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У мі ну лыя вы хад ныя 
ў гор на лыж ным цэнт ры 
«Сі лі чы» ад бы ло ся ад крыц цё 
асноў най спус ка вой тра сы. 
Ня гле дзя чы на ха лод нае 
на двор'е, бы ло шмат 
ах вот ні каў вы пра ба ваць 
пер шы сі ліц кі снег 
но ва га се зо на.
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СНЕЖ НА, ЛЮД НА, ГО РА ЧА

СІ ЛІ ЧЫ:

У Вы да вец кім до ме «Звяз да» пад рых-
та ва на да дру ку кні га ка зах ска га ву чо-
на га, пісь мен ні ка і асвет ні ка Не ма та 
Ке лім бе та ва «Зайз драсць».

Не мат Ке лім бе таў — з ка гор ты тых аў-
та раў, якія най перш ці ка вяць чы та ча ўдум-
лі ва га, здоль на га асэн соў ваць рэ ча іс насць, 
па-фі ла соф ску агля даць роз ны час, роз ныя 
па дзеі. Ужо вя до мыя ў Бе ла ру сі яго кні гі 
«Не ха чу губ ляць над зею», «Ліс ты да сы-
на». Ця пер пе ра кла дзе на на бе ла рус кую 
мо ву і кні га «Зай здрасць». Дня мі яна вый-
дзе з дру ку. Што ці ка ва, у но вым бе ла рус-
кім вы дан ні фі ла соф скай про зы Не ма та 
Ке лім бе та ва ў якас ці прад мо вы, ус туп на га 
сло ва зме шча ны вер шы трох бе ла рус кіх 
паэ таў — Мі ко лы Мят ліц ка га, Ге на дзя Аў ла-
сен кі, Юліі Алей чан кі. Усе тво ры пры све ча-
ны Не ма ту Ке лім бе та ву. «Мы не бяз род ныя 
ў стэ пе шы ро кім,/ Па мяць не вы сту дзяць 
вет ры зла вес ныя./ Там, дзе сы хо дзяц ца 
з до лам аб ло кі, / Кро чаць пра ро дзі чы — 
цюр кі Ня бес ныя./ Ру шаць да ро гай гіс то рыі 
пыль наю,/ Сон ца над імі — кры ва вая ра на./ 
Шэп чуць нам, сы не, не скар гі ма гіль ныя — / 
Сэр ца жы вое ня суць Ка зах ста на...» (Мі ко-
ла Мят ліц кі).

— Мы вель мі ўдзяч ны бе ла рус кім ка ле-
гам за та кую пас ля доў насць у зна ём стве 

чы та чоў ва шай кра і ны з твор час цю Не ма та 
Ке лім бе та ва, — га во рыць ка зах ская пісь-

мен ні ца Рай хан Ма жэн кы зы. — Пры ем на, 
што прай шлі прэ зен та цыі яго кніг у Мін ску і 
ін шых га ра дах Бе ла ру сі. Мност ва рэ цэн зій, 
вод гу каў, якія з'я ві лі ся ў дру ку і пры све ча ны 
кні гам ка зах ска га асвет ні ка, свед чаць пра 
не абы яка вае стаў лен не да яго твор час ці. 
А ця пер вось ура зі лі і вер ша ва ныя вод гу-
кі вя до мых паэ таў на зна ём ства з лё сам, 
твор час цю Ке лім бе та ва. Пры ку ты да лож ка, 
аў тар спа вя даль най кні гі «Не ха чу губ ляць 
над зею» шмат для ка го з'яў ля ец ца пры кла-
дам жыц ця сцвяр джаль нас ці, ён па доб ны да 
бе ла рус кі Зі на і ды Тус на ло ба вай-Мар чан кі, 
якая вяр ну ла ся з вай ны без рук і ног. Мне 
зда ец ца, што апо весць Не ма та Ке лім бе та-
ва, ін шыя яго тво ры асаб лі ва важ на пра чы-
таць ма ла дым лю дзям, якія ду ма юць, раз-
ва жа юць над тым, якім па він на быць жыц цё, 
з ка го гэ тае жыц цё ра біць.

