусі. Чаму б і не?!.
І яшчэ я параіў бы мець гэтае выданне рэпрадукцый старых паштовак
кожнаму гарадзенцу. Ды і таксама
усім, хто збіраецца туды ў падарожжа. Увогуле з кніг калекцыянера Уладзіміра Ліхадзедава (іх сёння ў серыі
«У пошуках страчанага» выдад зена
ўжо 25 назваў!) можна скласці сапраўдную радзімазнаўчую бібліятэку
ілюстрацый. А за апошнія паўтары
дзясятка гадоў фотаальбомы выхо
дзілі ў выдавецтвах «Рыфтур», «Тэхналогія», Выдавецкі дом «Звязда»…
Згадаем назвы хаця б некаторых з
іх: «У пошуках страчанага», «Знічкі
Айчыны», «Святы раўнаапостальны
князь Уладзімір», «Сінагогі», «Тадэвуш Касцюшка на старых паштоўках
і ў графіцы», «Мінск. Падарожжа ў
часе».
Алесь Карлюкевіч.
Рэпрадукцыі з кнігі У. Ліхадзедава
«Гродна. Падарожжа ў часе».

артрэт Айчыны

Гродна. Швейцарская даліна.

Параходная прыстань

Агульны выгляд горада

Замкавая вуліца
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Квас у вёсцы —
проста клас!

Жыхары
адной з вёсак
Любанскага
раёна зрабілі
квас сваёй
фірмовай
стравай
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азыначкай, дзякуючы якой
жыхары і госці нашай краіны могуць даведацца пра,
здавалася б, звычайную
вёску Пласток Любанскага раёна, можа стаць квас.
Адразу скажам, гаворка зусім не пра
асвяжальны летні напой. А пра фірмовую першую страву з кіслінкай, рэ
цэпт якой датуецца яшчэ старадаўнімі
часамі. Нядаўна ім, дарэчы, у гэтым
сяле частавалі ўсіх ахвочых. На міжнародным фестывалі народнай кухні
«У Пласток на квасок» пабываў фотакарэспандэнт Аляксей Сталяроў, які і
паспрабаваў той квасок.
Аснова супу — бачкавы квашаны
капусны расол. Акрамя таго, сушаныя
ў печы грыбы. Гаспадынькі раскрываюць сакрэт: квас з імі выходзіць значна смачней, чым са свежымі. Выкары-

стоўваюць, як правіла, баравікі. Калі
іх няма — махавікі ды лісічкі. Далей —
поўная імправізацыя. Хтосьці ў чыгунок (а вараць такі суп традыцыйна ў
печы) кідае квашаную капусту. Хтосьці мяса, курыцу, рыбу. У страву раяць
дадаць жменю пярлоўкі. Так, маўляў,
пажыўней і смак нашмат багацей. Наверх — смятанку. А вось бульбе ў такой традыцыйнай поліўцы, наадварот,
зусім не месца. Хіба што ўпрыкуску:
да гэтага квасу часцяком падаюць не
толькі бульбу, але і бульбяныя піражкі.
— У вёсцы Пласток такі квас зможа прыгатаваць фактычна любая
гаспадыня старэйшага ўзросту, ды
і, мабыць, не толькі старэйшага, —
уводзіць у курс справы этнахарэограф
Сяргей Выскварка, кіраўнік тамтэйшага фальклорнага ансамбля «Верабейкі». — Прычым рэцэпты адрозні-
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Слова «авітаміноз» нашы суайчыннікі
не ведалі, аднак яго наступствы —
стомленасць, млявасць, дрымотнасць —
на сабе адчувалі ў поўнай меры.
Квас быў якраз адным з тых
самых цудоўных сродкаў, якія дапамагалі
зняць сімптомы.

ваюцца адзін ад іншага. Сама вёска,
дарэчы, не вельмі вялікая. Не аграгарадок, але і не вымірае. Там цяпер
жыве каля 300 чалавек: ёсць і пажылыя, і людзі працаздольнага ўзросту,
і маладыя сем’і, і школьнікі. Увогуле,
нашы традыцыі ёсць каму перадаваць,
што, уласна кажучы, і робіцца.
Квас там — яшчэ і абавязковы
элемент усіх памінак. Зрэшты, рабіць
на яго акцэнт як на суп, які можна
паспрабаваць толькі ў строга пазначанай мясцовасці, усё ж не варта. Эксперт і гісторык беларускай кухні Алена
Мікульчык распавядае: падобны кіслы
квас, у прынцыпе, характэрны для
многіх рэгіёнаў нашай краіны. І капусны расол (як, зрэшты, і агурочны)
у якасці яго асновы — хай і найбольш
даступны, бюджэтны варыянт, аднак
далёка не адзіны.

— Квасілася ў нашых краях усё, —
заўважае Мікульчык. — Ферментавалі грыбы, жыта, авёс. Падобным
чынам, напрыклад, гатаваўся суп жур
і напой раўгеня. У Пінскім раёне я
спрабавала суп на аснове моцна ферментаванага бярозавага квасу. Смак
яго — ядраны! Квас рыхтавалі нават
з садавіны. Як правіла, з груш. Самы
лепшы, не паверыце, — з гнілушак і
жытняй мукі! Яшчэ з яблыкаў-дзічак.
І пілі такі, і першыя стравы з яго гатавалі. Класіка — ферментаваныя буракі. Але звычайны боршч варылі не так
ужо і часта.
Справа, распавядае Алена, тут
вось у чым: у працэсе ферментацыі
выпрацоўваецца велізарная коль
касць вітамінаў і мікраэлементаў.
Слова «авітаміноз» нашы суайчыннікі не ведалі, аднак яго наступст-

