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Калектыву часопіса «Беларусь. Belarus»

Дарагія калегі!
Віншую вас і вашых чытачоў з 90‑годдзем часопіса!
Рэдка якія выданні могуць пахваліцца такім даўгалеццем.
Легендарны часопіс пачаў выдавацца ў 1930 годзе пад назвай «Чырвоная Беларусь».
Тут друкаваліся Якуб Колас, Янка Брыль, Максім Танк, Іван Мележ. Першым рэдактарам быў Міхась Чарот.
З першых дзён вызвалення беларускай зямлі ад фашысцкіх захопнікаў у 1944 годзе
часопіс аднавіў сваю дзейнасць пад назвай «Беларусь» з дэвізам «Смерть немецким
захватчикам!» на першай старонцы. Але загаловак «перадавога» рэдакцыйнага артыкула адноўленага выдання быў вельмі сімвалічны і пададзены па-беларуску: «Дзень
добры, Беларуская зямля!».
Сёння «Беларусь. Belarus» — сучасны медыйны іміджавы праект аб нашай Айчыне,
які выходзіць на замежную аўдыторыю. Пераадолеў гросмайстарскую планку — больш
за тысячу нумароў, паспяхова перажыў рэвалюцыю канвергентнасці. На яго старонках — лепшыя матэрыялы вядучых беларускіх журналістаў на роднай, англійскай і
кітайскай мовах аб маладой суверэннай і незалежнай рэспубліцы, яе нацыянальных
традыцыях, выдатных беларусах, аб палітыцы, эканоміцы, культуры, спорце. Часопіс чакаюць у турагенцтвах, бібліятэках, пасольствах розных краін.
«Беларусь. Belarus» плённа працуе ў творчым тандэме з газетай «Голас Радзімы»
на шматлікую замежную беларускую дыяспару, дапамагаючы зацікаўленым пачуць
голас Радзімы, знайсці свой шлях да роднай Беларусі, захаваць у нашчадкаў любоў да
культуры і гісторыі Сінявокай краіны, паважаць яе этнічныя каштоўнасці.
Упэўнены, што гэты галоўны напрамак рэдакцыйнай палітыкі захаваецца на
доўгія гады, а часопіс і надалей будзе даверлівым суразмоўцам і адданым сябрам для
ўсіх суайчыннікаў.
Вялікі вам дзякуй за карпатлівую працу! Творчых поспехаў, удачы ва ўсіх добрых
пачынаннях, здароўя і дабрабыту!
Аляксандр Карлюкевіч,
Міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь
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Выдаецца з 1930 года.
Адноўлены ў 1944 годзе.
Заснавальнік:
Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова «Выдавецкі
дом "Звязда"»
Галоўны рэдактар
Харкоў Віктар Міхайлавіч
Адказны сакратар
Валянціна Ждановіч
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І зноў перамога!
Сёлета ўжо шаснаццаты раз Мінск прымаў
Калядны міжнародны турнір аматараў ха
кея на прыз Прэзідэнта Беларусі. Знака
мітыя майстры лядовай гульні прыехалі, каб
пазмагацца за кубак і падарыць радасць
балельшчыкам

На XXVII Мінскай міжнароднай кніжнай вы
ставе-кірмашы, якая пройдзе з 5 па 9 люта
га, асобнае месца ў праграме зоймуць ме
рапрыемствы, звязаныя з прадстаўленнем
кніг і асветніцтва, культуры Бангладэш. Што
яднае Беларусь з гэтай краінай?
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У найлепшых
еўрапейскіх
традыцыях
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Рэгістрацыйнае пасведчанне 8,
выдадзена 16.07.2018 г.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.

Дызайн і вёрстка:
Таццяна Старажэнка
Любоў Малышава
Карэктар:
Аліса Гюнгер
«Беларусь.Belarus» выходзіць
на беларускай, англійскай
і кітайскай мовах.
Часопіс распаўсюджваецца
ў 50 краінах свету.

Калі многія краіны Заходняй Еўропы праб
лему скарачэння насельніцтва вырашаюць
толькі дзякуючы імігрантам, то Беларусь
стымулюе сем’і з дзецьмі, вык лікаючы сва
ёй сацыяльнай палітыкай захапленне ў
мностве краін планеты

За дакладнасць фактаў,
іх інтэрпрэтацыю адказнасць
нясуць аўтары публікацый.
Пры выкарыстанні матэрыялаў
часопіса спасылка на «Беларусь.
Belarus» абавязковая. Рэдакцыя
не нясе адказнасці за змест
рэкламных паведамленняў.

Ад сэрца да сэрца

Падпісана да друку 17.01.2020.
Фармат 60х84 1⁄8.
Афсетны друк.
Папера крэйдаваная.
Ум.-друк. арк. 6,51
Ул.-выд. арк. 7,90

У Мінску ўзнагародзілі лепшых валанцёраў
краіны. Тых, хто не шкадуе сіл і часу, каб
акружыць клопатам і цяплом іншых

Помнік
беларускаму эга

Гісторыя не ведае ўмоўнага ладу
Нататкі адказнага сакратара
Гартаем студзеньскі нумар часопіса «Бела
русь» за 2000-ы год. Ён цалкам прысвечаны
святочнай даце — 70-годдзю выдання. Гэта,
як цяпер кажуць у дачыненні да чалавека,
трэці ўзрост, і такое вызначэнне ўжо нікога
не здзіўляе. З тае пары мінула 20 гадоў, і ча
сопіс адзначае чарговы юбілей. Дата нара
джэння: студзень далёкага 1930-га.

Падпісны індэкс — 74820.

Жыццё працягваецца

Бывайце, прыгажуні!
Як выглядалі самыя незвычайныя гарадскія
ёлкі Беларусі
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Далёкая і блізкая дарога
да Бангладэш

Белта

Асаблівая місія —
рабіць свет лепшым

Адрас рэдакцыі:
вул. Б. Хмяльніцкага, 10а,
г. Мінск, Беларусь, 220013.
Тэл.: +375 (17) 287-19-19,
+375 (17) 292-66-92.
Тэл./факс: +375 (17) 287-15-26.
www.zviazda.by
E-mail: belarus.mag@mail.ru
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Агульны наклад — 0000 асобнікаў
(на беларускай мове — 000).
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яшчэ ў нумары1

Цяжка быць дзіцем
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Праехаць з ветрыкам.
На веласіпед зе.
Эксперты даўно падлічылі, што ў сучасных
гарадах і прамысловых цэнтрах доля аўтат
ранспарту ў агульным аб’ёме забруджван
няў навакольнага асяроддзя даходзіць да
70 % і болей. Гэта адна з самых сур’ёзных
экалагічных праблем, якія суправаджаюць
урбанізацыю. Сярод відавочных адказаў
на гэты выклік — стварэнне ўмоў для
развіцця веларуху. Веласіпед у сучасным
«зялёным» горадзе — гэта мабільнасць,
бяспека, здаровы лад жыцця і экалагічна
чыстае навакольнае асяроддзе

40

Першую прэм’еру юбілейнага сезону —
«Кароль Лір» Вільяма Шэкспіра — дынаміч
на і яскрава сыгралі ў Нацыянальным ака
дэмічным тэатры імя Янкі Купалы.
Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля — ма
стацкі кіраўнік тэатра Мікалай Пінігін, ма
стак-сцэнограф Кацярына Шымановіч. На
строй у спектаклі купалаўцаў стварае
музыка Андрэя Зубрыча

52

Сусвет Язэпа Драздовіча
З кім толькі яго ні параўноўвалі: то з Леа
нарда да Вінчы, то з Мікалаем Рэрыхам…
Але ўсе тыя супастаўленні здаюцца не вель
мі пераканаўчымі. Мабыць, трэба прыз
наць, што нічога падобнага да Язэпа Дра
здовіча не было ніколі і нідзе

48

Кітайцы паважаюць сваіх мастакоў
Гартаю старонкі невялічкай кніжачкі «Тры
месяцы ў Кітаі». Год выдання — 1959. Аў
тар — зас лужаны дзеяч мастацтваў БССР
Сяргей Селіханаў
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Цяжка быць дзіцем

актуальная
спадчына
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Гэта дзіўная,
незвычайная Каця...

а д рэдактара

Адметнасці нашага часу

Ж

Віктар Харкоў,

галоўны рэдактар

ыццё складаецца з паўсядзённасці. Такая рэальнасць.
Пераважна ў ім — будзённыя
справы. Хаця ёсць і адметнасці, якія надаюць нашаму існаванню пэўную важкасць. Даволі часта яны маюць
знешні характар. Напрыклад, на падзеі
ў глабальным маштабе мы не здольныя
істотна ўплываць, а вось яны на нас гэты
ўплыў робяць. У дадзеным выпадку важна адэкватна рэагав аць на тую ці іншую
сусветную акалічнасць, засведчыць сваё
прынцыповае стаўленне да яе. І, канешне,
надзвычай вялікая ўдача — апярэдзіць час,
выступіць з ініцыятывай, якая знойдзе
падтрымку, магчыма, ва ўсёй міжнароднай
супольнасці.
2020 год пачынае разбег. А гэта, між
іншым, азначае, што мы размянялі трэці
дзясятак трэцяга тысячагоддзя. Таксама пасвойму — своеасаблівы адлік.
На нашай планеце не стабільна, што, вядома, не навіна. Тым не менш, факт адназначны, які мы не маем права не ўлічв аць.
Не здарма на пачатку года Генеральны сакратар ААН Антоніу Гутэрыш заявіў, што
напружанасць у свеце нават дасягнула максімальнага ўзроўню ў XXI стагоддзі.
Вядучыя дзяржавы, здараецца, выкарыстоўваюць сітуацыю ва ўласных геапалітычных мэтах. Гэта, безумоўна, не зусім
гуманна, але ж зноў факт. Ступень уплыву
на чыесьці паводзіны ў палітычным асяроддзі даволі мінімальная. Якія інструменты ў
такіх выпадках больш эфектыўныя? Заявіць пра ідэю, якую ўхваліць большасць.
Няхай не адразу. Вельмі важна, каб яна
была аб'яднаўчай. Мінск, напрыклад, прапануе сябе ў якасці глабальнай пляцоўкі
для дыскусій па найважнейшых праблемах
сучаснасці «Хельсінкі-2».
І няхай пакуль ёсць толькі асцярожная
рэакцыя на гэты пасыл. Але відавочна тое,
што ініцыятыва не засталася без увагі.
Сёння Беларусь крочыць у заўтрашні
дзень, грунтуючыся на прынцыпах сваёй
найноўшай гісторыі. Суверэнітэт і незалежнасць тут — вызначальныя рысы. Але
важна не спазніцца з далейшымі планамі, загадзя вызначыцца з прыярытэтамі.
У справах, мабыць, галоўнае — без пра-

маруджвання прыняць адзіна правільнае
рашэнне. Менавіта гэта амаль заўседы
з’яўляецца вызначальным на шляху да поспеху. Калі дакладная мэта, тады не трэба
марнаваць на разважанні каштоўны час.
А ён няўмольны — скончыўся год, пачаўся
новы. І добра, калі планы і дзеянні вывераныя. Тады можна абгрунтавана разлічваць
на вынік.
Відавочна, што Беларусь становіцца
ўсё больш вядомай у свеце. Ёсць у гэтым
і ўнёсак нашага часопіса, які даносіць да
чытача дакладную і разнастайную інфармацыю пра краіну ў цэнтры Еўропы. І вось
тут самая пара сказаць пра рукатворную
акалічнасць. Справа ў тым, што ў студзені
часопісу споўнілася ні многа ні мала 90 год.
У далёкім 1930‑м выйшаў яго першы нумар. Так, тады яшчэ, канешне ж, не існавала дзяржаўнага ўтварэння, якое мы маем
цяпер, але ключавое слова ў назве часопіса
было менавіта «Беларусь». Гэта, як кажуць,
дарагога каштуе.
Ці змянілася выданне з цягам часу?
Несумненна, бо без дыялектыкі бывае толькі застой. Пятнаццаць гадоў часопіс выхо
дзіць як на беларускай, так і на замежных
мовах. Многія выданні знаходзяць сябе,
прыцягваючы чытача нейкай выбранай
скіраванасцю. У нашага часопіса галоўная
мэта — раскрыць багацце жыцця цэлай
краіны. Тым болей што пра Беларусь жадаюць ведаць усё больш. І ў рэдакцыі ўлаўліваюць гэты настрой, імкнуцца данесці чытачу,
перш за ўсё замежнаму, беларускую палітру
падзей і з’яваў, чалавечых характараў, звярнуць увагу да багацейшай гісторыі і культурнай спадчыны. Публікацыі ў часопісе,
мяркую, дапамагаюць раскрыць сутнасць
грамадскіх з’яваў у нашай краіне. Паказваючы шматграннасць беларускай рэчаіснасці, у выданні робіцца акцэнт на дасягненнях
у розных сферах тым самым умацоўваецца
імідж Беларусі.
Адным словам, «Беларусь.Belarus»
у развіцці, разам з краінай надалей піша
сваю біяграфію. Сёння гэта сучасны медыйны праект, які да таго ж становіцца свое
асаблівым навігатарам для нашых замежных гасцей. Ім мы заўсёды гатовы сказаць:
«Гасцінна запрашаем!»
беларусь.belarus
студзень   2020
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Духоўнасць

Асаблівая місія —
рабіць свет лепшым
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўручыў прэміі «За духоўнае адраджэнне»,
спецыяльныя прэміі дзеячам культуры і мастацтва і « Беларускі спартыўны Алімп»

В

Вось ужо больш за двацц аць га
доў у краіне па традыцыі менавіт а ў
студзені, на пачатку года, адзначаюць
заслугі тых, чые жыццё і праца пра
сякнуты ідэямі гуманізму. І кожны год
Прэзід энт Беларусі ўручае ўзнаг ар о
ды асабіста. У гэтым бачыцца асаблі
вы сімвалізм. Бо любая краіна моцная
сваімі традыцыямі і ду хоўнымі каш
тоўнасц ям і. Гэт а тое, што фарм ір уе
маральны падм урак нацыі. І тое, без
чаг о нем агч ым ы мір і спакой у гра
мадстве. За доўгую гісторыю беларус
кі народ здолеў захаваць свае лепшыя
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якасці, трапяткое стаўленне да выто
каў, павагу да свайго мінулага, веру ў
сучаснасць і будучыню. Аляксандр Лу
кашэнка звярнуўся да лаўрэатаў і гас
цей цырымоніі на беларускай і рускай
мов ах, што вельм і адметна адл юст
роўвае сутнасць талерантных адносін
у грамадстве.
Адк рыв аю чы цыр ым он ію, Прэ
зід энт адзначыў, што гэты ўрачысты
вечар займ ае асабл ів ае месц а сяр од
навагодніх святаў. Яго героі — людзі,
якіх аб’я дноўв ае выс ак ар однае імк
ненне зрабіць свет дабрэйшым і пры

гажэйшым. Паводле слоў Прэзідэнта,
маст ацтва, якое нарадзілася на бела
рускай зямлі, заўсёды мела ствараль
ны характ ар. Там у баг ат ая спадчына
нашых продкаў і сёння праслаўляе Бе
ларусь. Імёны многіх асветнікаў, дзея
чаў культ уры, палітыкі й навукі занялі
пачэснае месца на старонках сусветна
га летапіс у.
І мы ганарымся сваёй гісторыяй і
зямлёй — радзімай славу тых людзей,
нашых суайчыннікаў. Ведаем свае ка
ран і, ушан оўв ае м трад ыц ыі. Лёгк а
прым аем усё нов ае — галоўнае, каб
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яно не супяр эчыла нашым законам і
каштоўнасцям. Ва ўмов ах, калі свет
губляе духоўныя арыенціры, імкнёмся
захаваць унутраную чысціню. На гэта
нас натхняе асабісты прыклад і актыў
ная дзейнасць цудоўных людзей з вя
лікімі ідэямі, высакароднымі памкнен
нямі. Людзей шчырых і бескарыслівых
у сваіх справах.
«Вялік ую ідэю служ эння грамад
ству і дзярж ав е нам ін ант ы прэм іі
«За духоўнае адраджэнне» ставяць вы
шэй за мат эрыяльныя выгоды, — ска
заў, у прыватнасці, у прамове на цыры
моніі Аляксандр Лукашэнка. — Сваімі
справ ам і і ўчынк ам і зам ац оўв аюць
у нашых сэрцах веру ў дабро і чысціню
думак. Такі прыклад выклікае пачуццё
гордасці за наш народ, які захаваў леп
шыя нацыянальныя рысы: спаг адлі
васць і велікадушнасць, працавітасць і
мэтанакіраванасць, сапраўдны патры
ятызм».
Прэзідэнт нагадаў, што дзяк уючы
героям гэтага святочнага вечара цеп
лыню і пяшчот у адч улі многія бела
рускія дзеці, якія зас таліся без баць
коўскаг а клопат у і любові. Знайш лі
спач ув анне і падт рымк у людзі, якія
су тыкнуліся з цяжкай хваробай, апы

нуліся ў складанай жыццёв ай сіт уа
цыі.
«Традыцыйна мы ўручаем прэмію
святарам, — адзначалася ў выступлен
ні Кір аўніка дзяржавы. — Яны што
дзённа здзяйсняюць духоўныя справы
ў імя ўсіх нас. Шан уем дзеячаў куль
туры, праф ес ійн ых арт ыст аў і мас
такоў — ствар альн ік аў сап раўднаг а
мастацтва, якое ўзвышае душу. Адзна
чаем тых, хто ўзбагачае нацыянальную
культ урную скарбніц у, займаецца па
трыятычным выхаваннем моладзі, уз
мацняе міжнародны аў тарытэт нашай
краіны. Сімвалічна, што напярэдадні
75‑годдзя Вялікай Перамогі мы ўруча
ем прэмію «За ду хоўнае адраджэнне»
Беларускаму грамадскаму аб’яднанню
вет эр ан аў. Адз нач ым іх уклад у за
хав анне памяці аб подзвігу нар ода і
акт ыўн ую гум ан іт арн ую дзейнасць.
А наша традыцыйная прэмія «Бела
руск і спарт ыўн ы Алімп» нях ай на
тхняе айчынных спартсменаў на но
выя здзяйсненні на буд учых Гульнях
у алімпійскім Токіа».
Прэз ід энт вык аз аў пер ак ананне,
што мы стварыл і нез алежн ую дзяр
жаву ў тым лік у дзяк уючы там у, што
ўсе гэтыя гады памяталі пра свае вы

токі і былі верныя зямлі сваіх продкаў.
Дзяржава і надалей будзе падтрымлі
ваць і заахвочваць усіх, хто ўзбагачае
культ урную спадчыну Беларусі, бера
жэ маральныя і ду хоўныя арыенціры,
адраджае і напаўняе новым сэнсам на
цыянальныя традыцыі.
Так, мы ўсведамляем сябе часткай
вялізнаг а свет у і злучаныя тысячамі
нітак эканамічных, культ урных, дып
ламатычных, роднасных, іншых сувя
зяў з іншымі краінамі і народамі, пад
крэсліваў Аляксандр Лукашэнка. Мы
адкрытыя для сяброўства і ўзаемавы
гаднага супрацоўніцтва, але, упэўне
ны Прэзідэнт, наш традыцыйны сацы
яльна арыентаваны ўклад непарушны.
Толькі так, памятаючы, хто мы і ў чым
наша ўнікальнасць, захоўваючы сваю
ідэнтычнасць і самабытнасць, мы змо
жам суп рацьс тая ць ідэі ўніфік ац ыі
свет у пад адзіны, чужы нашаму мента
літ эт у ўзор або стандарт. Ствараючы
ду х оўн ую, мар альн ую і культ урн ую
асновы для жыцця буд учых пакален
няў беларусаў, мы таксама забяспечва
ем нацыянальную бяспеку і ўмацоўва
ем суверэнітэт краіны.
«Вынік нашага цвёрдага, паслядоў
нага палітычнага і сацыяк ульт урнага
беларусь.belarus
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праз уласн ыя размов ы і паж ад анн і.
А потым будзем тлум ачыць народу,
які застаўся на гэтай зямлі, чаму ў нас
не атрымалася. Гэт ую дзяржаву мы са
праўды будуем, стварыўшы трывалую
аснову. І дав айце без пафас у: буд уем
не толькі для сябе — мы будуем для са
мага каштоўнага і дарагога, што ў нас
у кожнаг а ёсць, — сваіх дзяцей. Для
маіх, вашых, для ўсіх тых, хто яшчэ
не нарадзіўся, але народзіцца».
Або яшчэ ўрыв ак з выс тупл ен
ня Прэзід энта Беларусі, дзе большай
часткай гаворыцца пра ўзаемаадносі
ны з Расіяй: «Будзе час, я падрабязна
раскажу аб сіт уацыі, якая складваецца
ў свеце наогул і ў прыв атнасці з на
шай брацкай Расіяй. Але вы павінны
памятаць: няма больш у свеце народа,
які б з такой пав аг ай і трапят аннем
ставіўся да беларусаў, як расіяне. Парознам у могуць ісці перамовы паміж
кіраўніцтвам краін і элітамі, але трэба
глядзець глыбей: расіяне — нашы лю
дзі, браты, якія заўсёды гатовыя пад
ставіць нам плячо ў цяжкую хвіліну. І
сёння няма катастрофы, калі мы нават
не дамовімся з Расіяй (маюцца на ўва
зе перамовы аб пастаўках энерганось
біт аў — Рэд.). Жыв ем жа гэтыя дні і
будзем жыць не горш, чым у 2019 го
дзе. Вельмі хутка не разбагацеем, але ні
ў якім разе не загінем. Не тыя часы: мы
сталі на ногі. Сталі
дзяк уючы сваёй
працы».

sb.by

выбару — пабудова моцнай суверэн
най дзяржавы. У яе стварэнні заслуга
ўсяго беларускага народа. Але асаблі
вая роля належыць тым, хто прысвя
ціў сяб е беск арысл ів ам у служ энн ю
сваёй Айчыне, — сказаў Прэзідэнт. — І
я шчыра рады вітаць сёння намінан
таў, падзякаваць ім за асабісты ўклад
у разв іцц ё наш ай родн ай Бел ар ус і,
у адраджэнне і захаванне яе культ ур
най і духоўнай спадчыны».
Шмат у той веч ар был о сказ ан а
Прэзідэнтам аб сучаснасці:
«Вы, нап эўн а, заў важ ыл і, што ў
сваіх выс тупленнях — і нават вельмі
афіцыйных, у нав аг однім віншав ан
ні — я част а каж у пра сув ер аніт эт і
незалежнасць. Паверце, гэта ад душы.
Тут няма ніякай хлусні, тут няма нейкага майго ўчынк у, каб дагадзіць ка
мусьці. Я сапраўды прыхільнік гэтай
ідэі. І не проста прыхільнік. Давайце
без лішняй сціпласці. Усе прыс утныя
тут добра ведаюць нашу гісторыю: ні
колі ў жыцці нашаму народ у не дава
лася такая магчымасць — без крыві
пабудаваць, заклаўшы аснову з нуля,
зас таўш ыс я на аскепк ах вел із арнай
імп ерыі, сув ер энн ую і нез ал ежн ую
дзяржаву. Напэўна, гэт а і адт уль (ад
Бог а. — Заўв. БелТА). Нап эўн а, ён
нам дапамог, калі сапраўды існуе. Без
яго не абышлося. І мы не маем права
не скарыстацца гэтай унікальнай маг
чымасцю. Бо будзем, як гэта было заў
сёды, спатыкацца праз уласнае ныццё,

Фальклорны ансамбль «Дударыкі» — у ліку лаўрэатаў
Спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Беларусі дзеячам культуры і мастацтва.
На здымку: кіраўнік гурта Дзмітрый Ровенскі (другі злева) і яго выхаванцы
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Прэз ід энт нап рык анц ы свайг о
выс туплення прывёў выт рымкі з за
крыт ай справ аздачы, дзе гав орыцца
пра тое, як нас ацэньв аюць у свеце
не проста людзі, якія да нас, напрык
лад, прые хал і ў хакей паг ул яць, ту
рысты і гэтак далей, а прафесіяналы і
спецыялісты: «Пра беларусаў яны ка
жуць (цыт ую), што « гэта адукаваныя,
працавітыя людзі», і што мяне ўразіла,
«гэта людзі, якія не возьмуць тое, што
ім не належыць». Мне было прыемна
чытаць гэт ую справаздачу з закрытых
крыніц, дзе людзі ўголас не гавораць,
а прост а вып рацоўв аюць пал іт ык у,
рая ць сваі м урад ам. І гэт а дар аг ог а
варт а. Мы павінны быць такімі. Мы
павінны жыць у сваёй краіне, павінны
разумець, у імя чаго жывём. І ні ў якім
разе не павінны коса глядзець на сва
іх суседзяў, асаблів а расіян. Кам усь
ці вельмі хочацца, каб мы су тыкнулі
два народы. Тады ўсё — крыж на нас.
Сёння адносіны беларусаў і расіян —
паказчык таго, як павінны развів ац
ца адносіны не толькі паміж брацкімі
дзяржавамі, не толькі паміж суседзя
мі, але і наогул. Таму не трэба думаць,
што дзесьці на Зах адзе ці на Усходзе
хтосьці нам прынясе і падорыць шчас
це. Шчасце ў нашых руках. І калі мы
буд зем так ім і, як гэт ыя пап лечн ік і,
якія зараз выйдуць на гэт ую сцэну, ці
хаця б напалову, як яны, мы абавязко
ва захаваем і ўмац уем нашу суверэн
ную і незалежную дзяржаву. Давайце
працав аць на гэт а», — зак лікаў усіх
Прэзід энт Беларусі Аляксандр Лука
шэнка.
А лейтматыў урачыст асці з нагоды ўручэння прэмій «За ду хоўнае ад
раджэнне» быў у тым, што галоўная
каштоўнасць дзяржавы — гэта людзі,
якія сваімі і талент амі, і творчасцю і
працавітасцю павялічваюць яе славу,
натхняюць суа йчыннікаў на добрыя
справы, з’яўляюцца сапраўднымі па
трыётамі сваёй Радзімы.
Людзі, якія падымаліся ў той вечар
на сцэну Палаца Рэспублікі, сапраўды
ўнікальныя. Усе яны розныя, але ў той
жа час вельмі падобныя адзін да адна
го. Там у што выконв аюць асаблівую
місію. Сваёй працай яны робяць свет
лепшым. Яны здзяйсняюць сапраўдны
духоўны подзвіг, паказваючы яскравы
прыклад пат рыятызм у і нацыяналь
най самасвядомасці. І гэта, безумоўна,
заслугоўвае высокага прызнання.
Алег Багамазаў

Падзея

І зноў перамога!
Сёлета ўжо шаснаццаты раз Мінск прымаў Калядны міжнародны турнір аматараў хакея
на прыз Прэзідэнта Беларусі. Знакамітыя майстры лядовай гульні прыехалі, каб пазмагацца
за кубак і падарыць радасць балельшчыкам.
За 16-гадовую гісторыю
Каляднага турніру
заўзятары ў Мінску
ўбачылі прадстаўнікоў
больш чым 20 краін.
Пачынаючы ад прызнаных
грандаў сусветнага хакея
(фінаў, канадцаў,
швейцарцаў,
амерыканцаў) да тых,
хто толькі нядаўна
дамогся першых поспехаў:
хакеістаў з Кітая ці
Аб’яднаных Арабскіх
Эміратаў.

