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Ста ра жыт ны род Бул га каў вя дзе сваю 

гiс то рыю з XV ста год дзя, але на iх до лю не 

вы па ла нi яр кiх пе ра мог, нi гуч ных здзяйс-

нен няў. Ды i асаб лi ва га ба гац ця (раз ба га цеў 

род толь кi ў па чат ку XIX ста год дзя). I гэ та, 

ве ра год на, не па ко i ла га на рыс тых ула даль-

нi каў Жы лiч.

— Не вар та ду маць, што сто цi на ват 

дзвес це га доў та му лю дзi бы лi iн шы мi, — 

ка жа Ула дзi слаў Ку ла ке вiч. — У дзе вят нац-

ца тым ста год дзi ду ма лi i ад чу ва лi гэ так жа, 

як у двац цаць пер шым. I гэ так жа кож на му 

ха це ла ся зда вац ца леп шым, чым ён ёсць 

на са май спра ве, — такая ўлас цi васць ча-

ла ве чай пры ро ды.

— А як раз ба га цеў род Бул га каў?

— Дак лад на не вя до ма. Але маг чы ма, 

што не абы шло ся без ка руп цыi. Пер шы 

ўла даль нiк Жы лiч, якi па чаў бу даў нiц тва 

па ла ца, быў пра ва ды ром два ран ства — 

мар шал кам. Гэ та бы ла вы бар ная па са да, 

так бы мо вiць, «гра мад ская на груз ка». 

Але яго брат быў пад ка мо ры м — чы ноў-

нi кам, якi рас па ра джаў ся зем ля мi. У прад-

стаў нi коў ро ду бы ла маг чы масць тан на 

куп ляць зям лю. Да кан ца XIX ста год дзя 

60 ты сяч гек та раў бы ло скуп ле на сям' ёй 

Бул га каў. I зям ля ста ла для ро ду кры нi цай 

ба гац ця. Iг на цiй, як ця пер ска за лi б, зай-

маў ся бiз не сам: у яго бы лi спiрт за во ды, 

цук ро выя за во ды, крух маль ныя за во ды, 

млы ны, ле са пiль нi. А пры бы так уклад ваў-

ся ў па лац.

Па лац бу да ваў ся амаль сто га доў — 

з 1823 го да да 1910-га. Зра зу ме ла, ра бо ты 

не вя лi ся бес пе ра пын на: як толь кi з'яў ля-

лi ся сва бод ныя гро шы, Бул га кi ад наў ля-

лi бу даў нiц тва. Спа чат ку бы ла ўзве дзе на 

цэнт раль ная част ка па ла ца (на гэ та спат-

рэ бi ла ся ка ля 10 га доў), по тым — ба ка выя 

кры лы, у ад ным з якiх бы ла аран жа рэя, i 

ўрэш це шы ро кi ўнут ра ны двор за мкну ла 

част ка з уяз ной ар кай-бра май. Ан фi ла ды 

па рад ных за лаў, па коi для шмат лi кай чэ-

ля дзi, да ма вы кас цёл, ста туi, бяс цэн ныя 

ка лек цыi мас тац тва, стай нi з чыс та кроў-

ны мi конь мi — для Бул га каў па лац быў па-

каз чы кам ста ту су.

— Ка лi акi нуць по гля дам па лац цал кам, 

мож на за ўва жыць, што яго част кi раз на-

стай ныя. Iх пра ек та ва лi i бу да ва лi роз ныя 

ар хi тэк та ры. Але гэ та бы лi май стры сва-

ёй спра вы, i ў цэ лым ан самбль вы гля дае 

ар га нiч на. Цэнт раль ную част ку пра ек та ваў 

сла ву ты Ка раль Пад ча шын скi. За вяр шыў 

ра бо ту над па ла цам, хут чэй за ўсё, Ста нi-

слаў Ша бу неў скi.

Па спра ча ем ся пра гус ты
Ба га тыя ся дзi бы XIX ста год дзя бу да ва лi-

ся ў аб са лют на роз ных сты лях, пад па рад-

коў ва ю чы ся толь кi гус там за каз чы ка. Па лац 

у Ко са ве — не аго ты ка, ся дзi ба ў Чыр во ным 

Бе ра зе — су месь го ты кi i ма дэр ну, а Бул га кi 

па жа да лi ўзвес цi рэ зi дэн цыю ў сты лi кла сi-

цыз му, або ам пi ру.

— Кла сi цызм до сыць прос ты ў вы ка нан нi 

i пры гэ тым вы гля дае стро га i пры го жа. Вы-

то кi сты лю — у ан тыч нас цi, у па за мi ну лым 

ста год дзi яго лю бi лi па ме шчы кi па ўсёй Ус-

ход няй Еў ро пе. Ад мi нiст ра цый ныя бу дын кi 

ў ста лiн скiя ча сы бу да ва лi ў гэ тым жа сты лi: 

так зва ны «ста лiн скi ам пiр» — вод гук мо ды 

XIX ста год дзя. Ам пiр па тра буе дак лад ных 

ма тэ ма тыч ных пра пор цый. У Жы лiц кiм па-

ла цы яны не вы трым лi ва юц ца — гэ та хут-

чэй ва ры я цыя на тэ му кла сi цыз му. Але ўсё 

ра зам вы гля дае вель мi дас ка на ла.