вы — стомленасць, млявасць, дрымотнасць — на сабе адчувалі ў поўнай
меры. Квас быў якраз адным з тых самых цудоўных сродкаў, якія дапамагалі зняць сімптомы.
— Гэтыя супы былі вельмі папулярнай і распаўсюджанай стравай у
старадаўняй беларускай кухні, — робіць выснову Алена. — І зразумела
чаму: халадзільнікаў, нагадаю, у мінулым не было. Зваранае трэба якімсьці
чынам захоўваць. Кожны ж дзень не
нагатуеш! Кіслае асяроддзе таму спрыяла. Вось глядзіце, жур — суп на аўсянай заквасцы — не псуецца як мінімум
пяць дзён. Страва з кіслай капустай і
зусім прастаіць тыдзень. А вось супы
з мяккімі смакамі, скажам, цяртюху на
вяршках, праз дзень-другі можна было
выліваць.
Дзмітрый Умпіровіч
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Што
чакае
тэатралаў?
Верасень — прыемны час для прыхільнікаў тэатральнага
мастацтва: тэатры Беларусі пасля летніх вакацый адкрылі
для іх свае дзверы
Вялікі тэатр оперы і балета
Напярэдадні адкрыцця новага тэатральнага сезона вярнуліся дадому, у родны тэатр натхнёнымі 165 чалавек (а гэта —
артысты хору, аркестра, салісты, тэхнічная
і пастановачная групы). Яны пабывалі на
21‑м штогадовым оперным фестывалі
«Афрадыта» ў Пафасе з операй геніяльнага Джузэпэ Вердзі «Макбет» у пастаноўцы
Міхаіла Панджавідзэ. Беларускі дэсант высаджваўся на берагах Кіпра 30, 31 жніўня і
1 верасня. А 2 і 3 верасня на сцэне Вялікага тэатра ў рамках Дзён культуры Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Беларусі
Пекінская опера паказвала спектакль
«Ваеначальніцы сям’і Ян». Гэта была
незвычайная відовішчная пастаноўка,
у якой сыходзяцца адразу некалькі
жанраў: традыцыйная кітайская опера, акрабатыка, харэаграфія, пантаміма і баявыя мастацтвы.
Новы, 87‑ы сезон адкрыўся ў Вялікім тэатры Беларусі прэм’ерай —
операй Аляксандра Барадзіна «Князь
Ігар» у пастаноўцы рэжысёра Галіны
Галкоўскай, сцэнаграфія Вячаслава
Акунёва. Цяперашні спектакль
стаў першым для Галіны Галкоўскай, але ўжо шостым зваротам тэатра да гэтай партытуры.
Дырыжыраваў у той дзень Аляк-
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сандр Анісімаў. Дарэчы, рэпетыцыі пачаліся ўжо ў
апошні тыдзень жніўня. І тады ж харэограф Вольга Костэль прыступіла да падрыхтоўкі першай
балетнай прэм’еры гэтага сезона: гісторыі жыцця
і любові гераіні Льва Талстога Ганны Карэнінай —
цяпер актыўна ідуць рэпетыцыі пастаноўкі «Ганна
Карэніна», якую мы ўбачым у лістападзе.
17 і 18 верасня гледачы змаглі ўбачыць спектакль Вячаслава Кузняцова «Анастасія», балет пра
беларускую Жану д’Арк — княгіню Слуцкую ў пастаноўцы Юрыя Траяна. Гэтую прэм’еру мінулага
сезона паглядзелі далёка не ўсе мінчане, таму спектаклі прайшлі, як гэта і характэрна для Вялікага
тэатра, з аншлагамі. Таксама была запатрабаваная
і яшчэ адна прэм’ера мінулага сезона — аперэта
Іагана Штраўса «Лятучая мыш». За дырыжорскім
пультам быў маэстра Іван Касцяхін.
Адкрыла сезон 18 верасня і Камерная зала імя
Ларысы Александроўскай праграмай «Шэдэўры
сусветнай оперы», у якой прынялі ўдзел нашы
любімыя выканаўцы. Да 90‑гадовага юбілею выдатнага кампазітара Яўгена Глебава (1929–2000)
быў прымеркаваны паказ балета «Маленькі
прынц» у пастаноўцы Аляксандры Ціхаміравай.
Ну, а ў снежні па традыцыі мы паслухаем зорак Мінскага міжнароднага Каляднага опернага
форуму. Сёлета ў яго праграме адбудуцца, як нам
паведамілі, змены: не будзе конкурсу маладых вакалістаў.
Але гэта, мяркую, не праблематычна. Хай маладыя вакалісты набіраюцца досведу і сіл, каб з
цягам часу зноў прыехаць у Мінск, які гасцінна
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Макет сцэны да оперы «Князь Ігар»

штогод іх сустракаў. Трэба і
паўзу ўзяць. Як кажуць у тэатры: нам ёсць чым здзівіць і
пацешыць любімага гледача.

Тэатр
імя Янкі Купалы
А што ў Нацыянальным
акадэмічным драматычным
тэатры імя Янкі Купалы?
У сезоне 2019–2020 увага
тэатралаў да ўшанаванага
тэатру будзе больш пільнай. У верасні стартаваў
яго 100‑гадовы юбілей! З
нагоды гэтай пышнай даты
Мікалай Пінігін звяртае
ўвагу на класіку, якая, несумненна, не старэе. У ліпені, перад пачаткам летніх адпачынкаў купалаўцаў, мы з
задавальненнем паглядзелі прэм’еру спектакля «Шляхціц
Завальня» паводле Яна Баршчэўскага ў пастаноўцы Алены
Ганум (п’еса Сяргея Кавалёва). Яна разам з таленавітымі
вучнямі мэтра сцэнаграфіі Барыса Герлавана Кацярынай
Шымановіч і Сяргеем Ашухам прыемна ўсіх здзівіла. А
першай прэм’ерай сезона стане «Кароль Лір» — культавы
твор Уільяма Шэкспіра, які называюць лепшай яго трагедыяй, бо апавядае яна пра драматычныя вынікі барацьбы
чалавека за ўладу. Як прачытае гэты папулярны хіт літаратуры Мікалай Мікалаевіч, ці накіруе ўвагу акцёраў на
даследаванне душэўных пакут герояў і пошук іх прычын,
даведаемся 26 снежня. І, вядома ж, мы з нецярпеннем будзем чакаць выхаду на сцэну ў ролі караля Ліра Віктара Манаева, народнага артыста Беларусі, бо добра ведаем, на што
здольны гэты таленавіты акцёр.
Камерная сцэна таксама, як і звычайна, запросіць гледачоў. Там пастаноўку з папярэдняй назвай «1» («Першы»)
акурат да канца года прадставіць акцёр Раман Падаляка, які,

