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На зва ная шко ла раз мя шча ец ца 

ў бу дын ку па чат ку мі ну ла га ста год-

дзя, які «за поль скім ча сам» вы кон-

ваў ро лю са цы яль на га аб' ек та пад 

наз вай Дом лю до вы. Бы ло неш та 

на кшталт клу ба. А ў ся рэ дзі не 70-х 

га доў дом ад да лі пад дзі ця чую му-

зыч ную шко лу. За гэ ты час бу ды нак 

пе ра жы ваў ра мон ты, пэў нае аб наў-

лен не, але ж да 2013 го да ён прый-

шоў у за ня пад. Ме на ві та ў 2013-м 

зроб ле ны здым кі, якія за хоў ва юц ца 

ў ад мыс ло вым аль бо ме, каб па раў-

наць, што бы ло «да» і «пас ля». У 

асоб ных мес цах сце ны, столь, ву-

чэб ныя кла сы та кія, што гля дзець 

страш на: дзір кі ў пад ло зе, аб сы па-

ная тын коў ка, цём ныя раз во ды на 

сце нах.

Вя до ма, гро шы на асноў ны ра-

монт вы дзе ліў рай вы кан кам. За 

бюд жэт ныя срод кі па тын ка ва лі і па-

фар ба ва лі сце ны, пра вя лі ва ду, зра-

бі лі ка на лі за цыю. Бы лое пад соб нае 

па мяш кан не ў пад да шку пе ра тва-

ры лі ў дру гі па верх. Там раз мяс ці лі 

ка бі не ты ды рэк та ра шко лы і яго на-

мес ні ка, а пер шы па верх поў нас цю 

ад вя лі пад ву чэб ныя кла сы і сту дыі. 

Але ўсё роў на пас ля пра ве дзе на га 

ра мон ту шко ла вы гля да ла б над-

звы чай сціп ла.

— Ад ной чы спе цы я ліс ты ар га-

ні за цыі, якая ра бі ла ра монт у ка лі-

до ры, пры вез лі лі но ле ум — ус па-

мі нае ды рэк тар шко лы Ва дзім 

ГА ЛОЎ ЧЫК. — Вы свет лі ла ся, што 

па клас ці яго каш туе амаль столь кі, 

каль кі са мо гэ та па крыц цё. І та ды 

мы ад мо ві лі ся ад па слуг май строў. 

Зра бі лі ўсё са мі, а за сэ ка ном ле-

ныя гро шы ад ра ман та ва лі сцэ ну і 

там бур.

За ха це ла ся так са ма ажы віць 

сце ны ў ка лі до рах. Ідэі на ра джа лі ся 

ад на за ад ной. Школь ныя мас та кі 

іх па сту по ва ўва саб ля лі ў жыц цё. 

Так з'я ві лі ся скрып ка з пад свет-

кай, сця на са ста ры мі квар та ла мі ў 

кла се кам п'ю тар най гра фі кі. На ват 

дзве ры ў ту а лет ны па кой ту тэй шыя 

пра фе сі я на лы вель мі ары гі наль на 

раз ма ля ва лі.

— У нас пра цу юць над звы-

чай твор чыя лю дзі, — пра цяг вае 

на мес нік ды рэк та ра Ан жа лі ка 

ТЫ СЕ ВІЧ. — Анд рэй Бе ля коў, 

вы клад чык кам п'ю тар най гра фі кі, 

На тал ля Фяд ко віч, вы клад чык вы-

яў лен ча га мас тац тва — га лоў ныя 

аў та ры і на тхняль ні кі ра бо ты па 

ства рэн ні кар цін і ін тэр' ераў.

Ары гі наль на аформ ле ны тут 

кож ны клас, і пры гэ тым усё зроб ле-

на функ цы я наль на. У до ме па мяш-

кан ні зу сім не вя лі кія. Та му ўмуд ры-

лі ся зра біць на гляд насць, шуф ляд-

кі для кож на га на ву чэн ца так, каб 

яны зай ма лі мі ні мум мес ца. «Та кую 

мэб лю, ві даць, ні дзе не за ка жаш, — 

раз ва жае Ва дзім Га лоў чык, — 

ды яшчэ за та кі кошт».

Вар та ска заць, што шко ле па-

шан ца ва ла з ра бо чым, які пра цуе 

ў шта це на ву чаль най уста но вы. 

