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Ас но вай экс па зі цыі, зла-

джа най па прын цы пе ма-

гіч на га ла бі рын та гіс то рыі 

шкля ных ёлач ных ца цак ад 

ся рэ дзі ны ХІХ ста год дзя да 

на шых дзён, ста ла пры ват-

ная ка лек цыя ста ліч на га 

прад пры маль ні ка. Ся род 

экс па на таў ёсць са праўд-

ныя ра ры тэ ты — на прык-

лад, дак лад ная ко пія цац кі, 

па до ра най Па пу Рым ска му 

Іа а ну Паў лу ІІ і за не се най у 

Кні гу рэ кор даў Гі не са як са-

мая вя лі кая зроб ле ная ўруч-

ную ёлач ная цац ка, аль бо 

вя ліз ны ся рэб ра ны шар 

з Вен ска га ба лю ў Бу да-

пеш це. На кож ным стэн дзе 

свае сюр пры зы: вось цац кі 

шкля но га прад пры ем ства з 

Поль шчы; а вось пар цэ ля-

на выя цац кі з Ні дэр лан даў 

у сты лі сла ву тай дэ лфцкай 

пар цэ ля ны, вы тан ча ныя 

ка ляд ныя ўпры-

га жэн ні з Чэ хіі і 

ма ну фак тур ныя 

цац кі з Гер ма-

ніі; а вось 12-

сан ты мет ро выя 

ша ры «Сан та-

Эр мі та жа», на 

кож ным — рэ-

пра дук цыя сла-

ву та га па лат на: 

Ван Гог, Да лі, 

Шыш кін, ёсць і 

«Зя лё ны скры-

пач» Ша га ла, і 

«Чор ны квад рат» Ма ле ві-

ча. Што ці ка ва, мас так, які 

ро біць тыя рэ пра дук цыі, дае 

пісь мо вае абя цан не не паў-

та раць ні вод най з іх на пра-

ця гу 10 га доў.

З дру го га бо ку — су цэль-

ная эк зо ты ка: ке ра міч ныя 

ста ту эт кі ве шчу ноў, са ла-

мя ныя і спле це ныя з па це-

рак упры га жэн ні з Аф ры кі 

і Аў стра ліі, кід кія чыр во ныя 

з зо ла там ліх та ры кі і стуж-

кі з Паў ноч най Ка рэі, аме-

ры кан скія Сан та-Кла у сы і 

цук ро выя па лач кі-трыс цін-

кі, скан ды наў скія даб ра душ-

ныя але ні, тра ды цый ныя 

цац кі з Іра на, Егіп та, Пе ру, 

Но вай Зе лан дыі, Ан ты гуа 

і Бар бу да. На пры кан цы — 

на ва год нія він ша ван ні на 

бе ла рус кай, як з 

паш то вак і га зет 

1970-х, так і з су-

час ных ёлач ных 

у п р ы  г а  ж э н  н я ў , 

зроб ле ных ру ка мі 

бе ла рус кіх май-

строў.

— Не каль кі га-

доў та му, ка лі мы 

ўпер шы ню вы стаў-

ля лі ка лек цыю, 

як раз тут, у гіс-

та рыч ным му зеі, яна ме ла 

вя лі кі пос пех — бы ло ка ля 

30 ты сяч на вед валь ні каў. 

І ў мно гіх ла гіч на ўзні ка ла 

пы тан не: а дзе ж на шы, 

бе ла рус кія ёлач ныя цац кі, 

та му да вя ло ся за няц ца не 

толь кі іх збі ран нем, але і 

вы твор час цю, — усмі ха ец-

ца ар га ні за тар пра ек та, 

ка лек цыя  нер і ды рэк тар 

ай чын най фаб ры кі на ва-

год ніх ца цак «Грай» Анд-

рэй БЯ ГУН. Агу лам яго ная 

ка лек цыя ёлач ных ца цак 

на ліч вае ка ля дзвюх ты сяч 

упры га жэн няў, але дак лад-

ную ліч бу на зваць не маг чы-

ма, бо збор што год як па паў-

ня ец ца но вы мі экс па на та мі, 

так і па збаў ля ец ца не каль-

кіх вы пад ко ва раз бі тых ца-

цак. Ула даль ні ка час та рас-

пыт ва юць пра са мы да ра гі 

экс па нат, але ён за дае су-

стрэч нае пы тан не: з 

чым па раў ноў ваць? 

«Я імк ну ся пры во-

зіць но выя цац кі з 

кож на га па да рож жа, 

па бы ваў ужо больш 

чым у паў сот ні кра ін. 

І, на прык лад, цац ка 

з Аф ры кі каш та ва ла 

пяць до ла раў, гэ та 

ня шмат, ад нак ка лі 

да даць вы дат кі на 

бі лет, пра жы ван не, 

ахо ву і г. д., то кошт 

па пры во зе ў Бе ла-

русь уз рас це ў шмат 

ра зоў». А са мы мі да-

ра гі мі ў ду шэў ным 

сэн се на зы вае цац кі 

з дзя цін ства — праў-

да, част ку з іх раз бі-

ла кош ка, якая ўя ві ла 

ся бе ёлач ным аль пі-

ніс там. «Маг чы ма, 

пас ля гэ тай псі ха ла-

гіч най траў мы дзя цін-

ства я на огул па чаў 

збі раць цац кі, — жар-

туе біз нес мен, — а ця пер, 

на пэў на, ства рэн не ай чын-

най ёлач най цац кі ста ла для 

мя не ўжо спра вай жыц ця. 

