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магутны патэнцыял 
дружалюбнага 
супрацоўніцтва
Беларусь і Кітай пацвердзілі ўзаемную зацікаўленасць  
у далейшым развіцці ўсебаковага стратэгічнага партнёрства 

 Б
еларуска-кітайскае супрацоўніцтва можна 
праілюстраваць рознымі лічбамі і многімі 
фактамі. Гаварыць пра дынаміку таварааба-
роту, інвеставання, крэдытную падтрымку, 
пералічваць сур’ёзныя сумесныя праекты. 
Гэта будзе салідна і пераканаўча. Аднак не 
нова. А вось словы, якія сказаў член Паліт-
бюро Цэнтральнага камітэта Камуністыч-

най партыі Кітая, сакратар палітыка-юрыдычнай камісіі ЦК 
КПК Мэн Цзяньчжу на сустрэчы з Прэзідэнтам Беларусі ў 
Мінску, на маёй памяці прагучалі ўпершыню. Ад Старшыні 
КНР Сі Цзыньпіна госць перадаў Аляксандру Лукашэнку 
такія словы:

— Прэзідэнт Лукашэнка — мой самы блізкі сябар... Ся-
род усіх лідараў свету толькі з Прэзідэнтам Лукашэнкам я 
магу адкрыць душу.

Для разумення значнасці сказанага неабходна ўлічваць, 
што кітайцы наогул асцярожныя і педантычныя ў выбары 
партнёраў. Таму лірычную прыпраўку дыпламатычнага 
слоўніка трэба расцэньваць як дэманстрацыю вышэйшай 
ступені даверу. Хоць, падавалася б, куды ўжо вышэй. Яшчэ 
тры гады назад Мінск і Пекін аб’явілі пра ўсебаковае стра-
тэгічнае партнёрства. Кіраўнікі дзвюх краін дамовіліся 
аб штогадовых сустрэчах. І вось рыхтуецца чарговы візіт 
Прэзідэнта ў Кітай. Ёсць усе падставы чакаць, што па яго 
выніках будзе заяўлена пра яшчэ больш высокі статус уза-
емадзеяння. Прынамсі, з размовы, якая адбылася ў Палацы 
Незалежнасці ў Мінску, вынікае, што абодва бакі поўныя 
менавіта такіх намераў.

Пазіцыя Прэзідэнта Беларусі вядомая і пастаянная. Ён 
катэгарычна супраць палітычнага турызму. Афіцыйнае 
наведванне той ці іншай краіны павінна мець цалкам кан-
крэтныя і бачныя вынікі. Эфект ад папярэдніх кантактаў на 
вышэйшым палітычным узроўні відавочны. У нас салідны 
тавараабарот, але акцэнт на просты гандаль ужо даўно не га-
лоўны. Кітай — адзін з буйнейшых інвестараў у беларускую 
эканоміку. Аб’ём адкрытых ім шматмільярдных (у доларах) 
крэдытных ліній настолькі вялікі, што ўрад пакуль нават не 
можа прапанаваць адэкватную колькасць праектаў пад гэ-
тыя магутныя інвестыцыі. Гэта гаворыць пра тое, што пры 

ўсёй дынаміцы дзелавога ўзаемадзеяння яна  яшчэ адстае ад 
тэмпу развіцця палітычнага дыялогу. І гэтую частку трэба 
падцягваць. Тым больш што нашай краіне адведзена роля 
аднаго з апорных пунктаў глабальнага кітайскага праекта 
эканамічнага пояса Шаўковага шляху. Сумеснае будаўніцтва 
пад Мінскам індустрыяльнага парка “Вялікі камень” — адно 
з ключавых звёнаў гэтай стратэгічнай задумы.

Аднак трэба рухацца далей. Мэн Цзяньчжу прыязджаў 
у Мінск не з простым візітам ветлівасці. З боку КНР ён 
узначальвае беларуска-кітайскі міжурадавы камітэт па 
супрацоўніцтве. Пасяджэнне гэтага органа ў Мінску якраз 
і было нацэлена на дзелавое напаўненне маючага адбыцца 
візіту Прэзідэнта ў Пекін. Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка 
звяртае ўвагу на тое, што ў наступным перыядзе асаблівы 
ўпор у супрацоўніцтве трэба зрабіць на абмен тэхналогіямі 
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Партнёрства

ды інвестыцыямі. Яшчэ адзін значны рэзерв — развіццё 
прамога ўзаемадзеяння паміж рэгіёнамі. Кітайскім бокам 
гэтыя ініцыятывы ўспрынятыя і падтрымліваюцца.

На думку Прэзідэнта Беларусі, інтэнсіфікацыя кантак-
таў паміж дзвюма краінамі назіраецца ва ўсіх без выключэн-
ня сферах. Так, праведзены ў маі мінулага года беларуска-
кітайскі бізнес-форум надаў новы імпульс наладжванню 
міжрэгіянальных сувязяў. 

Як адзначыў Аляксандр Лукашэнка, з боку кітайскіх 
рэгіёнаў усё больш праяўляецца практычны інтарэс да цес-
нага супрацоўніцтва. Падчас перагавораў узаемным было 
меркаванне аб неабходнасці яшчэ больш актывізаваць між-
рэгіянальныя кантакты як аснову гандлёва-эканамічнага 
супрацоўніцтва, якое павінна дасягнуць такога ж высокага 
ўзроўню, як і палітычнае. 

Пры гэтым Прэзідэнт выказаў меркаванне, што тэхна-
лагічныя ды інвестыцыйныя сувязі павінны стаць прыяры-
тэтнымі ва ўсім комплексе маштабнага беларуска-кітайскага 
ўзаемадзеяння. “Нядаўні запуск беларускага спадарожніка 
з кітайскага касмадрома Січан і стварэнне сучасных аба-
ронных сістэм вывелі на новую, вельмі даверную вышыню 
наша тэхналагічнае партнёрства. Нараўне з інвестыцый-
ным яно павінна стаць галоўным рухавіком двухбаковага 
ўзаемадзеяння”, — заявіў кіраўнік дзяржавы. Прэзідэнт не 
сумняваецца, што другое пасяджэнне беларуска-кітайскага 
міжурадавага камітэта па супрацоўніцтве, на якое якраз 
і прыехала кітайская дэлегацыя на чале з Мэн Цзяньчжу, 
будзе выніковым і дасць магчымасць вызначыць канкрэт-
ныя напрамкі далейшага эфектыўнага развіцця беларуска-
кітайскіх адносінаў, а таксама рэалізацыі дамоўленасцяў на 
вышэйшым узроўні.

Кіраўнік дзяржавы падзякаваў высокаму кітайскаму 
госцю за пільную ўвагу да пытанняў умацавання белару-
ска-кітайскай дружбы і партнёрства. “Думаю, што на гэтым 
шляху ў нас усё атрымаецца”, — выказаў упэўненасць Аля-
ксандр Лукашэнка. 

У сваю чаргу Мэн Цзяньчжу адзначыў усёабдымны 
характар супрацоўніцтва з Беларуссю. На яго думку, дзя-
куючы лідарам дзвюх краін кітайска-беларускія адносіны 
ўмацоўваюцца і развіваюцца. Ён канстатаваў высокі ўзро-
вень палітычнага ўзаемадавер’я і ўзаемную падтрымку на 
буйных міжнародных мерапрыемствах.

“Мы рашуча падтрымліваем адзін аднаго па важней-
шых праблемах, якія ўяўляюць узаемную цікавасць”, — ад-
значыў кітайскі госць. Член Палітбюро ЦК КПК таксама 
высока ацаніў ролю беларускага лідара ў развіцці белару-
ска-кітайскага супрацоўніцтва. Ён падкрэсліў, што Кітай 
разглядае маючы адбыцца візіт Прэзідэнта Беларусі ў Пе-
кін як важнейшую падзею ў беларуска-кітайскіх адносінах 
у бягучым годзе. 

Цяперашняя прадстаўнічая кітайская дэлегацыя ў тым 
ліку прапрацоўвае пытанні падрыхтоўкі візіту беларускага 
лідара ў Кітай: “Мы спадзяёмся на эфектыўную работу ў 
Беларусі і на тое, што ўнясём свой уклад у развіццё трады-
цыйна дружалюбных двухбаковых адносінаў”.

Кітайска-беларускія адносіны перажываюць найлепшы 
час у гісторыі свайго развіцця. Пра гэта заявіў журналістам 
член Палітбюро Цэнтральнага камітэта Камуністычнай 
партыі Кітая, сакратар палітыка-юрыдычнай камісіі ЦК 
КПК Мэн Цзяньчжу. 

“Лічым, што ўзаемадзеянне паміж беларускім і кітайскім 
народамі мае вельмі шырокія перспектывы. Мы ўпэўнены 
ў яшчэ больш светлай будучыні нашага ўзаемадзеяння”, 
— сказаў Мэн Цзяньчжу.

Паводле слоў сакратара камісіі, у палітычным плане 
краіны маюць супадаючыя пазіцыі па большасці актуаль-
ных пытанняў міжнароднага парадку дня. “У нас беспрэ-
 цэндэнтна высокі ўзровень узаемнага палітычнага даверу”, 
— падкрэсліў ён. 

Няспынна ўмацоўваецца гандлёва-эканамічнае супра-
цоўніцтва краін, адзначыў Мэн Цзяньчжу. “Узорны праект 
супрацоўніцтва нашых краін — Кітайска-беларускі інду-
стрыяльны парк — здзіўляе ўсіх па сваіх маштабах і тэмпах 
развіцця”, — заявіў член Палітбюро ЦК КПК.

Васіль Харытонаў

Мэн Цзяньчжу:
Кітайска-беларускія 
сяброўскія адносіны  
і супрацоўніцтва цяпер 
перажываюць найлепшы час  
у гісторыі свайго развіцця. 
Лічым, што ўзаемадзеянне 
паміж беларускім і кітайскім 
народамі мае вельмі шырокія 
перспектывы. Мы перакананы 
ў яшчэ больш светлай 
будучыні нашага 
ўзаемадзеяння

Аляксандр лукашэнка:
За 25 гадоў з моманту 
ўстанаўлення дыпламатычных 
адносінаў Беларусь і Кітай 
зрабілі вельмі многае для 
ўмацавання двухбаковых сувязяў. 
У нашым дыялогу няма 
закрытых тэм і нявырашаных 
праблем. Інтэнсіфікацыя 
кантактаў назіраецца ва ўсіх  
без выключэння сферах
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“нашы краіны падтрымліваюць 
адносіны глыбокага даверу  
і цесных стасункаў”

 Г
істарычна значны візіт 
старшыні Сі Цзыньпіна ў 
Беларусь у красавіку 2015 
года прынёс значныя по-
спехі па паляпшэнні двух-
баковых міждзяржаўных 
адносінаў і даў новы штур-
шок іх развіццю. Кіраўнікі 

дзвюх дзяржаў падпісалі “Дагавор аб 
дружбе і супрацоўніцтве паміж Рэспу-
блікай Беларусь і Кітайскай Народнай 
Рэспублікай”, тым самым дакументаль-
на замацаваўшы адносіны ўзаемнага 
даверу і сяброўства дзвюх краін. Урад 
Беларусі ўдзяляе павышаную ўвагу па-
глыбленню супрацоўніцтва з КНР. Прэ-

зідэнт Лукашэнка выдаў Дырэктыву №5 
аб развіцці двухбаковых адносінаў з Кі-
тайскай Народнай Рэспублікай. Абодва 
бакі поўныя рашучасці падтрымліваць 
адзін аднаго ў важных для іх пытаннях. 
Узаемны давер дзвюх краін няспынна 
расце, рэальнае дзелавое супрацоўніц-
тва паглыбляецца, з’яўляецца мноства 
розных прыкметных пераваг для жы-
хароў Беларусі і Кітая, з кожным днём 
зносіны паміж дзвюма тэрыторыямі 
становяцца ўсё больш цеснымі.

Адметнай асаблівасцю беларуска-
кітайскіх адносінаў з’яўляецца прын-
цып ды ідэя: узаемная павага, роўнасць,  
супрацоўніцтва і ўзаемная выгада. 

Паўнацэннае задзейнічанне і развіццё 
патэнцыялу двухбаковых міждзя-
ржаўных адносінаў ва ўсіх сферах 
супрацоўніцтва, максімальнае выка-
рыстанне пераваг і ўзаемадапаўняль-
насці тэрытарыяльнага размяшчэння 
дзвюх краін дазволяць рэальнаму дзе-
лавому супрацоўніцтву дзвюх дзяржаў 
дасягнуць яшчэ большых поспехаў на 
карысць дзвюх краін і двух народаў. 

Пра гандлёва-
эканамічнае 
супрацоўніцтва

Падчас візіту ў Беларусь у красавіку 
2015 года старшыні Сі Цзыньпіна было 

У ліпені 2013 года ў Пекіне 
старшыня Сі Цзыньпін 
і Прэзідэнт Аляксандр 
Лукашэнка прынялі 
сумеснае рашэнне  
аб пераводзе беларуска-
кітайскіх адносінаў  
у рамках усебаковага 
стратэгічнага партнёрства 
на новы ўзровень, 
паскораным развіцці 
такога партнёрства  
і маштабным 
стымуляванні 
супрацоўніцтва  
ва ўсіх сферах 

Надзвычайны і паўнамоцны пасол Кітайскай Народнай 
Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Цуй Цымін: 
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аб’яўлена аб прадастаўленні Беларусі 
фінансавай падтрымкі памерам 7 мі-
льярдаў долараў ЗША, бакі падпісалі 
больш за 40 дакументаў аб гандлёва-
эканамічным супрацоўніцтве. Ужо ў 
2015 годзе гандаль паміж дзвюма кра-
інамі меў актыўнае сальда. Кітай стаў 
трэцім асноўным гандлёвым партнё-
рам Беларусі ў свеце і другім асноўным 
імпарцёрам. Згодна са статыстыкай бе-
ларускага боку, агульны тавараабарот 
склаў 3 810 000 000 долараў ЗША, што 
на 5,6 працэнта вышэй у параўнанні з 
тым жа перыядам мінулага года. 

На працягу апошніх гадоў пры 
падтрымцы фінансавых устаноў Кі-
тая бакі рэалізавалі некалькі буйных 
праектаў у галіне энергетыкі, базавай 
інфраструктуры, прамысловай вы-
творчасці, будаўніцтва індустрыяль-
нага парка ды інш., што ўнесла знач-
ны ўклад у сацыяльна-эканамічнае 
развіццё і мадэрнізацыю Рэспублікі 
Беларусь. Згодна са статыстыкай, бакі 
да гэтага моманту ажыццявілі каля 30 
праектаў, пры гэтым сума выкарыста-
най пазыкі склала 6 мільярдаў долараў 
ЗША. Скончаны такія праекты, як 
будаўніцтва 3 цэментавых заводаў, 
рэканструкцыя электрастанцый №2 
і №5 горада Мінска, рэканструкцыя і 
электрыфікацыя чыгуначных пуцей, 
перабудова дзяржаўнай аўтатрасы 
М5, пастаўкі электрапаяздоў, развіццё 
інфармацыйных тэхналогій ды інш. 
Дзве краіны паспяхова ажыццявілі су-
месны запуск спадарожніка сувязі. За 
будаўніцтва гасцініцы “Пекін” і работу 
з дзвюма электрастанцыямі кітайская 
інжынерная кампанія ўдастоена прэ-
міі Лу Баня “Інжынерныя работы за 
межамі краіны”. Кітайскія прадпрыем-
ствы ў Беларусі выйгралі тэндар на ат-
рыманне крэдыту ад Сусветнага банка. 
Кітайскае прадпрымальніцтва, абста-
ляванне, тэхналогіі і паслугі ў Беларусі 
атрымалі станоўчую рэпутацыю. 

Кітайска-беларускі індустрыяльны 
парк уяўляе з сябе праект сумеснага 
будаўніцтва. Кітайскія прадпрыем-
ствы па ўсім свеце прымаюць актыўны 
ўдзел у стварэнні гэтай буйнейшай за-
межнай знешнегандлёвай эканамічнай 
зоны. Кіраўнікі дзяржаў надаюць аса-
блівую ўвагу гэтаму праекту і асабіста 
сочаць за ходам работ па яго развіцці. 
12 красавіка 2015 года Сі Цзыньпін і 
Аляксандр Лукашэнка асабіста наве-
далі індустрыяльны парк з інспекцыяй 
і абазначылі асноўныя мэты і напрамкі 

работы. Будаўніцтва і развіццё інду-
стрыяльнага парка адзначыць сабою 
ўступленне ў новую эпоху, а прыця-
гненне новых інвестыцый забяспеч-
ыць устойлівае развіццё. 

Праз год першы этап развіцця 
індустрыяльнага парка пачаты і мае 
станоўчыя вынікі: на тэрыторыі парка 
вядзецца будаўніцтва, а па ўсім свеце 
актыўна прыцягваюцца інвестыцыі. 
У сучасны момант на тэрыторыі ў 3,5 
км2 за аснову ўзяты прынцып “Адно 
роўнае месца, сем сувязяў” і закладзе-
ны комплекс асноўных аб’ектаў інфра-
структуры, такіх як чатырохпалосная 
двухбаковая аўтатраса даўжынёй 11 
кіламетраў, водазабеспячэнне і каналі-
зацыя, энергазабеспячэнне, сувязь ды 
іншыя падземныя камунікацыі. 

На тэрыторыі парка скончана 
ўзвядзенне бюро прыцягнення інве-
стыцый Кітайска-беларускага парка 
гандлю і лагістыкі агульнай плошчай 
100 000 м2, гандлёва-выставачнага цэн-
тра, бізнес-цэнтра і бондавага склада. 
На працягу гэтага года плануецца іх 
увядзенне ў эксплуатацыю. Цяпер 
у працэсе будаўніцтва знаходзяцца 
адміністрацыйны будынак плошчай 
8000 м2 і заводскі корпус плошчай 
12 000 м2, пачата ўзвядзенне пляцовак 
па вытворчасці суперкандэнсатараў 
кампаніі Чэнду Сінчжу і беларускіх 
нанапектынаў. Скончана будаўніцтва 
праекта па перадачы і пераўтварэнні 
электраэнергіі, пачаты пуска-наладач-
ныя работы. Усё больш прадпрыем-
стваў праяўляюць цікавасць да парка, 
а яго папулярнасць паступова расце. 

У дадзены момант Беларусь і 
Кітай добрасумленна ўкладваюць у 
індустрыяльны парк увесь перадавы 
досвед краін свету. 

Наступным этапам развіцця стане 
аптымізацыя механізму ўладкавання 
і развіцця індустрыяльнага парка, 
удасканаленне заканадаўчай базы, 
захаванне палітычнага курсу і пра-
дастаўленне кампаніям, жадаючым 
уступіць у гэтую эканамічную зону, 
высокаэфектыўных, хуткіх, зручных і 
якасных паслуг. 

Беларусь і Кітай, як вядома, з’яў-
 ляюцца добрымі сябрамі і партнё-
рамі. Рэспубліка Беларусь —  адзін з 
ключавых партнёраў Кітая ў пабудове 
эканамічнага пояса “Шаўковы шлях”. 
Сумеснае будаўніцтва індустрыяльна-
га парка з’яўляецца платформай для 
ўзаемавыгаднай, экалагічна чыстай 

інтэрнацыяналізацыі прамысловасці. 
Гэтая эканамічная зона ў канчатковым 
выніку стане жамчужынай двухбако-
вага супрацоўніцтва і эканамічнага 
пояса “Шаўковы шлях”, а таксама ру-
хаючай сілай экалагічна чыстага эка-
намічнага развіцця Беларусі.

Пра ўзаемадзеянне 
ў сферы адукацыі

Дву хбаковае с упрацоўніцтва 
Беларусі і Кітая ў галіне адукацыі 
пачалося адносна даўно і прынесла 
станоўчыя вынікі. Яшчэ ў 90-я гады 
мінулага стагоддзя кітайскія студэн-
ты прыязджалі ў Беларусь для вучобы 
і павышэння кваліфікацыі, і ў дадзены 
момант у ВНУ Беларусі налічваецца 
каля 2000 кітайскіх студэнтаў. Гэтыя 
маладыя людзі вучацца старанна, 
добрасумленна і дабіваюцца высокіх 
вынікаў. Кожны год 3 і больш сту-
дэнтаў удастойваюцца “Стыпендыі 
выдатнага студэнта” кітайскага дзя-
ржаўнага фонду навучання за мяжой, 
а лепшыя студэнты з Сінцзяна, якія 
навучаюцца ў ВНУ Беларусі, атры-
мліваюць “Стыпендыю выдатнага 
студэнта з Сінцзянскай аўтаномнай 
акругі”. Менавіта таму вынікі такія 
добрыя. У той жа час і ўзровень якас-
ці адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь 
даволі высокі. Два гады назад кітайскі 
дзяржаўны фонд навучання за мяжой 
нарэшце ўключыў Беларусь у свае 
праграмы “Аспірантура ў будаўнічых 
вышэйшых навучальных установах за 
мяжой” і “Падрыхтоўка спецыялістаў 
у галіне мастацтва”. З мінулага года 
выдаюцца ўжо 4 імянныя стыпендыі 
па гэтых праграмах для навучання ў 
Беларусі, такім чынам прадастаўлячы 
права студэнтам, якія атрымалі іх, 
праходзіць навучанне за мяжой за 
кошт дзяржавы. 

У 2015 годзе ўрады Кітая і Беларусі 
падпісалі новае пагадненне аб супра-
цоўніцтве ў галіне адукацыі. Нама-
ганнямі двух урадаў супрацоўніцтва 
вышэйшых навучальных устаноў 
дзвюх краін умацавалася. Напрыклад, 
Харбінскі тэхналагічны ўніверсітэт, 
Далянскі тэхналагічны ўніверсітэт і 
ВНУ Беларусі дамовіліся аб сумеснай 
падрыхтоўцы аспірантаў. Такія каа-
перацыя і аб’яднанне ставяць перад 
сабою за мэту навучанне высокаква-
ліфікаваных кадраў для эканамічнага 
будаўніцтва і супрацоўніцтва дзвюх 
краін, адаптацыі да сучасных патраба-
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ванняў эканамічнага развіцця і па-са-
праўднаму вядуць да цеснага кантакту, 
выкарыстання яго пераваг і ўзаемада-
паўнення. 

У той жа час бакі прынялі рашэнне 
павысіць колькасць студэнтаў, якія на-
вучаюцца за мяжой за кошт дзяржавы. 
У 2016 годзе ў Беларусь прыбудуць 26 
чалавек для атрымання ступені магі-
стра і доктара. З боку Беларусі з той 
жа мэтай у Кітай адправяцца каля 40 
чалавек. Урад Кітая падрыхтаваў шы-

рокую развітую сістэму стыпендый 
для студэнтаў з Беларусі: урадавыя 
стыпендыі, стыпендыі вышэйшых на-
вучальных устаноў, стыпендыі Інсты-
тута Канфуцыя і мясцовыя стыпендыі 
ды інш. 

Такім чынам, супрацоўніцтва ў га-
ліне адукацыі паміж дзвюма краінамі 
дае выдатныя вынікі, а яго перспекты-
вы неаглядныя. Яно ўмацавала сацы-
яльны падмурак сяброўскіх адносінаў 
паміж дзяржавамі, садзейнічала больш 
цеснаму кантакту ў палітычнай, экана-
мічнай і культурнай сферах.

Пра сумесныя праекты 
ў галіне навукі і тэхнікі

Навукова-тэхнічнае супрацоўніц-
тва Беларусі і Кітая заўсёды з’яўляла-
ся важным складнікам двухбаковых 
міждзяржаўных адносінаў, на працягу 
многіх гадоў асновай прынцыпу ўзаем-
най выгады і ўваходзіла ў рамкі работы 
камітэта навукова-тэхнічнага супра-
цоўніцтва. За апошнія гады колькасць 
сфер для сумесных праектаў пасту-
пова павялічылася, кантакты паміж 
спецыялістамі сталі больш цеснымі. 
Сумесныя праекты ажыццяўляюцца 
ў галіне оптыкі, мікраэлектронікі, ма-
тэрыялазнаўства, машынабудавання і 
мностве іншых. 

Міністэрства навукі і тэхнікі КНР і 
Камітэт па навуцы і тэхніцы Рэспублі-
кі Беларусь пастаянна прыкладаюць 
сілы па стымуляванні супрацоўніцтва 

дзяржаўных прадпрыемстваў і наву-
кова-даследчых устаноў дзвюх краін 
і стварэнні новай мадэлі адносінаў. У 
чэрвені гэтага года ў Мінску адбылося 
1-е пасяджэнне Навукова-тэхнічнай 
камісіі кітайска-беларускага міжура-
давага камітэта па супрацоўніцтве 
(12-е пасяджэнне навукова-тэхнічнага 
кітайска-беларускага міжурадавага 
камітэта па супрацоўніцтве). На гэтым 
пасяджэнні бакі ўзгаднілі і падпісалі 
“Пратакол асноўных мэт сумеснай фі-

нансавай падтрымкі супрацоўніцтва 
ў даследаваннях і распрацоўцы”, на 
аснове якога Міністэрства навукі і тэх-
нікі КНР і Камітэт па навуцы і тэхніцы 
Рэспублікі Беларусь у будучыні вылу-
чаць сродкі для аказання фінансавай 
падтрымкі сумесна распрацаваных 
даследчых і канструктарскіх праектаў. 
На дадзены момант ужо вызначаны 
першыя 25 праектаў, якія атрымаюць 
такое фінансаванне. 

Пра культурныя сувязі 
У маі 2015 года ў прысутнасці 

старшыні Сі Цзыньпіна і Прэзідэнта 
Лукашэнкі ў Мінску падпісана “Па-
гадненне аб стварэнні двухбаковага 
культурнага цэнтра Кітайскай Народ-
най Рэспублікі і Рэспублікі Беларусь”. 
Дзве краіны ўжо 10 раз паспяхова 
правялі Дні культуры. У кастрычніку 
2015 года ў Мінску адбылося 1-е пася-
 джэнне Камісіі па культуры кітайска-
беларускага міжурадавага камітэта 
па супрацоўніцтве, дзе бакі падпісалі 
пратакол пасяджэння. Можна сказаць, 
што беларуска-кітайскія культурныя 
сувязі паспяхова развіваюцца і даюць 
цудоўныя вынікі. Стымуляванне з 
боку ўрадаў садзейнічала ўмацаванню 
дружбы двух народаў, забяспечыла 
лепшае ўзаемаразуменне і камуніка-
цыю ў сферы мастацтва.

Нядаўна дырэктар Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі наведаў Кітай у 
складзе дэлегацыі беларускіх мастакоў. 

У горадзе Чунцін было арганізавана 
сумеснае мерапрыемства па напісанні 
і выстаўленні жывапісу. Паведамляец-
ца, што дэлегацыя мастакоў Чунціна 
прыняла запрашэнне прыехаць у бу-
дучым годзе ў Беларусь для арганіза-
цыі падобнага мерапрыемства па ўма-
цаванні кантактаў паміж мастакамі 
дзвюх краін. 

На працягу апошніх гадоў кітай-
скія мастацкія дэлегацыі неаднара-
зова прыязджалі ў Беларусь з візітам. 
Паводле няпоўных статыстычных 
дадзеных, з лютага 2015 года па жні-
вень 2016 года ў Беларусі пабывалі 
некалькі дзясяткаў дэлегацый кітай-
скіх ансамбляў, мастакоў, музыкан-
таў, культуролагаў ды інш. Да пры-
кладу, у лютым 2015 года Беларусь 
наведала трупа Нанкінскага тэатра 
оперы і балета з праграмай “Радуем-
ся святу вясны”, якая ўключала ў сябе 
цэлы шэраг розных паказаў. У лютым 
у Мінску таксама прайшла 22-я між-
народная кніжная выстава-кірмаш. 
У красавіку 2015 года ў Магілёве 
ў рамках “Дня культуры Нанкіна” 
прайшла выстава жывапісу. У ліпені 
2015 года ў Нацыянальнай бібліятэцы 
Беларусі Кітайская федэрацыя літа-
ратуры і мастацтва правяла выставу 
“Кітайская дванаццатая агульнана-
цыянальная міжнародная перасоў-
ная выстава жывапісу — Беларусь”. 
У кастрычніку таго ж года ў Мінску 
прайшлі “Дні кітайскай культуры”. 
У лістападзе 2015 года прадстаўнікі 
Кітайскага даследчага мастацкага 
інстытута прынялі ўдзел у 4-ым фо-
руме “Рэсурсы і стратэгіі ўстойлівага 
развіцця грамадства — Традыцыйная 
культура”, які праводзіцца ў Магілё-
ве. У лютым 2016 года Выдавецкая 
карпарацыя Пекіна прыняла ўдзел у 
23-й міжнароднай кніжнай выставе-
кірмашы ў Мінску. 

У лютым 2016 года ў Мінску прай-
шоў другі фестываль “Радуемся святу 
вясны”, дзе трупа з правінцыі Хэнань 
прадставіла беларускім гледачам 
уражлівае тэатральнае відовішча. У са-
кавіку 2016 года ў рамках свайго турнэ 
па краінах Еўропы ў канцэртнай зале 
Беларусі выступіў знакаміты пяніст Лі 
Юньдзі, прадэманстраваўшы высокі 
ўзровень валодання інструментам і 
крэатыўны стыль выканання. У маі 
2016-га ў Нацыянальнай бібліятэцы 
Беларусі паспяхова прайшоў кінафе-
стываль, прымеркаваны да 111-годдзя 

Адметнай асаблівасцю беларуска-
кітайскіх адносінаў з’яўляецца прынцып 
ды ідэя: узаемная павага, роўнасць, 
супрацоўніцтва і ўзаемная выгада
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кітайскага кінематографа. У ліпені 
2016 года падчас 25-га міжнароднага 
фестывалю мастацтваў “Славянскі 
базар у Віцебску” кітайскія мастакі ў 
жанры гохуа і беларускія жывапісцы 
арганізавалі сумесную выставу карцін 
у канцэртнай зале горада Віцебск. 

