
Ся род іх пар кі Паў-

ла ва, Уга Ча ве са і 

Ку ра соў шчы на. Рэ-

кан струк цыя пер ша га 

па ча ла ся ўжо ле тась: 

у пар ку па бу да ва на 

пля цоў ка для вар каў-

та, на якой ужо кі піць 

трэ ні ро вач ная і спа-

бор ніц кая ра бо та.

Спры яль нае на двор'е ця-

пе раш няй вяс ной да зво лі ла 

пра цяг нуць ра бо ту. Дру гі 

этап рэ кан струк цыі ўклю-

чыў у ся бе доб ра ўпа рад ка-

ван не тэ ры то рыі пло шчай 

больш за чатыры гек та ры 

ўздоўж ву лі цы Лю бі ма ва. 

Ме на ві та там зна хо дзіц-

ца га лоў ны ўва ход у парк 

і пло шча для пра вя дзен ня 

ма са вых ме ра пры ем стваў. 

Тра ды цый на жы ха ры Мас-

коў ска га ра ё на збі ра юц ца 

ў гэ тым мес цы, каб ад свят-

ка ваць рэс пуб лі кан скія і 

га рад скія свя ты, та му ўва-

ход ныя ва ро ты з'яў ля юц-

ца важ ным эле мен там рэ-

кан струк цыі. Там з'я вяц ца 

но вая сцэ ніч ная пля цоў ка, 

мес ца для ўста ноў кі па віль-

ё наў роз ніч на га ганд лю, 

пля цоў кі для ад па чын ку, 

смец це вых кан тэй не раў і 

бія пры бі раль няў. Так са ма 

бу дзе па леп ша на якасць 

асвят лен ня тэ ры то рыі.

Трэ ці этап рэ кан струк-

цыі пар ку Паў ла ва па ві нен 

за вяр шыц ца ў 2019 го дзе. 

Гэ ты пус ка вы комп лекс 

уклю чае ў ся бе доб ра ўпа-

рад ка ван не ас тат няй тэ-

ры то рыі, бу даў ніц тва спар-

тыў ных пля цо вак для гуль-

ні ў ва лей бол і бас кет бол, 

спе цы яль на ад ве дзе ных 

мес цаў для гуль ні ў шах ма-

ты і шаш кі. Да рэ чы, спар-

тыў ныя ме ра пры ем ствы ў 

пар ку Паў ла ва пра хо дзяць 

рэ гу ляр на і ця пер. На прык-

лад, на мі ну лых вы хад ных 

ад мі ніст ра цыя Мас коў ска га 

ра ё на ар га ні за ва ла ў пар-

ку спа бор ніц твы па ве ла-

бія тло не. Для ста лі цы гэ та 

но вы від спар тыў на га баў-

лен ня воль на га ча су, ра ней 

па доб ных тур ні раў не пра-

во дзі ла ся.

Так са ма за вяр шаль ны 

этап рэ кан струк цыі пра ду-

гледж вае ства рэн не ве ла-

да ро жак з ве ла ста ян ка мі, 

бе га вую сцеж ку зда роўя з 

аб ста ля ва ны мі гім нас тыч-

ны мі пля цоў ка мі. На ўчаст-

ку пар ку па ву лі цы Кас ма-

на ўтаў па він на з'я віц ца ага-

ро джа, а на бя рэж ныя ра кі 

абя ца юць зра біць больш 

зруч ны мі і прыгожымі. Да-

рэ чы, пла ну ец ца, што ў 

пар ку з'я вяц ца яшчэ і пір сы, 

пе ша ход ныя мас ты і спе цы-

яль ныя пля цоў кі для спус ку 

да ва ды. Прой дзе рэ кан-

струк цыя кас ка да-кры ні цы 

і дэ ка ра тыў на га ру чая. Што 

не ма ла важ на для буй но га 

ра ё на і па пу ляр на га пар ку, 

ка ля яго ство раць аў та ста-

ян ку.

Што да ты чыц ца яшчэ 

двух аб' ек таў ста лі цы, пра-

ект бу даў ніц тва пар ку Уга 

Ча ве са пла ну ец ца ажыц-

ця віць у 2019 го дзе, там 

пра цяг нуць ства раць пе-

ша ход ныя су вя зі, сіс тэ му 

асвят лен ня, зро бяць пля-

цоў кі пад ста цы я нар ныя 

ат рак цы ё ны. Мяр ку ец ца, 

што дзі ця чыя і пад лет ка выя 

ат рак цы ё ны для зруч нас ці 

тэ ры та ры яль на бу дуць па-

дзе ле ныя.

