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Я даў но ве да ла, што я не прын цэ са. Па-
пер шае, та му што ў кур се сва ёй ра да-
слоў най, па-дру гое, та му што ма гу сес ці 
на пульт і гэ та га не за ўва жыць. Але на ба-
лі, які 7 сту дзе ня ў чар го вы раз прай шоў 
у Мір скім за мку, ад чу ва еш ся бе ад па вед-
на антуражу: між воль на вы прост ва ец ца 
спі на, хо чац ца аб мах вац ца ве е рам, ка-
заць «шэр амі», «сіль ву пле», «шар ман» 
і раз гляд ваць жа но чыя ўбо ры. 

На ту раль на, ся род зам ка ва га ін тэр' ера, 
ляп ні ны, люс тэр каў у за ла тых ра мах, сты лё-
вых парт рэ таў ад чу ва еш ся бе ў XVІІІ ста год дзі 
і імк неш ся гэ та му ча су — як ты са бе яго ўяў ля-
еш — ад па вя даць. Не дзіў на, што ў за мку не-
за ўваж на для ся бе па чы на еш раз маў ляць мля-
вым го ла сам, ус па мі наць Па пя луш ку, Элі за бет 
Бен нэт і На та шу Рас то ву і чуць «за пі шы це мя-
не ў ан га жэ мент на пер шую ма зур ку». Праў да, 
да ма зур кі, на жаль, спра ва не дай шла.

Ка ва ле ры за пра ша лі дам на па ла нэз, вальс 
і поль ку-трой ку, пры гэ тым гос ці маг лі не хва-
ля вац ца, ку ды якую на гу ста віць на лік «тры», 
бо ўдзель ні кі шоу-ба ле та «Фе е рыя» ву чы лі 
кож на му тан цу. Гэ та быў баль 1761 го да — 
імя ні ны Тэ а фі ліі Кан стан цыі Ра дзі віл, сяст ры 
кня зя Ка ра ля Ста ні сла ва Ра дзі ві ла, ці, як яго 
на зы ва юць, Па не Ка хан ку (кож ны баль мае 
сва іх га лоў ных ге ро яў — зра зу ме ла, не ка га з 
Ра дзі ві лаў). Гас па ды ня пры ма ла гас цей і за-
пра ша ла іх на тан цы, па слу хаць опер ную спя-
вач ку, на эк скур сію па за мку, фур шэт, зноў 
на тан цы.

Шчы ра, нам ме ра пры ем стваў та ко га 
кштал ту са праў ды не ха пае, а ба лям не ха-
пае нас: на імя ні ны Тэ а фі ліі Кан стан цыі — 
праў да, у моц ныя ма ра зы — са бра ла ся ка ля 
вась мі дзе ся ці ча ла век. З гэ тай і без та го 

не вя лі кай коль кас ці на вед валь ні каў ёсць 
пры клад на дзе сяць пра цэн таў заў сёд ні каў 
з роз ных час так кра і ны, якія пра вод зяць да 
ба лю сур' ёз ную пад рых тоў ку, то -бок спе цы-
яль на шы юць убо ры. Бы лі гос ці з Ра сіі і на ват 
з Лон да на, бы лі афі цый ныя асо бы — ка ра-
цей, па ва жа ная пуб лі ка, на якой ар га ні за-
та ры, на шчас це, ні як не ак цэн та ва лі ўва гу. 
Адзі ную пра мо ву ска заў ды рэк тар Мір ска га 
зам ка Аляк сандр Лой ка, ён па ві таў гас цей, 
ён жа з імі і раз ві таў ся.

Ідэя ба лю на ле жа ла яшчэ бы ло му ды рэк-
та ру Мір ска га зам ка Воль зе Па пко (яна ця пер 
дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў), а сён няш няе 

кі раў ніц тва гэ ту па куль ня даў нюю тра ды цыю 
пра цяг вае. Рэ жы сёр ка ве ча ра Ве ра ні ка Яну-
шэў ская-Ал ту шэц са сва ёй ка ман дай пад час 
пра цы над пра гра май аба пі ра ла ся на ар хі вы 
з ін фар ма цы яй пра тое, як гэ тыя імя ні ны ад-
зна ча лі ся ў гас цях у рэ аль най Тэ а фі ліі Кан-
стан цыі.