гляд

як вядома, паспяхова праявіў сябе ў рэжысуры ў спектаклі
«Радзіва «Прудок»» паводле кнігі Андрэя Горвата. Нагадаем
чытачу: у 2017 годзе кніга Горвата атрымала прэмію «Дэбют»
імя Максіма Багдановіча і ўвайшла ў шорт-ліст прэміі імя
Ежы Гедройца. Яна стала бэстсэлерам сучаснай беларускай
літаратуры.
Крыху пазней, у канцы сакавіка 2020 года, на вялікай Купалаўскай сцэне расійскі харэограф Сяргей Зямлянскі, для
рэжысёрскага почырку якога характэрная экспрэсія, гратэск
у падачы вобразаў персанажаў, а таксама выкарыстанне разнастайных візуальных і музычных эфектаў, паставіць пластычны спектакль «Мой Шагал». Цікава, ці будуць героі
спектакля, як і шагалаўскія на палотнах, лётаць у паветры
або сядзець на аблоках?.. Пажывем, як той казаў, ды пабачым. Дарэчы, з адной з рэжысёрскіх работ Зямлянскага мы
ўжо знаёмыя па спектаклі «Матчына поле»: яго паказвалі
ў Мінску ў 2014‑м. Той спектакль можна назваць першым,
як інтэрпрэтуе усюдыісная Вікіпедыя, у кірунку новай пластычнай драмы, якая з’явілася на стыку трох тэатральных
жанраў: драматычнага спектакля, танцавальнага тэатра і
выразных эмоцый пантамімы.
А да канца 2020 года Мікалай Пінігін пакажа нам абноўленую «Ідылію» Вінцэнта
Дуніна-Марцінкевіча, якую ў
мінулым, яшчэ да сваёй працы
ў Вялікім драматычным тэатры імя Георгія Таўстаногава
ў Санкт-Пецярбурзе, ставіў на
Купалаўскай сцэне. Гэты твор,
шэдэўр нацыянальнай драматургіі, мы зможам, як абяцае
тэатр, убачыць 23 снежня.
Акрамя таго, на сустрэчы з
журналістамі Мікалай Пінігін
расказаў і пра іншыя планы
юбілейнага года — пра намеры выпусціць дакументальны фільм, прымеркаваны да
юбілею, і выдаць кнігу.
Балет «Анастасія»

Спектакль «Шляхціц Завальня»
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Тэатр імя Максіма Горкага

afisha.yandex.ru

Тэатральны сезон у Рускім тэатры — Нацыянальным
акадэмічным драматычным тэатры імя Максіма Горкага — пройдзе не ў родных сценах на вуліцы Валадарскага.
З мая тэатр закрыты на капрамонт з мадэрнізацыяй сцэнічнай прасторы. Абяцаюць, што ўжо ў лістападзе, у лепшым
выпадку да Новага года, рамонт завершыцца. Восеньская
нязручнасць не спыніць спектаклі, як пра гэта паведаміў на
прэс-канферэнцыі ў Нацыянальным прэс-цэнтры Сяргей
Кавальчык, мастацкі кіраўнік тэатра:
— Спадзяюся, што неўзабаве мы выйдзем на адрамантаваную, мадэрнізаваную пляцоўку. І такім чынам зможам,
спадзяюся, што зможам, ну хоць бы ледзь-ледзь дацягнуцца
да вялікіх і першых тэатраў краіны, у якіх тэхніка на высокім узроўні. На час рамонту тэатр будзе працаваць на пляцоўцы Палаца культуры прафсаюзаў.
Мастацкі кіраўнік не расказваў пра планы, але пра сёетое з творчых момантаў тэатра
нам вядома: у кастрычніку тэатр
паедзе з гастролямі ў Кемерава,
Томск і Барнаул, дзе пакажа два
спектаклі — «Знойные мамочки»
і «Пане Каханку». А з пачатку верасня Вольга Клебановіч, народная артыстка Беларусі, прыступіла як рэжысёр-пастаноўшчык
да рэпетыцый спектакля па
Фёдары Дастаеўскім «Браты Карамазавы». Дарэчы, інцэніроўка
таксама яе. Чакаецца яшчэ
прэм’ера: спектакль «Дачнікі»
паводле п’есы Максіма Горкага.
Паразважаць «за жыццё» ўзялася Валянціна Еранькова, а ў адной з галоўных роляў мы ўбачым
Сяргея Чэкерэса. Спадзяюся, параіць нам, як жыць размераным

«Знойные мамочки»

і спакойным жыццём, абяца
юць на пачатку лістапада. А калі
родная сцэна не будзе гатовая,
мяркуецца сыграць прэм’еру на
іншай пляцоўцы.

afisha.tut.by

afisha.tut.by

Тэатр беларускай
драматургіі

«О, мілы сябар!»
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Тэатральны сезон у РТБД —
Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі — абвясцілі як
«Сезон сяброў». Ужо 11 верасня
аматарам айчыннай драматургіі
быў паказаны новы спектакль
«Сірожа», які адкрыў і сезон,
і дэкаду, прысвечаную 60‑годдзю Аляксандра Гарцуева. Ён
жа спектакль і паставіў, вызначыўшы па жанры як жыццё ў
«Грошы як дождж»
дзвюх эпохах. У першай эпосе
паказваецца год 1980‑ы, а другая
адлюстроўвае падзеі 2012 года. Гэта гісторыя пра неабходнасць даравання. Прэм’ера спектакля адбылася ў ліпені. А
27 верасня гледачам прадставілі спектакль «Вар’ятка» ў пастаноўцы Таццяны Траяновіч. Таксама чакаецца эксперыментальная пастаноўка ад Кацярыны Аверкавай і Яўгенія
Карнягі. Прэм’ера іх сумеснага спектакля запланаваная на
снежань.
А вось Музкамедыя, як па старой звычцы мы называем
Дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр, адкрыецца пазней.
12 кастрычніка трупа здзівіць гледачоў першым падарункам новага сезона — мюзіклам Віктара Лебедзева «О, мілы
сябар!», пастаўленым па матывах рамана Гі дэ Мапасана.
Нагадаю: пастаноўку з такой назвай упершыню паказалі
36 гадоў таму. Сённяшняя прымадона Наталля Гайда тады
выходзіла на сцэну ў ролі Мадлен, а Дзюруа спяваў народны
артыст Беларусі Пётр Рыдзігер.
Акрамя таго, паводле традыцыі тэатр парадуе і сваіх
маленькіх гледачоў. У снежні–студзені, бліжэй да Калядных

вакацый пакажуць дзве казкі: «Новыя прыгоды Ямелі» ад
расійскага рэжысёра Анастасіі Сілаевай і «Новыя прыгоды Дамавёнка Кузі» ад Валерыі Чыгілейчык.