Пра турызм 
У кітайска-беларускіх адносінах 

актыўную ролю стаў адыгрываць ту-
рызм, які ўмацоўвае кантакт паміж 
народамі. 1 мая 2015 года авіякампа-
нія Air China праклала новы маршрут 
Пекін-Мінск. 3 мая дэлегацыя горада 
Санья запрасіла беларускі бок пры-
няць удзел у семінары “Супрацоў-
ніцтва ў сферы турызму Кітай—Бе-
ларусь”. Кампетэнтны орган у сферы 
турызму горада Санья, 14 упаўнава-
жаных прадстаўнікоў з беларускага 
боку, а таксама кіраўнікі гасцініц, 
кааператываў ды іншых арганізацый 
турыстычных раёнаў горада Санья 
разгледзелі і абмеркавалі пытанні 
пашырэння супрацоўніцтва, умаца-
вання ўязнога турызму беларускіх 
грамадзян з магчымасцю ўбачыць усю 
разнастайнасць Кітайскай Народнай 
Рэспублікі. Турыстычныя агенцтвы 
горада Санья заключылі з 14 бела-
рускімі турфірмамі “Пагадненне аб 

стратэгічным супрацоўніцтве”, тым 
самым змяніўшы простае супрацоў-
ніцтва на стратэгічнае, а павярхоўнае 
на глыбокае. Раней турыстычныя кам-
паніі горада Санья і буйнейшы турапе-
ратар Беларусі TOP•TOUR паспяхова 
правялі ў сталіцы Рэспублікі Беларусь 
Мінску дэманстрацыю прэзентацыі 
“Міжнародны турызм Санья–Мінск”. 
Гэтае мерапрыемства было асветлена 
многімі мясцовымі тэлеканаламі. 

У кастрычніку 2015 года Інтурыст 
Кітая падпісаў пагадненне аб бязві-
завым уездзе груп турыстаў, а ў маі 
2016 года ніжняя палата парламента 
зацвердзіла гэты дакумент. Адносіны 
дзвюх краін у гэтай сферы ўсё яшчэ 
актыўна развіваюцца. Так, у сакавіку 
2016 года правінцыя Ганьсу і Гродзен-
ская вобласць дасягнулі цэлага шэрага 
пагадненняў аб супрацоўніцтве, у тым 
ліку і ў галіне турызму.

Беларусь — цудоўная ціхая кра-
іна з ветлівымі і гасціннымі людзьмі, 
багатая на прыродныя турыстычныя 
рэсурсы, краіна “Дзесяці тысяч азёр”. 
Тут таксама размешчана знакамітая 
Белавежская пушча, і ўвогуле краіна 
мае разнастайную флору і фаўну. На 
тэрыторыі Беларусі шмат помнікаў 
гісторыі і культуры, такіх як Мірскі 
і Нясвіжскі замкі, Лінія Сталіна, ме-

марыяльны музей Хатынь, Брэсцкая 
крэпасць ды іншыя.

У якасці пасла КНР у Рэспубліцы 
Беларусь па прыбыцці на месца служ-
бы я таксама прыняў запрашэнне на-
ведаць і агледзець шматлікія цікавыя 
месцы гэтай краіны, палюбавацца 
не толькі прыроднай прыгажосцю, 
але і культурнымі рэліквіямі, адчуць 
гасціннасць беларускага народа, яго 
шчырую дружбу з кітайскім народам. 
Я спадзяюся, што Беларусь наведае 
больш турыстаў з Кітая, каб асабіста 
гэта адчуць. 

Кітай таксама вельмі багатая на 
турыстычныя рэсурсы краіна, якая 
мае шматвяковыя культурна-гіста-
рычныя рэліквіі, такія як Вялікая 
сцяна, Забаронены горад, Дуцзян’ян-
скія дамбы, цудоўныя прыродныя 
краявіды Чжанцзяцзэ, запаведнік 
Цзючжайгоу, гару Джамалунгма, якая 
дакранаецца да аблокаў. У Кітаі ёсць і 
неаглядныя стэпы Унутранай Манго-
ліі, і бясконцы звілісты хрыбет Вялікі 
Хінган, і акружаны блакітнымі водамі 
востраў Хайнань. Вядома, ёсць яшчэ 
і гарады, якія імкліва развіваюцца, і 
поўныя жыцця вёскі, а таксама гас-
цінны і дружалюбны кітайскі народ. 
Я хацеў бы ўбачыць больш кітайскіх 
турыстаў у Беларусі, але і ў такой жа 
ступені жадаю, каб беларускія туры-
сты маглі наведаць Кітай, пагуляць, 
паглядзець на нашу краіну. Добрым 
сябрам трэба больш рухацца ў кі-
рунку адзін да аднаго. Толькі так мы 
зможам лепш зразумець адзін аднаго 
і ўмацаваць нашу дружбу. 

Пра маючы 
адбыцца візіт

У адказ на запрашэнне старшыні 
Сі Цзыньпіна ў канцы верасня Прэ-
зідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр 
Лукашэнка наведае Кітайскую Народ-
ную Рэспубліку з дзяржаўным візітам. 
Кіраўнікі дзяржаў абмяняюцца мерка-
ваннямі наконт бягучага стану і раз-
віцця двухбаковых адносінаў, а такса-
ма абмяркуюць далейшыя планы па 
развіцці і паглыбленні двухбаковага 
супрацоўніцтва. Гэтая сустрэча двух 
лідараў з’яўляецца найбольш важнай 
у бягучым годзе. Цяпер нашы краіны 
падтрымліваюць адносіны глыбока-
га даверу і цесных зносінаў. Новая 
сустрэча абавязкова дасць штуршок 
вывядзенню двухбаковага супрацоў-
ніцтва на новы ўзровень. 

КамПетэнтна

Вытворчасць магутных аўтамабіляў уражвае наведвальнікаў
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— Супрацоўніцтва з Кітаем дае 
магчымасць Беларусі рэальна аца-
ніць свае патэнцыйныя экспартныя 
магчымасці. Для каго з беларускіх 
вытворцаў ніша на кітайскім рын-
ку ўсё яшчэ адкрыта?

— За гады гандлёва-эканамічнага 
супрацоўніцтва Беларусі з Кітаем 
склаўся даволі дакладны пералік бе-
ларускай прадукцыі, якая праходзіць 
на кітайскі рынак і вытрымлівае кан-
курэнцыю:  

• калійныя ўгнаенні;
• капралактам, поліаміды, жгут сін-

тэтычных нітак, г.зн. прадукцыя 
канцэрна “Белнафтахім”;

• кар’ерная тэхніка, трактары, кам-
байны, інтэгральныя схемы.

У розныя гады гэтыя пазіцыі скла-
далі ад 80 працэнтаў да 95 працэнтаў 
беларускага экспарту. Пры гэтым 
асноўную долю заўсёды займалі ка-
лійныя ўгнаенні. Прадукцыя іншых 
галін і асобных буйных прадпрыем-
стваў Беларусі пакуль не вытрымлівае 
канкурэнцыі на кітайскім рынку альбо 
па цане, з улікам высокага сабекошту і 
транспартных расходаў, альбо па якас-
ці і постпрадажным абслугоўванні. У 
сувязі з гэтым у структуры беларускага 

экспарту ў Кітай практычна адсутні-
чае прадукцыя лёгкай прамысловасці, 
будаўнічай галіны, фармакалагічнай 
прамысловасці і інш. 

Кітай працягвае паляпшаць тэхніч-
ныя і якасныя характарыстыкі сваёй 
прадукцыі ў многіх галінах, удзяляючы 
асноўную ўвагу інавацыям, выцясняю-
чы з мясцовага, ды часта і замежных 
рынкаў сваіх канкурэнтаў, у тым ліку і 
нашу прадукцыю. Прыклад — БелАЗ, 
які яшчэ пяць гадоў назад адчуваў сябе 
даволі камфортна на рынку Кітая, а 
сёння страціў свае канкурэнтныя пе-
равагі і не паставіў у 2014-2016 гадах у 
КНР ніводнага самазвала. Праблемы ў 
Кітаі з’явіліся і ў МТЗ. 

— Што тут запатрабавана, 
нягледзячы на тое, што кітайцы 
самі імкнуцца многае экспартаваць 
і прапаноўваць партнёрам?

— У Кітаі запатрабавана ўсё, 
гэта вялікі рынак, але не ўсякі тавар 
тут купяць. Канкурэнцыя па многіх 
таварных пазіцыях вельмі высокая, 
прычым як сярод імпартных тавараў, 
так і мясцовай вытворчасці. На адзін 
таварны артыкул можа прыпадаць да 
тысячы толькі мясцовых вытворцаў. 

Рэальная перспектыва на кітайскім 
рынку ў беларускай сельгаспрадукцыі 
і харчовай прамысловасці: ялавічы-

ны, птушкі, свініны, малака, асабліва 
дзіцячага харчавання, ільновалакна, 
крухмалу, кандытарскіх вырабаў, алка-
гольных і безалкагольных напояў. Але 
многае залежыць ад кан’юнктуры рын-
ку. Трэба выбраць правільны момант 
уваходу і замацавання на рынку.

Нязначны тэхналагічны задзел 
пакуль застаўся ў прадукцыі ААТ 
“МТЗ”, ААТ “БелАЗ” і ААТ “Гомсель-
маш”. Таму варта фарсіраваць працэс 
стварэння новых зборачных вы-
творчасцяў у правінцыях Кітая, але 
што яшчэ больш важна — дабівацца 
стварэння альянсаў са стратэгічнымі 
кітайскімі партнёрамі сусветнага 
ўзроўню, выходзіць на распрацоўку 
і вытворчасць сумесных прадуктаў, 
арганізацыю аб’яднанай ці скаарды-
наванай збытавай сеткі на рынках 
трэціх краін. Пэўная работа ў гэтым 
напрамку вядзецца, намеціўся пра-
грэс у перагаворах буйных беларускіх 
прадпрыемстваў з такімі кітайскімі 
“цяжкавагавікамі”, як карпарацыі Si-
nomach, Sangjiang, Zoomlion.

Захоўваюцца шанцы ў беларускай 
нафтахімічнай прадукцыі, але пры гэ-
тым канцэрну “Белнафтахім” неабходна 
сканцэнтравацца на прапанове тавараў 
з большай глыбінёй перапрацоўкі, з 
большай дабаўленай вартасцю.

Надзвычайны і паўнамоцны пасол 
Рэспублікі Беларусь у Кітайскай 

Народнай Рэспубліцы Кірыл Руды:

“Калі бакі 
дамовіліся  

і трымаюць слова, 
то гэта ўмова 

поспеху ў любой 
справе”Б
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аўтарытэтна

Вялікі патэнцыял ёсць у гандлі 
паслугамі, напрыклад, адукацыйнымі 
і турыстычнымі. Кітайцы могуць ат-
рымаць якасную і адносна танную вы-
шэйшую адукацыю ў Беларусі, выву-
 чыць рускую мову. Дзякуючы зняццю 
візавых абмежаванняў для турыстаў, 
адкрыццю прамых авіярэйсаў, адмене 
віз з САР Ганконг можна ўзмацніць 
экспарт турыстычных паслуг.

— Высокая канкурэнцыя на кі-
тайскім рынку — гэта вельмі сур’ёз-
ная праблема для тых, хто хоча сябе 
паспрабаваць у якасці пастаўшчыка 
пэўнага тавара ў Паднябесную?

— Канкурэнцыя ў Кітаі, напэўна, 
самая высокая ў свеце. Тут прысут-
нічаюць практычна ўсе буйнейшыя 
транснацыянальныя карпарацыі, вель-
мі шмат і моцных мясцовых гульцоў. 

Але Кітай — гэта вялізны рынак: па 
тэрыторыі прыкладна ў 46 разоў боль-
шы за Беларусь, а яго насельніцтва 
роўнае насельніцтву абедзвюх Амерык, 
Заходняй Еўропы, Аўстраліі і Новай 
Зеландыі разам узятых. Таму шанцы 
знайсці сваю нішу ёсць. Найбольш па-
пулярнымі ў замежных кампаній з’яў-
 ляюцца ўсходнія рэгіёны. У цэнтры і 
асабліва на захадзе Кітая імпартныя 
тавары ведаюць менш. Акрамя таго, 
імпарт даволі трывала пранік у гара-
ды так званага першага ўзроўню, г.зн. 
самыя буйныя, а вось у “глыбінцы”, у 
гарадах па кітайскіх мерках не вельмі 
буйных, з насельніцтвам 1-2 мільёны 
чалавек, прабіцца, думаю, прасцей. У 
сувязі з гэтым партнёра варта шукаць, 
што называецца, “на раёне”. 

— Ці могуць беларускія экспар-
цёры мець нейкія перавагі перад экс-
парцёрамі з іншых краін у пастаўках 
на кітайскі рынак сваёй прадукцыі, 
улічваючы вельмі цеснае супрацоў-
ніцтва дзвюх дзяржаў? Або галоў-
ныя, традыцыйныя аргументы ў 

такіх выпадках — гэта “якасць” і 
“цана”?

— Як Вы разумееце, Беларусь — не 
адзіная краіна, з якой у Кітая “вельмі 
цесныя” адносіны. Кітай — вялікая 
краіна, якая сёння адказвае ўжо не 
толькі на нацыянальныя, але і гла-
бальныя выклікі. Доказ гэтаму хан-
чжоускі саміт G20. Беларусь займае 
сваё асаблівае месца ў дыпламатыі Кі-
тая, але яно не адзінае. Гэта першае. 

Другое — маштабы двухбаковага 
гандлю. Беларускі экспарт у агульным 
імпарце Кітая ў 2015 годзе склаў сотыя 
долі працэнта. Таму складана разлічваць 
толькі на палітычныя перавагі, бо Кітай 
— член СГА і мае глыбокія эканамічныя 
ўзаемасувязі з іншымі краінамі.

І трэцяе, самае важнае. Кітай — гэта 
фактычна краіна з рыначнай эканомі-

кай, дзе дзейнічаюць законы рынку. 
Таму поспех тавара на кітайскім рынку 
перш за ўсё вызначаецца яго якасцю і 
цаной, прывабнымі спажывецкімі 
ўласцівасцямі, дызайнам, пасляпра-
дажным абслугоўваннем ды іншымі 
рыначнымі характарыстыкамі.

— Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка ставіць задачу дасягнуць 
у развіцці супрацоўніцтва Беларусі 
і Кітая новага якаснага рыўка. Пра 
гэта ён, дарэчы, гаварыў, назна-
чаючы Вас новым Паслом Беларусі 
ў КНР. Як Вы плануеце выконваць 
гэтую задачу? Што ў Вашых планах 
як Пасла на гэты конт?

— Пасол — гэта памочнік Прэ-
зідэнта ў краіне знаходжання. Таму 
ўстаноўкі кіраўніка дзяржавы з’я-
ўляюцца галоўнымі арыенцірамі ў 
рабоце. 

У якасці траекторыі новага рыўка 
ў двухбаковых адносінах я вылучыў 
бы тры напрамкі. 

Першы — палітычнае супрацоў-
ніцтва. Тут нашы адносіны ўжо раз-

віваюцца даволі глыбока і імкліва. 
Беларусь за 25 гадоў дыпламатычных 
адносінаў з Кітаем прайшла шлях, на 
які у многіх краін патрэбна было шмат 
стагоддзяў. Таму тут важна захаваць 
гэты ўзровень даверных, безумоўных 
адносінаў, а таксама забяспечыць, 
каб яны працягвалі развівацца, як 
гаворыцца, пры любым надвор’і ў 
свеце і нягледзячы ні на якія знешнія 
фактары. 

Другі — гандлёва-эканамічнае 
супрацоўніцтва. Тут важна нараўне з 
традыцыйнымі экспартнымі пазіцыя-
мі — калійных угнаенняў, прадукцыі 
нафтахіміі, сельскагаспадарчай ды 
іншай тэхнікі — адкрываць доступ на 
кітайскі рынак ды іншай прадукцыі, 
дзе ёсць у Беларусі канкурэнтныя пе-
равагі, напрыклад, ялавічыне, птуш-
цы, свініне. Для прасоўвання экспарту 
ў Кітаі, як правіла, патрэбны мясцовы 
партнёр, а значыць, трэба выходзіць 
на стварэнне разумных альянсаў з кі-
тайскімі партнёрамі сусветнага ўзроў-
ню, распрацоўваючы новыя нішы для 
беларускіх тавараў. 

Трэці — інвестыцыйнае супра-
цоўніцтва. У галіне інвестыцыйнага 
супрацоўніцтва, думаю, галоўная 
задача — забяспечыць пераход ад 
крэдытнага фінансавання праектаў да 
ўзаемных прамых інвестыцый. У гэ-
тай сферы ёсць надзеі на развіццё Кі-
тайска-беларускага індустрыяльнага 
парка “Вялікі камень”, прыцягненне ў 
яго сур’ёзных рэзідэнтаў, ператварэн-
не гэтага праекта ў сапраўдную “жам-
чужыну эканамічнага пояса Шаўко-
вага шляху”, як яго назваў Старшыня 
КНР Сі Цзыньпін. У цэлым важным 
з’яўляецца спалучэнне двухбаковых 
эканамічных механізмаў. Калі Кітай 
актывізуе выхад кітайскіх прадпры-
емстваў на знешнія рынкі, а Беларусь 
зацікаўлена ў прыцягненні інвестараў, 
то так можа атрымацца  ўзаемная ін-
вестыцыйная сінергія.

— Прэзідэнт запатрабаваў, каб 
беларускі бок быў гатовы на магчы-
масці, якія адкрываюцца ў развіцці 
супрацоўніцтва. Роля Пасольства 
тут таксама вельмі значная. Якую 
дапамогу яно можа аказаць тым, 
хто хацеў бы выйсці на кітайскі 
рынак і працаваць тут даўгачасна?

— Для Пасольства важна, каб 
двухбаковыя адносіны развіваліся 
стабільна, эвалюцыйна, па ўзыходнай 
траекторыі без экстрэмумаў і цыклаў. 

Поспех тавара на кітайскім рынку перш 
за ўсё вызначаецца яго якасцю і цаной, 
прывабнымі спажывецкімі ўласцівасцямі, 
дызайнам, пасляпрадажным 
абслугоўваннем ды іншымі рыначнымі 
характарыстыкамі 
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Таму ролю Пасольства я ахарактары-
заваў бы як контрцыклічную. Калі ў 
нейкім напрамку двухбаковага супра-
цоўніцтва з’яўляецца магчымасць, 
а бакі яе не бачаць і ўпускаюць, то 
задача Пасольства накіраваць, пад-
штурхнуць, падтрымаць. І наадварот, 
калі ў пэўных сферах наступае пера-
грэў, завышаныя спадзяванні, то роля 
Пасольства своечасова папярэдзіць, 
астудзіць бакі, каб пазбегнуь расча-
равання. 

Для тых жа, хто сапраўды хацеў 
бы выйсці на кітайскі рынак і пра-
цаваць тут даўгачасна, як правіла, 
дапамога Пасольства не патрэбна. 
Гэта сур’ёзныя кампаніі з моцнай 
маркетынгавай службай, якія ка-
рыстаюцца паслугамі міжнародных 
юрыдычных, фінансавых кампаній. 
Пасольства заўсёды іх падтрымае на 
палітычным узроўні, будзе лічыць 
флагманам двухбаковых адносінаў. 
Але на практыцы, на жаль, у Пасоль-
ства часам звяртаюцца кампаніі, у 
якіх не атрымліваецца самастойна 
вырашаць пытанні з камерцыйнымі 
партнёрамі, і Пасольства вымушана 
выконваць неўласцівую ролю, калі 
дзяржаўны інстытут умешваецца ў 
бізнес-адносіны.

— Якія інструменты, па-Ваша-
му, трэба ўжо сёння задзейнічаць, 
каб зрабіць прарыў у двухбаковых 
адносінах?

— Па-першае, 
міжрэгіянальнае 
супрацоўніцтва. 
У гандлёва-эка-
намічнай га ліне 
бачыцца мэтазгодным 
выкарыстоўваць патэнцыял рэгія-
нальных сувязяў. На сённяшні дзень 
кожная з абласцей Беларусі і горад 
Мінск устанавілі партнёрскія альбо 
пабрацімскія адносіны з некалькімі 
правінцыямі і гарадамі Кітая. Многія 
кітайскія кампаніі з правінцый толькі 
далучаюцца да знешнеэканамічнай 
дзейнасці і актыўна імкнуцца выйсці 
за мяжу. І гэта зусім не дробны бізнес. 
Правінцыя Кітая па эканамічным 
маштабе можа быць супастаўная 
з еўрапейскай краінай, а кампанія 
правінцыйнага ўзроўню можа мець 
абарот у некалькі мільярдаў долараў. 

Па-другое, традыцыйныя экспарт-
ныя інструменты. Нашым экспарцё-
рам параіў бы сачыць за паведамлен-
нямі СМІ, запытваць інфармацыю ў 

БелГПП і яе абласных аддзяленнях аб 
правядзенні чарговага круглага стала 
ці бізнес-семінара з удзелам кітайскіх 
гасцей з рэгіёнаў, імкнуцца прыняць 
у мерапрыемствах удзел з мэтай 
пошуку партнёраў. Як уяўляецца, 
шанцы ўсталявання дзелавых адно-
сінаў у гэтым выпадку даволі вялікія. 
Ну і, вядома, не трэба забываць пра 
выставы, асабліва спецыялізаваныя, 
на якіх можна і тавар свой тварам 
паказаць, і ацаніць канкурэнтаў, і 
знайсці партнёраў. Пасольства заўсё-
ды гатова падказаць, у якой выставе 
лепш удзельнічаць ці якую наведаць, 
аказаць іншае садзейнічанне. У дапа-
могу беларускім экспарцёрам у Кітаі 
магло б стаць стварэнне Беларускага 
гандлёвага дома для кансалтынгавай, 
прававой ды іншай падтрымкі.

Па-трэцяе, узаемнае інвесты-
цыйнае супрацоўніцтва. Трэба тут 
прымяняць як традыцыйныя, так і 
новыя інструменты. Стварэн-
не не проста сумесных 
прадпрыемстваў 
і ўваходжанне ў 

акцыянерны капітал, 
але і фарміраванне ін-
вестыцыйных, венчур-
ных фондаў, выхад на Ганконгскую 
біржу. Прынцыповым з’яўляецца ра-
зуменне таго, што крэдытныя інстру-
менты інвестыцый часта застаюцца 
крэдытнымі і патрабуюць вяртання 
сродкаў, таму неабходны пераход да 
прамога інвеставання.

— Якім Вам бачыцца ўзаемадзе-
янне дзвюх краін у рамках эканаміч-
нага пояса Шаўковага шляху?

— Рэспубліка Беларусь у ліку 
першых краін заявіла аб падтрым-
цы кітайскай ініцыятывы сумесна-
га будаўніцтва эканамічнага пояса 
Шаўковага шляху (ЭПШШ), што 

было абумоўлена шэрагам фактараў. 
Высокі ўзровень беларуска-кітайскіх 
адносінаў паміж дзвюма краінамі, які 
мае ўсебаковы стратэгічны характар, 
а таксама геаграфічнае становішча ды 
іншыя канкурэнтныя перавагі нашай 
краіны аб’ектыўна спрыяюць двухба-
коваму ўзаемадзеянню ў рэалізацыі 
праекта ЭПШШ.

Лічу, што развіццё ў супрацоў-
ніцтве з кітайскімі партнёрамі нашай 
транспартна-лагістычнай сферы бу-
дзе ў ліку прыярытэтаў, гэтаму сад-
зейнічае транзітны характар нашай 
дзяржавы. З удзелам кітайскай China 
Merchants Group ужо сёння на тэры-
торыі Кітайска-беларускага індустры-

яльнага парка “Вялікі 
к а м е н ь ”  і д з е 

а к т ы ў н а е 
с т в а -

рэнне “сухога порта” 
і  к о м п л е к с н а г а 

л а г і с т ы ч н а г а 
цэнтра. Пра-
п р а ц о ў к а 
б у д а ў н і ц -
тва шэрага 
аналагічных 

аб’ектаў у Брэс-
цкай, Магілёўскай і Віцеб-

скай абласцях ажыццяўляецца 
з кампаніямі з кітайскіх правінцый 
Хэйлунцзян, Шандунь, Гуйчжоу, Цін-
хай, Хубэй, Цзянсу, Хэнань.

Не менш важным напрамкам удзе-
лу ў ЭПШШ з’яўляецца мадэрнізацыя 
транспартнай інфраструктуры (чы-
гуначнай, аўтамабільнай), а таксама 
пашырэнне ўдзелу Беларусі ў авіяпе-
равозках паміж Кітаем і Еўропай. 

Пе р с п е к т ы ў н ы м  н а п р а м к а м 
супрацоўніцтва мы разглядаем ма-
дэрнізацыю і развіццё інфармацый-

10 2016   верасень   Беларусь.BelaruS

Беларусь–Кітай



на-камунікацыйнай інфраструктуры 
для яе інтэгравання ў канцэпцыю 
ЭПШШ.

— Вы маглі б сказаць, якія спа-
дзяванні ў кітайскіх інвестараў 
наконт развіцця Кітайска-бела-
рускага індустрыяльнага парка? 
Наколькі гэта значны праект для 
кітайскага боку?

— Як кітайскія, так і міжнародныя 
інвестары праяўляюць вялікую ціка-
васць да гэтага праекта. Ёсць першыя 
рэзідэнты: кампаніі Huawei, ZTE, Zo-
omlion. Пры гэтым важна разумець, 
шэраг асаблівасцяў парка.

Па-першае, нават з улікам увагі 
лідараў дзвюх краін і мацнейшай па-
літычнай падтрымкі гэта ўсё ж камер-
цыйны праект. Таму нам імпануе, што 

пры прыняцці рашэнняў па ўдзеле ў 
праектах падыход у інвестараў аса-
бліва прагматычны: у першую чаргу 
аналізуюцца новыя магчымасці для 
бізнесу з ацэнкай перспектывы ат-
рымання прыбытку. Гэта закладвае 
аснову для доўгатэрміновага функ-
цыянавання парка.

Па-другое, гэта індустрыяльны 
парк, які арыентаваны на развіццё 
сучасных вытворчасцяў і высокіх 
тэхналогій, бо менавіта для іх праду-
гледжаны прэферэнцыйны рэжым. 
Кітайскія інвестары ўжо будуюць у 
Парку буйны рэгіянальны цэнтр, які 
забяспечыць рэзідэнтаў лагістыч-
нымі паслугамі, а таксама будзе аб-
слугоўваць таварныя патокі з краін 
Цэнтральнай Азіі ў Еўропу і назад на 
ўсім Шаўковым шляху. Але ўсё ж мяр-
куецца, што індустрыяльны парк ста-
не не толькі лагістычным, а сапраўды 
індустрыяльным і высокатэхналагіч-

ным. З улікам апошніх дамоўленасцяў 
плануецца стварэнне ў парку цэнтра 
па камерцыялізацыі навуковых рас-
працовак.

Па-трэцяе, гэта не толькі кітайскі, 
а міжнародны індустрыяльны парк. 
Там няма абмежаванняў для інве-
стараў з іншых краін. Цікавасць да 
яго праяўляюць вядомыя еўрапейскія 
кампаніі. Таму, дарэчы, правільная 
назва парку індустрыяльны парк “Вя-
лікі камень”, там няма слоў “Кітайска-
беларускі”, хоць яго ствараюць мена-
віта кітайскія і беларускія кампаніі.

— Раней Вы выказвалі меркаван-
не, што беларускім кампаніям трэ-
ба больш актыўна супрацоўнічаць з 
кітайскімі партнёрамі, убудоўваю-
ыся ў іх вытворчыя ланцужкі. Што 

вы мелі на ўвазе? Па-ранейшаму 
гэтае меркаванне з’яўляецца акту-
альным?

— З мінулага года ў Кітаі пача-
лася новая эканамічная палітыка 
— так званая структурная рэформа 
прапановы. 

Яе элементам з’яўляецца стварэн-
не буйных трансгранічных кітайскіх 
карпарацый з шырокай сеткай вы-
творчых ланцужкоў. Кітайскія кам-
паніі аб’ядноўваюцца, узбуйняюцца, 
купляюць замежных партнёраў. На-
прыклад, у 2016 годзе адбылося зліц-
цё China Merchants Group і Sinotrans & 
CSC (сукупны кошт актываў 157 міль-
ярдаў долараў); аб’яднанне канкурэн-
таў у цэментавай галіне China National 
Building Materials Group Corporation і 
Sinoma (агульны кошт актываў 88 мі-
льярдаў долараў). Кітайская кампанія 
Midea набыла нямецкага вытворцу 
робатаў Kukа. Усяго за I паўгоддзе 

2016 года кітайскія кампаніі ўклалі 
102,7 мільярда долараў у 5465 прад-
прыемстваў 156 краін свету, што на 62 
працэнты больш, чым за аналагічны 
перыяд мінулага года.

Пра што гавораць гэтыя лічбы? 
Кітай сёння гатовы і шукае інве-
стыцыйных партнёраў. Сёння ў нас 
ёсць шанц убудавацца ў кітайскія 
трансгранічныя ланцужкі і дадаваць 
у канчатковы прадукт вырабленую 
ў нас вартасць. У нашым рэгіёне 
гэта могуць рабіць беларускія прад-
прыемствы, а могуць еўрапейскія ці 
расійскія. Інвестыцыйныя здзелкі 
адбудуцца ў любым выпадку, з намі ці 
без нас, а кітайскія кампаніі стануць 
або партнёрамі, або канкурэнтамі. 
Пытанне, калі мы не ўбудуемся ў гэ-
тыя вытворчыя ланцужкі сёння, то ці 
вытрымаем мы канкурэнцыю ў сваім 
рэгіёне заўтра.

— А якія прыярытэты варта, 
па-Вашаму, улічваць, разглядаю-
чы рэгіянальнае супрацоўніцтва 
ў рамках стратэгічнага ўзаема-
 дзеяння Кітая і Беларусі. Напэўна, 
рэгіёны маглі б праявіць сябе больш 
актыўна? Але што трэба, каб іні-
цыятыва з двух бакоў стала больш 
прыкметнай?

— У апошні час істотна акты-
візавалася супрацоўніцтва паміж 
правінцыямі КНР і беларускімі аб-
ласцямі, а таксама на ўзроўні горад 
— горад. Усё часцей кітайскія дзела-
выя дэлегацыі з рэгіёнаў наведваюць 
Мінск і абласныя гарады, а дэлегацыі 
беларускіх рэгіёнаў выязджаюць у 
Кітай. Падпісваецца вялікая коль-
касць пагадненняў, мемарандумаў 
ды іншых двухбаковых дакументаў. 
Тут, як уяўляецца, важна ў пагоні за 
колькасцю не страціць якасць. 

Дружалюбныя, пабрацімскія ад-
носіны — гэта цудоўна, але лепш, калі 
яны ствараюць “акантоўку” для ўжо 
рэалізуемых сумесных інвестыцый-
ных праектаў, для канкрэтных пунк-
таў супрацоўніцтва. Таму лепш, на 
мой погляд, пачынаць з канкрэтыкі, 
як гаворыцца, “спачатку перагаворы і 
справы, а потым застолле і дружба”. 

Важнейшым элементам у рэгія-
нальным супрацоўніцтве лічу пасля-
доўнасць у выкананні ўзятых на сябе 
абавязацельстваў. Калі бакі дамовілі-
ся і “трымаюць слова”, то гэта залог 
поспеху ў любой справе.

