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МЕ ДЫ КІ, ЮРЫС ТЫ, 
ТЭХ НО ЛА ГІ

На кас тынг прый шлі ў асноў ным 

сту дэнт кі. Не ка то рыя з іх ужо ме лі 

пос пех на ана ла гіч ных кон кур сах, 

праў да, мен шых маш та баў. На-

прык лад, Дзі я на — «Міс Аграр ны 

Уні вер сі тэт», на кон кур се «Бе ла-

ру сач ка» атры ма ла ты тул «Міс 

гра цыя». На стас ся ле тась пры-

зна на пер шай пры га жу няй Гродна, 

Ка ры на ста ла пер шай ві цэ-міс і 

атры ма ла прыз сім па тыі гле да чоў. 

Праў да, прай сці ў рэс пуб лі кан скі 

кон курс ле тась ім не ўда ло ся.

З ты ту лам «Міс уні вер сі тэт» 

прый шла на кон курс Тац ця на — 

сту дэнт ка ГрГУ імя Янкі Ку па лы. 

Ця пер яна на бы вае пра фе сію пе-

да го га-ла га пе да. Яшчэ тры дзяў-

чы ны зай ма юц ца ў Гро дзен скім 

ка ле джы мас тац тваў. На прык лад, 

Ган на — удзель ні ца эт на- гурта ка-

ле джа. Пад час сва ёй «ві зі тоў кі» 

на сцэ не прад ста ві ла пес ню, чым 

вель мі за ці ка ві ла ды рэк та ра До ма 

куль ту ры, дзе пра хо дзіў кас тынг. 

Дзяў чы не пра па на ва лі не толь кі 

ра бо ту, але і мес ца ў ін тэр на це.

На огул, дыя па зон ін та рэ саў 

кан кур сан так ураж вае. Так, Ан жа-

лі ка, сту дэнт ка ін жы нер на га фа-

куль тэ та ГрДУ, су мя шчае ву чо бу, 

за ня ткі на скрып цы і ва лан цёр скую 

дзей насць — да па ма гае да гля даць 

беспрытульных жы вёл.

У кон кур се ўзя ла ўдзел мін чан-

ка, якая на ву ча ец ца ў Гро дзен скім 

ме ды цын скім уні вер сі тэ це. Ва ле-

рыя ву чыц ца на псі ха тэ ра пеў та, 

а та кі фа куль тэт ёсць толь кі ў 

Грод не, та му яна і пры еха ла сю-

ды. Мае да чы нен не да ма дэль на-

га біз не су, але лі чыць, што гэ та 

не тая пра фе сія, якая мо жа стаць 

асноў най у жыц ці.

— Час та псі хіч нае за хвор ван-

не — гэ та ней кі яр лык, і я ха це ла б 

паў плы ваць на гэ та. Каб лю дзі 

звяр та лі ся да псі ха тэ ра пеў та як да 

звы чай на га спе цы я ліс та, — тлу ма-

чыць сваю па зі цыю бу ду чы ле кар.

Адзін з яе ме та даў — арт-тэ-

ра пія. Яна лі чыць, што ча ла ве ку 

ляг чэй рас крыц ца праз ма люн кі. 

А спе цы я ліст мо жа вы зна чыць, 

у чым праб ле ма. Да рэ чы, са ма 

Ва ле рыя так са ма вель мі мэ та на-

кі ра ва ны ча ла век: каб прыняць 

удзел у кас тын гу, яна па ху дзе ла 

аж но на 19 кі ла гра маў.

ПА ВІН НА БЫЦЬ 
ЭНЕР ГЕ ТЫ КА

Та кую асноў ную ры су фа ва ры-

так кон кур су вы зна чыў стар шы ня 

жу ры, на цы я наль ны ды рэк тар 

Су свет най лі гі пры га жос ці і мо-

ды Ві таль ЖЫ ЛІН СКІ. На яго дум-

ку, дзяў чы на па він на мець ба га ты 

ду хоў ны свет. Не ка то рыя дзяў ча ты 

ме на ві та гэ тым «за ча пі лі» чле наў 

жу ры. Пад час кас тын гу звяр ну лі 

ўва гу на Ка ры ну, са мую ма ла дую 

ўдзель ні цу кон кур су, якой ня даў-

на споў ні ла ся 18 га доў. Дзяў чы на 

зай ма ец ца кон ным спор там, але 

вы ра шы ла па спра ба ваць ся бе ў 

якас ці ма дэ лі і тры ме ся цы та му 

ўпер шы ню ста ла на аб ца сы. На 

дум ку стар шы ні жу ры, дзяў чы на 

мае ўсе шан цы тра піць у фі нал 

кон кур су «Міс Бе ла русь — 2020».

