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Вядомая пісьменніца расказвае аб 
прыхаваных спружынах, дзякуючы 
якім жывуць і дзейнічаюць героі 
серыі яе папулярных раманаў: 
Пранціш Вырвіч ды Баўтрамей 
Лёднік. Яе тыповыя героі — гэта 
спроба зруйнаваць стэрэатыпы, якія 
існуюць у свеце наконт беларусаў.

Тое, што Люд мі ла Руб леў ская за
дум ва ла па пер шым ча се як чы тан не

за баў лян ку для пад лет каў (ра ман 
“Аван ту ры Пра нці ша Вы рві ча, шка
ля ра і шпе га” вый шаў у 2012 го дзе ў 
Вы да вец кім до ме “Звяз да”, пе ра вы
да дзе ны ў 2018м), ста но віц ца з’я вай 
у бе ла рус кай лі та ра ту ры. У се рыі яе 
ра ма наў цяпер ужо шэсць тво раў! І 
шос ты — “Аван ту ры Вы рві ча, Лёд ні ка 
й Чор нае Ме лан хо ліі” — ня даў на па чаў 
дру ка ваць ча со піс “По лы мя”. То й нам 
не вы па дае прай сці мі ма гэ тае з’я вы: 
бо ад шу ка лі са шлях цю ком Пра нці шам 
Вы рві чам гер ба Гі па цэн таўр ней кую… 
ро да вую, ска жам так, бліз касць. Па
вод ле ар хіў ных звес так, і шля хец кі род 
Жда но ві чаў у Вя лі кім Княст ве Лі тоў
скім быў пад тым жа гер бам. 

Зрэш ты, усе ж лю дзі — бра ты,   
толь кі мы пра тое ча сам за бы ва ем. 

А вось ге роі ра ма наў Люд мі лы Руб
леў скай як раз і зма га юц ца за тое, каб 
вы са ка род насць, пры стой насць, унут
ра ная год насць лю дзей бы лі не пус
тым гу кам — стрыж нем кож нае асо бы. 
Зрэш ты, мо жа й не зма га юц ца. Прос та 
са мі так жыць імк нуц ца, але ж і прык
лад ін шым па да юць. Сама ж аў та рка 
вы зна чае свой ме гат вор як мен тарра
ман (гэ та зна чыць: ра манвы ха ван не) і 
ра манпа да рож жа.

Ня зму ша нае ўва хо джан не “руб леў
скіх аван тур” у плынь бе ла рус кай куль
ту ры, на цы я наль на га кос ма су — свед
чан не та го, што й ра ма ны прый шлі ся да 
гус ту чы та чам, і вы спе ла гра мад ства для 
та го, каб асэн соў ваць ся бе як год ную су
поль насць са слаў най гіс то ры яй ды най
ба га тай куль ту рай. ➔ Стар. 6 
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Раманныя авантуры Людмілы Рублеўскай 

Людміла Рублеўская

Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і 
Ра сіі пра хо дзіў сё ле та 28–29 ве
рас ня ў рэ жы ме ві дэа кан фе рэн
цыі. Та кое ра шэн не бы ло пры
ня та па вы ні ках двух ба ко вых 
кан суль та цый у су вя зі з пан дэ
мі яй ка ра на ві ру са. Фо рум быў 
пры све ча ны тэ ме “Гіс та рыч ная 
спад чы на Вя лі кай Пе ра мо гі як 
ас но ва раз віц ця са цы яль наэка
на міч ных і ду хоў ных су вя зяў 
на ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі”.

Пра ца ва лі пяць сек цый па 
роз ных тэ ма тыч ных кі рун ках: 
пар ла менс кае су пра цоў ніц тва, 
су мес ныя эка на міч ныя пра ек
ты, подз віг са вец ка га на ро да ў 
Вя лі кай Ай чын най вай не, су
праць дзе ян не ге ра і за цыі на
цыз му, па вы шэн не ак тыў нас ці 
сель скай мо ла дзі. Прай шлі су
мес ныя па ся джэн ні дзе ла вых 
са ве таў Бе ла ру сі і Ра сіі. Ла дзі
ла ся экс перт ная се сія вы со ка га 
ўзроў ню на тэ му “Аду ка цыя 
як ас но ва гіс та рыч най па мя ці і 
да лей ша га ін тэ гра цый на га раз
віц ця Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі”.

Вы ні кам фо ру му ста ла пад
пі сан не 70 па гад нен няў аб су
пра цоў ніц тве, за клю чэн не ка
мер цый ных кант рак таў на су му, 
якая пе ра вы шае 700 міль ё наў 
до ла раў. Гэ та ў не каль кі ра зоў 
больш, чым у па пя рэд нія га ды.

Эка на міч ным пра ек там бы
ла пры све ча на сек цыя “Су мес
ныя пра ек ты як фак тар ста
біль на га эка на міч на га раз віц ця 

Бе ла ру сі і Ра сіі”. Яна пра хо дзі ла 
на ба зе ААТ “БЕ ЛАЗ” — кі ру ю
чай кам па ніі хол дын га “БЕ ЛАЗ
Хол дынг”.

На сек цыі аб мяр коў ва ла ся 
маг чы масць вы твор час ці са
ма зва лаў БЕ ЛАЗ на тэ ры то рыі 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі. З та кой 
пра па но вай вый шлі да ка ле гаў 
бе ла рус кія вы твор цы. За ства

рэн не буй ных энер га ём кіх 
пра ек таў вы ка заў ся Дзяр жаў
ны сак ра тар Са юз най дзяр жа
вы Ры гор Ра по та. Адзін з та кіх 
су мес ных маш таб ных пра ек
таў — бу даў ніц тва Бе ла рус
кай АЭС. Ся род энер га ём кіх 
вы твор час цяў, якія мо гуць за
ці ка віць Ра сію, Ры гор Аляк се
е віч на зваў ме та лур гію, шкля

ную вы твор часць, наф та хі мію, 
вы твор часць аў та транс пар ту, 
кам плек ту ю чых і сі ла вых агрэ
га таў. Паводле яго слоў, вы
твор чыя ма гут нас ці для вы пус
ку энер га ём кай пра дук цыі ёсць 
у Іжэў ску, Ніж нім Ноў га ра дзе 
і Мін ску. Шмат абя ца ю чым 
дзярж сак ра тар Са юз най дзяр
жа вы назваў пра ект бу даў ніц

тва вы со ка хут кас най ма гіст ра лі 
СанктПе цяр бург — Мінск — 
Вар ша ва — Гам бург пра цяг
лас цю 2,5 ты ся чы кі ла мет раў. 
Ужо рас пра ца ва на біз несма
дэль, пра ве дзе ны кан суль та цыі 
ў ча ты рох дзяр жа вах, па тэ ры
то рыі якіх яна мо жа быць пра
кла дзе на. Важ най для эка но мік 
двух кра ін Ры гор Ра по та на зваў 
і рэа лі за цыю пра ек та аў та стра
ды “Ме ры ды ян” з Кі тая праз 
Ка зах стан, Ра сій скую Фе дэ ра
цыю і Бе ла русь. Ідэя пра ек та 
з’я ві ла ся яшчэ 10 га доў на зад 
і аб мяр коў ва ла ся спе цы я ліс
та мі Ра сіі, Кі тая і Ка зах ста на. 
На ра сій скай тэ ры то рыі да яе 
рэа лі за цыі пры сту пі лі ня даў на: 
апош нім ча сам пра ек там па ча лі 
зай мац ца ра сій скія пры ват ныя 
кам па ніі. Па іні цы я ты ве бе ла
ру саў аб мяр коў ваў ся пра ект па 
вы твор час ці да рож набу даў ні
чай тэх ні кі ў Бран ску.

На пя рэ дад ні, пад час пра
цы і пас ля фо ру му ў Бе ла русь 
пры яз джа лі гу бер на та ры ра зам 
з дэ ле га цы я мі з роз ных аб лас
цей Ра сіі. На прык лад, у ве рас ні 
ў на шу кра і ну на ве даў ся гу бер
на тар Пры мор ска га краю Алег 
Ка жа мя ка. Пры мор скі край на
ме ра ны за куп ляць у Бе ла ру сі 
элект ро бу сы і су пра цоў ні чаць 
у бу даў ні чай сфе ры. Бе ла русь 
у сваю чар гу га то вая па стаў
ляць у Пры мор скі край пле
мян ную жы вё лу. ➔ Стар. 4 

Сумесныя праекты Беларусі і Расіі
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Што ёсць куль ту ра ў ча ла ве чым 
гра мад стве? На жаль, мно гім з ма ла
дзей шых у сён няш нім ча се па да ец
ца, што гэ та най перш ней кая па пса 
ў роз ных бліс ку чых аб горт ках. Ці 
бес тур бот нае па глы нан не тан ных ві
дэа клі паў. Ці бес сэн соў ныя ско кі ў 
су час ных рыт мах. На ват спрад веч ныя 
на шы на род ныя свя ты — ска жам, Ку
пал ле, Да жын кі — сён ня зна хо дзяц
ца пад моц ным прэ сін гам уся ля ка га 
псеў да куль тур на га кі чу. А ён так і 
шчэ міц ца пра нік нуць у міс тэ рый
насць, за ка да ва насць, сім ва ліч насць 
вя ка мі ад ла джа ных дзей. За мень вае 
сут нас нае — браз гуш ка мідрын душ
ка мі, пе ра ўтва рае вы со кае ў па шла
ва тае. Але ж куль ту ра ў глы бін най яе 
сут нас ці — гэ та най перш тое, што да
лу чае нас да най вы шэй шых іс цін, да 
вы со кай пры га жос ці, да пры ха ва ных 
за ко наў су свет най гар мо ніі.

Па сут нас ці, гэ та як раз куль ту ра, 
зда бы тая ды ўста ля ва ная мно гі мі па
ка лен ня мі на шых прод каў, дае нам 
сі лы су праць ста яць жорст кім вы клі
кам ча су, той па ста ян най энт ра піі — 

пра цэ сам раз бу рэн ня, рас па ду — якія 
што хві лін на дзе юц ца ва кол нас (і ў 
са міх нас), бач ныя й ня бач ныя. Дзя
ку ю чы куль ту ры, што пра нік ла жыц
ця дай ным элік сі рам у роз ныя сфе
ры жыц ця, мы ўво гу ле ёсць у гэ тым 
све це. Мы не знік лі з тва ру зям лі. Бо 
на ват і ўя віць са бе цяж ка: што бы ло 
б, ка лі б лю дзі так і не на ву чы лі ся у 
пра цэ се эва лю цыі га ва рыць, чы таць, 
пі саць, ма ля ваць, спя ваць… І прос та, 

урэш це, ка рыс тац ца смет ні ца мі, уні
та за мі, не пля вац ца ды не смар кац ца 
дзе ка му за хо чац ца. І не мыць ру кі ў 
ка ра на ві рус ную па ру...

“Праз куль ту ру ча ла век заўжды 
мог не толь кі рэа лі за ваць свае здоль
нас ці, але й пе ра адо лець лю быя пе
ра шко ды й вы клі кі жыц ця, — так 
раз ва жае ў прэсрэ лі зе, да сла ным 
у рэ дак цыю з на го ды ад крыц ця вы
ста вы, Алесь Су ша, на мес нік ген ды
рэк та ра НББ. — Урэш це, куль ту ра 
аку рат і ро біць ча ла ве ка ча ла ве кам. 
Каб атры маць сваю до лю па зі ты ву, 
на брац ца ду хоў ных сіл і да знац ца 
пра ра ней не вя до мае, за пра ша ем вас 
на но вую й зу сім не звы чай ную вы
ста ву”.

Ад кры ла ся ж вы ста ва “Тай ны 
кан цы ля рыі” 24 ве рас ня ў Му зеі кні
гі На цы я наль най біб лі я тэ кі. Пра ект 
ад мет ны: упер шы ню ў на шай кра і не 
“здзейс не на спро ба шы ро ка прад ста
віць вя до мую й зу сім не вя до мую гіс то
рыю пісь мен ства праз дэ ман стра цыю 
ра ры тэт ных пісь мо вых пры ла даў”. 
Ну вя до ма ж: без пры ла даў — ні як. 

Увесь час яны ўдас ка наль ва юц ца, бо й 
зруч ны мі па він ны быць. І эс тэ тыч ны
мі. На вы ста ве мож на ўпер шы ню, пры
чым на ба га тым ма тэ ры я ле па ба чыць, 
чым пі са лі на шы прод кі яшчэ ў XV — 
XX ста год дзях, ды й пер шыя алоў кі, 
асад кі, і ўжо вель мі эк за тыч ныя для 
нас пер’ е чыст кі, пя соч ні цы, чар ні лі цы. 
Дэ ман стру юц ца пісь мо выя пры ла ды 
зна ка мі тых лю дзей, а так са ма кан цы
ляр скія пры ла ды юве лір най ра бо ты.

І вя до ма ж, ка лі бы лі тыя, хто пі
саў — бы лі й тыя, хто іх “пісь мо вым 
та ва рам” за бяс печ ваў. На вы ста ве 
мож на да ве да цца, які ха да вы та вар 
ай чын ных і за меж ных вы твор цаў 
быў у про да жы ў кан цы ляр скіх і па
пя ро вых кра мах Мін ска ды Га род ні 
ў ста рыя ча сы, як і што рэ кла ма ва лі 
на кан цы ляр скіх прад ме тах па чат ку 
ХХ ста год дзя ды якія ад мыс ло выя 
пісь мо выя пры ла ды рых та ва лі ў ва
ліз ку па да рож ні кі. Мае ад мет насць і 
“школь ная тэ ма” экс па зі цыі: мож на 
за гля нуць у ран цы гім на зіс таў роз ных 
эпох (сшыт кі, алоў кі, асад кі, та чыл
кі, за клад кі, пе на лы…) ды ўба чыць, 
як вы гля да ла ка лісь ці пар та лі цэ іс та 
Аляк санд ра Пуш кі на.

На вы ста ве ёсць пісь мо выя пры ла
ды вя до мых асоб і звя за ныя з гіс то ры
яй сем’ яў кня зёў Ра дзі ві лаў, род ных 
кам па зі та ра Ста ні сла ва Ма нюш кі, 
края знаў цы й гіс то ры ка Оттана Ге дэ
ма на, фі нан сіс та Якава Па ля ко ва, ня
мец ка га фа то гра фа Фры ца Краў скоп
фа, мар ша ла Сямёна Ці ма шэн кі ды 
ін шых. А для са праўд ных “гур ма наў 
кан цы ля рыі” прад стаў ле ны юве лір
ныя пісь мо выя на бо ры, чар ні лі цы ў 
роз ных мас тац кіх сты лях, узо ры пісь
мо вых пры лад вы со ка мас тац кай ра
бо ты з каш тоў ных ма тэ ры я лаў.

