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— Што, на ваш по гляд, трэ ба 

ўклад ваць у па няц це «на цы я наль ная 
куль ту ра Бе ла ру сі»? І якім чы нам 
па шы раць яе пры сут насць у свя до-
мас ці лю дзей?

— У па няц це «на цы я наль ная куль-
ту ра», перш за ўсё, укла даю ўзо ры на-
шай спад чы ны, што звя за на з ім ёна мі 
Еў фра сін ні По лац кай, Мі ко лы Гу соў-
ска га, Сі мя о на По лац ка га, Фран ціш-
ка Ска ры ны, і да лей — Ба гу шэ ві ча, 
Ку па лы, Ко ла са, Баг да но ві ча, Бы ка ва 
— усіх не пе ра лі чыць. Гэ та і ар хі тэк-
тур ная спад чы на: По лац кая Са фія, 
Гро дзен ская Ка ло жа, шмат лі кія за мкі 
і па ла цы; гэ та і вы яў лен чае мас тац тва: 
Хруц кі, Бя лы ніц кі-Бі ру ля, тыя ж мас та кі 
Па рыж скай шко лы з Бе ла ру сі...

На цы я наль ная куль ту ра — гэ та 
і не вы чэрп ныя кры ні цы фальк ло ру, 
ра мёст ваў, якія за хоў ва ем, раз ві ва-
ем і па пу ля ры зу ем у све це, у тым лі ку 
праз ар га ні за цыю шмат лі кіх фес ты ва-
ляў — «По кліч Па лес ся», «Бе ра гі ня», 
«Зві няць цым ба лы і гар мо нік» і інш. У 
най больш прос тым азна чэн ні на цы я-
наль ная куль ту ра — гэ та су куп насць 
куль тур ных каш тоў нас цяў, ары ен та-
ва ных на за да валь нен не ду хоў ных 
па трэб бе ла рус ка га на ро да. Гэ тыя 
каш тоў нас ці ства ра юц ца на ма ган ня мі 
шмат лі кіх куль тур ных ін сты ту таў аль бо 
асоб ных твор цаў.

На ву ка свед чыць аб тым, што адзі-
ным спо са бам пры сва ен ня людзь мі 
куль тур ных каш тоў нас цяў (і, ад па вед-
на, па шы рэн ня іх пры сут нас ці ў свя до-
мас ці) з'яў ля ец ца ак тыў нае ўклю чэн не 
ў куль тур ную дзей насць. Ме на ві та та му 
за да ча мі, якія паў ста юць пе рад на шай 
га лі ной у апош ні час, з'яў ля юц ца за бес-
пя чэн не куль тур най раз на стай нас ці, 
уста ля ван не між куль тур на га дыя ло гу, 
на ладж ван не роз ных ві даў парт нёр скіх 
су вя зяў. Усё гэ та спры яе до сту пу да 
куль тур ных каш тоў нас цяў роз ных груп 
на сель ніц тва, іх уклю чэн ню ў куль тур-
ныя пра цэ сы ў якас ці дзей ных асоб і, 
як вы нік, ства рае ўмо вы для па шы рэн-
ня пры сут нас ці на цы я наль най куль ту-
ры ў гра мад скай свя до мас ці.

— Ці ёсць дзяр жаў ныя пры яры-
тэ ты ў гэ тым кі рун ку? Якім чы нам 
яны ўплы ва юць на рас пра цоў ку пра-
гра мы «Куль ту ра Бе ла ру сі» на ўжо 
на ступ ныя 5 га доў?

— Пры яры тэ ты дзяр жаў най па лі ты-
кі ў га лі не куль ту ры — гэ та за ха ван не 
бе ла рус кай на цы я наль най куль ту ры і 
мо вы, ства рэн не, рас паў сюдж ван не і 
па пу ля ры за цыя тво раў мас тац кай лі та-
ра ту ры і мас тац тва для дзя цей і мо ла-
дзі, па пу ля ры за цыя кла січ ных тво раў 
лі та ра ту ры і мас тац тва. Мы ба чым ад-
ну з га лоў ных за дач у тым, каб за бяс-
пе чыць функ цы я на ван не куль ту ры ў 
сель скай мяс цо вас ці. Асноў ны мі мэ-
та мі дзяр жаў най па лі ты кі з'яў ля юц ца 
раз віц цё пра фе сій на га бе ла рус ка га 
мас тац тва, уз мац нен не яго ро лі ў па-
вы шэн ні на цы я наль най са ма свя до мас-
ці гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Дзяр жаў ная пра гра ма «Куль ту ра 
Бе ла ру сі» на 2011—2015 га ды цал-
кам ад па вя дае пры яры тэ там дзяр жаў-
най куль тур най па лі ты кі. Яна ўклю чае 
асоб ныя раз дзе лы, ме ра пры ем ствы 
якіх на кі ра ва ны на ахо ву: гіс то ры ка-
куль тур най спад чы ны; за бес пя чэн не 
за ха ва нас ці му зей на га фон ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь і агуль на да ступ нас-
ці му зей ных прад ме таў, сва бод на га і 
роў на га до сту пу да ін фар ма цый ных 
рэ сур саў і біб лі я тэч ных фон даў для 
роз ных груп на сель ніц тва; раз віц цё 
пра фе сій на га мас тац тва; пад трым ку 
на род най твор час ці; удас ка на лен не 
сіс тэ мы эс тэ тыч на га вы ха ван ня і ін-
шыя кі рун кі.

Вы ка нан не ме ра пры ем стваў пра-
гра мы дае свой плён. Пра вод зяц ца рэ-
стаў ра цый на-ад наў лен чыя ра бо ты на 
аб' ек тах гіс то ры ка-куль тур най спад чы-
ны. Што год па вя ліч ва ец ца коль касць 
на вед ван няў му зе яў (у 2013 го дзе — на 
43% у па раў на нні з 2010 го дам). Уз-
рас тае коль касць ама тар скіх ка лек ты-
ваў мас тац кай твор час ці, якія ма юць 
най мен ні «на род ны» аль бо «ўзор ны». 
За бяс печ ва ец ца што га до вы пры рост 
коль кас ці на ву чэн цаў дзі ця чых школ 
мас тац тваў (у 2013 го дзе — на 1 461 
ча ла века). Рэ гу ляр на пра вод зяц ца аб-
мен ныя Дні куль ту ры. Вя дзец ца ра бо та 
па ад крыц ці куль тур ных цэнт раў Бе-
ла ру сі за мя жой. Знач ным да сяг нен-
нем з'яў ля ец ца рас пра цоў ка пра ек та 
Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб куль-
ту ры. Рэа лі зу юц ца ме ры па пры цяг-
нен ні па за бюд жэт ных срод каў у сфе ру 
куль ту ры (за 2013 год па за бюд жэт ныя 
па ступ лен ні дзяр жаў ных ар га ні за цый 
сіс тэ мы Мі ніс тэр ства куль ту ры па вя лі-
чы лі ся ў 1,5 ра за ў па раў на нні з 2012 
го дам).