Н

а Калядным турніры вы
ступ аюць і ўнік альн ыя
каманды. Гэтыя зборныя
не ўбач ыш на спаб ор
ніцт вах сяр од праф ес і
яналаў. Гульцоў розн ых
краін у складах каманд ІІХФ, Балтыі і
Балкан у адно цэлае аб’яднала любоў
да хакея. Дарадца кіраўніка фед эра
цыі хакея ЗША Дэйв Огрын прыемна
здзіўлены:
— Мы не чакалі, што гэт а падзея
будзе таког а размах у. Машт аб ураж
вае, мы бач ым выд атн ы хак ей! Ка
лядны турнір складана пер аа цаніць.
Паг ляд зіц е, хто сюд ы прыя зд жае:
кір аўн ік і, функц ыян ер ы ІІХФ, ха
кеіст ы-вет эр ан ы, якія нек ал і гул ял і
раз ам, сус трэл іс я зноў. Унік альн ая

магч ым асць! Мы абав язк ов а сюд ы
вернемся.
Згадаем год 2005-ы. Мінс кі Па
лац спорт у. Прэзідэнт Беларусі Аляк
сандр Лукашэнка тады атрымаў узна
гарод у Міжнароднай федэрацыі хакея
за вялікі ўклад у развіццё гэт ага від у
спорт у. Памятны момант стаў кульмі
нацыяй фіналу першага ў гісторыі Ка
ляднага турніру сярод аматараў.
Вык анаўч ы дыр экт ар Фед эр ац ыі
хакея Беларусі Сяргей Савіцкі адзна
чыў, што тад ы был о ням ал а пер ад
умоў для развіцця аматарскага хакея:
— Буд ав ал іс я Пал ац ы спорт у,
сваю нез ал ежн асць здаб ыў чэмп ія 
нат Беларусі, дзіцячы хакей развіваў
ся бурн ым і тэмпам і... Нам дапам аг
ло Мініст эрс тва замежных спраў. За
беларусь.belarus
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кошт асабістых кантактаў наладжвалі
сувязі з амат арскімі камандамі. Дзя
куючы зацікаўленасці ўсіх бакоў тур
нір адбыўся ў студзені 2005 года.
З тых час оў штогод у Мінск пры
язджаюць зоркі гэтай гульні. За пры
кладамі хадзіць далёка не трэб а. Ле
тась, напрыклад, сус тракалі Дарыус а
Каспарайціс а, Філа Эспазіт а, Андр эя
Нік ал іш ын а. Сёл ет а на мінс кім лё
дзе ўбачылі Стыв а Каспера, Рых арда
Лінтнера, Аляксея Кавалёва, Аляксея
Жытніка ды іншых легендарных гуль
цоў.
Год 2007-ы. У Мінск на Кал ядн ы
турнір упершыню прыязджаюць ка
надцы, родапачынальнікі хакея. Тады
ж і першы рэкорд па колькасці краінудзельніц — 12. А да свайго першаг а
мін і-юбіл ею Кал ядн ы турн ір пад ы
шоў у стат ус е неафіцыйнаг а чэмпія
нат у свет у сяр од амат ар аў. Кір аўнік
Федэрацыі хакея Швецыі Андэрс Лар
сан быў уражаны ўбачаным:
— Надз выч айн ы турн ір! Пагля
дзіце на трыб ун ы, яны запоўнен ыя.
Атмасф ера ў «Чыжоўка-Арэне» фан
тастычная. Я прыемна здзіўлены ўз
роўнем спаб орн іцт ваў. Нам пад аб а
ецца абсалютна ўсё.
Калядны турнір яшчэ больш грун
тоўна ўмацав аў пазіцыі амат араў ха
кея па ўсёй краіне. Існ уючая на пра
цягу доўг аг а час у так званая Начная
хакейная ліг а, або чэмпіянат гор ада
Мінска, пашырылася да трох дывізі
ёнаў. Калі ў вышэйшым або першым
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гуляюць тыя, хто так ці інакш раней
быў звяз ан ы з гэт ым від ам спорт у
прафесійна, то ў другім — выключна
амат ары: дыр экт ары і простыя раб о
чыя, нас таўнікі і ўрачы, пажарныя і
энерг етыкі. Сёння гэт а самы мас авы
па кольк асц і ўдзельн ік аў дыв із іё н.
Чэмп іян ат краін ы сяр од амат ар аў?!
Пад гэт а выз нач энне цалк ам падпа
дае і Рэспубліканскі аматарскі турнір
на прызы Прэзідэнцкага спартыўнага
клуба. З верасня па красавік за кубак
і тыт ул змаг аюцц а зборн ыя кожнай
вобласці Беларусі, канк урэнцыю якім
складае і каманда Прэзідэнта.
У форме трэб а быць заўсёды. Ад
нак у хак еіст аў яе пік прып ад ае на
студ зень. А дакл адн ей, на пер ыя д
правядзення міжнароднага Калядна
га турн ір у. Выд атн ы пачат ак нов аг а
спартыўнага года! Пра гэта гаварыў і
Кіраўнік дзяржавы на адкрыцці цяпе
рашніх спаборніцтваў:
— У гэтыя навагоднія, святочныя
дні Мінск літ ар альн а жыв е і дых ае
зорным хакеем. Гэтыя спаб орніцтвы
верн ых рыц ар аў нар одн ай ляд ов ай
гульн і даўн о наз ыв аюць неа фіц ый
ным амат арс кім чэмп іянат ам свет у.
Сёння ён папулярны і вядомы ва ўсім
свеце, у яго свае традыцыі і свае сім
валы.
Перад пачаткам турніру арганіз а
тарам прыйшлося вырашаць звыклую
праблем у: як змясц іць у кампактн ы
фармат спаборніцтваў усіх жадаючых
выс тупаць на гэтай пляцоўцы? На лё

дзе «Чыжоўка-Арэны» ў той вечар ві
талі 12 каманд — фанфары ўрачыст а
гучал і ў гонар даўн іх сябр оў з Рас іі,
Германіі, Кіт ая, Фінляндыі, Аб’ядна
ных Арабскіх Эмір ат аў, Швейцарыі,
зборных Балкан і Балтыі...
— Без вас немагчыма ўявіць нашы
спаб орн іцт вы, — звярн уўс я Аляк
сандр Лукашэнка да гасцей. — З асаб
лівай радасцю адзначаем, што ў Мінск
пасля перапынк у вярн улася каманда
нашай брацкай Украіны. Самыя цёп
лыя прывітанні дэбютант у турніра —
камандзе Злучаных Штатаў Амерыкі.
Як пац вярд жэнн е выс ок аг а стат ус у
нашага турніра і вялікай цікавасці да
яго мы ўспрымаем удзел у спаборніц
твах і лядов ай дружыны Міжнар од
най федэрацыі хакея.
Дар эч ы, пар ал ельн а з гульн ям і
амат ар аў хак ея са стаж ам на лёд зе
«Чыжоўка-Арэны» праходзяць і гара
чыя паядынкі фіналу рэспубліканскіх
спаборніцтваў «Залатая шайба». І гэта
не прост а традыцыя. Гэт а той удалы
сплаў воп ыт у і мудр асц і з юнацк ім
запалам і азартам, які прац уе на раз
віцц ё хакея. Бо для юных хакеі ст аў
гуляць поб ач з сапраўднымі зоркамі
хакея — гэта лепшы майс тар-клас, які
толькі можна прыд умаць.
Між тым, у сваёй прамов е Аляк
сандр Лукашэнка адзначыў, што
зусім хутка Мінску ў чарговы
раз у сваёй гісторыі трэба бу
дзе прыняць чэмпіянат свет у
па хакеі — у маі 2021 года да
нас зноў прые дуць лепш ыя
зборныя свет у.

kp.by

Падзея
— Падрыхтоўка ідзе поўным хо
дам, — сказаў Прэзід энт. — Беларусь
мае нам ер пад ар ыць усім так ое ж
грандыё знае спартыўнае свят а, якім
зап омн іўс я нам чэмп іян ат све т у ў
2014 годзе.
Такс ам а Алякс андр Лук аш энк а
пад зяк ав аў удзельн ік ам турн ір у за
актыўны ўдзел у каляднай акцыі «На
шы дзеці»:
— Вялікі вам дзяк уй, усім тым, хто
пабыв аў у нашых дзет ак, якія маюць
патрэбу ва ўвазе, дапамозе і падтрым
цы старэйшых. Дзяк уй вам за цеплы
ню вашых вялікіх сэрцаў.
Прэзід энт наг адаў, што Калядны
турн ір — гэт а заўс ёд ы беск амп ра
місная бар ацьб а на лёд зе, а такс ам а
нязмушаная святочная атмасф ера за
межамі гульнявой пляцоўкі і на тры
бунах.
— Яшчэ адна асабл ів асць наша
га турніру, — зрабіў акцэнт Кіраўнік
дзяржавы, — раз ам з пераможцамі і
прыз ёрамі спаб орніцтваў у выйгры
шы заўсёды зас таюцца ўсе ўдзельнікі
і, галоўнае, тыя, для каг о мы выхо
дзім на пляц оўк у — наш ы бал ель
шчык і, там у што галоўн ы гер ой на
гэт ай лядов ай арэне — наш любімы
спорт.
Кіраўнік Міжнароднай федэрацыі
хакея Рэн э Фаз эль асаб іст а прые хаў
у Беларусь, каб стаць часткай гэт аг а
свят а спорт у. Убач ан ым функц ыя 
нер зас таўся захоплены, падкрэсліў
шы, што арг аніз ав аны спаб орніцтвы
на ўзроўн і чэмп іян ат у свет у сяр од
прафесіяналаў. Пра гэт а Рэнэ Фазэль

Падчас гульні каманды
Прэзідэнта са зборнай ІІХФ
гледачы звярнулі ўвагу на
юнага балельшчыка, які
трымаў у руках плакат з
надпісам «Марыць не
шкодна... Хачу клюшку ад
Прэзідэнта!». І ўсіх, хто
прысутнічаў на лядовай
арэне, расчуліў момант, калі
пасля матчу Аляксандр
Лукашэнка пад гучныя
апладысменты трыбун
падарыў хлапчуку жаданую
клюшку. Бо і на самой справе,
мары павінны здзяйсняцца!
Асабліва пад Каляды!

каз аў у Палацы Нез алежнасці падчас
асаб іст ай сус трэч ы з Алякс андр ам
Лукашэнкам.
Вось ён, прыкл ад спарт ыўн ай
дыпламатыі ў дзеянні. Бо імідж Бела
русі фарм уецца ў тым лік у і на спар
тыўн ых арэн ах. І не тольк і за кошт
перамог нашых атлетаў, але і за кошт
узр оўн ю арг ан із ац ыі міжн ар одн ых
т урн ір аў. Зам ежн ыя госц і бач аць
наш у разв іт ую інфр ас трукт ур у, вы
датныя спартыўныя аб’екты, бачаць
гор ад еўр апейскаг а ўзроўню. І ў вы
нік у ацэньв аюць Беларусь як краін у,
здольн ую прым аць сам ыя буйн ыя
турніры, у тым лік у чэмпіянаты све
ты па хакеі.
...А гэта Абу-Дабі — сталіца Аб’яд
наных Арабскіх Эмір ат аў. Сяр эдняя
тэмперат ура пав етра — плюс 40 гра
дус аў. Здав алася б, як у гэт ай краіне
можна развіваць хакей? Але ўсё ж гэта
магчыма. Праўда, не без дапамогі і бе
ларусаў. Прэзідэнцкі спартыўны клуб
падп іс аў мем ар анд ум аб суп рац оў
ніцтве з Саветам Абу-Дабі па спорце,
у прыв атнасці, з клуб ам Абу-Дабі па
лядовых від ах спорт у і Фед эр ац ыя й
лядовых відаў спорт у ААЭ. Як след
ства, нашы спецыялісты адправіліся
ў гэт ую гар ач ую краін у, каб пер ад а
ваць свой воп ыт мясц ов ым хакеі с
там. Узначальв ае зборн ую ААЭ Ар
цём Сянькев іч. Такс ам а ў трэнерс кі
штаб уваходзяць і іншыя беларускія
спецыялісты: Міх аіл Клімін, Андр эй
Якімов іч і Сярг ей Зад зял ен аў. Вось

вам яшчэ адзін прыклад спартыўнай
дыпламатыі.
Каляды вакол нас — фраз а, якую
можна част а пач уць напяр эдадні вялікага свят а. Па-асаблів ам у яна загу
чала дзяк уючы Каляднам у турніру. І
гав орка тут не пра хакейныя бат аліі,
а пра дабрачынную акцыю, якую пра
водзяць удзельнікі спаборніцтваў пад
пат ранат ам Прэзід энцкаг а спартыў
нага клуба і федэрацыі хакея. На гэты
раз больш шчаслівымі сталі дзеткі ча
тырох дамоў сямейнага тыпу аднаго з
раёнаў Мінска.
Каманда Прэзід энт а і сёлет а аба
ран іл а тыт ул найм ацнейш ай на Ка
лядным турніры. У фінале былі абы
гран ы рас іян е. 13-ы раз друж ын а
Кір аўн ік а дзярж ав ы лепш ая сяр од
аматараў хакея планеты. Традыцыйна
пер ад узн аг ар од жаннем стар эйш ых
свае ўзнаг ар оды атрымалі пер амож
цы і прыз ёры «Залатой шайб ы». Ра
дасныя вочы дзет ак, усмешка Прэзі
дэнта, акіян пераможных эмоцый, але
пры тым абавязковая радасць у душы
кожн аг а. Тут ням а прайг раўш ых —
толькі пераможцы!
Між інш ым, кольк асць удзель
нік аў штог ад ов ых спаб орн іцт ваў у
Мінску будзе павялічвацца. Пра сваё
жаданне выс тупіць пад Каляды ў Бе
лар ус і зая ўл яюць больш за дван ац
цаць каманд. І беларуская сталіца га
товая да такога выклік у.
Аляксей Фядосаў.
Фота БелТА.
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чароўны марафон дабрыні

Дзеля
шчаслівай
будучыні

К

Кір аўн ік дзярж ав ы пад зяк ав аў
усім, хто падтрымаў гэт ую ініцыятыву,
адгукнуўся на яго заклік. «Для мяне як
Прэзід энт а вельмі важна зрабіць усё
магчымае, каб у жыцці кожнага з вас,
кожнага нашага дзіцяці прыйшло ча
раўніцтва ў выглядзе шчырага клопа
ту, душэўнага цяпла, нечаканых пада
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рункаў і прыемных сустрэч з добрымі
і спагаднымі людзьмі. Менавіта такім
павінна быць наша свята», — звярнуў
ся да маленькіх беларусаў Аляксандр
Лукашэнка.
Але ён нагадаў, што падарункі, як і
іншае лепшае ў жыцці, залежыць толь
кі ад нас саміх. «Калі вы гэтага моцна

«Згодна з традыцыямі,
у беларусаў ніколі не было,
няма і не можа быць чужых
дзяцей», — адзначыў
на дабрачынным свяце
ў Палацы Рэспублікі
Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка. Ужо
чвэрць стагоддзя ў Беларусі
праводзіцца дабрачынны
марафон «Нашы дзеці».

захочаце і нешт а для гэт аг а зробіце,
абавязкова ўсё гэта атрымаеце», — за
пэўніў лідар краіны.
«Кір уюч ыс я зак лік ам сэрц а, мы
заўсёды гатовыя прыняць удзел у лё
сах маленькіх грамадзян іншых дзяр
жаў. Мы ўсё-ткі худ а-бедн а жыв ем
пад мірным небам, у спакойнай, ціхай

Белта

чароўны марафон дабрыні

Для мяне як Прэзідэнта
вельмі важна зрабіць
усё магчымае, каб у
жыццё кожнага з вас,
кожнага нашага дзіцяці
прыйшло чараўніцтва
ў выглядзе шчырага
клопату, душэўнага
цяпла, нечаканых
падарункаў і прыемных
сустрэч з добрымі
і спагаднымі людзьмі.
Менавіта такім
павінна быць наша
свята
і прыгожай краіне. Але далёка не паў
сюль так. І мы — як сапраўдныя выса
кародныя людзі, як сапраўдныя бела
русы дапамагаем гэтым дзецям. Да нас
на аздараўленне прыязджаюць юныя
грамадзяне з розных куткоў планеты.
Напрыклад, з Японіі, Кіт ая, Сірыі. У
рэсп убл ік анс кім цэнтры «Зубр ан я»
пабыв алі дзеці з больш чым 40 кра
ін, — пав едаміў Прэзід энт і дадаў: —
Гэта тое малое, што мы можам зрабіць
для таг о, каб усе дзеці Зямлі ведалі:
яны патрэбныя. І мы, дарослыя, у сва
ёй большасці жывем і прац уем дзеля
шчаслівай будучыні гэтых дзяцей».
Алякс андр Лукашэнка адзначыў,
што верыць: у будучыні прыс утныя ў
зале гледачы стануць добрымі людзь
мі, якія зроб яць для сваё й краін ы
нешт а важн ае і карысн ае. Док аз —
іх шматл ік ія дыплом ы прадметн ых
алімп ія д, пер ам ог і на муз ычн ых і
маст ацкіх конк урс ах, медалі ў спор
це. «Я шчыра ганаруся ўсімі вашымі
поспехамі. Думаю, што такіх поспехаў
стане яшчэ больш, калі мы адкрыем
Нацыянальны дзіцячы тэхнапарк для
самых адораных і юных беларус аў. З
усіх куткоў нашай Радзімы туды бу
дуць мець магчымасць прыехаць на
шы дзец і. Проп уск адзін ы — ваш ы
веды і талент», — падкрэсліў ён і па
прасіў маленькіх беларусаў шанаваць
і бер агч ы блізк іх люд зей, пав аж аць
настаўнікаў.

У Пал ац Рэсп убл ік і был і зап ро
шаны амаль 2400 дзяцей з усіх куточ
каў краіны. Некаторыя з іх здзейснілі
ў сваім жыцці значныя дасягненні ў
творчых конк урс ах, рэсп убліканскіх
і міжнар одных алімпіядах, спартыў
ных спаборніцтвах, грамадскай рабо
це, а іншыя, наа дв ар от, спазналі са
мыя значныя страты — дзеці-сіроты,
дзеці, якія засталіся без апекі бацькоў.
Сярод гасцей галоўнай ёлкі краіны —
нав уч энц ы Вільн юск ай гімн аз іі імя
Францыска Скарыны, Рыжскай бела
рускай асноўнай школы.
Марыя Дадалка.
Фота Яўгена Пясецкага.

беларусь.belarus
студзень   2020

11

святочныя дні

У найлепшых
еўрапейскіх традыцыях
Белта

У Беларусі адбыўся першы ў новай гісторыі краіны Венскі баль

У

У той студзеньскі дзень рабочую рэзідэнцыю Прэзідэн
та Беларусі Аляксандра Лукашэнкі было не пазнаць: яна пе
ратварылася ў сапраўдны венскі палац. Да таго ж, святоч
ны палац — гэта не толькі ўпрыгожанае навагодняе дрэва,
пышныя ложы, доўгія сукенкі дам, станістыя кав алеры і
Прэзідэнцкі аркестр, але і месца, дзе пануе непадроблены
казачны настрой. Калі шчыра, ён адчуваецца нават у прэсцэнтры… Што ж, шматлікія рэпетыцыі не прайшлі дарма.
Па трад ыц ыі баль адк рыўс я палан эз ам дэб ют ант аў,
пасля якога Прэзідэнт пакінуў ложу, каб асабіста павітаць
удзельнікаў вечара. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што дзя
куючы ім у зале правяць маладосць, талент і прыгажосць.
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што год там у напярэдадні
навагодніх святаў у Палацы Незалежнасці адбыўся першы
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беларускі баль. Так адрадзілася адна з самых прыгожых тан
цавальных традыцый, блізкая для беларусаў, якія на пра
цягу многіх стагоддзяў жылі і развіваліся ў самым сэрцы
агульнаеўрапейскай культ уры.
«Ва ўсе часы палацы з’яўляліся цэнтр ам палітычнаг а
і свецкага жыцця, дзе мастацтва на самым высокім узроў
ні суправаджала многія пратакольныя мерапрыемс твы. І ў
сучасным свеце яно адыгрывае вялікую ролю, у міжнарод
най дыпламатыі асабліва, адкрывае новыя магчымасці для
ўмацавання дружалюбных сувязяў паміж народамі і цэлымі
дзяржавамі. Вось і сёння, пацвярджаючы пераемнасць пра
веранага часам палітычнага этыкет у, мы праводзім у нашым
Палацы першы ў гісторыі сучаснай Беларусі Венскі баль. Але
прашу зазначыць — гэта працяг той слаўнай традыцыі, якую

святочныя дні
мы з вамі адкрылі летась. У яго класічнай, вытанчанай ат
масферы працягваем паспяхова пачаты двухбаковы дыялог
з нашымі аўстрыйскімі сябрамі», — падкрэсліў Прэзідэнт.
Ён аддаў даніну павагі Венскаму балю — сусветна вя
домай немат эрыяльнай культ урнай спадчыне сяброўскай
краіны, унесенай у спіс ЮНЭСКА. Акрамя таго, Аляксандр
Лукашэнка выказаў удзячнасць арганізатарам урачыстага
вечара, звярнуўшы ўвагу на дабрачынную накіраванасць гэ
тага мерапрыемства.
Прэзідэнт перакананы, што і традыцыя дарыць запра
шэнне ў Палац Незалежнасці лепшым прадстаўнікам адора
най моладзі краіны стане выдатным дадаткам да класічных
канонаў Венскага балю. Аляксандр Лукашэнка выказаў спа
дзяванне, што аўстрыйскія сябры не буд уць супраць такіх
навацый.
Лід ар краін ы наз ваў гал оўн ым упрыг аж энн ем ура
чыстага вечара менавіта лаўрэатаў, пераможцаў і стыпен
дыятаў — нес умненна, лепшых з лепшых. На Венскі баль
у Палац Нез алежнасці запрошаны былі студ энты і стар
шак ласнікі, якія дасягн улі асаблівых поспех аў у вучоб е,
творчасці, спорце, навуковай і грамадскай дзейнасці, а так
сама прадс таўнікі працоўнай моладзі. Сярод удзельнікаў
балю — стыпендыяты спецыяльнага фонд у Прэзідэнта па
сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў,
уладальнікі стыпендый Прэзід энт а, удзельнікі рэсп ублі
канскіх конкурсаў навуковых работ, пераможцы і лаўрэаты
творчых міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў, дыпла
манты міжнародных навукова-практычных канферэнцый,
прадстаўнікі валанцёрскага руху.
«Цяпер я з вялікім задавальненнем гляджу на вас, юных,
маладых зусім, шчаслівых, з вачамі, якія гараць, блішчаць,
раз умнымі і прыг ожымі вачамі. На дзяўчат у цудоўных
бальных сукенках, на юнакоў у фраках, парадных мундзі
рах. Я вельмі ганаруся — і вы гэта ведаеце — прыгажосцю
нашага народа. Вы сёння ўвасабленне гэтага народа. Ведаю,
што гэтая прыгажосць гарманічна спалучаецца з розумам,
адукав анасцю і працавіт асцю. Гэт а тыя якасці, якімі сла
віцца беларуская нацыя. І гэта тыя якасці, якія робяць нас
асаблівымі і адрозніваюць ад іншых народаў», — падкрэсліў
Аляксандр Лукашэнка.
Ён наг адаў: у Беларусі створ аны ўсе ўмовы, каб рас
крываць таленты моладзі.
«Пра што б вы ні марылі, куды б ні імкнуліся, не забы
вайце: мы — беларусы, і краіна ў нас, Радзіма ў нас адна. За
хоўвайце сувязь з ёю. Памятайце, калі чалавек адрываецца
ад сваіх каранёў, ён губляе глебу пад нагамі і, самае галоўнае,
крыніцу ду хоўнай сілы. Наша Радзіма, вялікая і малая, ме
навіта тут. Мы пабудавалі і захавалі суверэнную дзяржаву.
І каму, як не вам, надзеі нацыі, вызначаць вектар развіцця
на будучыню бліжэйшую і аддаленую. Ад вашых памкнен
няў залежыць, якой будзе наша краіна ў будучыні», — звяр
нуўся да ўдзельнікаў балю Прэзідэнт.
Ён адзначыў, што новы год беларусы сустракаюць з ад
крытым сэрцам і ўпэўненасцю ў заўтрашнім дні. Год 2020‑ы
стане такім, якім зробім яго разам.
«Перакананы, жаданні, якія мы загадваем у гэтыя хвілі
ны, будуць служыць на карысць нашай Беларусі», — заклю
чыў Аляксандр Лукашэнка.
І зноў закружыліся пары пад гукі аркестра. Прэзід энт
асабіста прыняў удзел у выкананні каралеўскага танца —

венскага вальса. У бальнай карце ў класічнай частцы значылася полька, па-дэ-патынэр, галоп і паўночная кадрыля,
а таксама гасцявыя нумары, майстар-клас па левабаковым
вальсе і бальныя гульні «Паясок» і «Званочкі». Працягнуўся
вечар адвольнай праграмай, у якую ўвайшлі ча-ча-ча, рум
ба, самба, павольны факстрот, гасцявыя нумары і фінальная
кадрыля ў выкананні ўсіх гасцей балю, сярод якіх чыноўні
кі, дыпламаты і дзяржупраўленцы.
Правядзенне Венскаг а балю ў Палацы Нез алежнасці
(раней таксама разглядалася памяшканне ў Нацыянальным
акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. — Рэд.) Прэзідэнт
пракаментаваў падчас наведвання Беларускага дзяржаўнага
медыцынскага ўніверсітэт у ў снежні.
«Венцы з захапленнем гэта ўспрынялі — просяць пака
заць па ўсёй Еўропе і ў свеце па тэлебачанні. Што такое Вен
скі баль? Гэта невялікае памяшканне — а ў нас як убачылі
(зал урачыстых цырымоній — Рэд.)… Яны мне тры гады
таму прапанавалі. Я адмовіўся тады, як патрыёт сказаў: мы
свой правядзем. І мы правялі. А цяпер яны мне зноў прапа
нуюць. Сказаў: ладна, давайце», — распавёў Прэзідэнт і пад
крэсліў: вырашыў запрасіць венцаў туды, дзе праводзілася
сустрэча ў «нармандскім фармаце».
«Галоўнае — гэта для нас, для нашай моладзі», — пад
крэсліў тады Аляксандр Лукашэнка.

Беларусь — Аўстрыя — прыгожая пара
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Аўс трыі ў Беларусі
Алаізія Вёргетэр ад імя аўстрыйскай дэлегацыі ў падзячным
слове прызнала, што аўстрыйскія традыцыі і любоў да пры
гажосці і элегантнасці цудоўна прыжывуцца на беларускай
зямлі.
«Мяне гэта не здзіўляе: дас таткова ўзгадаць імя Міха
ла Клеафаса Агінскага, які напісаў цэлы шэраг цудоўных
паланэзаў, якімі адкрываюцца балі», — адзначыла Алаізія
Вёргетэр.
Яна зрабіла Прэзід энт у Беларусі сімв алічны падару
нак — хрустальны шар (што па-нямецку гучыць гэтак жа,
як «баль») беларускай вытворчасці, напоўнены аўстрыйскі
мі цукеркамі «Моцарт». Пасол лічыць вельмі сімвалічнай
камбінацыю беларускага і аўстрыйскага.
«Вельмі хацелася б, каб Венскі баль вяртаўся, зноў і зноў
праходзіў у Мінску», — пажадала яна.
У адказ Аляксандр Лукашэнка паабяцаў, што Беларусь
ад Венскага балю не адмовіцца і такое мерапрыемс тва бу
дзе праводзіць штогод — з удзячнасцю аўстрыйскаму боку
за дапамогу.
«Я вельмі рады, што вы сказалі, што заходнія традыцыі
добра кладуцца на беларускую зямлю. Дзякуй вам за гэтыя
добрыя словы. Я так і думаў, што рана ці позна гэтыя доб
рыя традыцыі лягуць у цэнтр нашай мат улі-Еўропы», — ад
казаў Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы паведаміў, што даручыў Адміністра
цыі Прэзідэнта падрыхтаваць фільм пра баль у падарунак
кожнаму ўдзельніку.
«Вы, асаблів а моладзь, пішаце сваю гісторыю. І гэт а
будзе прыгожая старонка ў вашым жыцці, якую вы заўсё
ды зможаце паказаць сваім дзецям, унукам, блізкім, род
ным», — упэўнены лідар дзяржавы.
Варвара Марозава
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з крэатыўным падыходам

Бывайце, прыгажуні!
Як выглядалі самыя незвычайныя гарадскія ёлкі Беларусі
Белта

Д

аўно забытыя часы, калі нехта быў неза
даволены тым, што замест нат уральных
нав аг одніх ёлак на гар адскіх плош чах
з’явіліся штучныя. Сёння вулічныя сім
валы самага любімага сямейнага свят а
ўяўляюць з сябе творы мастацтва і крэа
тыўнай думкі — незалежна ад таго, ці са
праўдная ігліца ў гэтых дрэў. А ў некато
рых зялёных прыгажунь нават ёсць свая
гісторыя, што кранае душу… Мы раска
жам пра самыя неардынарныя навагоднія ёлкі, якія ўпрыго
жвалі гарады Беларусі пад заслону 2019 года і радавалі вока
да сярэдзіны студзеня.

Ёлка на плошчы Перамогі ў Віцебску

Самая галоўная
ках. Начальнік участка парку «Магілёўзеленбуда»
Юры Макацарыя ўдакладніў, што лясных прыга
жунь і незвычайн ую кампазіцыю супрацоўнікі
прадпрыемс тва зрабілі самі. У афармленні ад
наго з галоўных месцаў адпачынк у горада пры
нялі ўдзел 42 арганізацыі абласнога цэнтра. Усе
ўпрыг аж энні зробленыя з экалагічна чыстых
мат эрыялаў. Напрыклад, звычайныя паддоны
пер атварыліся ў ярк ую агар оджу, галінкі —
у казачных герояў. У парк у таксама з’явілася
жывая арка з яловых галінак, а ўпрыгожыць
гэт ую кампазіцыю прапанавалі магілёўскай
публіцы.

Да галоўнай ёлкі краіны на Кастрычніцкай плошчы
сталіцы — заўсёды самая пільная ўвага. Пры святле дня
(святочн ую ілюмінацыю ў Мінску ўключылі 14 снежня)
здаецца, што яна не надта змянілася, але гэта не так. Ня
гледзячы на тое, што «шкілет» — ранейшы, ды і вышыня
прыкладна тая ж — больш за 30 метраў з верхавінай — тэх
нічнае афармленне абноўлена. Больш за 100 піксельных
гірлянд дазваляюць дэманс трав аць прыс утным на пло
шчы розныя малюнкі. Шафа кіравання схавана пад самой
канструкцыяй. Было таксама гукавое суправаджэнне ма
люнкаў.

Самая экалагічная

Самая душэўная

sb.by
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У сам ым малад ым мікр ар аёне Гоме
ля ўпрыг ож ыл і раскошн ую ёлк у, якую
мясцовым жыхарам падарыў пенсіянер
Уладзімір Лагвіненка. Дрэв а рас
ло на яго дачы ў вёсцы Чырвоная
Слаб ад а Рэч ыцк аг а раёна. Вы
махала да 15 метраў, ёлка стала
ствараць прабл ем ы: разр ос
лыя карані выцягвалі з глебы
пажыўныя рэчывы. Уладзімір
Дзмітрыевіч напісаў у аблвы
канкам электроннае пісьмо,
пав ед ам іў, што гат оў зра
біць падарунак і прыклаў
фот а. Ахв оч ыя заб раць
дрэв а тэлеф анав алі з усёй
Белта

Лясок з драўляных алей вырас у магілёўскім парк у ў
Падніколлі. А побач з’явілася алея з іншымі крэатыўны
мі ёлкамі — у выглядзе лес авічкоў у чырв оных каўпач

з крэатыўным падыходам
Агульная канц эпцыя афармлення парк у цяперашняй зі
мой — казачны лес, дзе выконваюцца ўсе жаданні.

Падарунак ад душы

Самая патрыятычная

вобласці, але гаспадар аддаў пе
равагу землякам. Кам унальні
кі спілавалі дрэва з ювелірнай
акуратнасцю і беражліва адвезлі ў Шведскую Горку — мік
рараён, дзе жывуць амаль 13 тысяч чалавек. Дарэчы, нава
годнюю ёлку там усталявалі ўпершыню.

Самая жыццёвая
У самым цэнтры Гродна выбудавалася алея з 42 незвы
чайных ёлак — ад крэатыўных дызайнерскіх ідэй захоп
лівае дух. Прадс таўнікі найбуйнейшых прамысловых
прадпрыемстваў і арганізацый, навучальных устаноў
гор ада над Нёманам, чыю дзейнасць сімв аліз уюць
дрэўцы, папрацавалі над афармленнем на славу. Да
прыклад у, ёлачка аў тобуснага парка — гэта пірамі
да са старых аўтамабільных шын, дарожных знакаў,
паказальнікаў населеных пунктаў рэгіёну. Святоч
нае дрэва ад Гродзенскага мясакамбіната ўпрыго
жана каўбасамі. Хлопцы з музычнага каледжа ў
якасці цацак выкарыстоўвалі старыя грамплас
цінкі. Завод па ўтылізацыі і механічным сарта
ванні адходаў даў другое жыццё пластыкав ай
шклатары…

Самая доў
гачаканая

Галоўная ёлка Полацка част а трапляе ў топ навінаў.
З прыгоды пачаўся яе шлях і ў 2020 годзе: падчас пера
возкі парваўся трос і нав агодняе дрэв а з прычэпа цяга
ча ўпала на праезную частку. Дзіўна, але пухнатым пры
гаж уням у Полацк у часцяком не шанц уе. У 2018‑м ёлк у
на цэнтральнай плошчы ўсталявалі толькі з другой спро
бы — спачатк у дрэва моцна пашкодзілі пры транспарці
роўцы. У 2017‑м вяршыня галоўнага сімвала свята была
пад прыкметным нахілам і карыст альнікі сацсет ак далі
ёй назву — Піз анская ёлка. У 2015‑м ужо ўпрыгожанае
навагодняе дрэва павалілася з‑за штармавога ветру… Та
му нядзіўна, што жыхары Полацка з нецярпеннем чакалі
зім у: якія эмоцыі падорыць чарговы зялёны сімвал свя
та? На шчасце, ёлка‑2020 была без праблем устаноўлена
на плошчы Свабоды.

