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Доб ры сім вал. Тым больш што куль тур ныя і эка на-
міч ныя ад но сі ны па між Рэс пуб лі кай Бе ла русь і Кі та ем 
ня спын на мац не юць і пры но сяць доб ры плён. Та кі мі 
сло ва мі мож на ко рат ка пе ра даць тэ му вы ступ лен няў 
га на ро вых гас цей свя та — па сла Кі тая ў Бе ла ру сі Цуй 
Ці мі на і пра рэк та ра па на ву ко вай ра бо це Бел дзярж-
уні вер сі тэ та, ака дэ мі ка Але га Іваш ке ві ча. Іх пра мо вы 
пе рад удзель ні ка мі свят ка ван ня су пра ва джа лі ся яск-

ра вым слайд-шоу: на вя лі кім эк ра не ажы ва лі зна ка выя 
па дзеі су час най гіс то рыі Кі тая, хро ні ка раз віц ця на шых 
уза е ма ад но сін.

Юань ся оц зе мае ста ра жыт ныя ка ра ні: гэ тае свя та 
ад зна ча лі яшчэ за сот ні га доў да на шай эры. Пры чым 
за мі ну лыя ты ся ча год дзі змя ні ла ся шмат яго ат ры бу-
таў. Ня змен най за ста ла ся аба вяз ко вая пры сут насць 
ка ля ро вых ліх та роў — сім ва лаў свят ла і да бры ні. 

Ме на ві та та кі мі ліх та ра мі бы ла ўпры го жа на сцэ на 
Лі цэя БДУ. Пра кан цэрт ную пра гра му па кла па ці лі ся 
лі цэ іс ты, сту дэн ты мін скіх ВНУ і га лоў ныя нось бі ты 
свя та — кі тай скія юна кі і дзяў ча ты, якія ву чац ца ў 
Мін ску. Пес ні і тан цы, фальк лор ныя сцэ ніч ныя эцю ды 
вы ка на лі ма ла дыя мін ча не, якія вы ву ча юць кі тай скую 
мо ву.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. Фо та аў та ра.

Вас ві та е
свята ліхтароў!

Вы ка наў цы жар тоў ных кі тай скіх 
пры пе вак — сту дэн ты БДУ 
Аляк санд ра Ду да рэн ка
і Дзя ніс Ка ра я ні.

Ка ля ро выя ліх та ры ў за ле — сім вал свя та.

Гле да чы ўзна га родж ва лі апла дыс мен та мі ўсіх удзель ні каў кан цэр та. 
На пя рэд нім пла не пра рэк тар БДУ па на ву ко вай ра бо це Алег Іваш ке віч 
і па сол Кі тая ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Цуй Ці мін.

Якое ж свя та без па ка заль ных вы ступ лен няў 
май строў ба я во га мас тац тва ўшу!

Дня мі ў ста ліч ным Лі цэі БДУ гу ча лі 

він ша ван ні з тра ды цый ным кі тай скім 

свя там Юань ся оц зе. Гэ тае свя та ліх та роў 

сім ва лі зуе за вяр шэн не на ва год ніх 

ура чыс тас цяў і пе ра ход да плён ных 

буд ных дзён.

Сло вы паводле гэтай 
ня хіт рай пе сень кі Анд рэя 
Ма ка рэ ві ча вель мі 
дак лад на ад па вя да юць 
сі ту а цыі, якая ця пер 
ак тыў на аб мяр коў ва ец ца 
ў тэ ат раль ным све це: 
ку ды па дзе лі ся ма ла дыя 
рэ жы сё ры? На ву чаль ныя 
ўста но вы іх што год 
вы пус ка юць, а тэ ат ры 
стог нуць праз ад сут нас ць 
гра мат ных па ста ноў шчы каў.

Упэў не на: у Бе ла ру сі ёсць ма ла-
дыя та ле на ві тыя рэ жы сё ры. Ду маю 
на ват, што яны ёсць не та му, што іх 
ву чы лі ў ВНУ. Хоць і гэ та мае вя лі-
кае зна чэн не. Прос та, ка лі ча ла век 
за ня ўся рэ жы су рай не вы пад ко ва 
(яна сён ня паў сюд на за па тра ба-
ва на), ён, урэш це, ся бе пра явіць. 
Але ёсць аб ста ві ны, якія ў нас пе-
ра шка джа лі заў сё ды і пра цяг ва юць 
пе ра шка джаць рэа лі зоў вац ца са-
ма быт най рэ жы сёр скай асо бе.

Пер шая пры чы на: кож ны ма ла-
ды рэ жы сёр ма рыць ства рыць свой 
тэ атр, каб твор ча ўва со біць свае 
ідэі. Ад нак не так час та з'яў ля юц ца 
но выя тэ ат ры, за які мі ня ма спон са-
раў, рэ кла мы, гля дац кай ці ка вас ці. 
Гэ та вя ліз ны пад рых тоў чы пра цэс, 
для яко га не аб ход ны гро шы, па-
мяш кан не, эн ту зі яс ты і за ці каў ле-
насць афі цый ных струк тур.