Вар та на га даць, што ў Вы да вец ка га до ма 
«Звяз да» ўво гу ле скла лі ся доб рыя ад но сі ны 
з ка зах скі мі лі та ра та ра мі. Гэ та ві даць і па 
мно гіх твор чых пра ек тах бе ла рус кіх лі та-
ра тур на-мас тац кіх пе ры я дыч ных вы дан няў. 
З іх ста ро нак да чы та ча прый шлі на бе ла-
рус кай мо ве тво ры су час ных пісь мен ні каў 
Ка зах ста на Нур ла на Ара за лі на, Свят ла ны 
Анань е вай і ін шых паэ таў і пра за ікаў.

Сяр гей ШЫЧ КО.

«СЭР ЦА ЖЫ ВОЕ НЯ СУЦЬ 
КА ЗАХ СТА НА...»

ПА ДЗЯ КА І ВЕ РА
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Кож ны з нас, для ка го Гас подзь — Ай цец 
Ня бес ны, аба вяз ко ва па ві нен пры нес ці да 
Віф ле ем скіх яс ляў яшчэ адзін дар — лю боў: 
лю боў адзін да ад на го, да ўсіх на ва коль-
ных лю дзей — га ра чую і дзейс ную, бо «па 
тым па зна юць усе, што вы Мае вуч ні, ка лі 
лю боў бу дзе це мець па між са бою» (Ін. 13: 
35). По бач з на мі заў сё ды ёсць тыя, хто па-
ку туе, па дае ду хам, ад чай ва ец ца, ста рыя 
і ня ду жыя, хво рыя, га рот ныя і са мот ныя. 
Не аб ход на ра зу мець, што там, дзе ня ма 
лю бо ві, уза ем най пад трым кі і ад каз нас ці, 
га тоў нас ці ўсё жыц цё пры нес ці ў дар тым, 
ка го лю біш, там ня ма ні шчас ця, ні ра дас-
ці, ні паў на ты быц ця. Гас подзь і Спа сі цель 
ча кае ад вер ных дзя цей Свя той Царк вы 
доб рых пла доў — слу жэн ня лю бо ві і мі ла-
сэр нас ці дзе ля на шых бліж ніх.

Год мі ну лы, мі лас цю Бо жай, пры нёс нам 
ня ма ла ду хоў най ра дас ці. Ён быў ад зна ча ны 
шмат лі кі мі доб ры мі здзяйс нен ня мі ў жыц ці 
на шай Царк вы, якія так са ма ста лі свое асаб-
лі вы мі па да рун ка мі Бо га дзі ця ці Хрыс ту.

У дні свят ка ван ня Рас тва Гос па да і 
Спа сі це ля на ша га Царк ва Хрыс то ва за-
клі кае да ра дас най і ўдзяч най ма літ вы, і 
мы ўзно сім хва лу і па дзя ку ўця лес не на му 
Сы ну Бо жа му, Які пры нёс на зям лю веч нае 
збаў лен не, лю боў і мір, за ўсе Яго даб ра-

дзей ствы і мі лас ці, да ра ва ныя ў мі ну лым 
го дзе, за Яго ўсе ма гут ную да па мо гу, што 
ўма цоў ва ла нас у вы пра ба ван нях, якія мы 
пе ра адоль ва лі з ве рай і спа дзя ван нем на 
Бо га.

Лю боў і мір нае адзін ства пры нёс на зям лю 
Гас подзь наш Іі сус Хрыс тос: «ня хай усе бу-
дуць ад но: як Ты, Ой ча, ува Мне, і Я ў Та бе, 
так ня хай і яны ў Нас бу дуць ад но» (Ін. 17: 21). 
Най вы шэй шая мэ та, ука за ная Спа сі це лем, 
які прый шоў на зям лю, — мір нае адзін ства 
лю дзей у адзін стве з Бо гам, у ад ной пра-
ва слаў най ве ры, у Адзі най, Свя той, Са бор-
най і Апост аль скай Царк ве. Як вер ныя дзе ці 
Хрыс то вы, усе мы па він ны кла па ціц ца пра 
за ха ван не адзін ства Свя той Пра ва слаў най 
Царк вы.