Ад куль жа ўсе та кія скар бы? Ад
да дзім на леж нае руп нас ці, цяр пен ню 
вя до ма га ка лек цы я не ра Ула дзі мі ра 
Лі ха дзе да ва. Бо экс па зі цыя пад рых та
ва на ў плы ні аў тар ска га ме гапра ек та 
“У по шу ках стра ча на га”. Ме на ві та 
дзя ку ю чы ўні каль ным прад ме там з 
ка лек цыі Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва ад
кры ва ец ца цэ лы ма ця рык, на паў за
бы ты пласт ма тэ ры яль най куль ту ры, 
звя за ны з тра ды цы яй пісь мен ства.

Вы ста ва “Тай ны кан цы ля рыі” бу
дзе пра ца ваць да 15 ліс та па да 2020 го
да: што дзень, акра мя па ня дзел ка й 
дзяр жаў ных свят. Пры чым для ўсіх 
на вед ні каў біб лі я тэ кі ўва ход воль ны.

Іван Іванаў
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Лан цу го вая рэ ак цыя 
на АЭС 

Па кла дзе ны па ча так жыц цё ва га цык ла рэ ак та
ра Бе ла рус кай АЭС.

Аб гэ тым па ве да мі ла Мі ніс тэр ства энер ге ты кі 
Бе ла ру сі на сва ім сай це 11 каст рыч ні ка. Кі ра ва
ная лан цу го вая рэ ак цыя дзя лен ня па ча ла ся ў рэ
ак та ры пер ша га энер га бло ка Бе ла рус кай атам най 
элект ра стан цыі. Лан цу го вая рэ ак цыя за пу шча на ў 
ад па вед нас ці з гра фі кам бу даў ніц тва Бе ла рус кай 
АЭС. Пры гэ тым рэ ак тар ная ўста ноў ка вы ве дзе на 
на мі ні маль на кант ра ля ва ны ўзро вень ма гут нас ці.

Па цвер дзіць на дзей насць усёй сіс тэ мы ядзер
нафі зіч на га кант ро лю і ядзер най бяс пе кі рэ ак
тар най уста ноў кі да зво ліць комп лекс да сле да
ван няў, якія бу дуць пра ве дзе ны ў блі жэй шы час. 
На ступ ным эта пам ста не энер ге тыч ны пуск пер
ша га энер га бло ка з уклю чэн нем у энер га сіс тэ му 
кра і ны.

Ра ней на тым жа сай це па ве дам ля ла ся, што 
3 каст рыч ні ка 2020 го да па спя хо ва рэа лі за ва на пра
гра ма па ўво ду ў пра цу па вет ра най вы са ка вольт
най лі ніі элект ра пе ра да чы 330 кВ “Бе ла рус кая 
АЭС — Рось” (ПЛ330). Гэ тая лі нія пра цяг лас цю 
250 кі ла мет раў звя за ла вы са ка воль тную раз мер
ка валь ную пры ла ду Бе ла рус кай АЭС з пад стан
цы яй 330 кВ “Рось”, што да зво ліць у да лей шым 
пе ра да ваць энер гію ад Бе ла рус кай АЭС у за ход
нюю част ку энер га сіс тэ мы рэс пуб лі кі. Уклю чэн не 
вы са ка воль тнай лі ніі “Бе ла рус кая АЭС — Рось” 
да па мо жа за бяс печ ваць ап ты маль ныя рэ жы мы 
энер га сіс тэ мы як на пя рэ дад ні, так і пас ля ўво ду ў 
пра цу энер га бло каў Бе ла рус кай АЭС.

Ства ла выя клет кі —  
пры траў мах моз га 

Бе ла рус кія на ву коў цы Ін сты ту та фі зі я ло гіі 
НАН Бе ла ру сі вы ву ча юць маг чы масць пры мя
нен ня ства ла вых кле так пры па шко джан нях спін
но га моз га.

У гэ тым кі рун ку су пра цоў ні кі Ін сты ту та фі
зі я ло гіі пра цу юць ра зам з ка ле га мі РНПЦ траў
ма та ло гіі і ар та пе дыі. Ка лі эфек тыў насць ме та да 
ля чэн ня спін но га моз га ства ла вы мі клет ка мі бу дзе 
да ка за на экс пе ры мен таль на, з на ступ на га го да пач
нец ца яго апра ба цыя ў клі ні цы. Пры гэ тым бу дзе 
вы ка ры ста ны но вы спо саб увя дзен ня ства ла вых 
кле так, які доб ра за рэ ка мен да ваў ся бе пры ля чэн ні 
моз га пас ля траў маў, па шко джан няў ды ін суль таў.

Су пра цоў ні кі Ін сты ту та фі зі я ло гіі ўжо доў
гі час зай ма юц ца вы ву чэн нем ства ла вых кле так. 
Пер шае да сле да ван не яны пра вя лі ў 2010 го дзе, 
ка лі зра зу ме лі, што тра ды цый нае ля чэн не траў
маў моз га ды ін суль таў не заў сё ды дае ста ноў чы 
вы нік. У ін сты ту це вы ву ча юць ад наў лен не ней
рон ных се так пры роз ных па шко джан нях. Адзін з 
кі рун каў дзей нас ці на ву ко вай уста но вы — вы ву
чэн не роз ных па та ло гій моз га, на прык лад, траў
маў, ін суль таў. У 2018 го дзе на ба зе ін сты ту та 
па чаў функ цы я на ваць Цэнтр моз га, у якім як раз 
і за ня лі ся вы ву чэн нем роз ных спо са баў уз наў лен
ня моз га пры па шко джан нях, траў мах і ін суль тах. 
Тра ды цый ны шлях увя дзен ня ства лавых кле так 
у ар га нізм па цы ен та праз кры ва ток, ар тэ рыя льна 
або вя ноз на, доў гі час не да ваў ста ноў ча га вы ні
ку: да моз га да хо дзі ла ўся го 1–3 пра цэн ты ад усёй 
коль кас ці ўве дзе ных кле так. Но вы спо саб увя
дзен ня ства ла вых кле так пад слі зіс тую но са (пры 
па шко джан нях моз га ў лоб най част цы) і ў тра іч
ны нерв (пры па шко джан нях моз га ў па ты ліч най 
част цы) быў аба ро не ны яшчэ ў 90ых га дах. Экс
пе ры мен ты над жы вё ла мі па ка за лі, што ў гэ тым 
вы пад ку ства ла выя клет кі да ся га юць моз га праз 
24 га дзі ны.

На лю дзях но вы спо саб апра боў ваў ся ра зам з 
РНПЦ не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі. (Су мес ныя да
сле да ван ні з гэ тым цэнт рам па ча лі ся ў 2016 го
дзе). На сён няш ні дзень ства ла выя клет кі пры 
да па мо зе но ва га спо са ба ўве дзе ны ўжо больш 
50 па цы ен там.

СА СТУЖКІ НАВІН

Ганна Лагун

КАШТОЎНАСЦІ

Б
ЕЛ

ТА

З пісьменства сіла
На выставе  “Тайны канцылярыі”  ў Музеі кнігі Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі можна пабачыць тое, што цудам ацалела 
ў вірлівай плыні часу. Экспазіцыя падрыхтавана ў плыні аўтарскага 
мега-праекта Уладзіміра Ліхадзедава “У пошуках страчанага”.

Апош нім ча сам шы ро ка  
раз ві ва юц ца бе ла рус ка-чу ваш скія 
лі та ра тур ныя, куль тур ныя,  
гу ма ні тар ныя су вя зі: па між  
Бе ла рус сю і Чу ваш скай  
Рэс пуб лі кай Ра сій скай Фе дэ ра цыі

Свед чаць пра гэ та першна перш 
шмат лі кія пуб лі ка цыі пе ра кла даў тво
раў пісь мен ні каў Чу ва шыі ў Бе ла ру сі 
ды бе ла рус кіх пісь мен ні каў — у Чу
ва шыі. У Чэ бак са рах шмат для та го 
ро біць Ва ле ры Тур гай: па эт, пе ра клад
чык, пуб лі цыст, на род ны па эт Чу ва
шыі. Ён пад рых та ваў і вы даў збор нік 
бе ла рус кай паэ зіі на чу ваш скай мо ве. 
А ў Мін ску ў се рыі “Сяб ры на: паэ зія 
на ро даў Ра сіі” вы да дзе ны збор ні кі 
вер шаў Ва ле ры Тур гая і Мі шы Сес пе
ля ў пе ра кла дзе Мі ко лы Мят ліц ка га на 
бе ла рус кую мо ву.

Рас па ра джэн нем Кіраўніка Чу ваш
скай Рэс пуб лі кі “за важ кі ўнё сак у са
цы яль наэка на міч нае раз віц цё Чу ваш
скай Рэс пуб лі кі, ду хоў нама раль нае 
й па тры я тыч нае вы ха ван не яе на сель
ніц тва ды ін шыя за слу гі пе рад Чу ваш
скай Рэс пуб лі кай” па мят ным ме да лём 
“100годдзе заснавання Чуваш скай  
аўта ном най вобласці” ўзна га ро джа ны 
ды рэк тар вы да вец тва “Мас тац кая лі та
ра ту ра”, па эт, пра за ік, пе ра клад чык, лі
та ра тур ны кры тык Алесь Ба дак, ды рэк
тар — га лоў ны рэ дак тар Вы да вец ка га 
до ма “Звяз да”, га лоў ны рэ дак тар га зе ты 
“Звяз да” Алесь Кар лю ке віч, ды рэк тар 
Па лі гра фіч на га кам бі на та імя Яку ба 
Ко ла са Ігар Ма ла няк, лаў рэ ат Дзяр жаў
най прэ міі Бе ла ру сі, па эт, пе ра клад чык 
Мі ко ла Мят ліц кі.

Сяр гей Шычко

ЛІ ТА РА ТУР НЫЯ МАС ТЫ

Па мят ныя ме да лі з Чу ваш скай Рэс пуб лі кі

Уладзімір Ліхадзедаў (справа) паказвае рарытэты са сваёй калекцыі
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Свае ка рэк ты вы ў ход апош
няй унес лі пан дэ мія ка ра на ві ру
са, скла да нас ці пры пе ра ся чэн
ні мя жы, ад сут насць авія зно сін 
па між роз ны мі кра і на мі і ін шыя 
аб’ ек тыў ныя пры чы ны. Мно гія 
за меж ныя абі ту ры ен ты не хо
чуць да лё ка ехаць па аду ка цыю 
і за ста юц ца ву чыц ца ў сва ёй 
кра і не.

У БДУ збі ра юц ца для іх 
на ла дзіць дыс тан цый нае на
ву чан не. За меж ні каў пач нуць 
рых та ваць за га дзя, яшчэ да 
пры ез ду ў на шу кра і ну. Та
кое но ва ўвя дзен не да ты чыц ца 
ў пер шую чар гу рус ка моў ных 
аду ка цый ных пра грам. Паз ней 
ан лайнна ву чан не бу дзе ар га
ні за ва на і па аду ка цый ных пра
гра мах на анг лій скай мо ве. “Гэ
та да па мо жа ска ра ціць тэр мін 
на ву чан ня за меж ных сту дэн
таў не па срэд на ва ўні вер сі тэ це 
на год”, — га во рыць на чаль нік 
упраў лен ня між на род ных су вя
зяў Аляк сандр Жук.

Ме на ві та цэ лы год за меж нік 
ву чыць рус кую мо ву на фа куль
тэ це даў ні вер сі тэц кай аду ка цыі: 
парус ку вя дзец ца вы кла дан не 
мно гіх прад ме таў. Але гэ та
га не да стат ко ва, каб ма тэ ры ял 
па спе цы яль нас ці паз ней за
свой ваў ся ім з лёг кас цю. Ужо з 
пер ша га кур са вы клад чы кі вы
му ша ны ар га ні зоў ваць да дат ко
выя ін ды ві ду аль ныя за ня ткі для 
за меж ных сту дэн таў. На га да ем, 
што за лі чэн не за меж ні каў у лік 
сту дэн таў ад бы ва ец ца пас ля су
моўя і пра вер кі ва ло дан ня імі 
мо вы вы кла дан ня (у да дзе ным 

вы пад ку рус кай), аль бо пас
ля за кан чэн ня ФДА. Па та кіх 
пра ві лах пры ёму пра цу юць усе 
ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі 
кра і ны.

На фа куль тэ це даў ні вер сі
тэц кай аду ка цыі за меж ных гра
ма дзян Ін сты ту та да дат ко вай 
аду ка цыі БДУ сё ле та па цвер
дзі ла жа дан не ву чыц ца ка ля 
400 за меж ні каў. Су пра цоў ні кі 
між на род ных су вя зяў ужо пад
рых та ва лі для іх за пра шэн ні і 

ча ка юць на ву чо бу. “Гэ та доб
ры за чын на на ступ ны год. Як 
пра ві ла, пас ля за кан чэн ня ФДА 
за меж ні кі за ста юц ца ву чыц ца ў 
БДУ”, — тлу ма чыць Аляк сандр 
Жук. У мі ну лым го дзе БДУ вы
бра лі і боль шасць за меж ных 
слу ха чоў пад рых тоў чых ад
дзя лен няў ін шых ВНУ кра і ны. 
Ся род іх пе ра ва жа лі абі ту ры ен
ты з Турк ме ніі, дзе пры зна юц
ца дып ло мы не ўсіх бе ла рус

кіх ВНУ. У вы ні ку, коль касць 
за меж ных сту дэн таў уз рас ла 
больш чым на ты ся чу і скла ла 
3715 ча ла век. Гэ та са мы вы со
кі па каз чык за ўсю гіс то рыю 
ўні вер сі тэ та. Для па раў на ння, 
у 2001 го дзе ў БДУ ву чы ла ся 
197 за меж ні каў, у 2018 го дзе — 
ужо 2454. У гэ тым го дзе коль
касць за меж ных сту дэн таў 
на пер шых кур сах роз ных фа
куль тэ таў уда ло ся па вя лі чыць 
так са ма за кошт слу ха чоў ФДА: 

па він ны быць за лі ча ны ка ля 
400 яго вы пуск ні коў. Мно гія з 
іх не па еха лі на ва ка цыі да моў, 
а за ста лі ся ча каць па чат ку на ву
чаль на га го да ў Бе ла ру сі. У ін
шых мо гуць уз нік нуць праб ле
мы з пе ра ся чэн нем мя жы.