Дру гая пры чы на, хут чэй, ма раль-
на га ха рак та ру. Ма ла ды рэ жы сёр 
ста віць спек такль у дзяр жаў ным 
рэ пер ту ар ным тэ ат ры і атрым лі вае 
ад моў ныя вод гу кі. Спра ва на ват не 
заў сё ды ў тым, што яго ра бо та сла-
бая або ма ла мас тац кая. Спек такль 
мо жа быць не пры ня ты праз но вую 
экс пе ры мен таль ную фор му. Праз 
«не па пад ан не» ў стыль тэ ат ра, 
не маг чы масць пра даць яго гле да-
чу, ад сут насць уза е ма ра зу мен ня 
ўнут ры тру пы па між рэ жы сё рам і 
ак цё ра мі. Як вы нік — рас ча ра ван-
не, ня вер'е ў свае сі лы, на ват сы ход 
ма ла до га рэ жы сё ра з пра фе сіі.

Тут вель мі важ на, каб ма ла ды рэ-
жы сёр не быў адзі но кім воў кам, каб 
ён быў лі да рам, у яго бы ла ар мія, 
яшчэ дак лад ней — ад на дум цы. Та-
ды ляг чэй пра бі вац ца да пе ра мо гі.

Рэ пер ту ар ныя дзяр жаў ныя тэ-
ат ры па ста ян на дэк ла ру юць сваё 
жа дан не пры няць у ка лек тыў ма-
ла до га рэ жы сё ра. Але ў іх ня ма 
маг чы мас ці і жа дан ня ча каць. Ім 
па трэб ны хут кі і, па жа да на, па спя-
хо вы вы нік. Ад нак на ват вя до мыя 
май стры ма юць пра ва на па мыл ку. 
Ма ла до му ж та ко га карт-блан ша 
не да юць. Яго пры пя чат ва юць ад-
моў най ха рак та рыс ты кай і вы піх-
ва юць.

Вя до ма, маг чы мыя пя рэ чан ні: а 
дзе аса біс тая іні цы я ты ва, дзе сі ла 
во лі, цвёр ды ха рак тар, імк нен не да 

пе ра мо гі? Не грэх на га даць, што 
пра фе сія рэ жы сё ра не з тых, якой 
мож на на ву чыць у ВНУ. Ёй мож на 
на ву чыц ца. Ёю мож на ава ло даць 
з га да мі, з на быц цём жыц цё ва га і 
твор ча га во пы ту. Ма ла ды рэ жы сёр 
мо жа быць ся рэд ня га ўзрос ту, ка лі 
за спі най са лід ны шлях по шу ку і 
зна хо дак, ве дан не ча ла ве чай псі-
ха ло гіі і ўмен не на тхніць ак цё раў, 
па вес ці за са бой.

Ця пер у Бе ла ру сі шы ро ка вя до-
мыя ў вуз кіх тэ ат раль ных ко лах не-
каль кі сур' ёз ных ім ёнаў, якія вы му-
ша ны пра ца ваць на по лі пры ват най 
тэ ат раль най спра вы. Гэ та На тал ля 
Ро дзі на, Сяр гей Ан цы ле віч, Тац-
ця на Тра я но віч. Част ка ма ла дых 
рэ жы сё раў пай шла з тэ ат ра на тэ-
ле ба чан не, у шоу-біз нес, па еха ла 
ва Укра і ну, дзе на шых заў сё ды ах-
вот на пры ма юць і за бяс печ ва юць 
ці ка вай пра цай. Ні ко му ляг чэй і 
спа кай ней ад гэ та га не ста ла, та му 
што зме на па ка лен няў — пра цэс 
не па збеж ны, і доб ра, ка лі ма ла ды 
та лент ста лее і пра яў ляе ся бе пад 
кры лом май стра.

У кож на га бы лі ма ла дыя га ды, 
пра ве дзе ныя пад кі раў ніц тва На-
стаў ні ка. Не ка то рыя пас ля з го-
на рам на зы ва юць «У мя не шко ла 
та ко га…». Ця пер, на жаль, за мест 
шмат кроп'я цяж ка ўпі саць кан крэт-
нае проз ві шча. Рэ жы сё раў у ВНУ 
даў но ўжо не ву чаць вя до мыя май-

стры, якія маг лі б па хва ліц ца тым, 
што ства ры лі і ма юць сваю шко лу. 
Час та на стаў ні кі зна хо дзяц ца з лі ку 
«збі тых лёт чы каў», ужо не здоль-
ных абу дзіць у вуч нях дзей насць 
ро зу му, умен не шу каць кан цэп ту-
аль ныя клю чы для ад крыц ця п'е-
сы. Ды і п'е сы ма ла дыя рэ жы сё ры 
час та вы бі ра юць зра зу ме лыя ім, 
без жа дан ня пра нік нуць у мі ну лае 
або чу жыя эма цый ныя і куль тур ныя 
све ты. Больш за тое, на зі раю, што 
ў ма ла дых рэ жы сё раў не як згас ла 
ці ка васць да ча ла ве ка і ін тэ ле кту-
аль ных ва ры я цый ча ла ве чай пры-
ро ды. Ёсць ана ліз улас ных пе ра жы-
ван няў, ка лі шка да ся бе, лю бі ма га. 
А да лей за кры ла ся ка ро бач ка. Ін-
шых не шка да.

