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Прэ зен та цыя яго кні гі 
з ма ляў ні чай наз вай 
«За ча ра ва ны Бе ла рус сю» 
не так даў но прай шла 
ў Прэ зі дэнц кай біб лі я тэ цы 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Пра ект 
рэа лі за ва ны ў Вы да вец кім 
до ме «Звяз да», а тэкс ты, 
зме шча ныя ў кні зе, па да юц ца 
на бе ла рус кай, рус кай 
і анг лій скай мо вах.

Прай шоў лі та раль на ме сяц з мо ман ту 
з'яў лен ня кні гі, але яна ўжо атры ма ла 
ста ноў чую ацэн ку пуб лі кі і па спе ла па-
лю біц ца чы та чу. Маг чы ма, уся спра ва 
ў шчы рас ці, з якой аў тар фо та здым каў 
вя дзе гу тар ку з чы та чом. Мы ве да ем, 
што Ула дзі слаў Цы дзік — вя до мы дзяр-
жаў ны дзе яч, на мес нік стар шы ні Па-
ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па аграр най па лі ты цы, шмат га доў 
ад пра ца ваў у сіс тэ ме дзярж кант ро лю, 
быў лік ві да та рам на ступ стваў ава рыі на 
Чар но быль скай АЭС, уз на га ро джа ны 
мно гі мі га на ро вы мі гра ма та мі і ме да ля-
мі. Але са ста ро нак аль бо ма «За ча ра ва-
ны Бе ла рус сю» Ула дзі слаў Ста ні сла ва-
віч паў стае ў но вай ро лі — апан та на га 
ама та ра фа та гра фіі, уме ла га мас та ка і 
твор цы, уваж лі ва га да са мых ма лень кіх 
дэ та ляў.

Ула дзі слаў Цы дзік з са ма га дзя цін-
ства за хап ляў ся пры ро дай, для яго кож-
нае дрэ ва ў ле се ме ла сваю асаб лі вую 
аў ру. І сваю глы бо кую пры яз насць да 
су ай чын ні каў, род най зям лі ён вы каз-
ваў і пра цяг вае вы каз ваць праз фа та-
гра фію.

— У аў та ра бы лі су мнен ні: а ці пра-
віль на я раб лю? Мо жа, мае здым кі не 

вар тыя та го, каб быць зме шча ны мі ў 
та кое грун тоў нае вы дан не? — рас ка-
за ла ўкла даль ні ца аль бо ма Але на 
СТЭЛЬ МАХ. — Ула дзі слаў Ста ні сла ва-
віч — доб ры кры тык, ён ста віц ца кры-
тыч на ў пер шую чар гу да ся бе, сва іх 
ра бот. Маг чы ма та му, усё, што ён ро-
біць, мае са праў ды доб ры вы нік. Пер-
ша па чат ко ва ду ма лі, што здым кі, якія 
ўвой дуць у аль бом, вар та су пра ва дзіць 
рад ка мі бе ла рус кіх кла сі каў. Маг чы ма, 
мы б з гэ тым па ды хо дам і па га дзі лі ся, 
але са ма фі гу ра аў та ра, тое, што ён 
з'яў ля ец ца дэ пу та там — а зна чыць, мае 
сва іх вы бар шчы каў, — пе ра ва жы ла 
ў ін шы бок.

Та му Ула дзі слаў Цы дзік звяр нуў ся ў 
сваю акру гу, а ме на ві та да тых лю дзей, 
якія ўме юць пі саць вер шы і так са ма 
ўлю бё ныя ў род ную зям лю. У пра ек це 
пры ня лі ўдзел ка ля двух дзя сят каў паэ-
таў, мно гія з іх — сяб ры Мінск ага аб-
лас но га ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі. На тхніў шы ся фо та здым ка мі 
Ула дзі сла ва Ста ні сла ва ві ча, твор цы на-
пі са лі ка рот кія вер шы, які мі ў кні зе су-

пра ва джа юц цца вы явы. На анг лій скую 
мо ву іх пе ра кла ла вы клад чы ца Мінск ага 
дзяр жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ-
та, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук Але на 
Та бо ліч.

На ста рон ках аль бо ма «За ча ра ва ны 
Бе ла рус сю» аў тар і ўкла даль нік не імк-
ну лі ся па ка заць Бе ла русь глян ца вай, а 
ха це лі прад ста віць на шу кра і ну та кой, 
якой яе хо чац ца ба чыць кож на му ча ла-
ве ку, які ста міў ся ад шу му ме га по лі са, 
на пру жа най што дзён най пра цы і хо ча 
пра вес ці час сам на сам з пры ро дай, уба-
чыць яе ха раст во.