Самая спартыўная

Інга Міхалюк

Едзе ёлка ў Полацк

gorod214.by

Яна штучная, вышэй за мінулагоднюю і з
футбольным мячом замест зоркі. Мяч сім
валізуе адну з галоўных мясцовых падзей
2019 года — перамогу брэсцкага «Дынама»
ў чэмпіянаце Беларусі. Яшчэ адна брэсц
кая ёлка зроблена «ў стылі ЗОЖ». Яна з
парку Міру, у выгля
дзе Санта Клаўса, які
прыс еў адп ач ыць
пасля заб егу з па
дарункамі, трэ
ба мерк ав аць.
Уп рыг ож ыл і
ёлк у 840 шара
мі ды яркай ша
пачк а й з ам е с т
звыкл ай зорк і.

sb.by
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Сапраўды чароўна выглядае плошча паблізу ўпраўлення
ААТ «Беларуськалій» у Салігорску. Там з’явілася эксклюзіў
ная ёлка. 17‑метр ов ая прыг аж уня складаецца з 10 дэка
ратыўных ярусаў. Кожны ярус прадс таўлены піксельнымі
гірляндамі. 21 тысяча пікселяў і тоіць сакр эт гэтага цуд у.
На так ім экр ан е
можн а т рансл я
Ёлка «Беларуськалія»
ваць розныя фотаі від эав інш ав ан
ні. Інт эра кт ыўнае
падс вятл енн е га
лоўнага офіса пра
мыслов аг а гіг ант а
т а кс ам а з м ян я е
кол ер і мал юнк і.
Сяр од светл ав ых
карцін былі выявы
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Гісторыя не ведае
ўмоўнага ладу
Нататкі адказнага сакратара
Гартаем студзеньскі нумар часопіса «Беларусь» за 2000-ы год. Ён цалкам прысвечаны
святочнай даце — 70-годдзю выдання. Гэта, як цяпер кажуць у дачыненні да чалавека, трэці
ўзрост, і такое вызначэнне ўжо нікога не здзіўляе. З тае пары мінула 20 гадоў, і часопіс адзначае
чарговы юбілей. Дата нараджэння: студзень далёкага 1930-га.
Што было, тое было
Ствар энне часопіс а прыйшлося, як заў важыў у сваім
віншаванні да 70‑гадовага юбілею выдання народны пісь
меннік Беларусі Іван Шамякін, «на няшчасныя і шчаслівыя
часы жыцця, барацьбы і стваральнай працы беларускага
нар ода». Тады часопіс выходзіў пад адпав еднай рэв алю
цыйнай пары назв ай «Чырв оная Беларусь». А рэдакцыя
размяшчалася ў Мінску, па вуліцы Савецкай, 63. Да пачатку
Вялікай Айчыннай вайны свет пабачылі ўсяго 79 нумароў
часопіса. З 1933 года ў сіл у розных гіст арычных прычын
адзінаццаць гадоў ён не выдаваўся. І выйшаў, адроджаны,
толькі ў 1944‑м у абноўленым фармаце, з новай нумарацы
яй пад назвай «Беларусь», калі тэрыторыя Беларусі частко
ва была яшчэ акупав аная нацыст амі. Толькі ў 1982 годзе
найперш намаг аннямі таг ачаснаг а галоўнаг а рэдакт а
ра Аляксандра Шабаліна адноўлена была гіст арычная
справядлівасць. І мы пра той цікавы момант, адзначаю
чы юбілей, не можам не нагадаць. Цыт уем зварот рэдка
легіі часопіса‑2000 да чытачоў:
«Першы публічны акт рэабілітацыі «Чырвонай Беларусі»
адбыўся ў 1982 годзе: тады ў 9‑м нумары ў выходных дадзеных
замест радка « заснаваны ў 1944 годзе», з’явілася: заснаваны
ў 1930 годзе». Менавіта ў 82‑м на падс таве мат эрыялаў і да
кументаў, якія адносяцца да гісторыі нашага выдання, была
прынята пастанова ЦК КПБ («Беларусь», 1982, № 9) аб уста
ляванні даты пачатку выдання часопіса — з час у выхаду пер
шага нумара «Чырвонай Беларусі», гэта значыць са студзеня
1930 года… Але ж агульная нумарацыя зас тавалася раней
шай… І толькі ў № 1 за 1997 год з’явіўся радок, які ўдакладняў
дат у заснавання часопіса: выдаецца са студзеня 1930 года…».

Пра тыя цікавыя пав ароты ў лёсе выдання чыт айце ў
артык улах Івана Ждановіча: у № 1 за 2000‑ы (стар. 6) пад
назвай «Нованароджаны», а таксама ў № 5–2019 (стар. 46) —
«Нашы гады — наша багацце».
Так, нам 90. Многа гэта ці мала, і які гэта ўзрост — кож
ны ацэньвае па-свойму. Бо калі, як сцвярджаюць эксперты
ў прагнозах, на зямлі да 2050‑га будзе жыць больш за 2 міль
ярды чалавек стар эйшых за 60, а стогадовы ўзрост стане
нормай, росквітам асобы, то ў дачыненні да выдання 90 —
гэта толькі дастойная сталасць. Істотна іншае: якія мы сён
ня? Як мы, стваральнікі выдання, пазіцыянуем у свеце на
шу Беларусь, краін у
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з баг ат ай гісторыя й, якая здаўна знах од зіцц а ў цэнтры Жыл ін і тэхн ічн ы рэд акт ар
Надзея Багамолава. Па розных
Еўропы?
Каб разумець адметнасці станаўлення, нюансы развіцця прычынах выданне было абяс
выдання, мы, вядома ж, углядаемся і ў мінулае: прыгадваем, точанае: у штаце — ні намесні
якім яно было, імкнемся зразумець тых, хто працаваў да нас. ка, ні адказнаг а сакрат ара, ні
Разважаем: як сумясціць лепшыя традыцыі выдання з па
трабаваннямі час у, прычым зрабіць тое граматна і прыгожа.
Ніх то не баг аты нас толькі, каб вык упіць мін улы час,
сказаў Оскар Уайльд. Працягваючы яго думку, заўважу: мы
не можам падарожнічаць у мінулым. А, як вядома, лагічны
розум можа і памыляцца. Мы не настолькі моцныя, каб дас
канала зразумець папярэднікаў: у тым часе не жылі. А свае
высновы буд уем на высновах тых, хто жыў, працаваў, вы
Міхась ЧАРОТ
кладаў факты і сваё бачанне падзей — да нас. Таму недарэ
(1930-1932)
чна гучыць сцвярджэнне: маўляў, вось
калі б яны рабілі вось так, а не інакш,
то і мы б даведаліся больш…
Нашы папярэднікі жылі, працава
журнал іст аў. Не было
лі — як умелі, як маглі: і ў 30‑я, і ў 40‑я, і
кар экт ар а, стыль-рэ
ў 70‑я‑80‑я… Савецкая эпоха — шмат
дакт ар а. А мы якр аз
мерная эпох а. Што было, тое было. І
увосень шукалі прац у,
Мікола ХВЕДАРОВІЧ
пра тое можна пачытаць на старонках
бо каб здзейсн іць пе
(1932-1933)
часопіса. У адным можна не сумнявац
шае падарожжа ўздоўж
ца — часопіс рабілі ва ўсе часы, публі
дзяржаўнай мяжы Бе
каваліся на яго старонках прафесіяна
лар ус і «Хад ж энн е ў
лы, якія належалі свайму час у.
трыдзясятае царс тва» (красавік-жнівень 1996‑га),
Практычна ўсе нумары выдання,
звольніліся з рэдакцыі часопіса «Роднае слова». І
пачынаючы з 1930‑га, захоўв аюцца ў
вось аднойчы тэлефануе мне былы калега па тым
фондах Нацыянальнай бібліят экі Бе
жа часопісе паэт Алесь Гібок-Гібкоўскі, кажа: «Вас з
Ілья Гурскі
ларусі. У розныя гады яно выходзіла
Іванам запрашаюць на працу ў часопіс «Беларусь».
(1944-1960)
розн ым і нак лад ам і. Да прык лад у, у
Я ўжо там працую з лета рэдактарам аддзела».
№ 7 за 1931 год наклад быў паказаны
Так мы апынуліся ў рэдакцыі, што месцілася ў
ўперш ын ю: 10 000 асобн ік аў. Пры
будынку па вуліцы Захарава, 19. Івану прапанавалі
гадв аецца нам, як Алякс андр Шаб а
пасад у намесніка галоўнага рэдактара, мне — ад
лін, галоўн ы рэд акт ар «Бел ар ус і» ў
казнага сакратара: досвед такой працы мы ўжо мелі.
1978–2002 гадах, светлая памяць яму,
Ад гутаркі з Шабаліным у нас засталіся самыя цёп
з захапленнем казаў пра запатрабава
лыя ўспаміны. Вядома ж, наш будучы шэф рызыка
насць час опіс а на прас тор ах былог а
ваў. Ні ён нас, ні мы яго зусім не ведалі. Помніцца,
Савецкага Саюза. Мне не забыць яго
як Аляксандр Андрэевіч
эмоцый, калі ён прыв одзіў прык ла
сказ аў падч ас разм о
ды: толькі ўявіце, які гэт а нак лад —
вы: «Бяру вас, як катоў
30 000 асобнікаў! Так, лічбы зайздрос
у мяшк у. Гібкоўс кі так
ныя ў наш інтэрнэт-час… Дарэчы, гэта
вас піярыў, што я здаўся.
менавіта шэф наш, Аляксандр Андрэ
Міхась КАЛАЧЫНСКІ
ев іч, вельм і люб іў паў т ар аць фраз у
(1960-1978)
пра гісторыю, якая не ведае ўмоўнага
лад у. І загалоўкам да нататкаў аддаем
яму даніну вялікай павагі.

Унутраная кухня
вачыма відавочцаў
Як мы ведаем з дыялектыкі, у культ уры, як і ў іншых сфе
рах жыцця, здараюцца перыяды росквіт у і заняпаду. Часо
піс «Беларусь» як грамадская, культ урная з’ява — не выклю
чэнне ў гэтым працэсе.
Разам з Іванам Ждановічам мы прыйшлі працаваць у рэ
дакцыю ў вельмі складаны для выдання час. Быў 1996 год.
У рэдакцыі заставалася толькі тры вопытныя супрацоўнікі:
галоўны рэдактар Аляксандр Шабалін, фотамайстар Віктар
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Аляксандр ШАБАЛІН
(1978-2002)

Але, як гаворыцца, рызыка —
справа высакародная. Афарм
ляйц ес я». Пац існ уў абод
вум рукі, і мы 7 кастрычніка

Алесь ЖУК
(2002-2004)

юбілей
выйш лі на прац у. Стаял а
залат ая вос ень, было цёп
ла і сонечна. Наш з Іванам
прасторны і светлы кабінет
выходзіў вокнамі на вуліц у

Зах ар ав а, неп ад ал ёк ад
плошчы Перамогі. Пазней
прыйш ла да нас, у той жа
кабінет, Людміла Нікалаева
ў якасці майго памочніка.
Яна яшчэ і рубрык у вяла:
«Утульны дом».
Пасля мы даведаліся, што спадабаліся Шабаліну сва
ёй захопленасцю чым бы там ні было. Як ён потым нам
сказаў: прыцягнула вашая адкрытасць жыццю, бляск у ва
чах… З часам зразумелі: наша сустрэча з Шабаліным была
лёсавызначальнай, як цяпер кажуць, кармічнай. (Абышлі
Беларусь па перыметры — цяпер тварыце часопіс «Бела
русь» знутры…) За гады працы ў рэдакцыі пад яго кіраў
ніцтвам шмат чам у навучыліся: мяккасці і ў той жа час
патрабавальнасці да падначаленых, уменню цярпліва вы
слухоўваць супрацоўнікаў, быць прынцыповымі, калі та
го патрабуе вытворчы працэс…
Вядома ж, я рызыкавала. Досвед працы ў друкаваных
СМІ ў мяне быў зусім невялікі: толькі год да нашага пада
рожжа я ўпарта ўжывалася ў ролю адказнага сакратара ў ча
сопісе «Роднае слова». Але з
часам зразумела: той жорст
кі досвед мне здорав а спат
рэб іўс я. Гал оўн ы рэд акт ар
Міх ась Шавыркін, светлая і

яму памяць, быў уніклівы,
пат раб ав альн ы, заў важ аў
нават мізэрныя адс туплен

ні ад правілаў, прынятых у працы адказнага. Часам здавалася
мне: ой-ё-ёй, не вытрымаю напружання. Ну гэткім прыдзірлі
вым здаваўся мне галоўрэд! Але маючы байцоўскі характар,
усё ж трымалася. Памятаю, як часам кідалася даказваць Мі
хасю Мікалаевіч у, што і тут ён не мае рацыі, і тут… Але ж
ён стаяў на сваім. І мне даводзілася выконваць тое, што ён
патрабаваў, аж да маленькай коскі ў журналісцкім тэксце, аль
бо ў праекце загаду па рэдакцыі. А дасведчаныя супрацоўнікі,
назіраючы той суровы «курс маладога байца», толькі пасмей
валіся, маўляў, ці ўпішацца гэты Казярог, які знае сабе цану,
у сузор’е «Роднага слова»… Што і казаць, добрая была школа
жыцця.
Але «Роднае слова» пасля «Хаджэння…» засталося ў мі
нулым. Стыль жа кіраўніцтва Алякс андра Шаб аліна быў
мяккім, інт элігентным. Ура
джэнец палеск ай Лое ўш чы
ны, ён вал од аў кашт оўн ай
здольн асц ю выс лу х оўв аць
твае арг ум ент ы, абм ярк оў
ваць прап ан ов ы, а такс ам а
падт рымлів аць творч ую іні
цыятыву супрацоўнікаў. Калі
з чымсьці не паг аджаўся, то
прапаноўв аў свае варыянты
вырашэння пыт ання. Ніколі
не раздражняўся. Нів однаг а
раз у я не бачыла яго нерв о
вым, нав ат кал і цяжк а хва
рэла ягоная мама. У зносінах
з ім як з галоўным рэдакт а
рам ходкі тэзіс «ініцыятыв а
пак ар альн ая» не прац ав аў.
Мы адч ув ал і сяб е сваб одн а
ў добр аз ычл ів ай атм асф еры
рэдакцыі: на планёрках і ля
тучк ах, кал і абм яркоўв аўс я
план чарговага нумара, і калі
зад умв ал іс я смел ыя прае к
ты вокладак. Да прыкладу, на
чацвёртай старонцы выйшла
неяк фота Дзеда Мароза — без
галаўнога ўбора, на ровары.. У
ролі Дзеда выступіў — з чыста
паголенай галавой — артыст
ТЮГа і пісьм енн ік Анат оль
Жук. На адной з першых ста
ронак вокладкі быў прадстаў
лены на фота ўсмешлівы Прэ
зідэнт у клятчатай кашулі: што называецца, у фармаце «без
гальштука». У тым часе такое рашэнне магло здацца вельмі
адважным. А яшчэ мы з Іванам апублікавалі ў выданні вялі
кі цыкл матэрыялаў пад рубрыкай «Хрысціянству — 2000».
Гэта быў перыяд, калі маладая незалежная Беларусь апраў
лялася ад атэістычнай спадчыны. А наколькі нефармальны
мі, нечаканымі былі віншаванні да 70‑годдзя часопіса «З ба
радой» — ад вядомых дзеячаў беларускай культ уры і нават
Мітрапаліта Філарэта!
Што яшчэ згадваецца з творчых знаходак калег? Аляк
сандр Андр эев іч нея к нап іс аў нев ял ічк ае эсэ «Апош
ні абз ац». Расказ аў адзін з эпіз одаў яго працы з першым
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Нумары
апошніх гадоў

сакратаром ЦК кампартыі Беларусі Пятром Машэра
вым. Надзвычай тонка змог перадаць нюансы працы чы
ноўніка дзяржслужбы такога высокага ўзроўню. Цікавых,
неардынарных суразмоўцаў знаходзіў журналіст Уладзімір
Панада, спец у эканоміцы. А Іосіф Калюта з Віктарам Жылі
ным прывозілі з камандзіровак выдатныя фотарэпартажы,
якія адлюстроўвалі жыццё беларускай глыбінкі. Здзіўляў
размах ам мыслення і аналітызм у Алесь Гіб ок-Гібкоўскі ў
цыкле артык улаў «Анатомія жыцця». Ганарыліся мы і су
працай з пісьменнікам Янкам Сіпаковым, вялікім працаў
ніком. У той час надав алася вялікая ўваг а літ арат урным
праектам: публікаваліся апавяданні, вершы пачаткоўцаў і
дасведчаных аў тараў. Пазней, калі калектыў сфарміраваў
ся, набраў моцы, у яго ўлілася паэтка Валянціна Паліканіна.
Яна фактычна толькі ў часопісе пачала асвойваць журна
лісцкае рамяство і дабілася поспехаў на гэтай ніве.
Ну, і мы самі не адс тав алі. Актыўна піс алі фактычна
ў кожны нумар. Я вельмі любіла сваю рубрык у «Момант
шчырасці» — «выбраныя месцы» з гу т арак з выдатнымі
асобамі краіны. Рабілі (як і цяпер бывае) сумесна з Іванам
інтэрв’ю з віп-персонамі, пісалі і нарысы, рэпартажы. Іван,
які навучаўся журналістыцы ў Піцерскім універсіт эце, па
працаваў у розных СМІ, моцны ў любым жанры. І заўсёды
можа даць мне, філолагу па адукацыі, з досведам у тэатраз
наўстве, добрыя парады. І я, дарэчы, да іх прыслухоўваюся.
Часам і дыску тавала. Памятаю, ён крыху скептычна паста
віўся да маёй ініцыятывы: хутка зрабіць рэпартаж з Акадэ
міі навук з нагоды яе юбілею. Вось, думала я, падахвоцілася
ж сама на планёрцы! А Іван папяр эджв аў: гэта наў рад ці
будзе пад сілу табе, гэта азы журналістыкі, якіх ты не веда
еш. Але я той рэпартаж зрабіла! І паказала адразу Шабаліну.
То як жа ганарылася тым, што ён мяне пахваліў, не зрабіў
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нават ніводнай заўвагі! З пераможным выглядам пасля зай
шла ў наш кабінет, маўляў, вось табе, Іван, атрымай і рас
пішыся: тваё нявер’е ў мае здольнасці пацярпе
ла фіяска. Так паступова адладжваўся і наш
з ім творчы тандэм. Не без шурпатасцяў,
зразумела. Я часам магла ўлезці ў яго
дыялог з журналістамі, тэксты якіх
Іван рэдагаваў. У адным жа кабіне
це сядзіш, многае чуеш. А ўсе ж —
асоб ы: кожн ы таленав іт ы, а тут
яго правяць. Крыўдна ж людзям! Іван
мог і патрэбных слоў адразу не знай
сці, каб не закрануць пачуцці ма
лодшага па стат усе калегі. Часам
я змякчала заўвагі Івана, часам
магла не зразумець і ўставіць
свае недарэчныя «пяць капе
ек». Ён, вядома ж, бываў тым
незадаволены. І мой аргумент,
што мы павінны ў калектыве пад
трымліваць добразычлівую атмасферу,
у той «гарачы» момант, калі гав орка ішла
аб прафесіяналізме, Івана не пераконваў. Але,
у рэшце рэшт, мы дамаўляліся. Тым і было цікава.
І цяпер мы дыскут уем, калі працуем сумесна. Іван, хоць
і галоўны рэдактар газеты «Голас Радзімы», але ў часопіс,
бывае, рыхт уем разам нейкія інт эрв’ю, іншыя мат эрыялы.
Наш творчы тандэм пашырыўся да тандэму двух выданняў:
часопіса і газеты, у якой таксама юбілей — 65 гадоў з дня
заснавання.
Так, кожнаг а супрацоўн ік а ў рэд акц ыі мы стар аліся
заўважыць, адзначыць. Там у ў юбілейным нумары за сту
дзень 2000‑га крэатыўна прадс тавілі ва «Утульным доме»
абсалютна ўсіх калег — з іх любімымі кулінарнымі рэцэп
тамі. Праявілася і мастачка Алена Вашчанка: прыўнесла ў
фотаздымкі Віктара Жыліна навагодні ант ураж. Памята
ем і спагадлівасць, і прафесіяналізм тэхслужбаў рэдакцыі:
акуратную наборшчыц у Алену Кахноўскую, з’едліва-скру
пулёзную Валянціну Самарыну (стылістка, чытала руска
моўн ую верс ію выд анн я), а такс ам а моцнаг а кар экт ар а
беларускай версіі Зінаід у Над умовіч. І найс тарэйшага да
сведчанага тэхр эда Надз ею Багамолаву з яе памочніцай і
кур’ерам Марыяй Пальчык нам не забыць.
Не ўсё адразу гарманічна склалася ў выбудоўванні маіх
узаемаадносін з тэхнічнай службай, якая мне падпарадкоў
валася. Заўважала: часам распараджэнні мае ігнаруюцца, ці
ўспрымаюцца паблажліва, маўляў, маладая, у прафесіі зялё
ная… І я рашылася! Сабрала ўсіх супрацоўнікаў і паважліва,
але жорстка пазначыла межы дазволенага. У такіх выпадках
кажуць: паказала, хто ў доме гаспадар. І, о цуд! Мяне пачалі
паважаць. Шабалін ухваліў такія дзеянні. Прызнаюся, і са
мой мне спадабалася, як склаўся мой дыялог з супрацоўні
камі. Кожны з іх зразумеў, як сапраўды патрэбная на працы,
дзе мы праводзім значную частку жыцця, спрыяльная, доб
разычлівая атмасфера. Мой аргумент «мы робім агульную
справу, мы — каманда» — спрацаваў.
Праца адказнага сакратара мне па душы і сёння. Гэта маё,
як каж уць. Спачатк у няма нічога. Потым услухоўваешся ў
інфармацыйны фон час у, у прапановы калег — і заказваеш
адпаведныя тэксты, паралельна плануецца нумар. Раней у
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нас было прынята на лят учцы з галоўрэдактарам і ўсімі су
працоўнікамі план абмярковаць, улічваць прапановы. На
ступны этап быў: тэксты рыхт уюцца, рэдагуцца на ўзроўні
намесніка рэдакт ара, потым іх чыт ае кар экт ар, стыльр э
дактар… Дарэчы, калі ў 2002‑м Аляксандр Шабалін падаў
у адс таўк у, а Іван у хуткім часе таксама сышоў з рэдакцыі
(вырашалася пытанне, хто будзе заснавальнікам выдання),
даводзілася і мне пару гадоў рэдагаваць аўтарскія тэксты. На
ўласнай шкуры, як кажуць, адчула, як цяжка не пакрыўдзіць
аўтара артыкула сваімі праўкамі. І больш зразумела Івана.
Асабліва прыемны для мяне ў працы адказнага момант
выбудоўв ання нумара, так званая рэжыс ура, калі каз аць
мовай тэатра. Вось перада мной «вычышчаныя» тэксты. І я
пачынаю іх тасаваць, нібы калоду карт. Паступова яны кла
дуцца ў патрэбным парадку. Блок — на тэму палітыкі, сле
дам ідзе эканоміка, далей — тэматыка сацыяльная… І так
далей да культ уры… І вось ён, будучы нумар, як на далоні.
Можна ўздыхнуць. А далей — вёрстка. Ты ўжо кантакт уеш
з вярстальшчыкамі, ідзе падбор ілюстрацый… І так штоме
сяц. Люблю таксама і той момант, калі ў руках ужо сігналь
ны асобнік часопіса. Пахне друкарская фарба, прыемна гар
таць старонкі. Крыху хвалюешся заўсёды: ці ўсё атрымалася
па фарбах… Гэта ж вынік і маёй працы.

Нядоўгі час, каля двух гадоў, працавала я з галоўным рэ
дактарам — пісьменнікам Алесем Жуком. Гэта быў прафе
сіянал, які даваў мне поўную свабоду дзеянняў, разумеючы,
што ў працы з Аляксандрам Шабаліным я цалкам асвоіла
«адказнасакратарскае мастацтва».
У снежні 2004‑га часопіс «Беларусь» увайшоў у склад ме
дыяхолдынга «Советская Белоруссия» (цяпер Выдавецкі дом
«Беларусь сегодня»), які тады ўзначальваў галоўны рэдактар
Павел Якубовіч. Мы, арыент уючыся і на замежнага чытача,
цалкам адмовіліся ад літарат урных тэкстаў, у тым ліку ад паэ
зіі. Узначаліў часопіс Віктар Харкоў, які зарэкамендаваў сябе
ў «СБ» як галоўны рэдактар газеты «The Mіnsk Tіmes». Тое
была ў гісторыі выдання асобная старонка. У ліпені 2018‑га
выданні «Беларусь. Belarus» і «Голас Радзімы» перавялі пад
дах Выдав ецкага дом «Звязда», які ўзначальвае дырэктаргалоўны рэдактар Павел Сухарукаў. Так, у творчым тандэме
з газетай і прац уем, паядноўваючы, калі патрэбна, сілы су
працоўнікаў. Зусім невялікім калектывам прадаўжаем рабіць
наш часопіс у фармаце, які адпавядае патрабаванням час у. Да
прыкладу, наш карэктар і мая памочніца Аліса Гюнгер чытае,
акрамя часопіса, і газет у. А таксама піша тэксты. Любоў Ма
лышава, вярстальшчык і дызайнер «ГР», дапамагае ў вёрстцы
часопіса, як і Таццяна Старажэнка ў вёрстцы газеты… Іншы
раз Іван Ждановіч прачытвае карэкт уру часопіса.
Калі паядноўваюцца высокая мэта і твае здольнасці, то
ты — у руху, ты — на шляху самаўдасканалення. І няважна,
колькі нам гадоў. Бо мэта наша — рабіць сучасны прадукт.
Якасны! І мы яго робім. Як адказны сакратар я імкнуся гля
дзець на нумар, які вярстаецца, вачыма чытача. Уяўляю ся
бе на яго месцы: вось бяру нумар у рукі… Ці адчуваю пры
тым эмацыйную радасць? Вядома, што, перш за ўсё, мы
візуальна рэагуем на вокладку, ілюстрацыі, а потым па
чынаем учытвацца ў тэксты, калі нас нешта зачэпіць.
Нашае выданне — гэта і наш стыль жыцця ў пра
фесіі, і ўнікальная магчымасць расказваць, як развіва
ецца незалежная Беларусь. Гэта і адлюстраванне сён
няшняй беларускай ментальнасці. Гісторыя часопіса
«Беларусь. Belarus» прадаўжаецца. І тыя, хто прыйдзе
пасля нас, таксама, пэўна, скаж уць, што яна не ведае
ўмоўнага ладу. А можа хто і заўважыць: вось няхай бы
яны расказвалі пра тое ці тое вось так… Спадзяюся,
іх будзе меншасць.
Пажадаем нам усім добрай памяці аб папярэд
ніках, якія рабілі часопіс. А нам, хто прац уе ў ім
сёння — крэатыўных ідэй, доўгага жыцця! Бо не
сакрэт: з часам, нягледзячы на лідзіруючыя элект
ронныя ўмовы для існавання СМІ, мы з задаваль
неннем будзем гартаць як часопісы, так і кнігі з
газ ет амі. Ну нездарма ж, расказв аюць, у ЗША
цяпер у элітных колах лічыцца правілам доб
рага тону — падарунак у выглядзе кнігі. Не
электроннай!
Пра што мы пішам, няма патрэбы пера
лічваць. Той, хто чытае часопіс, ведае: мы
прац уем на вынік, які будзе цікавы чы
тачу. І мясцов ам у, і замежнам у. А самі
мы — амаль штодня ў творчым працэ
се, які ўсім маім калегам падабаецца.

Працуем разам! Злева зверху: Таццяна Старажэнка, Аліса Гюнгер, Любоў Малышава,
Іван і Валянціна Ждановічы

Валянціна Ждановіч.
Фота Івана Ждановіча.
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Далёкая
і блізкая
дарога да
Бангладэш
На XXVII Мінскай міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы, якая пройдзе з 5 па 9 лютага, асобнае
месца ў праграме зоймуць мерапрыемствы, звязаныя з прадстаўленнем кніг і асветніцтва,
культуры Бангладэш. Што яднае Беларусь з гэтай краінай? Пра тое мы паспрабуем распавесці.

Дыпламатычныя адносіны паміж
нашымі краінамі былі ўсталяваны
21 лютага 1992 года. У 2010‑м
Амбасадар Бангладэш у Расійскай
Федэрацыі Сайфул Хок быў
акрэдытаваны ў Рэспубліцы
Беларусь па сумяшчальніцтве.
А ў чэрвені 2019 года Амбасадар
Беларусі ў Індыі ды Бангладэш па
сумяшчальніцтве Андрэй Ржэвускі
ўручыў даверчыя граматы
Прэзідэнту Бангладэш Абдуле
Хаміду. У сакавіку 2016‑га быў
прызначаны Ганаровы консул
Беларусі ў Бангладэш — Аніруддха
Кумар Рой, старшыня кампаніі
RMM Group. З лютага 2019 года
Ганаровым консулам Бангладэш у
Беларусі з’яўляецца старшыня
савета дырэктараў ААТ
«Амкадор» Аляксандр Шакуцін. У
2012 годзе кіраўнік беларускага
Урада наведаў Бангладэш. Прэм’ерміністр Шэйх Хасіна наведала
Беларусь у ліпені 2013 года.
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ід аць, не так і шмат
знак ав ых пад зей, кал і
наў мысна не заглянем
у інтэрнэт-рэс урсы. Ды
і яны пакаж уць хутчэй
даволі агульныя звесткі
ды пэўн ыя стэр эат ы
пы. Таму пошук у сацы
яльных сетках пакінем «на заўтра» ды
звернемся да разгляду беларуска-банг
лад эшскіх сувязяў, адносін на сучас
ным этапе.
У Нацыянальным сходзе Рэспублі
кі Беларусь сфармав ана раб очая гру
па па супрацоўніцтве з Парламентам
Бангладэш. Трэба заўважыць, што Бе
ларусь і Бангладэш маюць падобныя,
блізкія пазіцыі па ключавых пытаннях
міжнароднага парадку дня. Выс тупа
юць на розных міжнародных пляцоў
ках супраць стварэння аднапалярнага
свет у, рэгулярна аказваюць падтрым
ку на выбарах у міжнародныя органы
і арганізацыі. Бангладэш уваходзіць у
склад Групы сяброў, якія аб’ядналіся ў
барацьбе з гандлем людзьмі.