Ці ка ва, што вы клю чэн ні з пра-
ві лаў у нас у Бе ла ру сі ця пер пра-
яў ля юц ца ў тэ ат рах ля лек. Маг чы-
ма, та му, што боль шасць ма ла дых 
«ля леч ных» рэ жы сё раў ву чы ла ся 
ў Аляк сея Ля ляў ска га, трэ не ра, 
які ўмее на ву чыць, пад штурх нуць 
і даць сва бо ду, каб ру хац ца да-
лей. Так сфар мі ра ва лі ся Аляк сандр 
Януш ке віч, Ігар Ка за коў, Свят ла на 
Бень.

Не пе ра стаю ча каць і спа дзя вац-
ца, што та ле на ві тая мо ладзь пра-
рве ба ры ка ды за ба бо наў і прад у-
зя тас ці і яшчэ па ка жа ся бе.

Тац ця на АР ЛО ВА
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На жаль, та-
кое зда ра ец ца. 
У кож ным амаль 
кла се (акра мя, 

мо жа, са мых па чат ко вых) заў сё ды зной-
дзец ца адзін аль бо не каль кі вуч няў, якія 
на ўро ках па вод зяць ся бе горш, чым ас-
тат нія. Пры чым, ро бяць гэ та свя до ма і 
па ста ян на…

Як на стаў ні ку на та кое рэ ага ваць?
Агуль на га рэ цэп та, вя до ма ж, не іс нуе, 

як не іс нуе і адзі най пры чы ны кеп скіх па-
во дзін вуч ня на ўро ку. Бо ўсе маг чы мыя 
пры чы ны гэ та га мож на ўмоў на па дзя ліць 
на тры гру пы.

Час та (асаб лі ва ў ма лод шых кла сах) 
вуч ні па ру ша юць дыс цып лі ну з адзі най 
мэ тай: прос та пры цяг нуць да ся бе ўва-
гу на стаў ні ка. Для іх на ват «сяр дзі тая» 
ўва га лепш, чым ні я кай. За ўва жа на: чым 
менш ува гі атрым лі вае ву чань у сям'і, 
тым боль шая ве ра год насць дрэн ных па-
во дзін на ўро ку. Але ка лі ў ма лод шых 
кла сах па ру шэн не дыс цып лі ны вуч нем 
на кі ра ва на толь кі на на стаў ні ка, то ў ся-
рэд ніх (тым больш у ста рэй шых) кла сах 
та кім вуч ням для пры цяг нен ня ўва гі па-
трэб на ўжо больш шы ро кая аў ды то рыя: 
не толь кі на стаў нік, але і ад на клас ні кі.

Дру гая пры чы на — за вы ша ная са ма-
ацэн ка і, як вы нік, імк нен не да лі дар ства ў 
кла се, імк нен не быць пер шым хоць у чым. 
З ву чо бай у та кіх дзя цей, як пра ві ла, не 
вель мі, са спор там яны так са ма не асаб-
лі ва сяб ру юць… За ста ец ца адзі ны спо саб 
са ма ўзвыш эн ня: да ка заць уся му кла су 
сваю не за леж насць ад на стаў ні каў.

Та кія вуч ні не прос та дрэн на па вод зяць 
ся бе на ўро ку. Яны ўвесь час як бы кі да юць 

вы клік, пра ва ку юць, не рэ агу юць на за ў-
ва гі, дэ ман стра тыў на і ад кры та гу ля юць 
з ма біль ны мі тэ ле фо на мі, жу юць жуй ку і 
г. д і да т. п. Спро бы на стаў ні ка хоць не як 
пе ра шко дзіць гэ тым іх дзе ян ням мо гуць 
вы клі каць у ад каз вель мі бур ную рэ ак цыю: 
ад слёз і іс тэ ры кі (гэ та час цей у дзяў чат) 
да аб раз і не пры ха ва най агрэ сіі…

І, на рэш це, трэ цяя пры чы на — эле-
мен тар ная помс та. Ву чань дрэн ны мі сва і-
мі па во дзі на мі на ўро ку быццам помс ціць 
на стаў ні ку (а час та — і ад на клас ні кам) 
за боль і крыў ду, якія на нёс яму хтось-
ці ін шы: баць ка, ста рэй шы брат, больш 
моц ны пад ле так з су сед ня га два ра. Ад-
помс ціць сва ім крыў дзі це лям пад ле так 
па куль не ў ста не, а на стаў нік — вось ён, 
по бач! Са мая па ды хо дзя чая «мі шэнь»!

Але які мі б ні бы лі са праўд ныя мэ ты 
і ма ты вы, на стаў нік па ві нен не як рэ ага-
ваць на гэ та, асаб лі ва ка лі ву чань дэ ман-
стра тыў на зры вае ўрок.