Сам Ула дзі слаў Цы дзік пад час прэ-
зен та цыі рас па вёў пра кры ні цы свай го 
твор ча га хо бі:

— Ра ней я ўдзель ні чаў і ў між на род-
ных вы стаў ках, дзе прад стаў ляў яшчэ 
чор на-бе лыя фо та. У сту дэнц кія га ды 
на ват быў за гад чы кам фо та ла ба ра то рыі 
тэх ні ку ма фі зіч най куль ту ры, з са вец-
кіх ча соў маю па свед чан не гра мад ска-
га фо та ка рэс пан дэн та. Але толь кі сён ня 
знай шоў ся час, каб за няц ца твор час цю 
больш грун тоў на. Кож ны фо та зда мак 
— не прос та ад люст ра ван не та го, што 
ба чу, але і па каз воб ра за пад пэў ным 
ра кур сам, з ак цэн там. А ка лі аб' яд наць 
усе здым кі ра зам — атры ма ец ца воб раз 
на шай Бе ла ру сі

Ула дзі слаў Цы дзік на ра дзіў ся на Гро-
дзен шчы не, не па да лёк ад вёс кі Цы дзі-
кі. Та му яго род ныя края ві ды так са ма 
мож на па ба чыць у кні зе «За ча ра ва ны 
Бе ла рус сю», але на пры кан цы вы дан-
ня. Рас па чы нае ж аль бом вы ява мес ца, 
знач на га для кож на га бе ла ру са, — ста-
ліч ная пло шча Не за леж нас ці. Ад яе ра-
зам з Ула дзі сла вам Ста нісла ва ві чам мы 
і па вя дзём ванд роў ку па на шай род най 
кра і не. Да лу чай це ся!

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by
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У Па ла цы вя лі кіх кня зёў Лі тоў скіх у Віль ню се ад кры-
ла ся вы стаў ка «Бо жае ад крыц цё ў зям ных воб ра зах. 
Хрыс ці ян скія сю жэ ты ў італь ян скіх гра вю рах ХІХ ста-
год дзя», якую пад рых та ваў Гро дзен скі дзяр жаў ны 
му зей гіс то рыі рэ лі гіі.

Адзі ны па доб на га ро ду му зей у на шай кра і не ак тыў на су-
пра цоў ні чае з му зей шчы ка мі за меж ных кра ін і най больш па-
спя хо ва — з су се дзя мі на лі тоў скім на прам ку. Гро дзен цы 

на ла дзі лі тры ва лыя су вя зі і ажыц цяў ля юць су мес ныя вы ста-
вач ныя пра ек ты з Тра кай скім гіс та рыч ным му зе ем, Шаў ляй-
скім му зе ем «Аў шрос» і на цы я наль ным му зе ем «Па лац вя лі кіх 
кня зёў Лі тоў скіх».

— Вы бар тэ мы вы ста вы быў не вы пад ко вым. Гэ та пра яў лен-
не сяб роў ска га ак та з той пры чы ны, што яшчэ ў са вец кія ча сы 
ўся ка лек цыя (65 гра вюр) па сту пі ла ў фон ды на ша га му зея з 
Віль ні, — ка жа на ву ко вы су пра цоў нік Гро дзен ска га дзяр-
жаў на га му зея гіс то рыі рэ лі гіі Ігар ГАН ЧА РУК.

На вы ста ве прад стаў ле ны рэ пра дук цый ныя гра вю ры буй-
но га фар ма ту — увра жы, якія на бы лі асаб лі вую па пу ляр насць 
у XVІІІ — пер шай па ло ве ХІХ ста год дзя. Гра вё ры пра ца ва лі 
па ры сун ках, якія ра бі лі ся для іх мас та ка мі па су свет на вя до-
мых тво рах жы ва пі су, га лоў ным чы нам італь ян скіх май строў 

эпо хі Ад ра джэн ня 
і ба ро ка XV—XVІІІ 
ста год дзяў. Як па-
каз вае вы ста ва, 
кры ні цай на тхнен-
ня для гра вё раў 
слу жы лі тво ры 
Сан дра Ба ты чэ лі, 
Па ола Ве ра не зе, 
Да ме ні ка Пу лі гі, 
Ан то ніа Ка рэ джа, 
Кар ла Доль чы, 
Анд рэа дэль Сар-
та, Ве чэ ліё Ты цы я-
на, Джа ва ні Бел іні, 
Джу зэ пэ Крэс пі, 
Ма тэа Ра се лі, Анд-
рэа дэль По ца... 
Дзве гра вю ры вы-
ка на ны па сю жэ-
це фла манд ска га 
мас та ка Ан то ні са 
ван Дэй ка і ня мец-
ка га мас та ка Ган са 
фон Ахе на. Тво ры 

вы лу чае вы со кае май стэр ства ва ло дан ня раз цом, без да кор-
ная тэх ні ка і вы тан ча насць вы ка нан ня ры сун ка. У вы ні ку мо ва 
гра вю ры вы дат на пе рад ае пер ша па чат ко вы воб раз жы ва піс-
ных ары гі на лаў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
prakopchіk@zvіazda.by

�

Грод на стаў пер шым го ра дам у Бе ла ру сі, дзе на шы-
ро кім эк ра не па ка за лі зна ка мі ты фільм «Бе лыя ро сы» 
з тыф ла ка мен та ры я мі.