Яшчэ ў маі 2012 года паміж ура
дамі Беларусі і Бангладэш было пад
піс ана і ўступіла ў сіл у Паг адненне
аб гандлёв а-эканамічным супрацоў
ніцтве. На аснове пагаднення працуе
Бел ар уск а-Бангл ад эшс кая кам іс ія,
першае пас яд жэнне якой адб ылос я
23–25 крас авіка 2019 года ў Мінску.
Створ ан ы Сав ет дзел ав ог а суп ра
цоўніцтва «Беларусь — Банглад эш»,
друг ое пас яд жэнн е яког а прайшло
8 крас ав ік а 2014 ў стал іц ы Бангла
дэш — горадзе Дака. Прапрацоўваец
ца правядзенне трэцяга пасяджэння
Савета ў Мінску.
Вядомая статыстыка эканамічных
зносін з 2013 года. Тады экспарт з Бе
ларусі ў Банглад эш склаў 115, 4 млн
долараў. Імпарт — 17, 9 млн. Такім чы
нам, агульны таваразварот быў роўны
133,3 млн долар аў. На нас тупны год
адб ыл ос я нек ат ор ае пад зенн е — да
84,3 млн. Сам ыя выс ок ія пак азч ык і
прыйшліся на 2016 год, калі агульны
таваразварот склаў 155,2 млн долараў.
Праўда, імпарт упаў да 19,9 млн дола

супрацоўніцтва

структ уры энергасіст эмы Бангладэш.
Стаіць і пыт анне пас тав ак ліфт ав аг а
абс талявання вытворчасці ААТ «Ма
гіл ёўл іфтм аш», пыт анн е пер ад ач ы
тэхналогій і падрыхтоўкі ў Беларусі
спецыяліст аў з Банглад эш у розных
сферах.
Цікавы і такі факт. У 2018–2019 го
дзе ў ВНУ Беларусі навучалася 26 банг
лад эшскіх студ энт аў. Усталёўв аюцца
прамыя сувязі паміж адукацыйнымі
ўстановамі краін, ВНУ абменьваюцца
дэлегацыямі. Прапрацоўваецца і пы
танне па лініі Міністэрства па надзвы

чайных сіт уацыях Рэспублікі Беларусь
пра атрыманне бангладэшскімі спецы
ялістамі дадатковай адукацыі ў галіне
ядзернай бяспекі.
Для параўнання маштабаў у супра
цоўніцтве Бангладэш з іншымі краіна
мі прывядзем такую лічбу. Аб’ём двух
баков аг а гандлю Расіі ды Банглад эш
склаў у 2017 годзе 1 мільярд 645 міль
ёнаў долараў ЗША. Так што і нам ёсць
куды ру х ацца. Раз ам з тым беларус
ка-бангладэшскія эканамічныя сувязі
ўжо сёння можна лічыць паспяховымі.
Каст усь Ладуцька
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Белта

раў. У 2018 годзе агульны таваразварот
склаў 144,4 млн долараў.
Што ж мы экспарт уем у Бангла
дэш? Найперш — калійныя ўгнаенні.
У 2018 годзе іх з Беларусі адправілі ў
Банглад эш на сум у болей 80 млн до
лар аў. Трыв алыя пазіцыі ў экспарце
займае газ етная папера. Далей ідуць
будаўнічая і дарожная тэхніка, кісло
ты палікарб онавыя, складнікі для іх
вытворчасці, шыны, трактары. З Банг
ладэш ідуць у Беларусь свежыя фрук
ты, гародніна, садавіна, мужчынскае і
жаночае адзенне з трыкатажу.
Аналітыкі з Мініст эрс тва замеж
ных спраў Беларусі камент уюць, што
асноўная задача эканамічнага супра
цоўніцтва з Бангладэш — прасоўванне
кантр акт у на пас таўк у дар ожна-бу
даўнічай тэхнікі «Амкадор» на 17 млн
долараў і камерцыйнай прапановы на
пас таўк у рознай тэхн ік і белар уск ай
вытворчасці на 100 млн долараў. Раней
праз прынцыповае, так званае рамач
нае, пагадненне паміж урадам Бангла
дэш і ААТ «Банк развіцця Рэспублікі
Беларусь» быў рэалізаваны падпісаны
ў 2015 годзе кантракт на пас таўк у да
рожна-будаўнічай тэхнікі «Амкадор»
на 50 млн долараў. Гэта, безумоўна, не
ўсе кірункі для развіцця сувязяў эка
намічнага характару. Як перспектыву
варт а разглядаць пыт анні пас таўкі ў
Банглад эш малагабарытнай тракт ар
най тэхнікі, а таксама — прыцягненне
беларускіх падрадчыкаў і пастаўшчы
коў прад укц ыі да разв іцц я інфр а

Беларускія трактары і калійныя ўгнаенні ў Бангладэш карыстаюцца попытам

беларусь.belarus
студзень   2020

23

капітал нац ыі

Жыццё
працягваецца
Калі многія краіны Заходняй Еўропы праблему скарачэння насельніцтва вырашаюць
толькі дзякуючы імігрантам, то Беларусь стымулюе сем’і з дзецьмі, выклікаючы сваёй
сацыяльнай палітыкай захапленне ў мностве краін планеты.

П

Праграма сямейнага капіталу ў нашай краіне прац уе з
2015 года. Аналагічная ёсць у Расіі, толькі там яна называец
ца «Матчын капітал». І сума менш на траціну. У Беларусі ж
пры нараджэнні трэцяга або наступнага дзіцяці на дэпазіт
ны рахунак залічваецца 10 тысяч долараў. Да нядаўняга час у
скарыстацца грашыма можна было толькі тады, калі дзіцяці
споўніцца 18 год. Намеснік Міністра працы і сацыяльнай
абароны Валерый Кавалькоў інфармуе:
— Сёння ў Беларусі зарэгістравана больш чым 100 тысяч
шматдзетных сем’яў з трыма і больш дзецьмі. Рост за 4 гады
бягучай пяцігодкі ў параўнанні з мінулым — на 36 %. Ужо
адкрыт а больш за 75,5 тысячы дэпазітных рах ункаў «Ся
мейны капітал», гэта значыць дадзеная мера прац уе. Фак
тычна грамадзянам ужо залічана 755 мільёнаў долараў.
Паляпшэнне жыллёвых умоў, атрыманне адукацыі, па
слуг у сферы сацабслугоўвання, аховы здароўя, а таксама
фармаванне назапашвальнай пенсіі маці — пяць прычын
адкрыць дэпазітную ячэйку. Але толькі адна — лячэнне дзі
цяці — давала права скарыстацца сямейным капіталам да
тэрмінова. Пакуль не прагучалі падчас «Вялікай размовы з
Прэзідэнтам» словы Кіраўніка дзяржавы, якіх чакалі ў кож
най вялікай сям’і:

— Рамкі сямейнага капіталу буд уць пашыраны. Жыл
лём, можа быць, яшчэ нейкімі дабротамі. Калі сямейны
капітал могуць выкарыстоўваць толькі на здароўе дзіцяці,
на адукацыю, то цяпер мы яго дамовіліся пашырыць.
Праз 7 месяцаў пасля гэтай заявы Аляксандр Лукашэн
ка падпіша Указ «Аб сямейным капітале», падоўжыўшы яго
яшчэ на 5 гадоў. І гэтым змены не вычэрпваюцца, кажа Ва
лерый Кавалькоў:
— Зменена валюта: сямейны капітал будзе налічвацца
ўжо ў беларускіх рублях. Сума — 22 тысячы беларускіх руб
лёў. Для захавання пакупніцкай здольнасці ён будзе штогод
карэктавацца з улікам індэксу спажывецкіх цэн. У адказ на
просьбы і пажаданні шматдзетных сем’яў зменены і пара
дак выкарыстання. З 1 студзеня 2020 года грамадзяне, якія
атрымалі сямейны капітал па першай праграме, альбо тыя,
што буд уць атрымлів аць яго па другой, могуць адразу ж
звяртацца па яго датэрміновае выкарыстанне.
Для сям’і аршанцаў Юліі ды Андр эя Раб авых, у якой
трое дзяцей, кват эрнае пытанне — самае акт уа льнае: жы
вуць у кват эры бацькоў. Заключылі дагав ор долев ага бу
даўніцтва, дзяржава выдзеліла шматдзетнай сям’і субсідыю
на пагашэнне часткі крэдыт у. Цяпер не стаіць пытанне, ад
куль узяць астатнюю суму, радуецца Юлія Рабава:
— Вельмі добрая вестка, што ўжо можна будзе выкарыс
тоўваць мацярынскі капітал на пагашэнне запазычанасці
па аплаце будаўніцтва жылля. Гэта вялікая дапамога для
нашай сям’і ад дзяржавы.
Што ж тычыцца дапаможнікаў, у Беларусі іх 11. І тут
няма падзелу, ці шматдзетная сям’я — яны ў цэлым
разлічаны на ўсе сем’і з дзецьмі. Такую сістэму ў све
це яшчэ пашукаць трэба, адзначаў у лютым 2019-га
Алякс андр Лукашэнка, прав одзячы нарад у па
дэмаграфічнай сіт уацыі ў краіне:
— Можа, нам дзесьці ўзмацніць падтрым
ку, а дзесьці нейкую дробязь, якая не працуе,
наогул прыбраць. Калі мы прымем прыстой
нае рашэнне па заб еспячэнні шматдзетных
сем’яў жыллём, то, нат уральна, гэт а стым ул.
Жыллё для сям’і — гэта ўсё. А калі вы на сана
торна-курортнае лячэнне адпраўляеце і даяце
чалавек у тры долары — гэта вы проста распы
ляеце грашовыя сродкі. Таму нам трэба сур’ёзна
падумаць.
У 2017 годзе ў эксплуатацыю для шматдзет
ных сем’яў былі ўведзеныя 2700 кватэр, у 2018 го

Сям'я Снігір з аграгарадка Ясень Асіповіцкага раёна
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дзе — 8800. Летась 12000, а ў 2020 годзе
будзе больш за 15000 кватэр.
Бел ар ус аў усё менш нар ад жае ц
ца — і ўсё больш памірае. У этап дэпа
пуляцыі наша краіна ўступіла ў пачат
ку 90‑х. За апошнія 20 гадоў колькасць
жых ар оў краіны паменшылася амаль
на паўм ільёна. Адб ілас я, па-першае,
дэмаграфічнае пасляваеннае рэха, а падругое, мы ўсё радзей і ўсё пазней сталі
ўступаць у шлюб. Старшыня Беларус
кай асацыяцыі шматдзетных бацькоў
Таццяна Краўчанка перакананая, што
шматдзетная сям’я — гэта сям’я буд у
чыні:
— І калі цяпер ідзе ў нас аплат а
дэкрэтнага водпуску да 3 гадоў, а калі
двое і больш дзяцей, жанчына атрым
лів ае 40 % ад сяр эдняй зарп латы па
краіне, то ў 90‑я гады гэт а лічылася
ад мінімальнай зарплаты (30 рублёў
тад ы — гэт а ж капейк і!). У тыс яч ы
раз оў павялічыўся цяпер дапамож
нік! Трэб а шанав аць тое, што маем.
А інш ы раз чуе ш: «Ой, а што нам
дзяржава робіць?» Заўсёды кажу: лю
дзі, шануйце!
Заг адчыца аддзела дэмаграфіі ды
генд эрных даследаванняў НДІ працы
Міністэрства працы і сацыяльнай аба
роны Вікторыя Юодзешка пацвярджае:
— Мабыць, самае вядомае, што ў
нас ёсць, — гэта працяглы адпачынак
у мамы па доглядзе дзіцяці. Ён яшчэ і
аплачваецца на працягу ўсяго перыяду.
Гэта рэдкасць. Многія краіны гарант у
юць такі водпуск, але аплачваюць яго
не цалкам. Напрыклад, у Германіі —
толькі да года, у Расіі аплачваюць паў
тара года. У Іспаніі ёсць такі адпачы
нак, але ён не аплачваецца наогул.
З 1 студзеня 2020 года грамадзяне,
якія атрымалі сямейны капітал па першай праграме, альбо
тыя, якія буд уць атрымліваць яго па другой, могуць адра
зу ж звяртацца па яго датэрміновае выкарыстанне.
У профільным ведамс тве пас таянна інв ент арыз уюць
сіст эму дапаможнікаў: усе запатрабаваныя. Аптымізаваць
пак уль яе не план уюць. Як, уласна, не абмяркоўв аюць і
на заканадаўчым узроўні скарачэнне дэкрэтнага адпачынку,
хоць у грамадстве пра гэта размоў усё больш. Член Савета
Рэспублікі Марына Ільіна перакананая:
— Вельмі важна, каб дзяржава ўсё ж такі пакінула жан
чыне права атрымаць асалоду ад мацярынства. Гэта здабы
так дзяржавы!
Зразумелая справа, дзяцей нараджаюць не дзеля дзяржа
вы, усе клопаты ляжаць перш за ўсё на плячах бацькоў. Але
як важна часам ім атрымаць дапамогу! Больш за 37 тысяч
шматдзетных сем’яў сёння стаяць у чарзе маючых патрэбу
на паляпшэнне жыллёвых умоў. І гэта, дарэчы, толькі 5 % ад
усіх, хто мае пат рэбу. Так, жыллё буд уецца. Але ўсё больш

становіцца і вялікіх сем’яў. І часцяком у чарзе ім даводзіцца
стаяць па некалькі гадоў. Кіраўнік дзяржавы патрабуе паско
рыць будаўніцтва:
— Для Урада гэта задача пастаяннага дзеяння. У 2019
годзе 12 тысяч шматдзетных сем’яў пабудавалі ўласнае су
часнае і камфортнае жыллё. Як мала! Трэба спыніць уся
кае будаўніцтва льготнае, а пабудаваць перш за ўсё кам
фортнае жыллё для тых, хто нарадзіў траіх, пецярых або
семярых дзяцей.
Начальнік упраўлення Мініст эрс тва архіт экт уры і бу
даўніцтва Аляксандр Аўраменка кажа, што калі ў 2017 годзе
ў эксплуат ацыю для шматдзетных сем’я ў былі ўведзеныя
толькі 2700 кватэр, то ўжо ў 2018 годзе — 8800:
— А ў 2020-м годзе мы запланавалі больш за 15 тысяч.
Гэта дазволіць выйсці на пастаўленую задачу, шматдзетныя
сем’і буд уць уваходзіць у лік маючых патрэбу не больш за
год. Я ўпэўнены, што мы гэтую задачу выканаем.
Ніна Жукава
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Чацвёртакурсніца
Баранавіцкага
дзяржаўнага
ўніверсітэта
Дар’я Паўлоўская
заваявала тытул
«Студэнт года —
2019»

Студэнтка
па імені Даша

П

Прае кт прайш оў пад слог ан ам
«Адкрыв аючы сяб е». Першапачатко
ва на тыт ул прэт эндавалі 270 студэн
таў з 44 навучальн ых устаноў, але ў
вынік у ў фінал выйш лі дзесяць леп
шых. На сцэне Мінска га гар адс ког а
пал ац а культ ур ы прэтэндэнты дэ
манс трав ал і творч ыя ды інт элек ту
альныя здольнасці, артыстычнасць і
бліск уч ую фізічн ую форм у. Так, пад
час візітоўкі курс антка Магілёўскаг а
інс тыт у т а МУС Іна Клеч ан ураз іл а
глед ачоў тым, што лёгк а пер ак ін ула
праз калена юнака, які ўдвая большы
за яе. Запомнілася гледачам і выс туп
ленне Кірыла Гром ав а з Беларускаг а
дзяржуніверсіт эта культ уры і мастац
тваў, які пачаставаў усю залу пірагом.
Акрам я асноўн ых інг рэд ые нт аў, ён
дадаў і пару сакр этных: шчэпці пос
пеху, творчасці ды любові да вучобы.
Арыгінальны нумар быў і ў Дар’і
Паўлоўскай. Яна вынесла на сцэну ча
мадан з рэчамі, без якіх не можа абы
сціся: томік Багдановіча, слоўнікі ды
меч. Свой выб ар Даша патлумачыла
так:
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— Паэз ія — гэт а тое, у чым
чэрпаю натхненне. Замежныя мо
вы (а я ведаю польскую, англій
скую, нямецк ую, кітайскую ды
італьянскую) — справ а майг о
жыцц я, бо я буд уч ы лінгв іст,
краінав ед, вык ладч ык. А меч
пат рэб ен, каб адм ахв ацц а ад
камар оў на міжнар одным фес
тывалі сярэднявечнай культ уры
і музыкі «Наш Грунвальд», у арга
нізацыі якога ўдзельнічаю не пер
шы год.
У той веч ар страсц і буш ав а
лі не тольк і ў гляд зельн ай зал е,
але і ў інт эрнэце. На працягу тыд
ня карыст альнікі сацыяльных сет ак
галас ав ал і за фав арыт аў. Найб оль
шую колькасць лайкаў сабраў Арцём
Несцярук з Гродзенскага дзяржаўна
га аграрнаг а ўнів ерсіт эт а. Ён атры
маў тыт ул «Студ энт года ONLІNE»,
што стал а прые мн ым дад атк ам да
друг ог а месц а ў фін ал е. Зам кнуў
тройк у лідар аў студ энт БДУКМ Кі
рыл Громаў.
Вольга Дуброўская

Планета людзей

Ад сэрца да сэрца
У Мінску ўзнагародзілі лепшых валанцёраў краіны. Тых, хто не шкадуе сіл і часу,
каб акружыць клопатам і цяплом іншых.

версіт эт а імя Максіма Танка Віялет а
Аляшкев іч, якая, ледзь пас туп іўш ы
ў вну, запіс алася ў валанцёрскі клуб
«Добр ае Сэрц а». З тых час оў днём
вольны час яна праводзіць у сацыяль
ных установ ах, а па начах майс труе
рэквізіт для канцэртаў:
— Сябры і блізкія част а пыт аюц
ца: «Навошта табе гэта трэба?» Адказ

ваю проста: «Таму што быць валанцё
рам — крута!»
А ў намінацыі «Лепшы валанцёрскі
атрад сяр од студ энт аў вну» лепшым
названы атрад «Ад сэрца да сэрца» Бе
ларуска-Расійскаг а ўнів ерсіт эт а. Ма
рына Лапухіна і Аліна Туркова, якія на
фота, менавіта з яго.
Марыя Зубкова

sb.by
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эсп убл ік анс кі кон
курс «Вал анц ёр го
да — 2019», арганіза
ван ы Мін іст эрс твам
адукацыі і Беларускім
рэсп убл ік анс кім са
юзам молад зі, аб’я д
наў нек альк і сотн яў
добр аа хв отн ік аў —
прадс таўн ікоў ру х у БРСМ «Добр ае
Сэрца», Беларускага таварыства Чыр
вон аг а Крыж а, Асац ыяц ыі клуб аў
ЮНЭСКА ды іншых арганізацый.
Кожны год у добрага чараўніка пе
раўвасабляецца электрагазазваршчык
Гомельскаг а зав ода ліцця і нармалей
Іван Дусенак. З гэтай ролі сем гадоў та
му пачаўся яго шлях у добраахвотнікі.
Стаўшы Дзедам Марозам у дзіцячым
доме-інт эрнаце, а пасля пас таянным
удзельнікам дабрачынных акцый, Іван
стварыў на заводзе «Сёмае неба» — ва
ланцёрскі атрад, які ў 2019-м годзе на
званы лепшым:
— Пасля працоўнай змены едзем
у дзіцячыя дамы, бальніцы, сацыяль
на-педаг агічныя цэнтры, інт эрнаты
для людзей з асаблівасцямі псіха-фі
зічнага развіцця — для добрых спраў
сіл ы заўс ёд ы знойд уцц а. У наш ым
атрадзе каля двух дзясяткаў чалавек,
гэт а не толькі супрацоўнікі зав ода,
але і работнікі іншых арганізацый Го
меля.
У нам ін ац ыі «Асаб іст ы ўклад»
сяр од студ энт аў пер аможц ам стал а
чацв ёрт ак урсн іц а Белд зяржп ед ун і
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Помнік
беларускаму эга
Своеасаблівы падарунак сталіцы, яе жыхарам і гасцям зрабілі ўладальнікі
аднаго з мінскіх бараў: на вуліцы Зыбіцкай адкрылі новую турыстычную
славутасць — самы маленькі пастамент у горадзе, які будзе тлумачыць:
«Беларусь — не Беларусія!»

Белта
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Вікторыя Целяшук
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ў тары праекта выношвалі ідэю ўжо даўно, але ніяк не маглі вызна
чыцца з канкрэтным варыянтам помніка (усяго іх прыд умалі каля
20). Тады на дапамогу паклікалі саміх гараджан і абвясцілі галаса
ванне ў сацыяльных сетках. На выбар для ўвекавечання прапанавалі тры
тэмы: помнік млыну, які амаль два стагоддзі таму стаяў прыблізна ў тым
месцы і захоўваў частк у мінскай гісторыі, помнік «самам у маленькам у ў
свеце» беларускаму эга і помнік пані Парнікель, якая ў ХVІІІ стагоддзі кі
равала гарадскім пансіёнам для дзяўчат і займалася дабрачыннасцю. Удзел
у галасаванні ўзяло больш за тысячу чалавек, якія зацвердзілі праект… бе
ларускага эга.
«Гэты варыянт вырваўся наперад літаральна ў апошнія су ткі галасаван
ня, — кажа адзін з суарганізатараў праекта Дзяніс Анцявічус, — але, прызна
юся, яго рэалізацыю мы прадумвалі загадзя, бо самі ўстанавілі вельмі сціслыя
тэрміны: хацелі падарыць помнік гараджанам да Новага года. «Штурмавалі»
ўсім калектывам: хтосьці гаварыў, што трэба адзначыць наша ўменне рада
вацца маленькім перамогам і паўсядзённым дробязям, хтосьці пра самапо
шук, хтосьці — пра маленькую краіну… Вырашылі, што людзі самі дадума
юць свае сэнсы».
«У выніку, — раскрывае інтрыгу скульптар Стас Нікановіч, — вырашылі
паставіць помнік «Беларусі, якая не Беларусія». Дзе б ні быў беларус і як бы
ні вызначалі нашу краіну мясцовыя карты, мы тлумачым, што пішацца наша
краіна як «Беларусь», што мы — маленькі, але горды народ. Ідэя маленькага
эга цалкам захапіла мяне сваім сімвалізмам».
Работы маладога беларускага скульптара Стаса Нікановіча ёсць у калек
цыях славутых медыяперсон — Уладзіміра Познера, Рычарда Брэнсана, Джо
ні Дэпа ды іншых. Пляцоўк у для помніка падрыхтавала і аздобіла вядомая
мастачка Зоя Луцэвіч. Бронзавую пос таць вышынёй усяго 15 сантыметраў
урачыста адкрылі 20 снежня. У адпаведнасці з традыцыямі арганізатары пад
рыхтавалі для яго маленькае аксамітнае покрыва, стужку і нажнічкі ды пра
вялі мікра-салют з канфеці. А яшчэ да скульпт урнай кампазіцыі прыклалі
лупу, бо некаторыя дэт алі —
напрыклад, лідскія крас оўкі
на наг ах, можна разгледзець
толькі з яе дапамогай. «Мяр
куем, дзяк уючы размяшчэн
ню ў пап ул ярн ым месц ы
помнік беларускаму эга будзе
цікавы не толькі гараджанам,
але і турыстам — тым больш
да яго мы нап іш ам тлум а
чэнні на рускай, беларускай
і англ ійс кай мов ах, — дад ае
суарг аніз ат ар праект а Яўг ен
Мяцеліца. — Спадзяемся, што
мінчане зразумеюць ідэю».

Мурал
з Мінска
прызналі
найлепшым
у свеце
Работу беларускага мастака Яўгена
Сасюры «Лічбавы свет», якая з’яў
ляецца часткай манументальнага
арт-трыпціху «Будучыня» ў сталічным
мікрараёне Каменная Горка, назвалі
лепшай у свеце.

Г

алас ав анне праходзіла на міжна
роднай платформе Street Art Cіtіes,
каманда якога папярэдне выбрала
16 найбольш заўважных манументаль
ных роспісаў, якія былі зроблены ў ліс
тападзе 2019 года ў розных краінах.
Пераможцам апытання, паведамі
лі актывісты арт-праекта Urban Myths,
стаў выкананы ў тэхніцы фотарэаліз
му мурал на 9‑павярхоўцы па вуліцы
Прытыцкага, 134. Яго аўтар — ураджэ
нец Пінска Яўген Сасюра. Мастак пра
цуе пад творчым псеўданімам mutus і
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Вікторыя Целяшук

«Паўлінка» назаўсёды
Спектакль «Паўлінка» прызнаны годным статусу нематэрыяльнай
гістарычна-культурнай каштоўнасці

Н

а разгляд Рэсп убліканскаг а навуков а-мет адычнаг а сав ет а па пыт ан
нях гістарычна-культ урнай спадчыны пры Мініст эрстве культ уры быў
прадстаўлены спектакль «Паўлінка». Было прапанавана надаць яму ста
тус нематэрыяльнай гістарычна-культ урнай каштоўнасці.
На пасяджэнні савета пастаноўку з шматгадовай гісторыяй прадстаўля
лі дырэктар Купалаўскага тэатра Павел Лат ушка, артысты Марыя Захарэвіч,
Арнольд Памазан, Марта Голубева і кіраўнік літарат урна-драматычнай часткі
тэатра Вольга Бабкова. Савет прагаласаваў за прапанову аднагалосна, і ў най
бліжэйшай буд учыні стат ус гістарычна-культ урнай каштоўнасці для «Паў
лінкі» будзе аформлены афіцыйна.
Сенсацыйную навіну — а спектакль упершыню ў нашай гісторыі прэтэн
дуе на такі высокі стат ус — пракаментаваў дырэктар Купалаўскага тэатра Па
вел Лат ушка:
— Такі культ урны феномен, як спектакль «Паўлінка», прызнаны годным
стат ус у немат эрыяльнай гіст арычна-культ урнай каштоўнасці. Беспрэц э
дэнтнае рашэнне ў гісторыі культ уры нашай краіны і, на мой погляд, абса
лютна заканамернае, нат уральнае і лагічнае. Гэта брэнд, класіка купалаўцаў,
спектакль, дарэчы, самы наведвальны ў нашым рэперт уары, яго ведаюць усе
аматары тэатральнага мастацтва. «Паўлінкай» адчыняецца і зачыняецца на
працягу дзесяцігоддзяў кожны тэатральны сезон. Соты юбілейны, які мы ад
значаем цяпер, не стаў выключэннем. У свеце цяжка знайсці спектакль з такім
доўгім і шчаслівым лёсам. Пасля галасавання савета мы чакаем канчатковага
рашэння Міністэрства культ уры, каб аформіць гэты стат ус юрыдычна.
Дарэчы, 17 верасня 1920 года «Паўлінка» ўпершыню з’явілася на сцэне
толькі што адкрытага тады Беларускага дзяржаўнага тэатра, цяперашняга
Купалаўскага, у пастаноўцы Фларыяна Ждановіча. З тых часоў спектакль не
сыходзіць з той сцэны і даўно стаў візітнай карткай беларускага тэатра.
***
Упершыню п’еса Янкі Купалы была пас таўлена 27 студзеня 1913 года ў
Вільні сіламі Беларускага музычна-драматычнага гуртка, прэм’ера тады ад
былася ў рабочым клубе «Сокал».
Вікторыя Папова,
Людміла Рублеўская
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ўжо добра вядомы на радзіме як аўтар
першага легальнага роспіс у ў родным
гор ад зе (2012), мур алаў-паштов ак з
ландшафт амі стар ог а Пінска (2016),
роспіс аў у межах міжнар однаг а фес
тыв алю Vulіca Brasіl і камерцыйных
работ па заказе дзяржаўных устаноў і
гарадскіх уладаў. Яўген ужо расказваў,
што раб от а «Лічб авы свет» прыс ве
чаная сувязі свет у глаб альных кам у
нікацый, традыцыйнаг а лад у жыцця
прыроды: «У вобразе галоўнай гераіні
спалучыліся сучасная дзяўчына, жы
харка Мінска, і персанаж славянскай
міфалогіі, багіня Макаш, якая апека
валася над ткацтвам ды іншымі жано
чымі рамёствамі, а таксама над чалаве
чым лёсам наогул». Дзве другія часткі
трыпціх у «Буд учыня», які сімв алізуе
рух Беларусі з сёння ў заўтра — мурал
«Фрыланс» сербскага маст ака Artez і
твор іспанца Slіm «Героі новага час у»,
размешчаныя на суседніх шматпавяр
хоўках.
Да міжнар однаг а поспех у Яўг ен
Сас юр а став іцц а вельм і спакойн а:
«Я не ўспрым аў бы гэт а як нейк ую
надзвычай сур’ёзную падзею, проста
падпісчыкі аднаго з мастацкіх аб’яд
нанняў прагаласавалі за ўпадабаную
раб от у. Ці буд уць нов ыя мур ал ы?
Безумоўна, але ўжо ў нас тупным се
зоне — цяпер назапашваю і прад ум
ваю новыя ідэі, якіх заўжды хапае».
Зрэшты, тут можна запяр эчыць
сціпласці беларускага мастака: міжна
родная суполка Street Art Cіtіes, якая
ўхваліла яго работ у, з 2017 года дзей
нічае ў 570 гар адах 79 краін свет у і
ўтрымлівае інфармацыю пра мастац
кія работы больш чым 24300 аў тараў!
У прыв атнасці, у Беларусі «паляўні
чыя на вулічныя роспісы» налічылі
ўжо звыш 600 цікавых і вартых увагі
стрыт-арт аб’ектаў, прадстаўленых на
інтэрактыўнай карце.
Як адзначае каманда праекта Street
Art Cіtіes, пер ам ог а бел ар ус а стал а
«крых у нечаканай» — ён набраў 53%
галас оў ад больш чым тыс ячы пры
хільнікаў стрыт-арт у з розных краін
і абышоў сусветна вядомых вулічных
мастакоў ІNTІ з Чылі, Lula Goce з Іспа
ніі і Sasha Korban з Украіны.
Наг адаем, ман умент альны трып
ціх «Буд учыня» — гэта сумесны пра
ект Адміністрацыі Фрунз енскаг а ра
ён а стал іц ы, стрыт-арт акт ыв іст аў
Urban Myths і кампаніі А1.