Свя цей шы Па тры ярх Мас коў скі і ўсяе 
Ру сі Кі рыл, вы сту па ю чы на ХІХ Су свет-
ным Рус кім на род ным са бо ры з дак ла дам 
«Спад чы на кня зя Ула дзі мі ра і лёс гіс та рыч-
най Ру сі», ад зна чыў, што «ў год 1000-год-
дзя спа чы ну свя то га роў на апост аль на га 
кня зя Ула дзі мі ра мы звяр та ем ся да спад-
чы ны, якую ён нам па кі нуў... Спад чы на 
заў сё ды змя шчае ў са бе за па вет, за ах-
воч вае на шчад каў да дзе ян ня. Ві да воч на, 
што асноў ны і са мы каш тоў ны для нас сэнс 
спад чы ны роў на апост аль на га кня зя — гэ та 
сэнс рэ лі гій ны: гэ та пры ня тая на ро дам ве ра 
Хрыс то ва». Вы бар Хрыс ці це ля Ру сі «да-

зво ліў на ро ду рас крыць свае здоль нас ці і 
та лен ты ў ло не хрыс ці ян ства, вы явіць ся бе 
ў слу жэн ні ўся лен скай іс ці не Хрыс то вай і ў 
ме жах гэ та га слу жэн ня ства рыць улас ную 
цы ві лі за цыю».

Пер ша свя ці цель за клі каў усіх «ад чуць 
і асэн са ваць адзі ны гіс та рыч ны шлях, які 
па чаў ся з Хры шчэн ня Ру сі: ім мы кро чы-
лі скрозь усе вы пра ба ван ні да пе ра мог, 
ме на ві та гэ ты шлях ад кры вае нам перс-
пек ты ву бу ду чы ні. Гэ тая перс пек ты ва — 
за ха ван не і бу даў ніц тва на шай са ма быт-
най цы ві лі за цыі, якая аба пі ра ец ца на ўні-
вер саль ны хрыс ці ян скі пад му рак і ўліч вае 
на цы я наль ныя па чат кі на ро даў. Та кі для 
нас най важ ней шы ўрок спад чы ны свя то га 
роў на апост аль на га кня зя Ула дзі мі ра. Мы 
па він ны быць вар ты мі гэ тай спад чы ны, аба-
вя за ны за ха ваць яе і пе ра даць на ступ ным 
па ка лен ням», — пад крэс ліў най свя цей шы 
Па тры ярх Кі рыл.

Да ра гія і ўзлюб ле ныя ў Гос па дзе Пра асвя-
шчэн ныя ар хі па сты ры, ай цы, бра ты і сёст ры! 
Зноў і зноў він шую вас са свет лым і ра дас-
ным свя там Рас тва Хрыс то ва га і ма лі тоў на 
зы чу не вы чэрп най даб ра дат най да па мо гі 
Бо жай у ва шай пра цы дзе ля сла вы Бе ла-
рус кай Пра ва слаў най Царк вы, дзе ля сла вы 
Баць каў шчы ны на шай — бла га сла вен най 
Бе лай Ру сі, на ра дасць усім на шым бліж нім. 
Амінь.

Ужо больш за 700 ча ла век 
з Бе ла ру сі, Ра сіі, Лат віі па бы ва лі 

ў рэ зі дэн цыі по лац ка га 
Дзе да Ма ро за. На Ка ля ды га лоў ны 

на ва год ні ка зач ны пер са наж 
і яго па моч ні кі па едуць раз во зіць 

дзят ве па да рун кі 
і да рыць свя точ ны на строй.

— Рэ зі дэн цыя Дзе да Ма ро за на по лац-
кай зям лі пра цуе дру гі раз. Яна ад кры та 
на ба зе ад дзе ла ту рыз му, края знаў ства і 
эк скур сій ра ён на га Цэнт ра дзя цей і мо ла-
дзі. Гас цей там ча ка юць па 10 сту дзе ня. 
Усе ах вот ныя мо гуць у рэ зі дэн цыі пры-
няць удзел у май стар-кла сах па вы ра бе 
на ва год ніх су ве ні раў, на ве даць ча роў ныя 
су ве нір ныя кра мы. Пра цуе на ва год няя ка-
вяр ня «Ма роз ка», — па ве да міў «Звяз дзе» 
на мес нік стар шы ні По лац ка га рай вы-
кан ка ма па са цы яль ных пы тан нях Пётр 
ПЯТ КЕ ВІЧ.