«На ша за да ча ў тым, каб пад час пры мер-
ка ва на га да Ка ля д ба лю аку нуць гас цей у ат-
мас фе ру кла сі кі і сты ля, за кра нуць ма раль ныя 
ідэа лы, што кры ху вы шэй, чым тыя, што мы 
ба чым у звы чай ным жыц ці, — ка жа Ве ра ні-
ка Яну шэў ская-Ал ту шэц. — Ня гле дзя чы ні на 
якія жыц цё выя пе ры пе тыі, ча ла ве ку па трэб на 

лю боў, цяп ло, па ва га адзін да ад на го. Воль га 
Мі ка ла еў на і ця пе раш няе кі раў ніц тва Мір ска га 
зам ка ба чаць ідэю ў тым, каб, аба пі ра ю чы ся 
на вы со кую куль ту ру кла сі кі і сты лі зу ю чы яе 
пад зра зу ме лую сён няш ня му ча ла ве ку мо ву, 
пры цяг ваць да ся бе ат мас фе ру пры га жос ці, 
ра зу мен ня і даб ра. Асноў ны ак цэнт мы зра бі лі 
на тан цы і не на вяз лі ва, ня па фас на, з да па-
мо гай ней кіх рэп лік ад па вед ную ат мас фе ру 
ства ра лі».

Гас па ды ню ве ча ра сыг ра ла акт ры са Гра жы-
на Бы ка ва, яе му жа — ак цёр Дзя ніс Пар шын, 
а Ка ра ля Ста ні сла ва Ра дзі ві ла — за гад чык 
ад дзе ла эк скур сій най ра бо ты Мір ска га зам ка 
і, як яго ад рэ ка мен да ва лі, адзін з най леп шых 
эк скур са во даў комп лек са Дзміт рый Ман ке віч. 
Му зы каль нае су пра ва джэн не — «пры двор ных 
му зы кан таў» — за бяс пе чыў ка лек тыў «Кла-
сік-Аван гард».

Зра зу ме ла, ба лі та ко га кштал ту на ўрад ці 
змо гуць стаць для нас звы чай най спра вай, 
але атры маць боль шую па пу ляр насць — ча-
му б і не. На раз ві тан не ды рэк тар Мір ска га 
зам ка па абя цаў пра во дзіць Мір скія ба лі не 
адзін, а некалькі разоў у год. Ка лі пуб лі ка 
кры ху пры звы ча іц ца і ад крые для ся бе та-
кі ва ры янт ад па чын ку, у Парт рэ тнай за ле 
мож на бу дзе пры глу шыць свят ло, ад пус ціць 
тых, хто пра гне па тан ца ваць, з-пад на гля ду 
на стаў ні ка, па вя лі чыць час (каб даць Па пя-
луш цы маг чы масць збег чы а два нац ца тай) і 
ства рыць умо вы для ка му ні ка цыі не зна ё мых 
між са бой гас цей. Да лу чыц ца да бе ла рус кай 
гіс то рыі, тра піць у кня жац кі ін тэр' ер, па тан ца-
ваць ста ра жыт ныя тан цы, пра дэ ман стра ваць 
свой убор, по стаць і гра цыю — ка лі лас ка, 
на баль.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by

ЛЮСТЭРКА

СТАН ЦА ВАЦЬ ВАЛЬС НА МІР СКІМ БА ЛІ
не прын цэ сай і на ват не Па пя луш кай, а па нен кай XXІ ста год дзя

— Кож ны юбі лей — вы дат ная 
на го да «пе ра вес ці дух»: пад су ма-
ваць вы ні кі і за ду мац ца пра пла ны. 
З якім на стро ем па чы на е це ад зна-
чаць 50-год дзе ўста но вы?