Гутарыў Віктар Міхайлаў

 Высокі ўзровень беларуска-кітайскіх 
адносінаў паміж дзвюма краінамі,  
які мае ўсебаковы стратэгічны 
характар, а таксама геаграфічнае 
становішча ды іншыя канкурэнтныя 
перавагі нашай краіны аб’ектыўна 
спрыяюць двухбаковаму ўзаемадзеянню 
ў рэалізацыі праекта эканамічнага 
пояса Шаўковага шляху

аўтарытэтна
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дзелавая сустрэча

Партнёрства 
пачынаецца з даверу
Што неабходна для паспяховага бізнесу? Адказаў можа быць мноства, але ўсё пачынаецца  
з безумоўнага даверу партнёраў адзін да аднаго. У гэтым кантэксце беларуска-кітайскія адносіны 
могуць служыць узорам у сусветнай дыпламатыі. За гістарычна кароткі адрэзак часу Мінск і Пекін 
выйшлі на ўзровень усебаковага стратэгічнага партнёрства і цяпер гатовыя паскорыць тэмпы 
супрацоўніцтва, падключыўшы да яго рэгіёны. Пацверджаннем таму стала сустрэча Прэзідэнта  
з дэлегацыяй Народнага ўрада правінцыі Хунань на чале з Ху Хэнхуа.

 З
рэшты, слова “пра-
вінцыя” тут не зусім 
дакладна адлюстроў-
вае маштабы патэн-
цыйных кантрактаў. 
У гэтым рэгіёне на 
паўднёвым ус ходзе 
Кіт ая пражыв аюць 

амаль 70 мільёнаў чалавек, у паў-
тара раза больш, чым ва Украіне. А 
ўзровень ВУП дасягае 450 мільярдаў 
долараў, што ў шэсць разоў больш 
за наш. Упускаць такі рынак проста 
неразумна. А таму, звяртаючыся да 
гасцей, Аляксандр Лукашэнка не мог 
не падкрэсліць значнасць моманту:

— Ваш цяперашні візіт носіць 
асаблівы характар. Ён праходзіць 
напярэдадні запланаванай на вера-
сень нашай сустрэчы на вышэйшым 
узроўні са Старшынёй КНР Сі Цзы-
ньпінам. Гэтыя перагаворы павінны 
пакласці пачатак якасна новаму 
этапу кітайска-беларускага парт-
нёрства — рэалізацыі поўнамаш-
табных інвестыцыйных праектаў, 

што спрыяльна паўплывае на работу 
дзелавых колаў правінцыі Хунань і 
рэгіёнаў Беларусі.

Застрэльшчыкам такога супра-
цоўніцтва ўжо выступіла кітайская 
кампанія Zoomlion. Гэта транснацы-
янальная карпарацыя з сусветным 
іменем і перадавымі тэхналогіямі. 
Спецыялізуецца на вытворчасці 
спецтэхнікі для сельскай гаспадар-
кі, энергетыкі, будаўнічай галіны 
і мае даччыныя прадпрыемствы і 
даследчыя інстытуты ў 80 краінах. 
У Беларусі кампанія працуе ўжо 
больш за год. Уражанні аб краіне 
самыя добрыя. Адсюль і жаданне 
працягваць інвеставанне. Нараўне 
са стварэннем доследных узораў 
будаўнічай і камунальнай тэхні-
кі на базе шасі МАЗаў пачалася 
рэалізацыя сумесных праектаў з 
удзелам МТЗ і “Гомсельмаша” па 
пашырэнні мадэльнага рада тэхнікі 
як для еўрапейскага, так і азіяцкага 
рынкаў. Прычым у большасці сваёй 
гэта будзе прынцыпова новая для 

нас тэхніка. Кітайскія партнёры не 
супраць замацавацца ў Кітайска-
беларускім індустрыяльным парку 
“Вялікі камень”. У бліжэйшыя пяць 
гадоў плануецца рэалізаваць праект 
па вытворчасці пажарных машын. 
Прэзідэнт таксама прапанаваў раз-
віваць прамысловы патэнцыял Ма-
гілёўскай вобласці з прыцягненнем 
вядучых прадпрыемстваў правінцыі 
Хунань. Выгада ўзаемная: нашы за-
воды атрымліваюць так неабходныя 
інвестыцыі для развіцця, а Кітай 
пашырае сваю прысутнасць у кра-
інах Еўразійскага саюза і Еўропы. 
Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка 
цвёрда паабяцаў:

— Мы гарантуем кітайскім кам-
паніям максімальна спрыяльныя 
ўмовы гаспадарання.

Такія гарантыі, ды яшчэ ад пер-
шай асобы дзяржавы, жадае чуць 
кожны інвестар. І той, хто ўжо прый-
шоў у нашу краіну і сумленна працуе, 
напэўна аб гэтым не шкадуе.

Яўген Канановіч
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індустрыяльны ПраеКт

“вялікі камень” — 
гучная назва! 
За 25 кіламетраў ад сталіцы Беларусі Мінска будуецца горад, 
у якога пакуль няма назвы 

 У 
апошні раз новыя 
гарады, як гаворыцца 
з нуля, у чыстым полі, 
у краіне ўзнікалі шмат 
дзесяцігоддзяў назад, 
у часы СССР. Так, з 
розніцай у два месяцы, 
у 1958 годзе з’явіліся 

адразу два. 7 чэрвеня разбілі першыя 
палаткі будаўнікі буйнога нафтапе-
рапрацоўчага завода, каля якога быў 
пабудаваны Наваполацк. А 10 жніўня 
быў урачыста закладзены першы сімва-
лічны камень Салігорска, пабудаванага 
пасля адкрыцця буйнейшых пакладаў 
калійных соляў. Тыя будоўлі называлі 
ўсенароднымі: на іх з’язджаліся спецы-
ялісты з усяго Саюза. 

Амаль праз 60 гадоў прадпрыем-
ствы паспяхова працуюць на экано-
міку незалежнай Беларусі. “Нафтан” 
вырабляе і экспартуе ў многія краіны 
нафтапрадукты, “Беларуськалій” — 
угнаенні. Дарэчы, адзін з буйнейшых 
за ўсю яго гісторыю кантракт заклю-
чаны... з Кітаем, куды сёлета кампанія 
паставіць 1,6 мільёна тон угнаенняў. 
Працвітаюць і развіваюцца Навапо-
лацк і Салігорск, застаючыся аднымі з 
найбольш камфортных у краіне месцаў 
для жыцця гараджан. 

Горад, пра які мы раскажам, вылу-
чаецца тым, што будуюць яго галоў-
ным чынам прадстаўнікі двух народаў, 
беларускага і кітайскага. Пра гэта на-
пэўна здагадваюцца вадзіцелі машын, 

якія едуць па міжнароднай магістралі 
М-1, што вядзе са сталіцы Расіі Масквы 
праз Беларусь у Еўропу. Дарожныя 
паказальнікі “Індустрыяльны парк 
“Вялікі камень”, выпісаныя — у цэн-
тры Еўропы! — іерогліфамі і на рускай 
мове, непазбежна прыцягваюць увагу. 
Іх бачаць і авіяпасажыры: магістраль 
М-2, якая вядзе са сталіцы да Нацыя-
нальнага аэрапорта, таксама мае шмат 
такіх паказальнікаў. 

А на цэнтральным праспекце бу-
дучага горада кідаецца ў вочы вялікая 
колькасць сцягоў дзвюх дзяржаў на 
асвятляльных мачтах. Пад імі — най-
менні вядомых кітайскіх брэндаў, якія 
ўжо “пасяліліся” ў горадзе — у якасці 
рэзідэнтаў індустрыяльнага парка: 

Макет будучага тэхнапарка
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Chaina Marchants Grup, Huawei,  ZTE, 
Zoomlion, CAMC,  Sinomach... Развя-
ваючыся на ветры нават у звычайныя 
працоўныя дні, гэтыя сцягі ствараюць 
на дзіва прыўзняты, амаль святочны на-
строй. Здаецца, што людзі працуюць тут 
не толькі дзеля хлеба надзённага, дзеля  
рубля ці юаня, што імі кіруюць і больш 
высокія матывы. Гэта выклікае надзею, 
што горад чакае гэтакі ж шчаслівы лёс, 
як у Наваполацка і Салігорска.

У гэтым пераконвае і кароткая, але 
дынамічная храналогія... 

Сакавік 2010 года. Падчас візіту 
ў Беларусь намесніка старшыні КНР, 
цяпер Кіраўніка дзяржавы Сі Цзынь-
піна, упершыню заяўлена аб праекце 
кітайска-беларускага тэхнапарка. 

Кастрычнік 2010 года. Падчас візі-
ту Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі 
ў КНР паміж Міністэрствам эканомікі 
Беларусі і Кітайскай карпарацыяй 
інжынірынгу САМС падпісана пагад-
ненне аб стварэнні парка.

Студзень 2012 года. Беларусь і Кітай 
ратыфікавалі міжурадавае пагадненне 
аб сумесным праекце.

Чэрвень 2012 года. Указ Прэзідэнта 
Беларусі “Аб Кітайска-беларускім інду-
стрыяльным парку” вызначыў спецы-
яльны прававы рэжым эканамічнай 
тэрыторыі.

Жнівень 2012 года. Заснавана су-
месная кампанія па развіцці парка, у 
якой кітайскім партнёрам належыць 
60 працэнтаў акцый, беларускім — 40 
працэнтаў.

19 чэрвеня 2014 года. Ва ўрачыстай 
цырымоніі закладкі першага каменя 
індустрыяльнага парку прынялі ўдзел 
больш за 50 топ-менеджараў вядучых 
сусветных кампаній з Кітая, сярод якіх 
Sinomach, CAMC, Lenоvо Group Limi-
ted, GreatWall, Huawei, ZTE...

12 мая 2015 года. Падчас дзяржаў-
нага візіту ў Беларусь Старшыня КНР 
Сі Цзыньпін наведаў пляцоўку парка 
разам з Прэзідэнтам Аляксандрам 
Лукашэнкам. Лідары краін паставілі 
подпісы на генеральным плане “Вялі-
кага каменя” і ацанілі інвестпраекты 
першых рэзідэнтаў, якім былі ўручаны 
пасведчанні аб уваходжанні ў парк.

Інакш кажучы, калі весці адлік з 
моманту закладкі першага сімвалічна-
га каменя, парку і гораду крыху больш 
за два гады. Перш чым мы праедзем 
па яго вуліцах і праспектах, спытаем 
сябе: чаму была выбрана Беларусь? 
Пераканаўча адказаў Надзвычайны і 
Паўнамоцны Пасол Кітая ў Беларусі 
Цуй Цымін, выступаючы ў чэрвені 
2016 года на круглым стале “Перавагі 
і перспектывы Беларусі ў будаўніц-
тве эканамічнага пояса Шаўковага 
шляху”. Словы дыпламата цытавала 
дзяржаўнае інфармагенцтва БЕЛТА: 
“Беларусь, з’яўляючыся важным звя-
ном эканамічнага пояса Шаўковага 
шляху, на мой погляд, мае цэлы шэраг 
пераваг... Перш за ўсё гэта вызначаецца 
перавагамі палітычнага ўзаемадавер’я. 
За 24 гады з моманту ўсталявання ды-
падносіны паміж Кітаем і Беларуссю 
добра і дынамічна развіваюцца. У 2013 
годзе падчас візіту ў Кітай беларускага 
лідара Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
Аляксандр Лукашэнка і Старшыня 
Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі 
Цзыньпін сумесна аб’явілі аб узняцці 
адносінаў на ўзровень усебаковага 
стратэгічнага партнёрства, што азна-
чае выхад на новы этап развіцця...” 

Пасол звярнуў увагу і на перавагі ге-
аграфічнага становішча Беларусі: “Зна-
ходзячыся ў геаграфічна вузлавым пунк-
це эканамічнага пояса Шаўковага шляху 
ў Еўропе, Беларусь займае важнейшае 

стратэгічнае становішча. Тут зліваюцца 
выхады да вялікага рынку ЕАЭС і ЕС, да 
Балтыйскага і Чорнага мораў”.

Яшчэ пытанне: чаму для індустры-
яльнага парка “Вялікі камень” выбра-
ны менавіта гэты ўчастак беларускай 
зямлі? З аднаго боку парк прымыкае 
да тэрыторыі Нацыянальнага аэра-
порта, з процілеглага — да міжнарод-
най аўтастрады М-1. Паралельна ёй, за 
некалькі кіламетраў на поўнач, праля-
гае і чыгуначная аўтамагістраль, што 
вядзе  з Масквы і еўрапейскай часткі 
Расіі ў Еўропу. 

Кітайская будаўнічая тэхніка спа-
чатку прыбывала сюды з літоўскага 
порта Клайпеда: яе дастаўлялі аўта-
мабільныя трэйлеры. А ў маі 2016 
года 800 тон металаканструкцый для 
патрэбаў парку цягнік даставіў ужо 
непасрэдна з Кітая. Выйшаўшы з пра-
вінцыі Хэбэй, прайшоўшы праз Ка-
захстан і Расію, ён дайшоў да пункта 
назначэння за 16 сутак: дастаўка па 
морах заняла б утрая больш часу. Ці-
кава, што ў адваротны бок раней ужо 
адпраўляліся беларускія грузы, ткані-
на і вырабы з хрусталю — гэта падкрэ-
сліў на цырымоніі сустрэчы цягніка 
прадстаўнік “Чайна Мерчантс Груп” 
спадар Ху Чжэн. Лёгка зразумець, што 
выйгрыш часу пры дастаўцы грузаў 
азначае скарачэнне выдаткаў і павы-
шэнне канкурэнтаздольнасці.    

Інакш кажучы, тут, паблізу белару-
скай сталіцы, знаходзіцца лагістычны 
вузел на шляху з Кітая ў Еўропу, які 
ўжо сфарміраваўся, вельмі зручны, 
калі не аптымальны, ідэальнае месца 
для так званага “сухога порта”. Які ў 
любым выпадку прадаставіць бізнесу 
шырокі выбар магчымасцяў для пе-
равозкі вырабленай тут прадукцыі ці 
транзітных грузаў.

аляксандр лукашэнка:

Пры стварэнні гэтага прамысловага кластара важна не 
дапусціць стварэння нейкіх раздзяляльных бар’ераў. Мы гэта 
ўлічвалі першапачаткова. Наш праект адкрыты для ўсіх і не 
накіраваны супраць каго б там ні было... Веліч гэтага праекта 
— у вялікай ідэі аб’яднання (эканамічнага, гандлёвага), а следам 
за гэтым абавязкова прыйдзе аб’яднанне культур і людзей
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індустрыяльны ПраеКт

Ёсць яшчэ адзін важны фактар, які 
звычайна не дэкларуецца: ён маецца на 
ўвазе. Непадалёк ад тэхнапарка знахо-
дзіцца горад Жодзіна, дзе вырабляюць 
буйнейшыя ў свеце кар’ерныя самаз-
валы. Размешчанае тут ААТ “БелАЗ” 
утрымлівае трэць усяго глабальнага 
рынку, а грузавік мадэлі БелАЗ-75710 
грузападымальнасцю 450 занесены ў 
кнігу рэкордаў Гінеса як “Самы вялікі 
кар’ерны самазвал формулы 4х4”. Нез-
дарма непадалёк ад Жодзіна будуецца 
і завод СЗАТ “БелДжы” першапачат-
ковай магутнасцю 60 тысяч машын у 
год, які ў канцы 2016-га павінен вы-
пусціць першы аўтамабіль. 19 ліпеня 
пляцоўку наведаў прэзідэнт карпара-
цыі “CITIC Construction” спадар Ван 
Цзюн, які, як паведамлялася, застаўся 
задаволены ходам работ. 

Але вернемся да “Вялікага каме-
ня”. Вырашальным фактарам поспеху 
гэтага індустрыяльнага праекта будзе 
не толькі аптымальная лагістыка, але 
наяўнасць кадраў вышэйшай квалі-
фікацыі. У ранейшыя часы нашу рэс-
публіку называлі “зборачным цэхам” 
Савецкага Саюза. Таксама добра вядо-
ма, што Беларусь, стаўшы незалежнай 
дзяржавай, захавала, у адрозненне ад 
некаторых былых саюзных рэспублік, 
свой вытворчы ды інтэлектуальны 
патэнцыял: заводы і канструктарскія 
бюро, тэхнічныя ўніверсітэты і ка-
леджы. Немалая частка гэтага патэн-
цыялу засяроджана тут, у сталіцы і 
бліжэйшых да яе гарадах. Таму нават 
вытворчасці найвышэйшага, 5-6 тэх-
налагічнага ўкладу, якія плануецца 
развіваць у індустрыяльным парку, не 
застануцца без інжынерных і рабочых 
кадраў патрэбнай кваліфікацыі. 

Падсумоўваем фактары: эканаміч-
ны і палітычны, геа-
графічны 

заў незадаволенасць тэмпамі работ 
па стварэнні парка, а ў хуткім часе і 
звольніў кіраўніка яго адміністрацыі, 
тым самым павысіўшы ўзровень ад-
казнасці за рэалізацыю праекта. Але 
гэта толькі падкрэслівае яго знач-
насць, прыярытэтнасць для краіны 
і ўвагу, якую надае яму вышэйшае 
кіраўніцтва Беларусі. 

Што цяпер адбываецца на шматлі-
кіх будпляцоўках “Вялікага каменя”? 
Трэба без лішняй сціпласці прызнаць, 
што аўтар гэтых радкоў быў першым з 
журналістаў, хто выявіў будучае месца 
закладкі сімвалічнага каменя. Тады, 
улетку 2014-га, гэта была невялікая 
забетанаваная пляцоўка на высечанай 
у хваёвым лесе прасецы. Яна чымсьці 
нагадвала ў мініяцюры стартавы ком-
плекс ракеты, таму і назва артыкула 
была адпаведная — “Ключ на старт!” 
Сёння, працягваючы касмічную анало-
гію, можна сказаць: палёт нармальны. 
За два мінулыя гады даводзілася бы-

ваць тут не аднойчы і ўсякі 
раз здзіўляцца пераменам. 

Трэба сказаць, што і 
будаўнікі рэгулярна дава-

лі падставу для прыезду: 
закладка аднаго аб’екта, 

завяршэнне другога... Усякі 
раз здзіўляла ўменне кітайскіх 

будаўнікоў ладзіць святы — яр-
кія, феерычныя дзействы з фе-

ерверкамі і ўрачыстымі маршамі. 
Але петарды і цырымоніі не заўсёды 

і лагістычны, тэхнічны і дэмаграфіч-
ны... У выніку атрымліваем праект, які 
ўнікальны не толькі для кітайска-бела-
рускіх адносінаў. Так, індустрыяльныя 
паркі рознага маштабу і тэхнічнага 
профілю ўжо працуюць ці ствараюц-
ца і ў іншых краінах: з імі давядзецца 
канкурыраваць. Але, як прызнаюць 
некаторыя эксперты, такога ж гран-
дыёзнага па задуме і сувымернага па 
плошчы — 90 кв. кіламетраў дэталёва 
распланаванай тэрыторыі побач з 
аэрапортам і транс’еўрапейскімі аўта- 
і чыгуначнымі магістралямі — няма ні 
ў Расіі, ні ў Еўропе.

Ільготы ды прэферэнцыі дзеючым 
і будучым рэзідэнтам парка адзначым 
коратка: іх можна знайсці на афіцый-
ным сайце яго адміністрацыі. Яны 
вызначаюцца формулай “10+10”: вы-
зваленне ад карпаратыўных падаткаў 
на 10 гадоў і паніжэнне падатковых 
ставак на 50 працэнтаў у наступныя 10. 
Ільготы распаўсюджваюцца на ўмовы 
найму замежных работнікаў, на кошт 
зямельнага ўчастку, які інвестар можа 
купіць ці арандаваць на 99 гадоў...

Калі ў кагосьці ёсць сумненні ў 
поспеху праекта, то пакінем іх скеп-
тыкам. Дзеля справядлівасці трэба 
нагадаць, што ў красавіку 2016 
года, звяртаючыся з традыцый-
ным пасланнем да беларускага 
народа і парламента,  Прэзідэнт 
Аляксандр  Лукашэнка выка-

Бізнесцэнтр з гасцініцай стане складовай 
часткай лагістычнага комплексу кампаніі 

“Чайна Мерчантс Груп”
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дазваляюць адчуць паўсядзённы рытм 
вялікай будоўлі, на якой шмат чаго 
адбываецца. У гэты раз прыехаў без 
падставы, наўгад. 

Сімвалічны камень цяпер размеш-
чаны ў цэнтры адміністрацыйнага га-
радка. У ім некалькі офісаў, на дзвярах 
якіх названы “гаспадар” гарадка — 
Кітайская карпарацыя інжынірынгу 
“САМС”. Ззаду, за офісным будынкам 
— пляцоўкі для будаўнічай і аўтама-
більнай тэхнікі, яшчэ далей — жылы 
гарадок для кітайскіх будаўнікоў: 
бытавыя памяшканні, сталовая і ўсё, 
што трэба для нармальнага побыту. 
Цяпер раніца, памяшканні пустыя: 
усе на аб’ектах. 

Паспяваю ўзяць бліц-інтэрв’ю ў 
дзяўчыны, якая ходзіць па гарадку то 
з блакнотам, то з камп’ютарам. 

Прадстаўляецца: Ван Сяалін, пе-
 ракладчык і адначасова архіварыус. 
Адказвае за вялікі абарот дакументаў, 
працуе ў офісе, дзе займаюцца яшчэ і 
праектаваннем. Разам з 12-ю калегамі 
жыве не тут, а непадалёк, у пасёлку 
Сокал, дзе здымае камфортнае гарад-
ское жыллё. Ужо 6 гадоў у Беларусі, 
дзе ў сталічным лінгвістычным уні-
версітэце вывучыла і мову. Пытаю: 
“Што падабаецца ў нас і што, можа 
быць, не вельмі?” Яўна спяшаючыся, 
Ван Сяалін аджартоўваецца: “Падаба-
ецца лета, зіма не вельмі”...

Сёння — традыцыйнае паседжанне 
штаба будоўлі, якое праходзіць двой-

чы на тыдзень. Перыя-
 дычна яго пра-

водзіць, калі таго патрабуе сітуацыя, 
віцэ-прэм’ер Анатоль Калінін, але сён-
ня — “радавое” паседжанне. Беларускі 
бок прадстаўляе генеральны дырэктар 
упраўлення капітальнага будаўніцтва 
Мінскага аблвыканкама Валянцін Іль-
юшонак, кітайскі — камерцыйны ме-
неджар карпарацыі “САМС” Тань Хаа, 
якога тут клічуць Максім. Ён добра га-
ворыць па-руску: зносіны абходзяцца 
без перакладчыкаў. 

“САМС” з’яўляецца генпадрад-
чыкам аб’ектаў стартавага комплексу 
і адказвае за пастаўку абсталявання, 
УКС вядзе інжынернае суправаджэн-
не і тэхнічны нагляд, таму Ільюшанак 
і Тань Хаа — галоўныя дзеючыя асобы 
на паседжанні штаба. Акрамя іх, пры-
сутнічаюць прадстаўнікі шматлікіх 
беларускіх субпадрадных кампаній: 
знакамітага ў Беларусі салігорскага 
будтрэста N 3, “Мінсктрансбуда”, 
“Мінскпрамбуда”, “Белгазбуда”...

Ледзь пачаўшыся, паседжанне не-
надоўга перарываецца: нечакана пры-
язджаюць высокапастаўленыя госці. 
Памочнік Прэзідэнта — галоўны ін-
спектар па Мінску Аляксандр Якабсон 
і старшыня Мінгарвыканкама Андрэй 
Шорац просяць паказаць макет буду-
чага горада. Тлумачэнні дае Кірыл Ка-
рацееў, першы намеснік генеральнага 
дырэктара СЗАТ “Кампанія па развіцці 
індустрыяльнага парка”. Цяпер у пер-
шую чаргу асвойваецца прамысловая 
тэрыторыя плошчай 8,5 квадратнага 
кіламетра. Але прыйдзе час, калі 
побач будзе будавацца жыллё 
і аб’екты сацыяльнай інфра-
структуры. Высокіх гасцей ці-

кавіць: хто, калі  і на якіх умовах будзе 
будаваць жылыя дамы;  на чыім балансе 
будуць дзіцячыя сады і паліклініка; хто 
будзе адказваць за ўборку вуліц?.. Пы-
танні датычацца бліжэйшай і аддаленай 
будучыні, але не пакідаюць сумненняў: 
улада ўжо цяпер рыхтуецца вырашаць 
непазбежныя жыццёвыя праблемы. 

...Паседжанне працягваецца. Акра-
мя канкрэтна будаўнічых праблем 
(пастаўкі, каштарысы, тэрміны, ап-
лата, узаемадзеянне падрадчыкаў...), 
абмяркоўваюць, напрыклад, абкос 
травы, уборку трох паваленых бяроз, 
утылізацыю вялікай колькасці сасно-
вай дранкі. Гэта не дробязі. “Вялікі ка-
мень” ствараецца ў найпрыгажэйшым 
месцы, сярод некранутага лесу, побач 
— вёска, рака, вадасховішча, заказнік... 
Ахова прыроды — прыярытэт! 

Пасля штаба мне прапаноўваюць 
ацаніць стан важнейшых для прыроды 
і функцыянавання парка аб’ектаў. 

Водазаборная станцыя 2-га пад’ёму 
цалкам гатовая. Шэсць артэзіянскіх 
свідравін і рэзервуары аб’ёмам 2,8 ты-
сячы “кубоў” хоць заўтра забяспечаць 
парк чыстай вадой. Абсталяванне не-
аднаразова пратэставана, выпрабава-
на, прымаецца ў эксплуатацыю. Затое 
пляцоўка станцыі ачысткі сцёкавых 
вод здзіўляе размахам работ, вялікай 
колькасцю тэхнікі і будаўнікоў. Сёння 
з 380, хутка будзе 520. Начальнік будаў-
нічага ўпраўлення салігорскага буд-
трэста N 3 Віталь Вераскоўскі прызнае: 

“Ад графіка жніўня адстаём на 10 
дзён. Але ў верасні нагонім!” 

Важна, што будаўнікі ледзь-
ледзь адстаюць ад свайго ж, 
адкарэкціраванага графіка, але 

істотна апярэджваюць пла-
навы. Станцыю меркава-

лася здаць у сакавіку 
2017 года, нарматыўны 
тэрмін будаўніцтва — 
21 месяц. Але белару-
скія будаўнікі маюць 
намер скараціць яго 
ўтрая і здаць аб’ект у 
кастрычніку. 

Такая першапачат-
ковая задума. У пар-
ку будуць стварацца 

высокатэхналагічныя 

Рабочы момант  
на будаўніцтве станцыі 
ачысткі, якая будуецца 

значна хутчэй за нарматывыВ
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вытворчасці па пяці асноўных на-
прамках: электроніка, тонкая хімія, бі-
яфармацэўтыка, вытворчасць новых 
матэрыялаў, камерцыйная лагістыка. 
Беларускі бок адказвае за інфраструк-
туру: дарогі і пад’езды, водазабеспя-
чэнне і водаадвядзенне, газа-, тэле-, 
электра- і іншыя камунікацыі. Інве-
стару-рэзідэнту застанецца толькі ў 
кароткія тэрміны зарэгістравацца і 
прыступіць да  работы. Беларускі 
бок свае абавязацельствы выконвае. 
Горада яшчэ няма, але ўжо заасфаль-
таваны і асветлены шырокія вуліцы 
і праспекты, уздоўж якіх абазначаны 
аўтобусныя прыпынкі; на скрыжаван-
нях стаяць святлафоры і дарожныя 
знакі; пракладваюцца тратуары і ве-
ладарожкі; уздоўж бардзюраў стаіць 
мноства машын. Пакуль гэта машыны 
не жыхароў, а будаўнікоў. 

Кітайскія,  дарэчы, нічуць не 
саступаюць беларускім у хуткасці 
і якасці работ. У доказ дастаткова 
прывесці кампанію “Чайна Мерчантс 
Груп”. Агульны плануемы аб’ём яе 
інвестыцый намеснік генеральнага 
дырэктара кітайска-беларускага СП 
“Кампанія па развіцці індустрыяль-
нага парка” спадар Чжэн Мінхуэй 
ацаніў у 500 мільёнаў долараў. Пер-
шапачаткова кампанія ўзводзіць 
буйны лагістычны цэнтр, так званы 
“сухі порт”. Асноўная яго функцыя 
— пастаўка сыравіны для працуючых 
тут прадпрыемстваў і вываз гатовай 
прадукцыі. Для гэтага будуць выка-

рыстоўвацца ўсе віды транспарту: 
авія-, аўта-, чыгуначны, марскі. 

Урачыстая закладка “порта” ад-
былася 11 снежня мінулага года, але 
фактычна работы пачаліся толькі 
ў сакавіку. Перашкодзіла экстрэ-
мальная зіма (нездарма пераклад-
чык і архіварыус Ван Сяалін яе не 
вельмі любіць!). Але нават такая 
працяглая затрымка была кампенса-
вана “гіганцкім аб’ёмам работ”. Гэта 
пазней падкрэсліў спадар Ху Чжэн, 
генеральны дырэктар парка “Вялікі 
камень”, галоўны прадстаўнік кар-
парацыі “Чайна Мерчантс” у раёнах 
Цэнтральнай Азіі і Балтыі, старшыня 
камерцыйнай палаты кітайскіх прад-
прыемстваў у Беларусі. Сёння вялікі 
аб’ект, які складаецца з бізнес-цэнтра 
з гасцініцай, выставачных і складскіх 
комплексаў ужо знаходзіць бачныя 
абрысы і не пакідае сумненняў: будзе 
гатовы ў тэрмін. А насупраць, дзе 
яшчэ пару месяцаў назад была пуст-
ка, ужо ўзвышаецца шматпавярховы 
корпус яшчэ аднаго рэзідэнта парка. 

У гэты дзень на яго пляцоўках 
працавалі 170 кітайскіх будаўнікоў 
(колькасць змяняецца ў залежнасці 
ад гатоўнасці аб’ектаў) і каля 2 тысяч 
беларускіх. 

…Графік кітайска-беларускіх кан-
тактаў у розных сферах вельмі напру-
жаны. Вось толькі некаторыя з падзей 
апошняга часу. 

Красавік. Старшыня Мінскага абл-
выканкама Сямён Шапіра пабываў з 

візітам у КНР, дзе правёў перагаворы 
і дамовіўся аб садзейнічанні кітайскіх 
партнёраў у прыцягненні інвестараў у 
парк “Вялікі камень”.