Iн тэр' еры ся дзiб та го ча су так са ма не 

пад па рад коў ва лi ся ды зай нер скiм сты лям — 

толь кi гус там ула даль нi каў. Гэ та на зы ва ец-

ца «гiс та рыч ны эк лек тызм». На прык лад, 

ке сон ныя сто лi, з каш тоў ных па род дрэ ва, 

з ляп нi най, вы гля да юць ба га та i эс тэ тыч на, 

i iх мож на су стрэць у ста ра даў нiх ся дзi бах з 

са мы мi роз ны мi iн тэр' ера мi i ў на шай кра i не, 

i ў Ра сii, i ў Поль шчы.

У 1970-я га ды (та ды ў па ла цы Бул га каў 

раз мя шчаў ся сель ска гас па дар чы тэх нi кум), 

ляп нi ну афар ба ва лi той фар бай, якая бы ла 

ў на яў нас цi. Сён ня, пад час рэ стаў ра цыi, тая 

фар ба зды ма ец ца, ляп нi на да гiп соў ва ец ца i 

афар боў ва ец ца ў ары гi наль ныя ко ле ры: ка-

ра ла вы, за ла ты, ня бес на-бла кiт ны, мят на-

зя лё ны.

Пад стол лю па рад ных за лаў за сты лi ў 

па лё це гры фо ны, дра ко ны, ко нi i ка ляс нi-

цы. Тут мож на ўба чыць сю жэ ты ан тыч най, 

бiб лей скай, ус ход няй i сла вян скай мi фа ло гii. 

У роз ныя га ды бу даў нiц твам i iн тэр' ера мi па-

ла ца зай ма лi ся зу сiм роз ныя лю дзi, хоць усе 

яны на ле жа лi да ро ду Бул га каў. Па ляп нi не 

на сце нах i сто лi мож на мер ка ваць пра iх 

ха рак тар i эс тэ тыч ныя по гля ды. Зра зу ме ла, 

тут пра ца ва лi вы дат ныя ды зай не ры — на-

прык лад, вя до мы мас так i скульп тар Та дэ-

вуш Рас тва роў скi. Але ды зай нер — уся го 

толь кi вы ка наў ца, а «му зы ку за маў ляе» 

той, хто пла цiць. Дзе-нi дзе ляп нi на буй ная 

i груба  ва тая — з се рыi «возь меш у ру кi — 

ма еш рэч». У iн шых за лах — тонкая, ня кiд-

кая, арыс та кра тыч ная. Маг чы ма, да аздо-

бы не ка то рых з iх пры кла лi ру ку пер шая i 

дру гая жон кi Iг на цiя Бул га ка. Абедз ве бы лi 

вы тан ча ныя арыс та крат кi — ве ра год на, iх 

род i са браў буй ную ка лек цыю мас тац тва, 

якая за хоў ва ла ся ў па ла цы i па паў ня ла ся 

на шчад ка мi.

У пер ша га ўла даль нi ка па ла ца ад дзвюх 

жо нак бы ло дзе вяць дзя цей. Па лац у рэш це 

рэшт атры маў у спад чы ну ма лод шы сын Эд-

гар. Ён ву чыў ся на аг ра рыя ў Рыж скiм по лi-

тэх нi ку ме, по тым быў сту дэн там у Штут гар це 

(Гер ма нiя). Вёў на сва iх зем лях пе ра да вую 

гас па дар ку. У Эд га ра бы лi га да валь нiк, дзе 

вы рошч ва лi ся пер сi кi, аб ры ко сы i на ват ана-

на сы, ме тэа ра ла гiч ная стан цыя i 200 гек та-

раў фрук то вых са доў. Адзiн з прад стаў нi коў 

ро ду, Ян Бул гак, быў у лi ку пi я не раў мас тац-

кай фа та гра фii (ме на вi та па яго фа та гра-

фi ях ад наў ля юц ца сён ня iн тэр' еры па ла ца). 

А апош нi ўла даль нiк ра да вой рэ зi дэн цыi, 

Эма ну iл Бул гак, быў тэ о ла гам, унi вер сi тэц-

кiм вы клад чы кам, аў та рам шэ ра гу прац па 

рэ лiгія з наў стве. З па чат кам Пер шай су свет-

най вай ны ён вы вез з рэ зi дэн цыi ў Жы лi чах 

усе каш тоў нас цi ў го рад Арол — там у Бул-

га каў так са ма бы ла не ру хо масць.

— Пер ша па чат ко ва тут бы ла вя лi кая 

бiб лi я тэ ка — 6 ты сяч та моў ру ка пiс ных i 

ста ра дру ка ва ных кнiг. Ка лек цыя ся мей ных 

парт рэ таў i жы ва пiс ных па лот наў, у тым 

лi ку пэнд зля Яна Да ме ля, Яна Кса ве рыя 

Ка неў ска га, iталь ян скiх май строў. Каш тоў-

ная ка лек цыя скульп ту ры. Брон за, мар-

мур, фар фор. 18 слуц кiх па ясоў. Ка лек цыя 

ся рэд ня веч най зброi i ан тыч на га мас тац-

тва, — пе ра лiч вае су раз моў ца.