Са мае пер шае і са мае га лоў нае: кант-
ра ля ваць свае ад моў ныя эмо цыі!

А яны, эмо цыі, мо гуць біць це раз край. 
І гэ та нар маль ная ча ла ве чая рэ ак цыя, бо 
ву чань зна рок раз бу рае ву чэб ны пра-
цэс, пе ра шка джа ю чы пра ца ваць і вам, 
і кла су. Так і хо чац ца вы ка заць гэ та му 
ня год ні ку ўсё, што на ду шы на кі пе ла, а 
лепш і на огул — сха піць яго за шкір ку, 
доб ра нька так тра ся нуць…

І толь кі по тым, са спаз нен нем усвя до-
міць, што ме на ві та та кой рэ ак цыі ён і ча-
каў. І да біў ся свай го. А зна чыць, ме на ві та 
ён (а не вы) вый шаў пе ра мож цам з ва ша-
га ўмоў на га «па ядын ку». І на на ступ ным 
уро ку сі ту а цыя мож на паў та рыц ца адзін 
да ад на го…

Так што, як бы там ні бы ло, а эмо-
цыі прый дзец ца стрым лі ваць. І не толь кі 
эмо цыі…

Кпі ны ў ад каз на здзек лі вую рэп лі ку 
вуч ня так са ма не пры ба вяць вам аў та-
ры тэ ту, як і вы смей ван не яго знеш ня га 
вы гля ду, пе ра драж ні ван не ма не ры раз-
маў ляць, пры цяг нен не да ва ша га ўза-
ем на га кан флік ту ін шых вуч няў кла са, 
тым больш ін шых на стаў ні каў… Усё гэ та 
мо жа па дзей ні чаць на ней кі ка рот кі час… 
але вы нік той бу дзе, хут чэй за ўсё, ка рот-
ка тэр мі но вым…

Для па чат ку па ста рай це ся ўсвя до-
міць, ча му ву чань так ся бе па во дзіць, і 
па ста рай це ся даць яму зра зу мець, што 
вы яму не во раг, што вы ста ві це ся да яго 
з та кой жа па ва гай (і ўва гай), як і да ўсіх 
ас тат ніх у кла се. І ўсё гэ та — спа кой ным 
доб ра зыч лі вым то нам… Гэ тым вы як бы 
пе ра хоп лі ва е це іні цы я ты ву ў па ру шаль ні-
ка дыс цып лі ны: ён жа пад свя до ма ча кае 
ва шых агрэ сіў ных дзе ян няў у ад каз, а іх 
ня ма! Зна чыць, уся яго бра ва да не да-
сяг ну ла мэ ты…

Зра зу ме ла ж, да ваць па ра ды лёг ка, а 
вось што да ты чыц ца кан крэт на га іх вы-
ка нан ня…

Тут столь кі ню ан саў: і асаб лі вас ці псі-
хі кі са мо га па ру шаль ні ка, і ўза е ма ад но-
сі ны яго з ін шы мі вуч нями кла са, і стаў-
лен не да ва ша га прад ме та… Ды хі ба ж 
усё пе ра лі чыш?

І ўсё ж стрым лі вай це эмо цыі! Гэ та га-
лоў нае… А ўсё ас тат няе, як той ка заў, 
пры кла дзец ца…

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА
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Тэ ат раль нае па ля ван не Тэ ат раль нае па ля ван не   �� Дзён нік на стаў ні ка Дзён нік на стаў ні ка   ��

«ГЭ ТЫ ДЗІ ВАК
УСЁ РО БІЦЬ НЕ ТАК…» 

ХТО КА ГО?

ІІІ Між на род ны фес ты валь 
«Ула дзі мір Спі ва коў за пра шае» 
ад крыў ся ўчо ра ў Па ла цы 
Рэс пуб лі кі су мес ным кан цэр там 
на род на га ар тыс та Ра сіі Дзміт рыя 
Хва рас тоў ска га і На цы я наль на га 
фі лар ма ніч на га ар кест ра Ра сіі, 
што ўжо са мо па са бе ро біць 
па дзею ад мет най.

— Та кое ад крыц цё фес ты ва лю ста ла 
б па дзе яй не толь кі для Мін ска, але для 
лю бой кра і ны све ту, — га во рыць ма эст ра 
Ула дзі мір Спі ва коў. — З Дзміт ры ем нас 
звяз вае шмат га до вае сяб роў ства. Мы ра-
зам вы сту па лі ў Маск ве, Аме ры цы, Люк-
сем бур гу. Даў но і шчы ра лю бім адзін ад на-
го як твор цы і па-ча ла ве чы — гэ та вель мі 
важ на для су мес ных вы ступ лен няў.