Маладзёжны тэатр
Заслужаны калектыў Беларусі — Маладзёжны тэатр —
у новым сезоне, калі ўсё складзецца, па восені прадставіць
спектакль «Дарагая Памэла» па п’есе лаўрэата Пулітцэраўскай прэміі Джона Патрыка. У тэатральных колах п’еса
вядомая пад назвай «Як прышыць бабульку». Вядома імя
рэжысёра: Альгірдас Латэнас з Літвы. Ён раскрые сваё
бачанне гісторыі пра высакароднасць душы і чалавечых
заганаў. Адкрылася «Маладзёжка» 12 верасня спектаклемпрэм’ерай містычнай камедыі «Трыксцер-клуб» Улады
Альхоўскай, маладой беларускай пісьменніцы. Паставіў
спектакль рэжысёр Андрэй Гузій. Дарэчы, у 2018 годзе
гэтая п’еса стала пераможцай Міжнароднага конкурсу сучаснай драматургіі ў Расіі «Час драмы».

Тэатр юнага гледача
99 сезон адкрыўся ў Тэатры юнага гледача 16 верасня
святочнай фантазіяй «Сіняя птушка». Пра ўсё астатняе ў
рэпертуары тэатра глядзіце на ягонай афішы.

Рэгіёны
Тэатры ў рэгіёнах? Яны жывуць па сваім звычайным
графіку. І таксама адкрываюцца ў верасні. Нацыянальны
акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа ў Віцебску
рыхтуе адразу тры прэм’еры. Першую — на асноўнай сцэне — у канцы лістапада прадставіць мастацкі кіраўнік Міхаіл Краснабаеў, які возьмецца за папулярную ў тэатральных
колах эксцэнтрычную камедыю «Мая жонка — ілгуння». А
рэжысёр Ірына Цішкевіч звернецца да беларускай класікі і
падрыхтуе для малой сцэны спектакль «Шляхціц Завальня»
паводле Яна Баршчэўскага. Крыху пазней, да Новага года,
паставяць версію «Ката ў ботах» для дзяцей.
Тры навінкі чакаюцца і ў Брэсцкім акадэмічным
тэатры драмы. У верасні ў Брэст прыехаў рэжысёр Магілёўскага тэатра лялек Ігар Казакоў, каб прадставіць
там яркі і гратэскны спектакль «Мяшчанскае вяселле»
па Бертольду Брэхту. Прыняты да пастаноўкі і «Абломаў» па Іване Ганчаровым. Магчыма, назва будзе іншай.
Рэжысёр Цімафей Ільеўскі паабяцаў арыгінальную трактоўку рамана вядомага рускага пісьменніка: галоўны
герой з’явіцца ў розныя часовыя перыяды. Да пачатку
Навагодніх вакацый чакаецца яшчэ адна прэм’ера —
дзіцячая казка.
У Магілёўскім абласным драмтэатры таксама чакаюцца прэм’еры. Першая навінка — у кастрычніку. Гэта «Два
клёны» па п’есе Яўгена Шварца. Рэжысёр Міхаіл Лошыцкі.
Пасля чакаем пастаноўку Андрэя Гузія з парадаксальнай
назвай «Сем жанчын на шыі», у аснову якой лягла п’еса
Клода Манье.
А вось Гомельскі абласны драмтэатр, як паведамілі мае
калегі-журналісты, пакуль возьме паўзу. Вяснова-летнія
дзянькі ў трупы выдаліся вельмі насычанымі: 4 прэм’еры
за 2 месяцы! «Дзевяць белых хрызантэмаў», «Рыба маёй

мары»,
«Забыць?
Ге р а с т р а та…» і дзі
цячы спектакль «Ратуйце
Мігай Святлафорыча» — пака
ж у ц ь ус ё г э т а ў
новым т эатра льным сезоне. Але без
навінак таксама тэатр
не абыдзецца. Мастацкі кіраўнік тэатра Сяргей
Лагуценка абяцае няма ла
сюрпрызаў : ад запрошаных
рэжысёраў з Расіі ды Украіны да
спектакля, прысвечанага 75‑годдзю
Вызвалення Беларусі.
Што ў Гродне? Там, у абласным
драмтэатры, ужо на ўсю моц ідуць спектаклі, таму што 73‑і сезон адкрыўся
яшчэ 25 жніўня прэм’ерай спектакля
пра выпрабаванне грашыма — «Грошы як дождж». Рэжысёр — заслужаны
артыст Беларусі Сяргей Курыленка —
паставіў яго па п’есе французкага драматурга Себасцьяна Цьеры. Прайшла
і другая прэм’ера 1 верасня — «Час і
сям’я» Джона Прыстлі. Гэты спектакль — пра хуткаплыннасць жыцця, пра адносіны з блізкімі людзьмі,
пра сямейныя каштоўнасці, а таксама пра час, які мы так мала цэнім. У
рэпертуарнай афішы верасня былі
пастаноўкі, што ўвайшлі ў рэпертуар раней, але карыстаюцца нязменнай цікавасцю ў гледачоў. Гэта
трагікамедыя «Вельмі простая
гісторыя» Марыі Ладо, камедыя
«Нараджэнне» Аляксея Слапоўскага, камедыя «Шыкоўнае
вяселле» Робіна Хоўдона ды іншыя. Як вы паспелі заўважыць,
і прэм’ер у тэатры дастаткова, і
спектакляў, якія не толькі пацешаць гледача, але і прапануюць падумаць пра сур’ёзныя
рэчы.
Міхаліна Чаркашына
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Любоў і лёс