Май. На тэрыторыі індустрыяль-
нага парка адбылася ўрачыстая цы-
рымонія закладкі каменя будучага на-
вукова-даследчага цэнтра і вытворчай 
базы па вырабе суперкандэнсатараў 
для электробусаў. Праект рэалізуе 
ТАА “Чэнду Сіньджу Шаўковы Шлях 
Развіццё”.

Жнівень. Рэгіёны дзвюх краін ума-
цоўваюць супрацоўніцтва — лейтма-
тыў сустрэчы Прэзідэнта Аляксандра 
Лукашэнкі з дэлегацыяй Народнага 
ўрада правінцыі Хунань на чале з Ху 
Хэнхуа. Ініцыятарам супрацоўніцтва 
выступіла кампанія Zoomlion, якая 
ужо больш за год рэалізуе ў Беларусі 
сумесныя праекты, у прыватнасці, з 
МТЗ і “Гомсельмашам”. 

Часопіс саступае ў аператыўнасці 
сеткавым СМІ і штодзённым газетам. 
Сёння вы, чытач, не выключана, веда-
еце пра парк нават больш, чым сказана 
ў гэтым артыкуле. Хутка вам будуць 
вядомыя вынікі маючага адбыцца ві-
зіту Прэзідэнта Беларусі ў Кітай, які, 
несумненна, дасць новы імпульс амбі-
цыйнаму праекту. З часам вы даведае-
цеся і пра назву будучага горада, пра 
якую мы спрабавалі расказаць. А можа 
быць, і прыдумляць нічога не трэба? 
Вялікі камень — гэта добра гучыць на 
любой мове! 

Віктар Панамароў

сі Цзыньпін:

У працэсе пашырэння ініцыятывы эканамічнага пояса 
Шаўковага шляху будзем з беларускім бокам абменьвацца 
досведам развіцця і дабівацца таго, каб наша ўласнае развіццё 
працавала і на карысць беларускага народа. Мы вітаем удзел 
Беларусі, якая мае ўнікальныя геаграфічныя перавагі, у праекце 
эканамічнага пояса Шаўковага шляху, заахвочваем 
інвеставанне і адкрыццё бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь 
магутных кітайскіх прадпрыемстваў, як і раней па меры 
магчымасці будзем аказваць эканамічную падтрымку  
і дапамогу беларускаму боку

індустрыяльны ПраеКт
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сувязі 
становяцца 
больш 
трывалыя
Рознабаковае беларуска-
кітайскае супрацоўніцтва 
знаходзіць сваё 
канкрэтнае праяўленне  
ў медыясферы

 Р
ознабаковая і аб’ектыў-
 ная інфармацыя, як вя-
дома, з’яўляецца най-
важнейшым элементам 
забеспячэння эфектыў-
 нага міждзяржаўнага 
ўзаемадзеяння, своеас-
аблівым каталізатарам 

яго росту, у тым ліку па новых перс-
пектыўных напрамках. Двухбаковае 
беларуска-кітайскае партнёрства ў 
медыясферы паспяхова рэалізуецца 
на аснове шэрага дакументаў. Сярод 
іх, перш за ўсё, варта адзначыць Па-
гадненне аб супрацоўніцтве паміж 
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь і Прэс-канцылярыяй Дзя-
ржаўнага Савета Кітайскай Народ-
най Рэспублікі, падпісанае 5 снежня 
2005 года ў Пекіне. Гэтае пагадненне 

прадугледжвае абмен інфармацыяй, 
дэлегацыямі журналістаў, удзел у між-
народных кніжных кірмашах і выста-
вах СМІ, міжнародных сімпозіумах і 
канферэнцыях.

Палажэнні Пагаднення дэталізава-
ныя ў Праграме ўсебаковага стратэгіч-
нага партнёрства Рэспублікі Беларусь 
і Кітайскай Народнай Рэспублікі на 
2014-2018 гады, дзе прадугледжана 
ўзаемадзеянне Беларусі і КНР у галіне 
сродкаў масавай інфармацыі. 

Сярод асноўных напрамкаў уза-
емнага супрацоўніцтва, замацаваных 
у праграме, — узаемадзеянне ў галіне 
тэле- і радыёвяшчання, выдавецтваў 
і паліграфіі,  падрыхтоўка кадраў, 
кантакты паміж рэдакцыямі сродкаў 
масавай інфармацыі, узаемны ўдзел у 
міжнародных профільных выставах і 

кірмашах, якія праводзяцца ў Беларусі 
і Кітаі, пераклад і выданне найбольш 
вядомых пісьменнікаў і паэтаў дзвюх 
краін.  

Сёння можна з упэўненасцю га-
варыць пра паспяховасць і эфекты-
ўнасць беларуска-кітайскага медыя-
 супрацоўніцтва. Цесныя і партнёрскія 
ўзаемаадносіны з кітайскімі калегамі 
наладжаны ў Беларускага тэлеграфнага 
агенцтва, Нацыянальнай дзяржаўнай 
тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Бела-
русь, вядучых холдынгаў друкаваных 
СМІ — “Советской Белоруссии” і Вы-
давецкага дома “Звязда”. Сярод форм 
супрацоўніцтва — рэгулярны абмен 
матэрыяламі, сумесныя стажыроўкі 
журналістаў і ўдзел у профільных 
семінарах, канферэнцыях, форумах, 
выставах. 

Міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь лілія Ананіч і кіраўнік кітайскай 
дэлегацыі, намеснік начальніка Кітайскай дзяржаўнай адміністрацыі радыё, 

кіно і тэлебачання Янь Сяахун падчас падпісання мемарандума  
аб супрацоўніцтве
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Варта падкрэсліць, што беларускі-
мі дзяржаўнымі СМІ надаецца вялікая 
ўвага асвятленню пытанняў двухбако-
вага супрацоўніцтва Кітая і Беларусі 
ў розных сферах — у прыватнасці, у 
гандлёва-эканамічнай, навукова-тэх-
нічнай, гуманітарнай сферах. Радуе, 
што развіваецца супрацоўніцтва і на 
ўзроўні грамадскіх арганізацый — 
наладжаны кантакты Усекітайскай 
асацыяцыі журналістаў з Беларускім 
саюзам журналістаў.

Нельга не сказаць аб тым, што дэ-
легацыі Кітая з’яўляюцца пастаянны-
мі ўдзельнікамі Міжнароднай спецы-
ялізаванай выставы “СМІ ў Беларусі”, 
Беларускага міжнароднага медыяфо-
руму, Мінскай міжнароднай кніжнай 
выставы-кірмашу.

Дарэчы, летась Кітай стаў Гана-
ровым госцем XXII Мінскай міжна-
роднай кніжнай выставы-кірмашу. 
Маштабная і насычаная экспазіцыя 
КНР прыцягнула вялікую цікавасць 
наведвальнікаў мінскага кніжнага 
форуму.

Выступаючы на беларуска-кітай-
скім форуме выдаўцоў і пісьменнікаў, 
які быў арганізаваны падчас XXII 
Мінскай міжнароднай кніжнай вы-
ставы-кірмашу, Надзвычайны і Паў-
намоцны Пасол Кітайскай Народнай 
Рэспублікі ў Беларусі Цуй Цымін ад-
значыў, што Кітай мае намер больш 
актыўна супрацоўнічаць з Беларуссю 
ў гуманітарнай сферы. 

А намеснік начальніка Галоўнага 
дзяржаўнага ўпраўлення па справах 
прэсы, выдавецтваў, радыёвяшчання, 
кінематаграфіі і тэлебачання, намеснік 
начальніка дзяржаўнага ўпраўлення 
па справах аўтарскага права Янь Сяа-
хун звярнуў увагу на тое, што кітайскі 
бок лічыць важным і перспектыўным 
развіццё стасункаў з беларускімі кні-
гавыдаўцамі.

Ужо сёлета, 21 красавіка, адбылася 
рабочая сустрэча Міністра інфарма-
цыі Рэспублікі Беларусь Ліліі Ананіч 

з дэлегацыяй Усекітайскай асацыяцыі 
журналістаў, узначаленай Выканаў-
 чым сакратаром Чжу Шаўчэнем. Пад-
час сустрэч абмеркаваныя пытанні 
супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь і 
Кітайскай Народнай Рэспублікі ў сфе-
ры інфармацыі і друку. Бакі адзначылі 
неабходнасць далейшага ўзаемадзе-
яння ў рамках падпісаных раней па-
гадненняў, забеспячэння ўсебаковага 
асвятлення ў сродках масавай інфар-
мацыі пытанняў двухбаковага супра-
цоўніцтва, значных падзей і працэсаў, 
якія адбываюцца ў Беларусі і Кітаі.

Важна ўлічыць, што адным з  вы-
нікаў XXII Мінскай міжнароднай 
кніжнай выставы-кірмашу стала пад-
пісанне Мемарандума аб супрацоў-
ніцтве паміж Міністэрствам інфар-
мацыі Рэспублікі Беларусь і Галоўным 
дзяржаўным упраўленнем па справах 
прэсы, выдавецтваў, радыёвяшчання, 
кінематаграфіі і тэлебачання Кітай-
скай Народнай Рэспублікі па “Праек-
це перакладу і публікацый класічных 
літаратурных твораў Кітая і Беларусі” 
на 2015-2020 гады. У гэтай сферы з 
беларускага боку найбольш актыўна 
працуе Выдавецкі дом “Звязда”, які 
рэалізаваў з кітайскімі партнёрамі 
цэлы шэраг паспяховых выдавецкіх 
праектаў.

“Выдавецкім домам “Звязда” ў 
2015-2016 гадах перакладзеныя на 
беларускую мову і выпушчаныя ў свет 
асобнымі кнігамі наступныя творы 
кітайскіх аўтараў: Ван Вэй “Альтанка 

медыяПрастора

На адкрыцці кітайскай экспазіцыі

Кітайская экспазіцыя на XXII Мінскай міжнароднай кніжнай выставекірмашы ўключала 
больш за 5 тысяч кніг. На здымку: намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь ігар Бузоўскі і Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Кітайскай Народнай Рэспублікі  
ў Беларусі Цуй Цымін
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ля возера”, Ай Цін “Водар стоенага 
лесу”, Лі Бо “Флейты сумныя гукі”, Ду 
Фу “Адзінота горных вышынь”, Лі Хэ 
“Песня бамбукавай флейты”, а таксама 
зборнік кітайскай паэзіі “Пад крыламі 
дракона: Сто паэтаў Кітая”.

Выданні, якія ўваходзяць у склад 
“Выдавецкага дома “Звязда”, надаюць 
шмат увагі кітайска-беларускаму літа-
ратурнаму і культурнаму партнёрству. 
Толькі ў апошні час на рускую мову  пе-
 ракладзеныя творы А І, Вэй Вэй, Чжу Вэ-
ньін, Лу Мінь, Гэ Лян (часопіс “Нёман”), 
падборка кітайскай паэзіі (23 аўтары) у 
перакладзе Лі Цзо (часопіс “Нёман”). 
На беларускай мове апублікаваныя 
пераклады вершаў Лі Бо, Ду Фу, Ай Цін 
(газета “Літаратура і мастацтва”).

Акрамя таго, у часопісах “Полымя”, 
“Маладосць” выйшаў шэраг матэрыя-
лаў, прысвечаных кітайска-беларускім 
сувязям. Сярод іх можна вылучыць 
наступныя:

• Юлія Алейчанка “Узрасціць каласы. 
Рэцэнзія на кнігу “Светлыя знакі: 
паэты Кітая” (“Полымя”);

• Вераніка Карлюкевіч “Першае зна-
ёмства з беларускай літаратурай у 
Кітаі — “Жалейка” Янкі Купалы” 
(“Полымя”);

• Кірыл Мяцеліца “Валадары Пад-
нябеснай” (“Маладосць”);

• “Інстытут Канфуцыя ў БНТУ, або 
Набліжэнне да супрацоўніцтва з Кі-
таем яшчэ на адзін крок” (інтэрв’ю 
з супрацоўнікамі) (часопіс “Мала-
досць”);

• Віктар Гермянчук “Тэхніка сэрца” 
(часопіс “Маладосць”).

Выдавецкім домам наладжаны 
стасункі з Рэспубліканскім інстыту-
там кітаязнаўства імя Канфуцыя Бе-
ларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
з якім пастаянна ажыццяўляюцца 
сумесныя праекты. На інтэрнэт-
партале рэдакцыйна-выдавецкай 
установы ў 2016 годзе быў запушча-
ны праект “Весткі з Кітая”, які знаё-
міць з навінамі жыцця КНР. Толькі 
ў газеце “Літаратура і мастацтва” за 
2015-2016 гады было апублікавана 
больш за трыццаць матэрыялаў, 
прысвечаных Кітаю. Іх аўтарамі вы-
ступілі Алесь Карлюкевіч, Таццяна 
Сівец, Максім Ладымераў, Міхаіл 
Кенька, Уладзімір Гарынь, Мікалай 
Хмяльніцкі, Мікола Берлеж, Алеся 
Лапіцкая, Марына Весялуха, Арына 
Крайко, Марыя Войцік, Кастусь Ла-
дуцька, Яна Явіч, Сяргей Шычко ды 
іншыя.

Актыўная работа па супрацоў-
ніцтве з кітайскім бокам праводзіц-
ца Белтэлерадыёкампаніяй, у эфіры 
тэлеканалаў якой размяшчаюцца 
тэматычныя матэрыялы і перадачы, 
прысвечаныя пытанням развіцця бе-
ларуска-кітайскага супрацоўніцтва. 
Варта адзначыць работу міжнарод-
нага радыё “Беларусь”, аб’ём эфірна-
га вяшчання якога складае 16 гадзін, 
у тым ліку на кітайскай мове.

У той жа час Міністэрствам ін-
фармацыі Рэспублікі Беларусь на 

рэгулярнай аснове прадстаўляюцца 
актуалізаваныя матэрыялы для на-
паўнення інтэрнэт-сайта Беларуска-
Кітайскага міжурадавага камітэта па 
супрацоўніцтве.

Вельмі актуальным з’яўляецца 
ўзаемадзеянне па лініі саюзаў жур-
налістаў, рэдакцыйных калектываў. 
Тут таксама ідзе актыўны працэс. 
Так, вясною мінулага года дэлега-
цыя Беларускага саюза журналістаў 
па запрашэнні Усекітайскай асацы-
яцыі журналістаў пабывала ў Кітаі. 
У красавіку гэтага года падчас візіту 
ў адказ кітайскага боку падпісаны 
дагавор аб супрацоўніцтве паміж 
журналісцкімі арганізацыямі дзвюх 
краін.

Адным словам, кітайска-белару-
скі медыяпрацэс сёння напоўнены 
канкрэтным пазітыўным зместам. 
Ён накіраваны ў будучыню — на 
карысць дружбы і стварэння. На ка-
рысць дзвюх краін.

На сустрэчы з дэлегацыяй Усекітайскай асацыяцыі журналістаў на чале з Выканаўчым 
сакратаром Чжу Шаўчэнем, якая прыбыла па запрашэнні Беларускага саюза журналістаў

У рамках супрацоўніцтва 
Беларускага тэлеграфнага 
агенцтва і Кітайскага інфар-
магенцтва “Сіньхуа” на рэгу-
лярнай аснове наладжаны 
абмен інфармацыяй, якая пу-
блікуецца на інфармацыйных 
стужках агенцтваў. 

Сюжэты і матэрыялы пра 
важнейшыя эканамічныя, 
культурныя, спартыўныя, па-
літычныя і грамадска важныя 
падзеі Кітая пастаянна вы-
ходзяць у эфір Агульнанацы-
янальнага тэлебачання (ЗАТ 
“Другі нацыянальны тэлека-
нал”) і публікуюцца ў вядучай 
рэспубліканскай масава-па-
літычнай газеце “Советская 
Белоруссия”.

Прадстаўнікі БелТА і Уста-
новы Адміністрацыі Прэзі-
дэнта Рэспублікі Беларусь 
“Рэдакцыя газеты “Советская 
Белоруссия” сістэматычна 
наведваюць КНР у тым ліку ў 
навучальных мэтах па запра-
шэннях кітайскага боку.
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на кітайскай 
радыёхвалі

медыярэсурс

Двойчы на тыдзень  
на хвалях Міжнароднага радыё 

“Беларусь” гучыць перадача 
“Ваш сябар — Беларусь”. Вядучыя 

расказваюць слухачам  
пра адносіны Беларусі і Кітайскай 

Народнай Рэспублікі, сумесныя 
культурныя і эканамічныя 

праекты. Асаблівая ўвага  
пры гэтым надаецца дайджэсту 

навін з Беларусі.

М
і ж н а р о д -
нае радыё 
“Беларусь” 
с ё н н я  н е 
проста ра-
д ы ё .  Г э т а 
—  п а - с а -
праўднаму 

разнапланавы медыярэс урс, 
які ўспрымаюць ужо не толькі 
на слых. Напрыклад, на сайце 
http://radiobelarus.tvr.by/ прад-
стаўлены відэаматэрыялы: ін-
тэрв’ю, рэпартажы, каментарыі. 
Ёсць таксама публіцыстыка, 
праводзяцца розныя фотакон-
курсы. Насычана навінамі і 

старонка радыёкампаніі ў сацы-
яльнай сетцы Фэйсбук.
“Мы пашыраем вяшчанне ў інтэр-

нэце на ўсіх васьмі мовах — рускай, бе-
ларускай, англійскай, нямецкай, фран-
цузкай, іспанскай, польскай, кітайскай, 
— гаворыць галоўны дырэктар Міжна-
роднага радыё “Беларусь” Навум Галь-

Чжан Хаянь  
падчас выпуску перадачы

В
іТ

А
л

ій
 П

іВ
А

В
А

РЧ
ы

К

21Беларусь.BelaruS   верасень   2016



пяровіч. — Цяпер нас можна слухаць 
кругласутачна на разнастайных гаджэ-
тах, праз спадарожнікаў HotBird, Gala-
xy 19, Белінтэрсат, таксама працуем у 
FM-дыяпазоне на бліжэйшыя рэгіёны. 
Нядаўна на сайце з’явілася відэа”.

Пазыўныя радыё “Беларусь” упер-
шыню прагучалі ў радыёэфіры 11 мая 
1962 года. Першапачаткова перадачы 
рыхтаваліся на беларускай мове для 
суайчыннікаў за мяжой. У той час гэта 
быў аддзел замежнага вяшчання ўсе-
 саюзнага радыё. Галоўнымі мэтамі яго 
была прапаганда савецкага ладу жыц-
ця, барацьба з ідэалагічнымі саперні-
камі, імкненне вярнуць на радзіму як 
мага больш савецкіх грамадзян, якія 
па тых ці іншых прычынах апынуліся 
за мяжой пасля Вялікай Айчыннай 
вайны. З 1985 года пачалося вяшчан-
не на нямецкай мове. У 90-ых, пасля 
атрымання краінай незалежнасці, 
памяняліся задачы: і сёння галоўнае 
— расказаць свету пра Беларусь. У 
1998 годзе беларускае радыё пачулі на 
рускай і англійскай мовах. З 2006 года 
загучалі пазыўныя па-польску. З 2010 
года ў эфір сталі выходзіць праграмы 
на французкай ды іспанскай мовах.

“У сетцы вяшчання — інфарма-
цыйна-аналітычныя выпускі і выпускі 
навін; радыёсустрэчы з навукоўцамі, 
пісьменнікамі і музыкантамі, майстра-
мі мастацтва і народнай творчасці; 
спартсменамі; праграмы аб гісторыі, 
культуры, духоўных каштоўнасцях, 
— гаворыць Навум Якаўлевіч. — Уся-
го ў новым сезоне звыш 100 аўтарскіх 
праектаў, якія расказваюць пра розныя 
сферы жыцця беларусаў. Для суайчын-
нікаў за мяжой таксама захавалася пе-
радача — “Беларусы ў свеце”.

Са студзеня 2013 года пра Беларусь 
сталі гаварыць па-кітайску. Перадача 
“Ваш сябар — Беларусь” выходзіць 
два разы на тыдзень — па аўторках і 
суботах. Яе вядучыя Чжан Хаянь, Чэнь 
Ваньлу, Цюй Хаа і Анастасія Чакулаева 
расказваюць слухачам пра асноўныя 
палітычныя, эканамічныя і культурныя 
падзеі краіны. Пры гэтым перадача, якая 
выходзіць па аўторках, — гэта своеаса-
 блівы дайджэст навін з акцэнтам на 
беларуска-кітайскае супрацоўніцтва ў 
розных сферах. Суботняя ж перадача 
прысвечана культуры, мастацтву, на-
родным традыцыям, гісторыі Беларусі. 

Ёсць у перадачы “Ваш сябар — Бела-
русь” і спецыяльны практычны раздзел 
для кітайскіх турыстаў. У ім распавя-

даецца, напрыклад, у якіх мінскіх кафэ 
або рэстаранах можна паспрабаваць 
нацыянальныя беларускія стравы, у 
якіх гасцініцах лепш пасяліцца, якія 
славутасці паглядзець… “Гэтая рубры-
ка перадачы ў нас вельмі папулярная, 
— гаворыць намеснік дырэктара Між-
народнага радыё “Беларусь” Вячаслаў 
Лакцюшын. — У Беларусі каля дзвюх 
тысяч кітайцаў, многія тут вучацца, 
іншыя прыязджаюць у камандзіроўкі, 
некаторыя бываюць як турысты”. 

Вячаслаў Аляксандравіч працуе 

на радыё “Беларусь” з 1998 года, з мо-
манту заснавання англійскай службы 
вяшчання. Ён жа займаўся і запускам 
кітайскага вяшчання, падбіраў вяду-
 чых, удзельнічаў у іх навучанні, так 
сказаць, перадаваў сакрэты майстэр-
ства. Першымі супрацоўнікамі, чые 
галасы пачулі кітайскія радыёслухачы, 
былі выкладчык кітайскай мовы з БДУ, 
паэт Лі Цзо, выкладчыца кітайскай 
мовы ў адной са сталічных гімназій 
Ван Юй Хун, філолаг і журналіст Вера-
ніка Карлюкевіч.

Цяпер жа перадачу “Ваш сябар 
— Беларусь” вядуць аспірантка Інсты-
тута журналістыкі БДУ, член Саюза 
журналістаў Беларусі Чжань Хаянь, вы-
пускніца Інстытута журналістыкі БДУ 
Чэнь Ваньлу, студэнт 4 курса МДЛУ, 
намеснік старшыні Саюза кітайскіх 
студэнтаў Беларусі Цюй Хаа, выклад-
чык кітайскай мовы БДУ Анастасія 
Чакулаева. У падрыхтоўцы выпускаў 
перадачы ўдзельнічаюць таксама жур-
налісты Дзмітрый Занеўскі, Аляксандр 
Краўчанка, Марына Драгіна.

Вячаслаў Лакцюшын адзначае: 
“Усе хлопцы і дзяўчаты — здольныя 
журналісты, з добрымі “радыйнымі” 
галасамі. А тое, што беларускія і кі-
тайскія спецыялісты працуюць разам, 
пашырае сферу нашых магчымасцяў, 
паглыбляе кругагляд, а таксама дазва-
ляе пазбегнуць шматлікіх крыўдных і 
недаравальных памылак. Анастасія Ча-
кулаева, напрыклад, правярае тэксты 
вядучых, каб правільна былі напісаны 
назвы беларускіх гарадоў, прозвішчы 
культурных, дзяржаўных дзеячаў, каб 

не былі скажоныя гістарычныя рэаліі”.
Цесна ўзаемадзейнічае радыё “Бе-

ларусь” з міжнародным радыё ў Пекі-
не, дзе працуюць, дарэчы, і беларускія 
журналісты Раман Мышкоўскі і Воль-
га Гальпяровіч. З кітайскімі калегамі 
адбываецца абмен матэрыяламі, арга-
нізоўваюцца сумесныя эфіры. У 2014 
годзе пабываў у Кітаі і Навум Гальпя-
ровіч. Як удзельнік прэс-тура наведаў 
тады многія рэдакцыі газет і часопісаў. 
Па-сапраўднаму ўразіла кіраўніка бела-
рускага медыя-рэсурсу работа Міжна-
роднага кітайскага радыё: “Вялікі буды-
нак, у якім працуюць сотні работнікаў. 
Вяшчанне вядзецца ледзь не на ўвесь 
свет, а сярод супрацоўнікаў — поўны 
інтэрнацыянал: і амерыканцы, і фран-
цузы, і англічане, і немцы, і прадстаўні-
кі афрыканскіх краін”. 

Супрацоўнічаюць беларускія жур-
налісты і з Пасольствам Кітайскай 
Народнай Рэспублікі ў Беларусі. На-
прыклад, адзін з апошніх сумесных 
праектаў радыё “Беларусь”, пасольства 
КНР, а таксама Беларускага таварыства 

Цюй Хаа і Чжан Хаянь у студыі
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медыярэсурс

Бліц-апытанне 

чжан Хаянь:
— У Мінск прыехала ў 2008 годзе, у 2009-м паступіла 

ў Інстытут журналістыкі БДУ. Цяпер вучуся ў аспіран-
туры гэтай навучальнай установы. На радыё “Беларусь” 
працую з 2013 года. Сама я родам з кітайскага горада 
Лаян. Дадому прыязджаю ў адпачынак, а жыць і праца-
ваць планую ў Беларусі. 

Мне вельмі падабаецца ваша краіна: шмат лясоў, 
чыстае паветра, прыгожае неба… Ведаеце, за гэтыя 
 9 гадоў, што я тут жыву, Мінск вельмі моцна змяніўся: 
стала значна больш машын, з’явіліся гандлёвыя цэнтры, 
вышынныя будынкі. Гэта вельмі сучасны і дынамічны 
горад. Яшчэ я люблю беларускую кухню. Асабліва па-
дабаюцца дранікі.

цюй Хаа:
— Я прыехаў у Мінск з горада Сіянь кітайскай пра-

вінцыі Шансі. Вучуся ў МДЛУ, на 4 курсе. Пра радыё 
даведаўся ад выкладчыка кітайскай мовы, паэта Лі Цзо. 
Два гады назад ён вярнуўся ў Пекін, выкладае ва ўні-
версітэце. А я стаў весці перадачу пра Беларусь замест 
яго. На радыё я з 2014. У асноўным перакладаю і чытаю 
навіны. Бывае, працую і як журналіст: бяру інтэрв’ю, 
раблю рэпартажы. Мне найбольш блізкая грамадска-па-
літычная тэматыка. У далейшым я хацеў бы працаваць 
карэспандэнтам альбо ў Беларусі, альбо ў Кітаі. Пасол 
КНР у Беларусі Цуй Цымін гаворыць: “Кожны кітайскі 
студэнт у Беларусі — народны дыпламат”. Я адчуваю, 
што гэта сапраўды так.

дружбы і культурнай сувязі з замежнымі 
краінамі і Інстытута кітаязнаўства імя 
Канфуцыя БДУ — конкурс эсэ на тэму 
“Беларуска-кітайскае супрацоўніцтва. 
Шаўковы шлях і Індустрыяльны парк 
“Вялікі камень” маімі вачамі”. Прычым 
работы можна пісаць як у прозе, так і 
ў вершах, на беларускай, рускай і кітай-
скай мовах. Свае творы на конкурс ужо 
даслалі больш за 50 аўтараў як з розных 
абласцей Беларусі і правінцый Кітая, так 
і з іншых краін. Да прыкладу, з Польш-
чы. Эсэ публікуюцца на сайце радыё-

кампаніі, а таксама на інфармацыйным 
партале Выдавецкага дома “Звязда”, з 
якім заключана пагадненне аб абмене 
інфармацыйнымі матэрыяламі. 

Начальнік Упраўлення міжнарод-
нага супрацоўніцтва БДПУ Святлана 

Кабачэўская, напрыклад, даслала эсэ 
“Мой Кітай…” адразу на трох мовах 
— рускай, беларускай і кітайскай. Вось 
што яна піша: “Для многіх Кітай — гэта 
легендарныя кіраўнікі Шунь і Яа, дына-
стыі Шан-Інь і Тан, Вялікая Кітайская 
раўніна і Тыбецкае нагор’е… Мой 
Кітай як адкрыццё — гэта амаль пяць-
 дзясят незвычайных маладых хлопцаў 
і дзяўчат, якія вучацца ў Беларускім 
дзяржаўным педагагічным універсітэ-
це імя Максіма Танка. Лю Цзін і Чжан 
Ліньюань, Чжаа Тунба і Чжэн Цзіньюй, 

Го Цуй і Чжан Мідун, Ні Ша і Ян Ібо… 
Працавітыя і дапытлівыя, непасрэдныя 
і адкрытыя, яны заўсёды з тэлефонамі, 
больш падобнымі да мініяцюрных 
камп’ютараў, якімі карыстаюцца як 
перакладчыкам, дыктафонам, фота-

Са студзеня 2013 года пра Беларусь сталі 
гаварыць па-кітайску. Перадача  
“Ваш сябар — Беларусь” выходзіць два 
разы на тыдзень. Па аўторках —  
гэта своеасаблівы дайджэст навін  
з акцэнтам на беларуска-кітайскае 
супрацоўніцтва ў розных сферах. 
Суботняя ж перадача прысвечана 
культуры, мастацтву, народным 
традыцыям, гісторыі Беларусі

 апаратам, компасам. Лёгка і прафесій-
на. Заўсёды ўсміхаюцца пры сустрэчы і 
злёгку нахіляюць галаву. І ты не можаш 
у адказ не ўсміхнуцца…”

“Работы ўсе цікавыя, кожная заслу-
гоўвае ўвагі і падтрымкі, — гаворыць 
Навум Гальпяровіч. — Мы вырашылі: 
па выніках конкурсу будзе выдадзена 
кніга, у якую ўвойдуць лепшыя эсэ. 
А пераможцы будуць узнагароджаны 
яшчэ і падарункамі”. 

Радыё “Беларусь” не ў першы раз 
заклікае слухачоў да так званага інтэ-
рактыву. Да гэтага з поспехам прайшоў 
конкурс сэлфі “Прывітанне, Беларусь!”, 
у якім прынялі ўдзел звыш 300 000 
наведвальнікаў сайта. Свае фота да-
сылалі слухачы нават з такіх незвы-
чайных краін, як Новая Зеландыя, 
Бангладэш, Пакістан, ААЭ, шмат было 
“сэлфі-прывітанняў” з еўрапейскіх 
дзяржаў — Германіі, Вялікабрытаніі, 
Францыі. А ў новым інфармацыйным 
сезоне, які пачаўся з верасня, аб’яўлена 
віктарына, прысвечаная 500-годдзю 
кнігадрукавання, а таксама конкурс 
“КлікБеларусь”.