Ад нак ся род за меж ні каў 
ёсць тыя, якія мо вай свай го на
ву чан ня ха це лі б ба чыць анг лій
скую і не на мер ва юц ца губ ляць 
час на па пя рэд няе асва ен не рус

кай. Яны мо гуць ад ра зу пры сту
піць да ава лод ван ня спе цы яль
нас цю, без на ву чан ня на ФДА. 
У БДУ для іх раз ві ва юц ца анг
ла моў ныя аду ка цый ныя пра гра
мы. На сён няш ні дзень у ма гіст
ра ту ры вы кла дан не вя дзец ца па 
20ці та кіх пра гра мах. І по пыт 
на іх ад чу валь ны. На пры кад, 
у мі ну лым на ву чаль ным го дзе 
анг ла моў ную аду ка цый ную 
пра гра му па ча лі вы ка рыс тоў
ваць на фі зіч ным фа куль тэ це, і 
ў вы ні ку змаг лі на браць гру пу 
сту дэн таў у 12 ча ла век з Аб’
яд на ных Араб скіх Эмі ра таў. 
Спра бу юць вы кла даць паанг
лій ску і на фа куль тэ це са цы я
куль тур ных ка му ні ка цый на ка
фед ры куль ту ра ло гіі. Асаб лі ва 
па пу ляр ныя анг ла моў ныя пра
гра мы на фа куль тэ це жур на ліс
ты кі і фі ла ла гіч ным фа куль тэ це. 
На эка на міч ным фа куль тэ це, які 
най больш за па тра ба ва ны ся род 
за меж ні каў, паанг лій ску вя
дуць на ву чан не ад ра зу па 3 спе
цы яль нас цях.

У гэ тым на ву чаль ным го
дзе, па да дзе ных на 1 каст рыч
ні ка, да ву чо бы на роз ных кур
сах фа куль тэ таў, у ас пі ран ту ры, 
на пад рых тоў чым ад дзя лен ні 
і на кур сах рус кай мо вы пры
сту пі лі 1516 сту дэн таў з Кі тая, 
791 — з Турк ме ні ста на, 92 — 
з Ра сіі, 52 — з Та джы кі ста на, 
42 — з Уз бе кі ста на, 25 — з 
Тур цыі. Ёсць гру па сту дэн таў 
з Ка зах ста на, Іра на і Іра ка. Уся
го — з 50 кра ін све ту. Пе ра ва жа
юць кі тай скія сту дэн ты: спе цы
яль ныя аду ка цый ныя ім прэ зы 

ў Год аду ка цыі Бе ла ру сі ў Кі таі 
(2019 год) пры нес лі свой плён. 
На дру гім мес цы па коль кас
ці сту дэн таў — Турк ме ні стан. 
У ста тыс ты цы не ўлі ча ны ра
сі я не, якія па сту па лі на тых жа 
ўмо вах, што і бе ла ру сы. Та му 
сту дэн таў з Ра сіі мо жа быць і 
больш. Усё ж част ка ра сі ян ска
рыс та ла ся пе ра ва га мі за меж ні
каў і бы ла за лі ча на ад ра зу пас
ля су моўя, без вы пра ба ван няў. 
У БДУ спа дзя юц ца, што сту дэн
таў з Тур цыі ў на ступ ным го дзе 
пры е дзе больш. У ве рас ні гэ та
га го да бы лі пад пі са ны ме ма
ран ду мы па між БДУ і ту рэц кі мі 
ўні вер сі тэ та мі Яшар і Ка па до
кіі. (Уні вер сі тэт раз ві вае су пра
цоў ніц тва з дзе сяц цю ту рэц кі мі 
ўні вер сі тэ та мі). З Япо ніі, ЗША, 
Мек сі кі, Ма зам бі ка, ЮАР і ін
шых кра ін ў БДУ пры яз джа юць 
ву чыц ца адзін кі. З кра ін Еў ро
пы, Іта ліі, Літ вы, Лат віі, на фа
куль тэ тах — так са ма паад на
му, два сту дэн ты. 10 сту дэн таў 
ву чыц ца з Поль шчы. Еў ра пей
цы пры яз джа юць у асноў ным 
у ме жах ака дэ міч ных аб ме наў. 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі апош
нім ча сам ра іць за ах воч ваць да 
на ву чан ня мо ладзь з аф ры кан
скіх кра ін: ад туль да нас за ве
да мі едуць рэд ка. Та кі на мер і 
ў пла нах уні вер сі тэ та. Уся го ў 
БДУ у гэ тым на ву чаль ным го
дзе па він ны се сці за пар ты ка ля 
3000 за меж ні каў з кра ін бліз ка
га і да лё ка га за меж жа. Да во лі 
ўну шаль ная ліч ба для ця пе раш
ня га ча су. 

Ган на Ла гун

Праз мя жу — у БДУ
БДУ пра даў жае зма гац ца за свай го за меж на га сту дэн та,  
ня гле дзя чы на ўсе цяж кас ці сё лет няй пры ём най кам па ніі

Замежныя студэнты на лабараторных занятках

У Вя лі кім тэ ат ры опе ры  
і ба ле та ад мыс ло ва ад зна чы лі  
70-га до вы юбі лей га лоў на га  
ба лет май стра Юрыя Тра я на 

6 каст рыч ні ка на сцэ не Вя лі ка га бы
ла па ка за на пры го жая гіс то рыя пра кня
гі ню Анас та сію Слуц кую. Ха рэо гра фам, 
ба лет май страм, па ста ноў шчы кам ха рэа
гра фіч най ле ген ды ў 2х дзе ях на му зы ку 
Вя ча сла ва Куз ня цо ва стаў сам юбі ляр. 

Юрый Тра ян на ра дзіў ся ў Мін ску. З 
тэ ат рам опе ры і ба ле та ён па зна ё міў ся ў 
пяць га доў: ту ды яго пры вя ла ма ці, якая 
пра ца ва ла кас цю ме рам. Паз ней хлоп
чык вы хо дзіў на сцэ ну як юны ар тыст 

мі ман са. У тру пу ба ле та Тра я на ўзя лі ў 
1968 го дзе пас ля за кан чэн ня Бе ла рус ка
га дзяр жаў на га ха рэа гра фіч на га ву чы лі
шча. Ужо ў 21 год ён стаў за слу жа ным 
ар тыс там Бе ла ру сі. Та ко га га на ро ва га 
зван ня ў яго ўзрос це ні хто не ўда стой
ваў ся. Юрый Тра ян дэ бю та ваў у ба ле це 
“Ра мэа і Джуль е та” ра зам з Люд мі лай 
Бржа зоў скай. Ён пер шы вы ка наў ца пар
тый Хо зэ ў “Кар мэнсю і це” на му зы ку 
Жор жа Бі зэ і Ра дыё на Шчад ры на, Прын
ца ў “Шчаў кун чы ку” на му зы ку Пят ра 
Чай коў ска га, Спар та ка ў ба ле це “Спар
так” на му зы ку Ара ма Ха ча ту ра на, Паэ
та ў сцэ ніч най кан та це “Кар мі на Бу ра на” 
на му зы ку Кар ла Ор фа, Ада ма ў ба ле це 
“Ства рэн не све ту” на му зы ку Анд рэя 
Пят ро ва, Ці ля ў ба ле це “Ціль Уленш пі
гель” на му зы ку Яў ге на Гле ба ва. Юрый 
Тра ян ства рыў ба ле ты “Кры лы па мя
ці” на му зы ку Ула дзі мі ра Кан дру се ві ча, 
“Тры стан і Ізоль да” на му зы ку Ры хар да 
Ваг не ра, “Ві таўт” на му зы ку Вя ча сла ва 
Куз ня цо ва. З яго да па мо гай на бе ла рус
кай сцэ не бы лі па стаў ле ны спек так лі 
“Бах чы са рай скі фан тан” на му зы ку Ба
ры са Асафь е ва, “Чы па лі на” на му зы ку 
Ка рэ на Ха ча ту ра на, “Ле бя дзі нае во зе ра” 
на му зы ку Пят ра Чай коў ска га.

Юрыю Тра я ну заў сё ды да ста ва лі ся 
ро лі муж ных, ге ра іч ных і пры го жых ге
ро яў. У іх воб ра зах ён быў та кім ма ла
дым і пры ця галь ным, што зай меў шмат 
пры хіль ні каў ва ўсім све це. Аб гэ тым 
свед чы лі і фо та здым кі, што экс па на ва лі
ся ў фае Вя лі ка га тэ ат ра ў дзень свят ка

ван ня юбі лею га лоў на га ба лет май стра. 
Усё ж пад час твор ча га ве ча ра Юрый Ан
то на віч пры знаў ся сва ім пры хіль ні кам, 
што ад моў ныя ро лі яму так са ма па да
юц ца вель мі ці ка вы мі: для іх вы ка нан ня 
па тра бу ец ца шмат эма цый най на пру жа
нас ці і за па лу.

Юрый Тра ян з гаст ро ля мі па бы ваў 
у больш чым 80 кра і нах. Ся род іх — 
дзяр жа вы Еў ро пы, Азіі і Аф ры кі. Ён вы
сту паў на сцэ не вя до мых тэ ат раў све ту, 
але ні ко лі не ха цеў па кі нуць сваю кра і ну 
і па чаць са ма сцвяр джац ца за яе ме жа мі. 
Кар’ е ра Юрыя Ан то на ві ча на ра дзі ме 
склад ва ла ся ўда ла. З 1968 па 1988 год 
ён быў вя ду чым са ліс там Вя лі ка га тэ

ат ра. У 1988–1989 га дах уз на чаль ваў 
Бе ла рус кае дзяр жаў нае ха рэа гра фіч нае 
ву чы лі шча. З 1990 го да быў на мес ні кам 
ды рэк та ра Вя лі ка га тэ ат ра, у 2008 го
дзе — яго га лоў ным ба лет май страм, а з 
2009 па 2019 — мас тац кім кі раў ні ком. 
Свой юбі лей Юрый Тра ян су стрэў зноў 
у якас ці га лоў на га ба лет май стра Вя лі ка
га тэ ат ра.

На род на га ар тыс та Бе ла ру сі, ула
даль ні ка ме да ля Фран цыс ка Ска ры ны, 
лаў рэ а та На цы я наль най тэ ат раль най 
прэ міі з юбі ле ем па він ша ваў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ган на Ла гун.
Фота: bolshoіbelarus.by.

ЮБІЛЕІ

Танец Траяна ў Вялікім

Юрый Тра я н

Сцэна з балета “Анастасія”
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ПАДЗЕІ

СУЛАДДЗЕ

ПОВЯЗЬ ЧАСОЎ

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Ад бы ла ся су стрэ ча Прэ

зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд
ра Лу ка шэн кі і гу бер на та ра 
Ле нін град скай воб лас ці Ра сіі 
Аляк санд ра Драз дзен ка. На ёй, 
у пры ват нас ці, аб мяр коў ва ла ся 
маг чы масць бу даў ніц тва су
мес на га тэр мі на ла ў мар скім 
пор це.

На пя рэ дад ні фо ру му пры
маў Аляк сандр Лу ка шэн ка і 
гу бер на та ра Ір куц кай воб лас ці 
Ра сіі Іга ра Коб зе ва. У Ір куц кай 
воб лас ці ці ка вяц ца досведам 
Бе ла ру сі ва ўзнаў лен ні ля соў. 
У сваю чар гу Бе ла русь бу дзе 
па стаў ляць ту ды сваю тэх ні ку.

У Мінск на ве даў ся і гу бер
на тар Бран скай воб лас ці Ра сіі 
Аляк сандр Ба га маз. У Бран скай 
воб лас ці на мер ва юц ца ства
рыць пля цоў ку для рэа лі за цыі 
бе ла рус кіх ка лій ных угна ен няў. 
Бу даў ніц тва да рог і жыл ля — 
так са ма ся род перс пек тыў ных 
кі рун каў. Та ва ра зва рот па між 
Бран скай воб лас цю і Бе ла ру ссю 
бу дзе па вя лі ча ны да 1 міль яр да 
руб лёў.

У дзень ад крыц ця форуму 
рэ гі ё наў Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пры няў гу бер на та ра Пскоў скай 
воб лас ці Ра сіі Мі ха і ла Вя дзер
ні ка ва. У вы ні ку з Пскоў скай 
воб лас цю бу дзе вес ці ся су пра
цоў ніц тва ў аграр ным сек та
ры. Пачнуць па стаў ляць ту ды і 
тэх ні ку. У пры ват нас ці, на гэ та 
згод ны Мін скі аў та ма біль ны 
за вод — ад но з буй ней шых бе
ла рус кіх ма шы на бу даў ні чых 
прад пры ем стваў, якое спе цы
я лі зу ец ца на вы пус ку вя лі ка
груз ных аў та ма бі ляў, спец тэх
ні кі, аў то бу саў, тра лей бу саў і 
пры цэп най тэх ні кі. Ганд лё вая 

мар ка МАЗ доб ра вя до ма ў кра
і нах СНД і да лё кім за меж жы. 
Да ўся го, дэ ле га цыя Пскоў скай 
воб лас ці за ці ка ві ла ся жыц цём 
у бе ла рус кіх аг ра га рад ках, бу
даў ні чы мі па слу га мі і сель ска
гас па дар чай тэх ні кай. Яна на ве
да ла ся ў аг ра га ра док Ма зо ла ва 
ў Ві цеб скім ра ё не, раз віц цём 
яко га зай ма ец ца сель ска гас па
дар чая ар га ні за цыя “Ма зо ла ва
газ”.

Су стра каў ся Аляк сандр 
Лу ка шэн ка і з гу бер на тарам 
Омс кай воб лас ці Аляк сандрам 
Бур ковым. Бы ла да сяг ну та да
моў ле насць аб па ве лі чэн ні та
ва ра зва ро ту з гэ тым рэ гі ё нам 
Ра сіі на 100 міль ё наў до ла раў. 
Асаб лі ва цес ныя кан так ты на
ла джа ны па між Ом скай і Ма гі
лёў скай аб лас ця мі. У Ма гі лёў
скай сва бод най эка на міч най 
зо не па бу да ва ны су час ны за

вод па вы пус ку тэх ніч на га вуг
ля ро ду кам па ні яй “Омск Кар
бон Ма гі лёў”, якая ўва хо дзіць 
у склад “Омск Кар бон Груп”. 
Цяпер там пра хо дзяць пус ка
на ла дач ныя ра бо ты. Паз ней 
бу дуць рэа лі за ва ны пра мыя 
па стаў кі пра дук цыі ў Ра сію. 
Дэ ле га цыя Ом скай воб лас
ці па бы ва ла і на ма гі лёў скім 
прад пры ем стве “Бабушкина 
крын ка”. Ёй быў ці ка вы досвед 
пе ра пра цоў кі і рэа лі за цыі ма
лоч най пра дук цыі. На ве да ла ся 
яна і ў “Вя лі кі ка мень”, што пад 
Мінск ам. Апош нім ча сам у Ом
скай воб лас ці так са ма ства ра
ец ца сва бод ная эка на міч ная 
зо на “Аван гард”, якая бу дзе 
спе цы я лі за вац ца на хі міч най і 
наф та хі міч най пра мыс ло вас ці. 
Ра сі я не ха це лі да ве дац ца, як 
бе ла ру сы ар га ні зоў ва юць сва
бод ныя эка на міч ныя зо ны. Ом

ская воб ласць — лі дар у Ра сіі 
па вы твор час ці лё нудаў гун цу. 
Там за ці каў ле ны ў бе ла рус кіх 
тэх на ло гі ях яго пе ра апра цоў
кі і вы твор час ці. Тая ж дэ ле
га цыя па бы ва ла і на Мін скім 
трак тар ным за вод зе. Гэта адзін 
з буй ней шых вы твор цаў сель
ска гас па дар чай тэх ні кі ў све це. 
Яго пра дук цыя прад стаў ле на 
на рын ках больш 60 дзяр жаў. 
За мя жой МТЗ ства рыў ка ля 
26 збо рач ных вы твор час цяў. Да 
кан ца гэ та га го да Мін скі трак
тар ны за вод па ста віць у Ом
скую воб ласць ка ля 30 трак
та роў. Яшчэ 90 адзі нак тэх ні кі 
пры бу дзе ў рэ гі ён у І квар та ле 
2021 го да. Та кое па гад нен не 
бы ло пад пі са на па між гу бер на
та рам Ом скай воб лас ці Аляк
санд рам Бур ко вым і ге не раль
ным ды рэк та рам МТЗ Ві та лем 
Воў кам.