У пла ны рэ кан струк цыі 

пар ку Ку ра соў шчы на ўва-

хо дзіць аб наў лен не пе ша-

ход ных су вя зяў, асвят лен не 

ма лых ар хі тэк тур ных фор-

маў. Пла ну ец ца так са ма 

раз віць інф ра струк ту ру 

пар ку, ства рыць спар тыў-

ныя пля цоў кі, мес цы для 

ма са вых гу лян няў з маг-

чы мас цю ўста ноў кі на ва-

год няй ёл кі. Маг чы ма, на 

тэ ры то рыі пар ку з'я вяц ца 

так са ма ве ла да рож ка і лы-

жа ро лер ная тра са.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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Мес ца для ду шы, 
ад па чын ку і спор ту

У 2018—2019 га дах у шэ рагу пар каў Мінска ча ка юцца зме ны

Н
А пля цоў цы па ву лі цы Ма ту се ві-

ча ў Мін ску з'я ві ла ся не звы чай-

ная ін ста ля цыя. Яна зроб ле на з 

драў ля ных пад до наў і ка бель ных шпу-

лек, якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў не ха-

рак тэр най якас ці і пры цяг ва юць ува гу 

сва ёй яр кас цю і на віз ной.

Зда ва ла ся б, як мож на з та кіх што дзён ных 

і сум ных ма тэ ры я лаў, як бу даў ні чыя пад до ны 

і пус тыя шпуль кі ад ка бе ляў, зра біць штось ці 

ці ка вае? Аказ ва ец ца, мож на. Мас та кі з пра-

ек та «Арт-са ла та & Хат ні ачаг» па спра ба ва лі 

да ка заць, што са мыя звы чай ныя прад ме ты, 

скам па на ва ныя не звы чай ным чы нам, здоль-

ныя пе ра тва рыц ца ў мас тац кія тво ры.

Уся го ін ста ля цый сем, і пра ца ва лі над 

імі адзі нац цаць мас та коў. Вель мі ці ка ва 

гля дзець на фі гу ры, якія ўзнік лі ў вы ні ку іх 

твор час ці. То гэ та дзіў най фор мы, але доб-

ра вя до мы ве ла сі пед. Толь кі твор на зва лі 

«Ве се ла пед», што так са ма да дае ці ка вас ці. 

То вы са чэз ная пі ра мі да са шпу лек. То дзіў-

най, але па цеш най фор мы лаў ка, зроб ле ная 

ў вы гля дзе ча ты рох ву голь ні ка. Да рэ чы, на 

яе мож на пры сес ці і ад па чыць, а не толь кі 

па лю ба вац ца як тво рам мас тац тва. Бе ла-

рус кія мас та кі (а гэ та Юрась Мац ко, Сяр гей 

Гры не віч, Алесь Фа лей, Алесь Тру саў, Змі-

цер Сур скі, Кі рыл Ку хар чук і Ва лян-

цін Борз ды), са праў ды, пры кла лі ўсе 

свае твор чыя на ма ган ні і фан та зію, 

каб зра біць неш та не звы чай нае і, га-

лоў нае, з лю боўю да Мін ска.

Жы ха ры ста лі цы, зда ец ца, ад ка-

за лі ім уза ем нас цю: яны цэ лы мі сем'-

я мі пры хо дзяць раз гля даць скульп ту-

ры і фа та гра фа вац ца на іх фо не. Ну 

а дзе ці хут ка асво і лі но вы ін тэр' ер 

і на ўсю моц экс плу а ту юць не звы-

чай ныя «цац кі». Ад зна чым, што пра-

ект і ства раў ся з мэ тай раз на ста іць 

жыц цё га ра джан, пры ўнес ці ў яго 

све жыя фар бы. І, мяр ку ю чы па той 

ува зе, якую вы клі кае ідэя мас та коў, 

з па стаў ле най за да чай яны спра ві лі-

ся бліс ку ча.

А вось прык лад так са ма су час на га ву-

ліч на га мас тац тва, толь кі кры ху ін ша га кі-

рун ку. На ву лі цы Ля шчын ска га не па да лёк 

ад стан цыі мет ро «Кун цаў шчы на» на сця не 

12-па вяр хо ва га до ма з'я віў ся парт рэт ма-

ла до га ча ла ве ка. Пра ца над ма люн кам, ці 

як інакш на зы ва юць па доб ныя на сцен ныя 

гра фі ці — му ра лам, па ды хо дзіць да свай го 

ла гіч на га фі на лу: вы ява амаль што за вер-

ша на і вы ка на на ва ўвесь рост, мож на са бе 

ўя віць маш таб гі ган та!

Аўтар гэ тага не звы чай нага ма лю нка — 

мас так з Аў стра ліі Фін та на Мэ гі. На тхнё ны 

пры га жос цю, утуль нас цю і спа ко ем Бе ла ру-

сі, а так са ма творчасцю мяс цо вых мас та коў, 

ён вы ра шыў зра біць унё сак у ста ліч нае ву-

ліч нае мас тац тва. У якас ці ма дэ лі Фін та на 

вы ка рыс таў мінск ага школь ні ка. Ча му? Па 

сло вах мас та ка, у сва ёй ра бо це ён хо ча ад-

люст ра ваць мі ну лае, су час насць і бу ду чы ню 

Бе ла ру сі, а так са ма тое, што кра і на хут ка 

раз ві ва ец ца і ідзе на пе рад. А хто, як не ма-

ла ды ча ла век, сім ва лі зуе ўсе гэ тыя якас ці? 