У ад па вед нас ці з пры яры тэ та мі дзяр-
жаў най па лі ты кі ў га лі не куль ту ры бу ду-
ец ца кан цэп цыя Дзяр жаў най пра гра мы 
«Куль ту ра 2020» на 2016—2020 га ды, 
пра ца над якой вя дзец ца за раз. Пры 
гэ тым уліч ва ец ца той факт, што сён ня 
на цы я наль ная куль ту ра раз ві ва ец ца ва 
ўмо вах ін фар ма цый на га гра мад ства, 
а гэ та аб умоў лі вае ўзнік нен не но вых 
маг чы мас цяў (перш за ўсё, у сфе ры 
ства рэн ня но вых куль тур ных та ва раў 
і па слуг, раз віц ця між дыс цып лі нар ных 
мас тац кіх прак тык, па шы рэн ня до сту пу 
да куль тур ных каш тоў нас цяў)...

— Якія з на шых гіс та рыч ных пом-
ні каў мо гуць атры маць дзяр жаў ную 
пад трым ку на за ха ван не і рэ стаў ра-
цыю ў блі жэй шыя 5 га доў? Ці пра-
ду гледж ва ец ца на гэ та мэ та вае фі-
нан са ван не, ці ад шук ва юц ца ін шыя 
кры ні цы?

— Рэ стаў ра цый ныя ра бо ты з до ле-
вым удзе лам срод каў рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту пра вод зяц ца на аб' ек тах гіс то-
ры ка-куль тур най спад чы ны, уклю ча ных 
у Дзяр жаў ную ін вес ты цый ную пра гра-
му (у 2014 г. на 11 аб' ек таў спад чы ны 
на кі ра ва на 29,9 млрд руб.), Дзяр жаў-
ныя пра гра мы «Куль ту ра Бе ла ру сі» на 
2011—2015 га ды (на 11 аб' ек таў у 2014 
г. вы дзе ле на 8,1 млрд.руб.) і «За мкі 
Бе ла ру сі» на 2012—2018 га ды (за мак 
у в. Крэ ва — 1,4 млрд руб.).

У блі жэй шыя га ды за пла на ва ны 
пра цяг рэ стаў ра цый на-ад наў лен чых 
ра бот на па ла ца вым комп лек се ў Ру-
жа нах, Ко саў скім па ла ца ва-пар ка вым 
ан самб лі, Мір скім і Ня свіж скім пар ках, 
па ла ца ва-пар ка вым ан самб лі ў в. Жы-
лі чы Кі раў ска га ра ё на, кас цё ле Бо жа га 
Це ла ў г. Ня сві жы, комп лек се бы ло га 
ка ле гі у ма езу і таў у в. Юра ві чы Ка лін ка-
віц ка га ра ё на, Ус пен скім ма нас ты ры ў 
в. Пус тын кі Мсці слаў ска га ра ё на; зам-
ках у Крэ ве, Галь ша нах, На ва груд ку, 
Лі дзе і Бы ха ве. Што да ты чыц ца кры ніц 
фі нан са ван ня, то гэ та срод кі рэс пуб лі-
кан ска га бюд жэ ту, мяс цо вых бюд жэ-
таў; асоб ных ін вес та раў, фон даў, даб-
ра чын ных ах вя ра ван няў і ін шыя.

За апош нія га ды рэ стаў ра цый на-
ад наў лен чыя ра бо ты за вер ша ны на 
зам ка вым комп лек се ў г.п. Мір, па ла-
ца ва-пар ка вых ан самб лях у г. Ня сві жы, 
г. Ко са ве Іва цэ віц ка га ра ё на (1-я чар га) 
і в. Жы лі чы Кі раў ска га ра ё на (1-я і 2-я 
чэр гі), Свя та-Уваск ра сен скім 
са бо ры ў г. Ба ры са ве, бу дын ку 
На цы я наль на га ака дэ міч на га 
тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы.

Сё ле та пла ну ец ца за вяр-
шыць ра бо ты па рэ стаў ра цыі і 
пры ста са ван ні ся дзіб на га до ма 
ў в. Чыр во ны Бе раг Жло бін ска-
га ра ё на, па ла ца ў в. За лес се 
Смар гон ска га ра ё на. Вы ка нан-
не ра бот па рэ стаў ра цыі і кан-
сер ва цыі аб' ек таў спад чы ны 
не з'яў ля ец ца за вяр шаль ным 
эта пам — па тра бу ец ца пра вя-
дзен не ра бот па доб ра ўпа рад-
ка ван ні тэ ры то рый, улад ка ван-
ні пля цо вак для транс пар ту, 
ства рэн ні аб' ек таў гра мад ска га 
хар ча ван ня. Гэ та па вы шае пры-
ваб насць гіс то ры ка-куль тур ных 
каш тоў нас цяў і, у за леж нас ці ад 
коль кас ці на вед валь ні каў, мож-
на мер ка ваць аб акуп нас ці аб'-
ек таў. На прык лад, на вед ван не 
зам каў у Мі ры і Ня сві жы скла-
дае 300 і 500 ты сяч ча ла век (ад-
па вед на) за год, што да зва ляе 
га ва рыць пра рэн та бель насць 
гэ тых му зей ных комп лек саў.

— Бе ла русь шмат якія свае 
каш тоў нас ці стра ці ла з-за 
сва ёй дра ма тыч най гіс то рыі, 
але штось ці з «на ша га» ёсць 
у ін шых кра і нах. Ці ёсць дзяр-
жаў ныя пра гра мы па вяр тан ні 
(рэ аль ным ці ма раль ным — у 
куль тур ны кан тэкст кра і ны) 
каш тоў нас цяў, якія з'яў ля ю-
цца част кай куль ту ры Бе ла-
ру сі, але зна хо дзяц ца за яе 
ме жа мі?

