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«Я не ве ра год на шчас-

лі вая!» — пры зна ла ся 

11-га до вая спя вач ка Ксе-

нія Га лец кая, па чуў шы ад 

жу ры між на род на га дзі-

ця ча га кон кур су на «Сла-

вян скім ба за ры ў Ві цеб-

ску», што ме на ві та яна 

ста ла пе ра мож цай.

Акра мя Гран-пры і спе цы-

яль на га пры за «Лі ра» юная 

ар тыст ка ра зам з прад стаў-

ні цай Ра сіі Кі рай Га га ла дзэ 

атры ма ла прыз ад Пар ла-

менц ка га схо ду Са ю за Бе-

ла ру сі і Ра сіі.

«Ка лі на зва лі маё проз ві-

шча, спа чат ку бы ла ў ней кім 

сту па ры, по тым за кры ча ла, 

за пла ка ла і толь кі пасля, ка лі 

кан чат ко ва па ве ры ла ў сваю 

пе ра мо гу, — усміх ну ла ся. 

Пе ра мо га на «Сла вян скім 

ба за ры» — маё са мае вя лі-

кае да сяг нен не, я ста ра ла ся 

год на прад ста віць на шу Бе-

ла русь і га на ру ся, што гэ та 

атры ма ла ся», — па-да рос ла-

му за ўва жы ла Ксю ша пас ля 

аб вя шчэн ня вы ні каў.

Як ад зна чыў стар шы ня 

жу ры, швед скі кам па зі тар 

і спя вак Bоssоn, на огул усе 

ўдзель ні кі дзі ця ча га кон кур су 

ўра зі лі яго вы со кім пра фе сі я-

на ліз мам, а та му ўсе з'яў ля-

юц ца пе ра мож ца мі. «Мя не 

ска ры лі ва шыя вы ступ лен ні і 

га ла сы, ідзі це за сва ім сэр цам 

і ма рай, я ба чу кож на га з вас у 

бу ду чы ні вя лі кім ар тыс там».

Пер шую прэ мію кон кур су 

атры ма ла Ан жэ ла Ал бер цян з 

Ар ме ніі, дру гую жу ры па дзя лі-

ла па між Ар ту рам з Укра і ны і 

Анас та сі яй Бар бэ, якая прад-

стаў ля ла Мал до ву. Трэ цяя 

прэ мія так са ма знай шла ад-

ра зу два іх гас па да роў — дак-

лад ней, гас па дынь, бо гэ та 

Ануш ка з Гру зіі і Кі ра Га га ла-

дзэ з Ра сіі. Мно гія ўдзель ні кі 

кон кур су атры ма лі ад чле наў 

жу ры за пра шэн ні на ін шыя 

між на род ныя фес ты ва лі.

...Сён ня Ксе нія Га лец кая 

пры мае він ша ван ні ўжо до ма 

і пра цяг вае зай мац ца з пе-

да го га мі ва ка лам. А яе ма ма 

Іры на рас ка за ла «Звяз дзе», 

што пе ра жы ва ла ледзь ве не 

больш за дач ку:

— Ксю ша вель мі ад каз-

ная, і яна ра зу ме ла, што бу-

дзе прад стаў ляць усю на шу 

кра і ну, та му вы клад ва ла ся 

на поў ні цу. Я ста ра ла ся на-

стро іць яе на па зі тыў ны лад, 

на гад ва ла, што за спі най ча-

ты ры ме ся цы пад рых тоў кі з 

вя лі кай пра фе сій най ка ман-

дай прад зю сар ска га цэнт ра 

«Спа маш», та му ўсё аба-

вяз ко ва атры ма ец ца доб ра. 

Але за ку лі са мі, ка неш не, 

так са ма вель мі пе ра жы ва ла 

за дзі ця, та му ця пер ра ду ю ся 

ра зам з ёй. Гэ та са праў ды вя-

лі кі пос пех і да сяг нен не Ксю-

шы і ўсёй ка ман ды.

— Не ўза ба ве пас ля кон-

кур су ў Ксю шы дзень на-

ра джэн ня, ёй споў ніц ца 

12 га доў. І хоць га лоў ны 

па да ру нак — пе ра мо гу ў 

кон кур се — яна зра бі ла 

са бе са ма, упэў не на, што 

вы так са ма рых ту е це дач-

цэ сюр прыз...