беларусь.belarus
студзень   2020

29

vetliva.by

на хвалі папулярнасці

Больш за 6 тысяч
замежнікаў сустрэлі
навагоднія святы
ў беларускіх
санаторыях. Пуцёўкі
ў беларускія здраўніцы
на Новы год былі
раскуплены яшчэ тры
месяцы таму,
а ў самыя
папулярныя —
нават раней.

Новы год пачаць
з аздараўлення

Н

— На навагоднія святы на беларускія санаторыі павыша
ны попыт. За некалькі месяцаў усе пуцёўкі былі забраніра
ваны і цяпер на 100 % выкуплены, — расказваў у час пераднавагодняй прэс-канферэнцыі дырэктар Рэспубліканскага
цэнтра па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні на
сельніцтва Генадзь Балбатоўскі. — Цэны на навагоднія туры
нязначна павялічаны ў сувязі з павышаным попытам.
Дарэчы, самымі папулярнымі ў замежных турыстаў з’яў
ляюцца санаторыі «Ружанскі» (Брэсцкая вобласць), «Азёр
ны», «Рад он» і «Альф а-Рад он» (Грод зенс кая вобласць),
«Баравое», «Лясное» (Віцебская вобласць), на возеры На
рач — «Прыазёрны» і «Спадарожнік», «Юнацтва», «Крыні
ца» (Мінская вобласць), «Світанак» (Магілёўская вобласць),
«Прыдняпроўскі» і «Сосны» (Гомельская вобласць). У 2019
годзе ў Беларусі ў санаторыях адпачыла 230 тысяч замежных
грамадзян.
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Больш за 220 мільёнаў рублёў зарабілі за 2019 год санато
рыі ад экспарт у паслуг (193 мільёны пазалетась). Больш чым
на 10 % вырасла выручка ад дадатковых паслуг. Пры тым, як
падкрэсліў Генадзь Балбатоўскі, пералік абавязковых меды
цынскіх і аздараўленчых працэд ур, якія ўваходзяць у кошт
пуцёўкі, пашыраны. Адпав едны дак умент падпіс аны ў ІV
квартале 2019 года:
— Дадатковыя паслугі ніхто не навязвае, імі можна не ка
рыстацца, калі госцю дастаткова тых, што ўключае пуцёўка. Іх
менш не становіцца, наадварот, мы пашырылі пералік.
Калі на навагоднія святы больш за палову адпачываль
нікаў у беларускіх санаторыях — замежныя грамадзяне, то ў
іншы час большую частк у пуцёвак (60 %), якая пас тупае ў
свабодную рэалізацыю, выкупляюць беларусы. У беларус
кіх здраўніцах адпачыла і аздаравілася 1,36 мільёна чалавек,
у тым ліку за кошт рэспубліканскага бюджэт у і сродкаў са

на хвалі папулярнасці

цыяльнага страхавання — 790 тысяч. З іх каля 720 тысяч —
дзеці (80 % вылучаных сродкаў расход уецца менавіта на іх
пуцёўкі ў лагеры ды іншыя аздараўленчыя ўстановы), астат
нія 70 тысяч — дарослыя.
Ці дастаткова гэтых пуцёвак, каб задаволіць усіх ахвот
ных? Генадзь Балбатоўскі ўпэўнены, што так:
— Пасля рэфармавання нашага цэнтра ў 2006–2007 га
дах перад намі стаяла задача зрабіць пуцёўкі даступнымі як
для працуючых, так і для непрацуючых грамадзян. Да гэтага
чарга чакання магла складаць да 10 гадоў. Сёння інваліды І і
ІІ груп забяспечваюцца пуцёўкамі ў санаторый раз у два га
ды. Людзі з больш лёгкімі паталогіямі — раз у тры-чатыры
гады. На гэтыя мэты штогод мы закупляем 25 тысяч пуцё
вак для непрацуючых грамадзян. Столькі ж для працуючых.
Магу сказаць, што мы задавальняем патрэбу ўсіх камісій па
аздараўленні. Той, хто прац уе, звярнуўшыся ў гэт ую камі
сію, на працягу года атрымае пуцёўку ў санаторый у адпа
веднасці са сваімі паказаннямі на аздараўленне.
Інваліды І і ІІ груп атрымліваюць пуцёўкі бясплатна, ас
татнія катэгорыі грамадзян — у залежнасці ад сваіх даходаў.
У сярэднім пенсіянеры аплачваюць 20–30 % кошт у пуцёўкі,
працуючыя грамадзяне — 30–40 %.
На 2020 год Рэспубліканскі цэнтр па аздараўленні і сана
торна-курортным лячэнні насельніцтва правёў прац эд уру
закупкі пуцёвак. На гэтыя мэты з бюджэт у было выдаткавана
225 мільёнаў рублёў. У прыватнасці, налета на 1,5 тысячы па
вялічыцца колькасць пуцёвак для непрацуючых грамадзян.
Алена Кравец.
Фота БелТА.
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Веладарожка на вуліцы Веры Харужай у Мінску

Праехаць з ветрыкам.

На веласіпедзе.

Эксперты даўно падлічылі, што ў сучасных гарадах і прамысловых цэнтрах
доля аўтатранспарту ў агульным аб’ёме забруджванняў навакольнага
асяроддзя даходзіць да 70 % і болей. Гэта адна з самых сур’ёзных экалагічных
праблем, якія суправаджаюць урбанізацыю. Сярод відавочных адказаў
на гэты выклік — стварэнне ўмоў для развіцця веларуху. Веласіпед
у сучасным «зялёным» горадзе — гэта мабільнасць, бяспека, здаровы лад
жыцця і экалагічна чыстае навакольнае асяроддзе. Прыемна,
што ўсё большая колькасць жыхароў Беларусі ў апошнія гады
свядома выбіраюць новы від транспарту.
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Праект «Зялё
ныя гарады»,
які фінансуецца
Глабальным
экалагічным
фондам і рэалізу
ецца Праграмай
развіцця ААН
у партнёрстве
з Міністэрствам прыродных рэсурсаў і
аховы навакольнага асяроддзя Рэспублі
кі Беларусь, ужо працяглы час укараняе
прынцыпы ўстойлівай гарадской мабіль
насці ў Полацку і Наваполацку. Сярод
асноўных мерапрыемстваў — развіццё
веласіпеднай інфраструктуры ў гэтых
гарадах. Здавалася б, што тут такога:
пракласці веладарожку? На практыцы —
гэта складанае пытанне, якое патрабуе
комплексных рашэнняў пры ўдзеле
многіх зацікаўленых бакоў. Пра шматлікія
нюансы развіцця веларуху ў Беларусі мы
пагутарылі з партнёрамі праекта — Паў
лам Гарбуновым, старшынёй Мінскага
веласіпеднага таварыства, Дзмітрыем
Навоем, начальнікам аддзела арганіза
цыі дарожнага руху і дарожнай інспекцыі
УДАІ МУС Беларусі, экспертам праекта
«Зялёныя гарады» і Уладзімірам Прышчэ
павым, начальнікам аддзела вулічна-да
рожнай сеткі і транспарту прадпрыемс тва
«Мінскграда».

Павел Гарбуноў

— Візуа льна колькасць веласіпе
дыстаў у Мінску апошнім часам пры
кметна павялічылася…
— Павел: Так і ёсць на самой спра
ве. Па-першае, дадаліся самакатчыкі
з хуткасцю перамяшчэння да 25 км/г
(больш хуткасныя самакаты варта ад
носіць ужо да іншых катэгорый транс
партных сродкаў). Па-другое, з’явіўся
пракат ровараў «Колабайк». Разам яны
толькі за адзін год дадалі ў сталіцы 30%
трафік у. Плюс, сам веласіпедны рух,

вядома, вырас. Калі ў 2016 годзе ў Мін
ску доля паездак на ровары ў цёплую
пару года складала 1%, то лет ась яна
павялічылася ўдвая.
Трад ыц ыйн а дол я вел ас іп едн аг а
руху вышэйшая ў малых гарадах, з на
сельніцтвам да 20 тысяч чалавек. Яна
складае прык ладна 7–8%. Хаця ёсць
гар ады, напрыклад, Слонім (праўда,
там насельніцтва больш за 50 тысяч),
дзе доля веласіпедыстаў усяго 1%. Гэта
я пра тое, што ў розных гарадах веласі
педны рух дзесьці мацнейшы, а дзесь
ці слаб ейшы. Прычым, па нашых на
зіраннях, звязана гэта не з геаграфіяй,
а хутчэй з нейкімі культ урнымі асаб
лівасцямі.

Уладзімір Прышчэпаў

— Але ці можн а сённ я сцвяр
джаць, што веладарожкі ўсё ж запа
трабаваныя гараджанамі?
— Уладзімір: Адназначна. Пра тое,
дарэчы, лепш за ўсё кажуць лічбы, якія
ўжо прывёў Павел. Вядома, у параўна
нні з іншымі гарадамі Мінску ёсць да
чаго імкн уцца. Але тэнд энцыя рост у
долі паездак на веласіпедах радуе.
Калі ацэньваць канкрэтныя вела
сіпедныя маршру ты, то трэб а пры
знаць, што іх загрузка носіць абс а
лютна аб’ектыўную нераўнамернасць,
звязаную з часам года, днём тыдня ды
іншымі фактарамі. Так, у летні перы
яд інтэнсіўнасць веласіпеднага ру ху ў
Мінску па магістральнай веладарож
цы ўздоўж ракі Свіслач можа скла
даць каля двухсот-трохсот веласіпе
дыстаў у кожны бок, што з’яўляецца
абс алютным поспех ам пры выб ары
трасіроўкі гэтай веладарожкі на эта
пе прае кт ав анн я. А інт энс іўн асць
ру х у вел ас іп ед ыст аў па стал ічн ым
праспекце Незалежнасці ў пікавы час
дасяг ае 150 веласіпедыст аў у кожны
бок. Мне здаецца, тут спрацаваў зва
ротны закон: прапанова нараджае по
пыт.

— Павел: Калі паглядзець, што сён
ня робіцца ў іншых гарадах, то варта
вылучыць Брэст: там і мясцовая адмі
ністрацыя, і дзяржаў таінспекцыя дак
ладна разумеюць, як трэба развів аць
веласіпедны рух. І актыўна гэтым зай
маюцца. Добрыя зру хі ёсць у Полацку
і Нав аполацк у, дзе нарошчв анню ве
лаінфрас трукт уры цяпер актыўна са
дзейнічае праект «Зялёныя гар ады».
У многіх іншых гарадах пак уль няма
сіст эмнасці. Няма мэт анакір ав анаг а
плана развіцця, стратэгічнага бачання
праблемы. Вось якраз у межах праекта
Еўрасаюза «Гарадскі веласіпедны рух
у Беларусі» мы і дапамагаем такое ба
чанне распрацоўваць.
— Дзмітрый: На жаль, са сродкаў
перамяшчэння ў людзей аўто — па-ра
нейшам у на першым месцы. І пак уль
гэт а так, вельмі складана нешт а мя
няць на заканадаўчым узр оўні. Тым
не менш, па ініц ыят ыв е дзярж аў т а
інсп екц ыі пры МУС Бел ар ус і был а
зац верд жан а Канц эпц ыя разв іцц я
веласіпеднага ру х у ў краіне. Гэты да
кумент вызначае мэты па зніжэнні па
казчыкаў аварыйнасці з удзелам вела
сіпедыстаў і павелічэнні долі паездак
на веласіпедным транспарце, дапаўняе
абласныя і рэгіянальныя планы мера
прыемс тваў па добр аў пар адк ав анн і
населеных пунктаў раздзелам «Развіц
цё веласіпеднага руху».

Дзмітрый Навой

Канцэпцыя надае асаблівую ўвагу
заб еспячэнню бяспекі ру х у веласіпе
дыст аў у сельскай мясцов асці, рэалі
зацыі неабходных мерапрыемстваў па
ўладкаванні ўчасткаў вулічна-дарож
най сеткі паблізу дашкольных устаноў
і ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Але пакуль мы не можам у поўнай
меры станоўча ацаніць прац у аблвы
канкамаў і Мінгарвыканкама па рэалі
зацыі мэтаў Канцэпцыі. Па-ранейша
му ёсць неразуменне з боку мясцовых
беларусь.belarus
студзень   2020
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На веладарожцы
ўздоўж ракі Свіслач

уладаў, якія замест таго, каб актыўна
ўбудоўваць велаінфрас трукт уру ў га
радскія дарожныя сеткі, вобразна ка
жучы, «зганяюць» веладарожкі ў мяс
цовыя паркі.
— Што пав інн а адб ыцц а, каб
у гарадах да развіцця веларуху пача
лі ставіцца з большай увагай? Маг
чым а павінн а наз ап ас іцц а нейк ая
крытычная маса актыўных веласі
педыстаў?
— Пав ел: Па-першае, крытычная
маса ўжо назапасілася, і з ёй ужо нельга
не лічыцца. Так, з’яўленне Канцэпцыі
можна лічыць адносна прарыўной па
дзеяй. Але механізм рэалізацыі гэтай
канцэпцыі яшчэ да канца не адпраца
ван ы. Па-друг ое, наш ы прае кц ір оў
шчыкі (не толькі горадабудаўнікі, але
і тыя, хто распрацоўв ае канкрэтныя
вул ічн ыя прае кт ы), тольк і вуч ацц а
ўлаўліваць сучасныя тэндэнцыі. Мы ж
упэўнены, што павінен існаваць міні
мальны стандарт для праекціроўшчы
каў. Больш за тое, яны павінны прайсці
адпаведнае навучанне. І самае важнае,
каб у заданні на праектаванне, якое ім
выдаецца заказчыкам (гэт а значыць
мясцов ай выканаўчай уладай), былі
выразныя патрабаванні да закладання
праекціроўшчыкам веласіпеднай інф
рас трукт уры з дэталёвым прапісван
нем у тэхумовах таго, якое рашэнне ад
іх чакае горад.
— Але ж ці зак ладв ае цц а сённ я
праектаванне веладарожак, развіц
цё вел аі нфр ас трукт ур ы ў цэл ым
у горадабудаўнічых дакументах?
— Улад зім ір: Так, «вел ас іп едн ы»
аспект пры горадабудаўнічым праекта
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ванні стаў улічвацца ў абавязковым па
радк у. Гэта рэакцыя на той попыт, які
ўзнік у грамадс тве на перамяшчэнне з
выкарыстаннем веласіпедаў, самакатаў
ды іншых малых транспартных срод
каў. У горадабудаўнікоў ёсць выразнае
разуменне, што развіццё інфраструкт у
ры для любых ру х аў, альт эрнатыўных
асабіст ам у аў т ат ранспарт у, гэт а ёсць
ні што іншае, як вялікі крок да ўстой
лівага развіцця, таго ж двухмільённага
Мінска. Інакш кажучы, у горадабудаў
нічых праектах дэталёвага планавання
розных тэрыторый беларускай сталі
цы ў профілі новых вуліц абавязков а
«браніруецца» месца для буд учага бу
даўніцтва веладарожак. Крых у больш
складаная сіт уацыя ў забудове на ўжо
існ уюч ых вул іц ах. Маю цц а розн ыя
прыёмы, якія ў сцісн у тых, абмежав а
ных умовах усё ж дазваляюць забяспе
чыць веласіпедны маршрут адпаведнай
інфрас трукт урай. Яскравым прык ла
дам можа служыць «адцісканне» кава
лачка праезнай часткі пад веладарожку
на мінскай вуліцы Веры Харужай.
— Усё ж, з якімі асноўнымі праб
лем амі ў апошні час давод зіцц а су
тыкацца велааматарам?
— Пав ел: Па-ран ейш ам у хвал юе
якасць інфр ас трукт ур ы ру х у. Гэт а
значыць, наколькі зручна ехаць. Пры
цягв ае такс ама ўвагу інфрас трукт ура
захоўв ання, бо далёка не ўсе гатовыя
зацягваць ровары на паверхі. Між тым,
крок і дзел я выр аш энн я акрэсл ен ай
праблемы робяцца. Ёсць пастанова Мі
ніст эрс тва архіт экт уры і будаўніцтва,
паводле якой пры новым будаўніцтве
жылога дома павінна ўлічвацца як мі

нім ум адно веламесца на дзесяць ква
тэр. Напэўна, гэта пакуль вельмі слабы
нарматыў, але ён паказвае праекціроў
шчык ам, што месц ы для зах оўв анн я
веласіпедаў неабходна ствараць. І вяду
чыя забудоўшчыкі сёння велаг аражы
буд уюць. Дар эчы, у Мінску ўжо ёсць
сорак велагаражоў.
Але ўсё роўна, да прыкладу, нар
матыўнай базы, каб усталёўв аць ве
лагаражы сіст эмна ў існуючых дварах
самімі жыхарамі або прадпрымальні
камі, якія потым сачылі б за парадкам
і здав алі месцы захоўв ання ў арэнд у,
на жаль, пакуль няма. Цяпер яна мяня
ецца, мы імкнемся знайсці падтрымку
ў вызначэнні тэрміналогіі (велапаркоў
ка — месца для захоўвання веласіпеда)
і стварэнні Парадку ўладкавання і экс
плуат ацыі велас таянак (так мы мяр
куем назваць велаг ар ажы афіцыйна)
у Міністэрстве архітэкт уры і будаўніц
тва, Мініст эрс тве жыллёва-камуналь
най гаспадаркі, Дзяржаўным каміт эце
па стандартызацыі. Але пак уль ніх то,
на жаль, з гэтых ведамс тваў нам дак
ладна не адказаў, маўляў, так, давайце
ствараць такі Парадак. Хоць праблему
прызнаюць. Між тым, у нас ёсць дзесь
ці каля дзесяці адказаў ад аблвыканка
маў ды іншых зацікаўленых суб’ектаў,
якія пац вярд жаюць, што маюць па
трэбу ў такім распрацав аным Парад
ку. Дарэчы, зацікаўленыя ў ім таксама
інваліды-калясачнікі. Бо для іх магчы
масць захоўв аць каляск у ў велаг ара
жы — добрая дапамога выйсці з дома.
Гэта што тычыцца месцаў пражы
вання. У адносінах да месцаў працы,
тут асаблівай праблемы няма: закана

Бел ар усь і ААН: прае кт ы
даўс тва прапрацавана. Ёсць жаданне
арганізацый усталёўваць велапаркоў
кі — ніхто не перашкаджае.
Раз ам з тым, хацеў бы акрэсл іць
адзін аспект веласіпеднай культ уры.
З‑за таго, што велаінфраструкт ура па
куль не дасканалая, час ам узнікаюць
канфлікты. Не ўсе пешаходы разуме
юць, як сябе паводзіць, калі нас устрач
імчыцца веласіпедыст. Таксама не ўсе
веласіпедысты ведаюць, як рэагаваць,
калі пешаход ідзе па веласіпеднай да
рожцы. Тут, вядома, пат рэбна магут
ная асветніцкая кампанія, бо ў нас адзі
ны горад. Горад для ўсіх, у якім варта
паважліва ставіцца адзін да аднаго.
Яшчэ важны момант — правілы да
рожнага руху. Мы цяпер чакаем новую
рэдакцыю ПДР, дзе многія пытанні ды
супярэчнасці будуць адрэгуляваны.
У цэлым, калі мы працягваем упіс
ваць веласіпед у гарадскую транспарт
ную палітыку, то і сама гэтая палітыка
павінна мяняцца. Неабходна паляп
шаць дарожную бяспеку, зніжаць хут
касць руху аўтамабіляў з 60 да 50 км/г,
мяняць характар вуліц, каб гэта не бы
лі суцэльныя аўтастрады.
— Дзмітрый: Цяпер мы раз ам з
экспертамі прае кт а ПРАА Н «Зялё
ныя гар ад ы» выв уч аем прап анов ы
па структ урыз ацыі дар ожнай сеткі.
Мярк уецца, што яна будзе падзеле
на на тры хуткасныя зоны — 30, 50 і
70 км/г. Зоны з дазволенай хуткасцю
70 км/г будуць належаць толькі аў та
мабілям, у пешаходаў там будзе міні
мальная магчымасць выйсці на даро
гу. У хуткаснай зоне 50 км/г трафік
будзе змешаны, прыярыт эт аддаецца
там грамадскам у транспарт у і вела
сіпедыст ам. У зоне 30 км/г аў т ама
біль па значнасці будзе знаходзіцца

Прыярытэты ў сучасным горадзе
Пешаходы
Веласіпедысты
Грамадскі
транспарт
Аўтамабілі
ў руху
Прыпаркаваныя
аўтамабілі

Піраміда
гарадскіх
прыярытэтаў

на апошнім месцы — гэта царства ве
ласіпедаў, сродкаў персанальнай ма
більнасці і пешаходаў.
Такс ама па пыт аннях рэс трукт у
рызацыі вулічнай дарожнай сеткі пра
цуем з Мініст эрс твам архіт экт уры і
будаўніцтва, Міністэрствам транспар
ту і камунікацый. Пакуль толькі ў па
чатку шляху — дзейнічаем пілотнымі
праектамі, каб паказваць перавагі.
— Якія крок і можна было б зра
біць, каб людзі свядома сталі пераса
джвацца з асабістых аўто на веласі
педы?
— Пав ел: Крок аў дос ыць шмат.
Па-першае, адпаведную пірамід у га
радс кіх прыя рыт эт аў было б добр а
замацаваць на заканадаўчым узроўні.
І каб гарадскія рашэнні на гэт ую піра
міду абапіраліся. Калі мы разважаем:
пашырыць аў тас трад у ці пабудаваць
веласіпедныя палосы і велаг ар ажы,
то правільней было б выбраць другое.
Гэта значыць, зрабіце больш зручныя
ўмовы — і людзі паедуць на веласіпе
дах. Па-другое, трэба пачынаць кіра
ваць транспартным попыт ам. У нас
гар ад ы па-ранейшам у трад ыц ыйна

Павел Астапеня, эксперт праекта «Зялёныя гарады»
па ўстойлівай гарадской мабільнасці:
У Полацку і Наваполацку дзякуючы праекту «Зялёныя гарады» актыўна абнаўляюцца веласіпедныя
палосы — раўняюцца шурпатасці, палепшана пакрыццё, ліквідаваны бар’еры. Абноўлена разметка,
а недзе змененая яе траекторыя. Паводле праекта
прыступаюць да нанясення спецыяльнай зялёнай
пластыкавай разметкі, тэрмін службы якой у 4 разы
даўжэйшы, чым звычайнай. Наносіцца на веласіпедных пераездах: у тых месцах, дзе веласіпедная дарожка перасякаецца з аўтамабільнымі патокамі. Праектам таксама прадугледжваецца будаўніцтва канструктыўна выдзеленай пешаходнай і веладарожкі. У Наваполацку ўпершыню
будзе ўстаноўлена 5 крытых велапарковак.

рэа гую ць на дар ожн ую сіт уац ыю.
Напрыклад, колькасць аў т ам абіляў
расце. Калі дзе ўзнікаюць пробкі —
нас тупны крок, які робіць горад: па
вял ічв ае кольк асць аў т ам аб ільн ых
палос. Але ж яшчэ большая колькасць
людзей набыв ае аў т амабілі — на гэ
тым жа месц ы зноў пробк і. І зноў
трэб а павялічв аць колькасць палос,
на гэты раз ужо высякаючы дрэвы.
Трэб а шукаць іншыя рашэнні, кіра
ваць попытам за кошт платных пар
ковак, нейкіх іншых абмежавальных
мераў. Напрыклад, каб для аў тамабі
ляў для канкрэтнага ўчастка рабілася
аптымальная колькасць паездак. Го
радабудаўнічая палітыка павінна за
ахвочваць тых, хто гораду выгадны з
экалагічнага пункт у гледжання і, мяк
ка кажучы, ствараць пэўныя нязруч
насці для тых, хто гораду не выгадны.
— Улад зімір: З пункту гледжання
праекціроўшчыка, неабходна падцяг
ваць нарматыўную базу, якая б адказвала калі не на ўсё, то на большасць
пытанняў па развіцці веласіпеднай
інфраструктуры. Але галоўным фактарам, які ўплывае на прыняцце рашэнняў сёння, з’яўляецца перавернутая пі
раміда гарадскіх прыярытэтаў у галіне
планавання мабільнасці жыхароў, пра
якую кажа Павел. Тым не менш, вада
камень точыць, і яшчэ з дзясятак гадоў
таму ў Мінску не было ўсяго таго, што
ёсць цяпер. Сёння наяўнасць веласіпеднай інфраструктуры ўжо з'яўляецца
абавязковым атрыбутам тэхнічных
умоў на праектаванне гарадскіх вуліц.
— А ці магчымая ў нас язда на ве
ласіпедзе ў зімовы час?
— Пав ел: Чам у не? Існ уе хутч эй
культ урны бар’ер. Шмат хто лічыць,
што ў гэт ую пару «холадна і слізка».
Дык вось, пав ед амл яю: не холадна.
Прост а варт а паспраб ав аць. У Фін
лянд ыі пры мін ус 30 дол я пае зд ак
на ров арах у некаторых гарадах, на
прыклад, у Оулу, трымаецца на ўзроў
ні 10 %. Так, у нас час ам ёсць хутчэй
інфраструкт урная праблема — якасць
уборкі вуліц і трат уараў. Хаця, калі ў
Мінс ку цэнтр альн ыя вул іц ы зач ы
шчаюцца ад снегу, то ездзіць наогул —
не праблема. Вельмі слізкія дні, вядо
ма, быв аюць. Але так іх наб ір ае цц а
менш за 10 за ўсю зіму. Ну, а калі тра
туары не прыбіраюцца, асабліва гэта
тычыцца малых гарадоў, то, вядома,
тут ужо не да паездак на веласіпедзе.
Уладзімір Міхайлаў
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Кітайцы
паважаюць
сваіх
мастакоў
Гартаю старонкі невялічкай кніжачкі «Тры месяцы ў Кітаі». Год выдання — 1959.
Аўтар — зас лужаны дзеяч мастацтваў БССР Сяргей Селіханаў.

Л

«Летам 1956 года я атрымаў пісьмо з Масквы. У ім па
ведамлялася, што Саюз мастакоў СССР арганізуе паездк у
групы творчых работнікаў у Кітай. Мне прапанавалі ўвай
сці ў гэт ую групу. Я, не раздумваючы, напісаў, што згодзен.
Паездка намячалася на канец 1956 года. Час у было да
волі, каб усё як след абд умаць, падрыхтавацца да далёкага
падарожжа», — чытаю на самым пачатку. І далей: «Мяне, як
мастака, апрача ўсяго, хвалявалі свае, чыста творчыя праб
лемы. Баг ацейшае маст ацтва Кіт ая мы ведалі галоўным
чынам па рэпрад укцыях, паколькі ў Маскве, а тым больш
у нас, у Беларусі, кітайскіх мастацкіх выставак не было. Рэ
прад укцыі ж не даюць поўнага ўяўлення пра майс тэрс тва
таго ці іншага мастака. Таму я з нецярплівасцю чакаў таго
час у, калі выпадз е магчымасць пазнаёміцца з творамі кі
тайскага мастацтва ў арыгіналах…»
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У групу, якую сфармавалі для паездкі мастакоў у Пад
нябесную, акрамя Сяргея Селіханава, уваходзіў маскоўскі
графік Уладзімір Багаткін, ленінградскі тэатральны мастак
Алякс андр Канс танціноўскі, украінскі жыв апіс ец Васіль
Заб ашт а, майс тра мініяцюрнаг а жыв апіс у з Палех а Ган
на Кат у хіна. Уладзімір Валяр’янавіч Багаткін нарадзіўся ў
1922 годзе. Аляксандр Канстанціноўскі — у 1906. Васіль За
башта — з 1918 года. Ганна Аляксандраўна — з 1915‑га. Наш
зямляк Сяргей Селіх анаў з 1917‑га. Кожны на час паездкі
сфармаваўся як яркая, цікавая асоба. Украінскі жывапісец
і беларускі скульптар — франтавікі. Васіль Забашта быў уз
нагароджаны ардэнамі Славы 2‑й і 3‑й ступеняў. А Сяргей
Селіханаў за ратныя справы быў адзначаны ардэнамі Ай
чыннай вайны 1‑й і 2‑й ступеняў, Чырвонай Зоркі, медалём
«За адвагу».