— Пы тан ні рэ сты ту цыі гіс-
то ры ка-куль тур ных каш тоў нас-
цяў за мя жой, якія з'яў ля юц ца 
спад чы най бе ла рус ка га на ро-
да — адзін з пры яры тэт ных на-
прам каў ра бо ты Мі ніс тэр ства 
куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Перш за ўсё, не аб ход на ад зна-
чыць ра бо ту ка мі сіі пры Са ве це 
Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па вы яў лен ні, вяр тан ні, су мес-
ным вы ка ры стан ні і ўвя дзен ні 
ў на ву ко вы і куль тур ны аба рот 
на цы я наль ных каш тоў нас цяў, 
якія апы ну лі ся па-за ме жа мі Бе-
ла ру сі. Гэ тая ка мі сія бы ла ство-
ра на ў 2009 го дзе і за час свай го 
іс на ван ня да сяг ну ла пэў ных вы ні каў. 
Сён ня пра во дзіц ца ра бо та па ства рэн-
ні ба зы да ных, якая ахоп лі вае ўвесь 
спіс вя до мых гіс та рыч ных і куль тур ных 
каш тоў нас цяў бе ла рус ка га на ро да за 
мя жой. Ін сты тут куль ту ры Бе ла ру сі 
ства рае ін тэр нэт-пар тал, пры све ча ны 
гэ тай тэ ма ты цы.

Дзя ку ю чы між на род на му су пра цоў-
ніц тву да сяг ну ты шэ раг да моў ле нас цяў 
па між бе ла рус кі мі дзяр жаў ны мі ор га-
на мі і ўста но ва мі куль ту ры з за меж-
ны мі ар га ні за цы я мі, фон да мі і г.д. Так, 
на прык лад, дзя ку ю чы прад стаў ні кам 
ро да Ра дзі ві лаў у Бе ла русь вяр ну лі ся 
не ка то рыя прад ме ты, якія ма юць да-
чы нен не да гіс то рыі сла ву та га ро да і 
на шай кра і ны — як ко пій, так і ары гі на-
лаў на дэ па зіт най асно ве. Шы ро кае су-
пра цоў ніц тва вя дзец ца з фон дам кня зя 
Ан джэя Ці ха на вец ка га (Поль шча). З 
да па мо гай даб ра чын ных ах вя ра ван няў 
вер ну ты ў на шу кра і ну та кія не ацэн-
ныя пом ні кі кні га дру ка ван ня, як Ста тут 
1588 г. і кні га К. Се мя но ві ча «Вя лі кае 
мас тац тва ар ты ле рыі».

Раз ві ва ец ца на пра мак пры ват на-
дзяр жаў на га парт нёр ства ў га лі не рэ-
сты ту цыі. Бел газп рам банк вы ку піў і 
пе ра даў на за ха ван не ў На цы я наль ны 
мас тац кі му зей не ка то рыя тво ры мас-
та коў М. Ша га ла і Х. Су ці на.

Асаб лі ва знач ным уяў ля ец ца пы тан-
не вы яў лен ня бе ла рус кіх каш тоў нас цяў 
у за меж ных ка лек цы ях. Так, у му зеі 
«Мет ра по лі тан» (Нью-Ёрк, ЗША), зна-
хо дзяц ца эле мен ты зброі і да спе хаў з 
Ра дзі ві лаў ска га ар се на ла ў Ня сві жы, 
не каль кі слуц кіх па ясоў, пэў ная коль-
касць тво раў вы яў лен ча га мас тац тва. 
Ба га тыя ка лек цыі прад ме таў бе ла рус-
ка га па хо джа ння за хоў ва юц ца ў му-
зе ях Аў стрыі, Фран цыі, Шве цыі, Ра сіі, 
Поль шчы і г.д. Спіс вы яў ле ных каш-
тоў нас цяў у за меж ных збо рах увесь 
час па шы ра ец ца. Вя лі кую ро лю ў спра-
ве рэ сты ту цыі ма юць да моў ле нас ці з 
му зея мі і біб лі я тэ ка мі Поль шчы, Ра-
сіі, Літ вы, Гер ма ніі і ін шых кра ін, якія 
за хоў ва юць прад ме ты бе ла рус ка га 
па хо джан ня, на атры ман не якас ных 
ліч ба вых ко пій, су мес нае вы ву чэн не і 
ўвя дзен не ў на ву ко вы абарот.

— У рэ гі ё нах га лоў ныя ася род кі 
куль ту ры — на пэў на, біб лі я тэ кі, дзе 
лю дзі не толь кі бя руць кні гі, але зна-
хо дзяць ад на дум цаў, атрым лі ва юць 
ін фар ма цыю. Што трэ ба зра біць, каб 
на шы біб лі я тэ кі ста лі больш су час-
ны мі? Што ро біц ца для та го, каб у іх 
пры хо дзі лі кні гі су час ных ай чын ных 
лі та ра та раў, у тым лі ку на бе ла рус-
кай мо ве?

— Са праў ды, біб лі я тэ кі, асаб лі ва 
сель скія, сён ня з'яў ля юц ца ася род ка-
мі на цы я наль най куль ту ры і цэнт ра мі 
зно сін. На раз віц цё біб лі я тэк як су час-
ных ін фар ма цый ных цэнт раў на кі ра ва-
ны шэ раг ме ра пры ем стваў Дзяр жаў-
най пра грам мы «Куль ту ра Бе ла ру сі» 
на 2011-2015 га ды. Так, на прык лад, 
у вы ні ку яе рэа лі за цыі ўсе пуб ліч ныя 
біб лі я тэ кі бу дуць кам п'ю та ры за ва ныя і 
атры ма юць до ступ у ін тэр нэт.

Уво гу ле, па ста тыс ты цы на 2,4 ты ся чы 
жы ха роў кра і ны пры па дае ад на пуб ліч-
ная біб лі я тэ ка, што ад па вя дае між на род-
ным нар ма ты вам. Для та го, каб біб лі я тэ кі 
ста лі больш су час ны мі, іх фон ды ак тыў на 
па паў ня юц ца лі та ра ту рай су час ных ай-
чын ных аў та раў. Бе ла рус кім вы дан ням 
тра ды цый на ад да ец ца пе ра ва га пры 
кам плек та ван ні фон даў. Сён ня лі та ра ту-
ра на бе ла рус кай мо ве скла дае пры клад-
на чвэрць вы дан няў, што за хоў ва юц ца ў 
біб лі я тэч ных фон дах. Гэ та — ад люст ра-
ван не вы да вец ка га рын ку, на якім бе ла-
рус ка моў ная лі та ра ту ра як раз і скла дае 

пры клад на 25 пра цэн таў. Інакш ка жу чы, 
каб у біб лі я тэ ках бы ло больш кніг на бе-
ла рус кай мо ве, не аб ход на больш на мо-
ве пі саць і вы да ваць.