На жаль, боль шая част ка гэ тых скар баў 

ця пер стра ча на. Сем па лот наў з ка лек цыi па-

ла ца за хоў ва юц ца ў Ар лоў скiм му зеi вы яў лен-

чых мас тац тваў. Ас тат няе бяс след на знiк ла.

Пры вi даў тут ня ма
Якi ж па лац без гiс та рыч ных анек до таў i 

ра ман тыч ных гiс то рый? У «Жы лiц кiм Вер-

са лi» ёсць за ла з мас ка ро на мi ў вы гля дзе 

тва ру жан чы ны.

— Па вод ле ад ной з вер сiй, гэ та вы ява 

пер шай жон кi Iг на цiя Бул га ка, Iза бе лы, — 

тлу ма чыць Ула дзi слаў Ку ла ке вiч. — Яна па-

мер ла ў 1831 го дзе, ка лi тут лю та ва ла эпi дэ-

мiя ха ле ры. Лi чыц ца, што ня ўцеш ны ўда вец 

за га даў скульп та ру вы ле пiць твар ка ха най. 

Зрэш ты, сму так не пе ра шко дзiў Iг на цiю Бул-

га ку не ўза ба ве ажа нiц ца з ма лод шай сяст-

рой пер шай жон кi, Тэ рэ зай.

Ёсць i iн шая вер сiя па хо джан ня «жа но-

чай мас кi». Па вод ле ле ген ды, ма лод шы сын 

Iг на цiя, Эд гар, быў за ка ха ны ў мяс цо вую 

ся лян скую пры га жу ню. Яна ад каз ва ла яму 

ўзаем  нас цю. Але ажа нiц ца з ся лян кай Эд-

гар не мог. Гэ та азна ча ла б стаць iз го ем ся-

род мяс цо вых па ме шчы каў, а для Бул га каў, 

вi да воч на, ста тус быў ад ным з най важ ней-

шых пры яры тэ таў. Ле ген да ка жа, што Эд гар 

ада слаў ка ха ную ў адзiн са сва iх да лё кiх ма-

ёнт каў, каб нi ко лi больш яе не ба чыць. Праў да 

гэ та цi не — не вя до ма, але Эд гар Бул гак нi ко-

лi не быў жа на ты i ў яго не бы ло дзя цей.

Да рэ чы, ме на вi та з гэ тай по стац цю звя-

за ны адзiн гiс та рыч ны анек дот. Пля мен нiк i 

спад чын нiк Эд га ра Эма ну iл шмат па да рож-

нi чаў i са браў ба га тую ка лек цыю ан тыч на га 

мас тац тва. У ад ным з па да рож жаў ён ку пiў 

ста ра даў нi мар му ро вы сар ка фаг i па да рыў 

яго па жы ло му Эд га ру як прад мет мас тац тва. 

Дзядзь ка ж рас ца нiў па да ру нак як аб ра зу: 

«Пля мен нi чак хо ча ў тру ну мя не па клас цi!» 

Ад бы ла ся свар ка. У вы нi ку Жы лiц кi па лац 

Эма ну i лу дзядзь ка не за вя шчаў, а пра даў.

— У свец кай хро нi цы пi са лi, што кошт 

па ла ца быў боль шы за мiль ён руб леў. На са-

май спра ве, згод на з фi нан са вай да ку мен-

та цы яй, дзядзь ка пра даў пля мен нi ку гэ ты 

ма ён так за 300 ты сяч руб леў, — рас па вя дае 

ды рэк тар му зея. — Але i гэ тая су ма ў тыя 

ча сы бы ла аст ра на мiч най.

Ста ра даў нiя па ла цы ў на род най свя до-

мас цi звя за ныя з мiс ты кай i жах лi вы мi гiс-

то ры я мi.

— Я зу сiм не згод ны, што «страш ныя 

каз кi» не аб ход ныя, — ка жа Ула дзi слаў 

Ку ла ке вiч. — Та кiя «бай кi» ў вус нах эк-

скурса  во даў — час цей за ўсё свед чан не 

та го, што на гiс та рыч ным аб' ек це не пра во-

дзi ла ся сур' ёз ная на ву ко вая ра бо та. Знач на 

цi ка вей рас каз ваць ту рыс там праў ду, а не 

каз кi. Да рэ чы, пра Жы лiц кi па лац так са ма 

ёсць бай ка, нi бы та ў ад ну з ка лон за му ра-

ва ная трох га до вая дзяў чын ка.

Ёсць та кi рас паў сю джа ны сю жэт — пад-

мур ка вая ах вя ра, тлу ма чыць су раз моў-

ца. У ран нiм ся рэд ня веч чы лю дзi не ўме лi 

доб ра бу да ваць, iн жы не рыя i ма тэ ма ты ка 

ў «цём ныя ста год дзi» бы лi за бы тыя, еў ра-

пей цам трэ ба бы ло ад кры ваць iх на но ва. 

Бу дын кi па да лi, лю дзi звяз ва лi гэ та з гне вам 

Бо жым i спра ба ва лi ўлес цiць ба гоў ах вя рай. 

Звы чай на за му роў ва лi ў пад му рак ку ры цу 

або яг ня, а ча сам i ча ла ве ка.

— Але гэ та да ты чыц ца толь кi ран ня га 

ся рэд ня веч ча. Бул га кi ж бу да ваць сваю рэ-

зi дэн цыю па ча лi ў XIX ста год дзi. Да та го ж 

нi я кая кры ва вая ах вя ра не да пу шчаль ная для 

хрысція  нi на, а Бул га кi бы лi дбай ны мi ка та лi ка мi. 