Аляксандра
Касцючэнкі

Пра галоўнага мастака Вялікага тэатра Беларусі цяжка пакуль гаварыць: ён быў…

Д

зіўная рэч: калі чалавек сыходзіць з жыцця, доўгі час
не можаш уцяміць, што яго
сапраўды няма. Чаму так?
Што спрацоўвае? Мне хочацца верыць, што мы насамрэч пераходзім у іншасвет. Можа таму
з часам звыкаешся з думкай: на зямлі
блізкага табе чалавека ўжо не пабачыць, не сустрэць. І туга паволі праходзіць. І пакуль працуе твая памяць,
памятаеш пра яго, прыгадваючы, чым
жа цікавы быў, чым прыцягваў да сябе.
У Вялікі т эатр ён прыйшоў у
2009‑м… І стварыў на яго сцэне каля
15 оперных і балетных спектакляў.
Сярод іх — оперы «Царская нявеста» Рымскага-Корсакава, «Тоска»
Пучыні, «Набука», «Аіда», «Макбет»
Вердзі, «Сівая легенда» Смольскага,
«Севільскі цырульнік» Расіні, «Сельскі гонар» Масканьі, а таксама балеты
«Папялушка» Пракоф’ева, «Сем прыгажунь» Караева, «Трыстан і Ізольда»
на музыку Вагнера ды іншыя. У 2011‑м
Аляксандр Касцючэнка ажыццявіў рэканструкцыю сцэнаграфіі выбітнага
мастака Яўгена Чамадурава, свайго
настаўніка, у новай пастаноўцы оперы
«Аіда», якая з поспехам ідзе ў Вялікім
тэтры.
Аляксандр Касцючэнка — адзін з
тых выключных творцаў, пра якіх гавораць: асоба з харызмай. Такім, як ён,
уласціва дабівацца ўсяго, што задумваецца. Ён і мне расказваў, як, аднойчы
трапіўшы на «Лебядзінае возера» ў Вялікі тэатр з жонкай Наталляй, сказаў
сабе: «Буду тут працаваць…». І вось
як пра тое згадваў ў інтэрв’ю:
— Думаю, гэты тэатр для мяне, як
любоў і лёс. Першая мастацкая школа,
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у якой я пачынаў вучыцца ў 70-я, знаходзілася на 4 паверсе Опернага тэатра. І я, вядома ж, нешта ўвабраў: атмасфера сама ўплывала. Калі ж пасля
арміі атрымліваў адукацыю ў Мастацкім вучылішчы, то хадзіў сюды і на балет са сваёй будучай непаўналетняй
жонкай, у якую закахаўся канчаткова
і беспаваротна, Ёй было 17, а мне —
21. А на «Лебядзіным возеры» са мной
адбылося неверагоднае, прарыў нейкі
ў будучыню — я востра адчуў: вось
ён, мой тэатр. — І паўтарыў: — Ён для
мяне як любоў і лёс.
За высокія творчыя дасягненні,
прафесійнае майстэрства і заслугі ў
развіцці нацыянальнай культуры і мастацтва Аляксандр Касцючэнка быў
узнагароджаны медалём Францыска
Скарыны. За пастаноўку «Царская
нявеста» ўганараваны спецыяльнай
прэміяй Прэзідэнта Беларусі. А ў
2017‑м атрымаў Дзяржаўную прэмію
Беларусі за творчыя дасягненні ў
развіцці музычнага мастацтва, прапаганду духоўных каштоўнасцяў і значны асабісты ўклад у пастаноўку опернага спектакля на музыку Дзмітрыя
Смольскага «Сівая легенда» паводле
твора Уладзіміра Караткевіча.
Ён бываў і госцем рэдакцыі часопіса, і героем публікацый. А сталае
наша сяброўства пачалося з інтэрв’ю
з нагоды ягонага 55‑гадовага юбілею
(«Беларусь.Belarus», № 2, 2013). Ды
і ў маладосці мы бачыліся не толькі
на прэм’ерах. Аднойчы мая пляменніца, яна сябравала з жонкай Сашы
Наталляй, прапанавала мне: давай
з’ездзім да Касцючэнкаў, паглядзіш
дом, як жывуць у Мінску прыватнікі.
А справа ў тым, што і я вырасла ў пры-