— На цы я наль нае вы яў лен чае 
мас тац тва (асаб лі ва су час ныя яго кі-
рун кі) апош нія га ды прад стаў ля ец ца 
больш ак тыў на. Ці бу дзе пра доў жа на 
прак ты ка ства рэн ня вя лі кіх вы ста-
вач ных пра ек таў?

— Су час нае бе ла рус кае мас тац тва 
сён ня з'яў ля ец ца яр кай і над звы чай 
ці ка вай ста рон кай у куль ту ры на шай 
кра і ны. Для спе цы я ліс таў яно па кі дае 
ве лі зар нае по ле для да сле да ван няў і 
кла січ ных, і аван гард ных пра яў. Звы-
чай ных гле да чоў яно пры ваб лі вае 
раз на стай нас цю сва іх фор маў і тэм, 
дзе кож ны здоль ны знай сці тое, што 
ці ка ва ме на ві та яму. Су час нае бе ла-
рус кае мас тац тва, на ват у са мых сва іх 
аван гард ных пра явах, за хоў вае воб раз-
насць і на цы я наль ны мен та лі тэт. Яно 
па збаў ле на агрэ сіў нас ці ў фор мах па-
да чы, скі ра ва на на фі ла соф скія раз ва гі 
і ўнут ра ны по шук улас на га «я». Фар-
маль ныя, а тым больш кла січ ныя тво ры 
су час ных аў та раў на поў не ны цеп лы нёй 
да кра і ны, да пры ро ды і ася род ку ва кол 
нас, да воб ра заў і ха рак та раў лю дзей.

У пра ек тах су час на га мас тац тва 
пер шае «сло ва» на ле жыць мо ла дзі. 
Яна най больш ад кры тая для по шу каў. 
Яна здоль на спа лу чыць вы дат ную аду-
ка цыю з еў ра пей скі мі на ва цы я мі і на 
гэ тай асно ве ства рыць но вы воб раз 
на ша га мас тац тва. Спа дзя ю ся, што 
ста лай пля цоў кай для экс пе ры мен таў і 
на да лей бу дзе з'яў ляц ца Цэнтр су час-
ных мас тац тваў.

За пе ры яд ра бо ты з 2011 г. цэнт-
рам пра ве дзе ны шэ раг вы ста вач ных 
пра ек таў, та кіх як вы ста ва «Гра фіч ны 
сад», арт-пра ект Zabor, вы ста ва Homo 
Spіrіtus, пра ект «Эка ло гія і мас тац тва», 
вы ста ва «Гра фіч ны экс пе ры мент», вы-
стаў ка ма ла дых фа то гра фаў «Аду шаў-
лё нае», арт-пра ект «50» і ін шыя бе ла-
рус кія і між на род ныя пра ек ты. Сён ня 
ад ноль ка вы пры яры тэт у кра і не ма юць 
як жы ва піс, гра фі ка, скульп ту ра, дэ ка-
ра тыў на-пры клад ное мас тац тва, так і 
ды зайн, фа та гра фія, най ноў шыя ві зу-

аль ныя прак ты кі, якія на ту раль на су-
іс ну юць у вы ста вач ных пра сто рах пад-
час буй ных мас тац кіх ак цый. Ста ноў чы 
прык лад — І Мін ская тры е на ле су час на-
га мас тац тва «Бел Экс па-Арт-2012», на 
якой мож на бы ло па зна ё міц ца з асноў-
ны мі тэн дэн цы я мі раз віц ця бе ла рус ка га 
мас тац тва 1990-х—2010-х га доў у кан-
тэкс це су свет най мас тац кай куль ту ры 
і вы стаў ка «Avant-gARTe. Ад квад ра та 
да аб' ек та», якая ад бы ла ся ў Мін ску 
ўпер шы ню на трох пля цоў ках у рам ках 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі. Дзя ку ю чы 
та кім пра ек там жы ха ры і гос ці на шай 

кра і ны змаг лі дас ка на ла па зна ё міц ца з 
тво ра мі леп шых су час ных ай чын ных аў-
та раў. Прак ты ка па доб ных буй ных вы-
стаў бу дзе пра цяг вац ца, спа дзя ю ся, у 
па ста ян ным фар ма це раз на тры га ды, 
што да зво ліць што раз прад стаў ляць на 
буй ных ай чын ных мас тац кіх фо ру мах 
но выя тво ры бе ла рус кіх мас та коў.

— Праб ле ма на цы я наль най дра-
ма тур гіі ў тэ ат ры: ці паў плы ва ла на 
яе вы ра шэн не іс на ван не На цы я наль-
най тэ ат раль най прэ міі?

— Рэс пуб лі кан скі кон курс тэ ат раль-
на га мас тац тва «На цы я наль ная тэ ат-
раль ная прэ мія» пра во дзіц ца ў фар ма-
це агуль на рэс пуб лі кан скай куль тур най 
ак цыі. Сён ня ўпэў не на мож на за явіць, 
што пра вя дзен не гэ тай маш таб най ак-
цыі да зво лі ла, як гэ та і пла на ва ла ся, 
рэа лі за ваць уні каль ную маг чы масць су-
стрэ чы ста ліч ных і рэ гі я наль ных дзея-
чоў тэ ат раль на га мас тац тва, уз мац ніць 
ці ка васць СМІ і гра мад ства да сфе ры 
тэ ат ра. За мкнё насць у ме жах воб лас-
ці ці го ра да, не маг чы масць па ка заць 
спек такль но вай пуб лі цы, уплыў мес-
тач ко ва га мыс лен ня знач на раз мыў для 
не ка то рых твор цаў з рэ гі ё наў кры тэ рыі 
вы со ка пра фе сій на га мас тац тва. У су-
вя зі з гэ тым на да лей пе рад На цы я наль-
най тэ ат раль най прэ мі яй ста іць за да ча 
ства рыць умо вы для раз віц ця ўсіх тэ ат-
раў, не за леж на ад іх тэ ры та ры яль най 
пры на леж нас ці, за ці ка віць дзея чаў тэ-
ат ра ў па вы шэн ні свай го пра фе сій на га 
ўзроў ню, вы клю чыць маг чы масць для 
рэ гі я наль ных тэ ат раў за стац ца ў ба-
ку ад агуль на га тэ ат раль на га пра цэ су 
кра і ны.