— …Га доў пяць не му зі цы ра ва лі ра зам, 
та му, ка лі да ве даў ся, што ёсць та кая маг-
чы масць, ад ра зу па га дзіў ся, — пры знаў ся 
на пя рэ дад ні ад крыц ця фес ты ва лю Дзміт-
рый Хва рас тоў скі. — Тым больш што ў 
Мін ску я бы ваў шмат ра зоў, для мя не гэ та 
заў сё ды вя лі кая ра дасць — су стра кац ца 
са слу ха ча мі, якія мя не ве да юць… За раз 
у мя не пра хо дзіць тур з 21 кан цэр та, і я 
зна хо джу ся пры клад на на ся рэ дзі не. Я 
заў сё ды лю біў і люб лю кан цэрт ную дзей-
насць. Але свя до ма па дзя ліў сваю кар' е ру 
на дзве вя лі кія знач ныя па ло вы: опер-
ную і кан цэрт ную. На пра ця гу столь кіх 
га доў жыц ця мне ўда ец ца іх су мя шчаць. 
Я шчас лі вы, што ёсць маг чы масць вар' і-
ра ваць ві ды дзей нас ці, і маё твор чае «я» 
мо жа ад па чы ваць та кім чы нам.

— Але мы лю дзі сум лен ныя, і ў пер шы 
ж дзень пры ез ду Дзміт рыя ў Мінск, ня гле-
дзя чы на яго стом ле насць, мы ўжо пра-
вя лі рэ пе ты цыю, — удак лад ніў Спі ва коў.

Пас ля кан цэр та на род ны ар тыст Ра сіі 
Дзміт рый Хва рас тоў скі за тры маў ся ў Мін-

ску яшчэ на адзін дзень: дзе ля та го, каб 
сён ня даць май стар-клас для сту дэн таў 
Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі.

Што ад мет на, бе ла рус кіх ма ла дых та-
ле на ві тых му зы кан таў ад зна чае і Ула дзі-
мір Спі ва коў, які ча сам бя рэ іх да ўдзе лу 
ў свае кан цэр ты. Ра ней ува гу ма эст ра за-
слу жы лі, у пры ват нас ці, ві я лан чэ ліст Іван 
Ка рыз на, скры пач Ар цём Шыш коў і опер-
ная спя вач ка Ак са на Вол ка ва. Яе, да рэ чы, 
ад зна чыў і Хва рас тоў скі, яко му вы па ла ра-
зам спя ваць у спек так лі «Ры га ле та» ад на-
го з вя ду чых тэат раў све ту «Мет ра по лі тэн 
опе ра», што ў Нью-Ёр ку. Як вы свет лі ла ся, 
бе ла рус кая спя вач ка пра цуе з тым жа ме-
не джа рам, што і Хва рас тоў скі, які па ду мае 
пра тое, каб за пра сіць Ак са ну Вол ка ву на 
свой фес ты валь…

У пра гра ме фэс ту «Ула дзі мір Спі ва коў 
за пра шае» шэ раг ад мет ных кан цэр таў. 
Адзін з іх на зы ва ец ца «Час Ба ха», ма эст-
ра вы зна чыў для яго ўмоў ны дэ віз: «Па-
лю бі свет». На яго дум ку, Іа ган Се басць-
ян Бах — гэ та твор ца, які змя шчае ў са бе 
не адзін су свет, а шмат. Кам па зі тар і му-
зы кант са ма ад да на слу жыў Бо гу, у кан-
цэр це пра гу чаць яго тво ры на ду хоў ныя 
тэ мы, у тым лі ку са сло ва мі з На гор най 
про па ве дзі Ісу са Хрыс та. Гэ тую пра гра му 
не каль кі ра зоў да ва лі ў Фран цыі. І, што 
ці ка ва, ад ной чы на ват на эка на міч ным 
фо ру ме ў Да во се. «Свет так улад ка ва ны, 
што трэ ба пад трым лі ваць адзін ад на го, 
каб не апы нуц ца ў бес па вет ра най пра-
сто ры. Трэ ба да па ма гаць адзін ад на му 
ды хаць»,— тлу ма чыць Спі ва коў.

У Го ме лі і Ма гі лё ве прад ста вяць пра-
гра му «Час Чап лі на», з якой Мінск па-
зна ё міў ся на мі ну лым фес ты ва лі. Пры-
сут ным на гэ тых кан цэр тах на га да юць 
бес смя рот ную кла сі ку ня мо га кі но «Аг ні 
вя лі ка га го ра да» — праз му зы ку да яго. 

Пар ты ту ра бы ла рэ кан стру я ва на ў 2004 
го дзе. Мінск і Ві цебск бу дуць мець маг чы-
масць па гля дзець на «Зо рак су свет на га 
ба ле та». Яшчэ ў ад ным кан цэр це ў су пра-
ва джэн ні Дзяр жаў на га ака дэ міч на га сім-
фа ніч на га ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
вы сту піць пі я ніст Ар кадзь Ва ла дось. На 
за крыц ці ў Бел дзярж фі лар мо ніі мож на 
па чуць са ліс таў Вя лі ка га і Ма ры ін ска га 
тэ ат раў Ра сіі Ган ну Агла та ву, Ва сі ля Га-
рэ ла, Але га Куль ко.