Па каз усе на род на лю бі май кі на стуж кі, зня тай у го ра дзе 
над Нё ма нам, ад быў ся ў кі на тэ ат ры «Чыр во ная зор ка» ў 
рам ках ак цыі «Свет без ме жаў», якую Гро дзен ская аб лас ная 
ар га ні за цыя гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кае та ва рыст-
ва ін ва лі даў па зро ку» ар га ні за ва ла су мес на з аб лкі на ві дэ ап-
ра ка там. Гле да чоў бы ло ка ля 130 ча ла век — чле ны Бел ТІЗ і 
са цы яль ныя ра бот ні кі, якія з імі пра цу юць.

Тыф ла ка мен та рый — гэ та за кад ра вы тэкст для пра гля-
ду філь ма не ві ду шчы мі і сла ба ві ду шчы мі людзь мі. Дык тар 

агуч вае клю ча выя дзе ян ні, якія ад бы ва юц ца на эк ра не, 
а так са ма знеш ні вы гляд ге ро яў філь ма, мес ца па дзей і 
ін шыя важ ныя ві зу аль ныя дэ та лі. Тыф ла ка мен та рыі для 
«Бе лых ро саў» на пі са ла біб лі я тэ кар Гро дзен скай спе цы-
яль най біб лі я тэ кі для сля пых і сла ба ві ду шчых Ра і са 
ЛА НЕЎ СКАЯ.

— Ура жан ні пас ля пра гля ду філь ма вель мі доб рыя і ў мя-
не, і ў ін шых чле наў на шай ар га ні за цыі. Тыф ла ка мен та рыі 
зроб ле ны так, што яны не пе ра шка джа юць асноў на му тэкс-
ту. Больш за тое, ак цэн ты рас стаў ле ны ў тых мес цах, на 
якія аса біс та я, ка лі ра ней гля дзе ла гэ ты фільм, асаб лі вай 
ува гі і не звяр та ла, — ка жа стар шы ня Гро дзен скай аб лас-
ной ар га ні за цыі гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кае 

та ва рыст ва ін ва лі даў па зро ку» Іры на НО ВІ КА ВА.
Да рэ чы, вер сія «Бе лых ро саў» з тыф ла ка мен та ры я мі ма ец-

ца ва ўсіх аб лас ных ар га ні за цы ях Бел ТІЗ, а зна чыць, пра гляд 
філь ма на шы ро кім эк ра не маг чы мы і ў ін шых рэ гі ё нах.

Пад час ак цыі «Свет без ме жаў» у кі на тэ ат ры «Чыр во ная 
зор ка» так са ма ар га ні за ва лі вы ста ву твор чых ра бот ін ва лі даў 
па зро ку з Гро дзен шчы ны і прэ зен та ва лі срод кі рэ абі лі та цыі 
для не ві ду шчых і сла ба ві ду шчых лю дзей, ся род якіх вы зна-
чаль нік ко ле ру, агу ча ныя спар тыў ныя мя чы, ва гі з моў ным 
вы ха дам і мно гае ін шае.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
prakopchіk@zvіazda.by
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Прэ зен та цыяПрэ зен та цыя  ��

«Я ВЫ РАС ТУТ...»
У якас ці збі раль ні ка пры го жых мо ман таў вы сту піў на ста рон ках 

фо та паэ тыч на га аль бо ма дэ пу тат Ула дзі слаў Цы дзік

Упер шы ню ў краінеУпер шы ню ў краіне  ��
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«Ула дзі слаў Цы дзік — доб ры 
кры тык, ён ста віц ца кры тыч на 
ў пер шую чар гу да ся бе, сва іх 
ра бот». «У сту дэнц кія га ды быў 

за гад чы кам фо та ла ба ра то рыі 
тэх ні ку ма фі зіч най куль ту ры,
з са вец кіх ча соў мае
па свед чан не гра мад ска га 
фо та ка рэс пан дэн та».

Су се дзіСу се дзі  ��

БО ЖАЕ АД КРЫЦ ЦЁ 
Ў ЗЯМ НЫХ ВОБ РА ЗАХ

ПАЧУЦЬ... «БЕ ЛЫЯ РО СЫ» 
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Даб ра ве шчан не. Анд рэа дэль Сар та (1486—1531). 
Мас так Ан то ніа Муш ці (1665—1747). Гра вёр Ф. Ка по ра лі.

Свя тая Сям'я з Іа а нам Хрыс ці це лем. Да ме ні-
ка Пу лі га (1492—1527). Мас так Лу і джы Пам-

піг но лі. Гра вёр В. Бе ну чы.