Піль ная ўва га так са ма на да ец ца і 
пы тан ню раз віц ця на цы я наль най дра-
ма тур гіі ў тэ ат ры. Сён ня асноў ная 
пра ца па раз віц ці су час най бе ла рус-
кай дра ма тур гіі пра во дзіц ца ме на ві та 
Цэнт рам бе ла рус кай дра ма тур гіі, які 
пра цуе як струк тур нае пад раз дзя лен-
не Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай 
дра ма тур гіі. На пра ця гу го да тут пра-
вод зяц ца чыт кі но вых п'ес, ла ба ра тор-
ныя за ня ткі, дзе па за дан нях пі шуц ца 
дра ма тур гіч ныя мі ні я цю ры. На гэ тых 
за ня тках узні кае ве лі зар ная коль касць 
ідэй, якія з ча сам пе ра тва ра юц ца ў паў-

на вар тас ныя п'е сы. Тыя дра ма тур гі, 
якія сён ня скла да юць кас цяк ма ла до га 
і ся рэд ня га па ка лен ня бе ла рус кай дра-
ма тур гіі, вый шлі ў асноў ным з Цэнт ра 
бе ла рус кай дра ма тур гіі і з Рэс пуб лі кан-
ска га тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі.

— Кі но як най важ ней шае з мас-
тац тваў: Бе ла русь з'яў ля ец ца кі на вы-
твор чай кра і най, але ці пры быт ко вая 
гэ та вы твор часць у на шых умо вах? 
Што трэ ба для та го, каб кра і на ста-
ла яшчэ і кі на ТВОР ЧАЙ (ма ец ца на 
ўва зе якасць пра дук цыі на су час ным 
эта пе).

— Зы хо дзя чы з кан тэкс ту пы-
тан ня, ад зна чу на ступ нае. Устой-
лі вае раз віц цё на цы я наль най кі-
не ма та гра фіі грун ту ец ца на па вы-
шэн ні эка на міч най і са цы яль на-
па лі тыч най эфек тыў нас ці пра цы 
яе сег мен таў. Тое, што ства ра ец-
ца ў Бе ла ру сі з аў ды я ві зу аль ных 
тво раў, па він на ў пер шую чар гу 
быць на кі ра ва на на фар мі ра ван-
не ста ноў ча га імі джу Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Су час нае кі но — гэ та 
сім бі ёз мас тац тва і вы со кіх тэх на-
ло гій, та му не кож ная дзяр жа ва 
мо жа да зво ліць са бе на яў насць 
улас най кі на ін дуст рыі. Імк лі вае 
па ве лі чэн не са бе кош ту філь ма-
вы твор час ці і бур нае раз віц цё 
су свет на га кі не ма то гра фа ро біць 
атры ман не пры быт ку (у эка на міч-
ным і ідэа ла гіч ным ас пек тах) усё 
больш ня прос тай за да чай.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа-
вы і ўрад ро бяць усё не аб ход-
нае для ўсе ба ко вай пад трым кі 
«най важ нейша га з мас тац тваў». 

Кі на сту ды ям з поў ным «за мкнё ным» 
цык лам вы твор час ці па тра бу ец ца па-
ста ян ны пры ток ін вес ты цый і ары гі-
наль ных твор чых ідэй. Для ства рэн ня 
кан ку рэн та здоль ных філь маў і ўме ла га 
іх мар ке тын гу не аб ход ны крэ а тыў ны і 
вы со ка пра фе сій ны пер са нал, які лю-
біць сваю спра ву. Та кім чы нам, ка мер-
цый ны і твор чы пос пех — гэ та за да ча 
шмат кам па не нтная. Сён ня га лоў нае 
для на цы я наль най кі не ма та гра фіі — 
за вяр шэн не пер ша чар го ва га эта пу яе 
сіс тэм най транс фар ма цыі на асно ве 
ак тыў на га ўка ра нен ня пе ра да вых ін-
фар ма цый ных і ка му ні ка цый ных тэх на-
ло гій у вы твор часць і пра кат філь маў.

Для Мі ніс тэр ства куль ту ры ў сфе ры 
эк ран ных мас тац тваў пры яры тэт ным 
з'яў ля ец ца ства рэн не су час най на цы-
я наль най ін дуст рыі эк ран ных мас тац-
тваў, якая вы пус кае ай чын ныя філь мы 
вы со ка га ідэй на-мас тац ка га ўзроў ню і 
най ноў шых тэх ніч ных стан дар таў, якія 
атрым лі ва юць пры знан не гле да чоў у 
Бе ла ру сі і за яе ме жа мі, у тым лі ку на 
прэ стыж ных між на род ных кі на фес ты-
ва лях. Для нас важ нае і ства рэн не кан-
ку рэн та здоль най комп лекс най сіс тэ мы 
ака зан ня кі на тэх на ла гіч ных па слуг поў-
на га цык ла з мэ тай ім парт аза мя шчэн ня 
і пры цяг нен ня па за бюд жэт ных срод каў 
ін шых за каз чы каў. У кі на га лі не дае 
плён раз віц цё сіс тэ мы дзяр жаў на-пры-
ват на га парт нёр ства, кі на пра дзю сар-
ства і кан ку рэнт на га ася род дзя дзе ля 
па вы шэн ня эфек тыў нас ці вы ка ры стан-
ня дзяр жаў ных бюд жэт ных срод каў на 
кон курс най асно ве. Ёсць кло пат пра 
пер ма нент нае пра вя дзен не тэх ніч най 
і тэх на ла гіч най ма дэр ні за цыі На цы я-
наль най кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» 
і мес цаў кі на па ка зу з улі кам перс пек-
тыў ных су свет ных тэн дэн цый раз віц ця 
но вых нось бі таў ін фар ма цыі (за вяр-
шэн не пе ра хо ду кі на тэ ат раў і кі на ўста-
но вак на ліч ба выя тэх на ло гіі па ка зу, 
ука ра нен не шы ро ка фар мат най кі не ма-
та гра фіч най сіс тэ мы ІMAX, бу даў ніц тва 
муль ты плек саў, ар га ні за цыя кі на па ка зу 
ў мес цах ма са ва га зна хо джан ня лю-
дзей — вак за лы, аэ ра пор ты, на ву чаль-
ныя ўста но вы, ганд лё ва-за баў ляль ныя 
комп лек сы).

— Тэ ма на цы я наль на га кі на пра-
ек та: які гэ та па ві нен быць фільм, 
на ва шу дум ку? І на огул ці маг чы ма 
вяр нуць ай чын на га гле да ча на ша му 
кі но?