Пра Вік та ра Стэ цэн ку ка жуць, што 

ў яго за ла тыя ру кі. Ён умее фак-

тыч на ўсё. На прык лад, ка лі спат-

рэ бі ла ся для ка бі не та вы яў лен ча га 

мас тац тва зра біць дош ку, якая вы-

соў ва ец ца, Вік тар Ула дзі мі ра віч ты-

дзень муд рыў ва ўлас ным га ра жы, 

але ме ха нізм змай стра ваў. Ця пер 

пе да гог на ціс кае на спе цы яль ны 

ры ча жок, дош ка вы яз джае і ста-

но віц ца да ступ най для пра гля ду з 

кож най пар ты, а пас ля за ня ткаў яна 

за яз джае на мес ца і амаль не вы-

тыр кае са сця ны і не пе ра шка джае 

пра хо ду. І та кіх пры кла даў мож на 

знай сці ледзь не ў кож ным ку точ ку 

шко лы.

Ка лі зболь ша га пры бра лі ўнут-

ры, узя лі ся за двор і знеш ні вы гляд 

бу дын ка. Зра бі лі но вы га нак. Да-

рож ку ад брам кі так са ма вы кла да-

лі пліт кай сва і мі сі ла мі, каб тан ней 

бы ло. І брам ка тут асаб лі вая, з вы-

ка ва ны мі му зы ка мі. Зроб ле на яна 

ўмель ца мі.

— Пры га жосць за ра жае і здоль-

ная да ваць на ступ ную рэ ак цыю, — 

лі чыць Ан жа лі ка Ты се віч. — Ка лі 

зра бі лі пер шыя кро кі на шля ху да 

па ляп шэн ня і ўпры го жан ня ін тэр'е-

ра, то за ха це ла ся ла гіч на га пра ця-

гу. Та кім чы нам ад на ці ка він ка ста-

но віц ца трамп лі нам для з'яў лен ня 

дру гой. А шлях ад ідэі да ўва саб-

лен ня на паў няе жыц цё да дат ко вым 

па зі тыў ным змес там. Вось, ска жам, 

у служ бо вых ка бі не тах ста я лі звы-

чай ныя крэс лы. Ку пі лі па ра ло ну, 

тка ні ны, аб цяг ну лі іх, і, ка лі лас ка, 

гэ та ўжо стыль ная мэб ля.

— Га лоў нае, што дзе ці з боль-

шай ах во тай ста лі на вед ваць па-

пры га жэ лую шко лу і доў га тут 

за трым лі ва юц ца, — усмі ха ец ца 

Ва дзім Ле а ні да віч — Ча сам на ват 

да во дзіц ца на па мі наць, што ву чэб-

ны дзень скон чыў ся.

Ця пер у Це ля хан скай шко ле мас-

тац тваў зай ма ец ца 141 школь нік з 

Це ля ха наў і дзя сят ка на ва коль ных 

вё сак. Вы ха ван цаў гэ тай вяс ко вай 

шко лы ве да юць у мно гіх кра і нах 

све ту. У скар бон цы ту тэй шых ба я-

ніс таў — Гран-пры, пер шыя мес цы 

са мых роз ных прэ стыж ных кон кур-

саў. Сё лет няя вы пуск ні ца Яў ге нія 

Кры валь з Вя лі кай Га ці пе ра ма га ла 

ў між на род ных кон кур сах, дзе спа-

бор ні ча лі па 400 і больш удзель ні-

каў. І кож ны год тут пад рас та юць 

но выя му зыч ныя зо рач кі. А ня даў на 

з да па мо гай рай вы кан ка ма і спон-

са раў на бы лі пра фе сій ны ба ян, з 

якім мож на вы хо дзіць на сцэ ну фак-

тыч на лю бо га кон кур су аль бо агля-

ду. Апош няе, вя до ма, ста ла но вым 

сты му лам для ра бо ты. Тым больш 

у та кой пры го жай шко ле.

У кан цы на шай су стрэ чы па ці-

ка ві ла ся ў ды рэк та ра Ва дзі ма Га-

лоў чы ка, ці не пры кід ваў ён пры-

бліз на, коль кі каш та ва лі б ра монт 

і аздаб лен не шко лы, каб на ўсю 

ра бо ту най ма лі май строў. «Не, — 

ска заў Ва дзім Ле а ні да віч, — на ват 

не за дум ваў ся. У нас за год бы вае 

25—30 пе ра мог на між на род ных 

кон кур сах. Вось гэ тыя ве лі чы ні ці-

ка вей лі чыць».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Іва цэ віц кі ра ён.