— Так, мы па куль тры ма-

ем гэ та ў сак рэ це, але па до-

рым са ма кат. Справа ў тым, 

што ма лод ша му бра ці ку, 

яко му год і дзе сяць ме ся цаў, 

ку пі лі ма лень кі, і Ксю шы ён 

над звы чай спа да баў ся, на-

ра за ла ко лы, ня гле дзя чы на 

тое што ён ня зруч ны для яе 

па рос це. Та му ця пер вы бра-

лі і за ка за лі са ма кат для яе.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

АДПАВЕДНА 
ЎЗРОЎНЮ

Уча раш ні дзень на «Сла-

вян скім ба за ры» вы зна-

чыў ся вя лі кай куль тур най 

пра гра май, пры све ча най 

20-год дзю пад пі сан ня 

Да га во ра аб ства рэн ні 

Са юз най дзяр жа вы Бе-

ла ру сі і Ра сіі.

Тры вы ста вач ныя пра-
ек ты ад кры лі ся ў Ві цеб скім 
мас тац кім му зеі з удзе лам 
вы со кіх гас цей: дзяр жаў на га 

сак ра та ра Са юз най дзяр жа вы Ры го ра 

Ра по ты і на мес ні ка мі ніст ра куль ту ры 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі Мі ка лая Аў сі ен-

кі. «Кож ны раз, рых ту ю чы ся да «Сла-
вян ска га ба за ру», мы вы бі ра ем, якія 
куль тур ныя ме ра пры ем ствы пра вес ці ў 
Ві цеб ску, каб яны ад па вя да лі вы со ка му 
ўзроў ню фес ты ва лю, — рас ка заў на 
ад крыц ці экс па зі цыі Ры гор Ра по та. — 
І ўжо сён ня ёсць за дум кі на на ступ ны 
год».

Удзень 12 лі пе ня ў му зеі-ся дзі-
бе «Здраў нё ва» ад бы ла ся ме ды я се-
сія «Са юз ная дзяр жа ва: як пе ра даць 
куль тур ны код мо ла дзі», пад час якой 

прад стаў ні кі вя ду чых му зе яў і ўста ноў 

куль ту ры абедз вюх дзяр жаў аб мер ка-

ва лі пы тан ні за ха ван ня спад чы ны і раз-

віц ця агуль най куль тур най пра сто ры 

Бе ла ру сі і Ра сіі.

А ўве ча ры прай шоў кан цэрт «Са-

юз ная дзяр жа ва за пра шае...», лейт ма-

ты вам яко га ста ла 50-год дзе твор чай 

дзей нас ці ле ген дар на га ан самб ля «Пес-

ня ры». Па він ша ва лі юбі ля раў на сцэ не 

Лет ня га ам фі тэ ат ра ка ле гі-вы ка наў цы: 

Пётр Ел фі маў, Ана толь Ка ша па раў, 

Вар ва ра, «Са пра на Ту рэц ка га», эт на-

трыа «Тро і ца», гурт NAVІBAND і ін шыя.

БЛІС КУ ЧА!
Та кое азна чэн не мож на даць ад-

ра зу дзвюм вы стаў кам, якія ад-

кры лі ся ў Ві цеб ску ў Дзень Са юз-

най дзяр жа вы.

Пер шую з іх — «Рас тоў скую фі-

ніфць» — прад ста ві ла ад най мен ная 

ра сій ская фаб ры ка. На огул, фі ніфць 

(вы раб мас тац кіх тво раў з да па мо-

гай эма лі на ме та ліч най пад лож цы, 

што вы зна ча ец ца яр кас цю і чыс ці нёй 

фар баў) ад но сіц ца да ста ра жыт ных 

дэ ка ра тыў на-мас тац кіх про мыс лаў. 

У пры ват нас ці, у Рас то ве яе гіс то рыя 

на ліч вае больш за 200 га доў. Тон ка сці 

і сак рэ ты тэх на ло гіі фі ніф ці мас та кі 

і юве лі ры пе ра да ва лі з па ка лен ня ў 

па ка лен не, не вы но ся чы іх за сце ны 

май стэр няў.