Эк скур сія ў рэ зі дэн цыю — гэ та ці ка вы 
квест. У ле се цу даў ёсць Ча роў ная сцеж ка 
і ба ло та Кі кі ма ры, Па ля на на ва год ніх сюр-
пры заў. Мож на ўба чыць Уро чы шча мядз ве-
дзі цы і шмат ча го яшчэ. Ля ёл кі ар га ні зу ец ца 

на ва год ні кас тынг та лен таў з гуль ня мі, за-
ба ва мі і ка ра го да мі. Удзель ні кам кас тын гу 
га ран та ва ны са лод кі прыз ад Дзе да Ма ро за. 
У по лац кай рэ зі дэн цыі так са ма пра цуе на ва-

год ні пункт пра ка ту лыж. Доб ра, што сне гу 
ў но вым го дзе ба га та.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

З КА ЗАЧ НАЙ РЭ ЗІ ДЭН ЦЫІ Ў НА РОД

Ан
д р

эй
 М

АР
 ЦІ

Н К
Е В

ІЧ
 (г

а з
е т

а «
По

 ла
ц к

і в
ес

 нік
»)

.

Чы та чы «Звяз ды» вось ужо больш 
за двац цаць га доў со чаць за між на-
род най на ву ко ва-асвет ніц кай экс пе-
ды цы яй «Да ро га да свя ты няў». Ужо 
два га ды яе акарм ляе епіс кап Ба ры-
саў скі і Мар' і на гор скі Вень я мін, які 
на пя рэ дад ні Но ва га го да стаў лаў-
рэ а там прэ міі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
«За ду хоў нае ад ра джэн не». За час 
слу жэн ня Бе ла рус кай Пра ва слаў най 
Царк ве ўла ды ка па спеў прай сці шлях 
ад па слуш ні ка да епіс ка па, уз на ча-
ліць Вы да вец кую ра ду БПЦ, за тым — 
сі на даль ны ад дзел рэ лі гій най аду-
ка цыі і ка тэ хі за цыі, стаць кі раў ні ком 
на ва ство ра най Ба ры саў скай епар хіі. 
Вя до ма, пра доб рыя спра вы не рас-
каз ва юць. Хут чэй, моўч кі збі ра юць іх 
пла ды. Але спе цы яль на для «Звяз-
ды» епіс кап Вень я мін па раз ва жаў, ці 
здоль ны ма тэ ма тык ве рыць у Бо га, а 
ад но сло ва — змя ніць ча ла ве чы лёс, 
і па спра ба ваў ад ка заць на пы тан не, 
ча му яму вы па ла атры маць та кую 
вы со кую ўзна га ро ду.

— У свой час вы атры ма лі тэх ніч ную 
аду ка цыю і ад па вед ную спе цы яль насць. 
І ўжо праз не каль кі ме ся цаў па сту пі лі ў 
се мі на рыю. Так хут ка прый шлі да ве-
ры ці гэ та быў ла гіч ны крок па да ро зе 
да яе?

— Шлях да ве ры ў кож на га ча ла ве ка 
не паў тор ны. Ка лі ча ла век жа дае жыць па 
за па ве дзях Бо жых і на сле да ваць жыц цё 
веч нае, ці мо жа пе ра шка джаць у гэ тым 
пра фе сія? Та му ня ма ні чо га дзіў на га, ка лі 
лю дзі з тэх ніч най аду ка цы яй і на ват на ву-
коў цы ве раць у Бо га і шмат ча су ад да юць 
ду хоў ным пы тан ням. Шмат хто з вя лі кіх ву-
чо ных — Эй нштэйн, Планк, Нью тан, Мен-
дзя ле еў — бы лі глы бо ка ве ру ю чы мі. Ад но 
ад на му не пе ра шка джае. Ха ця, без умоў на, 
па-роз на му мож на вы ка рыс тоў ваць пры-
зван не Бо жае ў сва ім жыц ці.