У ру ках хло пец тры мае па пя ро вую птуш ку, 

якая сім ва лі зуе імк нен не да вы шы ні, а за 

яго спі най — цень, у якім ад бі ва ец ца мі ну лае 

кра і ны, яе ма ну мен таль ная ар хі тэк ту-

ра і ве ліч ная су час насць.

Як па ве да міў удзель нік твор ча га 

пра ек та Ра ман, па за вяр шэн ні гэ та га 

му ра ла ка ман да га то вая рас па чаць 

ра бо ту над ін шым пра ек там. Яшчэ 

адзін ма лю нак на фа са дзе шмат па-

вяр хо ві ка ў хут кім ча се з'я віц ца не-

па да лёк, ба ла зе ад мі ніст ра цыя Фрун-

зенскага ра ё на ідзе на су страч ідэ ям 

ву ліч ных мас та коў. А ча му ж не іс ці? 

Па доб ныя пра ек ты пры кмет на ўпры-

гож ва юць на ша жыц цё, пе ра тва ра юць 

што дзён насць у свя та і до раць лю дзям 

вы ключ на ста ноў чыя эмо цыі.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ, 

Воль га АНУФ РЫ Е ВА



Но выя кні гіНо выя кні гі  

ЖЫЦ ЦЁ — 
ЗА ГАД КА ВЫ ПА ЛЁТ

Кніж ная се рыя вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» 

«100 вер шаў» па поў ні ла ся но вым збор ні кам.

«І кож ны дзень — га-

ра чы вы рай // Здзіў лен-

няў, ра дас ці, кла пот. // 

Так я іду на го лас лі ры, 

// Дзе ўсё — фан та зія, 

па лёт. // Які зайз дрос-

ны свет паэ та — // З ня-

бач ных пром няў воб раз 

ткаць, // І — за мі раць на 

схі ле ле та, // І ў воль ным 

сло ве ўваск ра саць!». 

Сё ле та паэ тэ се Яў ге-

ніі Яні шчыц споў ні ла ся б 

70 га доў. Уся го толь кі 

сем дзе сят!.. А яна пай-

шла з жыц ця, па кі нуў шы 

шчы рыя, шчод рыя на 

крас кі вер шы, аж у 1988 го дзе. Пай шла, лі чы, зу сім ма ла дой. 

І па спе ла за ад ве дзе ны ёй час пры вя заць да ўлас ных ад крыц-

цяў чы та ча. Бы ла ад зна ча на ка ле га мі, ула да мі, атры ма ла 

Дзяр жаў ную прэ мію Рэс пуб лі кі Бе ла русь, прэ мію Ле нін ска га 

кам са мо ла Бе ла ру сі, бы ла і за ста ец ца най вя лік шай зор кай 

бе ла рус кай на цы я наль най паэ зіі.

Жыц цё, дак лад ней — сы ход з жыц ця фі зіч на га, Яў ге ніі 

Яні шчыц аб рам ля юць роз ныя ле ген ды. І ўсе яны ні чо га не 

вар тыя, ка лі гар та еш кні гу вер шаў і трап ля еш у па лон вы най-

дзе ных, за ўва жа ных паэ тэ сай слоў. Ка лі яе сар дэч ныя рыт мы 

кра на юць і твае ду шу і сэр ца. «Ты па кліч мя не. Па за ві. // Там 

за блу дзім ся ў хмель ных тра вах. // Па чы на ец ца ўсё з люб ві, // 

На ват са мая прос тая ява. // І та ды ду шой не кры ві // На да ро зе 

жыц ця шы ро кай. // Па чы на ец ца ўсё з люб ві...»

Кні гу «Ка хан ня сад і лас таў ка вяс ны» ўклаў па эт і га лоў ны 

рэ дак тар вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» Вік тар Шніп. 

Ілюст ра цы я мі да збор ні ка слу жаць рэ пра дук цыі кар цін мас та-

ка Мі ка лая Ка за ке ві ча. Ры гор Бя роз кін у рэ цэн зіі на пер шую 

кні гу паэ тэ сы на пі саў: «Пер шая кні га — кніж ка яс ная, све жая, 

рос ная, быц цам тая ра ні ца, з якое яна, Жэ ня Яні шчыц, і вы-

бег ла (імен на вы бег ла) у лі та ра ту ру...» Ві даць, у ліс та па дзе 

2018 го да прой дуць са мыя роз ныя свя точ ныя ме ра пры ем ствы 

ў знак 70-год дзя Яў ге ніі Яні шчыц. Бу дзем спа дзя вац ца, што 

з'я вяц ца яшчэ і но выя кні гі та ле на ві тай паэ тэ сы. А ў тым, што 

яе паэ зія за ста нец ца ў лё се бе ла рус ка га на ро да на ста год дзі, 

су мня вац ца не да во дзіц ца.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ



МАС ТАЦ ТВА ВУ ЛІЦ: 
драў ля ныя ін ста ля цыі і гі ганц кі ма лю нак 

на шмат па вяр хо ві ку
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Упры гож ва ем сталіцуУпры гож ва ем сталіцу  