Да рэ чы, Мін скі трак тар ны 
за вод пад пі саў па гад нен не і з 
Ір куц кай воб лас цю. У сель скай 
і ляс ной гас па дар ках Ір куц кай 
воб лас ці вы ка рыс тоў ва ец ца 
ка ля 8 ты сяч тэх ні кі, якую вы
пус кае МТЗ. Каб мець маг чы
масць яе ра ман та ваць, у тым 
лі ку і ка пі таль на, на тэ ры то рыі 
Ір куц кай воб лас ці збі ра юц ца 
ад крыць не каль кі стан цый тэх
ніч на га аб слу гоў ван ня. МТЗ 
не су праць ства рыць у ад ным 
з ра сій скіх рэ гі ё наў на ват ра
монт ны за вод.

Пад час фо ру му най больш 
ак тыў ны мі бы лі наф та хі міч
ныя ар га ні за цыі. На прык лад, 
“Бел наф та хімРОС” пад пі саў 
кант рак ты на па стаў ку пра
дук цыі ар га ні за цы яй кан цэр
на “Бел наф та хім” на агуль ную 
су му 61 міль ён до ла раў. “Ма

гі лёў валак но” да мо ві ла ся з 
“Аван гар дам”, які зна хо дзіц ца 
ў го ра дзе Тос на Ле нін град скай 
воб лас ці, на па стаў ку по лі эфір
на га ва лак на на су му 30 міль ё
наў до ла раў.

Па між Мін скай воб лас цю і 
рэ гі ё на мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
за клю ча ны 42 да мо вы аб су
пра цоў ніц тве. Шмат та кіх да ку
мен таў пад пі са на на ра ён ным 
уз роў ні. У асноў ным Мін ская 
во бласць па стаў ляе ў Ра сію аў
та ма бі лі і кам плек ту ю чыя, ле
ка выя прэ па ра ты, срод кі аба ро
ны рас лін. За пер шае паў год дзе 
гэ та га го да аб’ ём знеш не ганд
лё ва га та ва ра зва ро ту Мін скай 
воб лас ці і Ра сіі пе ра ўзы шоў 
2 млрд руб лёў.

Пад час форуму бы лі пад пі
са ны і па гад нен ні па між Ура
дам Бе ла ру сі і вы ка наў чы мі 
ор га на мі ўла ды суб’ ек таў Ра сіі: 
Баш кар та ста на, Ка бар дзі на
Бал кар скай Рэс пуб лі кі, Рэс пуб
лі кі Ко мі, Са мар скай воб лас ці, 
Яма лаНя не цкай аў та ном най 
акру гі і Ад мі ніст ра цы яй Кур
скай воб лас ці. Су пра цоў ніц тва 
бу дзе на ла джа на ў ганд лё ва
эка на міч най, на ву ко ватэх ніч
най і са цы яль накуль тур най 
сфе рах.

Да рэ чы, на вы ста ву “Бел
агра”, якая бы ла пры мер ка ва на 
да форуму рэ гі ё наў, пры еха ла 
ка ля 30 ра сій скіх кам па ній: з 
Бран скай, Вал га град скай, Ом
скай, Са ра таў скай і Ва ро неж
скай аб лас цей. На вы ста ве бы ла 
прад стаў ле на бе ла рус кая і ра
сій ская пра дук цыя. Сель ска гас
па дар чыя ар га ні за цыі так са ма 
змаг лі да сяг нуць пэў ных да моў
ле нас цяў.

Ган на Ла гун

Сумесныя праекты Беларусі і Расіі

Таш кент даў пры ту лак 
мас тач цы Яў ге ніі Па стэр нак, 
якая на ра дзі ла ся ў Ма гі лё ве

Ёсць у ста лі цы Уз бе кі ста на так зва ны 
“Ман га ла чын дво рык”. Гэ та — фак тыч
на му зей. Ці ка лі ўжо быць до сыць дак
лад ным — Клубму зей Ан ны Ахма та
вай. За сна ва ны ў 2000 го дзе. Зна хо дзіц ца 
па ву лі цы Ва сі да Ва хі да ва, 53. Тут яшчэ 
раз мя шча ец ца Рус кі куль тур ны цэнтр. 
Наз ву му зею даў адзін з вер шаў вя лі кай 
рус кай паэ тэ сы, якая зна хо дзі ла ся ў Таш
кен це ў эва ку а цыі ў Вя лі кую Ай чын ную 
вай ну… “Мангалочий дворик,/ Как дым 
твой го рек/ И как твой то поль вы сок…” 

Экс па зі цыя клу баму зея боль шай 
част кай скла да ец ца з аса біс тых ар хі ваў 
На тал лі Зай ко, якія яна пе рад ала му зею. 
У экс па зі цыю ўва хо дзяць за піс кі Ан ны 
Ахма та вай, якія яна ад ра са ва ла сва ёй 
таш кенц кай сяб роў цы Соф’і Ар ка дзеў
не Жу раў скай… І вось не каль кі га доў 
та му на зад у “Ман га ла чы ным дво ры ку” 
прай шла паэ тыч ная ім прэ за, пры све ча
ная твор час ці паэ та Ба ры са Па стэр на
ка — “Гам ле та XX ста год дзя”. Гу ча лі 
вер шы ле ген дар на га рус ка га паэ та. Бы лі 
агу ча ны і ці ка выя фак ты ўдзель ні ка мі 
той лі та ра тур намас тац кай ім прэ зы. Ся
род іх — і тое, што з Таш кен там звя за на 
жыц цё яго, Ба ры са Па стэр на ка, пер шай 
жон кі — Яў ге ніі ЛУР’Е, ці Яў ге ніі ПА
СТЭР НАК, і сы на Яў ге нія…

Яў ге нія Па стэр нак на ра дзі ла ся ў 
Бе ла ру сі, у Ма гі лё ве, 28 снеж ня 1898 

(9 сту дзе ня 1899) го да. Бы ла ад на з ча
ты рох дзя цей у сям’і гас па да ра кра
мы па пе ры і пры лад пісь ма Ула дзі мі ра 
Аляк санд ра ві ча Лур’е (1865–1943) і 
хат няй гас па ды ні Аляк санд ры Мі ка ла
еў ны Лур’е (1870–1928). У 1916 го дзе 
Яў ге нія за кон чы ла гім на зію. На на ступ
ны год зда ла эк за ме ны за курс ка зён най 
гім на зіі з за ла тым ме да лём… І ра зам са 
стры еч най сяст рою Соф’ яй Лур’е па еха

ла ў Маск ву. Па сту пі ла на ма тэ ма тыч нае 
ад дзя лен не Вы шэй шых жа но чых кур саў 
на Дзя во чым По лі. У 1918 го дзе за хва
рэ ла ту бер ку лё зам і вяр ну ла ся ў Ма гі
лёў. Пас ля ра зам са стры еч най сяст рой 
Со няй Мей льман па еха ла на ля чэн не ў 
Крым.

У 1919 го дзе ўся сям’я Лур’е пе ра
еха ла з Ма гі лё ва ў Пет ра град. Яў ге нія з 
да па мо гай му жа сва ёй ста рэй шай сяст
ры Аб ра ма Мін ца ўлад ка ва ла ся кур’ е рам 
у Смоль ны. Праз не ка то ры час пе ра еха ла 
ў Маск ву. І па сту пі ла ў ву чы лі шча жы
ва пі су, леп кі і дой лід ства ў май стэр ню 
Штэй нбер га і Кан ча лоў ска га. На га да ем 
пра гэ тых май строў ха ця б кры ху… Эду
ард Ан то на віч Штэй нберг на ра дзіў ся ў 
1882 го дзе ў Аст рож ску Ва ро неж скай 
гу бер ні. Па сту піў у ву чы лі шча жы ва
пі су, леп кі і дой лід ства. Ву чыў ся ў Ва
лян ці на Ся ро ва. Пас ля па дзей 1905 го да 
Ся роў, ма ты ву ю чы тым, што рас стрэ лам 
кі ра ваў вя лі кі князь Ула дзі мір Аляк санд
ра віч, які ад на ча со ва быў і прэ зі дэн там 
Ака дэ міі мас тац тваў, вый шаў са скла ду 
Ака дэ міі і так са ма дэ ман стра тыў на па
кі нуў Мас коў скае ву чы лі шча. Сле дам 
за на стаў ні кам ву чы лі шча па кі нуў і Эду
ард Штэй нберг, і яшчэ шмат хто з вуч
няў. Ра зам з сяб ра мі Эду ард на кі ра ваў ся 
на ву чо бу ў Еў ро пу. Праз два га ды вяр
нуў ся ў Маск ву і за вяр шыў аду ка цыю ў 
ву чы лі шчы. Як мас та ка Штэй нбер га за
раз амаль не згад ва юць, ха ця ён і ды нас
тыю мас та коў скую за сна ваў, і ства рыў 

мас тац кае ву чы лі шча ў Рас то ве… Ін шы 
масш таб у Пят ра Пят ро ві ча Кан ча лоў
ска га (1876–1956) — Ака дэ мі ка Ака дэ
міі мас тац тваў СССР, на род на га мас та ка 
РСФСР, лаў рэ а та Ста лін скай прэ міі пер
шай сту пе ні (1943)… Мас так па кі нуў 
пас ля ся бе не злі чо ную коль касць рэа ліс
тыч ных кар цін. Вось та кія бы лі на стаў
ні кі ў на шай зям ляч кі. Роз ныя і па твор
чых па зі цы ях, і па зда быт ках…

24 сту дзе ня 1922 го да Яў ге нія вый
шла за муж за паэ та Ба ры са Па стэр на ка, 
які на той час ужо быў вя до мым лі та ра
та рам. У 1931 го дзе Яў ге нія вы яз джа ла 
для ля чэн ня ту бер ку лё за ў Гер ма нію. 
Вяр ну ла ся — шлюб рас паў ся… Двум 
та лен там заў сё ды скла да на бы ло жыць 
ра зам. Па стэр нак ча каў ад Яў ге ніі боль
ша га ша на ван ня, боль шай за хоп ле нас
ці, а ёй ха це ла ся не ка то рай са ма стой
нас ці…

Па тра піў шы ў Таш кент 6 жніў ня 
1941 го да, Яў ге нія шмат пра ца ва ла. За
ста лі ся яе пра цы Таш кенц ка га пе ры я ду. 
А сын не ка то ры час ву чыў ся на фі зіч ным 
фа куль тэ це Мас коў ска га ўні вер сі тэ та, 
які зна хо дзіў ся ва Уз бе кі ста не ў эва ку а
цыі. А пас ля пай шоў на фронт. На шчас
це, вы жыў, стаў вя до мым лі та ра ту раз
наў цам. Шмат на ма ган няў пры клаў для 
да след ван ня і за ха ван ня твор чай спад чы
ны баць кі — лаў рэ а та Но бе леў скай прэ
міі, паэ та і пра за іка, аў та ра ра ма на “Док
тар Жы ва га” Ба ры са Па стэр на ка.

Алесь Кар лю ке віч

Пасяджэнне экспертнай сесіі

Пастэрнак памятаюць ва Узбекістане
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Ба рыс Па стэр нак і Яў ге нія Лур’е  
з сы нам Жэ ням, 1924 год
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“На стас ся Са за нко ва — вя
до мая у го ра дзе па эт ка, мас тач
ка, у мі ну лым цу доў ны ўрач, 
ула даль ні ца ся рэб ра на га зна ка 
“Уз на га ро да го да2014” Даў гаў
піл скай га рад ской ду мы, член 
Бе ла рус ка га та ва рыст ва “Уз
дым”.

У Даў гаў піл скім Цэнт ры 
бе ла рус кай куль ту ры (ЦБК) 
у го нар На стас сі Са за нко вай 
быў пра ве дзе ны твор чы ве
чар “Па хва лях ма ёй па мя ці”. 
Яна на ра дзі ла ся ў Бе ла ру сі, 
у вёс цы За хар ні чы По лац ка га 
ра ё на Ві цеб скай воб лас ці. Ме
ды цын скую на ву ку спа сці га ла 
на ра дзі ме: у По лац ку скон чы
ла ме ды цын скае ву чы лі шча, 
у Мін ску — ме ды цын скі ін сты
тут. На стас ся Аляк санд раў на з 
дзя цін ства ўваб ра ла лю боў да 
род най зям лі, ра зу мен не важ
нас ці і каш тоў нас ці ма лой ра
дзі мы, род най мо вы і бліз кіх 
лю дзей. А па коль кі даў но жы
ве ў Лат віі, то дзве кра і ны ста лі 
для яе ад ноль ка ва бліз кія і лю
бі мыя. “Бе ла русь — мая ду ша, 
а Лат вія — сэр ца”, — пры зна
ец ца яна ў сва іх вер шах. 

У Лат віі На стас ся Са за нко
ва жы ве з 1974 го да. У 80ыя 
га ды яна ву чы ла ся ў За воч ным 
на род ным уні вер сі тэ це мас

тац тваў у Маск ве. Пас ля гэ та
га па ча ла ма ля ваць цу доў ныя 
кар ці ны. Яе пер са наль ныя вы
ста вы час та пра хо дзяць у Даў
гаў піл се. Яна на пі са ла не каль кі 
твораў. Кні гі На стас сі Са за нко
вай ад ве зе ны ў На цы я наль ную 
біб лі я тэ ку Бе ла ру сі, у Дзяр
жаў ны му зей гіс то рыі бе ла рус
кай лі та ра ту ры (пад час ак цыі 
па збо ру лі та ра тур най спад
чы ны бе ла ру саў ва ўсім све це 
ў 2019 го дзе), у біб лі я тэ ку По
лац ка га ме ды цын ска га ву чы лі
шча, цэнт раль ную біб лі я тэ ку 
По лац ка.