Асно вы ве ры бы лі за кла дзе ны ў мя не 
яшчэ ў дзя цін стве. Ба бу ля бы ла вель мі на-
бож ная. Не пісь мен ная, але шчы рая вер ні-
ца. Яна стра ці ла му жа, які за гі нуў пад час 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Ад на вы хоў ва ла 
дзя цей. І, ня гле дзя чы на цяж кас ці і сму так 
пас ля ва ен на га ча су, дзя ку ю чы сва ёй ве ры 
яна вы жы ла, вы га да ва ла дзя цей і ста ла для 
мя не пры кла дам ча ла ве ка ціх мя на га, цярп-
лі ва га, шчод ра га, які глы бо ка ве рыць. Яе 
па ва жа лі ўсе ад на вяс коў цы. Яе воб раз, на-
шы су мес ныя гу тар кі ад кла лі пэў ны ад бі так. 
Пас ля, ка лі ўжо ву чыў ся ў шко ле, ва ўні вер-
сі тэ це, шмат што бы ло за бы та. Але ка лі хра-
мы па ча лі зноў ад кры ва цца, ад ра джа ла ся 
цар коў нае жыц цё на Бе ла ру сі, так са ма стаў 
ці ка віц ца пра ва слаў ем і зга даў тыя ве ды, 
што ў дзя цін стве атры маў ад ба бу лі.

— Пас ля пры ня лі ма наст ва і па сту по ва 
дай шлі да епіс кап ска га са ну. У вас столь-
кі по слу хаў за раз! Ад крый це, ка лі лас ка, 
сак рэт: як усё па спя ва е це?

— За ўсе гэ тыя га ды по слу хаў са праў ды 
бы ло шмат, але з та го ча су, як стаў кі ра ваць 
Ба ры саў скай епар хі яй, іх ста ла ме ней. На 
жаль, нель га ад ра зу ўсё су мя шчаць. Вя до-
ма, усё па спя ваць скла да на, та му да во дзіц-
ца пра сіць да па мо гі ў Бо га. Яго спа га дай 
атрым лі ва ец ца штось ці ра біць. Вя до ма ж, і 
сі ла мі доб рых, на дзей ных па моч ні каў. Шмат 
доб рых спраў ад бы ва ец ца ме на ві та дзя ку-
ю чы ім.

— Вы так са ма час та на вед ва е це дзі-
ця чыя да мы і ін тэр на ты, хво рых дзе так. 
Як вы лі чы це, што для іх больш важ на 
ў раз мо ве, у ад но сі нах з ва лан цё ра мі ці 
гас ця мі: ду хоў нае ці ма тэ ры яль нае?

— За раз дзі ця чыя да мы на вед ваю як 
кі ру ю чы ар хі рэй — па аба вяз ках. Але, па 
шчы рас ці, ад чу ваю не аб ход насць хрыс ці-
я ні на да па ма гаць тым, хто мае па трэ бу. У  
та ко га кштал ту ўста но вах усё з не аб ход-
на га ёсць, але ду ша ў вы ха ван цаў шу кае 
ча гось ці боль ша га: сар дэч най пры хіль нас-
ці, шчы рай раз мо вы, лю бо ві, пад трым кі, 
спа чу ван ня. Не заўж ды гэ та па він на быць 
шка да ван не, якое ча сам мо жа і па крыў-
дзіць дзя цей. І па пры ро дзе сва ёй ду шы ім 
улас ці ва цяг нуц ца да ду хоў на га. Але ка лі 
ду хоў ныя па трэ бы не зна хо дзяць па то лі, 
та ды ча ла век за да воль ва ец ца ду шэў ны мі 
ра дас ця мі. Ка лі не мае і іх, то звяр та ец ца 
да ма тэ ры яль ных.

— Ці мож на за ка рот кае на вед ван не 
па спець даць дзі ця ці кры ху лю бо ві?

— Без умоў на. Зра зу ме ла, што ле пей, ка лі 
дзі ця чыя да мы на вед ва юц ца ду хоў ны мі асо-
ба мі з пэў най пе ры я дыч нас цю: раз на ты дзень 
ці на ме сяц. Ле пей пер шае. Каб усё ж та кі тое 
ду хоў нае, што за клад ва ец ца на пра ця гу ка-

рот кай раз мо вы, за ха ва ла ся да на ступ най 
су стрэ чы і па сту по ва на за па шва ла ся.