На пытанне ж пра тое, хто слухачы 
кітайскага вяшчання беларускага ра-
дыё, Навум Якаўлевіч адказвае: “Нашы 
слухачы — гэта сацыяльна актыўныя 
людзі ад 25 да 45 гадоў. Як правіла, з 
вышэйшай адукацыяй, якія цікавяцца 
міжнароднымі праектамі, вучыліся 
альбо маюць дзелавыя кантакты з Бе-
ларуссю. Для многіх з іх наша перадача 
— зыходны пункт для прыезду ў краіну. 
У нас існуе і клуб аматараў вяшчання на 
кітайскай мове”. 

Кацярына Мядзведская
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заКанадаўства

У 
свеце вядомыя дзве 
асноўныя мадэлі не-
армейскай службы. 
Першая прадугле-
джвае заключэнне 
працоўнага дагаво-
ра паміж “альтэр-
н а т ы ў ш ч ы к а м ”  і 

арганізацыяй. Усе адносіны паміж імі 
выбудоўваюцца на аснове працоўнага 
права. Па такім шляху пайшлі Расія, 
Украіна, Малдова. У Беларусі выбрана 

другая мадэль. Гэта значыць малады 
чалавек, які праходзіць альтэрнатыў-
ную службу, па сваім прававым стату-
се максімальна набліжаны да салдата 
тэрміновай службы. Такую практыку 
прымяняюць, напрыклад, у Аўстрыі. 
Нядаўна Саўмін апублікаваў пералік 
работ для тых, хто выбраў альтэр-
натыву. Акрамя традыцыйных відаў 
дзейнасці накшталт мыцця падлогі ў 
бальніцах, догляду цяжкахворых ды 
інвалідаў, прызыўнікі могуць паслу-

 жыць на нарыхтоўцы гародніны, ягад 
і грыбоў, касьбе травы або, напры-
клад, выпасе жывёлы. Штомесячнае 
грашовае ўтрыманне складзе 150 
працэнтаў ад найбольшай велічыні 
бюджэту пражытачнага мінімуму за 
два апошнія кварталы (сёння БПМ 
у сярэднім на душу насельніцтва — 
169,94 рубля. — Заўв. аўт.). Праз год 
грашовае ўтрыманне павялічыцца на 
20 працэнтаў, а праз два гады — на 40 
працэнтаў.

<=
>

<=> <=>

<=><=>

НАДЗеЯ ПАНКРАТАВА

службе ёсць 
альтэрнатыва

У Беларусі з 1 ліпеня ўступіў у сілу закон  
аб альтэрнатыўнай службе 
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не можаш?  
дакажы! 

Цяпер маладыя людзі, якія заяў-
ляюць, што служба ў арміі супярэчыць 
іх рэлігійным перакананням, могуць 
аддаць доўг Радзіме, адслужыўшы на 
грамадзянцы. Такое права першапа-
чаткова было замацавана ў беларускай 
Канстытуцыі. Але закон прыняты 
толькі цяпер. 

Узнікае пытанне: а ці не атрыма-
ецца, што некаторыя прызыўнікі, каб 
пазбегнуць тэрміновай воінскай служ-
бы, цяпер змогуць “прыкрывацца” рэ-
лігійнымі матывамі? 

Права альтэрнатыўнай службы не 
прадастаўляецца аўтаматычна. Калі 
малады чалавек прызнаны прыгодным 
для ваеннай службы, але заявіў, што яна 
ідзе ўразрэз з яго светапоглядам, сваю 
заяву яму давядзецца абгрунтаваць, 
для чаго прызыўная камісія мае права 
запрасіць на пасяджэнне прадстаўнікоў 
рэлігійных ды іншых арганізацый, якія 
могуць даць тлумачэнні па сутнасці. 

Нават калі камісія дасць станоўчае 
заключэнне, прызыўніку лепш яшчэ 
раз усё добра ўзважыць. Бо тэрмін 
альтэрнатыўнай службы ў Беларусі 
тры гады — гэта ўдвая даўжэй за ва-
енную. Праўда, для асоб з вышэйшай 
адукацыяй ён складае два гады. 

Пералік тых арганізацый, дзе можна 
будзе прайсці альтэрнатыўную службу, 
вызначаецца Міністэрствам працы і 
сацабароны. Як правіла, гэта сферы, 
дзе заўсёды патрэбныя рабочыя рукі: 
бальніцы сястрынскага догляду, хос-
пісы, дамы-інтэрнаты, прадпрыемствы 
ЖКГ, сельскай і лясной гаспадаркі. 

заКанадаўства

дзе чакаюць незвычайных 
навабранцаў 
Магілёўшчына разам з іншымі абласцямі ўжо падала  
ў Мінпрацы і сацабароны краіны свой пералік прад-
прыемстваў і арганізацый, дзе патрэбныя рабочыя рукі. 

— У спісе больш як паўсотні структур: райбальніцы, 
камунальныя службы, малочна-таварныя фермы, лясгасы, 
— пералічыла начальнік упраўлення камітэта па працы, за-
нятасці і сацабароне Магілёўскага аблвыканкама Алена Якаў-
лева. — Хлопцы змогуць таксама прынесці карысць людзям, 
праявіць сябе ў справе добраўпарадкавання тэрыторый. 

Хутка стане вядома, якія менавіта структуры будуць 
прымаць такіх навабранцаў — іх пералік у бліжэйшы час 
павінен з’явіцца ў адкрытым доступе. 

— Такая сіла прыйдзецца вельмі дарэчы, — гаворыць 
дырэктар Быхаўскага псіханеўралагічнага дома-інтэрна-
та Зінаіда Пракаповіч. — Размова ідзе пра маладых моц-
ных мужчын. Ім дапамагчы хвораму чалавеку падняцца, 
пасадзіць у інваліднае крэсла прасцей, чым санітарцы-
жанчыне. У нас каля двухсот пацыентаў з парушэннем 
рухальных функцый. У апецы хворых і састарэлых ёсць 
яшчэ і выхаваўчы момант — без душэўнасці тут ніяк не 
абысціся. Прызыўнікі павінны разумець, што адседзецца 
не атрымаецца. Працаваць давядзецца сумленна, з поў-
най аддачай. Мы за гэтым будзем сачыць.

Канкрэтна

ільготы  
для вернікаў 
Беларускія заканадаўцы  
для тых, хто будзе праходзіць 
альтэрнатыўную службу, 
прадугледзелі некаторыя 
льготы ды прэферэнцыі: 

• абавязковае дзяржаўнае стра-
хаванне за кошт бюджэту; 

• вызваленне на час службы ад 
платы за жыллё і ЖКП; 

• захаванне права знаходзіцца 
на ўліку маючых патрэбу ў 
паляпшэнні жыллёвых умоў; 

• залік альтэрнатыўнай службы 
ў стаж работы, а тым, хто ад-
служыў, — гарантыя першага 
працоўнага месца; 

• права вяртання пасля службы 
на раўнацэнную пасаду ў дзя-
ржаўных арганізацыях, дзе 
працаваў раней, ці ў навучаль-
ную ўстанову, дзе вучыўся; 

• на час службы прадастаўляец-
ца адтэрміноўка пагашэння 
крэдыту, у тым ліку льготна-
га,  на будаўніцтва або куплю 
жылля і выплаты працэнтаў за 
карыстанне крэдытам; 

• бясплатнае забеспячэнне ме-
 дыкаментамі, якія выдаюцца 
па рэцэптах урачоў, у межах 
пераліку асноўных лекавых 
сродкаў. 

адваротны бок Разлічваць на высокія заробкі “альтэр-
натыўшчыку” таксама не варта.

— Маё стаўленне да гэтага ад-
моўнае, — выказаў свой пункт погляду 
Міністр абароны Рэспублікі Беларусь 
Андрэй Раўкоў. — Альтэрнатыўная 
служба ніякім чынам не звязана з 
Узброенымі Сіламі. Пытаннямі забе-
спячэння людзей, якім патрэбна пра-
ходзіць альтэрнатыўную службу, будзе 
займацца Міністэрства працы і сацы-
яльнай абароны. 

сто чалавек  
на ўсю краіну

Распрацоўшчыкам закона адрасава-
на нямала крытыкі. Маўляў, чаму падста-
вай для праходжання альтэрнатыўнай 
службы з’яўляюцца толькі рэлігійныя 
перакананні? А як жа, напрыклад, пацы-
фізм ды іншыя філасофскія плыні? 

— Трэба зыходзіць з таго, што 
ўмовы праходжання альтэрнатыўнай 
службы не павінны быць больш пры-
вабнымі ў параўнанні з умовамі тэр-
міновай ваеннай службы, — адказвае 
начальнік аддзела юрыдычнага ўпраў-
лення Мінпрацы і сацабароны Вольга 
Ліхтаровіч. — Інакш не выключаны 
злоўжыванні і вялікая колькасць неаб-
грунтаваных зваротаў грамадзян, якія 
будуць матываваныя толькі жаданнем 
спрасціць сабе жыццё. 

Відавочна, што альтэрнатыўная 
служба — з’ява не масавая. Паводле 
ацэнкі старшыні Пастаяннай камісіі 
Палаты прадстаўнікоў па працы і 
сацыяльных пытаннях Уладзіміра 
Васіленкі, кожны год у краіне будзе 
прызывацца не больш за сотню “аль-
тэрнатыўшчыкаў”. 
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госці з будучыні

 П
а версіі Forbes, сярод 
прафесій будучыні 
ёсць, на першы по-
гляд, прыземленыя 
— сядзелка, геран-
толаг, селекцыянер. 
Але ёсць і незвы-
чайныя для нашага 

вуха — GR-менеджар, эксперт у сферы 
альтэрнатыўнай энергетыкі… А што 
думаюць нашы аналітыкі, якія спецы-
яльнасці будуць папулярныя ў краіне ў 
бліжэйшыя дзесяцігоддзі? 

Аказваецца, з’яўленню новай 
спецыяльнасці ў даведніку для абі-
турыентаў папярэднічае цэлая чарга 
мерапрыемстваў. Не бывае такога, 
каб ВНУ без усякага на тое абгрунта-
вання адкрыла, скажам, падрыхтоўку 

спецыялістаў па кіберпратэзаванні. 
Любое новаўвядзенне трэба яшчэ 
аргументаваць. Атрымліваецца, ужо 
на гэтым этапе застаюцца самыя жыц-
 цеўстойлівыя спецыяльнасці, упэў-
нена Іна Багнюк, начальнік аддзела 
спецыяльнасцяў і кваліфікацый Рэс-
публіканскага інстытута вышэйшай 
школы: “Улічваецца мноства нюансаў: 
эканамічная сітуацыя, тэндэнцыі ў 
сферы занятасці, прагнозы запатраба-
ванасці. Новыя дзяржаўныя праграмы 
таксама становяцца штуршком для 
зараджэння незвычайных напрамкаў 
падрыхтоўкі будучых спецыялістаў. 
У выніку фарміруецца своеасаблівы 
пералік перспектыўных прафесій, якія 
будуць запатрабаваныя. А незапатра-
баваныя, наадварот, знікаюць”. 

Толькі за мінулы год з’явілася 19 
новых спецыяльнасцяў. Іна Багнюк 
расказвае, як літаральна на яе вачах 
нарадзілася прафесія на стыку біялогіі, 
фармацэўтыкі і хіміі — біяфармахімік. 
Гэта і ёсць прафесія будучыні. Пакуль 
унікальнай спецыяльнасцю можна 
авалодаць у БДУ, але, улічваючы, якімі 
шалёнымі тэмпамі развіваецца бела-
рускі лекавы рынак, у прафесіі ёсць усе 
шанцы застацца ў фаварытах. 

Дзве сферы — праграмаванне і 
эканоміка — сфарміравалі аблічча 
яшчэ аднаго новага спецыяліста ў га-
ліне электроннай эканомікі. З’явілася 
прафесія “эканаміст-праграміст”. Яна 
таксама будзе запатрабавана ў недалё-
кай будучыні, лічыць Іна Багнюк. Доў-
гае жыццё наканавана і прафесіі “спе-

Якую дарогу выбраць? Сёння жыццё выпускнікоў можна параўнаць з сюжэтам народнай 
казкі. Ад таго, які шлях (чытай: прафесію) выберуць, залежыць іх будучыня. І глядзець 
трэба на перспектыву: ці будзе твая спецыяльнасць запатрабаваная праз 10-15 гадоў? 
Наш карэспандэнт паспрабавала высветліць, якія віды работы будуць у фаварытах  
і як адбываецца нараджэнне абсалютна новых прафесій.  

Якую дарогу выбраць? Сёння жыццё выпускнікоў можна параўнаць з сюжэтам народнай 
казкі. Ад таго, які шлях (чытай: прафесію) выберуць, залежыць іх будучыня. І глядзець 
трэба на перспектыву: ці будзе твая спецыяльнасць запатрабаваная праз 10-15 гадоў? 
Наш карэспандэнт паспрабавала высветліць, якія віды работы будуць у фаварытах  
і як адбываецца нараджэнне абсалютна новых прафесій.  
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цыяліст па беспілотных авіяцыйных 
комплексах”. Не застануцца без працы 
праз дзясятак гадоў і магістры пры-
кладной біятэхналогіі, якія змогуць 

рабіць прадукцыю з прымяненнем 
ДНК і клетачных тэхналогій. 

Бясспрэчна будзе попыт на пра-
фесіяналаў у галіне ядзернай 

энергетыкі. 
Слухаеш назвы спе-

цыяльнасцяў — і нібы 
глядзіш футурыстычнае 

кіно. На стале ў Эдуарда 
Каліцкага, першага прарэк-

тара Рэспубліканскага інстытута 
прафесійнай адукацыі, ляжыць атлас 
прафесій будучыні Маскоўскай школы 
“Сколкава”. Ён бярэ яго ў рукі: “Праг-
нозы здзіўляюць: “архітэктар жывых 
сістэм”, “генетычны кансультант”, 
“дызайнер віртуальнага свету”, “гуль-
няпедагог”… Ёсць метад вызначэння 
спецыяльнасцяў будучыні: фарсайт 
— прадказанне. Але ўсё гэта папуліс-
цкія рэчы”. На самай справе прафесіі 
вельмі жывучыя. Сама сутнасць заста-
ецца, а змяняюцца ўмовы, працоўнае 
месца. Узяць для прыкладу прафесію 
даяра, разважае Эдуард Мечыслававіч. 
Функцыя што дзесяць гадоў назад, 
што сёння адна — атрымаць ад каро-
вы малако. Але наколькі змяніліся па-
дыходы. Сёння аператар машыннага 
даення ў ідэале павінен ведаць асновы 
праграмавання, заатэхнію, разбірацца 
ў кліматычных умовах і рацыёнах кар-
млення жывёл. Зайдзі на любую ферму 
— ёсць аўтаматызаваная сістэма. А не-
каторых кароў нават пад музыку дояць. 
Або яшчэ прыклад. Сучасны сантэхнік 
можа не адключаць ваду ва ўсім доме, 
а з дапамогай спецыяльнага ўстрой-
ства замарозіць вадкасць у месцы 
парыву. Або тэлекамерай праверыць 
стан труб. Таму так складана рабіць 
доўгатэрміновыя прагнозы, лічыць 
Эдуард Каліцкі. Дзесяць-пятнаццаць 
гадоў — і нават традыцыйныя рабо-
чыя прафесіі зменяць сваё аблічча. 
Для нагляднасці прыводзіць прыклад. 
У краіне ўжо выпусцілі першы кар’ер-
ны самазвал БелАЗ з дыстанцыйным 
кіраваннем. А што гэта значыць? Усё 
проста — праз некалькі гадоў, скажам, 
прафесія трактарыста трансфармуец-
ца да непазнавальнасці. Трактарыст 
будзе прыходзіць у гальштуку і кас-
цюме ў свой кабінет, націскаць кнопку 
— і трактар, які стаіць за 25 кіламетраў 
ад яго, будзе ўзворваць зямлю. 

“І трактарыст, паверце, перад 
экранам будзе бачыць больш, чым 
ён бачыў бы праз лабавое шкло, — з 
энтузіязмам глядзіць у будучыню 
Эдуард Мечыслававіч. — Менавіта 
таму ў нашых прафесійных навучаль-
ных установах імкнуцца навучаць 
таму, чаго ў рэальным жыцці яшчэ 
не існуе. Нездарма ў нас створана 40 
рэсурсавых цэнтраў з самым перспек-
тыўным абсталяваннем, якое можна 
адшукаць толькі на спецыялізаваных 
выставах або за мяжой”. У 2014 годзе 
наша краіна ўпершыню стала ўдзель-
нічаць у своеасаблівых алімпійскіх 
гульнях па прафесіях — WorldSkills 
International. А летась Вольга Закрэў-
ская, навучэнка Мінскага дзяржаў-
нага прафесійна-тэхнічнага каледжа 
швейнай вытворчасці, ужо атрымала 
медаль дасканаласці ў кампетэнцыі 
“Дызайн адзення”. Па сутнасці, гэта не 
спаборніцтва, а магчымасць зазірнуць 
у будучыню. Бо ў спаборніцтвах людзі 
розных прафесій выкарыстоўваюць 
самыя прагрэсіўныя метады работы. 
У наступным годзе наша краіна прад-
ставіць 33 прафесіі. 

Афіцыянтаў, фармацэўтаў, кіроў-
 цаў, спецыялістаў службы падтрымкі 
ў будучыні заменяць робаты .

— Калі ж гаварыць пра прафесіі 
будучыні, то актыўна развіваецца 
сфера паслуг. Машынабудаванне так-
сама выдатны варыянт. Гэта нашы бю-
джэтаўтваральныя прадпрыемствы, і 
яны хутка пераўзбройваюцца, — пера-
лічвае перспектыўныя напрамкі 
Эдуард Каліцкі. — І вядома, 
нас чакае рэіндустрыяліза-
цыя, рабатызаванне. Гэта, 
можна меркаваць, прывя-
дзе да знікнення спецыя-
лістаў сярэдняга ўзроўню 
кваліфікацыі. 

У любым выпадку ўсе 
змены, якія адбываюцца, 
аўтаматычна становяцца 
штуршком для стварэння 
новых прафесій. Напрыклад, 
у 2014 годзе з’явіліся дзве новыя 
прафесіі — “сартавальнік дру-
гаснай сыравіны” і “наладчык 
аўтаматызаванага тэхналагічнага 
абсталявання ў жывёлагадоўлі 
(птушкагадоўлі)”. У мінулым 
— шэсць, якія датычацца рабо-
ты на АЭС, удакладняе Алена 
Пешчанка, кансультант упраў-
лення арганізацыі і матывацыі 

працы галоўнага ўпраўлення працы і 
заработнай платы Мінпрацы і сацаба-
роны. Таксама ў 2015-м уведзены тры 
пасады — аперацыйны лагіст, галоўны 
спецыяліст па рабоце з каштоўнасця-
мі, спецыяліст па рабоце з каштоўнас-
цямі, а ў 141 характарыстыку ўнесены 
змены і дапаўненні. 

Алена Пешчанка тлумачыць: “Усе 
змены ў свеце прафесій і пасад ад-
люстроўваюцца ў Адзіным тарыфна-
кваліфікацыйным даведніку работ і 
прафесій рабочых і Адзіным кваліфі-
кацыйным даведніку пасад службоў-
цаў”. Гэтыя даведнікі, як жывы арга-
нізм, тонка рэагуюць на павевы часу. 

Даведацца, якая сітуацыя складзец-
ца на рынку працы ў будучыні, цяжка. 
Але ўжо сёння можна зрабіць сякія- 
такія прагнозы. Таму не варта падаваць 
дакументы ў навучальную ўстанову, 
кіруючыся сумніўнай матывацыяй — 
абы паступіць. Значна лепшы варыянт 
— падумаць на перспектыву. 

Таісія Азановіч
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мы ўдзячныя 
добрым людзям

 М
ы сустрэліся ў 
кафэ насупраць 
Акадэміі навук. 
Нас чацвёра за 
столікам: Баа 
Ін, Чжан 
Х у н -

шань, Чжаа Нэн-
жань ды я. Мае 
с у р а з м о ў ц ы 
—  а с п і р а н т ы 
БДУ. Баа вучыцца на фа-
культэце міжнародных адносінаў, 
Чжан і Чжаа — на філалагічным. Усе 
дружалюбныя і гаваркія, хоць відаць: 
маладыя людзі крыху ўсхваляваныя. 
Але гэта не перашкаджае нашай няз-
мушанай гутарцы.  

— Чаму вы вырашылі вучыцца за 
мяжой?

Баа: Я даўно выбрала рускую мову 
як спецыяльнасць. Таму вырашыла 
паглыбіць веды па гэтым прадмеце. 
А летась якраз узнік праект супра-
цоўніцтва паміж нашымі краінамі. І я 
прыехала сюды па абмене.

Чжан: Я жыву ў Беларусі шэсць 
гадоў. Пра вашу краіну ў асноўным 
даведаўся з інтэрнэту. Чытаў, што тут 
вельмі спакойна, не бывае войнаў, 
людзі жывуць у міры і дружбе. Таму і 
вырашыў прыехаць сюды.

Чжаа:  Як і Баа, я таксама ці-
каўлюся рускай мовай. Дзяржава 
вылучыла мне сродкі, каб я магла 
тут вучыцца. Такое адбываецца не 
часта, таму я не хачу ўпусціць такую 
магчымасць.

— Ці ўзнік а лі 
складанасці з адаптацы-
яй да мясцовай культуры? Бела-
русь жа адрозніваецца ад Кітая, а 
Мінск ад вашых родных гарадоў.

Баа: Гэта хутчэй не складанасці, а 
проста моманты ўваходжання ў іншую 
культуру. Розніца, вядома, паміж на-
шымі краінамі вельмі вялікая. Я жыла 
ва Унутранай Манголіі, у аўтаномным 
раёне на поўначы Кітая, а там змеша-
ная культура. У Кітаі існуе шмат роз-
ных народнасцяў. У маім горадзе па-
лова жыхароў — прадстаўнікі малых 
нацыянальнасцяў. Астатнія — ханьцы, 
дамінуючая нацыянальнасць Кітая. 
Вядома, у вас таксама шмат нацыя-
нальнасцяў, але ўсе яны жывуць пры-
кладна ў рамках адной культуры. А ў 
нас, паўтаруся, культура змешаная.

Чжан: Мой родны горад — Xi Chun 
у правінцыі Hei Long Jiang, таксама на 
поўначы Кітая. Я сам ханец, як і боль-

ш а с ц ь 
жыхароў 
м а й г о 
горада. Сапраўды, 
у Беларусі адна канкрэтная культура 
на чале, у той час як у нас шмат розных 
без ярка выяўленага дамінавання.

Чжаа: Мой родны горад Antu ў 
правінцыі Jilin — недалёка ад мяжы з 
Паўночнай Карэяй. Гэта зусім недалё-
ка ад Расіі. Там часта можна ўбачыць 
замежнікаў: і паўночных карэйцаў, і 
расіян. З эканамічных меркаванняў 
рэклама ў горадзе падаецца на трох 
мовах:  рускай, кітайскай і карэйскай. 
Так што, акрамя кітайскай, я яшчэ 
крыху ведаю і карэйскую мову, а тут 
вучу рускую.

— Якую з дзвюх дзяржаўных моў 
Беларусі вам лягчэй асвойваць?

Яны прыехалі сюды, каб працягнуць  вучобу ў Беларусі,  
пра якую даведаліся яшчэ дома, у Кітаі. Чым іх яна 
прыцягнула? Чым уразіла? І што натхняе маіх суразмоўцаў, 
аспірантаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, паглыбляць 
свае веды менавіта тут, у нашай краіне?   

2� 2016   верасень   Беларусь.BelaruS

Беларусь–Кітай



уражанні сяБроў

Баа: Да прыезду сюды я не суты-
калася з беларускай мовай. Яна ў Кітаі 
практычна нідзе не выкладаецца. Сва-
ёй спецыяльнасцю выбрала рускую 
мову, а беларускую спрабавала вучыць, 
калі паступіла. Па-мойму, граматыкі ў 
рускай і беларускай мовах падобныя, 
толькі вымаўленне адрозніваецца. Але 
абедзве гэтыя мовы, на мой погляд, 
больш складаныя, чым англійская.

Чжан: Паколькі я вучыўся на філа-
лагічным факультэце, крыху вывучаў 
“беларускую мову”. Гэта было тры гады 
назад. А вырашыў паспрабаваць, таму 
што ў метро і на аўтобусах усе надпі-

сы і абазначэнні 
з р о б л е -

дзяўчына (паказвае на Чжаа) толькі 
паступіла. Цяпер чакаю, калі яна скон-
чыць навучанне, а там паглядзім.

Чжаа: Мне яшчэ тры ці чатыры 
гады трэба тут вучыцца, потым атры-
маць дыплом. Пасля гэтага я хацела б 
знайсці работу тут.  

— Ці падабаецца вучоба ў Бела-
русі? Чым прывабная Беларусь для 
замежнага студэнта?

Баа: Вельмі падабаецца. Людзі ў 
вас добрыя, пісьменныя і ветлівыя. 
Усюды парадак, я вельмі рэдка бачу, 
каб дзе-небудзь не выконваліся пэў-
ныя правілы. Гэта можна заўважыць 
нават у чэргах. 

І калі ў цябе ёсць нейкае пытанне, 
то можна звярнуцца да каго хочаш на 
вуліцы, усе будуць рады дапамагчы. 
У мой першы дзень у Мінску я нао-

гул нічога не ведала, не разумела, 
дзе знаходжуся. Звярнулася да 

мінчаніна, але ён не змог 
мне растлумачыць, 
куды ісці. Але маё 
п ы т а н н е  п а ч у ў 

яшчэ адзін незнаё-
мец. Тут жа падышоў 

і дапамог. Гэта вельмі 
добры ўчынак. Мне шмат 

хто тут дапамагаў. Таму я і 
мае сябры ўдзячныя добрым 

людзям.
Падабаецца яшчэ і  ваш 

чысты горад. Асабліва паветра. 
У нас у Кітаі ў развітых гарадах 

паветра зусім не такое. Увогуле, Бе-
ларусь — добрая краіна, і я рада, што 
магу тут вучыцца.

Чжан: Тут усе выкладчыкі клас-
ныя. Калі ты добры студэнт, то ў твой 
адрас шмат пахвал. Калі ты праспаў, 
цябе пачнуць шукаць: “Дзе Чжан? 
Чаму ён не на занятках?!” (смяецца). 
Выкладчыкі клапоцяцца пра сваіх 
студэнтаў. І ўрачы вашы падабаюцца. 
Я толькі што прыйшоў з паліклінікі: 
мне рабілі керамічную каронку ў 
стаматалогіі. Доктар трапіўся засяро-
джаны, сур’ёзны і ўважлівы. Мне гэта 
даспадобы.

Чжаа: Я таксама думаю, што вашы 
выкладчыкі вельмі прафесійныя і ад-
казныя. Яны часта звяртаюць увагу 
не толькі на вучобу, але і на жыццё 
студэнта і яго здароўе. Калі я захва-
рэла, мой навуковы кіраўнік кожны 
дзень тэлефанавала мне і хвалявала-
ся за мяне.  

Гутарыў Антон Мардзіловіч

ныя па-беларуску. “Гэта што такое? Я 
нічога не разумею!” — здзіўляўся я. 
Як мне падаецца, беларуская і руская 
— вельмі розныя мовы. Цяпер я ўжо 
нядрэнна чытаю па-беларуску і нават 
крыху гавару. Але рускую мову ўсё-
такі ведаю лепш, беларуская для мяне 
складаная.

Чжаа: Пакуль што я тут толькі 
адзін год, не так доўга, як Чжан. Я зу-
 сім не ведаю беларускую мову, але мне 
падаецца, што той, хто добра ведае 
рускую, лёгка яе зразумее.

Баа (смяецца): Не, не лягчэй!
Чжаа: Мне часта даводзіцца вы-

карыстоўваць “перакладчыкаў” на 

лекцыях. Выкладчык расказвае па-
беларуску, а я нічога не разумею. У 
такіх выпадках звычайна побач са 
мной сядзіць хто-небудзь са студэн-
таў-беларусаў, без гэтага ніяк.

— Ці шмат у вас знаёмых у кі-
тайскіх школах, якія хацелі б па-
ступіць у беларускія ВНУ?

Баа: Няшмат. Тых, хто выбірае 
рускую мову як спецыяльнасць, зусім 
мала. Некаторыя хлопцы і дзяўчаты, 
якіх я ведаю, жывуць цяпер у Расіі, 
што і зразумела, бо мой родны горад 
на мяжы паміж Кітаем і Расіяй. Дзя-
куючы чаму я з дзяцінства трошкі 

ведала рускую культуру. А людзей, 
якія паступалі ў ВНУ Бела-

русі, сустрэла ўжо тут, у школе такіх 
не было. 

— Ці плануеце вы пасля атры-
мання дыплома вяртацца назад у 
Кітай, ці ж хочаце жыць і праца-
ваць тут?

Баа: Я хачу застацца, але нам нель-
га. У пагадненні напісана, што пасля 
заканчэння аспірантуры мы абавяза-
ны вярнуцца ў Кітай і там працаваць 
не менш як два гады. Толькі пасля гэ-
тага мы ўжо можам самастойна нешта 
выбіраць. Таму я папрацую ў Кітаі, а 
потым ужо вырашу, што рабіць далей.

Чжан: Як толькі я атрымаў дыплом, 
пачаў шукаць работу, таму што мая 
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веды  
на карысць 
сяброўства 
У верасні 2016 года Інстытут 
Канфуцыя ў Мінскім дзяржаўным 
лінгвістычным універсітэце  
адзначае свой першы пяцігадовы 
юбілей  

 Н
апэўна, наўрад ці 
каго сёння здзіў-
ляе жыв ая ціка-
 васць беларусаў да 
Паднябеснай і іх 
жаданне вывучаць 
кітайскую мову. Са-
праўды, вывучэнне 

кітайскай мовы пашырае культур-
на-адукацыйныя далягляды нашых 
грамадзян, спрыяе іх самасцвярджэн-
ню, кар’ернаму росту. Да таго ж гэта 
прэстыжна: кітайская мова — адна 
з шасці афіцыйных моў Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацый, а ў бліжэйшыя 
дзесяцігоддзі абяцае стаць другой 
пасля англійскай па папулярнасці. 
Па статыстыцы, кожны пяты чала-
век у свеце гаворыць па-кітайску. 
А яшчэ, сцвярджаюць знатакі, якія 
спасцігаюць мастацтва ператварэння 

рысачак у іерогліфы, кітайская мова 
зачароўвае і захапляе.

Ці так гэта? З гэтага пытання мы 
і пачалі нашу гутарку з дырэктарам 
Інстытута Канфуцыя ў Мінскім дзяр-
 жаўным лінгвістычным універсітэце, 
дырэктарам Інстытута павышэння 
кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кад-
раў МДЛУ, кандыдатам педагагічных 
навук Ларысай Трыгубавай, якой, да-
рэчы, у снежні 2015 года ўручылі ўзна-
гароду Ханьбань Individual Performan-
ce Excellence Award як прызнанне яе 
вялікага асабістага ўкладу ў развіццё 
Інстытута Канфуцыя.