Яна — не ар ды нар ная, шмат
гран ная, та ле на ві тая асо ба. 
Доў гі час пра ца ва ла ўра чом і 
сва ёй ад да най пра цай да па маг
ла ты ся чам па цы ен таў. А ка лі ў 
1993 го дзе вый шла на за слу жа
ны ад па чы нак, ад кры ла ў са бе 
но выя та лен ты: пі ша пра нік нё
ныя вер шы, за хап ля ец ца жы
ва пі сам і пля цен нем з бі се ру, і 
на ват “на ты” з кам п’ю та рам. 
На пі са ла кні гу пра ле ка выя рас
лі ны.

Ад кры ва ючы паэ тыч ны 
ве чар, кі раў ні ца Цэнт ра бе ла
рус кай куль ту ры Жан на Ра
ма ноў ская ска за ла, што Даў
гаў піл су па шан ца ва ла, ка лі 

амаль 40 га доў на зад у го рад 
пры еха ла пра ца ваць ура чом 
На стас ся Са за нко ва. Та лен ты 
і за хап лен ні аца ні ла і Ге не
раль нае кон суль ства Бе ла ру сі 
ў Даў гаў піл се. Кон сул Га лі на 
Най дзё на ва цёп ла па він ша ва ла 
юбі ляр ку і ўру чы ла ёй Га на ро
вую гра ма ту. Ад уся го сэр ца 
він ша ва лі На стас сю Аляк санд
раў ну прад стаў ні кі Праў лен ня 
бе ла рус ка га та ва рыст ва “Уз
дым”, Цэнт ра рус кай куль ту
ры, удзель ні кі ан самб ля “Ку па
лін ка” (у якім ка лісь ці спя ва ла 
На стас ся Аляк санд раў на), ка
ле гі па паэ тыч най і мас тац кай 
ні ве і пры хіль ні кі яе твор час ці. 
Яны лі та раль на “за сы па лі” яе 
квет ка мі. На ве ча ры не гу ча лі 
вы дат ныя бе ла рус кія пес ні ў 
вы ка нан ні кі раў ні цы ан самб ля 
“Пра лес кі” На стас сі Лу ка шо
нак, ха ра вой ка пэ лы “Спад чы
на”, ду э та Рэ гі ны Ро дзі ка вай і 
Тац ця ны Баг да на вай. На стас
ся Са за нко ва дзя лі ла ся ўспа
мі на мі, чы та ла шмат вер шаў 
на бе ла рус кай і рус кай мо вах, 
жар та ва ла і ра да ва ла ся не звы
чай на ду шэў най ат мас фе ры 
свя та.

Ма рыя Па мець ка,  
ме та дыст Даў гаў піл ска га ЦБК.

Фо та — Іры ны Апей на нэ.

ЗЕМЛЯКІ 

Беларусь для яе — душа,  
а Латвія — сэрца

У Беларускім доме ў Даўгаўпілсе адзначылі 90-годдзе нашай зямлячкі Настассі Сазанковай

“Дажынкі”  
на Самарскай зямлі
Багаты ўраджай са сваіх палеткаў прадэманстравалі 
вяскоўцы Чырвонаармейскага раёна Самарскай 
вобласці на “Дажынках — 2020”

Свя та пра вя лі Са мар ская рэ гі я наль ная гра мад ская ар га ні за
цыя па за ха ван ні і раз віц ці са ма быт нас ці тра ды цый бе ла рус ка га 
на ро да “Бе лая Русь” су мес на з кі раў ніц твам са до ва га та ва рыст ва 
“Но выя Са ды”. Пе рад па чат кам свя точ на га кан цэр та бы ла ар га ні
за ва на вы ста ва ўра джаю, на якой вяс коў цы змаг лі пра дэ ман стра
ваць гар бу зы, ві на град, кі ла гра мо выя пер цы, яб лы кі, зе ля ні ну ды 
ін шую га род ні ну і са да ві ну са сва іх ага ро даў. Леп шыя гас па да ры 
атры ма лі па да рун кі і дып ло мы. Вы ста ва ўра джаю бы ла ар га ні за
ва на пе рад свя точ ным кан цэр там. Вы сту па лі ўдзель ні кі ан самб ля 
бе ла рус кай пес ні “Бе лая Русь” (кі раў нік Зоя Ксян дзо ва) і ан самб ля 
Вік та ра Мы коль ні ка ва і Га лі ны Таў ста шэ е вай. Да рэ чы, мяс цо выя 
жы ха ры так са ма вы ка за лі жа дан не вы сту піць са сва і мі ну ма ра мі. 
Па ра да ва ла вы ступ лен не Але ны Якаў ле вай. Усе ар тыс ты атры ма
лі ў знак удзяч нас ці ад ар га ні за та раў па ра со ны.

Свя та за кон чы ла ся агуль ным ка ра го дам. На на ступ ны год 
“Дажынкі” будуць праведзены зноў. Бо па во се ні заў сё ды тыя, хто 
пра цуе на зям лі, ура джай збі ра юць.

Алег Ксяндзоў, 
старшыня суполкі “Белая Русь”, г. Самара

Беларусы вельмі 
ўдзячныя народнаму 
паэту Латвіі Яну Райнісу 
за падтрымку беларускай 
культуры і адукацыі

У Даў гаў піл се прай шлі 
чар го выя ве рас нёў скія Дні 
паэ зіі імя Яна Рай ні са. Кла
сі ку ла тыш скай лі та ра ту
ры, на род на му паэ ту Лат віі 
11 ве рас ня гэ та га го да споў
ні ла ся б 155 га доў з Дня на
ра джэн ня. Як быц цам сам 
Рай ніс, з’яў ля ю чы ся пры кла
дам дру жа люб нас ці і доб ра
зыч лі вас ці да лю дзей роз ных 
на цы я наль нас цяў, у чар го вы 
раз са браў ра зам усіх, хто 
лю біць паэ зію і пі ша на роз
ных мо вах. Гэ та роз на моўе 
ад люст ра ва на і ў што га до
вым, трыц ца тым па лі ку, ка
лек тыў ным збор ні ку паэ зіі 
“Dzejas dіenas”, дзе на дру ка
ва ны вер шы на ла тыш скай, 
лат галь скай, рус кай, бе ла
рус кай і поль скай мо вах.

Ян Рай ніс пад трым лі ваў 
бе ла рус кую куль ту ру і аду
ка цыю. У 20–30я га ды мі ну
ла га ста год дзя ў Лат віі пра
ца ва лі бе ла рус кія шко лы, а ў 
Даў гаў піл се — Бе ла рус кая 
дзяр жаў ная гім на зія. Яна раз
мя шча ла ся ў бу дын ку на ву
лі цы Вар ша вас, 16, дзе пра 
гэ та на гад вае ме ма ры яль ная 
дош ка, у свой час ад чы не ная 

дзя ку ю чы ста ран ням сяб роў 
бе ла рус ка га та ва рыст ва “Уз
дым”, Та ва рыст ва Лат вій ска
Бе ла рус кай са друж нас ці і ге
не раль на га кон су ла Ана то ля 
Жаў тоў ска га.

Пад час Дзён паэ зіі ёсць 
доб рыя тра ды цыі: на вед
ван не ма гі лы баць кі паэ
та Крыш’ я ні са Плі ек ша на 
на лю та ран скіх мо гіл ках 
у Даў гаў піл се і чы тан не 
там вер шаў, ус кла дан не кве
так да пом ні ка Рай ні су ка ля 
Даў гаў піл ска га ўні вер сі тэ
та, а так са ма ўдзел у лі та ра

тур най ім прэ зе ка ля До ма
му зея Рай ні са ў Бер кі нэ лях 
у Даў гаў піл скім краі.

Зна ка вай па дзе яй сё лет ніх 
Дзён паэ зіі з’яў ля ец ца тое, 
што па кла дзе ны па ча так ства
рэн ню Та ва рыст ва Рай ні са. З 
іні цы я ты вай гэ та га па чы нан
ня вы сту піў рыж скі па эт Сяр
гей Пі чу гін, а даў гаў піл скія 
паэ ты і гра мад скія дзея чы 
ад гук ну лі ся на яго пра па но ву. 
На пе ра дзе нас ча кае ажыц
цяў лен не но вых ідэй, звя за
ных з імем Яна Рай ні са.

Ста ні слаў Валодзька

Райніс падтрымліваў 
беларускую культуру 

Ян Райніс і Янка Купала (у цэнтры),  
а таксама пісьменнікі з “Узвышша”

Самадзейныя артысты выступаюць на імправізаванай сцэне

Настасся Сазанкова на юбілейным вечары

Настасся Аляксандраўна раней спявала ў ансамблі 
“Купалінка”. На фестывалі “Браслаўскія зарніцы”, 2001 г.

СЛЕД НА ЗЯМЛІ ВЕСТКІ З СУПОЛАК
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
А што Люд мі ла яў на “ка пае за ла тую 

жы лу”, ства ра ю чы аван тур напры год
ніц кія ра ма ны, свед чаць фак ты. У 2015м 
дру гую кні гу се рыі “Аван ту ры сту ды ё
зу са Вы рві ча” да свед ча ныя лю дзі аб ра лі 
“Кні гай го да – 2015”, ла дзіў пра ект Бе
ла рус кі ПЭНцэнтр. Праз год зга да ная 
се рыя ра ма наў увай шла у ТОП5 кніг 
аў та раўжан чын ад Вы да вец ка га до ма 
“Звяз да”. У 2017м за ра ман “Аван ту
ры Пра нці ша Вы рві ча, здрад ні ка й кан
фе дэ ра та” (чац вёр ты ў се рыі) Люд мі ла 
Руб леў ская ўга на ра ва ная На цы я наль
най лі та ра тур най прэ мі яй у на мі на цыі 
“Най леп шы пра за іч ны твор”. А ле тась 
пя ці кніж жа ўвай шло ў «”Топ10” най
леп шых кніг ча соў бе ла рус кае не за леж
нас ці» па вод ле пар та ла Onlіner.by. І, 
спа дзя ем ся, ужо не за га ра мі прэм’
е ра кі на стуж кі “Аван ту ры Пра нці ша 
Вы рві ча”, зня тае па вод ле тво раў пісь
мен ні цы.  

— Люд мі ла, ва шы “Аван ту ры Пра-
нці ша Вы рві ча” з ча го вы рас та лі, з яко-
га зер ней ка?

— З тых ма тэ ры я лаў, якія пра чы та ла 
ды й са ма на пі са ла пра ХVІІІ ста год дзе. 
Аба вяз ко ва зга даю кні гу Ада ма Маль дзі
са “Бе ла русь у люс тэр ку ме му ар най лі та
ра ту ры XVІІІ ста год дзя: на ры сы по бы ту 
й звы ча яў”. Ёй, да рэ чы, у свой час нат
хняў ся і Ула дзі мір Ка рат ке віч. І, на коль кі 
ве даю, па яго най прось бе Адам Во сі па
віч кніж ку й пі саў. А гэ тыя двое бы лі ў 
сяб роў стве. Дык вось, я на пі са ла шмат 
ар ты ку лаў пра пер сон тае эпо хі. Па глыб
ля ю чы ся ў той час, зра зу ме ла: мне вель
мі ха це ла ся б і са мой там па жыць. І быў 
пра ме жак ча су між дву ма ра ма на мі ма і
мі, сур’ ёз ны мі. Пры кі ну ла: што за сю жэт 
я маг ла б узяць, але менш кры ва вы й на
пру жа ны. А пі са ла пе рад тым пра 1937ы 
год. І вы ра шы ла на пі саць лё гень кую апо
весць, ары ен та ва ную на пад лет каў, з май
го лю бі ма га ХVІІІ ста год дзя. А як толь кі 
з’я ві ла ся за ду ма, то ад ра зу пры ду маў ся 
й Вы рвіч. Гэ та, як мне ба чы ла ся, ты по вы 
та кі бе ла рус кі хло пецпрай дзі свет. Бо ў 
мя не ж ад ра зу ары ен та цыя бы ла на лёг
касць. Гэт кі плу таў скі ра ман, як вы зна ча
юць жанр па доб ных тво раў да след чы кі. 
А мож на ска заць: прай дзі свец кі ра ман.

— Ну а Баў тра мей Лёд нік да Пра н-
ці ша Вы рві ча пры цяг нуў ся?

— Му сіць, так. Твор за ду ма ны быў як 
не вя ліч кая апо весць, у кож ным раз дзе ле 
якой Вы рвіч бу дзе су стра кац ца з но вы мі 
пер са на жа мі. Тыя пра ек та ван ніраз ва
жан ні бы лі мо жа ў 2009м ці 2010м го
дзе. І дру гі пер са наж пры ду маў ся не ад
ра зу. Ён спа чат ку з’я віў ся як эпі за дыч ны, 
на адзін раз дзел: ста ры, сі вы, звяг лі вы 
за рка вед, аст ро лаг, ал хі мік. Па ча ла пі
саць апо весць ды кі ну ла, бо мя не за ха піў 
но вы сю жэт: цяж кі, звя за ны з су час нас
цю й ча сам ста лін скіх рэ прэ сій. Так што 
вяр ну ла ся да рас па ча тае апо вес ці ўжо як 
за кон чы ла той ра ман. Бо я ўсё ж та кі звы
чай на імк ну ся да роб лі ваць рас па ча тае.

— Зна чыць, у све це воб ра заў не блу-
ка юць на раз да рож жах ва шыя ге роі, 
не вы ка наў шы мі сію, пры зна ча ную ім 
па вод ле твор чай за ду мы аў та ра…

— Ду маю, яны й са праў ды не ў крыў
дзе на мя не. Дык вось, Лёд нік у дру гі за
ход мой у плынь апо вес ці на быў но выя 
ры сы. Я пе ра асэн са ва ла яго, і Баў тра мей 
стаў до сыць ма ла дым, з бай ра ніч ным ха
рак та рам: гэт кі рэ флек су ю чы ін тэ лі гент. 
І як толь кі тое бы ло зроб ле на, то і ўтва
рыў ся моц ны тан дэм. І та ды ўсё пай шло! 
Пры чым на столь кі жы вень ка, ні бы та ге
роі адзін ад на го даў но ча ка лі, ды за мест 
апо вес ці вы пі саў ся ра ман. За ней кім па
ва ро там сю жэ ту я ўба чы ла: апо вес ці гэ
тым двум цес на ва та. Як і ў ары ен та цыі 
тво ра на пад лет каў. Та му й пе ра ста ла 
на мо ладзь ары ен та вац ца, пі са ла для ся
бе й для ўсіх, ка му тое бу дзе ці ка ва.