Та му най леп шае на ва год-

няе па жа дан не ад мя не — 

каб на ёл цы ў кож на га з нас 

бы лі бе ла рус кія цац кі з бе-

ла рус кай ду шой».

— З ча го ра і це 

па чаць эк скур сію?

— Пе рад усім 

з та го, як ства ра-

юц ца на ва год нія 

цац кі: хто і як вы-

дзі мае ша ры, чым 

іх фар бу юць, хто 

пры дум ляе ма-

люн кі. Ма лень кім, 

ду маю, прый дзец-

ца ці ка вы ка ляд ны 

га ра док, дзе шмат што ру-

ха ец ца і грае му зы ка, ста-

рэй шым бу дзе да спа до бы 

на ва год няя фо та зо на, да-

рос лых мо гуць пры ва біць 

ус па мі ны дзя цін ства — 

фо та ко піі са вец кіх на ва-

год ніх паш то вак, ста рыя 

цац кі аль бо ка лек цыя Дзя-

доў Ма ро заў — вось гэ ты 

цём на ску ры Сан та-Кла ус, 

на прык лад, пры ве зе ны з 

Га ны, а та го, які на гад вае 

Бу ду, па-мой му, я су стрэў у 

Ін да не зіі. Не ка то рыя з «дзя-

доў» ужо ва ўзрос це, і мы 

ста ра ем ся па маг чы мас ці іх 

не рэ кан стру я ваць, каб за-

ха ваць дух эпо хі».

На ва год нія свя ты і ка ні-

ку лы на ды дуць ужо хут ка, а 

прой дуць імк лі ва, як 

уся кая каз ка. Стаць 

яе част кай, вяр нуц ца 

ў дзя цін ства і па кі-

нуць са бе на па мяць 

ка ва ла чак цу да мож-

на да 20 сту дзе ня, 

па куль пра цуе экс па-

зі цыя Му зея ёлач ных 

ца цак.

Вік то рыя 

ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та 

Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Дня мі ў На цы я наль най 

біб лі я тэ цы 

ад бы ла ся прэм' е ра 

даку ментальна-ігра вога 

філь ма «Спад чы на». 

52-хві лін ная кі на стуж ка 

рас каз вае пра куль тур ныя 

да сяг нен ні Бе ла ру сі 

за ча сы яе не за леж на га 

іс на ван ня.

Імі джа вая кар ці на на гляд на дэ-

ман струе, як бе ла ру сам уда ло ся 

ад на віць цэ лыя плас ты на цы я-

наль най куль ту ры, дзя ку ю чы якой 

на шу кра і ну ця пер ве да юць ва ўсім 

све це. Зды ма ла «Спад чы ну» кі на-

сту дыя «Бе ла русь фільм» су мес на 

з На цы я наль най біб лі я тэ кай Бе ла-

ру сі. Рэ жы сё рам кі на стуж кі вы сту-

пі ла тэ ле да ку мен та ліст Люд мі ла 

Клін цо ва, а над сцэ на ры ем пра ца-

ва ла гіс то рык, пісь мен ні ца Ла ры са 

Го лу бе ва.

— 25 га доў для гіс то рыі — 

імгнен не, а для дзяр жа вы — скла-

да ны пе ры яд ста наў лен ня і раз-

віц ця. Бы лі спрэч кі ад нос на та го, 

пра што рас каз ваць, і я ад стой-

ва ла мер ка ван не, што куль ту ра, 

ство ра ная бе ла рус кім на ро дам і 

ство ра ная для на ша га на ро да, — 

гэ та га лоў нае, — рас каз вае аў-

тар сцэ на рыя філь ма Ла ры са 

ГО ЛУ БЕ ВА. — Што ад мет на га 

ў на шай куль ту ры за гэ ты час? 

Я на зва ла б два мо ман ты: пер-

шы — пры знан не, што бе ла рус-

кая куль ту ра шмат на цы я наль ная, 

і дру гі — нель га ўя віць бе ла рус-

кую куль ту ру без на шых су ай-

чын ні каў за мя жой. І ў філь ме 

мы імк ну лі ся па ка заць: не маг чы-

мае — маг чы ма.

«Я ўво гу ле лі чу, што куль ту-

ра — гэ та на цы я наль ная бяс пе ка. 

Та му што куль ту ра фар мі руе свя-

до масць гра ма дзян. Ка лі ча ла век 

ве дае куль ту ру, то яго ра дзі ма, не 

толь кі ма лая, а ўво гу ле Бе ла русь, 

ста но віц ца вель мі важ най і каш-

тоў най», — агуч вае з эк ра на свае 

дум кі рэ жы сёр, мас тац кі кі раў-

нік На цы я наль на га тэ ат ра імя 

Ян кі Ку па лы Мі ка лай ПІ НІ ГІН.