— Ларыса, вы маеце зносіны з 
тымі, хто вывучае ў Інстытуце 
Канфуцыя кітайскую мову? Што 
пра іх скажаце?

— Паважаю тых людзей, хто не 
толькі праяўляе цікавасць да кітай-

скай мовы, але і актыўна бярэцца за яе 
вывучэнне. Кітайскай мовай з яе іера-
гліфічнай сістэмай паспяхова авало-
дваюць тыя, хто ўмее і любіць вучыцца, 
высока матываваныя і зацікаўленыя ў 
хутчэйшым выкарыстанні мовы на 
практыцы. Акрамя таго, захопленасць 
кітайскай мовай заахвочвае слухачоў 
Інстытута Канфуцыя глыбей вывучаць 
і лепш разумець унікальную культуру 
Кітая. І часта менавіта цікавасць да яе 
прыводзіць слухачоў на курсы кітай-
скай мовы. Я вельмі рада бачыць згур-
таванасць слухачоў на занятках, калі 
яны, часта рознага ўзросту, у адной 
групе  дружна асвойваюць кітайскія 
тоны,  пішуць іерогліфы, спяваюць 
песні. У канцы кожнага навучальнага 
года ўсе групы Інстытута Канфуцыя 
дэманструюць свае дасягненні і тален-
ты на выніковым канцэрце, выклікаю-
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чы захапленне сваіх родных, сяброў і 
проста гледачоў. 

— Як у вас з’явілася цікавасць да 
Кітая?

— Калі ў верасні 2011 года ства-
раўся Інстытут Канфуцыя ў нашым 
універсітэце, мяне спачатку ўвялі ў 
склад Праўлення як дырэктара Ін-
стытута павышэння кваліфікацыі 
і перападрыхтоўкі кадраў, а праз 
месяц усклалі абавязкі дырэктара 
Інстытута Канфуцыя. Так мне 
была прадстаўлена магчымасць і 
неабходнасць вывучыць і зразумець 
Кітай, каб пасля займацца распаўсю-
джваннем кітайскай мовы і культуры ў 
Мінску і Беларусі.  

— Як ствараўся Інстытут Кан-
фуцыя ў МДЛУ?

— Інстытуты Канфуцыя — сетка 
міжнародных культурна-адукацый-
ных цэнтраў, ствараемых Дзяржаўнай 
канцылярыяй па распаўсюджванні 
кітайскай мовы за мяжой (Ханьбань) 
у вядучых навучальных установах 
свету. Першы Інстытут Канфуцыя 
быў створаны ў 2004 годзе, а цяпер іх у 
свеце больш за 500.

— Відаць, рашэнне Ханьбань аб 
адкрыцці Інстытута Канфуцыя ў 
вашым універсітэце — гэта прыз-
нанне дасягненняў МДЛУ ў галіне 
выкладання замежных моў і, у пры-
ватнасці, кітайскай мовы?

— Так, але не толькі. Гэта таксама 
вялікі давер. Кітайскай ВНУ — парт-
нёрам па развіцці Інстытута Канфу-
цыя ў МДЛУ стаў Паўднёва-Усходні 
ўніверсітэт у горадзе Нанкін, адзін з 
буйнейшых універсітэтаў КНР. 

18 верасня 2011 года пры ўдзеле 
старшыні Пастаяннага камітэта Усе-
кітайскага сходу народных прадстаў-
нікоў, члена Пастаяннага камітэта Па-
літбюро ЦК КПК У Банга, кіраўніцтва 
Ханьбань, пасольства КНР у Рэспублі-
цы Беларусь, Міністэрства адукацыі 
Беларусі адбылася ўрачыстая цыры-
монія адкрыцця Інстытута Канфуцыя 
ў нашым універсітэце.

— Даволі хутка Інстытут Кан-
фуцыя быў прызнаны як адзін з леп-
шых у свеце. Чаму, як лічыце?

— МДЛУ — вядучая лінгвістычная 
ВНУ краіны, і стварэнне Інстытута 
Канфуцыя на яе базе — гэта магчы-
масць спрыяць развіццю школы вы-
кладання кітайскай мовы ў Беларусі, а 
таксама прапанаваць жыхарам Мінска, 
вучням школ, гімназій і ВНУ новыя 

якасныя адукацыйныя праграмы па 
кітайскай мове. А яшчэ Інстытут Кан-
фуцыя ўстанаўлівае вялікую колькасць 
прафесійных кантактаў на розных 
узроўнях, і гэта, зразумела, развівае і 
паглыбляе дружалюбныя ўзаемаадно-
сіны паміж Беларуссю і КНР.

У 2013 годзе наш Інстытут Канфу-
цыя атрымаў званне “Лепшы Інстытут 
Канфуцыя  года” нараўне яшчэ з 27 
Інстытутамі Канфуцыя ў свеце. Ужо з 
адкрыцця мы пачалі актыўна папуля-
рызаваць і распаўсюджваць кітайскую 
мову і культуру. У лютым 2012 года 
ажыццявілі першы набор слухачоў 
на курсы кітайскай мовы, і з кожным 
годам колькасць жадаючых вывучаць 
кітайскую мову ў Інстытуце Канфуцыя 
ў МДЛУ няўхільна расла.

— Што яшчэ робіце, каб прыцяг-
нуць увагу да кітайскай культуры?

— Мы ярка адзначаем кітайскія 
традыцыйныя святы з удзелам як 
слухачоў Інстытута Канфуцыя, так і 
студэнтаў МДЛУ, а таксама жыхароў 
горада Мінска. Арганізуем чайныя 
цырымоніі, фотавыставы і выставы 
мастацкіх работ, курсы аздараўлен-
чай гімнастыкі тайцзіцюань, кітай-
скай кухні, праводзім майстар-класы 
па каліграфіі, традыцыйных кітай-
скіх мастацтвах выразання з паперы, 

пляцення вузлоў, а таксама віктарыны 
і конкурсы.

Поспехам карыстаюцца лекцыі 
запрошаных спецыялістаў з КНР па 
лінгвістыцы, літаратуры, выставы ма-
стацкіх работ вядомых кітайскіх калі-
графаў і мастакоў, канцэрты творчых 
фальклорных груп з КНР.

Інстытут Канфуцыя ў МДЛУ даў-
но стаў “сваім” у нашым універсітэце. 
Пры актыўнай падтрымцы рэктарата 
мы цесна супрацоўнічаем з усімі яго 
факультэтамі і падраздзяленнямі. Мне 
таксама прыемна адзначыць, што ў 
Інстытуце Канфуцыя дружна і згурта-
вана працуюць кітайскія выкладчыкі 
і беларускія супрацоўнікі, і ўсё гэта 
разам, напэўна, і вядзе нас да поспеху 
і прызнання. 15-хвілінны фільм пра 
Інстытут Канфуцыя, які мы стварылі 
ў 2014 годзе, так і назвалі — “На шляху 
да поспеху”. 

— Раскажыце пра асноўныя на-
прамкі дзейнасці Інстытута Кан-
фуцыя ў цяперашні час.

— У першую чаргу Інстытут Кан-
фуцыя арганізуе навучальныя курсы 
па кітайскай мове “Гутарковая кітай-
ская мова” для розных катэгорый: 
школьнікі, студэнты, спецыялісты з 
вышэйшай адукацыяй. Папулярнас-
цю карыстаюцца курсы падрыхтоўкі 
да міжнародных экзаменаў па кітай-
скай мове HSK і HSKK. Больш за 800 
чалавек вывучаюць кітайскую мову ў 
групах Інстытута Канфуцыя ў нашым 
універсітэце і яшчэ 10 навучальных 
установах гарадоў Мінска, Гродна, 
Магілёва, Маладзечна. Галоўнай 
перавагай курсаў Інстытута Канфу-
цыя ў МДЛУ з’яўляецца выкладанне 
кітайскай мовы носьбітамі мовы 
— выкладчыкамі з КНР, накіраваны-
мі да нас Ханьбань, выкарыстанне 
навучальных рэсурсаў Ханьбань. 31 
мая 2016 года мы ўрачыста адкрылі 
Клас Канфуцыя як філіял нашага Ін-

У 2013 годзе 
Інстытут 
Канфуцыя  
ў Мінскім 
дзяржаўным 
лінгвістычным 
універсітэце 
атрымаў званне 
“Лепшы 
Інстытут 
Канфуцыя года” 
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стытута Канфуцыя ў гімназіі №1 імя 
Я.Ф.Карскага г. Гродна, у лістападзе 
плануем адкрыць Клас Канфуцыя 
ў гімназіі №3 г. Магілёва. З верасня 
2016 года выкладанне кітайскай мовы 
пачнём у гімназіі №1 г. Валожына. Як 
бачыце, Інстытут Канфуцыя спрыяе 
ўзмацненню пазіцыі кітайскай  мовы 
ў сістэме адукацыі ў Беларусі.

Інстытут Канфуцыя ў МДЛУ па-
стаянна клапоціцца пра метадычную 
падрыхтоўку як кітайскіх выкладчы-
каў-валанцёраў, так і выкладчыкаў 
кітайскай мовы беларускіх ВНУ, школ 
і гімназій: праводзяцца кансультацыі, 
круглыя сталы, тэматычныя семінары, 
лінгваметадычныя практыкумы.

У лютым 2015 года пры актыўнай 
падтрымцы Старшыні Праўлення 
Інстытута Канфуцыя, рэктара МДЛУ 
Н.П.Баранавай у Студэнцкай вёсцы 
г. Мінска ў інтэрнаце МДЛУ на прас-
пекце Дзяржынскага, 97 быў адкрыты 
Цэнтр кітайскай мовы і культуры, дзе 
ў спецыяльна абсталяваных пакоях 
“Вялікая кітайская сцяна”, “Панда” 
і “Бамбук” бясплатна праводзяцца 
культурныя мерапрыемствы для ўсіх, 
хто цікавіцца кітайскімі народнымі 
традыцыямі і святамі, рознымі аспек-
тамі развіцця сучаснага Кітая, у тым 
ліку музыкай, маладзёжнай модай, 
кіно і літаратурай. 

Двойчы ў год Інстытут Канфуцыя 
арганізуе міжнародныя экзамены па 
кітайскай мове HSK і HSKK, у якіх з 
2012 па 2016 гады прыняло ўдзел каля 
1300 чалавек. Сертыфікаты міжна-
родных экзаменаў па кітайскай мове 

даюць магчымасць удзельнічаць у 
конкурсе на атрыманне стыпендый 
Ханьбань для навучання ў кітайскіх 
ВНУ на працягу семестра або года. За 
пяць гадоў дзейнасці па стыпендыях 
Галоўнага ўпраўлення Інстытутаў 
Канфуцыя Ханьбань у кітайскія ўні-
версітэты накіравана больш за 130 
студэнтаў універсітэта.

Пачынаючы з 2012 года 100 слуха-
чам Інстытута Канфуцыя была  прад-
стаўлена магчымасць прыняць удзел 
у двухтыднёвым летнім лагеры Паўд-
нёва-Усходняга ўніверсітэта г. Нанкін, 
нашай кітайскай ВНУ — партнёра для 
вывучэння мовы і знаёмства з кітай-
скай культурай. 

— Прафесійныя кантакты, 
якія ўсталёўваюцца падчас  візітаў 
спецыялістаў з КНР, арганізаваных 
Інстытутам Канфуцыя, даюць 
развіццё перспектыўнаму супрацоў-
ніцтву беларускіх і кітайскіх спе-
цыялістаў у розных сферах, у тым 
ліку і ў медыцыне. Чым, па-вашаму, 
быў цікавы нядаўна арганізаваны 
Вамі ў Мінску беларуска-кітайскі 
медыцынскі форум?

— Яго наведала каля ста сямі-
дзесяці беларускіх спецыялістаў па 
традыцыйнай кітайскай медыцыне, 
эндакрыналогіі і анкалогіі, якія змаглі 
не толькі ўзбагаціць і паглыбіць свае 
веды, пазнаёміўшыся з напрацоўкамі 
спецыялістаў бальніцы Чжунда Паўд-
нёва-Усходняга ўніверсітэта горада 
Нанкін, але і ацаніць свой прафесійны 
ўзровень. Форум мы арганізоўвалі 
сумесна з камітэтам па ахове здароўя 

Мінгарвыканкама і 10-й мінскай га-
радской клінічнай бальніцай. 

— Як вы думаеце, чым Кітаю ці-
кавая Беларусь?

— На днях гэтае пытанне я задава-
ла  майму калегу, дырэктару Інстытута 
Канфуцыя з кітайскага боку Сюй Кэці, 
прафесару Паўднёва-Усходняга ўні-
версітэта ў Нанкіне. І вось што ён ад-
казаў: “Як сказаў Канфуцый, прыемна 
прымаць сяброў здалёку. Хоць Бела-
русь і Кітай геаграфічна далёкія адзін 
ад аднаго, у нашых краін шмат агуль-
нага ў філасофіі, стаўленні да жыцця і 
ўзаемаадносінаў людзей. Гэта, магчы-
ма, тлумачыць цесныя стратэгічныя і 
палітычныя стасункі паміж краінамі.

Кітай праяўляе цікавасць да Бела-
русі як мінімум па дзвюх прычынах. З 
аднаго боку, Беларусь — вельмі прыго-
жая краіна з цудоўнымі лясамі і дагле-
джанай прыродай. Кітайцы пачынаюць 
часцей прыязджаць у Беларусь, каб 
атрымліваць асалоду ад яе прыгажосці. 
Акрамя таго, беларусы вельмі ветлівыя 
і гасцінныя. З імі прыемна мець зносі-
ны і ў іх ёсць чаму павучыцца. У Бела-
русі добра развітая навука,  мастацтва, 
літаратура, што прыцягвае кітайскіх 
студэнтаў вучыцца тут. Па-другое, 
абедзве нашы краіны цесна супрацоў-
нічаюць на міжнароднай арэне. Цяпер 
Кітай ажыццяўляе праект “Адзін пояс, 
адзін шлях”,  і Беларусь стала важным 
стратэгічным партнёрам у яго рэалі-
зацыі. Развіццё Беларуска-кітайскага 
індустрыяльнага парка “Вялікі камень” 
дае  абедзвюм краінам перавагі ад тако-
га супрацоўніцтва.

— Як збіраецеся святкаваць пя-
 цігадовы юбілей Інстытута Канфу-
цыя?

— Мы плануем цэлую серыю 
мерапрыемстваў: урачысты вечар ва 
ўніверсітэце з удзелам прадстаўнікоў 
устаноў адукацыі, дзе працуюць вы-
кладчыкі Інстытута Канфуцыя, май-
стар-класы па тайцзі і каліграфіі, фо-
тавыставы, выставы кніг, конкурсы, 
тэматычныя круглыя сталы і творчыя 
майстэрні, выступленні ў сродках ма-
савай інфармацыі. 

— Дазвольце павіншаваць усіх, 
хто мае непасрэднае дачыненне да 
дзейнасці Інстытута Канфуцыя і 
Вас асабіста з надыходзячым юбіле-
ем і пажадаць новых дасягненняў на 
шляху спасціжэння вялікай кітай-
скай культуры.

Гутарыла Валянціна Ждановіч

Здымак на памяць пасля выніковага канцэрта слухачоў іК з удзелам творчай групы  
з правінцыі Цзянсу

Пашырэнне магчымасцяў
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ные художники и музыканты из специализиро-
ванных учебных заведений собрались на мастер-
классы в стенах Академии акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки и Центральной 
музыкальной школы при Московской государ-

ственной консерватории имени П.И. Чайковского. За 10 лет 
такой обучающий мини-курс на площадках форума прошли 
около тысячи молодых талантов. И этот год не исключение: 
в середине августа в Москву приехали лауреаты различных 
творческих конкурсов из почти двух десятков белорусских и 
российских регионов. Ребятам было не до прогулок по Кре-
млевской площади и Арбату: каждый день они по несколько 
часов занимались с лучшими преподавателями Московской 
консерватории и академии Сергея Андрияки. Результат — 
лучшие работы начинающих живописцев стали украшением 
небольшого вернисажа в фойе концертного зала Центральной 

музыкальной школы, а на сцене блистали лучшие юные музы-
канты. Открывал концерт пианист Генрих Король, участник 
мастер-классов из Лидского музыкального колледжа (Гроднен-
ская область), который не скрывал восторга от ежедневных за-
нятий с профессором консерватории Аркадием Севидовым: 

— Я многому научился. Немаловажно, что занятия про-
ходили в классах школы, которую окончили в разное время 
величайшие музыканты. Не скрою, уровень преподавания 
здесь высочайший, да и конкуренция с музыкантами из 
других регионов была серьезная. Впрочем, нам это не поме-
шало сдружиться...

Концерт впечатлил и Госсекретаря Союзного государ-
ства Григория Рапоту, который с гордостью отметил: “Мно-
гие молодые люди, прошедшие через наши мастер-классы, 
стали впоследствии известными музыкантами и художни-
ками. И мы рады, что этот социальный лифт действует”.

громкие аккорды лета
Сотням белорусских и российских ребят последний месяц лета запомнится яркими мероприятиями, организовал которые 
и обеспечил финансовую поддержку Постоянный Комитет Союзного государства. Настоящий творческий марафон:  
в Москве прошли мастер-классы “Союзное государство — молодым талантам XXI века”, в Анапе — союзный фестиваль 
“Творчество юных”, а в лагере “Орленок” — военно-патриотическая смена кадетов и суворовцев. Каждое из этих событий 
подарило школьникам не только незабываемые впечатления, но и новых друзей. 
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Т
ем временем в анапском санатории “Жемчужина Рос-
сии” ребята из Союзного государства встретились на 
фестивале “Творчество юных”. По итогам прошлого 
года жюри отобрало 70 самых ярких артистов 10-15 
лет из России и 60 из Беларуси, которые получили 

возможность не только посостязаться на сцене, но и бесплатно 
отдохнуть на море. Участников фестиваля поздравил Григорий 
Рапота. Госсекретарь подчеркнул, что уже в одиннадцатый раз 
в гостеприимную Анапу приезжают лучшие представители 
талантливой молодежи Союзного государства:

— Мы хотим, чтобы ваши выступления были яркими 
и эмоциональными, чтобы фестиваль 
стал знаменательным и волнующим со-
бытием в вашей творческой биографии. 
А Союзное государство и впредь будет 
оказывать поддержку инициативам, на-
правленным на развитие детского твор-
чества, эстетического и патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 

На этот раз во время отбора ставку 
сделали на фольклорное творчество, по-
этому со сцены звучали народные моти-
вы из разных уголков Беларуси и России. 
Например, якутский ансамбль “Дуорай” 
поразил древними инструментами — хо-
мусами, которые напоминают мини-ро-
гатки. Трудно представить: их придума-
ли пять тысяч лет назад! Но и справиться 
с таким раритетом непросто, от музыканта требуется 
полная концентрация, ведь звук зависит от ритма 
дыхания. И ради такого звездного часа стоило 
преодолеть 6600 километров! Вот как описывает 
путешествие солист ансамбля Андрей Федоров:

— Сначала мы ехали на машине от села 
Сунтар до Якутска, потом летели до Москвы. Из 
Москвы до Краснодара снова летели. Из Красно-
дара ехали автобусом до Анапы. Какое же здесь 
теплое море и какое яркое солнце! 

Кстати, в этом году среди участников 
фестиваля много тех, кто уже стал “звез-
дочкой”, показав себя в программе 
“Голос. Дети”. Например, белоруска 
Саша Нехай песней Цоя “Кукушка” 
покорила Диму Билана, Пелагею и 
Леонида Агутина. За сутки ее видео 
набрало 40 тысяч просмотров, что 
стало рекордом среди юных музы-
кантов. В копилке начинающей 
артистки еще и бронза “Славян-
ского базара-2011”. Талант, к 
слову, наследственный, ведь 
Сашина прапрабабушка в 
свои восемь лет пела в хоре на 
коронации Николая II... 

Изюминкой фестиваля стал 
совместный белорусско-российский но-
мер на концерте закрытия. Это стоило 

увидеть: певческие коллективы соединились с танцевальны-
ми, а гимнасты и жонглеры белорусского цирка имени Ва-
лерия Абеля — с владимирскими голосами “Музыкального 
фрегата”. Душевно отпраздновали в Анапе и День россий-
ского флага, когда на Театральной площади все ребята друж-
но спели гимн фестиваля “И плывет кораблик дружбы”. 

 Н
о самым запоминающимся День Государствен-
ного флага РФ получился в “Орленке”, где со-
стоялась военно-патриотическая смена кадетов 
и суворовцев Беларуси и России. Картина впечат-
ляющая: 382 курсанта выстроились на площади, 

над их головами пронесли десятиме-
тровый российский триколор, и ребята 
дружно потянули руки вверх, чтобы 
коснуться полотнища. В этом году на 
проведение военно-патриотической 
смены Союзное государство выделило 
25 миллионов российских рублей, и в 
“Орленок” смогли приехать кадеты из 
14 учебных заведений Беларуси и Рос-
сии. Эдуард Сенькевич, член Комис-
сии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России по безопасности, 
уверен, что именно в таком общении и 
закладывается будущее Союзного го-
сударства. Поэтому особенно душевно 
отпраздновали здесь и День Союзного 
государства, во время проведения ко-

торого курсанты заложили тематическую аллею из 14 
кленов. Причем каждая делегация привезла с собой 
по пакетику земли со своей малой родины. А завер-
шающий аккорд праздника — песни у костра, кото-
рые обязательно исполняют, встав в общий круг. 

Традиционно военно-патриотическая смена 
проходила в анапском лагере “Вита”. С 2007 года 
там отдохнули 654 юношей и девушек из Беларуси 

и 1084 из России. Но в этом году ребята собрались в 
“Орленке”, который славится своей историей. “Ор-

лятами” успели побывать Сергей Шойгу, Вла-
дислав Третьяк, космонавты Александр Се-

ребров и Сергей Волков. Инфраструктура 
здесь тоже на высоте — рядом скалодром, 
стадион, Дом авиации и космонавтики. И 

до набережной всего 200 шагов. Не обо-
шлась смена и без настоящих приключе-
ний. Ребята совершили поход по местам 

боевой славы с подъемом на вершины 
Индюк, Семашхо и Два Брата, где 
проходила оборонительная опера-
ция 1942 года. Провели Вахту па-
мяти, во время которой привели в 
порядок могилы советских солдат. А 

под занавес смены, когда грянул Кадетский 
бал, еще и блеснули умением танцевать вен-

ский вальс, падеграс, галоп, кадриль и даже 
русскую круговую... 

Ольга Пасияк

 
Сотням белорусских  
и российских ребят 

последний месяц лета 
запомнится яркими 

мероприятиями, 
организовал которые  

и обеспечил 
финансовую поддержку 
Постоянный Комитет
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О
коло десяти научно-технических программ 
Союзного государства выполняют сегодня со-
обща ученые Беларуси и России. Каждая из них 
содержит множество конкретных направлений 
сотрудничества в самых актуальных сферах 

производства, науки и техники. О важности такого взаи-
модействия говорит тот факт, что на реализацию союзных 
программ из года в год используется более половины со-
юзного бюджета, а он превышает 5 миллиардов российских 
рублей. Об эффективности совместной работы можно су-
дить по итогам сотрудничества в такой наукоемкой и высо-
котехнологичной отрасли, как микроэлектроника. 

С первых лет существования Союзное государство взяло 
над этой отраслью своеобразное шефство, утвердив здесь 
одну из своих первых научно-технических программ. С тех 
пор в этой сфере, охватывающей фундаментальные и при-
кладные научные исследования, разработку и производство 
технологического оборудования, а также разработку и се-
рийный выпуск электронных микросхем и полупроводни-
ковых приборов, реализованы такие масштабные проекты, 
как “Основа”, “Победа”, “Микросистемотехника”, “Прамень”, 
“Космос-НТ” и другие. Недавно подведены обобщенные 
итоги сделанного за последние 10-12 лет. Общий вывод 
— белорусская и российская микроэлектроника сегодня 
соответствует основным международным достижениям.

Неслучайно российские и белорусские ученые и специа-
листы стали недавно активными участниками амбициозно-
го проекта ряда европейских стран и Японии по отправке 
космических аппаратов для исследования планеты Мерку-

рий. Техническая проблема не только в том, что на прео-
доление сложной траектории полета в десятки миллиардов 
километров потребуется 6-7 лет, но и в том, что все это время 
блоки аппаратуры, начиненные множеством чувствитель-
ных электронных приборов, будут подвергаться мощному 
воздействию электромагнитных и радиационных излуче-
ний. Добавьте к этому перепады температур в 500 градусов 
на поверхности Меркурия. Поистине адские условия! Как 
защитить бортовую аппаратуру? Над решением этой задачи 
совместно с Институтом космических исследований РАН 
успешно работают ученые НАН Беларуси. Созданы высоко-
эффективные многослойные пленочные экраны, позволяю-
щие обеспечить высокоэффективную защиту от магнитных 
полей и электромагнитную совместимость различных бло-
ков космических аппаратов.

В НАН Беларуси также разработаны композиционные 
материалы для защиты интегральных микросхем и блоков 
радиоэлектронной техники от радиационных воздействий. 
Новшество позволяет снизить радиационную нагрузку 
и тем самым повысить устойчивость микроэлектронных 
изделий к радиационному излучению в десятки, сотни раз. 
Эти разработки будут использоваться в российской и бело-
русской космической аппаратуре, работающей на орбите, в 
авиации, атомной технике, различном исследовательском 
оборудовании. Импортные технологии зачастую недосту-
пны, а микросхемы специального назначения стоят сотни 
и тысячи долларов каждая. Беларусь и Россия благодаря со-
юзным научно-техническим программам научились выпу-
скать такие электронные микроприборы самостоятельно. 

Научно-
технические 
программы 

Союзного 
государства 

в области 
микроэлектроники 

обеспечивают 
мировой уровень 

разработок

микроэлектроника  
с макроэффектом
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Заодно загрузили свои предприятия и 
сэкономили солидные средства, ведь 
белорусская и российская продукция, 
не уступая в качестве, дешевле. 

Что особенно важно, благодаря 
такому сотрудничеству сохранены 
достижения прежних десятилетий и 
разработаны новые технологии про-
изводства микроэлектронных схем и 
соответствующее оборудование вы-
сочайшего класса точности. Первый 
заместитель председателя президиума 
НАН Беларуси Сергей Чижик показы-
вает серебристый диск кремния с рас-
положенными на нем кристаллами: 

— Здесь находится примерно 15 
тысяч будущих интегральных ми-
кросхем. Даже если каждая из них 
стоит по доллару, то уже получается 
внушительная сумма. Чтобы прокон-
тролировать качество изделий, нами 
разработан атомно-силовой микро-
скоп, позволяющий работать с пластинами диаметром до 
200 миллиметров. Для наглядности, рабочий инструмент 
этого микроскопа — игла, острие которой в 10 тысяч раз 
тоньше патефонной. За этим стоят разработки теоретиче-
ских методов комплексного анализа поверхностей на суб-
микронном и нанометровом пространственных уровнях, 
исследования характеристик координатных систем анали-
тического оборудования. Данные высокотехнологичные 
работы относятся к пятому и шестому технологическим 
укладам, которые определяют будущее мировой 
науки и промышленности. 

На этой основе белорусские специалисты 
в содружестве с учеными разработали целый 
спектр оборудования для производства ми-
ниатюрных электронных изделий. Приве-
дем такой вот пример. К кристаллу, являю-
щемуся сердцем электронной микросхемы, 
надо присоединить десятки тончайших 
проволочных выводов. По сложности и точ-
ности это сравнимо с тем, чтобы разрезать 
вдоль человеческий волос. И оборудование 
такой точности уже разработано и серий-
но выпускается в минском ОАО “Планар”. 
Подобные результаты получены по всему 
спектру оборудования для производства 
микроэлектронных приборов, а это де-
сятки позиций. Генеральный директор 
ОАО Геннадий Ковальчук поясняет:

— В этом также заметную роль 
сыграли союзные научно-технические 
программы. Например, “Основа” 
по микроэлементной базе или 
“Победа” по разработке оборудо-
вания. Они позволили объеди-
нить белорусский и российский 

потенциал. Это хорошее подспорье 
белорусской государственной про-
грамме “Микроэлектроника”. Мно-
гое, что было создано, начиная с 2003 
года, уже успешно экспортируется, в 
первую очередь в Россию. 

Всего за годы выполнения союзных 
программ ОАО “Планар” и НАН Бела-
руси разработали и произвели около 
500 единиц аналитического и сбороч-
ного оборудования. Из них более 300 
единиц работает на предприятиях 
России. Примерно 150 поставлено 
на белорусский рынок, в основном в 
ОАО “Интеграл”. Тем самым значи-
тельно усовершенствована база для 
разработки и массового производства 
интегральных микросхем специаль-
ного назначения, от которых непо-
средственно зависит технологическая 
безопасность Союзного государства. 
Генеральный директор “Интеграла” 

Виталий Солодуха конкретизирует:
— К примеру, в 2013 году завершилась программа “Основа”, 

в ходе которой суммарно разработано более 100 типов микро-
схем и полупроводниковых приборов. Из них более 70 — на 
“Интеграле”. Уже идет серийное производство этой продукции 
и поставка заказчикам. Сейчас формируется новая союзная 
программа, направленная на развитие технологий производ-

ства микроэлектронных изделий двойного и специально-
го назначения: разработана концепция, идут 

согласования. Союзные программы это не 
только постоянный заказ на выполнение 

научных исследований и разработок, 
но для нас также это загрузка кол-

лектива, его развитие. 
Выигрывает и российская 

сторона, получая стратегически 
важную продукцию высоко-
го технологического уровня. 

Предприятия ОАО “Интеграл” 
поставляют в Россию полупро-

водниковые приборы и интеграль-
ные микросхемы около трех тысяч 
видов. В том числе многие из них 

создаются по российским заявкам 
для изделий, которые начнут выпу-

скаться через 3-5 и более лет. 
Недавно постоянные участники союз-

ных программ — коллектив ученых НАН 
Беларуси, ОАО “Планар” и ОАО “Интеграл” 

— за разработку и организацию производства 
микроэлектронных изделий выдвинуты на соис-

кание Госпремии Республики Беларусь за 2016 год. 
Вместе с белорусами этот успех в полной мере могут 
разделить их российские партнеры. 