Ча сам так вы хо дзіць, што да рос лыя 
зра бі лі ўсё, каб дзя цей па ра да ваць, вы-
вес ці з за ду мен ня, але на іх тва рах усё 
ад но за ста ец ца знак су му. Тое, на коль кі 
на шы дзеі і сло вы да ся га юць сэр цаў ін-
шых, вель мі ін ды ві ду аль на для кож на га з 
вы ха ван цаў і час та не прад ка заль на.

— Ужо ка му, ка лі не вам, яшчэ ня даў-
на стар шы ні Вы да вец кай ра ды Царк вы, 
ве даць, ці здоль нае сло ва змя ніць лёс 
ча ла ве ка?

— Сло ва шмат што мо жа змя ніць у на-
шым жыц ці. Час та лю дзі раз драж нё ныя, якія 
не ма юць мі ру ў ду шы, па чу юць ча ла ве ка, 
які га во рыць ці ха і ла год на, і су па ко яц ца, за-
ду ма юц ца. Мне не раз да во дзі ла ся ба чыць 
та кіх асоб. Сло ва Бо жае нам па ве дам ляе, 
што «ад паў на ты сэр ца га во раць вус ны». 
Ка лі ча ла век мае па важ лі вае стаў лен не да 
лю дзей, ду шэў ную цеп лы ню, лю боў, то сва-
ім сло вам змо жа змяк чыць сэр ца та го, хто 
па сту пае ня слуш на, і бу дзе па чу тым.

У ад ным з мес цаў зня во лен ня пра во дзі-
ла ся апы тан не пра тое, якую б кні гу яны 
ха це лі мець у ся бе. І амаль усе на зы ва лі 
ад ну — Біб лія. Без умоў на, яна і Но вы За-
па вет да па ма га юць ча ла ве ку зір нуць на 

гэ ты свет і сэнс жыц ця па-ін ша му, на тхніц ца 
жыць па-но ва му. Без умоў на, іс ну юць і ін шыя 
кні гі, якія рас тлу ма чаць тую ж іс ці ну. На-
прык лад, у тво рах стар ца Па ісія (Свя та гор-
ца) прос ты мі, да ступ ны мі кож на му сло ва мі 
рас каз ва ец ца пра даб ра чын насць, страс ці, 
ду хоў ную ба раць бу, ся мей ныя пы тан ні, ма-
літ ву. Гэ тыя кні гі вы лу ча юц ца пра ста той і 
ў той жа час глы бін най муд рас цю. Пра па-
доб на га Па ісія, да рэ чы, ня даў на за лі чы лі 
да лі ку свя тых.

— Ка лі азір нуц ца на пра жы тыя га ды, 
на ўсё спа сціг ну тае і зроб ле нае, ці мо жа-
це вы са мі са бе даць ад каз, за што вас 
уз на га ро дзі лі?

— Я за да ваў са бе та кое пы тан не. За 
што? Раб лю тое, што па ві нен, і шмат хто 
пра цуе гэ так жа са ма ў Царк ве на та кіх жа 
па са дах. Апост ал Па вел ка жа, што го ра та-
му, хто не ро біць тое, што аба вя заны. А ка лі 
я атрым лі ваю за гэ та ўзна га ро ду, то гля джу 
на яе як на сты мул больш пра ца ваць і ба чу 
пэў ны да кор у тым, што зроб ле на яшчэ не 
ўсё маг чы мае.

— Пры су джэн не прэ міі — гэ та пры-
знан не ад лю дзей. А якія ў вас ёсць уз-
на га ро ды ад Бо га?