Тым больш што пер шым дой лi дам па ла ца 

быў Ка раль Пад ча шын скi, сын пры двор на га 

ар хi тэк та ра Ра дзi вi лаў, пра фе сар Вi лен ска-

га ўнi вер сi тэ та. Ён спра ек та ваў i па бу да ваў 

мност ва бу дын каў, якiя ста яць да на шых дзён. 

Да пус цiць дум ку аб «пад мур ка вай ах вя ры» 

ў су вя зi з гэ тым ча ла ве кам гэ так жа дзi ка, 

як вы ка заць зда гад ку пра па доб нае ў на шы 

днi. Та кiя ле ген ды не толь кi не ра зум ныя, але 

i шкод ныя, бо лю дзi ча сам не над та доб ра 

ве да юць гiс то рыю i бу дуць ду маць, што на 

на шай зям лi ўся го 150-170 га доў та му жы лi 

вар ва ры, якiя дзя цей у сце ны за му роў ва лi. 

На са май спра ве, паў та ру ся, лю дзi XIX ста-

год дзя нi чым ад нас у пла не ма ра лi, жа дан няў 

i па мкнен няў не ад роз нi ва лi ся.

Каб пе ра ка нац ца ў гэ тым, да стат ко ва 

па чы таць лiс ты, якiя пi са ла Тэ рэ за Бул гак 

свай му му жу Iг на цiю ў яго «ка ман дзi роў кi». 

Яна па пра ка ла му жа ў тым, што ён за над та 

шмат пра цуе, а яна ся дзiць до ма ад на, i на 

ёй — дзе цi i хат няя гас па дар ка. Зна ё ма?

Лёс па ла ца
Па лац у Жы лi чах сур' ёз на не па цяр пеў 

нi ў га ды Пер шай су свет най вай ны, нi ў Вя-

лi кую Ай чын ную — нем цы толь кi ра за бра лi 

аран жа рэю на пад сып ку да рог i вы вез лi, ад-

сту па ю чы, вы тан ча ную ста ра даў нюю мэб-

лю. У са вец кiя га ды ў сце нах па ла ца быў 

сель гас тэх нi кум, i вось та ды пом нiк па нёс 

са мыя буй ныя стра ты. Спа чат ку са сцен да-

ма во га кас цё ла бы лi збi ты ўсе анё лы. Пас ля 

па цяр пе лi пар кет ныя пад ло гi, кож ная з якiх 

бы ла тво рам мас тац тва. Яны не бы лi раз лi-

ча ны на на тоў пы сту дэн таў. По тым «у рас-

ход пай шлi» пе чы i ка мi ны. Спра ва ў тым, 

што па лац у Жы лi чах не быў пры ста са ва ны 

да та го, каб па рад ныя за лы вы ка рыс тоў ва-

лi ся ўзiм ку. У ха лод ны се зон у верх нiх за лах 

пад трым лi ва ла ся тэм пе ра ту ра 14-15 гра ду-

саў, да стат ко вая, каб не пса ва лi ся мэб ля i 

прад ме ты мас тац тва. Але сту дэн там бы ло 

хо лад на, у па лац пра вя лi па ра вое ацяп лен-

не, а аб кла дзе ныя каш тоў ны мi каф ля мi пе-

чы i ка мi ны па прос ту дэ ман цi ра ва лi (ця пер 

iх ад наў ля юць па ста ра даў нiх фа та гра фi ях). 

А по тым дай шла чар га i да сто ляў. У 1960-я 

ў не ка то рых аў ды то ры ях па чаў пра ця каць 

дах, пад час ра мон ту ке сон ныя сто лi зня лi, 

а вяр нуць на зад не змаг лi.

— З iн ша га бо ку, ка лi б па лац не ад да лi 

пад тэх нi кум, бу ды нак дай шоў бы да на шых 

дзён у знач на больш сум ным ста не, — ад-

зна чае ды рэк тар му зея. — Лю бая па бу до ва 

без лю дзей па мi рае. Ка лi гiс та рыч ны бу-

ды нак экс плу а та ваў ся, рэ кан стру я ваць яго 

пра сцей, чым за кi ну тыя па бу до вы.

Пер шая чар га рэ кан струк цыi ўжо за-

вер ша на — у ад ноў ле най част цы па ла ца 

з 2011 го да пра цуе дзi ця чая шко ла мас-

тац тваў. Дру гая чар га за вер ша на част ко ва. 

Ця пер ра бо ты вя дуц ца ў цэнт раль най част-

цы па ла ца — тут бу дуць му зей i бiб лi я тэ ка. 