— За да ча жу ры — рас крыць 

дзяў чат, каб яны па ка за лі ся бе, — 

ад зна чае Ві таль Жы лін скі. — Мы 

звяр та лі ўва гу і на ва ло дан не анг-

лій скай мо вай, бо для дзяў чы ны, 

якая бу дзе прад стаў ляць на шу 

кра і ну на між на род ных кон кур сах, 

гэ та важ ны кры тэ рый.

Усе дзяў ча ты па чар зе вы хо дзі лі 

на сцэ ну з ка рот кім рэ зю мэ. Не ка то-

рыя вы сту па лі з кан цэрт ным ну ма-

рам. Най больш яск ра ва гэ та зра бі ла 

Але ся — май стар спор ту між на род на-

га кла са па мас тац кай гім нас ты цы.

Воль га, якая прай шла кас тынг 

у лі ку пер шых, ад ра зу ад зна чы-

ла ла яль насць чле наў жу ры. Гэ та 

да да ло ўпэў не нас ці на сцэ не, бо 

спа чат ку бы лі су мнен ні. Але яна 

вы ра шы ла па спра ба ваць яшчэ і 

дзе ля та го, каб раз бу рыць стэ рэа-

ты пы. На дум ку кан кур сант кі, пры-

го жыя дзяў ча ты вель мі ра зум ныя. 

Га лоў нае, каб пры га жосць бы ла 

на ту раль ная, пры род ная.

Да рэ чы, ся род умоў кон кур су 

ёсць і та кая: дзяў ча ты пры хо дзяць 

без ма кі я жу. Ад ной з удзель ніц 

на ват да вя ло ся двой чы вы хо дзіць 

на сцэ ну — на па чат ку з ма кі я жам, 

а по тым без яго. Ме на ві та дру гі 

вы хад быў ста ноў ча ўспры ня ты 

жу ры, а са ма дзяў чы на прай шла 

ў аб лас ны фі нал.

НІ Я КАЙ ЭРО ТЫ КІ
Чле ны жу ры ад зна чы лі вы со кі 

ўзро вень гро дзен скіх пры га жунь. 

І як вы нік — з 28 удзель ніц у аб-

лас ны фі нал тра пі лі 16.

— А ў Мінск па едуць тыя, ка го 

вы бе руць пад час аб лас но га ту ра. 

Коль кі ча ла век бу дзе абра на, ста-

не вя до ма ў па чат ку лю та га. Па-

куль ма гу ска заць, што га рад скі 

кон курс вы явіў ня ма ла да стой ных 

пры га жунь, — пад крэс ліў стар шы-

ня жу ры.

Прэ тэн дэнт кам бы лі па стаў ле-

ны пэў ныя ўмо вы. Яны не па він ны 

браць удзел у ін шых кон кур сах 

пры га жос ці. Так са ма яны не па-

він ны вы хо дзіць за муж. Ся род 

та бу — та ту і роў кі і фо та здым кі 

эра тыч на га змес ту ў агуль най 

да ступ нас ці. У су вя зі з гэ тым быў 

зга да ны прэ цэ дэнт, ка лі ў 2013 го-

дзе з-за па доб най фо та се сіі пе ра-

мож ца бы ла па збаў ле на ты ту ла 

«Міс Мінск». Здым кі па доб на га 

ха рак та ру, у тым лі ку ў ніж няй 

бя ліз не, стро га за ба ро не ны, ужо 

не ка жу чы пра стыль «ню». А вось 

у ку паль ні ках зды мац ца мож на, 

гэ та не лі чыц ца ін тым ным ак се-

су а рам.

— Кан ку рэн цыя з кож ным го-

дам рас це, — ад зна чыў Ві таль 

Жы лін скі. — Прой дуць най леп-

шыя. І Гро дзен скі рэ гі ён мае доб-

рыя шан цы!

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

У ЧАР ЗЕ ПА КА РО НУ
Рэ гі я наль ны тур кон кур су «Міс Бе ла русь — 2020» прай шоў у Грод не
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ім узя лі ўдзел ка ля трыц ца ці дзяў чат ад 18 да 23 га доў. 