— Што ты чыц ца на цы я наль на га 
філь ма, то ён па ві нен быць ці ка вы боль-
шас ці гле да чоў, та ле на ві та транс ля ваць 
ад імя дзяр жа вы най важ ней шыя ма-
раль на-этыч ныя каш тоў нас ці, вы хоў-
ваць па ва гу да на шай кра і ны, уся ляць 
ап ты мізм і ўпэў не насць у заўт раш нім 
дні. А гэта мо жа быць лю бая кі на стуж-
ка, якая бу дзе ад каз ваць пералічаным 
кры тэ рыям.

Трэ ба ад зна чыць, што ай чын ны гля-
дач па сту по ва вяр та ец ца ў кі на тэ ат ры. 
На ват пры на яў нас ці вы са ка я кас ных і 
па раў наль на тан ных аль тэр на тыў ных 
ва ры ян таў до сту пу да кі на пра дук ту (ін-
тэр нэт, ма біль ныя элект рон ныя нось-
бі ты) у 2013 го дзе кі на гле да ча мі ста лі 
больш за 16,3 млн на шых гра ма дзян. 
Гэ та ў асноў ным вель мі ма ла дыя лю дзі. 
За пер шую па ло ву бя гу ча га го да гэ ты 
па каз чык склаў больш за 8 млн ча ла-
век. Мы раз ліч ва ем на асен не-зі мо выя 
прэм' е ры, якія мо гуць даць іс тот ную 
пры баў ку на вед валь нас ці.

— На пры кан цы мі ну ла га го да ай-
чын ны слу хач змог шы ро ка зна ё міц-
ца з тво ра мі су час ных бе ла рус кіх 
кам па зі та раў — дзя ку ю чы з'ез ду і 
кан цэр там, якія бы лі да яго пры мер-
ка ва ныя. Што мож на зра біць, каб бе-
ла рус кай му зы кі гу ча ла больш?

— Вы ка нан не бе ла рус кай кла січ най 
му зы кі не з'яў ля ец ца сён ня праб ле май. 
Дру гі бок пы тан ня — жа дан не чуць му-
зы ку бе ла рус кіх кам па зі та раў час цей у 
фі лар ма ніч ных кан цэр тах і на му зыч ных 
фес ты ва лях ра зам з тво ра мі су свет най 
кла сі кі. У гэ тым на кі рун ку не аб ход на 
ўраў на ва жыць па трэ бы сён няш няй аў-
ды то рыі кан цэрт ных за лаў у па пу ляр-
ных узо рах му зыч на га мас тац тва і з 
эс тэ тыч ным век та рам фі лар ма ніч на га 
кан цэр та. Ін шы мі сло ва мі, ка мер цы я лі-
за цыя кан цэрт най ра бо ты і пра па ган-
да твор час ці бе ла рус кіх кам па зі та раў 
усту па юць сён ня ў пэў ныя су пя рэч лі выя 
ад но сі ны.

Ра зам з тым у кра і не ство ра ны ўні-
каль ныя кам па зі тар ская і вы ка наль-
ніц кая шко лы. Дзяр жа вай на да ец ца 
асаб лі вая ўва га раз віц цю і пра па ган дзе 
му зы кі бе ла рус кіх кам па зі та раў. Кож ны 
год на дзяр жаў ны за каз на бы ва ец ца 
больш за 150 тво раў бе ла рус кіх кам-
па зі та раў роз ных жан раў, ся род якіх 
сім фа ніч ныя і ка мер на-ін стру мен таль-
ныя тво ры, ва каль ныя тво ры на вер шы 
бе ла рус кіх аў та раў на род най мо ве.

Му зы ка бе ла рус кіх кам па зі та раў 
гу чыць у вы ка нан ні му зыч ных ка лек-
ты ваў і са ліс таў фі лар мо ніі на пра-
ця гу ўся го кан цэрт на га се зо на. Так, 
ды ры жо ры Аляк сандр Ані сі маў, Яў ген 
Буш коў, Ула дзі мір Бай даў, Мі ха іл Ка-
зі нец, На тал ля Мі хай ла ва па ста ян на 
пра цу юць не толь кі з пры зна ны мі аў та-
ры тэт ны мі аў та ра мі, але і з ма ла ды мі 
кам па зі та ра мі. Ра зам з тым у апош ні 
час на зі ра ец ца зні жэн не ці ка вас ці ма-
ла дых аў та раў да ства рэн ня буй ных 
сім фа ніч ных фор маў і па вы шэн не 
коль кас ці дроб ных ка мер на-ін стру-
мен таль ных тво раў. Та му па чуць но-
вую му зы ку ма ла дых аў та раў час цей 
мож на ў ка мер ных кан цэр тах.

— У нас час та гу чаць вы дат ныя 
пес ні са вец кіх га доў, якія ста лі кла сі-
кай. Ці мож на за ах во ціць ай чын ных 
паэ таў і кам па зі та раў (мо жа, з да па-
мо гай спеў ных кон кур саў кштал ту 
ай чын на га «Еў ра ба чан ня») да ства-
рэн ня но вых пе сень, у пры ват нас ці 
на бе ла рус кай мо ве?

— Мі ніс тэр ствам куль ту ры што год 
на бы ва юц ца для тэ ат раль на-ві до вішч-
ных уста ноў і ўста ноў аду ка цыі і рэ ка-
мен ду юц ца для да лей ша га вы ка нан-
ня бе ла рус ка моў ныя пес ні ай чын ных 
кам па зі та раў (І.Лу ча нок, Л.За хлеў ны, 
Э.За рыц кі, В.Ра ін чык, В.Іва ноў, А.Елі-
се ен каў, Д.Даў га лёў, А.Атраш ке віч, 
М.Са цу ра, Я.Па плаў ская, І.Цвят ко ва) 
на вер шы як кла сі каў бе ла рус кай лі-
та ра ту ры (Я.Ку па ла, Я.Ко лас, М.Баг-
да но віч, М.Танк, У.Ка рат ке віч), так і 
су час ных паэ таў (У.Ка рыз на, Л.Дрань-
ко-Май сюк, А.Ба дак, В.Жу ко віч, Т.Му-
шын ская і ін шыя).