повязь часоў
У дарогу мастакі (яны, заўважу, складалі першую твор
чую групу савецкіх мастакоў, якая на такі працяглы час вы
правілася ў народны Кітай) накіраваліся на экспрэсе Маск
ва — Пекін.
«…Дарога заўсёды прыносіць многа новага. Мы апыну
ліся сярод уральцаў, сібіракоў, далёкаўсходнікаў, якія еха
лі ў свае краі. Маім суседам па купэ аказаўся чыгуначнік з
Новасібірска. Завязалася простая гу тарка…» Высветлілася,
што сібірак партызаніў на Віцебшчыне, сустракаўся з Геро
ем Савецкага Саюза Канс танцінам Заслонавым. А Сяргей
Селіханаў на той час быў ужо аў тарам помніка герою Вялі
кай Айчыннай вайны.
З самага пачатк у брашуры мы сус тракаем такія сімва
лічныя параўнанні: «Цягнік імчаў нас ус трач яснай зары,
чыім ззяннем абнята зямля і жыццё новага Кітая. Набліжа
ючыся да яго мяжы, мы яшчэ раз адчулі, якія неабсяжныя
прасторы мае наша краіна. Над ёй, як сказаў адзін паэт, ні
колі не заходзіць сонца…» Яно і зразумела: над літарат ур
ным запісам працав аў беларускі паэт, публіцыст, праз аік
Міхась Калачынскі (У 1960-1978 гадах — галоўны рэдактар
часопіса«Беларусь». — Рэд.). Відаць, ён і «аздобіў» тэкст та
кімі момантамі… Але, як на мой погляд, у такіх падрабяз
насцях ёсць нешт а важнае, характ эрнае для размовы пра
Паднябесную.
«Пасля прыпынк у на станцыі Манчж урыя ў цягнік у
стала мног а кіт айцаў. Руская гав орка змяшалася з кіт ай
скай, — піша Селіханаў. — У Харбіне да нас падселі савец
кія спецыялісты, якія ехалі ў Пекін дапамагаць кітайскаму
народ у будаваць новае жыццё. Яны пазнаёмілі нас з нека
торымі нацыянальнымі звычаямі кітайцаў. У праваднікоў
мы навучыліся вымаўляць асобныя кітайскія словы і ска
зы. Першым такім сказам было прывітанне: «Нін хао!» —
«Добры дзень!»
Нарэшце абвясцілі, што цягнік набліжаецца да Пекіна.
Паказаліся пралёты вядомай кітайскай сцяны, якая калісь
ці апаясв ала гор ад. Мільг ан уў апошні семаф ор, і цягнік
спыніўся ля пер она. Нас акружылі кіт айскія тав арышы.
Радасныя ўсмешкі, моцныя поціскі рук…»
Канешне, праязджаючы праз Харбін, Сяргей Селіханаў
і ведаць не ведаў, што горад мае повязі з беларускім ката
ліцкім святаром Язэпам Германовічам. Там, у Харбіне, жыў
ураджэнец Ваўкавыска, рускі празаік, журналіст Усевалад

Іваноў. А яшчэ ў Харбіне нарадзіўся кітайскі перакладчык
беларускай літарат уры — паэт і мастак Гаа Ман, які яшчэ
напрыканцы 1950‑х гадоў перастварыў на сваю родную мо
ву вершы Максіма Танка. Дарэчы, гэты беларускі паэт на
ведаў Кітай крышачку пазней, пасля Сяргея Селіханава —
ужо 1957 годзе. І пакінуў пасля паездкі вельмі падрабязныя
запісы ў дзённіку. У розныя дзесяцігоддзі ў Кітаі пабывалі
іншыя беларускія літаратары і мастакі — Янка Брыль, Лі
дзія Арабей, Анатоль Вярцінскі, Рыгор Барад улін, Міхась
Шэлехаў, Алесь Кажадуб, Валерый Казакоў, Навум Гальпя
ровіч, Алесь Бадак, Аляксандр Фінскі, Уладзімір Слабодчы
каў, Армен Сардараў…
Сярг ей Сел іх ан аў знаём іцц а з слав у т ым і мясц ін ам і
Пекіна, дзеліцца ўражаннямі пра свае простыя назіранні.
Вандруючы па Пекіне, праз шмат гадоў, у 2015‑м, і я зазі
раў у муз ей «Гугун». Але ж слов а — Сярг ею Селіх анаву:
«…Гэта цэлы ансамбль палацаў. Усе збудаванні яго склада
юцца з дзвюх асноўных частак: унутранай і знешняй. Па
лацы, размешчаныя ў знешняй частцы, прызначаліся для
дзяржаўных перагавораў і прыдворных цырыманіялаў. Ва
ўнутранай жылі імперат ар і яго сям’я. Далей знаходзіўся
імператарскі сад. У гэтым садзе няма ніводнага квадратна
га сантыметра плошчы, над якім не папрацав ала б чала
вечая думка. Старанныя раб очыя рукі ператварылі ўвесь
сад у казачны ку ток…» У Пекіне мастакі з СССР наведалі
домік-музей кітайскага мастака Сюй Бэй-хуна. Распачаты
і незавершаны партрэт у майс тэрні на мальберце — парт
рэт Лу Сіня. «…Сюй Бэй-хун па праве з’яўляецца гонарам
кітайскіх мастакоў, традыцыі якога будуць развіваць далей
майстры жывапіс у новага Кітая».
Савецкія мастакі наведалі Цэнтральны мастацкі інсты
тут. «Мне прыйш лося працав аць у адной скульпт урнай
майс тэрні інс тыт у та. Я ляпіў партрэт прафесара інс тыт у
та, вядомага графіка Лі Хуа. Лепка праходзіла з нат уры. По
бач займаліся лепкай кітайскія аспіранты. Яны падыходзілі
да мяне, пыталіся пра што-небудзь, выказвалі свае заўвагі,
прасілі паглядзець іх работ у.
Трэба сказаць, што скульпт ура рэальнага чалавека для
кітайцаў зусім новы жанр мастацтва…»
Цікавай падаецца сус трэча Селіханава і яго калег з су
светна вядомым мастаком Цы Байшы. «…Нас спаткаў сын
Цы Байшы з жонкай. Яны правялі нас у светлы пакой, дзе
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мы ўбачылі круглы накрыты стол, расс таўленыя крэслы.
І Цы Байшы сядзіць тут жа на крэсле. Але ён спіць… Мы
неяк разгубіліся. Стаім, маўчым. Потым сын яго нам рас
тлумачыў: Цы Байшы даўно чакае нас. Чакаў, чакаў і задра
маў… Старэчыя гады! Аднак з выгляду ён быў нібы паглы
ну ты нейкай глыбокай задуменнасцю.
Цы Байшы адкрыў вочы і абвёў нас усіх доўгім позір
кам. Яму дапамаглі падняцца, і тады вочы яго заіскрыліся.
Ён ажывіўся. Позірк стаў пранікнёны, востры.
У адказ на наша прывітанне ён сказаў, што горача вітае
Савецкі Саюз. Мастак зазначыў, што ён вельмі састарыўся
і, мабыць, думаючы пра наш у краін у, запыт аўся: «Колькі
кіламетраў да Масквы?» Размова стала шчырай. Карэспан
дэнт «Огонька» таварыш Мержанаў папрасіў у Цы Байшы
навагодняе віншаванне, якое і было надрукавана ў часопісе.
Потым Цы Байшы запрасіў усіх на чай. Цяжка было ад
маўляцца: такі гасцінны звычай ва ўсіх кітайскіх сяброў.
Мы сфатаграваліся з Цы Байшы. Развітаўшыся, усе на
кіраваліся да выхаду, і тут 97‑гадовы стары ўстаў, падышоў
да расчыненых дзвярэй і па-бацькоўску на развітанне па
махаў нам услед рукою.
Мне запомніўся ўзмах рукі, стары маршчыністы твар
гэтага чалавека з вострым, жывым позіркам. Я задаўся мэ
таю яшчэ раз наведаць старога і абавязкова вылепіць яго
партрэт».
Пасля Пекіна быў Нанкін — «паўднёвая сталіца», былая
сталіца Кітая, порт ля ракі Янцзы, месца знаходжання ўлад
правінцыі Цзянс у. Размешчаны ва ўсходняй частцы краі
ны, за 260 км на паўночны захад ад Шанхая. Цяпер — буй
ны і культ урны цэнтр Кітая. Чытаем у Сяргея Селіханава:
«…Калі ў Пекіне мы маглі паказаць кітайскім сябрам толькі
фота і рэпрадукцыі сваіх ранейшых работ, то ўжо ў Нанкі
не мы паказ алі ўсё, што паспелі зрабіць за першыя тыдні
падарожжа. Мы прыслу хоўваліся да іх вельмі каштоўных
заўваг. Нярэдка нашы сябры таксама бралі алоўкі, пэндзлі
ды працавалі побач.
У Нанк ін е ням а скульпт урн ых майс тэрн яў і мал а
скульпт араў. Належных умоў для творчай раб оты ў мяне
не было. Але дзякуючы клопатам кітайскіх таварышаў мне
ўдалося тое-сёе зрабіць. З радасцю я даведаўся, што ў гора
дзе жыве мастак Янь Мін, які калісьці наведаў сталіцу Бела
русі. Мы сустрэліся, як даўнія знаёмыя. Славу ты нанкінец
зрабіў усё магчымае для маёй творчай раб оты. Мне было
адв едзена месца для лепкі ў гіст арычным муз еі Нанкіна.
За кароткі час я зрабіў тут некалькі скульпт урных накідаў,
у тым ліку партрэты сялян і кулі.
Праз Нанкін цячэ магутная, апетая кітайскімі песняра
мі рака Янцзы. Увесь час мы думалі, як бы глыбей адчуць
усю веліч і прыг ажосць гэт ай вялікай воднай магістралі.
Хутка такая магчымасць выпала.
Нас тупіў час развітання з Нанкінам. Мы селі на пара
ход, каб плыць у Шанхай…»
У Шанхаі беларускі скульптар працаваў не меней на
пружана. І як вынік — значны творчы плён. У тым горадзе
Сяргей Селіханаў вылепіў партрэты Ба Цзіня — славу тага
пісьменніка Кітая, сябра Лу Сіня, драмат урга Шэн Сі-фу,
літарат урнага крытыка Тан Тао, вядомых артыстаў Цзао
Тана, Бай Яна, Юан Се-фына, гер оя працы КНР — Фан
Па-мэя. Зрабіў яшчэ і некалькі эцюдаў, партрэтаў на ўвесь
рост. Цікавым падаецца наступнае назіранне беларускага
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творцы: «…Кітайцы добра ведаюць і сардэчна паважаюць
сваіх мастакоў, артыстаў, літаратараў. З пісьменнікам Ба
Цзінем мы аднойчы прайшліся па горадзе. Пры сустрэчы
з ім людзі віталіся, часта супынялі яго. Адчувалася, што
гэты выдатны мастак слова цесна звязаны з народам.
У Шанх аі мы завяз ал і моцн ую дружб у з ту т эйш ым і
мастакамі. У горадзе налічваецца вялікі калектыў работні
каў выяўленчага мастацтва. У нас было некалькі сустрэч і
гу тарак з імі. У час адной з іх мастакі прадэманстравалі нам
прыёмы работы тэхнікай «гахуа». Калектыўна намаляваў
шы некалькі работ, яны падпісалі і падаравалі іх кожнаму
з нас на памяць.
Мы былі запрошаны ў майс тэрню маст ака прафесара
Лю Кай-су. Гаспадар прыняў нас вельмі цёпла. Ён авалодаў
еўрапейскай школай і прац уе алеем. Мастак умее ярка пе
радаць каларыт пейзажу розных месцаў Кітая.
У час аднае сустрэчы мясцовыя мастакі наладзілі невя
лікую выстаўку, якая дала нам уяўленне пра разнастайнасць
іх почыркаў і жанраў, у якіх яны працуюць. Мастакі Шанхая
часта сустракаюцца з прадстаўнікамі сваёй прафесіі з роз
ных канцоў свет у. Пра гэта красамоўна гавораць экспанаты,
развешаныя ў зале Саюза мастакоў».
У Шанх аі сав ецкія маст акі су
стрэлі Новы, 1957-ы, год. Адной
чы ў гасцініц у да іх завіт алі госці
з СССР — пісьменнік Валянцін Ка
тае ў і маст ак-графік Арэст Вяр эй
скі. Не ведаю, ці гаварылі Селіханаў
з Вяр эйс кім пра Бел ар усь. Хутч эй
за ўсё гаварылі, бо Арэст у Вярэйска
му было што ўспомніць з беларускіх
сустрэч: у час Вялікай Айчыннай вай
ны маст ак удзельнічаў у вызваленні
нашай роднай стар онкі, служыў у ка
лектыве газеты Заходняга, а пасля 3‑га
Беларускага фронта «Красноармейская
правда». На стар онках гэт аг а выдання
афармляў тэкст паэмы Аляксандра Твар
доўскага «Васілій Цёркін».
Яшчэ ў доўг ай творчай вандр оўц ы ў
Кітай у Селіханава былі сустрэчы з гарада
мі Сучжоу, Ханчжоу, Кантон, Юлін, Ухань,
портам Чжэ Цзянам, востравам Хайнань…
Вярн уўш ыс я ў стал іц у Кіт ая, бел ар уск і
скульптар ажыццявіў амаль што галоўную сваю мару — вы
лепіў партрэт мастака Цы Байшы! «…Я ведаў, што ён не мо
жа доўга пазіраваць. І, наогул, ён яшчэ ніколі не пазіраваў.
Фатаграфаваць яго — фатаграфавалі, а ляпіць скульпт уру —
за ўсе 97 год жыцця яшчэ ніх то не ляпіў. Я вельмі бая ўся,
што Цы Байшы адмовіць мне ў паўторным спатканні. Якая
радасць апанавала мяне, калі вялікі мастак даў сваю згоду!
Не трацячы ні хвіліны, я адправіўся ў знаёмы Цэнт
ральны мастацкі інстыт ут, пагрузіў на машыну станок, глі
ну і прыехаў да яго на кват эру. Стары адчуваў сябе вельмі
слаба. Калі ж я прыс тупіў да раб оты і ён убачыў ужо вы
разныя абрысы свайго партрэта, перасіліў сваю слабасць,
ажывіўся і працягв аў пазірав аць. Улічв аючы яго ўзрост,
я імкнуўся не ператамляць яго, скарачаць сеансы.
На трэці дзень раб оты партр эт быў амаль скончаны.
Я быў вельмі рады, што Цы Байшы мая работа спадабала

ся. Пры дапамозе сына ён падняўся
з крэсла, узяў маю стэку і распісаў
ся на партрэце. Я абяцаў пасля вяр
тання на радзім у адліць партр эт
у бронзе і прыслаць яму. На вялікі
жаль, мне не ўдалося здзейсніць
свой намер, бо праз некалькі ме
сяцаў Цы Байшы памёр…»
За час творчаг а падар ожжа па Кіт аі беларускі
скульптар зрабіў 36 скульпт урных работ. А ў альбомах зрабіў
шмат замалёвак алоўкам, напісаў нямала эцюдаў акварэллю
і алеем…
І хаця пражыў Сярг ей Селіх анаў не так шмат (памёр
скульптар ва ўзросце 59 гадоў), творца пакінуў пасля сябе
багат ую мастацк ую спадчыну. Хатынскі манумент «Непа
корны чалавек» належыць якраз яго рукам. Скульптар —
аў т ар аднаг о з чатыр ох гар эльеф аў, якія ўпрыг ожв аюць
манумент Перамогі на Круглай плошчы ў Мінску. Каля вёс
кі Вялікі Лес у Салігорскім раёне ўсталяваны помнік бра
там-партызанам Міхаілу і Івану Цубам работы Селіханава.
Яшчэ нар одны маст ак БССР (званне скульпт ар атрымаў
у 1963 годзе) вылепіў партрэты пісьменнікаў Алеся Якімо
віча, Івана Мележа, народнага артыста СССР Генадзя Ціто
віча. За «хатынскую» працу Сяргей Селіханаў уганараваны
званнем лаўрэата Ленінскай прэміі.
Алесь Карлюкевіч
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Актуальная
спадчына
Развагі пра тое, як нацыянальныя
«культурныя коды» імкліва
набіраюць вагу і вяртаюцца
ў жыццё беларусаў
Тое самае маё,
крыху асабістае
Неяк дачка прынесла дадом у вы
раб са школы: кардонны, серабрыстага
колеру сподачак, упрыгожаны малюн
камі. Вонкава яны нагадвалі беларус
кі арнамент. З натхненнем тлумачыла:
«Вось гэта, мама, — знак мужчынскай
сілы, а гэта — сонейка: я прыляпіла яго
для таго, каб у нашым доме заўсёды бы
ло цёпла і ўтульна». Я заўважыла, што
яна вельмі паважліва ставіцца да свай
го вырабу, надзяляючы яго проста-такі
магічнымі ўласцівасцямі. Таму мы вы
рашылі павесіць гэты «абярэг» на кухні
над сталом: там, дзе звычайна ўся сям’я
збіраецца разам.
Крых у пазней мне падарылі зефір
у прэзентабельнай скрынцы. Яна бы
ла аформлена ў нацыянальным стылі,
а ўнутры, прыкрываючы прысмакі, ля
жаў арк ушык пергамент у, размалява
ны беларускім арнаментам з расшыф
роўкай. Разам з дзецьмі мы тады сталі
асвойв аць гэт ую азбук у, адк лаўшы ў
бок сам зефір, і нават супастаўлялі зна
чэнне малюнкаў з новым кардонным
абярэгам, які вісеў над сталом. Дарэ
чы, выявілі і супярэчнасці. Нават сталі
спрачацца адзін з адным, бо ромбавыя
фігуркі былі вельмі падобныя паміж
сабой, а тлумачэнне сэнс у ў іх — роз
нае. Чым не наг ода для дас ледав ан
няў! Да таго ж, гэта цікава. І справа не
толькі ў тым, што «без мінулага няма
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буд уч ын і». Унутр ан ую цяг у да сва
іх каранёў немагчыма абгрунт ав аць,
растлумачыць неяк рацыянала, лагіч
на. Гэта, як гаворыцца, гены ці покліч
крыві, галасы продкаў, якія збліжаюць
нас адзін з адным.
Памятаю сваё першае наведванне
Муз ейнаг а комплекс у стар ажытных
народных рамёстваў і тэхналогій «Ду
дудкі». Нас, школьнікаў, адвезлі туды
на экскурсію. Я, гарадская дзяўчынка,
вельмі ўразілася ўбачаным. Прайшло
ўжо шмат гадоў, а ў памяці да гэт ага
час у захоўваецца малюнак: невялікая
хата з бярвёнаў, увайсці ў якую можна,
калі толькі прыгнуцца. Злева — чыр
воны кут, дзе абраз упрыгожаны руч
ніком ды побач — звязка пшанічных
каласкоў. Нават з адколатым кавалач
кам гліняны збан добра памятаю, у які
налівалі малако ў сялянскіх сем’ях. Дух
мінулага, здавалася, лунаў у той хаце,
хоць яе і стварылі як экспанат Музея,
каб прадэманстраваць наведнікам, як
жылі нашы продкі. Вось бы сесці, ма
рыла тады, у машыну час у і вярнуцца
на пару стагоддзяў таму, каб убачыць іх
ужывую, распытаць пра жыццё-быццё
ды распавесці пра тое, як нам жывецца
ў будучыні. Я ўяўляла сябе гаспадыняй
такой хаты, хадзіла па маленькіх па
коях, выглядала з вокнаў і… адчувала
разарванасць паміж пакаленнямі, ча
савую прорву паміж намі. Пэўна, гэта
звяз ана з тым, што на долю Беларусі
выпала нямала выпрабаванняў: яе гіс

торыя поўная драматычных
падзей. Хто толькі ні хадзіў
па нашай зямлі! І ў розныя
дзярж авы ўвах од зіл і бела
рускія землі. Так памалу, па
ступова і стала «сцірацца» ў
беларусаў усведамленне сва
ёй, адметнай нацыянальнасці,
унікальнасці, якая аб’ядноў
вае і вызначае нас.
Сцёрс я адб іт ак «нац ыян альн ай
пячатк і» ў нейк ай ступен і і ў мяне,
народжанай у 80‑я. «Страчанае пака
ленне» — так казалі пра нас. Вядома,
час быў няпросты: калі раслі, распаў
ся Сав ецкі Саюз, мы вучыліся яшчэ
па рускай «Азбуцы», на першай ста
ронцы якой быў намаляваны Крэмль
з надпіс ам: «Ленин жил, Ленин жив,
Ленин будет жить». Дарэчы, маладыя
людзі майго ўзрост у потым яшчэ доўга
думалі, што на ўсіх помніках у Мінску
выя ўлены Уладзімір Ільіч Ленін — а
ёсць жа і Якуб Колас, Янка Купала ды
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іншыя асобы. І ўсё ж такі дазволю сабе
не пагадзіцца з вызначэннем «страча
нае пакаленне». Перакананая: мы не
згубіліся ў часе, мы ёсць! Так, нейкі час
нам цяжка было «самаідэнтыфікавац
ца», але ў рэшце рэшт мы «знайшліся»!
Пачулі той самы «покліч продкаў» або,
кажучы навуковай мовай, спрацавала
генетычная памяць. І там у сведчан
нем — веліз арная наша цікав асць да
беларускай нар однай культ уры. Мы
сталі ўсюды бачыць і выка
рыстоўваць спалучэнне чыр
вонага і зялёнага — жыцце
сцвярджальных колераў. Такі
ж і наш дзяржаўны сцяг. Ды
нават «паглыбіліся» ў тэм у:
у трэнд зе — арн ам ент! У
адзенні, упрыг аж эннях, на
ўпакоўц ы прад укт аў хар
чав анн я — усюд ы можн а

бачыць сімв алічныя выявы
ўраджаю, сонца, зорак і гэтак
далей. Нават тат уіроўкі бела
русы пачалі рабіць з нацыя
нальнай сімволікай і выбры
ваць сабе на галаве элементы
арнамент у. Не ўпэўнена, што
адб ыв ае цц а тое заўс ёд ы з
глыбокім разуменнем значэння таго ці
іншага «народнага» знака. Ды пак уль
гэта, пэўна, і не надта важна: цяпер нам
неабходна проста «надыхацца родным
паветрам», «нагуляцца» ў сваю «бела
рускасць». Бо, здаецца, яшчэ нядаўна
быў час, калі пач уць на вуліцы бела
руск ую гав орк у азначала сус трэч у з
нефармалам — такім жа прадстаўніком
малой сацыяльнай групы, як готы, ме
талісты, байкеры… Цяпер жа — наад
варот: у сацсетках, да прыкладу, пісаць
каментары на беларускай мове — па
пулярна, стыльна, сучасна. А вырабы
з нат уральных мат эрыялаў, з таго ж

лёну — наогул сусветны трэнд! Але ж
беларусы заўсёды выраблялі ды выка
рыстоўвалі ў побыце, адзенні экалагіч
ныя, як цяпер модна казаць, тканіны.
Гэта, па-мойму, і ёсць тое самае — са
мае маё, самае наша, нацыянальнае. Бо
ў кожнай нацыі ёсць свой «культ урны
код», і не адзін. Напрыклад, у Кітаі —
фэн-шуй, у Індыі — Аюрведа, астрало
гія. А бразільскі карнавал! Ці антычная
міфалогія!.. Мне здаецца, прыйшоў час
і нам вывесці з паўзабыцця свае «куль
турныя коды». Бо яны ёсць і ў нас.

Тата — Сонца,
мама — Зямля
Напэўна, і сапраўды ў нашым но
вым сямейным абяр эгу — я маю на
ўваге кардонны сподачак — ёсць неш
та магічнае: кожны раз, калі погляд
мой падае на яго, хочацца глыбей кап
нуць, зразумець: што ж такое беларус
кі арнамент і дзе яго вытокі. Пошукі
завялі мяне ўглыб стагоддзяў, у тую
пару, калі, каж уць, не было пісьмен
ства, людзі жылі ў абс алютнай гар
моніі з навакольным светам, і кожны
дзень імі ўспрымаўся як нараджэнне
нов аг а жыцця. Продкі-беларусы ве
рылі, што іх быццём кіруюць два га
лоўныя багі: Сонца і Зямля. Багі любі
лі адзін аднаго, жылі як муж і жонка,
выхоўвалі сваіх дзяцей: Вясну, Ярылу,
Купалінку, Каляду, Радаўніцу… Яшчэ
нашы продкі ўшаноўв алі бог а ветру
Стрыб ог а, ду х а вады Вадзеніка, ду
ха лес у Лесавіка, духа нівы Палевіка,
духа сядзібы і хаты Хатніка. У розных
фальклорных, этнаграфічных крыні
цах сустракаюцца варыяцыі імёнаў ба
гоў і сфер іх уплыву на чалавека. Так,
бога Сонца маглі называць Дажбог, а
за багаты ўраджай адказваў бог Ярыла,
Жыцень, Жытняя Баба… Мне здаецца,
не важна, якім канкрэтна імем называ
лася тое ці іншае боства (іх па-сучасна
му можна назваць відамі энергіі), сэнс
жа пакланення ім відавочны: чалавек
быў моцн а ўбуд ав ан ы ў прыр одн ы
мех анізм, лічыў сяб е яго неа д’емнай
часткай. І цалкам залежаў ад «настро
яў» Прыроды-Сусвет у, таму імкнуўся
ўсяляк улагодзіць, задобрыць яго і вы
казаць сваю павагу да Маці. Прыродзе
надав аў містычны сэнс, там у продкі
прыдумвалі розныя рыт уалы-абрады,
каб ладзіць з ёй кант акт. А іх сучас
нікі адлюстроўвалі патаемныя веды ў
арнаменце — своеасаблівым летапісе

духоўнага жыцця людзей у старажыт
ныя часы.
Бывае, даводзіцца чуць: нашы дзя
ды шмат чаго не ведалі, прымітыўна ду
малі. Што народныя традыцыі — гэта
культ урны «рудымент». Але калі языч
ніцтва, якім было прасякнута ўсё жыц
цё продкаў, — абс алютны перажыт ак
мінулага, то чам у яно такое жывучае,
чам у яго не вынішчылі паслядоўнікі
хрысціянства? Гэта ж гістарычны факт:
царква многія народныя рыт уалы пе
раў тварыла ў хрысціянскія, перайна
чыла іх. Скажам, Каляды (святкаванне
пераходу Сонца «ад зімы да лета») злу
чыліся са святам Божага Нараджэння,
Вял ікд зень (услаўленне бог а Ярыл ы
вясной) — з Уваскр ас еннем Хрысто
вым… Пра гэт а можна прач ыт аць у
працах беларускіх этнографаў. Узаема
пранікненне сімв алаў язычніцтва ды
хрысціянс тва, вядома ж, адбілася і ў
беларускім арнаменце. То мы бачым на
тканых, вышываных палотнах тыпова
язычніцкія ромбы і разеткі (аднолька
выя па форме, сіметрычна размешча
ныя пялёсткі), то пазнаем у жаночых
фігурках іканаграфічныя вобразы. Да
рэчы, цікав ае супадзенне: у той час,
калі чалавецтва актыўна шукае шляхі
выхаду з экалагічнага крызіс у, мы ста
лі больш цікавіцца народнай, архаічнай
культ урай. Бо менавіта ў ёй закладзена
ідэя цеснай сувязі чалавека з прыродай,
прызнанне яе моцы, пакланенне яе сі
лам, або, каж учы сучаснай мовай, па
вагі да законаў Сусвет у. Гвалт у, жорст
касці, знішчэнню нар одная культ ура
супрацьпастаўляе любоў да прыроды,
працы, чалавека… Ці не пра гэта цяпер
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усё часцей гавораць, спрабуючы спы
ніць працэс разбурэння Зямлі?

Узоры жыцця
Ці выжыве чалавецтва? Ці ўдасца
людзям паз бегн уць глаб альнай кат а
строфы? Гэт а ўжо акт уа льныя сёння
пытанні. Дарэчы, разуменне смерці —
гэта значыць бар’ера, які адлучае жы
вых ад нежывых — у беларускай народ
най культ уры разумеецца як пераход у
іншы свет. Памерлыя могуць, хоць і ня
бачна, «прыходзіць» у госці і вячэраць
разам з сям’ёй (свята «Дзяды»), дапа
магаць вырошчваць ураджай… Сімва
лаў смерці не знаходзяць даследчыкі ў
беларускіх арнаментах. У іх чытаецца
заш ыфр ав аная апов есць пра жыццё
беларусаў, іх прац у, шчасце і няўдачы,
надзеі, мары. Паглыбляемся ў той даўні
свет і разумеем: продкі нашы, не маючы
і сотай долі тых выгод цывілізацыі, якія
цяпер ёсць у нас, былі вельмі самада
статковыя: практычна ўсё неабходнае
для жыцця ўмелі рабіць сваімі рукамі.
Беларускі пісьменнік Барыс Сачанка ў
кнізе «Вечны кругазварот» піша: «Кож
ная вёска — своеасаблівая дзяржава, з
усім сваім: моваю, традыцыямі, звычая
мі, побытам (адсюль, магчыма, і розныя
імёны багоў. — Аўт.). Кожны гаспадар і
гаспадыня імкнуліся быць ва ўсім неза
лежнымі, самас тойнымі, абыходзіцца
без чыёй-неб удзь і якой-неб удзь да
памогі. Прак ладалі, як умелі, дар огі,
масты, кладкі. Была свая жывёла, лаві
лі рыбу, вырошчвалі гародніну і сада
віну. Калі патрэбна была саха, барана,
плуг, серп, колы, сані, сякера, граблі,
піла, каса, лыжка, міска, гаршчок, вяд
ро — іх рабілі; хамут, чаравікі, куртка,
шуба, шапка, кашуля, штаны, рукаві
цы — шылі; патрэбныя былі вяроўка,
атосы, лейцы, аборы — вілі; палатно,
ручнік, абрус, коўдра, покрыва — тка
лі». Раней кожны сам сабе будаваў хат у,
хлеў, лазню, сам сябе лячыў. Вельмі бы
ло развіта цяслярс тва, ганчарс тва ды
ткацтва — бясконцая крыніца культ ур
на-гістарычных звестак. Што ні ўзор —
то россып знакаў. Гэта, безумоўна, не
кітайскія іерогліфы, але свой «шыфр»
быў і ў нашых прадзедаў.
Вось, напрыклад, возьмем фігуру
Сонца: чырвоны ромб, ад якога ва ўсе
бакі накіраваныя роўныя лініі — пра
мяні. Калі памяняць іх кірунак — апус
ціць лініі ўнутр ромб а — то атрыма
ецца новы сімв ал: Зямлі-Мат ухны. А
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калі дадаць да яго маленькае Сонца, то
нараджаецца новы знак са значэннем:
абуджэнне прыроды вясной. Здавала
ся б, цалкам зразумелы і нават некалькі
прымітыўны сімв ал. Але ж калі ўду

мацца і прыгледзецца, то пачынаеш ад
чуваць глыбокі «інь-янскі» сэнс поўна
га яднання, гармоніі прыроды. А цяпер
дадамо да гэтага знака яшчэ па адным
маленьк ім ромб е ў кожн ы кут фіг у
ры — гэта ўжо новы элемент арнамент у,

называецца: Жыццё. Дарэчы, сям’я на
арнаментах заўсёды пазначалася чаты
рохразовымі фігурамі, нягледзячы на
тое, што членаў сям’і ў ёй было куды
больш. Знак Жыцця вышыв алі з ма
літвамі, просьбамі да Бога пра здароўе
хворага. А яшчэ — калі ў жанчыны не
атрымлів алася зацяжарыць. Увогуле,
гэт ы сімв ал ліч ыўс я адн ым з сам ых
моцных, цудадзейных. Таму вышываў
ся ў кожным доме, у кожнай сям’і.
Малюнак голуба з галубкай — гэ
та, вядома, пра каханне. Але выяўлялі
птушак у арнаменце таксама па-розна
му. Калі абедзве былі павернутыя ў адзін бок, быццам ішлі адна за другой, —
значыць, каханне толькі нараджаецца.