Пла ну ец ца, што ўрэш це па лац зноў ста не 

та кiм, якi ён быў у 1910 го дзе. У тым лi-

ку, як спа дзя ец ца кi раў нiц тва му зея, бу дзе 

ад ноў ле ны i фран цуз скi парк ва кол па ла-

ца — з але я мi, аль тан ка мi, скульп ту ра мi i 

вы сах лым ад ме лi я ра цыi во зе рам. Ця пер 

з'я вi ла ся ўпэў не насць, што спра ва пой дзе 

хут чэй, — рэ стаў ра цый ныя ра бо ты ў па ла цы 

ў Жы лi чах зга да ныя ў рас па ра джэн нi Прэ зi-

дэн та, пад пi са ным у па чат ку лi пе ня.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ, 

фо та аў та ра.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Бо што б нi ад бы ва ла ся ў све це, Мiж на-

род ны фес ты валь «Сла вян скi ба зар» заў-

сё ды раз бу раў бар' е ры i ўма цоў ваў сяб роў-

ства на ро даў. На гэ тай сцэ не з го ду ў год 

вы сту па лi сот нi ар тыс таў роз ных на цы я-

наль нас цяў, роз ных па лi тыч ных i рэ лi гiй ных 

по гля даў, з роз ных дзяр жаў све ту. Але, ня-

гле дзя чы на мiж на род ныя кан флiк ты, мiж-

на цы я наль ныя i ўнут ры па лi тыч ныя кры зi-

сы, тут заў сё ды па на ва лi мiр, сяб роў ства i 

ўза е ма ра зу мен не. У чым сак рэт? На пэў на, 

i перш за ўсё, у куль тур ным ко дзе сла вян, 

у агуль най ты ся ча га до вай гiс то рыi прод каў 

су час ных сла вян скiх на ро даў. У ёй мы не 

зной дзем фак таў вар вар ска га раз бу рэн ня 

тра ды цый i знi шчэн ня iн шых цы вi лi за цый. 

Ёсць толь кi ства рэн не i ўза е ма ўзба га чэн не 

куль тур. Мы мiр ныя лю дзi, i мы ра бi лi i бу-

дзем ра бiць усё пры го жа i па-мiр на му», — 

за пэў нiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Та му што год «Сла вян скi ба зар» пры-

цяг вае да ся бе ўдзель нi каў i гас цей з роз-

ных кут коў пла не ты на жы ва пiс ны бе раг 

Дзвi ны — у го рад, якi ста год дзя мi на тхняў 

на твор часць вя до мых му зы кан таў, мас-

та коў, ак цё раў, якi па да рыў нам та ле на вi-

тых рэ жы сё раў i ды зай не раў, на ву коў цаў 

i кан струк та раў, спарт сме наў i трэ не раў, 

што пра сла вi лi ра дзi му на ўвесь свет, пра-

цяг нуў лi дар Бе ла ру сi.

«Як вы ве да е це, «Сла вян скi ба зар» — 

гэ та не толь кi пес нi, гэ та, вя до ма ж, га лоў-

ная сцэ на, гэ та цэнтр усiх кi рун каў, усiх 

вi даў куль тур. Пе ра ка на ны, што i сён ня 

гэ ты ам фi тэ атр са браў са мых яр кiх ар-

тыс таў, са мых доб рых i спа гад лi вых гле-

да чоў — без iх нi як. «Сла вян ска га ба за ру» 

не бы ло б без вас — та кiх, якiя пры хо дзяць 

i пры яз джа юць на гэ та свя та па по клi чы 

сэр ца, ка го аб' яд ноў вае шчы рая лю боў да 

агуль на на цы я наль най сла вян скай куль ту-

ры. Няхай фес ты валь ныя днi па до раць вам 

шмат яр кiх эмо цый, кон кур сы ад кры юць 

но выя iм ёны ў све це мас тац тва», — па жа-

даў Прэ зi дэнт i аб вяс цiў ХХIХ фес ты валь 

«Сла вян скi ба зар у Вi цеб ску» ад кры тым.

УЗ НА ГА РО ДЫ ЯК ПРЫ ЗНАН НЕ
Бе ла рус кi лi дар уру чыў прэ мii Са юз най 

дзяр жа вы ў га лi не лi та ра ту ры i мас тац тва 

i спе цы яль ную ўзна га ро ду Прэ зi дэн та Бе-

ла ру сi «Праз мас тац тва — да мi ру i ўза е-

ма ра зу мен ня».

Прэ мii Са юз най дзяр жа вы пры су джа-

ныя кi на рэ жы сё ру сту дыi «Ле та пiс» На-

цы я наль най кi на сту дыi «Бе ла русь фiльм», 

на род на му ар тыс ту Бе ла ру сi Ана то лю 

Алаю, мас тац ка му кi раў нi ку тэ ат ра-сту-

дыi кi на ак цё ра На цы я наль най кi на сту дыi 

«Бе ла русь фiльм», на род на му ар тыс ту 

Бе ла ру сi Аляк санд ру Яф рэ ма ву, аў тар ска-

му ка лек ты ву ў скла дзе сцэ на рыс та, рэ жы-

сё ра Iры ны Мар го лi най, рэ жы сё ра Ак са ны 

Чар ка са вай, рэ жы сё ра Але ны Пят ке вiч, 

рэ жы сё ра Iры ны Ка дзю ко вай.