Владимир Бибиков

 
Алексей Кубрин, заместитель 
Государственного секретаря Союзного 
государства:

— Эта работа решает важ-
ную государственную задачу 
обеспечения современной элек-
тронной компонентной базой 
радиоэлектронной, автотрак-
торной, станкостроительной, 
космической, медицинской и дру-
гих отраслей промышленности 
стран — участников Союзного 
государства, укрепления их кон-
курентоспособности и техно-
логической независимости.
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с чего 
начинается 

родина
Об этом дети узнают из книг 

о государственных символах 
Беларуси и России

 Б
елорусское издательство “Пачатковая школа” сов-
местно с российским издательством “Петроцентр” 
реализовали уникальный проект — выпустили 
комплект из двух красочно оформленных книг для 
дошкольников Союзного государства “Герб, флаг, 

гимн”. В одной из них в доступной и увлекательной форме 
рассказывается о государственных символах Республики 
Беларусь, а в другой — о символах Российской Федерации. 
Издание с успехом презентовали на XI Санкт-Петербург-
ском международном книжном салоне.

— Одной из ключевых задач было в простой и доступ-
ной форме рассказать, что такое флаг, герб и гимн, зачем 
они нужны, — рассказал принимавший участие в презента-
ции Владимир Малышев, директор Дома писателей Санкт-
Петербурга. — У нас часто бывает, что на каком-то меро-
приятии исполняют гимн, а слов никто не знает. Между тем, 
во многих странах малыши их знают с раннего детства, что 
очень важно. Скажем, в Греции перед началом занятий дети 
строятся во дворе школы и при поднятии флага поют госу-
дарственный гимн. К сожалению, у нас такого нет. Поэтому 
и была создана эта книга.

— В книге также говорится об ассоциациях, которые возни-
кают у людей при упоминании о наших странах, то есть о нацио-
нальных символах, — добавляет директор и главный редактор 
издательства “Пачатковая школа” Ольга Ванина. — Для Белару-
си, к примеру, такими символами являются трактор “Беларус”, 
зубр, аист. А для России — Кремль, береза, медведь... 

Работавшие над изданием педагоги-методисты по-
старались, чтобы маленьким читателям было интересно, 
чтобы книга вовлекала в игру, а информация усваивалась 
с удовольствием. Здесь много разных заданий, которые 
помогают развивать логику, мышление ребенка. Малыши, 
например, по картинкам должны отгадать, из какой именно 
страны приехали гости в национальных костюмах. А вот это 
интересно и взрослому: найти среди образцов националь-

ного белорусского орнамента узор “восходящее солнце”. 
В российской книге детям предлагается обвести точками 
рисунок и раскрасить — получится русский былинный 
богатырь. А еще найти на рисунке оружие, с которым изо-
бражен всадник на гербе России. 

В альбомы включено очень важное задание: ребенку 
предлагается составить свою родословную. Конечно, к вы-
полнению будут привлечены родители, дедушки, бабушки... 
Сколько прозвучит историй, сколько старых фотографий и 
писем будут извлечены из альбомов и ящиков письменных 
столов! История каждой отдельно взятой семьи — это часть 
истории народа. И для малыша получится наглядный при-
мер: он и его близкие тоже часть этой большой истории. 

Автор текста российской книги — писатель Андрей 
Антонов. На презентации проекта он заявил, что это мо-
жет стать началом целой серии, которая познакомила бы 
ребят с историей и географией России и Беларуси, других 
стран СНГ. Ольга Ванина мнение о том, что проект должен 
продолжиться, разделяет, тем более у издательства уже есть 
опыт успешного сотрудничества с Постоянным Комитетом 
Союзного государства. По заказу Постоянного Комитета 
здесь вышли путеводитель “Полоцк — Смоленск. Вехи об-
щей судьбы” к 1150-летию городов, сборник “Концепция 
социального развития Союзного государства на 2011-2015 
годы — новый этап формирования общего социального 
пространства”, альбом “Союзное государство. Развитие и 
перспективы”. Издательство “Пачатковая школа” взяло на 
себя также организацию и проведение информационного 
проекта для детей “Мир профессий Союзного государства”. 

— Хотелось бы выпустить яркую, увлекательную, доступ-
ную для детского восприятия книгу о Союзном государстве, 
— поделилась задумкой директор издательства “Пачатковая 
школа”. — Наши страны продуктивно взаимодействуют в 
самых разных сферах, и об этом нужно рассказать детям. 

Людмила Иванова
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Полярный 
дом открыт 
для друзей
У полярников Союзного 
государства появились новые 
возможности для совместной 
работы

 Б
елорусские исследователи Антарктики справили не-
давно новоселье. Построить современную исследо-
вательскую станцию помогли им коллеги из России. 
Они провели сложную транспортную операцию по 
доставке конструкций станции на шестой континент 

— сначала по океану, а затем вертолетом с судна на сушу, помо-
гли собрать модули воедино. Работали порой голыми руками 
на 20-градусном морозе при резком порывистом ветре. Об-
щими усилиями и была заложена основа полярной станции. 
Теперь она будет постепенно “прирастать” новыми модулями 
и со временем превратится в небольшой научный городок. 

Именно продолжение сооружения станции стало од-
ной из главных тем на встрече руководителей полярных 
миссий двух стран Союзного государства, состоявшейся в 
Минске. Были обсуждены итоги прошедшего поискового 
сезона, а главное, намечены перспективы сотрудничества 
на конец 2016 — начало 2017 года. Заместитель началь-
ника Республиканского центра полярных исследований 
НАНБ, начальник Белорусской антарктической экспеди-

ции Алексей Гайдашов и заместитель директора Институ-
та Арктики и Антарктики РАН, руководитель Российской 
антарктической экспедиции Валерий Лукин договорились 
как можно теснее увязать программы очередных 9-й бело-
русской и 62-й российской миссий на шестой континент. 
Экспедиция полярников Союзного государства начнется 
уже осенью 2016 года.

Планируется также доставить очередные секции бело-
русской антарктической станции, как и в прошлом сезоне, 
на российском судне обеспечения “Академик Федоров”. 
Кроме того, оно возьмет белорусское горючее, различное 
исследовательское оборудование, продукты питания — все-
го около 40 тонн груза. Ну и, конечно, самих белорусских 
полярников. Алексей Гайдашов рассказал, что в 9-й экспе-
диции их, скорее всего, будет шестеро, на одного больше, 
чем в предыдущей. Это позволит расширить исследования. 
В целом, как показывает практика, ежегодно обновляется 
до 70% состава экспедиции. И хотя желающих попробовать 
себя в экстремальных условиях меньше не становится, 
подготовка коллектива экспедиции остается одной из важ-
нейших задач. Перед отправлением в Антарктику, еще на 
Большой земле, предстоит освоить сборку новых секций 
полярной станции. Отплытие из Санкт-Петербурга плани-
руется на ноябрь, в декабре судно прибудет в Антарктику и 
начнутся практические работы.  

Алексей Гайдашов подчеркнул межгосударственную 
важность взаимодействия на шестом континенте Земли:

— Межправительственное белорусско-российское со-
глашение о сотрудничестве в Антарктике, подписанное в 
2013 году, стало для нас новой точкой опоры. Сейчас мы 
ежегодно реализуем совместные научные, логистические, 
природоохранные программы. Это сотрудничество под-
тверждает, что вместе мы можем сделать гораздо больше, 
чем по отдельности.

В ходе предыдущей экспедиции, например, белорус-
ские исследователи провели солидный объем изысканий 
по пяти научным направлениям. Таким как физические 
показатели атмосферы и озонового слоя, животный и ра-
стительный мир, взяты пробы воды и воздуха. На основе 
полученных материалов белорусские исследователи сей-
час пишут кандидатские и первую в стране по полярной 
тематике докторскую диссертации. Все эти результаты 
доступны и российским коллегам. 

А как они оценивают сотрудничество с белорусскими 
исследователями? Валерий Лукин отметил заинтересо-
ванность в использовании белорусской аппаратуры для 
исследования ультрафиолетового излучения. В России 
разрабатываются масштабные проекты полета на Марс 
и строительства лунной обсерватории, в обоих случаях 
будет присутствовать мощное ультрафиолетовое излу-
чение. И нужно заранее узнать, как оно подействует на 
человека и материалы. Лучше всего это сделать в Антарк-
тике. Именитый полярник высоко оценил проведенные 
Беларусью исследования, отметив, что сотрудничество 
партнеров по Союзному государству в Антарктике вы-
шло на солидный уровень. 

Виктор Семенов
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настоящий полковник
100-летний ветеран, Герой Советского Союза  
Василий Мичурин, удостоен награды Постоянного Комитета 
Союзного государства

 В
ековой юбилей отметил 
недавно необычной судьбы 
человек — Герой Советского 
Союза, уроженец Костром-
ской области, а сегодня 

минчанин Василий Мичурин. Звезду 
Героя он получил еще в 1939 году за 
подвиги во время финской войны. 
Прошел всю Великую Отечествен-
ную. Полковник в отставке, несмотря 
на почтенный возраст, и сегодня в 
строю — является почетным членом 
Военно-научного общества. В августе 
этого года за активную обществен-
ную деятельность и большой личный 
вклад в военно-патриотическое вос-
питание молодежи, а также в связи со 
100-летним юбилеем, ветеран удосто-
ен Благодарности Государственного 
секретаря Союзного государства. 

В общении Василий Сергеевич и 
сейчас остается таким же простым и доступным, каким 
был когда-то в юности. Наверное, потому, что вырос в 
простой крестьянской семье в деревне Кузьмино Ко-
стромской области, с детства работал по хозяйству на-
равне со взрослыми. Окончив деревенскую семилетнюю 
школу, устроился в колхоз. Затем его направили работать 
на машинно-тракторную станцию, избачом в колхозной 
читальне — нечто среднее между библиотекарем и куль-
турно-просветительским работником. Но по-настоящему 
проявились недюжинные качества юноши во время служ-
бы в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которая стала 
делом всей его жизни.

Верность воинской присяге, смелость и сообразитель-
ность Василия в полной мере проявились во время войны с 
финнами. Мичурин попал на Карельский перешеек. Лютые 
морозы перемежались со снежными буранами, это серьезно 
осложняло борьбу с противником, засевшим на хорошо ук-
репленной “линии Маннергейма” с проволочными заграж-
дениями, дотами, дзотами. И эти укрепления нужно было 
взять. Поступил боевой приказ: пулеметчикам под коман-
дованием Василия Мичурина незаметно для врага занять 
опушку леса и закрепиться. Увязая в глубоком снегу, при 
почти 30-градусном морозе, бойцы добрались до воронки, 
оставленной взрывом бомбы, и оборудовали, насколько это 
было возможно, огневую позицию.

Ветеран и сейчас в деталях пом-
нит, что было потом. Первым делом 
приказал бойцам соблюдать полную 
тишину, стрелять только когда про-
тивник пойдет в атаку. И вот соседний 
расчет открывает пулеметный огонь. 
Потом застрочил и Василий Мичурин. 
А третий пулемет молчит. Оказалось, 
перекосившийся патрон застрял в па-
троннике. Василий быстро устранил 
неисправность, и оружие заработало. 
В том бою советские воины отразили 6 
яростных атак. Когда один пулеметчик 
погиб, а второй получил тяжелое ране-
ние, Василий Мичурин один отбивал 
атаки. Ползком перебирался от одного 
пулемета к другому и строчил по врагу. 
О смерти не думал, хотя она много раз 
была совсем рядом. Однажды враже-
ская пуля застряла в шинели. Но не зря 
говорится: смелого пуля не берет. 

За тот бой Василий Мичурин и был награжден Звез-
дой Героя. Высокую награду ему лично вручил в Кремле 
всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. А ко-
мандир дивизии предложит поступить в Минское воен-
но-политическое училище, которое Мичурин едва успел 
окончить перед самой войной с фашистской Германией. 
Всю ее Василий Сергеевич прошел от начала до конца. 
Командовал ротой на направлении главного удара фаши-
стов, московском. В одном из боев был трижды ранен, но 
после перевязки вернулся на поле боя. После очередного 
ранения надолго попал в госпиталь, затем — снова фронт. 
Василий Мичурин освобождал Гомель и Слуцк, Барано-
вичи, Брест, участвовал в штурме Берлина. А затем осво-
бождал Чехословакию.

И послевоенная служба Василия Сергеевича была тесно 
связана с Беларусью. Служил достойно. Приказом министра 
обороны В.С. Мичурин был зачислен почетным солдатом 
120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, 
расквартированной на окраине Минска. Он и сегодня в 
строю, часто встречается со школьниками, призывника-
ми, молодыми солдатами и курсантами, чтобы рассказать 
о своей боевой юности, о необходимости крепить оборо-
носпособность Союзного государства. И сам заряжается от 
молодежи бодростью и энергией. 

Владимир Иванов
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у поэта душа 
широкая 
Лауреат премии Союзного 
государства в области 
литературы и искусства Иван 
Юркин поможет молодым 
талантам

 П
рестижной союзной премией в этом году отмечены 
авторы и исполнители музыкального альбома “Где 
калина цвела” — солист и руководитель вокально-
инструментального ансамбля “Сябры” Анатолий 
Ярмоленко, композитор Олег Елисеенков и поэт 

Иван Юркин. Как распорядиться немалыми средствами, 
каждый, конечно, решает сам. Иван 
Юркин часть из них вложит в личный 
благотворительный фонд поддержки 
талантливых молодых земляков. 

Чтобы понять душевный порыв 
поэта, нужно знать, что значит для него 
родина. Он родился и вырос в прямом 
смысле на границе Смоленщины и Моги-
левской области — банька стояла прямо 
на нейтральной полосе. Потому соседи 
никогда не делили себя по национальному 
признаку. Вместе работали, праздновали, 
мечтали о будущем. И защищали Родину. 
Отец поэта, Захар Купреевич, дошел до 
Берлина, но домой вернулся инвалидом, 
вскоре умер. С двух лет Ивана одна вос-
питывала мама Ева Алексеевна. И школа, 
о которой он вспоминает с теплотой:

— Начальная школа была побли-
зости, а средняя — в районном центре 
Хотимск, за семь с лишним километров. 
Утром — туда, вечером — обратно, так 
что походить в детстве пришлось нема-
ло. За что особенно благодарен педагогам — научили любить 
родной край, стараться сделать для него что-то хорошее.

Отсюда Иван Юркин отправился в большую жизнь. 
Спустя десятилетия осознал: ему есть что сказать поэтиче-
ским языком — о любви к родным местам, к семье, женщи-
не, детям. Но практически всегда источником вдохновения 
были воспоминания о маме, родном крае, его жителях. 

— Мое отношение к малой родине за многие годы не из-
менилось, — говорит Иван Юркин. — Все, что с ней связано, 
по-прежнему тревожит и будоражит.

Стоит ли удивляться, что узнав о присуждении премии 
Союзного государства, поэт не долго думал, как ее использо-
вать. Часть средств пойдет на создание благотворительного 
фонда по поддержке талантливой молодежи родного Хотим-
ского района. Идея окрепла после общения на встрече в мест-
ном музее с районной интеллигенцией. Пришли к общему 

мнению, что надо срочно создать для мо-
лодежи какую-то культурную альтерна-
тиву сидению в интернете. Тем более что 
таланты есть. Однажды Иван Захарович 
поддержал подающего надежды юношу, 
и лет через пять молодой человек пода-
рил ему брошюру своих первых стихов. 
Есть в районе и желающие попробовать 
свои силы в драматургии. Но многие на-
чинания так и не находят продолжения.

— Надо дать молодым людям шанс, 
— считает Иван Юркин. — Причем это 
ведь будет не лично мой фонд. Он станет 
действовать под эгидой райисполкома. 
Надеюсь, и другие известные люди не 
откажутся материально поддержать 
мою идею. Письмо с предложениями о 
создании фонда я уже направил в рай-
исполком.

А как к новой идее отнеслись в 
семье? Самым доброжелательным и 
по-хорошему пристрастным критиком 
своего творчества и музой поэт счита-

ет супругу Надежду. Она работала редактором, журнали-
стом, может дать вполне профессиональный совет. Идею с 
фондом полностью поддержала. Кстати, и гонорар за свои 
песенные хиты поэт не берет. А авторские отчисления от 
их исполнения вкладывает, как он выразился, в развитие. 
Иначе говоря, в издание своих литературных произведе-
ний. Недавно вышел очередной томик под символическим 
названием “Родники”. В нем — десятки стихов, многие из 
которых, вполне возможно, лягут в основу новых песен. 

Владимир Яковлев

 
Узнав о присуждении 

премии Союзного 
государства, поэт  

не долго думал, как ее 
использовать. Часть 

средств пойдет  
на создание 

благотворительного 
фонда по поддержке 

талантливой 
молодежи родного 

Хотимского района
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медыцына

вельмі 
паказальная 

дынаміка

“К
алі гаварыць пра 
колькасць праве-
 дзеных аперацый, 
то з 2005 года іх лік 
павялічыўся больш 

як у 55 разоў. Шмат у чым гэта стала 
магчымым дзякуючы таму, што мы 
паралельна з пасмяротным донар-
ствам развівалі донарства ад жывых 
донараў. Сёлета будзе выканана больш 
за 500 трансплантацый органаў”, — 
растлумачыў загадчык аддзела нефра-
логіі, нырачна-замяшчальнай тэрапіі і 
трансплантацыі ныркі 9-й гарадской 
клінічнай бальніцы Мінска Алег Ка-
лачык, прадстаўляючы сваю работу 
“Распрацоўка і ўкараненне тэхналогіі 
трансплантацыі органаў у дзяцей і 
дарослых”, якая вылучана на суісканне 
дзяржаўных прэмій у галіне навукі і 
тэхнікі 2016 года. 

Алег Калачык нагадаў, што ў кра-
іне  створана служба каардынацыі 
органнага донарства, якая пастаянна 
займаецца выяўленнем патэнцыйных 
донараў. “Дзякуючы гэтаму Беларусь 
павялічыла колькасць органных до-
нараў у 42 разы ў параўнанні з базавымі 

лічбамі. Гэта мела сваё адлюстраванне 
ў міжнародным рэйтынгу — наша кра-
іна цяпер займае 10 месца сярод кра-
ін, якія маюць трансплантацыйную 
актыўнасць”, — адзначыў ён. 

Акрамя таго, паводле слоў спецыя-
ліста, з 2006 года члены аўтарскага ка-
лектыву прымалі актыўны ўдзел у ра-
боце над зменай трансплантацыйнага 
заканадаўства. У выніку гэтага сёння 
ў  краіне ёсць прагрэсіўны закон, які 
дазваляе кожнаму грамадзяніну Бела-
русі атрымаць права ў аказанні спецы-
ялізаванай медыцынскай дапамогі ў 
выглядзе трансплантацыі.

Трансплантацыя ўжо стала своеас-
аблівым брэндам беларускай медыцы-
ны. Фактычна быў створаны новы 
напрамак у клінічнай медыцыне кра-
іны. “Да таго ж мы забяспечылі рост 
экспарту медыцынскіх паслуг, летась 
ён склаў больш за 5 мільёнаў долараў. 
Намі дасягнуты эканамічны эфект, які 
перавышае 45 мільёнаў еўра толькі за 
кошт эканоміі затрат на адпраўленне 
пацыентаў за мяжу”, — прывёў пе-
 раканаўчыя факты спецыяліст.

Уладзімір Веліхаў

Алег Калачык, загадчык 
аддзела нефралогіі, 
нырачназамяшчальнай 
тэрапіі і трансплантацыі 
ныркі 9й гарадской 
клінічнай бальніцы Мінска:

Калі гаварыць  
пра колькасць 
праведзеных 
аперацый,  
то з 2005 года  
іх лік павялічыўся 
больш як  
у 55 разоў

Колькасць 
трансплантацый  
у Беларусі  
за апошнія дзесяць 
гадоў вырасла  
ў дзясяткі разоў
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сучасна і Крэатыўна

гульня 
падымаецца 
ў неба

“А
б’яднанне намаганняў “Белавія” і Warga-
ming — паказчык таго, што ў нашай краіне 
вельмі шмат людзей, якія думаюць і пра-
цуюць сучасна і крэатыўна. І мы можам 
прасоўваць прадукт і паслугі нашых кам-

паній па ўсім свеце,” — растлумачыў ідэю сумеснага праекта 
генеральны дырэктар “Белавія” Анатоль Гусараў.

Для рэалізацыі гэтага крэатыўнага праекта выбралі сярэд-
немагістральны Boeing 737-300 з рэгістрацыйным нумарам 
EW-254PA. Аранжавая частка арнаменту мае форму танка. 
Акрамя таго, на бартах самалёта красуецца надпіс “Гульня 
з Беларусі, у якую гуляе ўвесь свет” на рускай і англійскай 
мовах, а таксама лагатыпы World of Tanks.

Каб намаляваць ліўрэю, патрацілі трыста літраў эмаляў 
і 450 квадратных метраў трафарэтаў. Размалёўвалі трынац-
цаць майстроў без перапынку на сон, у аэрадромным ангары 
ў чэшскай Астраве.

наша даведка
Прэзентацыя маляўнічай машыны 
адбылася ў аэрапорце Мінска  

— Асноўная ідэя — паказаць, што гульня, вядомая ва 
ўсім свеце, родам з Беларусі. Толькі ў краінах СНД у яе больш 
за сорак мільёнаў фанатаў. Для іх будзе здорава апынуцца ў 
самалёце з такім брэндам, — лічыць кіраўнік адміністрацыі 
па СНД кампаніі Wargaming Дзяніс Варанкоў.

У бліжэйшы час абновяць і салон лайнера. Ён таксама 
стане тэматычным. Паводле слоў прадстаўнікоў “Бел-
 авія”, брэндзіраваны борт будзе эксплуатавацца два гады 
на ўсіх лініях.

Аляксандр Піменаў

World of Tanks — камп’ютарны танкавы сімуля-
тар. Распрацаваны беларускай студыяй Wargaming. 
У гульню рэжуцца геймеры ўсяго свету з 2010 года. 
Паводле слоў распрацоўшчыкаў, пры стварэнні быў 
задзейнічаны самы буйны бюджэт на тэрыторыі 
СНД. Сума, праўда, не выдаецца.

У гульні з максімальнай гістарычнай дакладнас-
цю прадстаўлены танкі Другой сусветнай вайны і су-
часныя. У свеце налічваецца больш за 150 мільёнаў 
пастаянных гульцоў.
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рэКорд

“снежная” 
фігура 
на вышыні 
ў пяць тысяч 
метраў
Каб “скласці” свой  узор 
у паветры, спартсмены 
трэніраваліся некалькі 
месяцаў, але рэкорд 
парашутыстаў за ўсю 
гісторыю беларускай 
авіяцыі ў выніку адбыўся

 У 
Мінскім аэраклубе ДАСААФ прайшоў фе-
стываль “#Пранеба-2016”. Ён сабраў сот-
ні ўдзельнікаў, якія ляталі на самалётах і 
верталётах, скакалі з парашутамі, ладзілі 
паказальныя выступленні па авіяцыйных і 
ваенна-прыкладных відах спорту.

Адметнасцю фестывалю стаў нацыянальны рэкорд, 
устаноўлены ў небе над сталіцай Беларусі. Трыццаць 
чалавек скокнулі з вышыні пяць тысяч метраў і склалі 
ў паветры фігуру ў выглядзе сняжынкі. Афіцыйна гэтае 
дасягненне праходзіць па класе “Вялікая фармацыя” ў 
парашутнай групавой акрабатыцы.

У неба будучыя рэкардсмены падняліся на самым 
вялікім верталёце ў свеце Мі-26. Дарэчы, папярэдняе 
дасягненне ўдалося абысці адразу ў паўтара раза — да-
гэтуль нацыянальны рэкорд належаў фігуры з дваццаці 
парашутыстаў.

— Новы рэкорд з’яўляецца прыкметай развіцця аві-
яцыйнага спорту ў Беларусі, — гавораць арганізатары 
фестывалю.

Ну а самай відовішчнай часткай “#Пранеба-2016” 
сталі спаборніцтвы верталётчыкаў. Экіпажам трэба было 
прайсці слалам з прычэпленым да вінтакрылай машыны 
вядром з вадой, выпрабаваць сябе ў “развозцы грузаў” 
і памерацца сіламі ў камандных эстафетах. У стартах 
прынялі ўдзел 13 экіпажаў з чатырох краін: акрамя гас-
падароў спаборніцтваў, гэта былі верталётчыкі з Расіі, 
Украіны і Чэхіі.

— Мы спадзяёмся, што для каго-небудзь наш фесты-
валь стане стымулам выпрабаваць сябе, прайсці навучанне 
і ў наступным годзе з гледача ператварыцца ва ўдзельніка 
авіяцыйных падзей, — заявіў генеральны сакратар Белару-
скай федэрацыі авіяцыйнага спорту Антон Быстроў. 

Аляксей Фядосаў

Б
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даліКатны тавар

Хрусталь “нёман” — 
гэта прыгожа
У кожным савецкім доме посуд дзяліўся 
на два тыпы: паўсядзённы і святочны. 
Першы туліўся ў шафе на кухні, другі 
ганарліва выстаўлялі ў серванце або 
сценцы ў гасцёўні. 

 Г
алоўным экспанатам 
такіх хатніх музеяў 
быў хрусталь. Бакалы 
на тонкай ножцы, са-
латніцы мудрагелістай 
формы — усё гэта з ас-
цярожнасцю і ўрачыс-
 тасцю даставалася з 
шафы некалькі разоў у 
год, каб пасля шумнага 

і сытнага застолля туды ж вярнуцца.
Хрусталь у доме быў знакам за-

 можнасці гаспадароў і іх 

гісторыя
Рабіць шкло і хрусталь у Бярозаў-

цы пачалі яшчэ ў 1883 годзе. На самай 
справе нават раней, калі там сталі вы-
дзімаць піўныя бутэлькі для мясцо-
вага памешчыка. Потым майстэрню 
выкупілі галоўны інжынер знакамі-
тага Дзядзькаўскага завода Краеўскі і 
кіраўнік мастацкай майстэрні Столе. 
Яны пабудавалі яшчэ некалькі цэхаў і 
заснавалі фірму “Нёман”.

Да 1911 года ў прэйскуранце фірмы 
значылася без нечага дзве тысячы ві-
даў прадукцыі. Прычым куплялі яе не 
толькі ў Расіі, але і на Захадзе.

Прадпрыемства двойчы адбудоў-
валі з нуля. Спачатку яго падарвала 
адыходзячая белая армія, а падчас 

сувязяў, бо такі посуд заўсёды быў у 
дэфіцыце. Ну а яшчэ гэта вельмі пры-
гожа. Ды і “Аліўе” з хрустальнай са-
латніцы заўсёды было больш смачнае, 
і “Савецкае шампанскае” з высокага 
бакала на тонкай ножцы падавалася 
больш вытанчаным…

Адным з найбуйнейшых цэнтраў 
вытворчасці хрусталю ў СССР быў го-
рад Бярозаўка ў Гро-
 дзенскай вобласці. 

Б
ел

ТА
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даліКатны тавар

Вялікай Айчыннай тут ішлі такія 
жорсткія баі, што ад завода каменя 
на камені не засталося. Першую пра-
дукцыю ў мірны час давялося рабіць 
ледзь не па памяці.

Росквіт “Нёмана” пачаўся ў 1960-я. 
У новых цэхах былі створаны ўсе ўмо-
вы для працы, і рабочыя прыняліся 
біць стаханаўскія рэкорды: толькі раз-
настайных бакалаў на ножцы за год 
рабілі па шэсць мільёнаў штук. Тады 
і пачалі запаўняцца серванты па ўсёй 
краіне беларускім хрусталём.

— Калі пайшоў сухі закон, нам за-
баранілі рабіць чаркі і ўсё, што звязана 
з алкаголем. Формы давялося перапла-
віць, з графінаў рабілі вазы для сада-
віны, — успамінае супрацоўнік завода 
Антон Герасімаў.

цяпер
1990-я пакінулі на прадпрыемстве 

сур’ёзны адбітак, попыт на элітны посуд 
рэзка ўпаў, а значыць, пайшлі ўніз і даходы 
шклозавода. Цяпер “Нёман” існуе шмат у 
чым дзякуючы дапамозе дзяржавы.

— Кан’юнктура апошніх гадоў 
не вельмі спрыяла прадпрыемству, 
якое спецыялізуецца на ручной вы-
творчасці. Паток недарагога посуду з 
Паўднёва-Усходняй Азіі заняў многія 
нашы традыцыйныя збытавыя нішы, 
— прызнаецца намеснік дырэктара 
завода па збыце Зоя Навіцкая.

Але “здаваць” заводы ў Беларусі 
не прывыклі, да таго ж для Бярозаўкі 
з яе дзесяццю з паловай тысячамі 
насельніцтва “Нёман” — практычна 

горадаўтваральнае прадпрыемства. 
На ім працуе каля дзвюх тысяч мяс-
цовых жыхароў. Дарэчы, на вытвор-
часці дагэтуль у пашане ручная праца. 
Хрусталь выдзімаюць сілай чалавечых 
лёгкіх і распісваюць умелыя рукі.

Кіраўніцтву завода даводзіцца шу-
каць новыя рынкі збыту. Дзве трэці пра-
дукцыі ідзе на экспарт, нёманскі хрусталь 
ацанілі нават у ЗША, куды пастаўкі былі 
наладжаны яшчэ дзесяць гадоў назад. 
Акрамя таго, скрынкі з каштоўным і далі-
катным грузам з Бярозаўкі адпраўляюць 
у Францыю, Германію, Галандыю, Бель-
гію, Балгарыю, само сабою — у краіны 
СНД. Цяпер у “партфоліа” завода больш 
за пяць тысяч відаў бакалаў, ваз, сервізаў 
ды іншага разнастайнага посуду.

Дзмітрый Казураў
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сельскі побыт 

У
в ог уле  п а н я ц ц е м 
“сельскі турызм” у 
нашай краіне ўжо 
мала каго здзівіш. 
Іншая справа, што 
гасцей у глыбінцы 
прынята сустракаць 
па даволі традыцый-

ных канонах, а ўсю праграму можна, як 
правіла, аб’яднаць у дзесяць пунктаў. 
Рыбалка і лодка. Катанне на конях і ве-
лапрагулкі. Купанне ў возеры і лазня. 
Імправізаваныя музеі старажытнага 
вясковага начыння і кулінарныя май-
стар-класы. Экскурсіі па бліжэйшых 
гістарычна-культурных славутасцях 
і свой уласны “кантактны заапарк”... 
У выйгрышы ж застаюцца тыя, хто 
ў стандартную турыстычную страву 
дадае асаблівую прыправу. 

...З вокнаў просценькага вяскова-
га доміка Алы Хорэнь у аграгарадку 
Клясціцы адкрываецца цудоўны від 
на раку Нішча. На беразе мірна жуюць 
траву каровы — іх у гаспадарцы Алы 
Мікалаеўны тры. 