— Неш та з рэ аль на га сы на Мак сі ма 
спіс ва лі, “вы хоў ва ю чы” вір ту аль на га 
Пра нці ша Вы рві ча?

— Мае дзе ці, вя до ма ж, ней кім чы нам 
уплы ва юць на тое, якім вы піс ва ец ца ге
рой. Да рэ чы, Мак сім з Ве ра ні кай з дзя цін
ства ў мя не бы лі гэт кі мі пад до след ны мі 
тру сі ка мі. Ка лі штоне будзь пі са ла — ра
ма ны свае, апо вес ці, каз кі — то на па чат
ку ім рас каз ва ла ней кі раз дзел, ка
лі мы з імі не дзе гу ля лі. 

Яны ўваж лі ва слу ха
юць, а я по тым рас ка за нае за

піс ваю. Ары ен та цыя на кан крэт ных чы та
чоўслу ха чоў мне да па ма га ла ў твор час ці. 
А ка лі дзе ці вы рас лі, то гэт кая схе ма пе
ра ста ла пра ца ваць: у іх ужо не заў сё ды 
ёсць ча су, каб мя не слу хаць (смя ец ца). 
У да дзе ным жа вы пад ку, як пі са ла пер
шую част ку — а там у мя не пай шоў экшн, 
ар тэ фак ты, стым панк… — і ма ёй кам пе
тэн цыі для та го, каб усё тое адо лець, ужо 
бра ка ва ла. Рас па ча ла ўлас ныя да след ван
ні, да та го ж і ра і ла ся з сы нам, які на той 
час ся дзеў ва ўсіх кам п’ю тар ных гуль нях, 
квэс тах, дзе па доб ныя мо ман ты ўжо бы
лі хоць ней кім чы нам па зна ча ныя, на
ма ца ныя. І вось сынта й да па ма гаў мне 
пры ду маць: як вы крас ці Са ла мею з ве жы 
Слуц ка га зам ка.

— Сю жэт рас пра цоў ва лі ра зам?
— Хут чэй ме ха нізм вы кра дан ня. Пра

дум ва лі: як тое мож на зра біць.
— У ад ным з вод гу каў на ра ман Ак-

са на Бяз леп кі на пі ша, што вы ро бі це 
вы клік су час най без ду хоў нас ці, жорст-
кас ці, цям не чы ў лі та ра ту ры, па каз-
ва ю чы вы са ка род насць, па тры я тызм, 
сва бо да люб ства пры го жых лю дзей. Вы 
спра ба ва лі ўклас ці ў ге ро яў ра ма на ўсё 
леп шае, што ёсць у на шай на цыі? Ці гэ-
та толь кі не ка му так ба чыц ца?

— Па чы наць пі саць з па фа сам што б 
там ні бы ло — гэ та згуб на па са мой за ду
ме. А без гу ма ру та кое і ўво гу ле б не чы
та ла ся, і не ме ла б та ко га роз га ла су.

— Вы ча сам з Вы рві ча яў на па смей-
ва е це ся…

— А не толь кі з яго — з усіх! На ват і аў
тар з аў та ра па смей ва ец ца: ёсць та кія ўста
вач кі ў тэкс це. У мя не ў свой час вы пі са
ла ся та кая пра ца: ар хе тып га лоў на га ге роя 

ды ася род ка яго іс на ван ня — у ча со пі се 
“Род нае сло ва” быў ар ты кул на дру ка ва ны.

— Іван: З ча су 90-х, з “Род на га сло-
ва” па мя таю, як рых та ваў да дру ку ва-
шыя агля ды твор час ці ма ла дых бе ла-
рус кіх паэ таў…

— Бы ло й та кое. А сэнс ма іх да сле
да ван няў ар хе ты піч ных быў у тым, каб 
за гля нуць у бе ла рус кі на цы я наль ны міф 
і яго ныя склад ні кі. Тво рыц ца ж та кі ар
хе тып з уся го кор пу са лі та ра ту ры ў тым 
лі ку з уся го, што пры ўно сяць ту ды паэ ты, 
пра за ікі, дра ма тур гі…

— Ну і з ка зак у тым лі ку…
— Без умоў на! Ме на ві та з іх для нас і 

па чы на ец ца, мож на ска заць, той ар хе ты
піч ны свет. Мно гія склад ні кі на ар хе тып 
пра цу юць. А вось тут атры ма ла ся так, 
што мае ты по выя ге роі — гэ та спро ба 
зруй на ваць стэ рэа ты пы, якія іс ну юць на
конт бе ла ру саў. З за меж жа бе ла ру са па
ра ней ша му ба чаць як ней ка га за ня дба на
га му жыч ка ў лап цях, які крыў ду ня сець 
на пля чах сва іх…

— Аль бо на ўся ля кі вы клік знеш ня-
га све ту ка жа: мо жа так і трэ ба…

— Ды роз ныя ёсць стэ
рэа ты пы! А мае абод ва ге роі — 
то ні бы два ба кі гэ та га, як я на зы ваю, 
ар хе ты по ва га ге роя, пры чым, якія да па
ма га юць адзін ад на му. І ні як іх у ад ным 
не змес ціш. З ад на го бо ку — гэ та збяд не
лы шлях ціц Вы рвіч, у яко га ка па з ліш нім 
го на ру. Але й вы са ка род ства, і да бры ня. 
Які мо жа бул ку ў ганд ляр кі скрас ці, ка лі 
га лод ны, але ж ка лі зной дзе ка шэль, на
бі ты гра шы ма — то яго пе ра сту піць. А з 
дру го га бо ку раз ві ва ец ца ў ма іх тэкс тах 
рэ флек су ю чы ін тэ лі гент Лёд нік. Які з 
прос тых лю дзей ды, як ка жуць, сам ся
бе зра біў. Ка ра цей — асо бы абедзь ве 
скла да ныя. Са сва і мі плю са мі ды мі ну
са мі, у кож ным шмат уся го на мя ша на. І 
не толь кі леп ша га.

— Але ў глы бін най сут нас ці гэ тых 
ге ро яў ня ма под лас ці, здрад лі вас ці — 
ёсць улас ны го нар і тое, што на зы ва-
юць шля хет нас цю ду ха…

— Без умоў на.
— І ці мо жа тая ду хоў ная шля хет-

насць лю дзям, як лі чы це, пе ра да вац ца 
на ген ным уз роў ні? Ці ў боль шай сту-
пе ні гэ та вы нік на леж на га, вы са ка род-
на га вы ха ван ня ася род дзем, со цы у мам? 
Як ся бе тры маць у роз ных сі ту а цы ях, 
як па во дзіць — тое, пэў на ж, на бія уз-
роў ні не пе рад аец ца…

— У абод вух ма іх ге ро яў як раз ася
ро дак іх іс на ван ня фар міруе ха рак та ры. 
Лёд нік мог вы рас ці азлоб ле ным і гру бым 
ча ла ве кам, бо яго ны баць ка быў гар бар, 
май стар па вы ра бе скур. Меў май стэр ню 
ў По лац ку, не ра зу меў моц на га імк нен ня 
сы на да ве даў.

— У По лац ку? Дык гэ та ж, пэў на, з 
Фран цыс кам Ска ры нам у вас бы лі пэў-
ныя алю зіі?

— Аба вяз ко ва (смя ец ца).
— Праў да, баць ка бе ла рус ка га пер-

ша дру ка ра, ка жуць, быў спа лу ча ны з 
ку пец кім са слоў ем, з біз не сам — але ж 
так са ма са ску ра мі…

— А баць ку май го ге роя вель мы зла
ва ла, што ў Бут ры ма бы ла алер гія на пах 
ску ры: ён увесь па кры ва ўся боль ка мі ды 
не мог пра даў жаць яго ную спра ву, пра
ца ваць у той май стэр ні. Так што гэ та быў 
та кі ня ўклюд ны, бес ка рыс ны ў гар бар скай 
спра ве на шча дак, які та му ад баць кі, акра
мя кух та лёў, ні чо га не ба чыў. Але ў Лёд
ні ка, так склаў ся яго ны лёс, бы лі по бач 
лю дзі, якія пад тры ма лі яго, да лі асве ту, 
па ка за лі ін шы лад жыц ця й спо саб мыс
лен ня. І вось тут, у гэ тым воб ра зе, я вы хо
джу на та кую рэч: па каз ваю ар хе ты по вую 
Бе ла русь як кра і ну муль ты куль тур ную. 
Муль ты кан фе сій ную. А тыя доб рыя лю дзі 
ў лё се ге ро яў — гэ та з ад на го бо ку кні гар 
Іван Рэ ніч: даб рэн ны ча ла век, аду ка ва ны, 
пра грэ сіст, хоць і тро хі экс цэнт рыч ны. А з 
дру го га бо ку — габ рэй Лей ба, ап тэ кар. І 
ся бар Іва на Рэ ні ча. Так што гэ та, мож на 
ска заць, два дзі ва кі сва іх на ро даў, якія сяб
ру юць на су пе рак усім за ба бо нам.

— У іх свое асаб лі вая ду хоў ная род-
насць.

— Так. І вось ме на ві та ў тым ася род
ку Бут рым змог вы рас ці ў ча ла ве ка 

Ад ра джэн ня. Ну а Пра нці ша яго ны 
баць ка, хоць і быў п’ян тос ды бу яш 

на ўвесь па вет, — ён сы на за гар та ваў, 
ды яшчэ як! У Маль дзі са я пра чы та

ла, што дзя цей шлях ты, вы хоў ва ю чы, 
бу дзі лі ча сам стрэ лам у столь па ся род 

но чы. Гэ та каб не рас лі спе шча ны мі. Ды 
па сы ла лі тое ма лое дзі ця ноч чу на по ле 

са рваць не каль кі ка лас коў і пры нес ці. Каб 
ні чо га не ба яў ся гэ ты ча ла век у жыц ці. 
То праў да бы ло. Пра нціш уз рас таў ся род 
вяс ко вых дзя цей — як не ка то рыя з тых, 
хто ў ХІХ ста год дзі па чаў збі раць бе ла рус
кі фальк лор. А то бы лі пер шыя бе ла рус кія 
фальк ла рыс тышлях ці цы. З ад на го бо ку з 
вяс ко вы мі дзець мі ў яго бы ла дыс тан цыя, 
бо на ву чаў баць ка: ка лі не шлях ціц ця бе 
штур ха не, уда рыць, то ты ма еш пра ва яму 
ру ку ад ся чы. І ўво гу ле на мес цы за біць. Да 
таго ж баць ка пры му шаў тых дзе так вяс ко
вых, якія гу ля лі з Пра нці шам, пас ля ца ла
ваць хлоп чы ку руч ку. І дзя ка ваць, што па
ніч зра біў лас ку з імі па гу ляць. А з другога 
боку Пра нціш быў апра ну ты гэ так жа, як 
яны, та кі ж ба са но гі й вы во зіў з баць кам 
на по ле во зам гной. 

Вось так з ма ла лец тва й фар міра ва ла
ся ў ча ла ве ка шля хец ка га са слоўя па чуц цё 
го на ру. Але тое са слоўе зня ва жа на бы ло 
ў ча се са вец кай пра па ган ды. Зрэш ты, ра
зу мен не та го, што тая бы ла за са цы яль ная 
з’я ва, стра ці ла ся й ра ней. А гэ та ж бы ло 
са слоўе ва я роў, аба рон цаў Ай чы ны. Гэт
кіх бе ла рус кіх са му ра яў. Да рэ чы, я шмат 
у чым ба чу ў ня пі са ным ко дэк се го на ру 
тых сва іх шлях цю коў па ра ле лі з са му рай
скім ко дэк сам. І ў на шых прод каў як што 
якое зда ра ла ся — ад ра зу бы ло ру шэн не, 
вы ступ лен не ў па ход су праць во ра гаў. 
Які б ты ні быў, дзе б ні за спе ла бя да ця
бе — па ды май ся, ідзі ба ра ніць Ай чы ну. Бо 
го нар вы шэй за ўсё. Ма ла хто, ка неш не, 
асаб лі ва ў ХVІІІ ста год дзі, тое па мя таў: бо 
на зем лях на шых пас ля трох па дзе лаў Рэ
чы Па спа лі тай бы лі ўжо зу сім ін шыя па
рад кі. Да рэ чы, я па каз ваю, што ў тым ча се 
ра бі ла ся, і як маг на ты пра да ва лі сваю Ай
чы ну. Але ж Пра нціш Вы рвіч як раз з та го 
са слоўя, дзе, акра мя та го го на ру, і ня ма 
ўжо ні чо га. І ён вы рас з ад чу ван нем, што 
гэ та ёсць тое, што яго тры мае на зям лі. 
У тым яго ная га лоў ная вар тасць як асо бы. 
І ўвесь час мой Пра нціш Вы рвіч хва ра ві та 
гэ ты свой го нар бу дзе аба ра няць.

Гу та ры лі Іван
і Ва лян ці на Ждановічы

ды ася род ка яго іс на ван ня — у ча со пі се — Аба вяз ко ва (смя ец ца).

Раманныя авантуры 
Людмілы Рублеўскай 

Пісьменніца з новым раманам
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Але не Два рэц кай ця пер 
27 га доў, яна бе ла рус ка. Працуе 
ў Беларускім дзяржаўным музеі 
гісторыі Вялікай Айчыннай вай
ны старшым навуковым су пра
цоў нікам. Баць кі з 4 га доў ад да лі 
яе спя ваць у ан самбль “Свят кі”, 
што пры Па ла цы дзя цей і мо ла дзі 
“Зо лак” За вод ска га ра ё на Мін ска. 
З шас ці га доў яна ву чы ла ся граць 
на цым ба лах у гурт ку “Ча роў ныя 
цым ба лы” пры тым жа па ла цы. 
А ў сту дэнц кія га ды мін чан ка за
ці ка ві ла ся ка рэй скай куль ту рай. 
Пры чым усур’ ёз і глы бо ка. Па
ча ла не толь кі гля дзець ка рэй скія 
філь мы, але й га та ваць стра вы, 
тан ца ваць тан цы да лё ка га на ро
да, граць на ка рэй скіх ба ра ба нах, 
вы ву чаць ка рэй скую мо ву. Та
кое па глыб лен не ў чу жую ра ней 
куль ту ру яе, пры зна ец ца, вель мі 
ўзба га ці ла. І ў 22 га ды Але на Два
рэц кая ста ла мас тац кай кі раў ні
цай ан самб ля ка рэй ска га тан ца 
“Ары ранг”, які ство ра ны пры 
Аса цы я цыі бе ла рус кіх ка рэй цаў. 
Але ж і са “Свят ка мі” ста сун кі 
яна ні ко лі не па ры ва ла, заў сё ды 
ах вот на вы сту па ла з бе ла рус
кім гур том. Пры чым “Свят кі” з 
“Ары ран гам” ства ры лі на ват су
мес ны ну мар: бе ла рус кая пес ня 
гу чыць пад акам па не мент ка рэй
скіх ба ра ба наў.