За кож най уз на га ро дай — не толь кi 

на тхнен не, але i вя лiз ная пра ца. Лаў-

рэа  ты iш лi да пры знан ня не адзiн год, а 

та му нi ў ко га з iх ня ма га ла ва кру жэн ня 

ад пос пе хаў, за тое ёсць ад чу ван не ад-

каз нас цi i жа дан не ру шыць да лей. На-

прык лад, 13 адап та ва ных спе цы яль на 

для дзя цей гiс то рый жыц ця i твор час цi 

вя лi кiх кам па зi та раў «Каз кi ста ро га пiя -

нi на» — аду ка цый ны транс на цы я наль-

ны пра ект. У на пi сан нi муль ты плi ка цый-

на-му зыч ных бiя гра фiй Чай коў ска га, 

Мо цар та, Шу ма на, Ба ха, Пра коф' е ва, 

Вi валь дзi i iн шых су свет ных кла сi каў 

узя лi ўдзел рэ жы сё ры не толь кi з Бе ла-

ру сi i Ра сii, але так са ма з Анг лii i ЗША. 

I ўсе, за пэў нi ва юць, цу доў на ра зу ме-

лi ад но ад на го, бо раз маў ля лi на мо ве 

твор час цi. «Ця пер мы ро бiм но вы пра-

ект «Дзi ця чы аль бом» так са ма су мес на 

са сту ды яй «Бе ла русь фiльм», — ён пра 

му зы ку вя лi кiх кам па зi та раў, ство ра ную 

ад мыс ло ва для дзя цей i сыг ра ную та-

ле на вi ты мi дзець мi — ад эпо хi ба ро ка, 

ра ман тыз му да ХХ ста год дзя», — па-

дзя лi ла ся на прэс-кан фе рэн цыi лаў-

рэа  таў сцэ на рыст i прад зю сар Iры на 

МАР ГО ЛI НА.

Аляк сандр Яф рэ маў быў на мi нi ра-

ва ны на прэ мiю Са юз най дзяр жа вы не 

толь кi за цыкл тэ ат раль ных па ста но вак 

рус кай кла сi кi ў Тэ ат ры-сту дыi кi на ак цё-

ра, але i за фiль мы, пры све ча ныя Вя лi-

кай Ай чын най вай не. «Нi ко лi не ду маў, 

што бу ду зды маць на гэ ту тэ му, — пры-

зна ец ца рэ жы сёр, — маг чы ма, паў плы-

ва ла тое, што мой баць ка аба ра няў Бе-

ла русь, быў па ра не ны тут... Мне ўда-

ло ся зняць пяць кар цiн — «Снай пер. 

Зброя ад пла ты», «За мах», «Най леп шы 

ся бар сям'i», «Тан кiст» i «Не мец». I, на 

мой по гляд, сур' ёз ную га вор ку на гэ-

ту тэ му не аб ход на пра цяг ваць, бо тыя, 

хто на са мрэч ва я ваў, аба ра няў на шу 

бу ду чы ню, на жаль, сы хо дзяць. I на ша 

за да ча, дзя цей пас ля ва ен на га ча су, — 

аба ра няць ужо са му Пе ра мо гу i па мяць 

тых лю дзей, якi яе зда бы лi. Гэ та над-

звы чай маш таб ная i важ ная для ўся го 

гра мад ства за да ча».

Рэ жы сёр сту дыi «Ле та пiс» Ана толь 

Алай не мае па трэ бы ў да дат ко вым 

прад стаў лен нi — вар та зга даць толь кi, 

што яго дэ бют ная ра бо та «Не плач це 

аба мне» пра мас та ка Аляк санд ра Iса-

чо ва ста ла са мым ка са вым фiль мам у 

гiс то рыi бе ла рус кай да ку мен та лiс ты кi. 

Уся го ж на яго ра хун ку ка ля 100 фiль-

маў, над якi мi ён пра ца ваў як апе ра тар, 

сцэ на рыст або рэ жы сёр. Як жар туе сам 

Ана толь Алай, ён прай шоў усе ста дыi 

кар' ер най лес вi цы — ад асвят ляль-

нi ка да на род на га ар тыс та. «А гэ тае 

зван не зна чыць, што я раб лю i бу ду ра-

бiць фiль мы для на ро да», — за зна чыў 

рэ жы сёр.

Ра шэн нем кi раў нi ка дзяр жа вы спе-

цыяль  ная ўзна га ро да Прэ зi дэн та Бе ла ру сi 

«Праз мас тац тва — да мi ру i ўза е ма ра-

зу мен ня» сё ле та пры су джа на на род на му 

ар тыс ту Ра сii Фi лi пу Кiр ко ра ву.

Спя вак звяр нуў ся да вi цяб лян i гас-

цей го ра да па-бе ла рус ку i зга даў пер шую 

ўзна га ро ду, якую так са ма атры маў з рук 

кi раў нi ка Бе ла ру сi, — ор дэн Фран цыс ка 

Ска ры ны.

«Сён ня, у гэ ты ня прос ты час, ка лi «Сла-

вян скi ба зар» адзi ны вы жыў ся род усiх 

му зыч ных свят на тэ ры то рыi бы ло га Са-

вец ка га Са ю за, я лi чу гэ та вель мi сiм ва-

лiч ным, та му што я на ра дзiў ся ў СССР, i 

для мя не ста яць пад бе ла рус кiм сця гам i 

аба ра няць го нар кра i ны — гэ та ўсё роў на 

што аба ра няць го нар i сла ву Ра сii. Бе ла-

русь i Ра сiя заў сё ды бы лi ра зам. I тое, што 

сён ня вы ад шу ка лi маг чы масць пра вес цi 

гэ ты фес ты валь (на ват «Еў ра ба чан не» 

зда ло ся, пе ра не сла ся), — а Бе ла русь 

i «Сла вян скi ба зар» жыў, жы ве i бу дзе 

жыць! Га на ру ся сяб роў ствам з та бой, Бе-

ла русь!» — пры знаў ся Фi лiп Кiр ко раў, чым 

вы клi каў чар го выя ава цыi.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў, што, вы-

ву ча ю чы бiя гра фiю ар тыс та, i ўба чыў шы 

спiс яго ўзна га род, быў ура жа ны iх коль-

кас цю i па ду маў: чар го вая. «А по тым па ду-

маў: не, не чар го вая — гэ та мiж на род ная 

ўзна га ро да, гэ та ду шэў ная ўзна га ро да, 

сла вян ская (а ка ра нi яго — у сла вян стве). 