Фільм пунк цір на, але дак лад-

на рас па вя дае пра тое, з які мі 

цяж кас ця мі бе ла ру сам да вя ло ся 

су тык нуц ца на па чат ку 90-х, ка-

лі руй на ва лі ся эка на міч ныя су вя-

зі, уз ні ка ла мност ва са цы яль ных 

праб лем, і як у гэ тых аб ста ві нах 

пры ма лі ся зна ка выя ра шэн ні аб 

пад трым цы на цы я наль най куль ту-

ры. Крок за кро кам ад соч ва ец ца 

і дэ ман стру ец ца гіс то рыя ад наў-

лен ня ма тэ ры яль ных і ду хоў ных 

каш тоў нас цяў Бе ла ру сі. Асоб ны 

ак цэнт ства раль ні кі зра бі лі на тэ ме 

ад ра джэн ня гіс та рыч на га аб ліч-

ча кра і ны і бу даў ніц тва зна ка вых 

аб'ек таў, якія сён ня лі чац ца на шай 

ві зіт най карт кай, — На цыя наль най 

біб лі я тэ кі, му зея гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны. Не аб мі ну лі ўва-

гай і По лац кі гіс то ры ка-куль тур ны 

за па вед нік, Мір скі і Ня свіж скі за-

мкі, рэ кан струк цыю Вя лі ка га тэ-

ат ра опе ры і ба ле та, На цы я наль-

на га ака дэ міч на га тэ ат ра імя Ян кі 

Ку па лы, На цы я наль на га мас тац-

ка га му зея і шэ ра гу ін шых аб' ек-

таў. У пры ват нас ці, упа мі на ец ца 

ад наў лен не не ка то рых ду хоў ных 

свя тынь, ся род якіх крыж Еў фра-

сін ні По лац кай, Слуц кае Еван гел-

ле. Ад люст ра ван не ў кі на стуж цы 

знай шлі вы то кі і тра ды цыі — аб ра-

ды і фальк лор, а так са ма су час нае 

за ха ван не і па пу ля ры за цыя спад-

чы ны на шы мі су ай чын ні ка мі, якія 

ў роз ныя ча сы вы еха лі за мя жу, 

але і там пра цяг ва юць ша на ваць 

бе ла рус кую куль ту ру.

— Агляд гіс то рыі — фар мат 

не з лёг кіх, та му што, шу ка ю чы 

яр кія мо ман ты для сю жэт най лі-

ніі, не заў сё ды ўда ец ца ад люст-

ра ваць усё тое, пра што хо чаш 

рас ка заць, бо ёсць хро на мет раж 

кі на стуж кі. У філь ме мы быц цам 

па каз ва ем спра ва зда чу за пэў ны 

пе ры яд жыц ця, і я ха це ла зра біць 

гэ та пры го жа. Імк ну ла ся ства рыць 

свай го ро ду ві зу аль ныя «паш тоў-

кі», якія гле да чы за пом няць, — 

тлу ма чыць кі на рэ жы сёр Люд-

мі ла КЛІН ЦОВА. — Гэ та пер шая 

мая ра бо та на «Бе ла русь філь ме». 

Та му ці ка ва, як вы нік ацэ ніць гля-

дач: ці ўда ло ся да нес ці важ насць 

ім ён і зда быт каў на шай куль ту-

ры, ці ўзнік не ў ка гось ці жа дан не 

больш да ве дац ца пра на шу спад-

чы ну? Зра зу ме ла, фільм атры маў-

ся роў ны, з не ка то ры мі эма цы я-

наль ны мі ўсплёс ка мі і, як я ка жу, 

мо ман та мі ўда чы. На прык лад, 

ка лі зды ма лі эпі зод пра слуц кія 

па ясы, мож на бы ло б аб ме жа вац-

ца прос та здым ка мі тэх ні кі, але 

мы су стрэ лі ся з людзь мі, якія сён-

ня за хоў ва юць яе і пра цяг ва юць 

ства раць пры га жосць, і та ды за-

ха це ла ся па ка заць іх...

Але на ДРАП КО.

На стройНа строй

КА РА ЛІ ДЛЯ ЁЛ КІ

Ша нуй сваёШа нуй сваё
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У 
ад ной з зал На цы я наль на га 
гіс та рыч на га му зея рас пу шы лі 
штуч ныя ла пы роз ныя ёл кі: 

у стры ма ных бе лых і кла січ ных 
чыр во на-за ла тых ко ле рах, у сціп лых 
бе лых і бла кіт ных ша ры ках і ў стра ка тым 
са вец кім рэт ра-сты лі. А яшчэ тут не каль кі 
со цень ёлач ных ца цак з усіх кут коў све ту, 
га ле рэя Дзя доў Ма ро заў, ін тэр ак тыў ны 
ка ляд ны га ра док, мі ні-кір маш і май стар-клас 
па рос пі се на ва год ніх ца цак. Усё гэ та — 
част кі вы ста вач на га пра ек та «Му зей ёлач ных 
ца цак», які па чаў сваю ра бо ту 6 снеж ня.
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