Ла ры са ЯЗЫ КО ВІЧ: — Мы вель-
мі доб ра па пра ца ва лі ле тась. Па ка-
за лі вы дат ныя вы ні кі і па аб' ёмах, 
і па якас ці вы дан няў. На ша пра ца 
пра цяг ва ец ца на но вым уз роў ні і, 
па да ецца, вы дан ні ста лі і больш ці-
ка вы мі, і больш якас ны мі. Ёсць чым 
га на рыц ца. Зга даю толь кі не каль кі 
ня даў на рэа лі за ва ных пра ек таў. У 
Год куль ту ры за вер ша на пад рых тоў-
ка шас ці том най эн цык ла пе дыі «Куль-
ту ра Бе ла ру сі», пра цяг ва ем вы дан не 
эн цык ла пе дый «Га ра ды і вёс кі Бе ла-
ру сі», «Рэ гі ё ны Бе ла ру сі», шмат том-
най «Эн цык ла пе дыі для школь ні каў і 
сту дэн таў», у якой у 2016 го дзе вый-
шлі дзве кні гі «Гіс то рыя Бе ла ру сі» і 
«Хі мія. Бія ло гія». Пад рых та ва лі шмат 
кніг ін ша га кштал ту — на ву ко ва-па-
пу ляр ных, прэ зен та цый ных.

Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ: — Эн-
цык ла пе дыя, як вя до ма, фік суе ўзро-
вень ве даў, куль ту ры, да сяг нен няў 
гра мад ства, дзяр жа вы. Мно гія апош-
нія вы дан ні як раз і па каз ва юць усё 
гэ та. У пры ват нас ці, пад рых та ва ныя 
ра зам з На цы я наль ным алім пій скім 
ка мі тэ там Бе ла ру сі кні гі-фо та аль бо-

мы «Бе ла русь алім пій ская» і «Бе ла-
русь спар тыў ная», з Мі ніс тэр ствам 
ляс ной гас па дар кі — «Лес Бе ла-
ру сі», з Ма гі лёў скім абл вы кан ка-
мам — «Спі ры дон Со баль і вы то кі 
ма гі лёў ска га кні га дру ку». Вы да вец-
тва са дзей ні ча ла вы пус ку грун тоў-
най на ву ко вай і прак тыч най пра цы 
на шых вы дат ных ву чо ных-ме ды каў 
РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра-
ды я ло гіі — «Да па мож ні ка па ан ка ло-
гіі». Пры ем на, што ў чы та чоў знаш лі 
вод гук і ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю 
кні гі ў се ры ях для дзя цей «Бе ла рус-
кая дзі ця чая эн цык ла пе дыя», «Гэ та 
на ша з та бою зям ля».

— Кні гі сён ня ста но вяц ца та н-
чэй шы мі, а лі та ра тур ныя тво ры — 
ка ра цей шы мі. Ці скла да на зна хо-
дзіць ся рэ дзі ну па між тра ды цы я мі 
і су час нас цю, грун тоў нас цю і ад-
на ча со ва лёг кас цю?

Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ: — 
І скла да на, і ці ка ва. Ра бо та эн цык-
ла пе дыч на га вы да вец тва скі ра ва-
ная на пад рых тоў ку грун тоў ных кніг, 
якія мож на на зваць паш пар там кра і-
ны. Мы пра цу ем над вы дан ня мі, якія 
змя шча юць на ву ко ва аб грун та ва-
ную і дак лад на вы ве ра ную ін фар ма-
цыю. «Бел Эн» ства ра ла ся паў ста-
год дзя та му ў Са вец кім Са ю зе, але 
праз тое, што Бе ла русь атры ма ла 
не за леж насць, мы імк нём ся ак ту-
а лі за ваць мі сію вы да вец тва. Яна 
сён ня гу чыць так: на асно ве фак-
та ла гіч на га ана лі зу каш тоў нас ці 
ўся го бе ла рус ка га на цы я наль на га, 
яго ўні каль нас ці і асаб лі вас ці па-
каз ваць Бе ла русь як су ве рэн ную 
дзяр жа ву, якая ўпер шы ню ў сва ёй 
гіс то рыі ста ла не за леж най, але ўжо 
зай мае іс тот нае мес ца ў су свет най 
су поль нас ці. Гэ та вель мі важ на. 
І мы, на мой по гляд, апош нім ча сам 