Праз фільм — у “Ары ранг” 
У ча се су стрэ чы з Але най 

мне ха це ла ся зра зу мець, ча му 
ў па ру, ка лі бе ла ру скія хлоп цы 
й дзяў ча ты “па гля да юць” пе ра
важ на ў бок За ха ду, яна “гля
дзіць” на Ус ход. Раз ва жа ю чы 
пра тое, Але на ка за ла: бе ла рус
кая куль ту ра ўвесь час раз ві ва
ец ца па між Ус хо дам і За ха дам, 
і ёй так са ма ўлас ці выя не ка то
рыя асаб лі вас ці куль ту ры ка
рэй скай. “І ў Ка рэі, і ў Бе ла ру сі 
лю дзі пра ца ві тыя, пры яз ныя ды 
ад кры тыя. Мне вель мі па да ба
ец ца, што ка рэй цы заў сё ды пад
крэс лі ва юць сваю луч насць з 
ін шы мі. Яны час та за мест слоў 
“мой”, “мая”, “маё” ўжы ва юць 
сло вы “наш”, “на ша”, “на шы”. 
Ка жуць: “на ша кра і на”, “на ша 
сям’я”, на ват “наш та та” і “на ша 
ма ма”. І ў тым ёсць па зі тыў ны 
склад нік, менш эга із му”.

Не як, згад вае, па пра па но ве 
ад на курс ні цы па гля дзе ла ка рэй
скую гіс та рыч ную кі на стуж ку.  
Фільм — пра ка хан не, пра да чы
нен ні між людзь мі. Але на ву чы
ла ся на трэ цім кур се ў Бе ла рус
кім дзярж уні вер сі тэ це куль ту ры 
й мас тац тваў, і эк за тыч ная куль
ту ра яе за ці ка ві ла. Яе ўра зі ла ка
рэй скае на цы я наль нае адзен не. 

І ёй за ха це ла ся яго пры ме раць, 
больш да ве дац ца пра ка рэй скую 
куль ту ру з пер шых вус наў, вы
ву чыць не зна ё мую мо ву. Па ча ла 
шу каць ка лек тыў, які б прад стаў
ляў тую куль ту ру ў Бе ла ру сі. Так 
і да ве да ла ся пра “Ары ранг”. Ды 
су мня ва ла ся, ці атры ма ец ца ў 
яе так пры го жа тан ца ваць. Паз
ней адзін са сту дэн таўка рэй цаў 
БДУ пра па на ваў ёй па зна ё міц ца 
з яго сяб ра мі з ан самб ля. І Але на 
ўжо не ад мо ві ла ся.

Яе, як бы лую цым ба ліст ку, ад
ра зу “за лі чы лі” ў гру пу му зы каў, 
граць на ўдар ных. А бы ло ча ты ры 
удар ныя ін стру мен ты “Са муль на
ры”, гра лі й на ба ра ба нах “бук”. 
“Ба ра ба ніць” Але ну ву чы ла Та і
сія Но ві ка ва, якая й да гэ туль у ка
лек ты ве. Па каз ва лі май стэр ства 
й ба ра бан шчы кі з Ка рэі, якія 
пры яз джа лі ў Бе ла русь. Ма ю чы 
“цым баль ны” до свед, на ву чыц ца 
ба ра ба ніць Але не бы ло ня цяж ка. 
Паз ней но выя сяб ры пра па на ва
лі асво іць і ка рэй скія тан цы. А ў 
хут кім ча се кі раў ні ца “Ары ран га” 
Ве ра ні ка Пак, эт ніч ная ка рэ ян ка, 
вый шла за муж за ка рэй ца й па
еха ла жыць у Ка лі нінг рад. І кі ра
ваць ка лек ты вам да ве ры лі Але не 
Два рэц кай, якая на той час за кон
чы ла ВНУ, атры ма ла дып лом па 
спе цы яль нас ці “Музейная спра

ва і ахо ва гіс та рыч накуль тур най 
спад чы ны”. Пры тым бы ла за ўва
жа на яе не пад роб ная ці ка васць 
да ўся го, што звя за на з Ка рэ яй, 
яе куль ту рай, гіс то ры яй, мо вай. 
Но вай кі раў ні цы трэ ба бы ло пад
на віць ан самбль і за не каль кі ме
ся цаў пад рых та ваць вы ступ лен не 
на пля цоў ках Фэс ту на цы я наль
ных куль тур у Грод не. Пры зна ец
ца, што бо яз на тро хі бы ло ехаць 
на фэст з “не вя ліч кай ка ман дай”: 
з ба ра бан шчы каў — толь кі яны з 
Та і сі яй Но ві ка вай, ды з тан цо рак 

дватры ча ла ве кі. Але спра ві лі ся, 
і “Ары ранг” у 2015м вы сту паў 
у Грод не.

Ка рэй скае адзен не — 
усім да тва ру 

З та го ча су “Ары ранг” аб
наў ляў ся не каль кі ра зоў, у яго 
скла дзе ёсць эт ніч ныя ка рэ ян кі. 
Мно гія з іх прый шлі ў ка лек тыў 
па за пра шэн ні Кі мі Ры, кі раў ні
цы Аса цы я цыі бе ла рус кіх ка рэй
цаў (АБК). “Кі мі Дзі ну еў на лепш 
ве дае, дзе ў Бе ла ру сі жы вуць эт
ніч ныя ка рэй цы, пра па ноў вае ім 
да лу чац ца да ка лек ты ву, — га во
рыць Але на. — Ска жам, да нас 
ез дзяць з Ві цеб ска Воль га Кім 
і Ка ця ры на Ма ляў каКім. Гэ та 
ма ці з дач кой, абедзь ве ка рэ ян
кі. Ка ця ры на нядаўна пе ра еха ла 

жыць у Мінск”. Але гле да чам 
у ча се кан цэр таў не заў сё ды ўда
ец ца ад роз ніць эт ніч ных ка рэ я
нак ад бе ла ру сак, якіх ня ма ла ў 
“Ары ран гу”: на столь кі ар тыс так 
змя няе ка рэй скі на цы я наль ны 
кас цюм “хан бок”. На дзя ва ю чы 
яго пе рад вы ступ лен нем, Але на 
так са ма за ўва жае: ён і ёй да тва
ру, хоць яна й бе ла рус ка. У ім, 
ка жа, усе дзяў ча ты пры га жу ні.

Усе ка рэй скія на цы я наль ныя 
строі збе ра га юц ца ў кас цю мер
най ан самб ля. Не каль кі з іх ар

тыс ты атры ма лі сё лет няй вяс
ной: па шы ты для “Ары ран га” па 
за мо ве Мін куль ту ры Бе ла ру сі. 
“Хан бок” да слоў на пе ра кла да ец
ца як ка рэй скае адзен не. Паў ся
дзён ны жа но чы “хан бок” — гэ та 
жа кет“ча га ры” й доў гая спад ні
ца“чы мы”, якая й на дае ка рэ ян
кам та кі да лі кат ны вы гляд. “Для 
па шы ву “чы мы” цяж ка знай сці ў 
Мін ску па трэб ны ма тэ ры ял. Ён 
па ві нен быць лёг кім, як па пе ра, 
да та го ж тры маць аб’ ём і фор му. 
Та му да во дзіц ца шыць і ніж нюю 
спад ні цу, што да па ма гае ства
рыць пры го жы сі лу эт”, — дзе
ліц ца тон ка сця мі спра вы Але на. 
Чэш кі для тан цо рак спе цы яль на 
пры во зяць з Ка рэі. Та кіх не на
бу дзеш у мін скіх кра мах: ма юць 
ад мыс ло выя, уверх “за дра ныя 

на сы”. Та кія ж на сы і ў ка рэй скіх 
шоў ка вых туф ляў з квет ка вы мі 
ўзо ра мі “ккот сін”, у ка рэй скіх 
на скоў “па сон” або “чо кі”.

На цы я наль ныя строі, на бы тыя 
ра ней, ар тыст кі ра ман ту юць са мі. 
Бы вае, што й шы юць. Не ка то рыя 
жа но чыя га лаў ныя ўбо ры па шы ла 
ма ма Але ны. Ка пя люш для кі сэн, 
ка рэй скіх ар тыс так, ляжыць у кас
цю мер най на від ным мес цы. Кі сэн 
бы лі нось бі та мі ка рэй скай куль ту
ры ў мі ну лыя ча сы. Яны бы лі вель
мі аду ка ва ны мі, пры го жа тан ца ва
лі. Іх тан цы сён ня раз вуч ва юць і 
ў “Ары ран гу”. По бач з ка рэй скім 
адзен нем збе ра га юц ца й ба ра ба
ны. Ся род іх “чан гу” — у фор ме 
пя соч на га га дзін ні ка, сім ва лі зуе 
дождж і 12 ме ся цаў го да. Вя лі
кі круг лы ба ра бан “бук” — гэ та 
сім вал хмары і ча ты рох пор го да. 
Тан цо ры час та вы хо дзяць на сцэ
ну з ма лень кім руч ным ба ра ба нам 
“со га”. Ёсць не вя ліч кі руч ны гонг 
“квен га ры”, а так са ма вя лі кі мед
ны гонг “чын”. Там жа ля жаць і 
на жы “ком”, якія бліс ка юць у вя
до мым ка рэй скім тан цы з на жа мі 
“Ком му”. Ён ёсць і ў рэ пер ту а ры 
тан цо рак “Ары ран га”.

Бе ла рус кая пес ня 
пад ка рэй скія ба ра ба ны 

Но выя для “Ары ран га” ка
рэй скія тра ды цый ныя тан цы 
дзяў ча ты ву чаць па ві дэа за пі сах, 
што ёсць у ан самб лі. У тым да па
ма гае ін тэр нэт: там ёсць ня ма ла 
аў тар скіх апра цо вак ка рэй скіх 
на род ных тан цаў. “Мы імк нем
ся вы ка рыс тоў ваць мо ву, ру хі 
ме на ві та тра ды цый на га тан ца. 
Але ў ха рэа гра фіч ную кам па зі
цыю, ма лю нак тан ца ста ра ем ся 
пры ўно сіць но выя эле мен ты. 
Час та ска ра ча ем тра ды цый ныя 
тан цы й па кі да ем са мае ці ка
вае. Бе ла рус кая куль ту ра больш 
ды на міч ная, і ка рэй скія тан
цы ў ня змен ным вы гля дзе на
шым гле да чам мо гуць пад ацца 
за над та доў гі мі”, — рас каз вае 
Але на. Па воль ныя ка рэй скія 
ру хі ар тыст кі ме та дыч на ад пра
цоў ва юць на рэ пе ты цы ях ка ля 
люс тэр ка. У рэ пер ту а ры — узо
ры ка рэй ска га пры двор на га, на
род на га, ры ту аль на га й но ва га 
тра ды цый на га тан цаў, аў тар скія 
тан цы су час ных ка рэй скіх ха
рэо гра фаў.

І, як ужо га ва ры ла ся, ар тыс
ты прад стаў ля юць іг ру на ча
ты рох удар ных ін стру мен тах 
“Са муль на ры”. Гэ ты жанр іг
ры быў ство ра ны па раў наль на 
ня даў на, у 70я га ды мі ну ла га 
ста год дзя. Ён спа лу чае тра ды
цыю на род на га мас тац тва з да
сяг нен ня мі су час най удар най 
шко лы. Але на Два рэц кая, якая 
ва ло дае май стэр ствам іг ры 
на ба ра ба нах, рас ка за ла, што 
ка рэй скі на род лю біў су пра ва
джаць ба ра бан ны мі гу ка мі свае 
пес ні й тан цы. Да рэ чы, апош
нія та му й бы лі больш ды на
міч ны мі ў ад роз нен не ад пры
двор ных.

Іг ру на ка рэй скіх ба ра ба нах 
му зы кан ты “Ары ран га” змаг
лі спа лу чыць і з бе ла рус кі мі 
тра ды цый ны мі спе ва мі гур та 
“Свят кі”, у якім Але на Два рэц
кая па чы на ла твор чы шлях. Экс
пе ры мент удаў ся! Упер шы ню 
бе ла рус кая пес ня “Ой, на го
ры…” з го мель ска га Па лес ся 
пра гу ча ла пад акам па не мент 
ба ра ба наў “бук” на свят ка ван
ні 20год дзя ан самб ля “Свят кі” 
ў 2017 го дзе. То быў па да ру нак 
Але ны яе бы лой на стаў ні цы са 
“Свя так”, На тал лі Мі ка ла еў
не Бу ліц кай. Мно гія яе твор чыя 
зна ход кі Але на вы ка рыс тоў вае 
ў сва ёй пра цы. Бе ла рус кая на
род ная пес ня гу ча ла пад уда ры 
ка рэй скіх ба ра ба наў і на ім прэ зе 
“Ка рэя — Бе ла русь: фес ты валь 
друж бы” ў 2018 го дзе. Яго зла
дзі ла Ам ба са да Паўд нё вай Ка рэі 
ў Бе ла ру сі.

Але на Два рэц кая не за бы
вае да ро гу ў “Свят кі”, дзе вы
хоў ва ла ся з ма лен ства. Хоць і 
за ха пі ла ся ка рэй скай куль ту рай 
так, што па ча ла прад стаў ляць яе 
на дзяр жаў ным уз роў ні, але ж 
і бе ла рус кія пес ні не за бы вае. 
Яна і сён ня мо жа на дзець бе ла
рус кі строй, каб вый сці на сцэ ну 
з фальк лор ным ка лек ты вам. Яе 
сэр цу бліз кія і ка рэй скі ба ра бан, 
і бе ла рус кія цым ба лы.

Мас тац кі ка лек тыў “Ары
ранг” Аса цы я цыі бе ла рус кіх 
ка рэй цаў — не ад на ра зо вы дып
ла мант Рэс пуб лі кан ска га фес
ты ва лю на цы я наль ных куль
тур. Мае спе цы яль ны дып лом 
ЮНЭС КА за раз віц цё на цы
я наль най куль ту ры, дып ло мы 
мінскіх фес ты ва ляў “Яд нан не” 
і “Со неч ны птах”.

Ган на Ла гун

І ка рэй скі “хан бок” бе ла рус кам да тва ру 
Але на Два рэц кая з дзя цін ства зай ма ла ся бе ла рус кі мі тра ды цый ны мі спе ва мі. Але 
змя ні ла сцэ ніч нае амп луа: пяць га доў ужо кі руе ан самб лем ка рэй ска га тан ца “Ары ранг”.