— Геа гра фія фес ты ва лю па шы ра ец ца: 
сё ле та, акра мя Ма гі лё ва і Го ме ля, да яе 
да да ец ца го рад Ві цебск, — ад зна чае Мак-
сім Бе рын, прад зю сар і ар га ні за тар ме ра-
пры ем ства. — Мы ла дзім яго без удзе лу 
дзяр жаў ных срод каў, част ко ва за гро шы, 

атры ма ныя ад про да жу квіт коў, а так са ма 
дзя ку ю чы спон са рам. Але пры пад трым-
цы дзяр жа вы. Пра ва на здым кі кан цэр та 
ад крыц ця атры маў тэ ле ка нал АНТ.

Трэ ба ад зна чыць, што фес ты валь «Ула-
дзі мір Спі ва коў за пра шае» ла дзіц ца яшчэ 
ў Маск ве і ў фран цуз скім го ра дзе Коль ма-
ры. У Бе ла ру сі пер шыя кан цэр ты гэ та га 
фес ты ва лю ад бы лі ся ў 2010 го дзе.

Сё ле та ІІІ Між на род ны фес ты валь 
«Ула дзі мір Спі ва коў за пра шае» пра хо-
дзіць у Мін ску з 18 па 28 лю та га. На дум ку 
на мес ні ка мі ніст ра куль ту ры Бе ла ру сі Ва-
сі ля Чэр ні ка, у гэ тыя дні «цэнтр су свет най 
куль ту ры пе ра соў ва ец ца ў Мінск».

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Ак цыя, якая ад бы ва ец ца ў 
го мель скім кас цё ле На ра-
джэн ня Бо жай Ма ці, ужо 
вы клі ка ла жы вы ін та рэс у 
ін тэр нэ це. Але па куль нех та 
раз ва жае аб гэ тай іні цы я-
ты ве, жы ха ры го ра да над 
Со жам за паў ня юць ад мыс-
ло выя карт кі, каб пас ля 
смер ці сва я кі вы ка на лі іх 
во лю — да зво лі лі пе ра сад-
ку ор га наў тым, хто мае ў 
гэ тым па трэ бу. І як ка жа 
ксёндз Сла ва мір Лас коў-
скі, про башч там тэй шай па-
ра фіі, та кіх «фар му ля раў» 
хапае.

— Ідэя ўзнік ла ў вер ні ка Паў-
ла Міц ке ві ча, а ўжо пас ля на шу 
спра ву бла га сла віў да па мож ны 
епіс кап Пін скай дыя цэ зіі Ка зі мір 
Ве лі ка се лец, — уз гад вае ай цец 
Сла ва мір. — Рэ за нанс ад чу ва-
ец ца. Нам ужо тэ ле фа на ва лі з 
ра дыё, тэ ле ба чан ня. Зва ні лі го-
мель скія транс план то ла гі, якія, 
без умоў на, так са ма за ці каў ле ны 
ў гэ тай ак цыі. І вель мі пры ем на, 
што на ша іні цы я ты ва ста ла спра-
вай не толь кі ка то лі каў.

Цал кам пад трым лі вае жа-
дан не го мель скіх вер ні каў і Алег 
РУ МО, кі раў нік Рэс пуб лі кан-
ска га на ву ко ва-прак тыч на га 
цэнт ра транс план та цыі ор га наў 
і тка нак, га лоў ны па за штат ны 
транс план то лаг Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя Бе ла ру сі.

— Аб ак цыі я да ве даў ся за-
га дзя. Да мя не звяр ну лі ся з Пін-
скай дыя цэ зіі, каб я вы ка заў ся 
аб мэ та згод нас ці іні цы я ты вы. Не 
ві таць па доб ны крок я прос та не 
мог. Больш за тое, ідэя бе ла рус-
кіх ка то лі каў вы каз вае па зі цыю 
ўся го Кас цё ла, які пад трым лі вае 
до нар ства, лі чыць гэ та бо га ўгод-
най спра вай. Ча ла век не ад дае 
ду шу. Ён ад дае тое, што на ня бё-
сах яму ўжо не спат рэ біц ца. За тое 
спат рэ біц ца тым, хто яшчэ мо жа 
па жыць на гэ тым све це. Ка то лі кі 
заўж ды ла дзяць па доб ныя ак цыі. 
І не дзіў на, што са мы вы со кі ўзро-
вень раз віц ця до нар ства сён ня ў 
та кіх кра і нах, як Іс па нія, Аў стрыя, 
Іта лія, дзе ка та ліц тва з'яў ля ец ца 
га лоў ным ве ра выз нан нем.