Пе ра важ ная боль шасць кан кур сан так — сту дэнт кі гро-

дзен скіх ВНУ і ка ле джаў. І, што ці ка ва, да лё ка не ўсе 

ба чаць ся бе ў ма дэль ным біз не се.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Наш но вы пра ект 

скла да ец ца з віт рын, дзе 

мож на ўба чыць гра фіч ныя 

ра бо ты і аль бом «Жыц цё на 

Ме ся цы» па чат ку 1930-х га-

доў. Так са ма прад стаў ле ны 

два так тыль ныя рэ лье фы з 

аў ды ё гі дам (ін тэр прэ та цыі 

кар цін «Кос мас» і «Порт Ня-

бес най пра сто ры на каль цы 

Са тур на»). А яшчэ ў ін фа-

кі ёс ку ў па ста ян най экс па-

зі цыі і на афі цый ным сай це 

На цы я наль на га мас тац кага 

му зея раз ме шча ны вір ту-

аль ны ар хіў-му зей Язэ па 

Драз до ві ча, дзе ёсць яго 

бія гра фія і аў тар скія кас-

міч ныя тэкс ты. Ру ка піс ныя 

кнігі зна хо дзяц ца ў ад дзе-

лах рэд кіх кніг і ру ка пі саў 

біб лія тэ кі імя Уруб леў скіх 

Ака дэ міі на вук Літ вы і на-

ву ко вай біб лі я тэ кі імя Яку-

ба Ко ла са Ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі — пры да па мо зе 

кан ды да та фі ла ла гіч ных на-

вук Ліі Кі ся лё вай яны бы лі 

рас шыф ра ва ны і пе ра кла-

дзе ны для гэ та га пра ек та. 

Ка ля кож най ра бо ты пры-

сут ні ча юць QR-ко ды, якія 

да юць спа сыл ку на той ці 

ін шы ма тэ ры ял на сай це 

му зея на рус кай, бе ла рус-

кай ці анг лій скай мо ве, — 

тлу ма чыць ку ра тар пра ек-

та, вя ду чы на ву ко вы су-

пра цоў нік На цы я наль на га 

мас тац ка га му зея Воль га 

АР ХІ ПАВА. — Драз до віч 

вы сту пае як мас так і аст-

ра ном. Мя не ўво гу ле най-

больш ураж вае яго здоль-

насць гар ма ні за ваць свет. 

Бо ка лі пе рад ім уз ні ка ла 

пы тан не, на прык лад, як па-

бу да ва ны свет, то ён зна хо-

дзіў ад каз. Яго кні га «Дзе 

мы і хто мы?» (1937, з фон-

даў на ву ко вай біб лі я тэ кі 

імя Яку ба Ко ла са Ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі) на пі са на ў 

фор ме пы тан няў і ад ка заў. 

І я пе ра ка на на: мы па він ны 

ве даць, што ў нас у Бе ла-

ру сі быў та кі ча ла век. Ужо 

ў 30-я га ды дзя ку ю чы сва ім 

ве дам і імк нен ню пе ра даць 

іх ін шым ён да сле да ваў бу-

до ву све ту. І ра біў гэ та па-

свой му па спя хо ва, пры чым 

у імя на ву кі, бо за роб ку Язэ-

пу Драз до ві чу гэ та не пры-

но сі ла. Для яго бы ло вель-

мі важ на па ка заць лю дзям 

шлях да ве даў, да свят ла, 

та му што ён быў свед кам 

дзвюх вой наў і ба чыў вы ні-

кі ча ла ве ча га зла чын ства. 

У яго ёсць кар ці на «Дух 

зла», дзе мы ба чым вы яву 

анё ла — жа дан не аў та ра 

па ка заць свят ло ча ла ве чай 

ду шы і даць ёй пра віль ны 

ары ен цір.

Імя Язэ па Драз до ві ча 

ў кан тэкс це бе ла рус кай 

куль ту ры — гіс то рыя жыц-

ця ча ла ве ка, які за 66 га-

доў пра явіў ся бе ў роз ных 

ро лях: мас та ка, скульп та ра, 

эт ног ра фа, ар хе о ла га, пе-

да го га, пісь мен ні ка, гіс то-

ры ка. Яго твор чае ста наў-

лен не пры па ла на пе ры яд 

бе ла рус ка га на цы я наль-

на га ад ра джэн ня. Сам ён 

апі саў ад ной чы: «На огул я 

змен ная на ту ра: праз кож-

ныя тры га ды што-не будзь 

но вае пач ну. Праз усё жыц-

цё маё так. Тры га ды быў 

па сту хом у па ду рос лыя ле-

ты, тры га ды па тра ціў на 

мас тац кую шко лу і агуль нае 

раз віц цё, тры га ды слу жыў 

у сал да тах, тры га ды ад да-

ваў ся гра мад скай пра цы ды 

пі саў як пісь мен нік. І вось 

ужо трэ ці год як ванд роў ны 

на род ны мас так».