СТВА РЫЦЬ ПРЫ ГА ЖОСЦЬ 
БЕЗ ГРО ШАЙ

Бу ды нак шко лы.

— Трэ ба ез дзіць на між на род-

ныя кніж ныя вы стаў кі. Каб, па-

пер шае, прад стаў ляць там на шу 

кра і ну і на ша кні га вы дан не, бо 

яно ад мет нае. Дзе б ні па каз ва лі 

бе ла ру сы свае кні гі — яны заў сё-

ды зна хо дзяць вод гук, ад зна ча-

юц ца, за ўва жа юц ца, уда стой ва-

юц ца ўзна га род; па-дру гое, гэ та 

трэ ба і на шым кні га вы даў цам, 

бо, як ка жуць, іх су стрэ чы кор-

мяць. Трэ ба гля дзець за тэн дэн-

цы я мі раз віц ця кні га вы да вец-

кай дзей нас ці, асаб лі ва ў век 

но вых тэх на ло гій, — за зна чыў 

на чаль нік упраў лен ня вы да-

вец кай і па лі гра фіч най дзей-

нас ці Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 

Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ. — 

І пры ем на ад зна чыць, што ця пер 

мы ідзём у па трэб ным кі рун ку. 

І ро ля дзяр жа вы ў нас у гэ тым пы-

тан ні вя лі кая, та му што не ве даю 

ін шых кра ін, дзе б дзяр жа ва так 

пад трым лі ва ла кні га вы да вец кую 

вы твор часць. А нам, твор чым 

лю дзям, вель мі важ на ад чу ваць 

та кую грун тоў ную плат фор му, на 

якой мы па він ны рэа лі зоў ваць 

но выя ідэі, ства раць но выя кні гі. 

Якія, у сваю чар гу, са праў ды год-

на прад стаў ля лі б на шу кра і ну і 

бы лі б зра зу ме лыя і да ступ ныя 

для чы та ча.

У Турк ме ні ста не кні гі бе ла-

рус кіх вы да вец тваў бы лі прад-

стаў ле ны ў сямі на мі на цы ях і ў 

пяці з іх ад зна ча ны спе цы яль-

ны мі дып ло ма мі. Акра мя маг чы-

мас ці па ка заць ся бе і пе ра няць 

во пыт сва іх ка лег у ін шых кра і-

нах, па вы ні ках па ез дак мож на 

га ва рыць і пра перс пек ты ву да-

лей ша га су пра цоў ніц тва з кож-

ным бо кам.

— Доб ра гэ та ці кеп ска, але 

сён ня біз нес іс нуе ва ўсіх сфе-

рах на ша га жыц ця. У тым лі ку 

і ў кніж най вы твор час ці. Але ў 

боль шас ці кра ін СНД усё ж такі 

ка лі га во рым пра куль ту ру, то 

не аба вяз ко ва ад ра зу га ва рыць 

пра біз нес. На прык лад, у чым ка-

рысць для нас ад чар го вай па-

езд кі ў Турк ме ні стан? Упер шы-

ню быў там у 2009 го дзе, і та ды 

турк ме ны ар га ні за ва лі кніж ную 

вы стаў ку, дзе бы лі і бе ла рус кія 

кніж кі, і я ба чыў ся род прад стаў-

ле ных кніг вы дан ні 80-х га доў. 

Гэ та зна чыць, што пра су час ную 

бе ла рус кую лі та ра ту ру турк ме ны 

прос та не ве да лі. А сён ня ка лі мы 

пры яз джа ем ту ды, то нам па ста-

ян на па каз ва юць лі та ра тур ныя 

ча со пі сы, дзе дру ку юць у тым лі-

ку і су час ных бе ла рус кіх пісь мен-

ні каў. І гэ та свед чан не на яў нас ці 

куль тур на га аб ме ну па між на шы-

мі кра і на мі. Бо мы ў на шых га зе-

тах, ча со пі сах так са ма дру ку ем 

іх аў та раў, — па дзя ліў ся сва і мі 

дум ка мі пад час су стрэ чы ды рэк-

тар вы да вец тва «Мас тац кая лі-

та ра ту ра» Алесь БА ДАК.