Артысты “Арыранга” на фестывалі нацыянальных культур 
у Гродне ў 2018 годзе (А. Дварэцкая справа)

Танец з веерамі “Пучэчум”

Алена Дварэцкая выконвае танец з барабанамі 
“Чангучум”. Мінск, 2016 год

“Парны танец”. 
Дзень карэйскай 
культуры ў Мінску, 
2018 год
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Кні га “Над Нё ма нам” бы ла 
вы да дзе на ў се рыі “Бе ла рус кі 
кні га збор” Вы да вец кім до мам 
“Бе ла рус кая на ву ка”. Пе ра клад 
ра ма на і на вел, зме шча ных у гэ
тай кні зе, здзейс ніў вя до мы дып
ла мат, пе ра клад чык, пісь мен нік і 
кры тык Ана толь Бу тэ віч. Кні га 
на ліч вае 832 ста рон кі і аздоб ле на 
фо та здым ка мі. Прад мо ву да яе 

на пі са ла да след чы ца твор час ці і 
жыц цё ва га шля ху Элі зы Ажэш кі, 
га лоў ны рэ дак тар ча со пі са “Ма
ла досць” Свят ла на Во ці на ва.

У ве рас ні ў Му зеі гіс то рыі 
бе ла рус кай лі та ра ту ры ад бы ла
ся прэ зен та цыя гэ та га ўні каль
на га вы дан ня. Пры сут ні ча лі 
ама та ры лі та ра ту ры і тыя, хто 
спры чы ніў ся да вы дан ня кні гі. 
На пры кан цы прэ зен та цыі Ана
толь Бу тэ віч па да ра ваў кні гу 
“Над Нё ма нам” ды рэк та ру му
зея Мі ха і лу Ры ба ко ву: ця пер 
яна ў му зей ных схо ві шчах. На
огул, кож ны з гас цей ве ча ры ны 
змог на быць кні гу з аў то гра фам 
пе ра клад чы ка.

Гэ та не пер шы твор Элі зы 
Ажэш кі, які вый шаў у се рыі “Бе

ла рус кі кні га збор”. У 2000 го дзе 
вы да вец тва “Бе ла рус кая на ву
ка” вы пус ці ла ад на том нік пісь
мен ні цы, дзе бы лі на дру ка ва ны 
тэ ма тыч на звя за ныя з Бе ла рус
сю апо вес ці “Хам”, “Дзюр дзі”, 
“Ні зі ны” і вя лі кі на рыс “Лю дзі 
і квет кі над Нё ма нам”. На вя лі кі 
жаль, зза аб ме жа ва нас ці кні гі ў 
яе не ўвай шоў ра ман “Над Нё
ма нам”.

З Бе ла рус сю жыц цё і твор
часць вя до май Элі зы Ажэш
кі звя за ны цес ны мі су вя зя мі. 
На ра дзі ла ся яна на Га ра дзен
шчы не. Ма ла досць сваю пісь
мен ні ца пра вя ла на Па лес сі: 
яна ра на бы ла вы да дзе на за муж 
за па ме шчы ка Пят ра Ажэш ку і 
жы ла ў яго ма ёнт ку Люд ві на ва 

(сён ня — Дра гі чын скі ра ё н). 
Пісь мен ні ца пры ма ла ак тыў
ны ўдзел у паў стан ні 1863–
1864 га доў. Вод гул ле паў стан ня 
ад чу ва ец ца ў яе цык ле на вел 
“Glorіa vіctіs” — “Сла ва пе
ра мо жа ным”. Не па збаў ле ны 
ма ты ваў паў стан ня і яе буй ны 
ра ман “Над Нё ма нам”, ство ра
ны ў 1887 го дзе, у якім апі са ны 
быт і жыц цё бе ла рус кіх ся лян, 
і па дзеі, што з даў ніх ча соў ад
бы ва лі ся на Га ра дзен шчы не. 
Апош нія га ды пісь мен ні цы 
прай шлі так са ма ў Га род не, дзе 
яна па мер ла і бы ла па ха ва на. 
У су час ным Грод не імем Элі
зы Ажэш кі на зва на ад на з ву ліц,  
там уста ля ва ны пом нік, зна хо
дзіц ца яе дом — му зей. Фа лі янт 

вы пу шча ны як раз у 110год дзе 
па мя ці пісь мен ні цы: яна па мер
ла роў на 110 га доў та му, 18 мая 
1910 го да.

Ля вон Це леш, г. Дзяр жынск
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“Голас Радзімы”: 65 гадоў!

КНІЖНАЯ ПАЛІЦА

CПРАДВЕЧНАЕ 

На тат кі пра тое род нае,  
што на заў сё ды з на мі  
ва ўсе ча сы 

Тры но га жыц ця… Га да ва лая 
тры но га… Ка ла сіс тае жыц цё… 
І та кія за га лоў кі я пе ра бі раў да 
сва іх на тат каў, па куль не знай
шоў па трэб ны. І ба чыц ца мне 
яск ра ва тая не за быў ная кар ці
на — да рэ чы, на Па лес сі ра ней 
асаб лі ва па шы ра ная. Гэ та ця пер 
усю ды на па лях тэх ні ка пра цуе, 
і лю дзей не ві даць: яны ўнут ры 
ка бін кам бай наў, трак та роў, ма
шын. Мік ра клі мат, кам форт на ў 
лю бую па ру го да. Ра ней жа пра
ца на зям лі бы ла зу сім ін шай.

Згад ваю сваё дзя цін ства ў 
вёс цы Га ры ва да, што ў Рэ чыц
кім ра ё не Го мель шчы ны. Там 
я браў ся ў сі лу, ба бу ля род нень
кая мя не лю ля ла, па куль мам ка 
на хлеб за раб ля ла. Ка лі пад
рас таў, то ба чыў, як за ха та мі, 
на пры вяс ко вай ні ве па чы на ла
ся жні во. Жан чы ныжней кі, па
вя заў шы бя лю сень кія хус цін кі 
(ві даць, каб га ла ву сон ца не на

пя ка ла), сяр па мі жа лі спе лае 
жы та. Вя за лі ў сна пы — і на ва
чах змень ва ла ся ні ва ад жыт нё
вых ба бак: так на зы ва ец ца, ка лі 
хто не чуў, ча со вая кан струк цыя 
са сна поў. Ка лі яны тро хі пад
сы ха лі, то сна пы ў гум ны зво
зі лі. Ка лі ж з’я ві лі ся ма ла тар ні, 
то і ў по лі ма ла ці лі.

У пас ля ва ен ную па ру са дзі
каў дзі ця чых у на шых па лес кіх 
мяс ці нах не бы ло. А дзет кі на
ра джа лі ся. То доб ра, ка лі бы лі 
ў ка го ба бу лідзя ду лі: гэ та быў 
іх ні па сіль ны кло пат — да гля
даць не маў лят. А ў ка го не бы
ло, то дзе ж па кі нуць? І бра лі 
яго ма ла дзі цы з са бой, на хлеб
ную ні ву. Ра бі лі муж чы ны спе
цы яль ныя тры но гі з драў ля ных 
кі ёўкруг ля коў. Іх так са ма жан
чы ны нес лі з са бой. Ста ві лі дзе 
на зжа тай мяс цін цы, на по чап
ках пры ладж ва лі не вя ліч кае 
драў ля нае ка рыт ца — і ў яго 
кла лі дзі цят ка. І каб сон ца яго 
не над та пек ла, пры ладж ва лі 
звер ху по лаг: вя лі кую тка ную 

по сціл ку. Ну а па ды
ма лі люль ку над зям
лёй — каб ні што ў яе 
не за паў зло ды ма лое 
не спу жа ла.

Вось так яно й бы
ло. Жней кі жа лі, пры
чым усе ра зам спя ва
ю чы, бо так ве ся лей 
спра ва ідзе. У на шым 
на ро дзе ж вель мі шмат 
жніў ных пе сень! Ма
лое чуе — лю дзі по бач, 
га ла сы, і та му яму спа
кой на ў па ля вой люль
цы. Ка лі ж чу лі жней кі 
плач дзі ця ці, то ма ці 
бег ла на пад мо гу: па
кор міць, па гуш кае, пя
люш ку су хую пад кла
дзе — і зноў да пра цы.

Тое По ле Жыц ця — 
на якім жан чы нам да

во дзі ла ся спрад ве ку й жы та 
жаць, і пес ні спя ваць, і дзя цей 
га да ваць — пе рад ва чы ма, у ду
шы ма ёй на заў сё ды. У сва ёй 
твор чай дзей нас ці, ро бя чы ха
рэа гра фіч ныя па ста ноў кі, я вы
ка рыс тоў ваў гэ ты шмат знач ны, 
глы бо кі воб раз на роз ных сцэ
ніч ных пля цоў ках. А мне ў свой 
час да вя ло ся за кон чыць і сель
ска гас па дар чую на ву чаль ную 
ўста но ву, дзе атры маў пра фе сіі 
трак та рыс та, кам бай нё ра. Тое 
бы ло ў 60я га ды ў Ка зах ста не, 
на ца лі не, у Ну рын скім ра ё не 
Ка ра ган дзін скай воб лас ці. Там 
на са ма ход ным кам бай не СК3 
жаў пша ні цу. А ні вы ка зах стан
скія — бяс край нія, ні бы мо ра ці 
акі ян. І быц цам плы веш па іх, 
ка лі вет рык па ка лых вае ка ла сы.

Пер шая па стаў ле ная мной 
кам па зі цыя ме ла наз ву “За ла тыя 
ка ла сы”, за тым бы ла “Жней кі 
да ра гія — сяр пы за ла тыя”. Мне 
па шчас ці ла ў сцэ ніч ным мас тац
тве ўхва ляць лю дзей вяс ко вых, 
а зям ля Ту раў ская на да ва ла сіл. 
Пры го жыя там тэй шыя тра ды
цыі аб ра да вака ра год наспеў най 
куль ту ры на заў сё ды за ча ра ва лі 
маё сэр ца. По тым і ў Мін ску на
вы кі, до свед пра цы з ар тыс та мі ад 

на ро да бы лі за па тра ба ва ныя — 
у Бе ла рус кай дзярж фі лар мо ніі, 
у На цы я наль ным ака дэ міч ным 
на род ным хо ры Бе ла ру сі імя 
Г. І. Ці то ві ча. Ды і ў Ві цеб скім 
на цы я наль ным драм тэ ат ры імя 
Яку ба Ко ла са: там удзель ні чаў як 
танц май стар у па ста ноў цы спек
так ля “Зям ля”.

А не як, у 2005м, за пра сі лі 
мя не, як знаў цу тра ды цый, паў
дзель ні чаць у здым ках на род
ных аб ра да вых дзе ян няў: За
жы нак і Да жы нак. Ві дэа фільм 
ішоў на тэ ле ка на ле Бе ла русь 3. 
Са мной пра ца ва лі рэ жы сёр 
Мі ха іл Мі ла шэў скі, апе ра тар 
Сяр гей Ян коў скі, ва дзі цельар
га ні за тар Аляк сандр Га вар ко. 
Мне та ды ўспом ні ла ся вяс ко вае 
дзя цін ства, і тая тры но га на ні
ве. Рэ кан стру я ваць ся лян скі 
жніў ны по быт мі ну лых ча соў 
нам да па мог на род ны ан самбль 
“Кры ні чань ка” До ма куль ту ры 
га рад ско га па сёл ка Ру дзенск. 
Пасвя точ на му апра ну тыя жан
чы ны прай шлі ся па яго най ву лі
цы да ка ла сіс тае ні вы. І пес ня 
гу ча ла да лё ка: “Зя лё нае жы та, 
зя лё на./ Доб рыя гос ці у мя не. 
Зя лё нае жы та пры мя жы./ Доб
рыя гос ці да ду шы”…

Спя ва лі жаў ран кі над га
ло ва мі. Жа лі жней кі, звяз ва лі 
сна пы збож жа. На ні ве ста я ла 
тры но га, і пад по ла гам ля жа ла 
дзі цят ка ма лое. Ка лі ж пла ка ла, 
то яго су ця ша ліда гля да лі — 
а яно ззя ла со неч най усмеш
кай. Як звы чай на, па за кан чэн ні 
жніў най та ла кі жней кі зла дзі лі 
агуль ны стол у по лі: ці то абед, 
ці то вя чэ ру. І дзі ця пры тым па
він на бы ла ма ту ля па тры маць 
у ру ках ды аба вяз ко ва пад няць 
уго ру. Як мне ка за лі ра ней ста
рэй шыя, да свед ча ныя ся лян кі: 
гэ та, каб і ў на ступ ным го дзе 
быў доб ры ўра джай, і як па дзя
ка Уся выш ня му за ба га тую ні ву.

Ша ноў ныя зем ля кі, су пля
мен ні кібе ла ру сы! Дзе б вы ні 
жы лі — згад вай це хоць ча сам 
ні ву ля род най вёс кі, ці тую, 
дзе прос та бы ва лі на Баць каў
шчы не. Гэ та на дае нам ду шэў
ных сі лаў, бо ў ка ла сах ша по ча 
Веч насць. У іх — са мо Жыц цё 
вы спель вае Бу ду чы ню на шу. І 
хай заў сё ды ў вас бу дзе на го да 
па ра да вац ца та му, што на зя
мель цы на шай — шчод рая ні
ва, доб ры ўра джай, і пра цу юць 
на ёй шчас лі выя лю дзі. А каб 
уз га даць, як ня прос та ра ней 
да ста ваў ся хлеб на шым прод
кам — зай дзі це ў ін тэр нэ це 
на сайт пісь мен ні ка Ва ле рыя 
Са ро кі. Там ёсць у раз дзе ле “Ві
дэа” і ві дэа фільм “Об ряд Зажин
ки”, пра які я зга даў. Маг чы ма, 
не ка му спат рэ біц ца: бо і ў бе ла
рус кіх су пол ках за меж жа ця пер 
ла дзяц ца і За жын кі, і Да жын кі.

Мі ко ла Ко таў, г Мінск 
Ад рэ дак цыі. На тым жа 

сай це пісь мен ні ка Ва ле рыя 
Са ро кі мож на па гля дзець ві
дэа фільм “Зям ля, якая дае мне 
сі лы” (2012) — пра са мо га 
Мі ко лу Ко та ва: ха рэо гра фа й 
фальк ла рыс та, га на ро ва га жы
ха ра го ра да Ту ра ва.

Жы та жаць, дзя цей га да ваць, пес ні спя ваць…

Раман “Над Нёманам” на беларускай мове
У Бе ла ру сі вый шлі з дру ку шэ дэў ры поль ска моў най пісь мен ні цы Элі зы Ажэш кі,  
ра ман “Над Нё ма нам” і цыкл на вел “Сла ва пе ра мо жа ным” на бе ла рус кай мо ве

Сялянскае майстэрства спрадвеку перадаецца з рук у рукі
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