Глядзяць адзін на аднаго — каханне ў
самым росквіце. Часам паміж галубамі
можна бачыць Папараць-кветку — сім
вал выканання запаветных жаданняў.
Калі птушкі глядзяць у розныя бакі —
значыць, каханне ў іх без узаемнасці.

Асобна хочацца расказаць пра ды
ван-радавод, які я дэталёва, з вялікай
цікавасцю разглядала ў кнізе Міхаіла
Кацара «Беларускі арнамент». З выгля
ду на чорна-белай фатаграфіі — трохі
мудрагелістая карцінка з сіметрычным
узорам. А калі прачытала падрабязнае
апісанне аў т арам кожнага вытканага
элемента, то здзівілася: колькі любові,
клопат у і ўвагі адзін да аднаго праяўля
лі нашы продкі! У цэнтры дывана (быў
вытканы ў Гродне ў 1936 годзе) — ма
гутны ствол, які пазначае род, з галін
камі. На кожнай з іх — па два маленькія
дрэўцы: гэта бацькава і матчына лініі.
На кожным дрэве — па шэсць бутонаў,
якія складаюцца з чатырох матываў —
сімвала сям’і. Пучкі роўных ліній, што
наўскос адыходзяць ад магутнага ства
ла — сімвалізуюць малітвы і просьбы
ду хам памерлых сваякоў пра тое, каб
ім шчасціла ў іншым свеце. Птушачкі
накшталт пеўнікаў і галубкоў пазнача
юць ахвяраванне, якое прыносяць жы
выя родзічы як памяць аб памерлых —
тым родзічам, што цяпер у іншасвеце.
Дзе-нідзе можна заўважыць маленькія
разеткі рознай формы і памеру — гэ
та просьба маці, скіраваная ў іншасвет,
пра вечнае шчасце памерлым дзецям.
Так што ў рукатворы сканцэнтравана
цэлая жыццёв ая паэма пра Вечнасць
і неўміручасць род у і сям’і! «Гэты ды
ван, — піша Міхаіл Кацар, — напамін
нам усім: будзем берагчы род і сям’ю, —
будзем несмяротныя».

Магія для шчасця
«Чыт аць» узоры з арнамент аў ці
кава і не так проста, як можа спачат
ку пада цца. Бо майс трых а, ствараю
чы тканы ці вышываны твор паводле
нейкаг а ўзору, дадав ала ў яго нешт а
сваё, прыд умляла ўласныя элементы
арнамент у. І атрымлівалася, што, ня
гледзячы на вонкав а падобныя фігу
ры, у кожнай магло быць сваё адмет
нае значэнне. Для прыклад у возьмем
сімв ал Зорк і. Кал і яна апраўл ен ая
пышным вянком і кветкав ай гірлян
дай — гэт а вобраз Маці. Звычайнага
чалавека пазначае такая ж зорка, але
з іншым абрамленнем: больш бедным,
якое складаецца з простых сіметрыч
ных шыўкоў. Бог Спарыш, які адказвае
за ўрадлівасць, маляваўся ў выглядзе
разеткі, вонкава таксама падобнай да
Зоркі, якая складалася з чатырох жыт
ніх каласкоў. Вядома, вышытыя на па
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латне сімвалы — вельмі схематычныя,
і трэба яшчэ здагадацца, што маецца
на ўваз е пад маленьк ім і рыс ачк ам і:
пшанічны каласок ці тыя ж сонечныя
прамяні… Там у трактоўкі арнамент у
як у даследчыкаў, так і ў інт эрнэце —
розныя. Гэта як разглядаць карціну ў
стылі, напрыклад, кубізм у: у яе ёсць
назв а, але ж кожны бачыць, разумее
мастацкае пасланне па-свойму.
Можна ўявіць сабе, як майстрыха,
перад тым як распачаць прац у, грун
тоўна прадумвала сюжэт, кампазіцыю,
каларыт буд учага твар эння. Дар эчы,
асноўны колер арнамент у, вышытага
на белым фоне — чырв оны. Ён ува
сабляў Сонца, Кроў як сімвал жыцця.
Пазней дадаўся чорны, але толькі каб
адцяніць, падкрэсліць чырвоны. Так
сама выкарыстоўв аліся і сінія, жоў
тыя колеры.
Пра што ж марыл а жанч ын а?
Пра каханне, вядома, шчаслівае за
мужжа, пра дзетак. Пра тое і «прасі
лі» яе рукі, вышываючы своеасаб
лівую «мал ітву» Бог у. На белай
тканіне з’яўляліся галубкі, квет
кі, васьміканцовая зорка — сім
вал мужа. Зразумела, што такая
рэч — ручнік або покрыва, а мо
жа і кашуля будучаму мужу, —
«зар аджаліся» ад майс трыхі
моцн ай энерг ет ык ай, якая
складалася з вялікага жадан
ня і веры ў тое, што ўсё збу
дзецца. Мне здаецца, гэта і
ёсць тая «магія», у якую ве
рылі, якой валодалі нашы
продкі. Бо думка матэрыяль
ная, яна мае свой «зарад» — гэ
та ўжо дак аз ан а нав укоўц ам і
эксперыментальным шляхам. Не
так даўно чытала пра новыя дасле
даванні, якія праводзіліся з удзе
лам чалавека. Яго прасілі падумаць
пра кагосьці, а потым фіксавалі на
звыша дчувальных прыборах, як ад
чалавека аддзяляўся вобраз таго, пра
каг о ён дум ае. І чым больш паддо
следны канцэнтраваўся на тым вобра
зе, тым большым у памерах станавіўся
яго фантом. Вось так яны і генеруюцца
ў прасторы — нашы пазітыўныя і нега
тыўныя думкі… Прашчуры, ведуны (а
вядун — ад слова «ведаць») спрадвеку
пра тыя патаемныя сілы ведалі. І пе
рада лі жыццесцвярджальнае веданне
нам, нашчадкам: праз народныя арна
менты ў тым ліку.
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Цяжка быць дзіцем

У ролі Караля Ліра — Віктар Манаеў, народны артыст Беларусі

Першую прэм’еру юбілейнага сезону — «Кароль Лір» Вільяма Шэкспіра — дынамічна і яскрава сыгралі ў
Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля — мастацкі кіраўнік
тэатра Мікалай Пінігін, мастак-сцэнограф — Кацярына Шымановіч. Настрой у спектаклі купалаўцаў стварае і
музыка Андрэя Зубрыча. А крэатыўную афішу да пастаноўкі прыдумаў Уладзімір Цэслер, які набыў сабе імідж
чалавека-брэнда. Яе можна ўбачыць побач з галоўным уваходам у будынак тэатра.

У

кожнага з нас, як вя
дома, успрыманне та
го ці іншага прадукт у
маст ацк ай творч ас
ці — суб’ектыўнае. І
я, як аўтар, які не прэ
тэнд уе на ролю кры
тыка, разважаючы аб
прэм’еры купалаўцаў, не выключэнне.
Там у і пад зял юс я сваім і асаб іст ым і
ўражаннямі.
Даўно ўжо мне, спракт ык ав ана
му гледач у, не ўдав алася адч уць ра
дасць такога суцэльнага ўспрымання
пас таноўкі, калі тваю ўвагу, цалкам
захопленая сцэнічным дзеяннем, не
выс лізгв ае ні на хвіл ін у. Бо чаг о ж
хаваць: падчас яког а-небудзь мляв а
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бягучага спектакля ні з таго ні з гэта
га раптам пачынаеш думаць, скажам,
пра нав аг одн яе мен ю, ці яшчэ пра
што-небудзь. А «Караля Ліра» глядзе
ла, услухоўваючыся ў выдатны тэкст у
бліск учым перакладзе Юркі Гаўрука,
што назыв аецца, на адным дых анні,
не заўважаючы, як праляцеў час. Аж
да таго фінальнага момант у, калі Бла
зан (Аляксандр Казела) пераў тварыў
у крыж ы ручк і кал яс ак, на якіх ля
жалі тыя, хто завяршыў свой зямны
шлях, а сам пайшоў у глыбіню сцэны,
падняўся на ўмоўную лесвічк у і неяк
па-дзіцячы падняў рукі ў бакі, ды так і
застыў, так бы мовіць: я — распяты. У
тым, па-мойму, і ўся соль пастаноўкі:
толькі ўмей убачыць.

Такім чынам, пра што спектакль?
Пра нашу слабую здольнасць бачыць
ісцін у, захоўв аць чысціню душы, кім
бы мы ні былі: каралямі, аліг арх амі,
сял ян ам і…Там у і здраджв ае м саб е,
краіне, блізкім, адзін аднаму…
Спектакль доўжыўся дзве гадзіны
пяцьдзясят мінут з антракт ам. За гэ
ты час не хацелася, дакладней, нав ат
не ўдавалася што-небудзь зафіксаваць
з таго, што спатрэбіцца для артыкула,
а падчас антракт у нав ат размаўляць.
Настолькі была эмацыйна ўцягнутая ў
вірт уа льны свет шэкспіраўскіх страс
цей, што розум скарыўся, пазбаўлены
магч ым асц і прэп ар ав аць сцэн ічн ае
палатно, задаваць пытанні: што ды як,
ды чаму так, а не гэтак…

прэм'ера

Раман Падаляка (Герцаг Альбані) і Дзмітрый Есяневіч (Герцаг Корнуал)

Прызнаюся: да чаг о ж прыемнае
пач уццё, якое ахопл ів ае цяб е пасл я
паглыблення ў іншы свет і нейкі час
не адпускае. А на пытанні: ну як табе?
спадабалася? а чам у? — так і хочацца
адк аз аць па-дзіц яч ы — там у што…
Мне яшчэ таксама падабаецца, як ад
казы самі па сабе пачынаюць паступо
ва выяўляцца ў свядомасці…
Спект акль «Кар оль Лір» у аўт ар
скай інт эрпрэт ацыі Мікалая Пінігіна
мне да душы. Перш за ўсё таму, што гэ
тая пазачасавая пастаноўка — пра ўсё.
І пра нас з вамі. Выклікае алюзіі з га
нарлівасцю і эгацэнтрызмам, якія квіт
неюць у чалавеку ў любы час і ў любой
дзяржаве. І ў нас з вамі. З тымі якасця
мі, якія прыв одзяць да самых, мякка
каж учы, не лепшых, а часам да незва
ротных наступстваў. Як у сям’і, так і ва
ўладзе. І пра нашыя слабасці спектакль
і здольнасць толькі пад ударамі лёс у,
які мы самі спараджаем, дакран уцца
хоць крых у да ісц ін ы. Вось здае цц а,
штосьці галоўнае мы нарэшце зразу
мелі, і збіраемся жыць па-іншаму, дык
не: ісціна, якую адчулі, знікла, выслізг
нула, як і здольнасць: любіць сэрцам.

Для мяне
«Кароль Лір» —
не п’еса адной думкі,
а сапраўдны
універсум. Адна
з самых лепшых п’ес
Шэкспіра (а мо,
і самая), напісаная ім
у сталым веку, калі ён
усё зразумеў. Сказаць,
пра што яна, я не
змагу. Гэтак жа, калі
цяпер спытаць вас,
пра што Евангелле.
Растлумачыць
немагчыма. Пра ўсё.
Мікалай Пінігін

Вядома, трагедыю Караля Ліра на
ўрад ці можна суадносіць з трагедыямі
ў жыцці звычайных людзей. Я і не суад
ношу, разумеючы: «в каждой норушке
свои погремушки», як кажуць русскія.
І ўсё ж пытанне напрошваецца: чам у
мы такія, чам у не гарманічныя істо
ты? Нібы жыв ём на разломе важных
жыццёвых каштоўнасцяў: думаем ад
но, гаворым другое, робім трэцяе… І ў
кожнага — свая праўда. Але кожнага,
як сказаў у адным з інтэрв’ю, Мікалай
Пінігін, можна апраўдаць. Ён жа і вы
казаў здагадк у: да такой высновы, як
чалавек з вялікім жыццёвым досведам,
сталы і мудры, мог прыйсці і Шэкспір.
Там у і мне ўсіх у новым спект аклі
купалаўцаў — шкада. І ўсіх таксама хо
чацца апраўдаць. Перш за ўсё Ліра (Вік
тар Манаеў, народны артыст Беларусі).
Колькі ў акцёра ў малюнку ролі эмоцый
і запал у, колькі псіх алагізм у! І колькі
напластаванняў, якія прыхоўваюць са
праўднае нутро Ліра-караля і чалавека!
Тое самае чыстае, незамутненае «дзіця»,
якое злёгку прыадкрыецца ў яго вар’яц
тве. І якое і ў нашым жыцці вельмі глыбока схаванае, і яго не прынята афішаваць.
беларусь.belarus
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Акцёр, купаючыся ў ролі, сыграе то са
маўлюбёнага, захопленага сваёй веліч
чу кар ал я, які прыв ык да слав аслоўя
і раб алепс тва, то шалап утн ую асоб у,
якая згуляе ў шчодрасць — і тым самым
знішчыць дзяржаву. Лір Манаев а — і
бясконца стомлены, састарэлы чалавек,
які су тыкнуўся з абыякавасцю і нават з
жорсткасцю дачок. Ён паўстане перад
намі як істот а ў белай вопратцы, з ад
крытай, наколькі гэта магчыма, дзіцячай душой, якому не пад сілу яе боль…
І такі Лір, па-мойму, хутчэй не вар’ят, а
кароль, які выбраў вар’яцтва як шчыт,
пад прыкрыццём якога можна хоць тро
хі выказаць сваё прасвятленне ў ісціну.

адносіны. Гэт а і не «трагедыя з сва
як ам і» ў яе чыст ым выгляд зе, як з
лёгк ай ірон ія й выз нач ыла ген ія ль
ны твор Шэкспіра ў свой час Мары
на Цвят аев а. І ў той жа час гав орка
ледзь-ледзь і пра іх, сам ых блізк іх
сваяк оў. Што і пат лум ач ыў Мік а
лай Мікалаевіч у інт эрв’ю «Комс о
мольс кой прав де»» (https://www.
kp.by/daіly/27072/4141844/). «Для
мяне «Кароль Лір» — не п’еса адной
думкі, а сапраўдны універс ум. Адна з
самых лепшых п’ес Шэкспіра (а мо, і
самая), напісаная ім у сталым узрос
це, калі ён усё зразумеў. Сказаць, пра
што яна, я не змагу. Гэтак жа, калі ця

Вікторыя Чаўлытка (Ганерылья) і Валянціна Гарцуева (Рэгана)

Мноств а бліск учых акцёраў было
ў свеце, якія ігралі Ліра, пачынаючы
з 1606 года: тады п’еса была ўпершы
ню пастаўленая. На слыху многія імё
ны геніяльных выканаўцаў: Лоўр энс
Аліўе, Энт ан і Хопк інс, Канс танц ін
Райкін, Пав ел Мачалаў… У Беларусі,
сведчаць тэатразнаўцы, «Ліра» ігралі
толькі ў трох тэатрах — у Рускім, Тэ
атры імя Якуба Коласа ў Віцебску ды ў
Тэатры беларускай драмат ургіі.
І вось цяпер упершыню на сцэне
Тэатр а імя Янк і Купал ы ў рол і Лір а
Віктар Манае ў. Не магу ў гэтай сувя
зі не ўспомніць і бліскучага эстонскага
акцёра Юры Ярвета ў ролі Ліра ў мас
тацкай кінас тужцы Рыгора Козінца
ва «Кароль Лір» (1970). Помніцца, як
не магла без слёз глядзець фрагменты
карціны з яго ўдзелам: так глыбока Лір
пакутаваў, усведамляючы сваё няпра
веднае жыццё.
Спект акль Пін іг ін а — ні на
ўпрост пра ўлад у, ні пра сямейныя
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мысловым густам. Вырашаныя ў сты
лістыцы мінімалізму, яны нагадваюць
інтэр’еры напаўпустых замкаў шэкспі
раўскіх часоў. Дзеянне разгортваецца
ў прас торы, не абцяжаранай мэбляй.
Тольк і тры верт ык альн ыя чорн ыя
шырмы падзяляюць прастору сцэны. І
ў той прасторы акцёрам існаваць кам
фортна. Зручна, скажам, выцягваць з
«дзірак» у «сценах» пластыкавыя труб
кі-мячы, не складана грузіць «трупы»
на каляскі, якія нагадваюць прыстаса
ванні для перав озкі мясных туш або
іншых прад уктовых грузаў у велізар
ным суперм аркеце з бок у складс кіх
памяшканняў.

Іван Трус (Эдмунд) і Андрэй Градабоеў (Граф Глостэр)

пер спытаць вас, пра што Евангелле.
Растлумачыць немагчыма…»
Гэты спектакль і пра ліха, якое спа
кон веку вядзе барацьбу з дабром. І пра
дабро, якое вымушана хавацца пад мас
кай, як у Кент а (Ігар Сіг аў), чалав ека
добрай душы, выгнанага Лірам за тое,
што адважыўся сказаць яму праўду пра
шчырасць Кардэліі, малодшай дачкі. І як
у высакароднага Эдгара (Павел Астра
вух), сына Графа Глост эра (Андрэй Гра
дабоеў), абгаворанага братам Эдмундам
(Іван Трус), пазашлюбным сынам Глос
тэра. І пра дваістасць прыроды чалаве
чай. Ну нездарма ж і карона разрываец
ца на дзве часткі, як і само каралеўства,
якое ляж ыць на пачатк у спект акл я ў
выглядзе карты-дывана каля ног караля
Ліра. Каралеўства дзеліцца, як мяса, па
між Ганерылью і Рэганай. І становіцца
крывавымі мантыямі ў абедзвюх дачок.
На дзве часткі разрываецца і трон Ліра.
Дэкарацыі Кацярыны Шымановіч
(пра яе на стар. 48) вык анан ы з ад

Зах апляюць гледочоў і касцюмы з
сучаснай тэкст уры: яны толькі адда
лена нагадваюць шэкспіраўскую эпоху
з яе рыцарскімі даспех амі. Дзяк уючы
фрэнч у, галіф э, бот ам, а такс ама жа
ночым балеро такія ўборы маглі быць
дарэчнымі і ў спектаклях пра нашы дні.
Цікавая дэталь — бліскучыя боты. У іх
абутыя ўсе без выключэння героі спек
такля. Калі я пацікавілася ў сцэнографа,
якую сэнс авую нагрузк у яны няс уць,
мярк уючы, што такі абу так сімвалізуе
фармальны стыль узаемаадносін паміж
героямі, так бы мовіць, усё напаказ, Ка
ця засмяялася і сказала:
— Ну, я не вед аю... Гэт а прост а
прыгожа.
І сапраўды, бліскучыя боты — гэта
прыгожа, эст этычна. Касцюмы перса
нажаў — усе стыльныя, уражваюць ко
лерамі. У спектаклі выкарыстоўваюцца
колеры яркія: чырвоны, чорны, белы,
жоўты. Ёсць і гульня святла. Колеры
і святло ствараюць агульны нас трой,

прэм'ера
адлюстроўваюць пачуцці персанажаў
у тых ці іншых мізансцэнах. Ёсць і сім
валы: чырвоныя стужачкі — гэта кроў
з ран, мячы, якія становяцца крыжамі
на надмагіллях. А рулон сена, які Лір
у другім акце і коціць, і сядзіць пад ім,
хаваючыся ад непагадзі — сімвал, памойму, шматзначны, дае падставу для
разважанняў.
Сцэнаграфію і касцюмы ў «Каралі
Ліры» журналісты хваляць наперабой.
Некаторыя нав ат схільныя ставіць у
зас луг у тольк і маст ак у розныя красамоўныя знаходкі ў спектаклі, з чым
не магу пагадзіцца. Бо сцэнаграфічнае
рашэнне, ведаю, немагчыма без узгад

Есянев іч а — чал ав ек прым іт ыўн ы,
не зад умв ае цц а пра выс ок ія мат э
рыі. Ён — грубы хітрун, пазбаўлены
тонкасці, уласцівай яго саслоўю. І па
даецца, што патрапіў ён туды выпад
кова. Агідны бастард Эдмунд у Івана
Трус а, ён — прыс тас ав анец, які шу
кае выгады толькі для сяб е. Пачвар
нымі выглядаюць ягоныя рухі. Трус
ходзіць на паўс агну тых наг ах, уцяг
нуўшы галаву ў плечы, чым нагадвае
злую казурк у ці нават павука. Ру хі ж
ілюструюць нутро подлага раба, які ў
спрыяльных умовах можа распраміц
ца і стаць хамам. А Освальд, дварэцкі
Ганерыльі ў Андрэя Дробыша — сноб,

Ігар Сігоў (Граф Кент)

нення з рэжыс ёр ам. Гэт а ж агульны
творчы працэс!
— Мы ўсе знах одк і з Мік ал ае м
Мік ал аев іч ам абм яркоўв ал і, нешт а
кар экт ав ал і, ад нечаг а адм аўл ял іс я,
нешта зменьвалі… І ўсё гэта для таго,
каб зрабіць добры спектакль, — тлума
чыць Каця.
Сярод акцёрскіх работ старэйша
га пак аленн я акрам я Лір а-Манаев а
заслуг оўв аюць увагі Граф Кент Іга
ра Сігова і Граф Глост эр Аляксандра
Градабоева. Кент — перакананы пры
хільнік дабра і свайго караля. І гэты
стрыжань у ім нязломны на працягу
спектакля, хоць і хаваецца пад маскай.
Глостэр у Градабоева — мяккі ды хіст
кі, яго лёгка збіць з панталык у. Там у
і пазбаўляецца ён вачэй, што не ўмее
імі «правільна бачыць». Высакародны
Герцаг Албані, муж Ганерыльі. У Ра
мана Падалякі ён — сапраўдны ваяр,
выпраменьвае і сілу, і надзейнасць. У
той час як Герцаг Карнуа л Дзмітрыя

лівіць, ні хлусіць. І яе белае адзенне ў
адрозненне ад чорна-чырвоных сяст
рынскіх сімв аліз уе чысціню і безз а
ганнасць.
Цікав а было назір аць за Блазнам
Аляксандра Казелы. Яго Блазан па па
водзінах — дзіця, чыстая, сонечная ду
ша. Нездарма ж яго апранулі і ў касцюм
жоў тага колеру. Ён— не саркастычны
філосаф, не абвяшчае ісціну, ні над чым
не смяецца, а толькі прагаворвае словы
так, як робяць тое дзеці, якія ведаюць
сапраўды і пра чысціню душы, і пра
тое, што нат уральна, а што прытвор
ства. Блазан — як люстэрка той глыбін
най чысціні Караля Ліра, якую ён сам у

Аляксандр Казела (Блазан). У яго капелюшы — Віктар Манаеў

які служыць сваёй гаспадыні як выд
рэсіраваны сабака.
Заўважу, спектакль іграецца двума
складамі акцёраў, дзеючых асоб у па
станоўцы — 20 разам з трубачом. Але
кароль — адзін. І Блазан адзін таксама.
У «Каралі Ліры» тры жаночыя ро
лі. Я бачыла Ганерылью Вікторыі Чаў
лыткі, Рэг ан у Вал янцін ы Гарц уев ай
і Кард элію Марты Голуб евай. Без су
мневу, кожная з зорных купалаўскіх
актрыс на сваім месцы. У першым ак
це дзве старэйшыя сястрыцы задаюць
тон, змагаючыся за спадчыну. Запэў
нів ае бацьк у ў сваёй бязмежнай лю
бові старэйшая Ганерылья, адкрытая
сцерв а, яна нібы сканд уе на плошчы
словы, якія ілюструюць любоў і адда
насць. Прызнаюся, гучыць і пошла, і
груба. А ў Рэганы, сцервы завуалява
най, яны льюцца ліслів ай слав еснай
ракой, якую можна прыняць за праў
ду. Малодшая ж Кард элія ціх ая, пя
шчотная і адэкватная: не ўмее ні ліс

сабе для сябе ледзь адкрые, калі абдыме
нежывое цела Кардэліі.
Фінал спекакля такі эфектны, такі
па думцы, асацыяцыях, пачуццях моц
ны, што ідзе мароз па скуры. На аван
сцэне на тых самых грузавых «супер
маркецкіх» калясках сем целаў: Караля
Ліра, Кард эліі, Эдм унда, Осв альда…
Усіх іх, правых і вінав атых, паяднала
смерць.
Спакойн а, ніб ы гул яе дзіц я, без
міт усні і роспачы, Блазан, паў таруся,
пройдзе ўздоўж кожнага і трансфар
муе вертыкальна пастаўленыя ручкі
каляса к у крыжы. А сам накіруецца
ў глыбіню сцэны, узлезе па лесвічцы,
якая нагадала мне тыя, што на дзіця
чых пляцоўках для гульні, павернецца
да нас тварам, развядзе рукі ў бакі — і
застанецца самараспятым.
І мы ўбачым тое, што зможам уба
чыць. Кожны — сваё.
Валянціна Ждановіч.
Фота прадастаўлены тэатрам імя Янкі Купалы.
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Гэта дзіўная,
незвычайная каця...
Штрыхі да партрэта
тэатральнай
мастачкі
Калі ў цябе ў душы засталася хоць
адна квітнеючая галінка, то на яе заўсёды
сядзе спеўная птушка

К

Усходняя мудрасць

Кацярына Шымановіч — адна з таленавітых вучаніц
народнага мастака Беларусі Барыса Герлавана, выпускніца Акадэміі мастацтваў. За параўнальна
невялікі перыяд працы ў прафесіі паставіла
спектаклі, якія звярнулі на сябе ўвагу тэатральнай грамадскасці. А яшчэ паспела набыць імідж крэатыўнага і стыльнага мастака-сцэнографа.
Адна з маіх калегаў неяк параўнала яе
з дзяўчынкай-лялькай Суок з кінафільма
«Тры таўстуны», створанага паводле казкі Юрыя Алешы ў 1966 годзе. Дазволю
сабе працытаваць гэта вобразнае параўнанне.
«Галава Суок — парцалянавы
твар з незвычайнымі, майстэрскай
лепкі рысамі, з трыкутнікамі падкрэслена тэатральных броваў, з
расчыненымі вачыма. Першае
ўражанне ад Кацярыны Шымановіч — стрыжаная лялька спадчынніка Туці: тут
шарніры, ту т вось дрот,
там ключык для завода.
Цік-так — і падміргнуць
вочы, ажывуць пальцы,
з‑пад якіх у чарговы раз
пасыплецца-па льецца
нешта незвычайнае і чароўнае…».
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Чаму Суок, спытала я ў Каці.
— Цяжка сказаць. Напэўна, гэта проста асацыяцыі. Бо
Суок — дзіўная. І я, мабыць, таксама. А можа ўся справа ў
стрыжцы, — пажартавала мая візаві.
Дзіўны, дзіўная, дзіўныя — гэтыя вызначэнні ў Кацярыны, наколькі я зразумела з гутаркі з ёй, азначаюць абавязкова нешта незвычайнае. Гэта значыць — не як усе, тое,
што вылучаецца з шэрага натоўпу. Гэта можа быць чалавек,
карціна, касцюм, група людзей, спектакль, адносіны паміж
людзьмі…
Такая і яна сама, гэтая абаяльная, надзвычай мілая
25‑гадовая мастачка. На яе немагчыма не звярнуць увагі.
Дапытлівы, вельмі сур’ёзны погляд і здольнасць імгненна
зрэагаваць на жарт — заразліва, па-дзіцячы засмяяцца,
а то нават і заплакаць, калі вельмі расчуліцца. Дзіўна, як
дакладна, лепш не прыдумаеш, прымеціла калега гэтую
Каціну асаблівасць — хутка ўключацца ў струмень жыцця,
імгненна рэагаваць на што б там ні было. Так, верагодна, з
ёй цяпер адбываецца і ў прафесіі: прачытае п’есу — і наперад, хутчэй тварыць!
А ў прафесіі пакуль — хваля поспехаў. Чаго толькі «Кароль Лір» варты! Яе першы самастойны спектакль на вялікай сцэне Купалаўскага тэатра! Ды яшчэ з кім! З культавым рэжысёрам Мікалаем Пінігіным! Да таго разам з
мужам, сцэнографам Сяргеем Ашухам, Каця працавала
над нашумелай прэм’ерай мінулага сезону — спектаклем
«Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях», рэжысёр-пастаноўшчык Алена Ганум. Яшчэ раней
разам з ім стварала дэкарацыі, касцюмы да спектакля «Зямля Эльзы» на Камернай сцэне, які таксама ставіла Ганум. Там
жа ішла і самая першая яе пастаноўка — «Запалкi», рэжысёр-пастаноўшчык Таццяна Ларына. А «Радзіва “Прудок”»
Рамана Падалякі паводле п’есы Андруся Горвата дагэтуль
пракатваецца з аншлагамі. Дарэчы, за гэты спектакль, як і
за «Запалкі», ёй прысудзілі прэстыжную прэмію імя Івана
Ушакова, вядомага беларускага мастака-сцэнографа. Каця
і аўтар касцюмаў да оперы «Сельскі гонар» П’етры Масканьі ў Вялікім тэатры, дзе працуе мастаком. Некалькі гадоў
запар адказвае і за мастацкае афармленне Вялікага навагодняга балю. А цяпер у Вялікім разам з рэжысёрам-пастаноўшчыкам Дар’яй Пататуркай будзе ствараць сцэнаграфію і касцюмы да дзіцячай оперы «Коткін дом».
Як жа Каця вытрымлівае такі шчыльны графік занятасці? Кажа: лёгка. Бо як інакш? Займаецца ж любімай справай!
Для сябе яна зразумела важную рэч: трэба жыць, праца
ваць і адпачываць так, каб атрымліваць ад усяго — радасць,
задавальненне. А калі ўзнікаюць праблемы, то не хвалявацца, не перажываць, а дзейнічаць. Змена ў яе свядомасці
адбылася ў аўстрыйскім Лінцы, у Кунст-універсітэце, дзе
яна некалькі месяцаў вучылася дзякуючы міжнароднаму
праекту па абмене студэнтамі. Там пазнаёмілася і пасябравала з аднагодкамі з Польшчы, Румыніі. Яны, тлумачыць,
больш свабодныя, чым мы, менш зацыкленыя на няўдачах.
Лічаць лепшым сродкам ад іх — рухацца далей.
— Мне яшчэ пашчасціла, што вучылася ў сапраўднага
майстра сцэнаграфіі. Ён даў нам прафесію. Мне не забыцца
пра часы свайго студэнцтва. Праўда, і дагэтуль зрэдку можа
прысніцца жах: нешта не атрымліваецца. Памятаю, як усё добра пачыналася, як на працягу ўсяго першага семестра, у перыяд так званай фармальнай кампазіцыі, Барыс Федасеевіч