Што да ты чыц ца па езд кі на 

Маль ту, то тут свае ўра жан ні 

і вы сно вы. Гэ тую кра і ну на ша 

дэ ле га цыя кні га вы даў цоў на ве-

да ла ўпер шы ню. Пра вя лі шэ раг 

су стрэч, па на зі ра лі за во пы там, 

прэ зен та ва лі шэ раг бе ла рус кіх 

вы дан няў і да сяг ну лі пэў ных 

да моў ле нас цяў ад нос на су пра-

цоў ніц тва. Як ад зна чы ла ды рэк-

тар вы да вец тва «Бе ла рус кая 

эн цык ла пе дыя імя П. Броў-

кі» Воль га ВА НІ НА, ін та рэс з 

маль тый ска га бо ку вы клі ка ла 

за пра шэн не на Мін скі між на род-

ны кніж ны кір маш, а так са ма на 

між на род ны сім по зі ум лі та ра та-

раў «Пісь мен нік і час». Ёсць іма-

вер насць і вы ха ду пе ра кла даў 

роз най тэ ма ты кі з маль тый скай 

мо вы на бе ла рус кую аль бо рус-

кую. На прык лад, мож на ча каць 

пе ра кла ды ка зак для дзя цей і 

ін шыя тво ры.

Але на ДРАП КО.

«МІ ЛА ГУЧ НАЕ, ЗВОН КАЕ, 
РОД НАЕ СЛО ВА!..»

Пра цяг кніж най се рыі вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» 

«100 вер шаў» — збор нік на род на га паэ та Бе ла ру сі Ні ла 

Гі ле ві ча «Мая му за — бе ла-

ру сач ка».

На га да ем, што се рыя кніг, пры-

све ча ных най леп шым зда быт кам 

ай чын най паэ зіі, се рыя, у збор-

ні кі якой ува хо дзіць заўж ды не 

бо лей за 100 тво раў, вы да ец ца 

з 2017 го да. Ужо ўба чы лі свет кні гі 

Мі ха ся Страль цо ва, Пі ме на Пан-

чан кі, Яў ге ніі Яні шчыц, Ар ка дзя 

Ку ля шо ва, Ге на дзя Бу раў кі на, а 

так са ма ка лек тыў ныя збор ні кі.

«Мая му за — бе ла ру сач ка» 

Ні ла Гі ле ві ча ад кры ва ец ца вер-

шам, які быў на пі са ны ў 1947 го-

дзе, — «Пер шая клят ва (Род ная 

мо ва)». А за вяр ша ец ца ка рот кім, 

ла ка ніч ным вер шам з 2000 го да — «Вы, пэў на, лі чы це...» «Вы, пэў-

на, лі чы це, што ў гэ ты свет / Я і прый шоў для ба я во га чы ну. / О не, 

сяб ры! Мне Бо жы за па вет / Быў ін шы — сла віць сон ца і жан чы ну. / 

Але Ра дзі мы ўкры жа ва ны лёс, / І для са мо га Бо га не ўспа дзеў ку, / 

Маю ду шу на ба ры ка ды ўзнёс, / Дзе і тра пе чац ца яна на дрэў ку».

На род ны па эт Бе ла ру сі Ніл Гі ле віч па кі нуў пас ля ся бе ба га тую 

твор чую спад чы ну. Дзя сят кі кніг вер шаў, па эм і сён ня зна хо дзяц-

ца ў по лі зро ку бе ла рус ка га чы та ча. На ват зу сім не паэ тыч ны час, 

ка лі кні гі з вер ша мі ма юць не вя лі кія ты ра жы, не за бі рае ўва гу ад 

са праўд най паэ зіі. І кні гі, па доб ныя да збор ні ка «Мая му за — бе-

ла ру сач ка», па вер це, чы та юц ца як адзін су цэль ны твор. Твор, дзе 

га лоў ным пер са на жам з'яў ля ец ца род ная кра і на — Бе ла русь.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

У РЭЧЫШЧЫ 
СУ СВЕТ НЫХ ТРЭНДАЎ

ХVІ Між на род ны фес ты валь 

сту дэнц кіх і ма ла дзёж ных 

тэ ат раў «Тэ ат раль ны ку фар, 

БДУ-2019» стар туе 19 ліс та-

па да. Асноў ныя тэ ат раль ныя 

дзе ян ні раз гор нуц ца на сцэ нах 

Мін ска ця гам тыд ня.