вый шлі на зя лё ную ву лі цу, 
па якой па він на раз ві вац ца 
на ша ўста но ва. Без умоў-
на, па каз ва ем гіс то рыю 
Бе ла ру сі. Але звяр та ем ся 
і да су час нас ці. Та му ле-
тась вы да лі кні гу «Бе ла-
русь: кра і на і лю дзі», 
дзе імк ну лі ся пра-
вес ці ана ліз зроб-
ле на га за 25 га доў 
у роз ных сфе рах 
жыц ця — эка-
но мі цы, на ву-
цы, аду ка цыі, 
куль ту ры. І не 
п а  м ы  л і  л і  с я . 
Два на кла ды 
гэ та га вы дан-
ня — а гэ та 
5 ты сяч асоб ні каў — ра зы шлі ся лі та-
раль на за не каль кі ме ся цаў.

— Ці ня ма пла наў рас пра ца ваць 
больш су час ны пра дукт, эн цык ла-
пе дыю, здоль ную кан ку ры ра ваць 
з Ві кі пе ды яй?

Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ: — Са-
праў ды, та кія пла ны ёсць. Дзя куй 
Мі ніс тэр ству ін фар ма цыі, бо ра зам 
з ім мы па ды хо дзім да ства рэн ня 
элект рон най эн цык ла пе дыі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь. Гэ та за па тра буе да-
дат ко вых гра шо вых вы дат каў, але 
ка лі ін шыя кра і ны пры сту пі лі да 
та кой пра цы, то і нам не трэ ба ад-
ста ваць. Мы не хо чам ра біць сваю 
Ві кі пе дыю — вар та рас пра цоў ваць 
грун тоў ны ін фар ма цый ны пар тал, 
што бу дзе змя шчаць толь кі вы ве ра-
ныя ма тэ ры я лы, над які мі пра ца ва-
лі спе цы я ліс ты, на ву коў цы. У та кім 
па ды хо дзе — бу ду чы ня, мы ра зу ме -
ем, што на шы дзе ці, уну кі прад стаў-
ля юць ін шыя па ка лен ні. Элект рон-
ная эн цык ла пе дыя па він на ўпі сац ца 
ў аду ка цый ны пра цэс кра і ны, каб 
тут бы лі раз дзе лы з вя лі кай част-
кай ар ты ку лаў па гіс то рыі, бія ло гіі, 
хі міі, геа гра фіі, якімі мож на ка рыс-
тац ца ў мэ тах аду ка цыі. Для гэ та га 
пра ек та мы ўжо аліч ба ва лі шмат 
эн цык ла пе дый, пад рых та ва ных ра-
ней, але, на ту раль на, бу дзем ак ту-

а лі зоў ваць ін фар ма цыю, што яны 
змя шча юць. Пла ну ем пры цяг нуць 
да су пра цоў ніц тва і на ву коў цаў з 
На цы я наль най ака дэ міі на вук, і су-
пра цоў ні каў ВНУ, і спе цы я ліс таў з 
ін шых га лін дзей нас ці. На пост са-
вец кай пра сто ры «Бе ла рус кая Эн-
цык ла пе дыя імя П. Броў кі» заў сё ды 
бы ла ў лі да рах па рас пра цоў цы кан-
цэп цый вы дан няў, но вых кі рун каў. 
Нам важ на гэ ты во пыт не стра ціць 
і ў ра бо це над кла січ ны мі кніж ны мі 
вы дан ня мі, і над элект рон най эн-
цык ла пе ды яй.

— Вы ўжо ска за лі пра імк нен не 
вы да вец тва ў сва ёй пра цы па каз-
ваць да сяг нен ні Бе ла ру сі як не за-
леж най дзяр жа вы. Але ж сён ня 
ўсё час цей ка жуць пра мо ду на бе-
ла рус касць, па шы рэн не па ва гі да 
на цы я наль най куль ту ры. І мно гія 
ва шы пра ек ты са праў ды трап ля-
юць «у яб лы чак», рас па вя да ю чы 
пра не вя до мыя ці ма ла вя до мыя 
ас пек ты бе ла ру шчы ны. Гэ та так-
са ма адзін з прын цы паў ра бо ты?