Кацярына Шымановіч — яшчэ студэнтка Акадэміі мастацтваў —
перамагла на Дэльфійскіх гульнях-2012 у Астане

Прагляд кампазіцыі ў Акадэміі мастацтваў разам з сакурснікамі.
Справа — Барыс Герлаван.
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Кацярына і Сальвадор Далі ў Нацыянальным музеі мастацтваў
XXI стагоддзя ў Фігерасе (Іспанія)

мяне нават хваліў. І як прымаў мой праект. Вядома ж, я радавалася. А потым пачалося... Рыдала, як і мае аднакурснікі:
маўляў, нічога не атрымліваецца, нічога не паспяваю… А
Герлаван патрабаваў аргументаў: чаму я раблю так, а не паіншаму? Прывядзі, казаў, неабвержныя доказы. Часам здавалася мне, што я ну проста памру, шукаючы тыя доказы…
І Каця яшчэ падзялілася тым, як працавала над макетам
паводле незавершанага сцэнарыя «Мой брат памёр». Там
у яе быў касмічны падыход да вырашэння, не побытавы.
Макет яна зрабіла да тэрміну прагляду Герлаванам, а пасля
яго — рэктарскай камісіяй. Радавалася, ганарылася, што
паспела. А напярэдадні прагляду прымудрылася ўпасці…
прама на макет. Ці спатыкнулася, ці за нешта зачапілася.
Уся канструкцыя сагнулася… Гэта, прызнаецца, была катастрофа:
— Са мной здарылася істэрыка… Выратавалі мяне і
праект бацькі: яны працавалі ўсю ноч, а мяне адправілі
прэч, каб супакоілася. І ўсё выправілі. Як гэта ні смешна,
але я і сапраўды супакоілася, пакатаўшыся на ровары.
Каця і цяпер з велізарнай удзячнасцю ўспамінае бясцэнны досвед, набыты падчас вучобы ў Герлавана. Дзякуючы яму,
кажа, яна стала загартаванай, больш мацнай, навучылася з
гумарам ставіцца як да ўласных промахаў, так і да поспеху.
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— Калі хваляць мяне за сцэнаграфію, мне, вядома,
прыемна, але я ж не адна працавала. Колькі людзей робяць
спектакль! Абмеркаванне ж дэкарацый, касцюмаў, нейкіх
прыдумак — гэта момант сатворчасці рэжысёра і мастака,
дыялог. Я, да прыкладу, магу прапанаваць тое, што хачу
выкарыстаць у сцэнаграфіі, а рэжысёр, дапусцім, не лічыць
тое, што мне вельмі падабаецца, неабходным. І я тады яго
пераконваю, знаходжу аргументы, нешта даказваю…
Пэўна, школа Герлавана ў тым дапамагае: даказваць, аргументаваць. Кажу пра тое Каці. Абедзве смяёмся.
Адкуль у ёй жылка мастака, цяга да творчасці?
Аказваецца, і сям’я ў Каці творчая. Мама Яўгенія Рычардаўна — дызайнер, закончыла Мінскі мастацкі каледж
імя Аляксея Глебава, яна яшчэ і псіхолаг. Тата Багдан Ула
дзім ір ав іч вучыўся ў школе з мастацкім ухілам. Потым
набыў медыцынскую спецыяльнасць, працаваў рэаніматолагам-анестэзіёлагам, а ў цяперашні час творча рэалізуе
сябе ў мастацкай працы з металам і дрэвам. З маленства,
колькі сябе памятае, Каця малявала, нешта майстравала…
Дагэтуль яшчэ жывы Дзед Мароз з пап’е‑машэ, якога ўсёй
сям’ёй, яшчэ да нараджэння брата, яны ляпілі ды размалёўвалі. Потым і з Мішкам ужо майстравалі з салёнага цеста
забаўныя ёлачныя цацкі-фігуркі.
І гэта, як цяпер гавораць: гены. А яны ў Кацярыны, акрамя бацькоўскіх, і сапраўды творчыя. Можа калі-небудзь,
як мая суразмоўца замовіць сабе генеалагічнае дрэва, то ў
радаводзе сярод сваякоў мы пабачым і кампазітараў, і вядомых арганізатараў музейнай справы, і музыкаў з музыказнаўцамі, і нават парачка журналістаў там знойдзецца…
А пакуль ёй гаварыць пра тое не хочацца. Не яе гэта дасягненні. Зрэшты, Каця мае рацыю. Бо гены могуць і не раскрыцца, калі чалавек сам не напружваецца.
Ёй жа напружанне па душы, падабаецца пастаянная
творчая ўключанасць. І пра яе саму хочацца яшчэ сказаць:
Каця як той невялікі генератар, які дае творчы ток. Магу
выказаць і здагадку: таму з ёй і рэжысёрам працаваць падабаецца.
Дарэчы, яна доўга ў Дзеда Мароза верыла. І цяпер, калі
я ў Каці спытала, чым парадаваў у Новы год яе муж, яна
мяне паправіла: Дзед Мароз парадаваў…
Я, вядома ж, не ўстрымалася і ад пытання: як яна і Сяргей, дзве творчыя асобы, разам ужываюцца. Нармальна,
сказала, ім добра разам. Абодвум цікава і на працы, калі
ёсць агульны праект, калі разам нешта ствараюць, і дома.
Абодва ж занятыя справай, якая і аднаму, і другому падаба-

Для сябе Кацярына зразумела
важную рэч: трэба жыць,
працаваць і адпачываць так,
каб атрымліваць ад усяго —
радасць, задавальненне. А калі
ўзнікаюць праблемы, то
не хвалявацца, не перажываць,
а дзейнічаць.

Валянціна Ждановіч.
Фота з асабістага архіва Кацярыны Шымановіч.
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Сцэна са спектакля «Радзіва “Прудок”»

Шмат цікавых дэталяў, прыдумак, якія характэрныя для стылю
Кацярыны-сцэнографа, у спектаклі «Радзіва “Прудок”»

kupalauski.by

ецца. Адзін аднаго лёгка разумеюць. Калі адразу не ўдаецца
зразумець, то размаўляюць і прыходзяць да кансэнсусу. Ра
зам яны і падарожнічаюць, адкрываючы для сябе новыя месцы, новую культуру. Каці вельмі запала ў душу Іспанія. Гэта
краіна камянёў, мудрагелістых формаў, кіпарысаў, кажа…
Там яна, калі ўбачыла прыроду, зразумела, адкуль у любімых
ёю іспанскіх мастакоў такое бачанне свету. Іспанскую прыроду цяжка, гаворыць, параўнаць з беларускімі краявідамі,
лясамі і садамі, з елкамі, яблынямі і грушамі. У Аўстрыі Кацю
ўразілі горы. А як жа мора, пытаюся. Падабаецца? Хіба можа
не падабаецца: яно ж чарадзейнае. Упершыню яна ўбачыла
мора ў адзінаццацігадовым узросце, калі іх з братам дзядулі
з бабуляй павезлі ў Крым. Калі мора адкрылася воку, а тое
здарылася ў Севастопалі на падыходзе да пляжа Учкуеўка,
то Каця прыйшла ў невымоўнае захапленне. Добра памятае,
як гучна крычалі разам з братам: мора! мора!.. І абдымаліся.
Чараўніцтва, казкі — яе канёк. Таму сярод любімых кніжак і фільмаў з дзяцінства — «Гары Потэр». А на маё пытанне, з чаго пачынаецца ў яе працэс прыдумвання дэкарацый, ці ёсць нейкі адпраўны пункт, яна адказала:
— Я ўжо ў адным з інтэрв’ю гаварыла пра тое, што доўга не разумела: як такі падрабязна апісаны свет, як у «Гары
Потэры», можа быць прыдуманым. А потым адчула сама,
як тое атрымліваецца. Усё адбываецца як бы само сабой.
Няма ніякага адпраўнога пункту. Няма і думкі: вось цяпер
я буду тварыць, ствараць дэкарацыі. Проста, пазнаёміўшыся з п’есай, пачынаю жыць у тым свеце. І як бы бачу яго,
адчуваю… Ён паступова выяўляецца ў маёй свядомасці,
а потым і на сцэне. У тым ёсць сапраўды нешта чароўнае.
Магчыма, таму сярод любімых мастакоў, якія Кацю натхняюць, сюрэалісты — Міро, Шагал, Кандзінскі, Малевіч,
Магрыт… А Сяргей адкрыў для яе іспанскага абстракцыяніста Антоні Тапіеса. Таксама яна ў захапленні ад Сальвадора Далі. Ён для яе — «дзіўны», няпросты. Лічыць: такім і
павінен быць мастак.
І я разумею Кацю, таму што сама прыхільніца сюррэалізму, а ён несумяшчальны з логікай. У ім ёсць і магія,
і чараўніцтва, і дзёрзкасць, якія дазваляюць выяўляцца
ўяўленню, трансфармаваць вобразы, злучаць незлучальнае.
Што, дарэчы, знаходзіць адбітак і ў Каціных дэкарацыях.
Вядома ж, і логікі ў яе прафесіі мастака-сцэнографа
таксама звышдастаткова. Бо пасля таго, як зацверджаны
макет спектакля, пачынаюцца зносіны з цэхамі: уступае ў
сілу вытворчасць. Пытаюся ў Каці яшчэ, ці цяжкі для яе
быў перыяд, калі працавала над «Каралём Лірам»? Ды не,
кажа: не цяжкі, гэта так натуральна ў маёй працы, бо ад
таго, што раблю, атрымліваю задавальненне. І мне чамусьці ў гэты момант прыгадалася Суок, якая на пытанне, ці
цяжка ёй быць лялькай, падумала: бываюць больш цяжкія
дні, напрыклад, жангліраваць запаленай лямпай, ці рабіць
двайное сальта-мартале…
Цікава, пра што падумала Каця, калі адказвала на пытанне: ці было ёй цяжка? Мяркую, падумала пра тое, пра
што і сказала. Бо яна падаецца мне натурай цэльнай: словы
адпаведныя думкам. І, дарэчы, наколькі я зразумела, Каця
адчувае вялікую радасць ад вырашэння нават складаных
творчых задач. А ўсё, па-мойму, таму, што — на пазітыўную
жыццёвую хвалю настроена.
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Сцэна са спектакля «Шляхціц Завальня,
або Беларусь у фантастычных апавяданнях»
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Сусвет

Язэпа Драздовіча

З кім толькі яго ні параўноўвалі: то з Леанарда да Вінчы,
то з Мікалаем Рэрыхам… Але ўсе тыя супастаўленні здаюцца
не вельмі пераканаўчымі. Мабыць, трэба прызнаць, што нічога
падобнага да Язэпа Драздовіча не было ніколі і нідзе.

52

беларусь.belarus
студзень   2020

мастацтва

Т

У сваёй творчасці
Язэп Драздовіч
з лёгкасцю
паглыбляўся ў мінулае
ці ляцеў у касмічныя
прасторы, падзеі
«тут і цяпер»
падаваліся яму значна
менш цікавымі для
мастацкага
ўвасаблення

ак, яшчэ сучасн ікі пар аўноўв алі яго з Леанард а да
Вінчы па ўнів ерс альнасці інт ар эс аў і зах апленняў.
А нядаўна Сусвет Язэпа Драздовіча пашырылі ў На
цыянальным маст ацкім муз еі Беларусі, дзе адбылося ад
крыццё нов аг а раздзела пас таяннай экспазіцыі, прысве
чанага творчасці гэтай неардынарнай асобы. Экспазіцыя ў
зале беларускага мастацтва канца дзевятнаццатага — пер
шай паловы дваццатага стагоддзяў пашырана жывапіснымі
і графічнымі працамі мастака з фондаў музея (некаторыя
з іх раней ніколі не выс таўляліся), а таксама тактыльнымі
карцінамі, прызначанымі для людзей з парушэннямі зроку.
Акрам я таг о, у інф ак іё ск у пас тая нн ай эксп аз іц ыі і
на афіцыйным сайце Нацыянальнаг а маст ацкаг а муз ея
размешчаны вірт уальны архіў, дзе максімальна поўна прад
стаўлены тэксты Язэпа Драздовіча. Увогуле сёння работы
мастака захоўваюцца як у розных музеях і бібліятэках у Бе
ларусі, так і за мяжой. Многія з іх ніколі не экспанав алі
ся, некаторыя нават не рэпрадуцыраваныя і мала вядомыя
не толькі шырокай публіцы, але і спецыялістам. Вірт уаль
ны ж архіў-музей ліквідуе гэты прабел і тым самым пашы
— Праект ажыццёўлены на грант Прэзідэнта Беларусі.
рае ўяўленні аб шматграннай спадчыне Язэпа Драздовіча.
У абноўленую экспазіцыю ўключаны жывапісныя, графіч
Варта адзначыць, што цэнтральнае месца ў новым раз
ныя работы, тэксты нашага выдатнага земляка, адксерака
дзеле экспазіцыі і ў вірт уальнай архіве-музеі займаюць пра
піраваныя ў Вільнюсе, відэафільмы, тактыльныя карціны,
цы Язэпа Драздовіча, прысвечаныя космас у. Без сумневу,
якія можна памацаць і нав ат «паслу х аць». Нам хацелася
многія творы «касмічнага цыклу» (графіка, жывапіс, а так
паказ аць усе грані творчасці гэт ай незвычайна адоранай
сама надзвычай цікавыя тэксты) — фенаменальная з’яв а
асобы.
не толькі ў беларускай, але і ў сусветнай культ уры. Захапіў
шыся астраноміяй, мастак начамі, часцяком у сне «здзяйс
езумоўна, у гісторыі беларускай культ уры асоба Язэ
няў падарожжы» на далёкія зоркі і планеты. Усё ўбачанае
па Драздовіча (1888–1954) займае асаблівае месца. Усё,
на Месяцы, Марсе, Сат урне, Венеры — прырод у, гарады,
што ён рабіў, было прасякну та пачуццём касмічнага,
жыццё іх насельнікаў — Драздовіч замалёўваў, увасабляў
сусветнага размаху. Менавіта адсюль вынікае фенаменаль
у графіцы і жывапісе, апісваў у дзённіках і ў спецыяльных
насць творчасці Драздовіча, у чым лішні раз пераконвае і
сшытках, большасць з якіх захоўваецца за межамі Беларусі
выстава, якая праходзіць у Нацыянальным мастацкім музеі
і да гэтага час у не друкавалася. Мастацкія творы і тэксты
Беларусі.
касмічнай тэматыкі непарыўна звязаныя, узаемадапаў
Многія сучаснікі шанавалі Язэпа Драздовіча перш
няюць адзін аднаго. У тэкстах, у прыватнасці, пад
за ўсё як графіка. Гэтая частка творчасці па-свой
рабязна расшыфроўваецца многае з таго, што
му адрознівалася ад усяго астатняга, створа
адл юстр ав ан а ў графічн ых і жыв ап існ ых
наг а ім. Графічная спадчына Драздовіча
работах. Вірт уа льны архіў-музей дае маг
ўражв ае і якасцю, і разнас тайнасцю, і
чымасць упершыню злучыць мастацкія
колькасцю. Ні адна паездка Драздовіча
творы Драздовіча, прысвечаныя косма
не абыходзілася без замалёв ак мяс
су, і адпаведныя ўрыўкі з яго тэкстаў.
цов ай архіт экт уры: Вільня, Мінск,
Новы раздзел пастаяннай экспазі
Мір, Нав аг рад ак, мноств а раск і
цыі Нацыянальнага мастацкага му
даных па ўсёй Беларусі вёсачак…
зея Беларусі, у тым ліку вірт уальны
І, як заўсёды, Драздовіч не хацеў
архіў-муз ей — гэт а як падарожжа
зас тав ацц а тольк і маст аком —
ў чароўны, неверагодны свет Язэ
паўсюль назапашваў гістарычныя
па Драздовіча. Ён будзе сапраўд
звесткі, цікавіўся мясцовымі ле
ным падарункам для прыхільнікаў
гендамі, часам вёў археалагічныя
яго творчасці, якіх вельмі шмат і
даследаванні.
ў нашай краіне, і за мяжой. А для
Як ні дзіўн а, геаг раф ія пад а
кагосьці гэта стане сапраўдным ад
рожж аў Язэп а Дразд ов іч а вельм і
крыццём, хтосьці пашырыць свае
абмежаваная. Па жыцці ён пачаў па
ўяўл енн і не тольк і пра творч асць
збягаць далёкіх зямных адлегласцяў,
маст ака, але і, магчыма, аб напрам
не імкн уўся ў экз атычныя замежныя
ках разв іцц я белар уск ай культ уры ў
краіны, якія вабяць разнастайнасцю ўра
цэлым.
жанняў. Нат уральна, калі не лічыць «палё
Вольга Архіпава, вядучы навуковы су
ты ў космас», якія з пэўнага час у здзяйсняў
працоўнік Нац ыянальнаг а маст ацкаг а
амаль кожную ноч. Карацей, яго прыцяг
музея, падкрэслівае:
валі іншыя шляхі, і, здаецца, самыя зві
Язэп Драздовіч. 1920-1921 гг.
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лістыя маршру ты ён праклаў унутры
самога сябе.
Выз нач альн ым год ам у жыцц і
Язэпа Драздовіча стаў 1921‑ы. Тады
ў Вільні быў створаны Беларускі му
зей. Гэта было самае багатае — тыся
чы адзінак — сховішча разнастайных
мат эрыял аў па гіст орыі і культ уры
Беларусі. Адным з першых падарун
каў музею сталі серыі графічных ра
бот Драздовіча — узоры старадаўняй
архітэкт уры і партрэты полацкіх кня
зёў. Так ці інакш, з таго часу Драздовіч
зноў і зноў з’яўляўся ў Беларускім му
зеі. Перадаваў туды літаральна ўсё ім
зробленае. І дзякуючы таму яго спад
чына 1920–30‑х гадоў, у адрозненне ад
ранніх твораў і пасляваенных, нядрэн
на захавалася.
Жыв ап існ ая спадч ын а майс тра
колькасна сас тупае графічнай. Маг
чыма, прычына ў тым, што ў адр оз
ненне ад графічных работ, большасць
якіх выканана ў строгай адпаведнасці
з «класічнымі стандартамі», жывапіс
ныя палотны Язэпа Драздовіча заўсё
ды балансавалі на хісткай мяжы паміж прафесійным і на
іўным мастацтвам. Падобнага роду «памежныя» феномены
часам могуць бянтэжыць, ставіць у тупік, бо не ўпісваюцца
ні ў якія сіст эмы каардынатаў. Але менавіта гэтая «памеж
насць», асаблівая харызматычнасць, «недасканаласць» тво
раў прыцягвае і зачароўвае.
У сваёй творчасці Язэп Драздовіч з лёгкасцю паглыбляў
ся ў мінулае ці ляцеў у касмічныя прас торы, падзеі «тут і
цяпер» здаваліся яму значна менш цікавымі для мастацкага
ўвасаблення. Але заўсёды ён захоўваў рэалістычны прын
цып, дакладнасць перадачы дэталяў.
раздовіч быў перакананы, што надзелены дарам пра
зорлівасці. І з такой жа лёгкасцю, з якой звяртаўся
ў далёкае мінулае свайго краю, ён пранікаў і ў кас
мічныя прасторы. З дня ў дзень сядзеў у бібліят эцы,
прагна паглынаючы ўсю астранамічную літарат уру, якую
можна было здабыць, і апускаўся ў чароўныя сны, выпраў
ляючыся ў незвычайныя падарожжы. Ён вандраваў на далё
кія зоркі і планеты — Месяц, Марс, Сат урн, Венеру, бачыў
выдатнай прыг ажосці пейз ажы, разглядаў нев ерагодныя
расліны, жывёл, наведваў невядомыя краіны, гарады, назі
раў жыццё мясцовых жыхароў. Раніцай ён скрупулёзна, да
дробязяў запісваў, дакументаваў ўсё «ўбачанае» і ў дзённіку,
і ў спецыяльных сшытках, сшываючы іх потым ў альбомы.
Некаторыя з гэтых графічных лістоў пазней ператвараліся
ў жывапісныя палотны.
Пра свае начныя палёты ў космас ён пакін уў дзясят
кі сведчанняў — гэта жывапіс, графіка, тэксты. За Язэпам
Драздовічам трыв ала замацав аўся тыт ул «заснав альніка
касмічнай тэмы ў беларускім мастацтве».
Беспрэц эд энтнасць гэт ай часткі творчасці Драздові
ча заключаецца яшчэ і ў тым, што ён надаваў замалёўкам
і нататкам пра касмічныя падарожжах не столькі мастац
кае значэнне, колькі навуковае. Праўда, часам сам выказваў

Д
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здагадку, што назірае не сучаснае жыццё, а будучыню. Пры
тым ўсё ўбачанае на іншых планетах падазрона нагадвае яму
Беларусь. Да таго ж, усе параўноўваецца з навакольнымі бе
ларускімі рэаліямі.
Язэп Драздовіч не дажыў да таго момант у, калі чала
век паляцеў у космас. У 1954 год у вяскоўцы знайшлі яго ў
несвядомым стане на дарозе. Завезлі ў бліжэйшы шпіталь,
дзе мастак памёр.
ес умненна, Драздовіч — адна з найбольш значных,
самабытных і незвычайных персон беларускай куль
туры і мастацтва. Творчы дыяпазон майстра настоль
кі разнастайны, што немагчыма аднесці яго да вызначанай
плыні, напрамку, стылю, віду дзейнасці. Язэп быў не толькі

Н
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таленавітым мастаком і скульптарам, але і выбітным пісь
меннікам, паэтам, нас таўнікам, этнографам, фалькларыс
там, філосафам, археолагам, тэатральным дзеячам, урэшце
рэшт астраномам. Немагчыма зразумець, як гэты чалавек
за свой нядоўгі, поўны цяжкасцяў шлях здолеў ахапіць та
кую шматграннасць жыцця, спрыяў адраджэнню нацыя
нальнай культ уры, спазнаваў нязведанае, адкрываў перад
людзьмі дзверы будучыні і дазваляў ім марыць… Невыпад
кова беларускі мастак, сучаснік Драздовіча Пётра Сергіевіч
назваў творцу «нашым маленькім павятовым Леанарда да
Вінчы».
Між тым жыццё Язэпа Драздовіча праходзіла на фоне
складаных гістарычных падзей — Першай сусветнай вай

ны, у якой ён браў удзел, рэвалюцый
ных пераў твар энняў, Другой сусвет
най вайны. На долю маст ака выпала
шмат цяжкасцяў, звязаных са склада
нымі жыццёвымі ўмов амі, голадам і
беднасцю, чалавечым неразуменнем і
адзінотай.
На жаль, незвычайнае светаўспры
манне Драздовіча, захапленне косма
сам і планет амі не знайш ло водгук у
сяр од яго сябр оў і сучасн ік аў. Тад ы
яшчэ ніх то ў Беларусі і не марыў пра
касмічныя падарожжы, жыццё на ін
шых планет ах, не думаў, з чаго скла
даюцца кольцы Сат урна і як выгляда
юць жых ары гэт ае планеты. Але такі
лёс — доля многіх творцаў, навукоўцаў,
геніяў, якія апярэдзілі свой час. Незра
зумелы людзьмі, Драздовіч паступова
ператвараецца ў маргінала і самотна
га чалавека, абраўшы сцежку «вечнага
вандроўніка» з бясконцым рухам па роднай зямлі. Вандру
ючы па Беларусі, ён збіраў і запісваў фальклор, складаў дыя
лектычныя слоўнікі, займаўся археалогіяй, стварыў вялікую
колькасць графічных замалёвак і маляваных дываноў.
На сённяшні дзень цікавасць да асобы Язэпа Драздовіча
толькі ўзрастае. Праходзяць выставы, пленэры і навуковыя
канферэнцыі ў яго гонар, выдаюцца манаграфіі, прысвеча
ныя творчасці мастака, ствараюцца дакументальныя філь
мы. Астранамічныя гіпотэзы і яго мары аб палётах у касміч
ную прастору цалкам увасобіліся і працягваюць развівацца.
Язэп Драздовіч верыў: «Прыйдзе час… Мяне яшчэ пашука
юць». І прадказанні гэтага дзівоснага чалавека, сапраўднага
прарока спраўдзіліся.
беларусь.belarus
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іж іншым, жывапісныя творы
Язэп а Дразд ов іч а прыц ягв а
юць уваг у стыл яв ой і тэм а
тычн ай разн ас тайн асц ю. Люб оў да
гісторыі роднаг а краю і глыб окае яе
вывучэнне дазволілі мастаку напісаць
карціны, прысвечаныя слаўнаму міну
ламу Беларусі. Сярод жывапісных ра
бот выл учаецца і «Аў т апартр эт», дзе
майс тар выявіў тры ўласныя іпастасі,
тры характэрныя рысы сваёй асобы —
Драздовіч-мастак, які паліць трубк у і
трымае пэндзаль у руцэ, Драздовіч-гіс
торык, што пільна ўзіраецца ў кнігу, і
Дразд ов іч-астр ан ом, які зад уменн а
праглядвае рукапіс з выявамі планет.
У іншых працах увасоблены загад
кавыя вобразы і фант астычныя пей
заж ы, падн ят ыя адв ечн ыя пыт анн і
дабра і зла, жыцця і смерці, чалавечага
лёс у, буд учыні краіны, адлюстраваны
вобраз незалежнай Беларусі. Як адзна
чаў беларускі празаік Змітрок Бядуля,
«… у Драздовіча ёсць свой стыль, са
мабытны і арыгінальны. Адчуваюцца
ў ягонай творчасці багатая фантазія і
сімволіка».
Падарожнічаючы па роднай зямлі,
ходзячы ад хаты да хаты, Язэп Драздо
віч зарабляў і сабе на жыццё. Дзякую
чы сялянам, асноўным яго заказчыкам,
маст ак за дзесяць гадоў падарожжаў
стварыў дзясяткі нас ценных «дыв а
ноў-маляв анак», якія выкарыстоўв а
ліся для ўпрыгожвання вясковых хат
і адначасова выс тупалі ў якасці свое
асаблівых абяр эгаў. Захоўваючы тра
дыц ыю, Дразд ов іч заўс ёд ы дад ав аў
у гэты від народнага маст ацтва неш
та сваё, блізкае яму па духу, асаблівае
і непаў торнае, нав ат пачаў назыв аць
сам сябе народна-сялянскім мастаком.
Амаль кожная гаспадыня хацела мець
у сваім доме дыванок дзядзькі Язэпа.
Варт а адзначыць, што маст ак ад
ным з першых звярнуўся ў сваёй твор
часці да выявы Францыска Скарыны.
Нездарма яго называюць заснавальні
кам беларускага нацыянальнага гіста
рычнага мастацтва. У створанай серыі
жывапісных і графічных работ паўста
юць найважнейшыя падзеі жыццёвага
шляху першадрукара: ад сыходу юнака
з роднага Полацка ў вялікі свет да за
вяршэння яго выдавецкай дзейнасці.
1930‑ы год адк рыв ае найб ольш
цікавы перыяд творчасці Язэпа Драз
довіча — «касмічны». Вядома больш
за сто жывапісных і графічных твораў
на касмічн ую тэматык у, якія склалі
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Абсерваторыя на кальцы Сатурна. 1931.

тры вялікія цыклы: «Жыццё на Ме
сяцы», «Жыццё на Марсе» і «Жыццё
на Сат урне». Гэтая тэма стала беспрэ
цэд энтнай для беларускаг а маст ац
тва, паколькі яшчэ ніх то з майс троў
не звяртаўся да яе, асабліва ў тыя га
ды. Маст ак на аснов е сваіх сноў уз
вод зіць на інш ых план ет ах цэл ыя
гарады з незвычайнай архіт экт урай,
аркадамі, абсерваторыямі, стварае та
ямнічыя прыродныя ландшафты, ма
люе дзіўных жых ароў Сат урна, якія
ўважл ів а агляд аць сваё жыллё вы
разнымі круглымі вачыма… Дарэчы,
арыгінальны, змрочны, непадобны
на іншыя нябесныя целы Сат урн быў
любімай планетай Драздовіча.
амае неверагоднае, самае цікавае
з літарат урна-навуковай спадчы
ны Драздовіча — яго астранаміч
ныя даследаванні. У 1931 годзе ў Вільні
за ўласныя грошы ён выдае невялікім
тыражом «Нябесныя бегі» — першую
кнігу па астраноміі на беларускай мо
ве, якая да гэтага час у зас таецца ўні
кальн ым выд анн ем. Нев ып адк ов а
маці Драздовіча неа днаразова казала
сыну: «Вучыся і пазнай нябесныя бе
гі». Сёння яго лічаць «беларускім Цы
ялкоўскім», заснав альнікам беларус
кай тэар этычнай астр аноміі. Больш
за тое, прадчуванні «небазнаўца» рэа
лізаваліся: усяго праз пяць гадоў пас
ля смерці Драздовіча Сяргей Каралёў
запусціў першы штучны спадарожнік
Зямлі, праз сем гадоў паляцеў у космас
Юрый Гагарын, а праз пятнаццаць —
экіпаж амерыканскага «Апалона» вы
садзіўся на Месяцы.
Для беларускага мастацтва імя Язэ
па Драздовіча ўнікальнае і сімвалічнае.
Ён вывучаў гісторыю, археалогію, эт
награфію Беларусі. Займаўся графікай,
скульпт урай, жывапісам, навукай, вы
кладаў. Старанна вывучаў астранаміч
ную літарат уру, распрацоўваў праекты
касмічных ракет.
Сваю задачу як мастака Драздовіч
бачыў у тым, каб падрабязна распавес
ці пра жыццё на іншых планет ах. Ён
стварыў пейз ажы, у якіх падрабязна
паказваецца свет, убачаны ва ўяўных
касмічных падарожжах.
Для даследчыкаў Язэп Драздовіч —
гэт а прыклад навуков ай фант астыкі,
якая існавала ў беларускім мастацтве.
Прыклад таго, як творчая асоба здоль
ная ствараць новыя няб ачныя даля
гляды.
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