Акра мя та го, іс нуе шэ раг фес ты-
ва ляў і кон кур саў між на род на га, рэс-
пуб лі кан ска га, рэ гі я наль на га ўзроў-
няў, гра мад ска-куль тур ных ак цый, якія 
пра вод зяц ца пры пад трым цы Мі ніс-
тэр ства куль ту ры і так са ма спры я юць 
рос ту твор чай ак тыў нас ці бе ла рус кіх 
аў та раў. Вар та асаб лі ва ад зна чыць та-
кія твор чыя фо ру мы, як На цы я наль ны 
фес ты валь бе ла рус кай пес ні і паэ зіі ў 
Ма ла дзеч не і На цы я наль ны кон курс 
ма ла дых вы ка наў цаў бе ла рус кай эст-
рад най пес ні «Ма ла дзеч на», дзе гу чыць 
толь кі бе ла рус кая мо ва, Між на род ны 
фес ты валь мас тац тваў «Сла вян скі 
ба зар у Ві цеб ску», у тым лі ку Між на-
род ны кон курс эст рад ных вы ка наў цаў 
«Ві цебск» і Між на род ны дзі ця чы му зыч-
ны кон курс «Ві цебск», свя та «Ку пал ле» 
(«Алек санд рыя збі рае сяб роў»), Між-
на род ны му зыч ны фес ты валь «За ла-
ты шля гер» у Ма гі лё ве і інш., шэ раг 
су мес ных пра ек таў з тэ ле ка на ла мі. У 
рам ках іх пра вя дзен ня ад кры ва ец ца 
мност ва но вых ім ёнаў як аў та раў, так і 
вы ка наў цаў, вы яў ля ец ца шмат ці ка вых 
му зыч ных тво раў, якія па спя хо ва па паў-
ня юць скарб ні цу на ша га бе ла рус ка га 
му зыч на га мас тац тва, пе ра хо дзя чы ў 
ка тэ го рыю шля гер ных пе сень.

Што ты чыц ца «Еў ра ба чан ня», то, 
без умоў на, пра вя дзен не на цы я наль-

ных ад бо раў ста ла моц ным сты му лам 
для пра яў лен ня твор чай іні цы я ты вы 
ай чын ных аў та раў і вы ка наў цаў. Сён-
ня «Еў ра ба чан не» з'яў ля ец ца вы со ка-
рэй тын га вым тэ ле ві зій ным пра ек там, 
аў ды то рыя гле да чоў яко га ў 2014 го дзе 
пе ра вы сі ла больш за 160 млн ча ла-
век. Удзел у кон кур сах «Еў ра ба чан не» 
спры яе пра соў ван ню бе ла рус кіх ар тыс-
таў, паэ таў і кам па зі та раў у твор чай 
пра сто ры Еў ро пы.

Ра зам з тым мно гія па пу ляр ныя кам-
па зі та ры, што з'яў ля юц ца ад на ча со ва і 
прад зю са ра мі эст рад ных вы ка наў цаў, 
ад зна ча юць, што ў апош ні час за ка заў 
на на пі сан не но вых пе сень з тэкс та мі 
на бе ла рус кай мо ве амаль не па сту пае. 
Больш за тое, рэ дак та ры ра дыё ка на лаў 
на стой ва юць на пе ра кла дзе не ка то рых 
па спя хо вых пра ек таў з бе ла рус кай на 
рус кую мо ву для да лей ша га гу чан ня іх 
у эфі ры. У мэ тах да лей шай пра па ган-
ды бе ла рус кай мо вы срод ка мі му зыч-
на га мас тац тва Мі ніс тэр ства куль ту ры 
бу дзе прад пры маць да лей шыя ру хі ў 
бок па шы рэн ня ўклю чэн ня тво раў на 
бе ла рус кай мо ве ў пра гра мы кан цэр-
таў, пры мер ка ва ных да дзяр жаў ных 
свя таў і ін шых дат, фес ты ва ляў, у тым 
лі ку за кошт раз мя шчэн ня дзяр жаў на-
га за ка зу на ства рэн не но вых тво раў 
да гэ тых ме ра пры ем стваў, па ве лі чэн ня 
коль кас ці но вых па ста но вак у му зыч-
ных тэ ат рах, пры цяг нен ня да твор ча га 
су пра цоў ніц тва ма ла дых паэ таў, кам-
па зі та раў, гур тоў і вы ка наў цаў, якія пі-
шуць і вы кон ва юць бе ла рус ка моў ныя 
пес ні.

— Куль тур ная бу ду чы ня кра і-
ны — гэ та яе та ле на ві тая мо ладзь. 
На жаль, час та так атрым лі ва ец ца, 
што, на быў шы аду ка цыю ў Бе ла-
ру сі, ма ла дыя вы пуск ні кі твор чых 
ВНУ едуць пра ца ваць у ін шыя кра і-
ны. Што дзяр жа ва мо жа зра біць для 
та го, каб Бе ла русь не губ ля ла свой 
куль тур ны па тэн цы ял?

— Перш за ўсё трэ ба звяр нуць ува гу 
на тыя маг чы мас ці, якія сён ня пра па-
ноў вае ма ла дым твор цам ва ўзрос це да 
31 го да спе цы яль ны фонд Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пад трым цы та-
ле на ві тай мо ла дзі. Ад ным з на прам каў 
дзей нас ці фон ду з'яў ля ец ца вы дзя лен-
не гран таў на рэа лі за цыю твор чых пра-
ек таў, ар га ні за цыю кан цэр таў, вы ста-
вак, пуб лі ка цый, за бес пя чэн не ўдзе лу 
твор чай мо ла дзі ў між на род ных кон кур-
сах, фес ты ва лях, сім по зі у мах і ін шых 
ак цы ях у га лі не куль ту ры і мас тац тва.

Вя дзец ца ра бо та, на кі ра ва ная на 
тое, каб прад стаў ні кі та ле на ві тай мо-
ла дзі ме лі маг чы масць па ста ян на па-
вы шаць свой пра фе сій ны ўзро вень. 
За кошт срод каў спе цы яль на га фон ду 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пад-
трым цы та ле на ві тай мо ла дзі ажыц цяў-
ля ец ца вы пла та гран таў на ар га ні за-
цыю на ву чан ня та ле на ві тай мо ла дзі. Па 
да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы Мі ніс тэр-
ствам куль ту ры пад рых та ва ны пра ект 
нар ма тыў на га ак та, які да зво ліць вы-
пуск ні кам уста ноў вы шэй шай аду ка цыі 
атры маць аду ка цыю ў асіс тэн ту ры-ста-
жы роў цы. На ву чан не пад кі раў ніц твам 
вы дат ных дзея чаў куль ту ры і мас тац тва 
бу дзе мець пе ра важ на прак тыч ны ха-
рак тар і да зво ліць ма ла дым твор цам 
рэа лі за ваць свой па тэн цы ял ва ўмо вах 
са праўд най твор чай дзей нас ці. Атры ма-
ная ў вы ні ку на ву чан ня ква лі фі ка цыя 
«Твор чы дзе яч» да зво ліць вы пуск ні кам 
асіс тэн ту ры-ста жы роў кі прэ тэн да ваць 
на вя ду чыя па са ды ў твор чых ка лек-
ты вах на шай кра і ны.