У Ві цебск з Рас то ва пры еха ла, 

без умоў на, толь кі не вя лі кая част ка 

ка лек цыі, але на ват яна дае вы раз-

нае ўяў лен не пра гэ ты від юве лір на-

га мас тац тва. Зграб ныя ўпры го жан ні: 

за вуш ні цы, ка ра лі, брош кі, якія пра-

дэ ман стра ва ла на па ка зе шоу-гру па 

Сту дыі мо ды Сяр гея На гор-

на га, мі нія цюр ныя парт рэ ты 

або пей за жы, у якіх са мы 

піль ны гля дач мо жа пры-

знаць края ві ды, ба ча ныя ў 

філь ме «Іван Ва сі лье віч змя-

няе пра фе сію», пры го жы по-

суд — куб кі, та лер кі, каў шы, 

ікор ні цы, а так са ма вок лад кі 

для кніг, куль та выя прад ме-

ты... Уба чыць усю гэ ту пры га-

жосць, а тое-сёе пры жа дан ні 

і на быць, да рэ чы, мож на да 

28 лі пе ня — столь кі вы стаў ка 

пра бу дзе ў сце нах Ві цеб ска-

га мас тац ка га му зея.

А вось рэп лі ку Вя лі кай 

ім пе ра тар скай ка ро ны Ра-

сій скай ім пе рыі, якую ў 2012 го дзе 

ства ры лі сма лен скія юве лі ры да 250-

год дзя ары гі наль най ка ро ны і 400-

год дзя до ма Ра ма на вых, пры вез лі 

на «Сла вян скі ба зар» толь кі на адзін 

дзень. Яно і зра зу ме ла: кошт гэ та-

га шэ дэў ра юве лір на га мас тац тва з 

бе ла га зо ла та, упры го жа на га аў стра-

лій скі мі пер лі на мі, рэд кім ка ме нем 

ру бе лі там і больш чым 11 ты ся ча мі 

якуц кіх ал ма заў, пе ра вы шае 100 міль-

ё наў до ла раў! «Па вод ле ацэ нак спе-

цы я ліс таў, мас тац кая каш тоў насць, 

май стэр ства вы ка нан ня рэп лі кі не са-

сту па юць ары гі на лу», — пад крэс лі ла 

на ад крыц ці экс па зі цыі ге не раль ны 

ды рэк тар ра сій ска га не ка мер цый-

на га парт нёр ства «На цы я наль ны 

ка лек цый ны цэнтр мас тац кіх вы-

ра баў» Га лі на АНАНЬ Е ВА.

Мас тацт ва знаў цы і гіс то ры кі за ўва-

жы лі і пэў ны сім ва лізм: вы стаў ка пра-

хо дзі ла ў за ле з парт рэ там ім пе ра тры-

цы Ка ця ры ны ІІ — як раз з яе ка ро ны і 

ра бі ла ся каш тоў ная рэп лі ка.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

МАС ТАЦ ТВА, ЯКОЕ ЗЛУ ЧАЕ

ВА ЛОШ КА ВАЕ ШЧАС ЦЕ 
ДЛЯ КСЮ ШЫ ГА ЛЕЦ КАЙ
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Ак ту аль наАк ту аль на

ПЕ РА МО ГА 
КА ВА ЛА СЯ 
Ў БЕ ЛА РУ СІ!

Гэ ты ба я вы во пыт вы ву ча юць гіс то ры кі ўся го 

све ту. Апе ра цыя «Баг ра ці ён» ста ла не толь кі 

ад ной з са мых буй ных ва ен ных па дзей у гіс то рыі 

(так, з са вец ка га бо ку ў ёй бы ло за дзей ні ча на 

1,5 міль ё на са вец кіх сал дат і афі цэ раў плюс 

больш чым трыс та ты сяч пар ты зан), 

пад час яе са вец кае ка ман да ван не апра ба ва ла 

но выя ме та ды вя дзен ня вай ны.