ватным доме ў гарадку. Таму любая нагода пабываць у гасцях у людзей, якія
таксама жывуць не ў шматкватэрным
будынку, мяне грэла. Што тут скажаш:
настальгія па сваім двары, садзе, дзяцінстве — моцнае пачуццё. І яно — назаўсёды.
Добра памятаю, як мы пілі гарбатку з варэннем разам з Наташай, і як
па падворку бегалі іх з Сашам сыны,
Косця і бацькаў цёзка — малодшы.
А самога Сашу я пабачыла, калі мы,
развітваючыся, выйшлі на ганак. Ён
быў у кашулі ў клетку і складваў…
дошкі. Яны былі свежапапілаваныя і
нават пах адчуваўся. Навошта ён іх цягаў — не ведаю. Можа штосьці хацеў
збудаваць у двары…
Рука не ўздымаецца выдаліць яго з
вайбера. Гляджу: у сетцы быў 18 жніўня. Зусім нядаўна. Як і нядаўна даведалася: перад адпачынкам ён прыходзіў
у тэатр. Адчуваў сябе горш, але быў
усё роўна, кажуць, бадзёрым і аптымістычным. Апошні раз віншавала яго
са святам Перамогі — 9 Мая. Саша
тут жа адказаў. Як і заўсёды, шчыра
дзякаваў за віншаванні. А калі мы з
мужам бывалі на прэм’ерах у Вялікім,
чакаючы першага званка на канапе,
жартаўліва перагаворваліся: ну вось,
хутка ўбачым не толькі Уладзіміра
Грыдзюшку ў смокінгу, які нязменна
праходжваецца па фае, каб сустрэць
віп-гасцей, але і Сашу. Абавязкова з
чорнай бабачкай і ў асляпляльна белай
кашулі. За ўсе гады, колькі ён у Вялікім
працаваў, ніводнага разу на прэм’ерах
мы не бачылі яго ў іншым, не ўрачыстым убранні. І такога, каб не падышоў
да нас, не было. Як пабачыць — наблізіцца, шчыра павітаецца, абаяльна
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ўсміхаючыся. І абавязкова пажартуе.
Прыкладна так: ну што, сямейная
пара журналістаў, прыйшлі?.. Ну гля
дзіце… А пасля спектакляў ніколі
не цікавіўся ў нас: ці спадабаліся нам
дэкарацыі. Сціпласць, сарамлівасць
яго была прыроднай. Пра тое казаў
на грамадзянскай паніхідзе, якая адбылася у Вялікім тэатры 28 жніўня,
яго старэйшы брат Сяргей Касцючэнка. І патлумачыў: менавіта гумарам,
жартамі Саша тую сарамлівасць прыхоўваў. А што да меркаванняў з боку,
іншых людзей пра яго сцэнаграфію,
то мне падаецца: Аляксандр сам ведаў, як у яго атрымалася — добра ці
не надта. І гэта ішло не ад ганарлівасці — ад упэўненасці.
Ён пайшоў з жыцця на 62‑м го
дзе, у творчым росквіце. Апошняй
працай Аляксандра Аляксандравіча
Касцючэнкі стала сцэнаграфія да балета Вольгі Костэль «Ганна Карэніна». 14 лістапада — прэм’ера. Цяпер
дэкарацыі ў вытворчасці. А макет да
«Пікавай дамы» для Нацыянальнай
оперы ў балгарскай Сафіі ён рыхтаваў
ужо дома. Не ведаю, ці скончыў. Пра
тое мне расказалі малодшыя памочнікі Касцючэнкі, так званая каманда
галоўнага мастака. Іх у Сан Саныча —
пяцёра. Маладыя, таленавітыя… Яны
так да яго і звярталіся: Сан Саныч. Гэта
Кацярына Булгакава — мастак-пастаноўшчык, Кацярына Шымановіч —
мастак, Наталля Шыпук — мастак
таксама, Нэлі Ліпіна — мастак-канструктар, а Сяргей Бялоў — макетчык.
І ў кожнага ўжо стваралася свая гісторыя ў зносінах з кіраўніком каманды.
Як расказала мне Каця Шымановіч, Сан Саныча яны вельмі любілі,
паважалі. Ды настолькі моцна, што
надзвычай цяжка было ёй акрамя
гэтых словаў, хоць многае хацелася
сказаць, нешта яшчэ вымавіць за памінальным сталом: слёзы перашко
дзілі. Бо ён заўсёды іх абараняў, падтрымліваў, дапамагаў. І нават калі
дакараў за пралікі, яны не крыўдзіліся, разумеючы: перад імі Майстра,
Настаўнік, добрай душы чалавек.
Дарэчы, падчас развітання з ім, калі
ўсё ішлі ды ішлі людзі, больш сотні
было, я падумала менавіта пра тое,
што ў большасці з іх таксама свае
гісторыі творчых і асабістых кантактаў — малых і вялікіх па часе, па
глыбіні ўзаемаадносін, па духоўнай
напоўненасці.
беларусь.belarus
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За высокія творчыя
дасягненні, прафесійнае
майстэрства і заслугі
ў развіцці нацыянальнай
культуры і мастацтва
Аляксандр Касцючэнка
быў узнагароджаны
медалём Францыска
Скарыны. За пастаноўку
оперы «Царская нявеста»
быў уганараваны
спецыяльнай прэміяй
Прэзідэнта Беларусі.
А ў 2017‑м яму была
прысуджана Дзяржаўная
прэмія Беларусі
за творчыя дасягненні
ў развіцці музычнага
мастацтва, прапаганду
духоўных каштоўнасцяў
і значны асабісты ўклад
у пастаноўку опернага
спектакля на музыку
Дзмітрыя Смольскага
«Сівая легенда» паводле
твора Уладзіміра
Караткевіча.

Як тэатральны мастак ён выдатна
адчуваў сцэнічную прастору. І вось як
тлумачыў, чаму сцэнографу так важна
яе вучыцца слухаць. Казаў:
— Калі няма адчування ўнутранай
прасторы, мастак асуджаны на няўдачу. Сцэны — каварныя. Работу над
спектаклем я пачынаю з таго, што
знаёмлюся са сцэнай, магу на ёй прастаяць хвілін пятнаццаць-дваццаць
тварам у глядзельную залу. Я і аб’ём
залы павінен адчуць. Так было ва Уфе,
дзе мы з Панджавідзэ ставілі «Тоску».
Стаю спачатку — і нічога не адчуваю.
У нейкі момант унутры мяне нешта
шчоўкае: вось-вось, я схапіў прастору!
— У музыкантаў ёсць такі інструмент — камертон, — гаварыў на жалобным мітынгу Мікалай Калядка,
заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі,
дырыжор Вялікага тэатра. — Аляксандр Аляксандравіч быў і застаецца
для нас такім камертонам. Так, як ён
ставіўся да сваёй працы, як ён любіў
гэты тэатр, — мала я сустракаў такіх
людзей. Тут ён пакінуў частку сэрца,
частку душы. А душа ў яго як чыстая
крыніца, да якой многія прыпадалі і
бралі там мужнасць, сілу і аптымізм.
А вось як успамінаў Касцючэнку
Барыс Луцэнка, народны артыст Беларусі. Ён быў мастацкім кіраўніком у
Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Максіма Горкага і ў
той час, калі Касцючэнка працаваў там
галоўным мастаком, умацоўваючыся ў
прафесіі сцэнографа.
З Луцэнкам яны працавалі разам
пяць гадоў запар.

— Мы, вядома ж, раўніва паставіліся да таго, што ён пераходзіць
у Оперны тэатр, але блаславілі яго.
У Оперным тэатры ён раскрыўся з
яшчэ большай сілай і талентам. Калі
я глядзеў «Сівую легенду», там гучалі
не толькі музыка, не толькі акцёры, —
там гучала хуткая перастаноўка дэкарацый. Саша ўсё гэта засвоіў. Таму
і казаў мне: «Хадзем, пакажу, як гэта
ўсё рухаецца!» І вось гэты рух на фоне
музыкі быў узрушаючым. Я лічу яго
наогул — кампазітарам сцэны!
Яго клікалі ставіць спектаклі і ў
Маладзёжны, Купалаўскі тэатры ў
Мінску, Коласаўскі ў Віцебску, Сафійскую оперу і шматлікія тэатры Расіі.
Дарэчы, у Тэатры Горкага дагэтуль
яшчэ ідуць яго спектаклі…
Памятаю, як Аляксандр мне казаў, што менавіта ў гэтым тэатры, так
званым Рускім, у яго быццам выраслі
крылы… Акрамя Луцэнкі, ён супрацоўнічаў з многімі вядомымі рэжысёрамі, у прыватнасці з Мадэстам
Абрамавым, Віталем Баркоўскім,
Аляксандрам Гарцуевым, Валянцінай
Ераньковай, Вітасам Грыгалюнасам,
Міхаілам Краснабаевым. Усяго ў Беларусі і блізкім замежжы паставіў
больш за 50 драматычных спектакляў.
Лепшыя оперныя спектаклі рабіў з
галоўным рэжысёрам Вялікага тэатра
Міхаілам Панджавідзэ.
— Да апошняй хвіліны Аляксандр
Аляксандравіч трымаў у руках пластылін і ляпіў, таму што не мог адарвацца
ад сваёй любімай прафесіі, — са слязамі на вачах гаварыў першы намеснік