— Маг чы масць слу жыць у пра сто ла Бо-
жа га — ужо вя лі кі дар. Іа ан Зла та вуст ста-
віць епіс кап скае слу жэн не свя та ра на ват 
вы шэй за цар скае. Ра зам з тым гэ та і маг-
чы масць слу жыць у ду хоў най сфе ры і свай-
му на ро ду. Ду хоў насць шмат у чым вы зна-
чае лёс кож на га з нас і ў вы ні ку — бу ду чы ню 
ўсёй кра і ны. Гэ тую ад каз насць і ўзна га ро ду 
я пры маю са шчы рай удзяч нас цю.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavit@zviazda.by

Епіс кап ВЕНЬ Я МІН: 

«УДЗЯЧ НЫ ЗА МАГ ЧЫ МАСЦЬ 
СЛУ ЖЫЦЬ ЛЮ ДЗЯМ І БО ГУ»

Дед Мароз у По лац ку.
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У дні зі мо вых ка ні кул на ва по лац кая біб лі я тэ ка імя У. Ка-
рат ке ві ча за пра сі ла на вед валь ні каў пры няць удзел у свя-
точ ных ме ра пры ем ствах. Каб яны на доў га за пом ні лі ся, 
ар га ні за та ры па ста ра лі ся іх зра біць вя сё лы мі, на поў не-
ны мі цу да мі, гуль ня мі, кон кур са мі.

— У ство ра ным «ча роў ным за мку» ар га ні за ва ны вы ста ва і кі на-
па каз. Ка зач ныя пер са на жы ўру ча юць пер шым чы та чам су ве ні ры. 
Су ве ні ры зра бі лі ў біб лі я тэч най «мар ты шчы най ка ют-кам па ніі» 
ра зам з ва лан цё ра мі са шко лы №12. У гуль ня тэ цы «Чы та ем, 
фан та зі ру ем, гу ля ем!» Снеж ная ка ра ле ва чы тае дзе цям каз кі. 
Упа да ба ных пад час пра слухоў ван ня жы вёл мож на на ма ля ваць 
на пяс ку, — па ве да мі лі ў На ва по лац кім гар вы кан ка ме.

Па вы ні ках мі ну ла га го да бы лі вы зна ча ны са мыя леп шыя 
чы та чы ў роз ных на мі на цы ях. І біб лі я тэ ка ры, каб з пе ра мож цаў 
бра лі прык лад, пад рых та ва лі стэн да вую прэ зен та цыю «Чы тач — 
ты леп шы!». Са мыя ак тыў ныя ўзна га ро джа ныя дып ло ма мі і не 
толь кі. Юным чы та чам бы лі ўру ча ны па да рун кі-сюр пры зы. А 
да рос лыя атры ма лі па да рун ка выя сер ты фі ка ты на бяс плат нае 
ка ры стан не ка мер цый ным аба не мен там на пра ця гу сту дзе ня.

А ў дзі ця чай біб лі я тэ цы імя С. Мар ша ка мож на ўба чыць ка лек-
цыю паш то вак роз ных га доў «Па да рож жа на ва год няй паш тоў кі» 
(па 10 сту дзе ня). Экс па на ты — з аса біс тай ка лек цыі су пра цоў ні ка 
біб лі я тэ кі і па до ра ныя чы та ча мі. Са мая ста рая паш тоў ка, прад-
стаў ле ная на вы ста ве, на дру ка ва на ў 1969 го дзе.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. рukshаnskі@zvіаzdа.bу

ФІ ЛА СО ФІЯ + АНГ ЛІЙ СКАЯ МО ВА
Адзі нац ца ці клас ні кі Лі цэя БДУ Ула дзі слаў Вой ніч і Па вел 
Бяль ке віч прад ста вяць Бе ла русь на між на род най алім пі я дзе 
па фі ла со фіі ў 2016 го дзе. Яна ад бу дзец ца ў маі ў Бель гіі.

Пу цёў ку на прэ стыж ныя спа бор ніц твы лі цэ іс ты за ва я ва лі ў 
вы ні ку пе ра мо гі ў алім пі я дзе па фі ла со фіі ся род школь ні каў, 
ар га ні за ва най фа куль тэ там фі ла со фіі і са цы яль ных на вук БДУ. 
Акра мя та го, яшчэ дзе вяць стар ша клас ні каў ся рэд ніх на ву чаль-
ных уста ноў бы лі ад зна ча ны дып ло ма мі роз най вар тас ці.