Ла ры са ЯЗЫ КО ВІЧ: — Са праў-
ды. Тут вар та зга даць і эн цык ла пе-
дыю «Куль ту ра Бе ла ру сі», і асоб-
ныя куль ту ра ла гіч ныя пра ек ты, якія 
атры ма лі ў гра мад стве шы ро кі рэ-
за нанс. На прык лад, чы та чы доб ра 
пры ня лі эн цык ла пе дыю «Бе ла рус кія 
на род ныя му зыч ныя ін стру мен ты» 

з муль ты ме дый ным да дат кам, аль-
бом «Мас тац тва су ве рэн най Бе ла-
ру сі», які мы пад рых та ва лі ра зам з 
На цы я наль ным мас тац кім му зе ем. 
Тут мож на згад ваць і мно гія ін шыя 
зна ка выя вы дан ні. А хут ка су мес на 
са Сту дэнц кім эт на гра фіч ным та ва-
рыст вам мы прад ста вім прак тыч ны 
да па мож нік «Тра ды цый ная бе ла рус-
кая вы шыў ка», дзе прад стаў ле ныя 
аў тэн тыч ныя ўзо ры, схе мы вы шыў кі, 
якія мож на са ма стой на пе ра нес ці на 
адзен не, ак се су а ры.

Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ: — Гэ-
тая пра ца сы хо дзіць з на шай мі сіі. 
Мы пра вя лі да сле да ван не і звяр ну лі 
ўва гу на тое, што ў кні гар нях шмат 
лі та ра ту ры не бе ла рус кай. Гэ та на-
ша праб ле ма. Ве да ем так са ма, што 
вы рас ла но вае па ка лен не, якое не 
жы ло ў Са вец кім Са ю зе, та му па-
ін ша му ад чу вае сваю кра і ну, свой 
на род і пры на леж насць да яго. Мы 
па він ны пра ца ваць на гэ тых лю дзей. 
Яны за ха ва юць Бе ла русь і бу дуць 
раз ві ваць яе. А мы пой дзем ра зам з 
імі. Та му па чы на ем з дзе так, імк нём-
ся пры цяг нуць іх да ве даў пра сваю 
кра і ну, тра ды цыі і да сяг нен ні. Ба чым, 
што і ў эка на міч ным пла не гэ ты «ка-
лі дор чык» ад кры ты. Та кія вы дан ні 
за па тра ба ва ныя, іх на бы ва юць і з 
за да валь нен нем чы та юць.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

«Мы не хо чам ра біць 
сваю Ві кі пе дыю — вар та 
рас пра цоў ваць грун тоў ны 
ін фар ма цый ны пар тал, 
што бу дзе змя шчаць толь кі 
вы ве ра ныя ма тэ ры я лы, над 
які мі пра ца ва лі спе цы я ліс ты, 
на ву коў цы».

КНІЖ НЫ ПАШ ПАРТ КРА І НЫ
За паў ста год дзя пра цы «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя 
імя Пет ру ся Броў кі» пад рых та ва ла ка ля дзвюх ты сяч най мен няў кніг, 
з іх — больш як 700 эн цык ла пе дый

За гад чык рэ дак цыі гіс та рыч ных на вук 
вы да вец тва «Бел Эн імя П.Броў кі» Юрый БА ЖЭ НАЎ,        

ды рэк тар вы да вец тва Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ, 
га лоў ны рэ дак тар Ла ры са ЯЗЫ КО ВІЧ 

і тэх но лаг Тац ця на СА КУ ЛЕ ВІЧ.

Тут на ра джа юц ца грун тоў ныя, вы ве ра ныя кні гі, якім мож на да вя раць. 
Тут пра цу юць спе цы я ліс ты з ба га тым до све дам, здоль ныя пе ра даць 
свой во пыт на ступ ні кам. Тут... Ды што раз ва жаць — пра спе цы фі ку 
іх ад каз най пра цы лепш за пы тац ца ў са міх эн цык ла пе дыс таў. Тым 
больш і на го да за ві таць у гос ці вы дат ная — сё ле та «Бел Эн» ад зна чае 
свой 50-га до вы юбі лей. Пра да сяг нен ні і пла ны гу та рым з ды рэк та-
рам вы да вец тва Ула дзі мі рам АНД РЫ Е ВІ ЧАМ і га лоў ным рэ дак та рам 
Ла ры сай ЯЗЫ КО ВІЧ.