Пасля прэм’еры спектакля «Анастасія»

52

беларусь.belarus
верасень   2019

п
«Сельскі гонар»

«Севільскі цырульнік»

«Сівая легенда»

амяць

генеральнага дырэктара Вялікага тэатра Уладзімір Рылатка…
На сайце тэатра можна прачытаць,
што нарадзіўся Аляксандр Касчючэнка
ў сям’і педагогаў 9 лютага 1958 года ў
вёсцы Вішнева, Валожынскага раёна,
але менавіта Мінск стаў для яго родным горадам. Тут ён скончыў мастацкую школу, затым — каледж імя Аляксея Глебава, які, як не раз прызнаваўся
Аляксандр Аляксандравіч, стаў для яго
трамплінам у прафесію. А прафесія
стала яго жыццём… Жаданне тварыць,
складаць, працаваць у ім абудзілі яго
настаўнікі — Яўген Чамадураў, Май
Данцыг, Пётр Крохалеў. Пасля заканчэння Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута Касцючэнка працаваў у Музычным тэатры…
У працы быў вельмі прынцыповым.
Некаторыя рэжысёры, магчыма, скажуць, што супрацоўнічаць з Касцючэнкам было цяжка, але абсалютна
дакладна — неверагодна цікава. У яго
творчасці спалучаліся і аўтар буйной
архітэктурнай формы, і тонкі жывапісец, і выдатны вынаходнік з выключна
багатай мастацкай фантазіяй. Ён любіў
Беларусь і родны Мінск. Быў выдатным
таварышам і паплечнікам — і ў радасці, і ў горы. Бясконца любіў жыццё і
быў неверагодным аптымістам. І самае
галоўнае — ён сапраўды любіў тэатр і
быў яму адданы…
Я добра памятаю, як ён патлумачыў, чаму любіць пастэль у фарбах:
— Еду на працу — світанак, дадому — заход сонца…
Пэўна, гэта была крыху праўда,
а крыху і жарт, бо ў яго працах ёсць
не толькі пастэльныя колеры. Хапае і
насычанасці, і яскравых фарбаў. І галоўнае, што ёсць нават у іх прыглушанасці, дык гэта — чысціня.
Дзіўная рэч: чалавек сышоў, а ты ў
тое не можаш паверыць. І думаеш пра
яго, як пра жывога. Больш таго, як і
раней, мы, на днях чакаючы пачатак
спектакля «Ваеначальніца сям’і Ян»
Пекінскай оперы, які давалі ў Вялікім
тэатры ў Дні кітайскай культуры ў
Беларусі, па звычцы глядзелі на дзверы службовага ўваходу. Здавалася:
яны раскрыюцца і адтуль выйдзе наш
Саша…
Але ён цяпер у іншай прасторы.
Што адчувае? Ніхто не ведае. Але хочацца верыць: там, дзе ён, шмат чысціні
і святла. І творчасць не перапыняецца.
Валянціна Ждановіч
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наперад,
толькі наперад!
Зборная Беларусі стала пераможцай у агульнакамандным медальным заліку па выніках чэмпіянату
свету па веславанні на байдарках і каноэ, які праходзіў у венгерскім Сегедзе. Віншаванне
нацыянальнай камандзе накіраваў Прэзідэнт.

«Віншую з годнымі вынікамі
на чэмпіянаце свету па
веславанні на байдарках
і каноэ ў Сегедзе, дзе вы
заваявалі 14 медалёў, з якіх
6 — залатыя. Яшчэ раз
пацвердзілі, што беларуская
каманда — адзін з сусветных
лідараў у дадзеным відзе
спорту. Гэта стала магчымым
дзякуючы высокаму
прафесіяналізму і ўпартай
працы спартсменаў, трэнераў
і спецыялістаў», — падкрэсліў
Кіраўнік дзяржавы.
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а вышэйшую прыс т у пк у па дня ліся
Вольга Клімава, Алег
Юрэня, Станіслаў
Дайнека, Дзмітрый
Натынчік, Алена Ноздрава. Па два чэмпіёнскія тыт улы ў
Вольгі Худзенкі і Марыны Літвінчук.
Ужо сам па сабе такі ўраджай — нагода
для таго, каб засыпаць спартсменак і іх
трэнераў кампліментамі. А яшчэ можна знайсці як мінімум пяць прычын,
чаму чэмпіянат, які завяршыўся ў Венгрыі, стаў для беларускай зборнай знакавым турнірам.

Лепшы вынік у гісторыі
Да таго, што беларускае веславанне — сусветны брэнд, мы ўжо

Медальны залік чэмпіянату свету
па веславанні на байдарках і каноэ
краіна
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прывыклі. Нават, прызнацца, крыху
забываемся, што за кожнай такой узнагародай стаяць гады вельмі цяжкай
працы на рэках і вяслярных каналах.
Вельмі ўжо ўпэўнена выглядаюць нашыя хлопцы і дзяўчаты на топавых
турнірах. Але нават на гэтым фоне
цяперашні вынік унікальны. Столькі

медалёў ды яшчэ з чэмпіянату свету беларускія весляры не прывозілі
яшчэ ні разу. Да таго рэкорд здарыўся
ў 2015 годзе. Напярэдадні Алімпіяды
ў Рыа-дэ-Жанэйра з Мілана беларусы
прывезлі 10 медалёў, палова з якіх —
залатыя. Да гэтага больш васьмі разоў
нашых хлопцаў на п’едэстале не было, і
на гэтым фоне цяперашні поспех — сапраўдны прарыў і важкая заяўка на будучую Алімпіяду!