Што ад бы ва ла ся на бе ла рус кай зям лі ў 1944 го дзе і які 

ўнё сак апе ра цыі ў су свет ную гіс то рыю і кан чат ко вую пе-

ра мо гу ў Дру гой су свет най вай не, аб мяр коў ва лі ву чо ныя 

пад час кан фе рэн цыі, якая бы ла ар га ні за ва на На цы я наль-

най ака дэ мі яй на вук, Мі ніс тэр ствам аба ро ны Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь, Дэ парт амен там па ар хі вах і спра ва вод стве 

Мі ніс тэр ства юс ты цыі РБ, На цы я наль ным ар хі вам.

У кан фе рэн цыі пры ня ло ўдзел ка ля пя ці сот ву чо ных — 

гіс то ры каў і ар хі віс таў Бе ла ру сі, Ра сіі, Ар ме ніі, Азер бай-

джа на, Гер ма ніі, Літ вы, прад стаў ні кі сі ла вых ве дам стваў, 

сту дэн ты і кур сан ты гра ма дзян скіх і ва ен ных на ву чаль ных 

уста ноў, прад стаў ні кі гра мад скіх ар га ні за цый. На фо ру ме 

аб мяр коў ва лі ся най ак ту аль ней шыя пы тан ні, най ноў шыя 

да сяг нен ні ву чо ных, прэ зен та ва лі ся вы ні кі апош ніх да-

сле да ван няў і кні гі, якія пад рых та ва лі гіс то ры кі. Ся род 

тэм, якія хва лю юць су час ных да след чы каў, праб ле мы 

гіс та рыя гра фіі і кры ні цаз наў ства, на цысц кая аку па цый ная 

па лі ты ка, пар ты зан скі рух і пад поль ная ба раць ба на аку-

па ва най тэ ры то рыі Бе ла ру сі, са вец кае ва ен нае мас тац тва 

пад час Дру гой су свет най вай ны.

Як за ўва жыў ды-

рэк тар Ін сты ту та гіс-

то рыі НАН Бе ла ру сі 

Вя ча слаў ДА НІ ЛО-

ВІЧ, та кія маш таб ныя 

фо ру мы да зва ля юць 

транс лі ра ваць наш 

по гляд на гіс то рыю 

Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, су праць ста яць 

спро бам фаль сі фі ка цыі мі ну ла га і вы пра цоў ваць іму ні тэт 

су праць та кіх спроб, бо ў па доб ных ме ра пры ем ствах пры-

ма юць удзел не толь кі ву чо ныя, але і мо ладзь.

Да пад рых тоў кі ме ра пры ем ства пад клю чы лі ся мно гія 

ар га ні за цыі, у ме жах кан фе рэн цыі дэ ман стра ва лі ся ўні-

каль ныя ар хіў ныя да ку мен ты, лі та ра ту ра, якая вы да ва ла-

ся ў ча сы Вя лі кай Ай чын най вай ны, а так са ма экс па на ты, 

якія пры вёз Бя гомль скі края знаў чы му зей.

У час кан фе рэн цыі біб лі я тэ ка Ака дэ міі на вук па поў ні-

ла ся каш тоў ны мі экс па на та мі — ды рэк тар ня мец ка га вы-

да вец тва ЕNОS Клаўс-Дзі тар Цэнт граф пе ра даў ну ма ры 

га зе ты «Чыр во ная Ар мія», якія бы лі на дру ка ва ны ў 1944 

го дзе і свед чаць пра вы зва лен не вя лі кіх тэ ры то рый пад час 

апе ра цыі «Баг ра ці ён». Ва ен ныя жур на ліс ты, якія вы да ва лі 

гэ ту га зе ту, па да рож ні ча лі ра зам з час ця мі Чыр во най Ар-

міі, асвят ля лі ва ен ныя па дзеі, якія ад бы ва лі ся ў той час. 

Га зе ты пра еха лі праз па ло ву Еў ро пы, а пас ля за кан чэн ня 

вай ны пад шыў ка не каль кі дзе ся ці год дзяў за хоў ва ла ся ў 

Гер ма ніі. Так са ма не каль кі ну ма роў га зе ты «Чыр во ная 

Ар мія» ня мец кі да след чык пе ра даў у Бе ла рус кі му зей 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

Ба зар ны дзеньБа зар ны дзень