Толь кі ў Бел дзярж фі лар мо ніі пра-
цуе больш за 90 лаў рэ а таў між на род-
ных і рэс пуб лі кан скіх кон кур саў: А.Му-
зы кан таў, Г.Ла зо вік, П.Не ўмяр жыц кі, 
В.Плі гаў ка, С.Ста ра дзед ка, І.Ква шэ віч, 
Н.Кор сак, П.Сі да рэн ка, І.Да ра фе е ва і 
мно гія ін шыя.

Тыя ж та ле на ві тыя му зы кан ты, якія 
пра цу юць у кра і нах Еў ро пы, Аме ры кі, 
Азіі і з'яў ля юц ца гра ма дзя на мі Бе ла ру-
сі, прад стаў ля юць куль ту ру і мас тац тва 
на шай кра і ны. Яны за па тра ба ва ны не 
толь кі ў за ход ніх і ўсход ніх кра і нах, але 
і ў на шай рэс пуб лі цы, удзель ні ча ю чы 
ў фес ты ва лях, кан цэр тах, між на род-
ных му зыч ных кон кур сах ад імя на шай 
дзяр жа вы. Та му мы не ду ма ем, што ў 
гэ тым вы пад ку губ ля ем свой куль тур ны 
па тэн цы ял. На ад ва рот, у за меж жы ўсё 
час цей да вед ва юц ца пра на шу кра і ну 
па твор чай дзей нас ці прад стаў ні коў на-
шай куль ту ры і мас тац тва.

— Якое ва ша пер са наль нае куль-
тур нае ад крыц цё за апош ні год?

— Для мяне аса біс та — кож нае ме-
ра пры ем ства, якое ад бы ва ец ца ў на-
шай кра і не, з'яў ля ец ца свое асаб лі вым 
куль тур ным ад крыц цём. Та му кож ны 
раз я хва лю ю ся пе рад тым як пач нец-
ца тая ці ін шая куль тур ная з'я ва. А 
вось агуль на-гра мад скім куль тур ным 
ад крыц цём го да з'яў ля ец ца но вы ўні-
каль ны па ар хі тэк ту ры і экс па зі цыі Бе-
ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Вя лі-
кай Ай чын най вай ны. Вы ве да е це, што 
ад крыц цё но ва га му зея бы ло пры мер-
ка ва на да 70-год дзя вы зва лен ня Бе ла-
ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў 
і ад бы ло ся на пя рэ дад ні свят ка ван ня 
на шай кра і най Дня Не за леж нас ці і ў 
яго ад крыц ці пры ма лі ўдзел прэ зі дэн-
ты дзвюх брат ніх кра ін — Бе ла ру сі і 
Ра сіі — Аляк сандр Лу ка шэн ка і Ула-
дзі мір Пу цін.

Акра мя та го, не ма гу не ад зна чыць 
аса біс тыя ўра жан ні ад Х Рэс пуб лі кан-
ска га фес ты ва лю на цы я наль ных куль-
тур, што пра хо дзіў у Грод не на па чат-
ку чэр ве ня. Да рэ чы, у гэ тым го дзе мы 
рых ту ем ся да Дру го га фес ты ва лю мас-
тац тваў бе ла ру саў све ту, на які збя руц-
ца твор чыя ка лек ты вы і вы ка наў цы ад 
на шых су ай чын ні каў з 15 кра ін све ту, 
у тым лі ку не толь кі з Ра сіі, Поль шчы, 
Лат віі і Літ вы, але і з Ар ген ці ны, Мек сі кі, 
Іс па ніі, Іта ліі, Із ра і ля, Бель гіі і ін шых.

Та му ха чу яшчэ раз пад крэс ліць: для 
мя не кож нае куль тур нае ме ра пры ем-
ства ў Бе ла ру сі, у той ці ін шай ме ры, 
з'яў ля ец ца ад крыц цём!

Ларыса ЦІМОШЫК.

«КОЖ НАЕ КУЛЬ ТУР НАЕ МЕ РА ПРЫ ЕМ СТВА 
З'ЯЎ ЛЯ ЕЦ ЦА ДЛЯ МЯ НЕ АД КРЫЦ ЦЁМ!»

ПЕ РА НЯ ЛІ АД ДЗЯ ДОЎ, 
ПЕ РАД АЕМ НА ШЧАД КАМ

Слуцк — адзін з тых ста ра жыт ных га-
ра доў Бе ла ру сі, дзе ва ўсе вя кі бру яць, 
не за ці ха юць свет лыя кры ні цы на род най 
твор час ці. Мност ва скар баў агуль на на-
цы я наль най куль тур най спад чы ны з'я-
ві лі ся дзя ку ю чы жы ха рам гэ тых мяс цін: 
Слуц кае Еван гел ле, Слуц кі ле та піс, слуц-
кія па ясы... А коль кі па ка лен няў мас та-
коў, пісь мен ні каў, му зы кан таў на тхня ла 
слуц кая зям ля!

Сён ня ў Слуц ку ні вод нае свя та не 
пра хо дзіць без удзе лу ў ім мяс цо вых 
та лен таў — са ма дзей ных мас тац кіх ка-
лек ты ваў, што аб' яд на лі га ра джан і вяс-
коў цаў роз ных уз рос таў. Па гля дзі це на 
фо та здым кі, зроб ле ныя тут у адзін з та кіх 
свя точ ных дзён: кан цэрт ны комп лекс на 
га лоў най пло шчы, май стар-клас па ткац-
тве па ясоў, пле нэр юных мас та коў — гэ та 
толь кі не каль кі штры хоў да куль тур най 
па на ра мы ста ра жыт на га го ра да.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. Фо та аў та ра.

На вед ван не зам каў у Мі ры 
і Ня сві жы скла дае 300 
і 500 ты сяч ча ла век (ад па вед на) 
за год, што да зва ляе га ва рыць 
пра рэн та бель насць гэ тых 
му зей ных комп лек саў.

У за меж жы ўсё час цей 
да вед ва юц ца пра на шу 
кра і ну па твор чай дзей нас ці 
прад стаў ні коў на шай куль ту ры 
і мас тац тва.