Юных фі ло са фаў эк за ме на ва лі ў два ту ры. Пер шы пра во дзіў-
ся за воч на, а дру гі этап быў воч ным. Яго ўдзель ні кі на пра ця гу 
120 хві лін пі са лі эсэ на анг лій скай мо ве на ад ну з ча ты рох пра па на-
ва ных тэм. Кож ны ўдзель нік вы бі раў для ка мен та ван ня і на ступ на га 

фі ла соф ска га асэн са ван ня вы каз ван ні Арыс то це ля, Ва сі ля Ра за на-
ва, Люд ві га Віт генш тэй на або кі тай ска га мыс ля ра Лю Цзунь ю а ня. 
Лі цэ іс ты БДУ Ула дзі слаў Вой ніч і Па вел Бяль ке віч вы бра лі для сва іх 
ра бот вы слоўі Люд ві га Віт генш тэй на і Арыс то це ля.

Пры ацэн цы эсэ кан кур сан таў уліч ва лі ся не столь кі ве ды 
па фі ла соф скіх дыс цып лі нах, коль кі сту пень ра зу мен ня фі ла-
соф скіх ас пек таў праб ле мы, пас ля доў насць і ла гіч насць вы-
кла дан ня ду мак, пе ра ка наў часць ар гу мен таў і ары гі наль насць 
са мой пра цы. У воч ным ту ры ў БДУ пры ня лі ўдзел 26 на ву чэн цаў 
з 9 на ву чаль ных уста ноў Мін ска і Грод на.

Між на род ная алім пі я да па фі ла со фіі ся род школь ні каў пра-
во дзіц ца пад эгі дай Між на род най аса цы я цыі фі ла соф скіх та ва-
рыст ваў пры пад трым цы ЮНЕС КА. Ме ра пры ем ства скі ра ва на 
на па пу ля ры за цыю фі ла со фіі. Бе ла русь удзель ні чае ў гэ тых 
спа бор ніц твах толь кі з 2014 го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

«СНЕЖ НАЯ КА РА ЛЕ ВА» ПА-БЕ ЛА РУС КУ
Ві цеб скі На цы я наль ны ака дэ міч ны дра ма тыч ны тэ атр 
імя Яку ба Ко ла са па ра да ваў дзят ву прэм' ер ным спек-
так лем «Снеж ная ка ра ле ва». Па ка зы бе ла рус ка моў най 
вер сіі ад ной з са мых па пу ляр ных ка зак у све це прай шлі 
з поў ным анш ла гам.

Пе ра клад зра біў Ле а нід Дрань ко-Май сюк, а рэ жы сёр-па ста-
ноў шчык му зыч най каз кі — Мі хась Крас на ба еў. Мас так-па ста ноў-
шчык — Свят ла на Ма ка ран ка, кам па зі тар — Ар цём Крас на ба еў, 
аў тар тэкс таў пе сень — Алесь Зам коў скі. Каз ка «Снеж ная ка ра-
ле ва» не ад на ра зо ва ра бі ла ся аб' ек там ува гі мно гіх тэ ат раль ных 
рэ жы сё раў. І не дзі ва: яна вель мі па ды хо дзіць для ства рэн ня 
за хап ляль на га дзі ця ча га спек так ля. У спек так лі за ня тыя за слу-
жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь Тац ця на Лі ха чо ва і ар тыст ка 
Ан жа лі ка Бар коў ская (ро ля Ба бу лі), ар тыс ты Аляк сей Ані се ня і 
Дзміт рый Ка ва лен ка (Кай), На стас ся Ве ра нё ва (Гер да) і ін шыя, — 
па ве да мі лі ў лі та ра тур на-дра ма тыч най част цы тэ ат ра.

Сё ле та ў тэ ат ра юбі лей: 90 га доў з дня ства рэн ня. Свя та 
за пла на ва на на 21 ліс та па да. Не па срэд на да свят ка ван ня юбі-
лею на вя лі кай сцэ не ад бу дзец ца прэм' е ра спек так ля «Ка ла сы 
пад сяр пом тва ім» па вод ле ад най мен на га ра ма на Ула дзі мі ра 
Ка рат ке ві ча (рэ жы сёр Ва ле рый Ані сен ка). У па ста ноў цы бу дзе 
за дзей ні ча на ўся тру па тэ ат ра.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. рukshаnskі@zvіаzdа.bу