Праў да, жа дан не вер ні каў не 
мае юры дыч най сі лы. Ча му? У 
Бе ла ру сі, як у Бель гіі, Аў стрыі, 
Венг рыі, дзей ні чае прэ зумп цыя 
зго ды. Па вод ле яе, не аб ход на 
ўліч ваць пра вы тых, хто не згод-
ны, каб іх ор га ны пас ля смер ці 
не вы ка рыс тоў ва лі ў до нар стве. 
І вось той, хто не згод ны, па ві-
нен дзе ля гэ та га на пі саць ад мо ву, 
па ве да міць у адзі ны рэ гістр. Да-
рэ чы, сва я кі та го, хто пры жыц ці 
па га дзіў ся на транс план та цыю, 
мо гуць пас ля смер ці не па га дзіц-
ца на пе ра сад ку ор га наў. Згод на 
з за ко нам мы па він ны пры няць 
іх ра шэн не. Смерць бліз ка га для 
кож на га — стрэс. І лю дзі ча сам на 
эмо цы ях пры ма юць тыя ра шэн ні, 
якія пас ля змя ні лі б. Карт кі, якія 
за паў ня юць у Го ме лі, па він ны ад-
люст ра ваць во лю і жа дан не ча-
ла ве ка. Мяр кую, што пры яе на-
яў нас ці сва я кі не бу дуць су праць 
транс план та цыі.

— Алег Але га віч, а ці су пра-
цоў ні ча е це вы з Пра ва слаў най 
царк вой?

— Пас ля та го, як мы вы ка на лі 
пер шую апе ра цыю па транс план-
та цыі пе ча ні, Ула ды ка Фі ла рэт ад-
зна чыў пра цу на ша га ка лек ты ву 
най вы шэй шы мі ўзна га ро да мі Бе-
ла рус кай пра ва слаў най царк вы. 
Ка лі мы па ча лі пра во дзіць апе-
ра цыі па транс план та цыі дзе-
цям, нас уз на га ро дзі лі паў тор на. 
Мя не — ор дэ на мі свя ці це ля Кі ры-
лы Ту раў ска га ІІ сту пе ні і Кры жа 
пра па доб най Еў фра сін ні, ігу мен ні 
По лац кай. Я стаў лю ся да гэ тых 

ме да лёў як да пры знан ня БПЦ 
на шай спра вы.

— Коль кі лю дзей у Бе ла-
ру сі сум лен на па га дзі лі ся на 
транс план та цыю ор га наў пас-
ля смер ці?

— Пра віль ней ка заць аб 
коль кас ці ня згод ных, тых, хто 
ад мо віў ся стаць до на рам пас ля 
смер ці. Та кіх у рэ гіст ры сён ня 
2200 ча ла век. Без умоў на, коль-
касць з кож ным го дам бу дзе 
кры ху мя няц ца. Але для на шай 
кра і ны рэ гістр па ві нен скла дац ца 
пры клад на з 5 ты сяч ча ла век.

— Якія ор га ны най больш 
за па тра ба ва ныя ў транс план-
та ло гіі?

— Па ўсім све це най час цей пе-
ра са джва юць ныр кі. Звя за на гэ та  
з тым, што ча ла век мо жа пэў ны 
пе ры яд жыць без іх на дыя ліз най 
тэ ра піі. Ад нак тыя, у ка го не пра-
цуе пе чань, прос та не жы вуць.

— Як жы ха ры на шай кра і ны 
сён ня ста вяц ца да транс план-
та ло гіі?

— Лі чу, што па зі тыў на. Лю дзі 
прос та ра зу ме юць, што зда рыц-
ца ў жыц ці мо жа на са мрэч усё. У 
пэў ны мо мант мы мо жам стаць і 
до на ра мі, і рэ цэ пі ен та мі. І ка лі па-
тэн цы яль ныя до на ры бу дуць ад-
маў ляц ца, рэ цэ пі ен ты бу дуць па-
мі раць. Уя ві це, смерць ад на го до-
на ра і ад мо ва ад транс план та цыі 
пры вя дзе да смер ці 4–5 ча ла век. 
Ён па мёр, але мог па кі нуць ныр кі, 
пад страў ні ка вую за ло зу, сэр ца, 
пе чань для вы ра та ван ня ін ша га, 
ад нак не зра біў гэ тага…

На огул уз ро вень раз віц ця 
транс план та ло гіі ў кра і не ад люст-
роў вае ўзро вень да ве ру лю дзей 
да ме ды цы ны. Ка лі ча ла век не 
ве рыць ме ды цы не, ён бу дзе 
пры трым лі вац ца по гля даў, якія 
су пя рэ чаць до нар ству. Так, мы 
не са мая леп шая кра і на ў транс-
план та ло гіі. Аў стрый цы, аме ры-
кан цы пра цу юць лепш за нас. Мы 
пе ра гна лі Поль шчу, зна хо дзім ся 
амаль на ад ным уз роў ні з Гер ма-
ні яй. Праў да, гэ та свед чыць толь-
кі аб тым, што мы ад штурх ну лі ся 
ад тых кра ін, дзе ёсць не да вер у 
сіс тэ ме ака зан ня ме ды цын скай 
да па мо гі.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Удзельнікаў фестывалю павіншаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр ЛУКА-
ШЭНКА. «Гэтае цудоўнае свята мастацтва выконвае важную місію захавання 
традыцый і ідэалаў класічнай музыкі, умацавання сяброўства і згоды паміж 
народамі», — гаворыцца ў віншаванні.