порт
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Пасля — зборная Венгрыі
З камандай Венгрыі ў беларусаў
рахункі даўнія і прынцыповыя. Папершае, гэтыя спартсмены — адны з
лідараў на любым вяслярным канале.
Цудоўныя традыцыі (пачынаючы з
1954 года, гэтая зборная рэдка саступала першы радок медальнага заліку
canoeicf.com

Алена Наздрова ўзяла золата
на дыстанцыі 500 метраў
і бронзу — на 200 метраў

Дзмітрый Натынчык
і Станіслаў Дайнека
першымі фінішавалі
на дыстанцыі 500 метраў
у класе байдаркі-двойкі

на чэмпіянатах свету), падтрымка актыўных фанатаў і, нарэшце, аўтарытэт у Міжнароднай федэрацыі каноэ.
Кожнае паражэнне венгры ўспрымаюць балюча. Пасля чэмпіянату свету
2015-га года многія і зусім звязвалі
прэсінг, пад які трапіла беларуская
каманда, з няўдачай венгерскай зборнай і асцярогамі застацца без узнагарод на Алімпіядзе. Тыя страсці неяк
улягліся, але саперніцтва стала яшчэ
вастрэйшым. І вось — трыумф беларусаў на чэмпіянаце свету ў Сеге
дзе, дзе гаспадары вады ў медальным
заліку і зусім апынуліся трэцімі. Годны адказ на ўсе абвінавачванні, якія
гучалі раней!

canoeicf.com

Вольга Худзенка
і Марына Літвінчук
перамаглі ў заездзе байдарак-двоек
на дыстанцыі 200 метраў
і на алімпійскай дыстанцыі 500 метраў
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куючы па ўбачаным у Сегедзе, рэзерв
у беларускай зборнай ёсць. Так, напрыклад, усяго 0,29 секунды Алена Наздрова саступіла амерыканцы Нэвін Харысан, якая перамагла ў заездзе канаістак
на 200 метраў. Вольга Клімава і Надзея
Макарчанка, якія выступалі ў заездзе
каноэ-двоек, папросту могуць пацясніць кітаянак і венгерак. Ды і астатнія
хлопцы і дзяўчаты на сумежных з цяперашнімі дыстанцыях дакладна не апынуцца статыстамі.

Надзеі — на маладых

белта

Канаістка Вольга Клімава на дыстанцыі 5000 метраў заваявала золата

Алег Юрэня першым абыйшоў сапернікаў у заездзе байдарак-адзіночак на дыстанцыі 5000 м

Алімпійскія перспектывы
У праграме чэмпіянату свету па веславанні на байдарках і каноэ 30 відаў.
Але 12 з іх стаяць асобкам — алімпійскія. Менавіта там спартсменам трэба
змагацца за медалі ў Токіа. Менавіта
там ужо цяпер можна спрабаваць
прадказаць зыход гэтага саперніцтва.
Тут у беларускіх весляроў 5 медалёў,
уключаючы золата Марыны Літвінчук і Вольгі Худзенкі. Таксама тут пасля таго, як улягуцца эмоцыі, напэўна
знойдзецца нямала тэм для абмеркаванняў. Чэмпіянат свету ў Сегедзе наглядна паказаў алімпійскія перспектывы дзвюх нашых байдарачніц,
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якія адначасова здольныя зацягнуць
на п’едэстал у Токіа яшчэ і экіпаж чац
вёркі (з Надзеяй Ляпешкай і Маргарытай Махневай). У Венгрыі ад перамогі
наш экіпаж адлучала менш секунды.
Больш залатых узнагарод у алімпійскіх
відах праграмы ў нас няма. Але, мяр-

Нарэшце, самае цікавае. Пра дос
вед і спартовы нюх галоўнага трэнера
Уладзіміра Шантаровіча сказана ўжо
нямала. Цяперашні чэмпіянат свету ў
каторы раз пацвердзіў празорлівасць
нашага капітана. З 14 заваяваных беларусамі ўзнагарод чатыры прыйшліся
на долю канаістак. У алімпійскую праграму гэты від спорту быў уключаны
ўсяго пару гадоў таму, у Токіа — дэбют, і на вядучых ролях там будуць
тыя, хто яшчэ да абвяшчэння рашэння
Міжнароднага алімпійскага камітэта
сур’ёзна ўзяўся за развіццё гэтага віду
праграмы. Беларусь — якраз з такіх.
Моладзі ў складзе нашай зборнай
на чэмпіянаце свету ў Сегедзе наогул
аказалася шмат. Мікіце Борыкаву, які
заваяваў серабро ў заездзе байдарачнікаў, 26 гадоў, Станіславу Дайнеку,
які стаў чэмпіёнам разам з Дзмітрыем
Натынчыкам, 21. Віталю Асецкаму, які
разам з Андрэем Багдановічам, Яўгенам Ценгелем і Максімам Крысько
выграб на трэцяе месца ў заездзе каноэ-чацвёрак, усяго 18. Канаісткі, што
феерылі на канале ў Сегедзе, таксама
ж маладыя. Алене Наздровай і Надзеі
Макарчанцы па 20, Вользе Клімавай —
23. Па мерках веславання — юнацтва.
Але дзяўчаты ўжо цяпер упэўнена
занялі сваё месца ў эліце, з пастамента II Еўрапейскіх гульняў ступіўшы
на подыум чэмпіянату свету.
Дзмітрый Камашка

Самыя паспяховыя чэмпіянаты свету ў гісторыі зборнай Беларусі
14 медалёў — 2019 год, Сегед (Венгрыя);
10 медалёў — 2015 год, Мілан (Італія);
8 медалёў — 2018 год, Мантэмор-а-Вела (Партугалія);
2014 год, Масква (Расія); 2011 год, Сегед (Венгрыя);
7 медалёў — 2009 год, Дартмут (Канада); 2010 год, Познань (Польшча);
6 медалёў — 2017 год, Ра́чыцэ (Чэхія).

Любоў Малышава

У Слоніме памятаюць: Статут Вялікага Княства Літоўскага з’явіўся дзякуючы вядомаму дзяржаўнаму дзеячу мінуўшчыны Льву Сапегу
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