У экс па зі цыі і ў ар хі ве-му-

зеі цэнт раль нае мес ца зай-

ма юць ра бо ты Язэ па Драз-

до ві ча, пры све ча ныя кос-

ма су. Да рэ чы, пра ект ство-

ра ны на грант Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі. Шмат лі кія тво ры 

«кас міч на га цык лу» (жы ва-

піс, гра фі ка, тэкс ты) — фе-

на ме наль ная з'я ва не толь кі 

ў бе ла рус кай, але і ў су свет-

най куль ту ры. Пра яў ляць ін-

та рэс да аст ра но міі мас так 

па чаў у 30-я га ды, ка лі жыў 

у Віль ні і ў яго быў пе ры яд 

бес пра цоўя. Але яшчэ ў га-

ды на ву чан ня ён рас каз ваў 

ма ці пра ня бес ную сфе ру, 

вы яву якой ба чыў на скля-

пен нях Ві лен скай біб лі я тэ кі. 

«Ву чы ся і па знай ня бес ныя 

бе гі, — ска за ла яна сы ну 

ад ной чы. — Све та бу до-

ва — ці не най вя лік шая гэ-

та з та ям ніц?» За ха піў шы ся 

аст ра но мі яй, мас так на ча мі 

ў сне здзяйс няў «аст раль-

ныя па да рож жы» на да лё кія 

зор кі і пла не ты. А ўба ча нае 

на Ме ся цы, Мар се, Са тур-

не, Ве не ры — пры ро ду, га-

ра ды, жыц цё — ува саб ляў у 

гра фі цы і жы ва пі се, апіс ваў 

у дзён ні ках і спе цы яль ных 

сшыт ках (боль шасць якіх 

за хоў ва ец ца за ме жа мі Бе-

ла ру сі і да сён ня не пуб лі ка-

ва ла ся).

Мас тац кія тво ры і тэкс ты 

кас міч най тэ ма ты кі не па-

рыў на звя за ныя, уза е ма да-

паў няль ныя. І як раз ар хіў-

му зей да зва ляе спа лу чаць 

мас тац кія тво ры, пры све ча-

ныя кос ма су, з ад па вед ны мі 

ўрыў ка мі, якія да юць пад ра-

бяз нае вы тлу ма чэн не гра-

фіч ных і жы ва піс ных тво раў 

мас та ка. Так, на прык лад, 

на Ме ся цы ён уба чыў пушчу 

За ўры дыю, дзе мож на бы ло 

су стрэць вярб лю даст ра у са 

і га лас ку рых за ўраў (яшча-

раў), і ў ру ка піс най кні зе 

«Дзе мы і хто мы?» на пі саў: 

«...У га рах Пэ рэ нэ ях, пад 

эк ва тар, жы вець... ці ка вы 

зьвер, — мо жа, гэ та ка му і 

па ка жац ца сьмеш ным, што 

за мейсц двух гор ба га ды 

двух но гі, — гэ та лун ны двух-

но гі вярб люд. Гэ тая аб рос-

шая кас ма таю бу раю воў най 

жы вё ла пры па мі на ець сва ім 

вы гля дам і на ша га стра ву са, 

а ра зам з тым і вярб лю да. 

Ту ла ва яго — як у стра ву са, 

а но гі, шыя і га ла ва вярб лю-

джыя. Днём ён шля ец ца па 

ця нёх ле су, а ноч чы ўзьбі ра-

ец ца дзе-не будзь на вы со-

кую ска лу, ста но віц ца лі цом 

к ус хо ду слон ца і, так сто я чы, 

сьпіць зь вя лі кі мі не за плюс-

ну ты мі ва ча мі аж да са ма га 

рань ня, аж па куль пер шыя 

яр кія лу чы ўсха дзя ча га сон-

ца яго не раз бу дзяць». Па-

доб ра му здзіў ля еш ся, на-

коль кі быў за хоп ле ны тэ май 

ча ла век, які дня мі ся дзеў у 

біб лі я тэ цы і вы ву чаў аст ра-

на міч ную лі та ра ту ру, і пі саў 

улас ныя на ву ко выя пра цы, 

ад ну з якіх — «Ня бес ныя бе-

гі» — змог вы даць у 1931 го-

дзе. Пас ля кас міч ная тэ ма 

зна хо дзі ла ад люст ра ван не 

так са ма ў ма ля ван ках (рос-

пі се ды ва ноў), якія кар мі лі 

мас та ка і ву чо на га, ка лі яго 

сур' ёз ныя ра бо ты і эн цык ла-

пе дыч ныя ве ды не бы лі за-

па тра ба ва ны. Уво гу ле Язэп 

Драз до віч меў цвёр дае пе-

ра ка нан не, што ўся яго твор-

часць, якая ме ла да чы нен-

не да Кос ма су, — га лоў ная 

спра ва яго жыц ця. І важ ная 

яна не столь кі як мас тац тва, 

коль кі як унё сак у раз віц цё 

на ву кі...

Але на ДРАП КО.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

КАС МІЧ НЫ ПА ЛЁТ З ДРАЗ ДО ВІ ЧАМ