I ду маю: ён яе ўспры ме як са мую вы со-

кую ўзна га ро ду. У яго шмат уз на га род, i 

я ба чу яго асаб лi васць — та ко га шчы ра га 

ча ла ве ка цяж ка знай сцi ў сла вян скiм све-

це», — ад зна чыў Прэ зi дэнт.

Фi лiп Кiр ко раў, у сваю чар гу, па жар-

та ваў, што i яму ёсць да ча го iмк нуц ца: 

спя вак па куль мае зван нi на род на га ар-

тыс та Ра сii, Укра i ны, Мал до вы... Ула даль-

нiк спе цы яль най уз на га ро ды Прэ зi дэн та i 

рас па чаў сёлетні «Сла вян скi ба зар».

ДА НО ВЫХ СУ СТРЭЧ!
У афi цый най част цы га ла-кан цэр та 

«Фес ты валь уза е ма ра зу мен ня» пра гу ча-

лi вiн ша ван нi Прэ зi дэн та Ра сii Ула дзi мi-

ра Пу цi на. На ад рас фес ты ва лю па сту пi лi 

вiн ша ван нi ад кi раў нi коў дзяр жаў i ўра даў, 

па лi тыч ных i гра мад скiх дзея чаў з роз ных 

кра iн све ту. Са сцэ ны пра гу ча лi сло вы 

ўдзяч нас цi сал да там Пе ра мо гi, якія 75 га-

доў та му па да ры лi нам жыц цё, i сён няш нiм 

ге ро ям у бе лых ха ла тах.

Удзель нi кам га ла-кан цэр та ўру чы лi 

квет кi ад Прэ зi дэн та. Фi наль ным акор дам 

ад крыц ця свя та ста ла пес ня «Я люб лю ця-

бе, жыц цё!», пад час якой не ба над Вi цеб-

скам за стра ка це ла аг ня мi фе ер вер ку.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, 

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фота БелТА.

Пра гэ та рас ка заў дзяр жаў ны сак ра тар 

Са юз най дзяр жа вы Ры гор Ра по та на «Сла-

вян скiм ба за ры ў Вi цеб ску» пад час раз мо вы 

з жур на лiс та мi. Па вод ле яго слоў, ак ту аль ная 

тэ ма ад ме ны роў мiн гу зна хо дзiц ца на ста дыi 

ста ноў ча га вы ра шэн ня.

Дзень Са юз най дзяр жа вы ад быў ся ў ме-

жах мiж на род на га куль тур на га фо ру му ў гэ ту 

пят нi цу, i гэ та ўжо шмат га до вая тра ды цыя. 

Сё ле та з са юз на га бюд жэ ту на пра вя дзен не 

ме ра пры ем стваў на «Сла вян скiм ба за ры» вы-

дзе ле на ка ля 25 мiль ё наў ра сiй скiх руб лёў.

Ры гор Ра по та па дзя лiў ся пры ем ны мi 

ўра жан ня мi ад на вед ван ня Дуб ро вен ска-

га льно за во да, ла гiс тыч на га цэнт ра ў Ар-

шан скiм ра ё не. Ён ад зна чыў, што на огул 

у рам ках са юз на га су пра цоў нiц тва трэ ба 

больш ак тыў на пад трым лi ваць вы твор цаў. 

Асаб лi вая тэ ма — ува га да тых, хто пра цуе 

ў га лi не сель скай гас па дар кi. Тым больш 

што, на прык лад, вы рошч ван не i апра цоў ка 

льну — агуль ная тэ ма i для Вi цеб шчы ны, i 

для Каст рам ской воб лас цi Ра сii. Та му, без-

умоў на, бу дзе ака за на да па мо га тым, хто 

пра цуе ў гэ тай га лi не. Да рэ чы, кан цэп цыя па 

пад трым цы льно за во даў бы ла рас пра ца ва-

на яшчэ ў 2013 го дзе. На вед ван не бе ла рус-

ка га прад пры ем ства на вя ло Ры го ра Ра по ту 

на дум ку, што не аб ход на ак тыў на фар мi ра-

ваць спа жы вец кi ры нак i па пу ля ры за ваць 

якас ныя льня ныя тка нi ны, пад трым лi ваць 

на ву коў цаў, якiя мо гуць вы вяс цi но вы сорт 

з боль шай ура джай нас цю...

Па дзя лiў ся дзярж сак ра тар Са юз най дзяр-

жа вы i пла на мi пра клад кi вы са ка хут кас най 

гру за па са жыр скай чы гу нач най ма гiст ра лi, 

якая маг ла б аб' яд наць кi тай скую чы гун ку i ЕС 

i, ад па вед на, бу дзе пра ля гаць праз Бе ла русь. 