АД ЧУЦЬ ДА ВЕР І ДА ПА МАГ ЧЫ 
Го мель скія ка то лі кі па га дзі лі ся на тое,
каб пас ля смер ці іх ор га ны вы ка рыс тоў ва лі ў транс план та ло гіі

ЗА ХА ВА ЕМ ТА ПО НІ МЫ 
НА МО ВЕ

Дзярж ка мма ё мас ці Бе ла ру сі
пра па нуе за ха ваць най мен ні

геа гра фіч ных аб' ек таў на бе ла рус кай мо ве

Лі та раль на ў мі ну лым ну ма ры на шай га зе ты быў 
на дру ка ва ны ма тэ ры ял Ні ны Шчар ба чэ віч «Я на Кры-
ніч най. А дзе Рад ні ко вая?». У ім уз ні ма ла ся праб ле ма 
бе ла рус кіх та по ні маў:

«Згод на са зме на мі, якія хо чуць унес ці ў за ка на-
даў ства, наз вы геа гра фіч ным аб' ек там у на шай кра і не 
мож на бу дзе да ваць не толь кі па-бе ла рус ку (як ця пер), 
але і па-рус ку. Та кі крок, ка лі ён бу дзе пры ня ты, мо жа 
па цяг нуць за са бой не толь кі стра ту на цы я наль най та-
па ні міі, але і знач ныя рас хо ды з дзяр жаў на га бюд жэ ту і 
блы та ні ну ў на звах, асаб лі ва не да пу шчаль ную сё ле та, 
у Год гас цін нас ці».

А гэ ты мі дня мі сваю па зі цыю на гэ ты конт вы ка заў 
Дзяр жаў ны ка мі тэт па ма ё мас ці, па ве да мі лі рэ дак цыі 
ў прэс-служ бе гэ та га ве дам ства:

«Дзяр жаў ны ка мі тэт па ма ё мас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пра па нуе за цвер дзіць у За ко не пры сва ен не най мен няў 
геа гра фіч ным аб' ек там на бе ла рус кай мо ве. Пра ект 
рэ дак цыі ар ты ку ла 17 За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 
най мен нях геа гра фіч ных аб' ек таў» Дзяржкам ма ё мац цю 
быў пе ра гле джа ны з улі кам ана лі зу зва ро таў гра ма дзян, 
пра па ноў На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі і На-
цы я наль на га цэнт ра за ка на даў ства і пра вавых да сле да-
ван няў Рес пуб лі кі Бе ла русь. Дзярж кам ма ё масць вы каз-
вае па дзя ку гра ма дзя нам, якія не абы яка ва ста вяц ца да 
пы тан ня на цы я наль най та па ні міі і ахо вы геа гра фіч ных 
на зваў як гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны Бе ла ру сі».

Сяр гей КУР КАЧ.

ДА СУ СЕ ДЗЯЎ —
З ДОБ РЫМ СЛО ВАМ 

Экс па зі цыя бе ла рус кіх кніг бу дзе 
прад стаў ле на на Віль нюс кім 

між на род ным кніж ным кір ма шы 
Кір маш прой дзе 20–23 лю та га ў Лі тоў-
скім вы ста вач ным і кан грэс-цэнт ры 
Lіtexpo, па ве да мі лі Бел ТА ў па соль стве 
Бе ла ру сі ў Літ ве.

Удзел Бе ла ру сі ў гэ тым фо ру ме (ён ужо 
15-ы па лі ку) стаў доб рай тра ды цы яй. Віль-
нюс кі кніж ны кір маш — най буй ней шы ў кра-
і нах Бал тыі — збя рэ прад стаў ні коў мно гіх 
дзяр жаў. У пра гра ме кір ма шу роз ныя куль-
тур ныя ме ра пры ем ствы, су стрэ чы аў та раў з 
чы та ча мі. Ся род удзель ні каў — вы да вец твы, 
пра даў цы кніг, ка лек тыў ныя стэн ды за меж-
ных дзяр жаў, на ву ко выя ін сты ту ты, вы да вец-
кія цэнт ры вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў, 
гра мад скія ар га ні за цыі, срод кі ма са вай ін-
фар ма цыі, му зеі і га ле рэі.

На на цы я наль ным стэн дзе Бе ла ру сі бу-
дуць экс па на вац ца кніж ныя на він кі дзі ця чай, 
ву чэб най, на ву ко ва-па пу ляр най і мас тац кай 
лі та ра ту ры. Сваю пра дук цыю прад ста вяць 
вы да вец тва «Бел кні га», «Па чат ко вая шко-
ла», «Аду ка цыя і вы ха ван не», Вы да вец кі дом 
«Звяз да», «Вы шэй шая шко ла» і інш. Ад крыц-
цё на цы я наль на га стэн да з удзе лам па сла Бе-
ла ру сі ў Літ ве Аляк санд ра Ка ра ля ад бу дзец ца 
20 лю та га.

Алег Алег РУ МО.РУ МО.