Сё ле та пра гра ма «Тэ ат раль на га 

ку фа ра, БДУ-2019» уклю чае 14 ама-

тар скіх і пра фе сій ных спек так ляў, 

у якіх за дзей ні ча на больш за 150 

ар тыс таў з дзевяці кра ін: Ін да не зіі, 

Не па ла, Гру зіі, Бе ла ру сі, Поль шчы, 

Укра і ны, Ра сіі, Фран цыі і Эс то ніі.

Сёлета бу дзе зроб ле ны ак цэнт 

на плас тыч ных па ста ноў ках без 

слоў, у якіх асноў ны змест пе-

рад аец ца праз ру хі це ла. Ад крые 

пра гра му гэ та га цык ла спек такль 

«Пра бе лы» тэ ат ра тан ца «Ад люст-

ра ван не» БДУ ІР.

Пад час фес ты ва лю прой дзе се-

рыя «чы так» су час най бе ла рус кай 

дра ма тур гіі. Тры рэ жы сё ры па ста вяць 

з удзель ні ка мі фес ты ва лю тры су час-

ныя бе ла рус кія п'е сы на трох роз ных 

мо вах. Кі раў ні ком пра ек та вы сту піць 

пе да гог, ак цёр, рэ жы сёр тэ ат ра «На 

бал ко не» БДУ Анд рэй Са ўчан ка.

Спе цы яль ным гос цем фес ты ва лю 

ста не Тбі ліс кі дзяр жаў ны тэ атр кі на ак-

цё ра імя М. Ту ма ніш ві лі. Ак цё ры тэ ат-

ра па ка жуць 24 ліс та па да спек такль 

«Лы сая спя вач ка» па вод ле п'е сы 

Э. Іа нэс ка. Па ста ноў ка бы ла ўда сто-

е на роз ных між на род ных уз на га род, 

ся род якіх прыз па пу ляр на га Эдын-

бург ска га фес ты ва лю мас тац тваў.

Ад ным з са мых ві до вішч ных дзе-

ян няў абя цае стаць тра ды цый ны 

пра ект «Ку фар-іn-Mоtіоn». За ты-

дзень «з ну ля» бу дзе пад рых та ва ны 

ары гі наль ны спек такль з ак цё ра мі з 

роз ных кра ін. У гэ тым се зо не яго па-

ста ноў ка прой дзе пад кі раў ніц твам 

рэ жы сё ра ма ла дзёж на га тэ ат ра 

«Ко ла» і Цэнт ра куль ту ры «Ві цебск» 

Ула дзі сла ва Цві кі. Прэ зен та цыя ад-

бу дзец ца 24 ліс та па да на цы ры мо ніі 

за крыц ця фес ты ва лю. Пе ра мож цу 

«Тэ ат раль на га ку фа ра, БДУ-2019» 

па тра ды цыі вы зна чыць гля дач. 

А жу ры дасць па ста ноў кам пра фе-

сій ную ацэн ку.

Фес ты валь «Тэ ат раль ны ку-

фар» пра во дзіц ца ў БДУ з 2004 го-

да. Што год на ме ра пры ем ства збі-

ра ец ца да 20 тэ ат раў, больш за 

250 удзель ні каў з роз ных кра ін све ту і 

12 ты сяч гле да чоў. За га ды іс на ван ня 

ў фес ты ва лі ўзя лі ўдзел 230 тэ ат раў 

з 65 кра ін све ту.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Кні га вы дан неКні га вы дан не

5—6 ліс та па да прай шлі ХІ ІІ Між на род ная вы стаў ка-кір маш 

і на ву ко вая кан фе рэн цыя «Кні га — шлях су пра цоў ніц тва 

і пра грэ су» ў Турк ме ні ста не, а 6—10 ліс та па да на шы 

кні га вы даў цы ўзя лі ўдзел у Маль тый скім між на род ным 

кніж ным фес ты ва лі. Які мі бы лі сё лет нія ўра жан ні і 

што атры ма ла ся ў вы ні ку су стрэч, пе ра моў з ка ле га мі 

за меж ных кра ін — рас ка за лі пад час прэс-кан фе рэн цыі.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік Незвычайны спек такль