Так са ма пры ват ны iн вес тар рэа лi зуе пра ект 

пра клад кi аў та ма бiль най плат най да ро гi — на 

тэ ры то рыi Бе ла ру сi яна бу дзе пра хо дзiць праз 

Го мель шчы ну.

Рас каз ва ю чы аб пла нах, вы со ка па стаў ле-

ны чы ноў нiк агу чыў iдэю фi нан са вай пад трым-

кi ства рэн ня ан ты бi ё ты каў, су пра цоў нiц тва ў 

кос ма се, пра ек та «Ра зум ны го рад». Уво гу ле 

на сён ня рэа лi зу юц ца два нац цаць роз ных са-

юз ных пра грам.

Доб рым вы нi кам лi чыць Ры гор Ра по та 

ўзаем  нае пры знан не вiз: «Гэ та ста ла кро кам 

для па цвяр джэн ня раз вiц ця iн тэ гра цый ных 

пра цэ саў не на сло вах, а на спра ве, бо не аб-

ход насць у вi за вым пы тан нi бы ла пра дык та-

ва на са мiм жыц цём».

Вель мi ра дуе i су пра цоў нiц тва на ву ко ва-

тэх нiч ных ВНУ. Ад па вед ны фо рум стаў што га-

до вым, i ў iм ах вот на бя руць удзел на ву коў цы i 

сту дэн ты не толь кi з Ра сii i Бе ла ру сi, але i яшчэ 

амаль з двац ца цi кра iн. Ужо раз гля да ец ца i 

маг чы масць уру чэн ня прэ мiй лаў рэ а там, якiя 

пра цу юць у га лi не на ву кi i тэх нi кi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Сён ня на «Сла вян-

скiм ба за ры» прой дуць 

ме ра пры ем ствы Дня 

мо ла дзi, га ла-кан цэрт 

май строў мас тац тва 

Укра i ны, ад кры ты тур нiр 

на цы я наль ных тан цаў, 

кон курс май строў тра-

ды цый на га i су час на га 

рос пi су «Фар бы ня бё-

саў», фес ты валь аў та-

гу ку i яшчэ мност ва яск-

ра вых i цi ка вых iм прэз. 

Але, на пэў на, га лоў най 

па дзе яй дня ста не 18-ы 

Мiж на род ны дзi ця чы 

му зыч ны кон курс «Вi-

цебск-2020», якi сё ле та 

пры мае прад стаў нi коў 

17 кра iн све ту: Ар ме нii, 

Бе ла ру сi, Бос нii i Гер ца га вi-

ны, Iта лii, Ка зах ста на, Ка на-

ды, Лат вii, Лiт вы, Мал до вы, 

Ра сii, Сер бii, Тур цыi, Укра i ны, 

Фiн лян дыi, Фран цыi, Хар ва тыi 

i Эс то нii.

Юным ар тыс там, ся род 

якiх i 14-га до вая мiн чан ка, 

сты пен ды ят ка спе цы яль на га 

фон ду Прэ зi дэн та Бе ла ру сi па 

пад трым цы та ле на вi тай мо-

ла дзi Ан ге лi на Ла ма ка, хва ля-

вац ца ня ма ка лi: абод ва кон-

курс ныя вы ха ды — з пес няй 

кам па зi та ра сва ёй кра i ны i на 

род най мо ве i з лю бой эст-

рад най кам па зi цы яй на 

вы бар — ад бу дуц ца ў 

адзiн дзень з пе ра пын-

кам уся го ча ты ры га-

дзi ны. I хоць за ўсiх без 

вы клю чэн ня вы ка наў цаў 

пе ра жы ва юць i гле да чы, i 

вя ду чыя Ксе нiя Га лец кая 

(пе ра мож ца ле таш ня га 

кон кур су) i Дзмiт рый Ка-

рась, i пра фе сiй нае мiж-

на род нае жу ры пад стар-

шын ствам за слу жа на га 

ар тыс та Бе ла ру сi Аляк-

санд ра Са ла ду хi, ула-

даль нiк Гран-пры мо жа 

быць толь кi адзiн. А мо жа 

i не быць уво гу ле — гэ-

та вы ра шыць як раз жу-

ры, аца нiў шы ва каль ны 

ўзро вень, ар тыс тызм i ха рыз-

му ўдзель нi каў. Як раз мер ка-

ва лi ся пры зы дзi ця ча га кон-

кур су, ста не вя до ма заўт ра 

на га ла-кан цэр це i цы ры мо нii 

ўзна га ро джан ня.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та @angelinalomako.

«ВЕР САЛЬ» У ЖЫ ЛI ЧАХ

З палацавай мэблі 
да нашых часоў 
захаваўся 
толькі столік, 
але яна была 
прыкладна вось такой.

Роў мiнг па мiж Бе ла рус сю i Ра сi яй 
мо гуць ад мя нiць ужо ўво сень

ДА ЦЯГ НУЦ ЦА 
ДА «ЛI РЫ»

«Мы збе раг лi «Мы збе раг лi 
наш «Сла вян скi ба зар», наш «Сла вян скi ба зар», 

на шу сла вян скую тра ды цыю»на шу сла вян скую тра ды цыю»
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