— Адпачывалі ў гэтых краях неяк 
немцы, — успамінае гаспадыня. — Ха-
целі паднабрацца досведу — планавалі 
абзавесціся ўласнай гаспадаркай. Папра-
сілі, каб я ім дала паспрабаваць падаіць 
карову: зразумець, здолеюць ці не. Я не 
адмовіла, хоць на вёсцы ёсць свае “заба-
боны”. Чужога чалавека да сваёй кароўкі 
лепш не падводзіць, а ў хлеў — не пу-
скаць. Замежнікаў, заўважыла, сапраўды 
цікавіць наш лад жыцця: як палім печ, 
як нарыхтоўваем сена, як гатуем... Боль-

шасць, праўда, аддае перавагу глядзець, 
толькі некаторыя — вучыцца. 

Героі нашага рэпартажу — Эрту і 
Сон Джэ з такіх. Каса і сякера для іх — 
нібы экспанаты з краязнаўчага музея, 
гэткія археалагічныя знаходкі “камен-
нага веку”. Агаворымся, праўда, адразу, 
Эртугрул у вясковых турботах не зусім 
навічок. Расказвае: ездзіў да знаёмых у 
Давыд-Гарадок. Таму пра тое, што такое 
сена, колатыя дровы, лазня ды іншыя 
сельскія артэфакты, прынамсі, мае 
паняцце. Упраўляцца з сякерай нават 
неяк спрабаваў. Зрэшты, сённяшняя 
сустрэча з традыцыйнымі для любога 
вяскоўца рабочымі інструментамі 
суправаджаецца выказваннямі аб пра-
грэсе: маўляў, у нашых краінах сельская 
гаспадарка ўжо даўно аўтаматызавана, 
а ручная праца забыта. 

— Левай рукой абхапляеш кассё, 
правай бярэш за дзяржальна, — ад-
мысловы каларыт сельскага турызму ў 
тым, што навучыць вясковым справам 
можа ці не кожны. Вось і Станіслаў 
Казлоў (Фёдаравіч па-простаму), са-
ліст Янкавіцкага фальклорнага ансам-
бля “Крыніца”, які прыехаў у Клясціцы 
адначасова знаёміць хлопцаў з куль-
турнымі асаблівасцямі краіны, па-
бацькоўску педантычна паказвае, як 
правільна тачыць вастрыё, трымаць 
прыладу, замахвацца, пад якім вуглом 
прыціскаць касу да травы і як пры 
гэтым не параніцца. Рэзюмуе: добрая 
каса павінна касіць сама. 

Першы ўзмах Кім Сон Джэ, зда-
ецца, камяком, першы блін — зусім 

Папрацаваць фізічна 
на свежым паветры ды 
яшчэ заплаціць за гэта 

грошы? Шукайце дурняў! 
З дзяцінства стомленыя 
штотыднёвым дачным 

аграфітнесам, многія 
стараюцца выбрацца за 

горад з адзінай мэтай — як 
след адпачыць. Замежнікі, 

зрэшты, чакаюць ад 
нашай краіны дагэтуль не 

пазнаных эмоцый. Калі 
адчуць беларускі каларыт 

лепш за ўсё дапаможа 
працатэрапія, чаму б 

і не? Два дні студэнты 
Мінскага дзяржаўнага 

лінгвістычнага 
ўніверсітэта —  

турак-трэцякурснік 
Эртугрул Бешэаглу 
і паўднёвакарэец-

чацвёртакурснік Кім 
Сон Джэ — вучыліся 
секчы дровы, касіць 
траву і пячы дранікі. 

Пастаральны рэпартаж — 
з Расонскага раёна.

Пастаральны рэПартаж
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з азіяцкім каларытам
не. Атрымлівацца пачынае на раз-
два, хоць пры гэтым паўднёвакарэец 
прызнаецца: дагэтуль сябраваў толькі 
з газонакасілкай. 

— Але каса — гэта фізічная праца, 
нагрузка на мышцы, — каменціруе 
Фёдаравіч. 

— Толькі не эканомія часу і сіл! 
— завязвае дыскусію Эртугрул. 

— Затое для здароўя карысна! 
— Калі ўвесь дзень косіш пад пя-

кучым сонцам, пра якое здароўе можа 
ісці гаворка! — спрачаецца турэцкі 
падданы. 

— Затое ў фітнес-цэнтры хадзіць не 
трэба. Пакасіў — і нібы на трэнажоры 
пазаймаўся. 

Навучыць студэнтаў лінгвістычна-
га ўніверсітэта ўпраўляцца з сякерай 
тым часам выклікаецца кіраўнік ан-
самбля Надзея Кавалёва. Жанчына? 
Маладыя людзі здзіўлена пераглядаюц-
ца. У адказ на іх здзіўленыя позіркі яна 
толькі махае рукой: што, маўляў, у гэ-
тым такога? У іх сям’і даўно заведзена: 
муж сячэ дровы, а яна расколвае іх на 
трэскі. 

— Разыдзіся! — крычу я. — А рап-
там абух саскочыць ці прамахнуцца 
хлопцы, навічкі ўсё ж. 

Зрэшты, не будзем пра сумнае. За-
данне простае: раскалоць бярозавую 
калоду. 

— Я гэта зраблю адной рукой, 
— майстар-клас усё-такі даручана 
правесці мужчыну — кіроўцу Міхаілу 
Малашанку. — А вы для пачатку пас-
прабуйце аберуч. 

Пастаральны рэПартаж

Паўднёвакарэец
чацвёртакурснік  
Кім Сон Джэ  
і турактрэцякурснік 
Эртугрул Бешэаглу 
задаволены 
адпачынкам  
на Расоншчыне 
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Пастаральны рэПартаж

(або,  перакла даю на заморск ую 
мову, на барбекю)? 

— Печамі ніхто не карыстаецца, 
шашлыкі не робім, гэта не наша кухня. 
Хоць стравы на мангале гатуем. Сам-
гепсаль, напрыклад, смажаны на грылі 
бекон. Але выкарыстоўваем не дровы, 
а спецыяльныя сродкі для распальван-
ня і вугаль, — гаворыць Кім Сон Джэ. 

— Калі ўжо камусьці патрэбныя ко-
латыя дровы, іх можна купіць. Цэлымі 
вязанкамі. Іх нарыхтоўкай займаюцца 
спецыяльна навучаныя людзі, — дадае 
Эртугрул Бешэаглу. 

Карміць замежнікаў шашлыкамі, 
здаецца, не прынята. Замежных гас-
цей перш за ўсё цікавяць мясцовыя 
прысмакі. Стол Алы Хорэнь ломіцца 
ад бульбы ў розных яе іпастасях і за-
печанага ў смятане ліня, розных сыроў 
уласнага прыгатавання і марынава-
ных агурочкаў, талерак з халадніком 
і лісічкамі, конавак з бярозавікам і 
чарак з мясцовай настойкай. У якасці 
“кампоту” — травяная гарбата. А як 
жа дранікі? Дранікі гасцям давядзецца 
прыгатаваць самім. 

Эртугрул адмаўляецца: маўляў, га-
таваць умее (макароны з рознымі соу-

Для нашай краіны ваш побыт, вядома, мінулы век, ледзь не 
васьмідзясятыя гады. Таму толькі і даводзіцца, што настальгіраваць. 
А значыць, такі від турызму маім суайчыннікам, несумненна, будзе цікавы. 
Доўгі час яны не маглі знайсці адпаведнае месца на карце. Праблема вось 
у чым: усе дарогі вядуць у Мінск. Нават калі госці Беларусі і будуць ведаць, 
куды ехаць за падобнымі ўражаннямі, паўстане пытанне, як менавіта 
сюды дабрацца. Чаму б турыстычным фірмам не прапанаваць тур, 
цэнтралізаваны ці індывідуальны, з выездам са сталіцы? 

Кім сон джэ, Паўднёвая Карэя 

Замах, удар — гатова! Разумеем, 
для фізічна дужых хлопцаў і такую 
працу зрабіць — 
раз плюнуць. І 
не трэба баяцца, 
што не атрыма-
ецца. 

Эрт угрул і Сон Джэ дзеляцца 
ўражаннямі: для іх гэтае выпраба-
ванне было, па сутнасці, спортам. Бо 
неабходнасці карыстацца сякерай у 
паўсядзённым турэцкім або паўднё-
вакарэйскім жыцці няма ніякай. 

— А печ падпаліць? А мангал 
распаліць? Няўжо ў вашых краінах 
не прынята збірацца на шашлыкі 
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Пастаральны рэПартаж

слова экспертам 

Дзмітрый Субцельны, віцэ-прэзідэнт 
Еўрапейскай федэрацыі асацыяцый, 
цэнтраў і клубаў ЮНЕСКА: 

— Адна з задач нашай арганізацыі 
— наладжванне міжкультурных каму-
нікацый, таму па сваёй рабоце мы часта 

супрацоўнічаем з замежнікамі. Яны, скажам, з’яўляюцца 
пастаяннымі экспертамі нашых міжнародных праектаў 
— напрыклад, адукацыйных і добраахвотніцкіх лагераў. 
Абавязковы пункт праграмы — знаёмства з краінай. Але 
глядзець замкі ды іншыя аб’екты гістарычна-культурнай 
спадчыны — гэта адно. Для большага разумення мента-
літэту, наладжвання сувязяў лепш далучыць да побыту, 
даць гэткую магчымасць адчуць сябе беларусам, паказаць 
тую Беларусь, якую не бачыць звычайны турыст, што мы, 
уласна, і імкнёмся рабіць. 

Валерыя Кліцунова, старшыня 
праўлення БГА “Адпачынак у вёсцы”: 

— Некаторыя замежнікі чакаюць ад 
Беларусі цішыні і спакою. Ім цікава проста 
выглянуць у акно і паглядзець на яблыне-
вы сад. Аднак трэнд сучаснага турызму, за 

які многія гатовыя плаціць вялікія грошы, — гэта ўражанні. 
Узяць, напрыклад, касьбу. Чалавек працуе фізічна. Адчувае 
траву. Чуе яе пах. Бачыць сонца, птушак. Ён гэтым ніколі не 
займаўся, а значыць, несумненна, зведае вельмі моцныя эмо-
цыі. Адно але: госці вельмі адчуваюць, дзе тэатр, а дзе рэальнае 
жыццё. Я ведаю, пра што гавару, таму што ў племені масаяў 
сама пражыла тыдзень — каб не толькі ўбачыць карцінку, але 
і адчуць душу. Іншае пытанне, што пакуль на аграсядзібах 
працатэрапія як канкрэтная прапанова яшчэ не аформлена. 
Папрацаваць прапануюць, толькі калі папросяць... 

Побыт — гэта ваша ніша. Якраз такая ж, як для нас гатэлі  
“ўсё ўключана”. Мы спадзяёмся на працу каго-небудзь, тут людзі  
ў большасці сваёй могуць забяспечыць сябе самі. Гаворыце,  
на адпачынку трэба адпачываць? Але для многіх змена дзейнасці —  
гэта таксама адпачынак. А галоўнае, на такім турызме  
можа зарабляць кожны: людзі ж для нас не робяць  
нічога новага. Яны проста паказваюць тое,  
што ўмеюць і ўмелі заўсёды.

эртугрул Бешэаглу, Турцыя 

самі, турэцкія салаты, кебаб), але не 
любіць. Аддае перавагу сталавацца ў 
кафэ. Апрача ўсяго іншага, настойвае: 
нягледзячы на тое, што лепшыя шэф-
повары ў Турцыі — мужчыны, кухня 
ўсё ж справа жаночая. Дома заўсёды 
кашаварыць маці. 

“Аддзімацца” даводзіцца Сон Джэ. 
Паўднёвакарэец зусім не супраць, 
нягледзячы на тое, што, па ўласным 
прызнанні, прыгатаваць зможа толькі 
рыс. “А сабачыну?” — смяёмся. “Еў 
адзін раз”, — ухіляецца ён ад адказу... 

— Не парань толькі  па льцы, 
— вучыць Ала Хорэнь, калі хлопец 
пачынае церці бульбу. — Не рабі 
дранікі такімі тоўстымі, — на чарзе 
новая падказка. 

Ускладняем заданне. Пакідаем Сон 
Джэ аднаго. Здолее? Здолеў. Праз 10 
хвілін атрымліваем гатовую страву: 
быццам усё жыццё гатаваў...

Дзмітрый Умпіровіч
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2  стаць царом  
гары

Замкавая гара — гарадзішча IX 
стагоддзя. Некалі тут стаяў драўляны 
замак з сямю вежамі. Пяцьсот гадоў 
назад у горадзе пабываў Вялікі князь 
Літоўскі Аляксандр Ягелончык з жон-
кай Аленай — дачкой маскоўскага 
князя Івана III. Княгіня была ўражана 
ўбачаным. Расчулены князь падарыў 
каханай Браслаў з усімі навакольнымі 
землямі. Алена ў падзяку заснавала 
праваслаўны жаночы манастыр.

Улетку на гары праходзяць міжна-
родныя рыцарскія турніры ды іншыя 
святы, на якія з’язджаюцца некалькі 
тысяч удзельнікаў. Там яны дэман-
струюць і стыль мінуўшчыны.

ПрываБны маршрут

горад сярод азёр 
альбо 5 прычын паехаць у Браслаў

1  трапіць на востраў 
рабінзонам

Горад, як каштоўны камень у ка-
роне, абрамляюць каля трохсот азёр. І 
ўсё дзякуючы ледніку, які прапрасаваў 
гэтыя месцы каля дваццаці тысяч гадоў 
назад. Адсюль і назва краю — Паазер’е.

Большую яго частку займае На-
цыянальны парк “Браслаўскія азёры”. 
Аматары “дзікага” адпачынку жывуць 
на шматлікіх астравах амаль як Рабін-
зон Круза. Вада тут найчысцейшая! 
Купацца і вывучаць падводны свет 
— адно задавальненне. Палавіць рыбу 
можна нават у горадзе. Акунь, лешч, 
судак і шчупак водзяцца ў вялікай 
колькасці ў возеры Дрывяты, адзін з 
берагоў якога — звычайная вуліца. 

3  Папрасіць дапамогі 
ва ўладаркі азёр

Прыступкі з Замкавай гары пры-
водзяць да падножжа касцёла Нара-
джэння Найсвяцейшай Дзевы Марыі. 
Будаваць храм пачалі ў 1824 годзе. У 
алтары захоўваецца цудадзейны абраз 
Маці Божай Браслаўскай, якую яшчэ 
называюць Уладаркай азёр. Вернікі 
расказваюць, што яна дапамагае жа-
даючым пазбавіцца ад алкагольнай 
залежнасці.

Праз дарогу — Свята-Успенская цар-
ква. Збалаваным турыстам белы атын-
каваны будынак можа здацца сціплым і 
не вартым увагі. Але ўнутры сапраўдная 
каштоўнасць — трох’ярусны іканастас, 
выкананы кіеўскімі майстрамі.
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ПрываБны маршрут

4  выпіць “жывой” 
вады

Сапраўдным цудам лічаць мясцо-
выя жыхары гаючую крыніцу Акмяні-
цу. Па легендзе, даўным-даўно на Брас-
лаўшчыне расла магутная елка. Дрэва 
было настолькі разгалістым і высокім, 
што здалёк вылучалася сярод астатніх. 
Здароўе і сілу расліне давала крыні-
ца. Людзі заўважылі: калі піць гэтую 
ваду, то хвароба адыходзіць, знікаюць 
пакуты, сціхае боль. Яна амалоджвае 
арганізм і не псуецца некалькі месяцаў. 
Каб аддзячыць жыватворнай крыніцы, 
трэба кінуць у яе манетку альбо завя-
заць на галінцы вузельчык. Таму ўсе 
ствалы навакольных хвой упрыгожаны 
рознакаляровымі шматкамі. 

5  рамесніцтва 
і сафары-парк

Браслаў падыходзіць для ідэ-
альнага ўік-энду з сям’ёй. Дзеці ў 
захапленні ад Музея традыцыйнай 
культ уры, дзе можна павучыцца 
рабіць гаршкі на сапраўдным ган-
чарным крузе або выткаць паясок на 
старадаўнім станку. Улетку на пляжы 
адкрыюць пляцоўку-карабель. На 
палубе па суседстве з пясочніцамі і 
арэлямі будзе лабірынт.

У мясцовы сафары-парк завезлі 
аленяў. За імі можна папаляваць — 
праўда, пакуль толькі з фотаружжом, 
але ўжо зусім хутка, як абяцаюць, і на 
касцюміраваным каралеўскім паля-
ванні з лукамі і арбалетамі.

легенда пра каварную 
дрыву і слаўны Брас

Адна з іх гаворыць, што некалі на 
гары сярод чыстых азёр стаяў замак, у 
якім жыў багаты князь. У яго была дач-
ка Дрыва. Сваталіся да прыгажуні трое 
братоў — князі Снуд, Брас і Ноў. Але 
каварная дзяўчына заявіла: “Выйду за-
муж за таго, хто заб’е ўсіх сапернікаў”. 
Снуд і Ноў вырашылі пазбавіцца ад 
брата, аднак памылкова забілі слугу, а 
потым схапіліся адзін з адным... У жы-
вых застаўся Брас. Але, даведаўшыся 
пра лёс братоў, ён адмовіўся ўзяць яе ў 
жонкі. Абняслаўленая Дрыва кінулася 
ў возера. А пасля смерці князя Брас 
стаў слаўным правіцелем горада — у 
гонар яго і назвалі Браслаў.
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вышэйшая 
адзнака

Хітрая тактыка
Першы тыдзень Гульняў ні аднаго 

медаля. А потым як прарвала. Узна-
гароды пасыпаліся ў засекі адна за 
другой. Залатым забойшчыкам стаў 
20-гадовы скакун на батуце Уладзіслаў 
Ганчароў. Тое, што ён здзейсніў у Рыа-
дэ-Жанейра, можна назваць цудам 
— у барацьбе за алімпійскае золата 
пераскакаў знакамітых непераможных 
кітайцаў, перад якімі пасуюць нават 
расіяне. 

Кітайцы звычайна бяруць склада-
насцю праграмы. У галавакружнасці 
піруэтаў перасягнуць іх практычна 
немагчыма. Скакун з Віцебска разам з 
трэнерам Вольгай Уласавай вырашылі 
пайсці ад адваротнага: два гады назад 
спрасцілі праграму, каб супрацьпа-
ставіць складанасці стрыманасць і 
чысціню выканання. Пэўная рызыка 
была. Але менавіта гэтая стратэгія 
спрацавала! 

У кваліфікацыі ў абодвух прак-
тыкаваннях быў другім і ўпэўнена 
выйшаў у васьмёрку фіналістаў. Вы-
ступаючы перадапошнім, беларус ужо 
ведаў вынікі амаль усіх галоўных кан-
курэнтаў і паказаў свае лепшыя якасці, 
атрымаўшы ад суддзяў найвышэйшую 
адзнаку — 61,745 бала. 

Вышыннік-акрабат адсунуў на 
сярэбраны радок не каго-небудзь, а 
лідара кітайскай каманды, алімпійска-
га чэмпіёна Лондана-2012 Дун Дуна. 
Перапоўненая зала стоячы вітала бе-
ларускага чэмпіёна. Вялікі Дун сядзеў 
на лаўцы з каменным тварам... 

— Сапернікі проста завагаліся ў 
фінале. Я заставаўся спакойным і ўсё 

зрабіў добра ў сваім вырашальным вы-
ступленні. Сваю перамогу прысвячаю 
ўсёй Беларусі. Усім тым, хто верыў у 
нас і хваляваўся, — сказаў Уладзіслаў 
Ганчароў пасля ўзнагароджання. На 
грудзях яго, як бразільскае сонца, зіха-
цеў залаты алімпійскі медаль, першы ў 
гісторыі беларускага батута. 

лічылі безнадзейным
У шасцігадовым узросце маці пры-

вяла Уладзіка ў секцыю гімнастыкі, 
адкуль яго выгналі праз тры месяцы 
за поўную, на погляд трэнераў, праф-
непрыгоднасць — былі праблемы з 
расцяжкай. 

Тады ён падаўся ў батут. 
Віцебская школа з савецкіх часоў 

— адна з наймацнейшых у свеце. Хлап-
чуку пашанцавала ўдвая. У спартыў-
най зале яго сустрэла Вольга Уласава. 
Праніклівы настаўнік адразу ўгледзела 
ў ім божую іскру. І праз 14 гадоў пры-
везла свайго пасталелага падапечнага 
ў Бразілію. 

А яшчэ Уладзіслаў — паліглот. 
Здольнасці да моў у яго ад прыроды. 
Ловіць на ляту. Ведае англійскую, 
французкую, італьянскую, цяпер 
авалодвае іспанскай мовай. Вучыцца 
ў Беларускім дзяржуніверсітэце фіз-
культуры. 

Не забывае і сваю родную спарт-
школу № 1. Вырашыў выставіць на 
аўкцыён свой смартфон, а выручаныя 
грошы перадасць туды, каб таленаві-
тыя хлопцы і дзяўчаты змаглі выехаць 
за мяжу на спаборніцтвы. 

У тым, што яго смартфон пойдзе 
на ўра, Уладзіслаў не сумняваецца. 
Апарат сам па сабе ўнікальны — лімі-

Беларускі батутыст Уладзіслаў 
Ганчароў пераскакаў у Рыа-дэ-Жанейра 
непераможнага кітайца Дун Дуна

Пераможныя кульбіты Уладзіслаў 
круціў на вышыні васьмі (!)  

метраў. і здолеў пераскакаць 
“хроснага бацьку” кітайскай каманды 

Дун Дуна

Пераможцы

таванай алімпійскай серыі. Ды яшчэ з 
эксклюзіўнай начынкай — у ім паўню-
сенька асабістых фотак Уладзіслава з 
алімпійскага Рыа, прычым падміргвае 
чэмпіён не толькі з выступленняў. 

службовы раман
У чэмпіёна і на асабістым фронце 

ўсё а’кей. Некалькі гадоў сустракаец-
ца з калегай па зборнай, чэмпіёнкай 
Еўропы, прызёрам чэмпіянатаў свету, 
таксама віцяблянкай Ганнай Гарчанок. 
Шчаслівы службовы раман без адрыву 
ад трэніровак. Праўда, у Рыа Ганне не 
пашанцавала — у адной са спроб яна 
вылецела за межы батута і заняла ў 
фінале толькі восьмае месца. Але пасля 
золата Уладзіслава яна забыла пра ўлас-
ную няўдачу і першай падбегла павін-
шаваць яго з алімпійскай перамогай. 

Юрый Бакеранка, 
Барыс Арэхаў

52 2016   верасень   Беларусь.BelaruS



Прыгожа шыць  
не забароніш
На цырымоніі адкрыцця Гульняў форма зборнай Беларусі 
выклікала фурор. Заказы на яе паступаюць з усяго свету. 

эКіПіроўКа для сПартсменаў

Парадны лук
— Нашы хлопцы і дзяўчаты самыя стыльныя! — думала 

я, калі глядзела адкрыццё Алімпіяды. Малочна-шэрыя шта-
ны, чырвоныя пінжакі, майкі з нацыянальным арнаментам, 
сліпоны... 

Аказалася, што так думала не толькі я. Пасля ўрачыстай 
цырымоніі адкрыцця летніх Гульняў у Рыа-дэ-Жанейра 
амерыканскі партал USA Today склаў рэйтынг лепшых 
касцюмаў нацыянальных каманд. Беларускія спартсмены 
ўвайшлі ў дзясятку самых цікавых. 

“Гэта выглядае як звычайны касцюм, але паглядзіце на 
мужчынскія кашулі. Арнамент той жа, 
што і на сцягу, ён распрацаваны 
на аснове мясцовых раслінных і 
кветкавых матываў”, — напісалі 
пра беларускую форму замеж-
ныя эксперты. 

Больш за ўсё спадабалася май-
ка. Хачу такую ж! У “СВ” пра-
 чытала, што форма хутка па-
ступіць у вольны продаж. Гугл 
у дапамогу — пошукі прывялі 
ў шоу-рум аўтара параднай ка-
лекцыі Юліі Латушкінай. Туды 
я і адправілася выбіраць модны 
алімпійскі лук. 

рознакаляровыя 
“вышымайкі”

Трапіць на прымерку можна 
толькі па папярэднім запісе — 
кантакты ёсць на сайце latushki-
na.by. Прыходжу да прызначанага 
часу. У шоу-руме прасторна і свет-
ла. Сярод шаўковых спадніц, вя-
 чэрніх сукенак і летніх сарафанаў 
— тыя самыя запаветныя майкі. 

— Бяруць на ўра. Дзяўчыны 
часцей купляюць сукенкі, хлопцы 
разбіраюць футболкі-пола. Самыя 
хадавыя размеры S і M, — расказала 
адміністратар моднага дома Анаста-
сія Рудкоўская. 

— Чырвоную ці сінюю? — мне працягнулі дзве “вышы-
майкі”. 

Па задумцы дызайнера чырвоны — не толькі колер бе-
ларускага арнаменту, але і сімвал жыцця, полымя алімпій-
скага агню. Сіні — увасабленне чысціні і ранішняй свежасці 
краіны азёр, якую называюць Сінявокай. Узор нагадвае зна-
ёмую кожнаму беларусу кветку — васілёк. 

Майкі эластычныя, выдатна садзяцца па фігуры і не 
скоўваюць рухаў. У такой і на работу не сорамна прыйсці, і 
ўвечары з сяброўкай зайсці ў кафэ. 

— Купіць штаны і пінжачок з параднага касцюма можна? 
— Без праблем. Але гатовых няма. 

Пашыем у індывідуальным парадку. 
Майку выбрала чырвоную. Цана для 

дызайнерскай рэчы невысокая — 1,6 
тысячы расійскіх рублёў. Прашу загар-

нуць яшчэ адну — будзе арыгінальны 
і стыльны падарунак для стрыеч-
най сястры, што жыве ў Ізраілі. 

— Наша адзенне “разляцела-
ся” па ўсім свеце. Рэчы ўнівер-
сальныя, спалучаюцца з усімі 
элементамі вопраткі, — расказа-
ла Анастасія. 

Будзь адной 
камандай

Пакуль круцілася каля люстэр-
ка, дзяўчына купіла майку мужу: 

— Дзіма — прафесійны спарт-
смен, шматразовы чэмпіён Беларусі 
па акадэмічным веславанні. Цяпер 
захапляецца кросфітам. Трапіць на 
Алімпіяду для яго таксама было ў 
свой час марай, якая, на жаль, не 
спраўдзілася. У гэтай спартыўнай аб-
ноўцы ён зможа адчуць сябе часткай 
каманды. 

На наступны дзень убачыла фота 
маёй суразмоўніцы ў інстаграме. На 
яе мужу была тая самая “алімпійка”. 

У каментарыях — адны камплі-
менты. 

Крысціна Хілько
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творчыя сустрэчы 
Група вядомых 
беларускіх мастакоў 
на чале з генеральным 
дырэктарам 
Нацыянальнага 
мастацкага музея 
Уладзімірам 
Пракапцовым прыняла 
ўдзел у пленэры, 
арганізаваным 
камітэтам культуры 
Чунціна, Чунцінскім 
мастацкім музеем пры 
падтрымцы народнага 
ўрада горада, пасольства 
КНР у Беларусі і 
пасольства Беларусі 
ў Кітаі. На пленэры 
пабывалі Уладзімір 
Васюк, Уладзімір Кожух, 
Васіль Касцючэнка, 
Мікалай Мішчанка, 
Канстанцін Качан, Марыя 
Ісаёнак, Ілона Касабука, 
Кацярына Сумарава, 
Павел Пракапцоў.

Уладзімір Пракапцоў Уладзімір Васюк Уладзімір Кожух Васіль Касцючэнка Марыя ісаёнак
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Пленэр

Кацярына Сумарава

 П
ленэр быў ар-
ганізаваны па 
п ла не  п р а в о -
дзімага ў Бела-
русі Года куль-
туры, а таксама 
н а п я р э д а д н і 
25-годдзя з дня 
ўс т а наўлення 
б еларуска-к і -

тайскіх дыпламатычных адносінаў 
і ў адпаведнасці з пагадненнем аб 
супрацоўніцтве паміж Канфедэ-
рацыяй творчых саюзаў Беларусі і 
Чунцінскім мастацкім музеем.

На працягу амаль двух тыдняў 
беларускія мастакі наведалі мясцо-
выя славутасці і маляўнічыя месцы 
ў наваколлях горада. Кожны ў сваім 
індывідуальным стылі ствараў на 
аснове ўбачанага творы жывапісу. 
Пераважна карціны былі прысве-
чаныя тэме прыроды Чунціна. 

Завяршыўся пленэр адкрыццём 
вялікай выставы “Пераменлівасць 
пейзажа”, на якой і былі прадстаў-
лены работы.

На цырымоніі адкрыцця выста-
вы з вітальнымі словамі выступілі 
выканаўчы дырэктар Чунцінскага 
мастацкага музея Пан Маакунь, 
старшыня Канфедэрацыі творчых 
саюзаў Беларусі, генеральны ды-
рэктар Нацыянальнага мастацка-
га музея Уладзімір Пракапцоў, са-
ветнік пасольства Беларусі ў Кітаі 
Сяргей Вяргейчык.

Адкрыў выставу прадстаўнік 
кіраўніцтва народнага ўрада гора-
да Чунцін Лі Шыкуй. Паводле яго 
слоў, у творах беларускіх удзель-
 н ікаў  п ленэр а  к іт а йскі  гля дач 

на   чунцінскай зямлі

Павел Пракапцоўілона Касабука Канстанцін Качан Мікалай Мішчанка

Мастачкі  
ілона Касабука  

і Кацярына Сумарава 
на пленэры ў КНР

55Беларусь.BelaruS   верасень   2016



атрымаў магчымасць убачыць на-
цыянальныя асаблівасці іх твор-
часці. У знак умацавання творчага 
с упрацоўніцтва,  а таксама рас-
паўсюджвання ў Кітаі традыцый 
сучаснага беларускага жывапісу 
кожны з мастакоў перадаў у дар 
Чунцінскаму мастацкаму музею па 
адной са сваіх карцін. Сама ж вы-
става выклікала жывую цікавасць 
у майстроў кітайскага жывапісу, 
кітайскіх мастацтвазнаўцаў і звы-
чайных гледачоў.

Акрамя ўсяго, беларуская дэле-
гацыя мастакоў правяла ў Чунціне 
лекцыю і брыфінг у Чунцінскім 
мастацкім музеі, прысвечаныя су-
часнаму беларускаму мастацтву, а 
таксама мастацкую канферэнцыю. 
Агульнай тэмай культурнай акцыі 
на чунцінскай зямлі з удзелам бе-
ларускіх мастакоў стала ідэя “Адзін 
пояс, адзін шлях, сумесны росквіт”, 
якая найбольш ярка адлюстравала 
тэндэнцыі двухбаковага супрацоў-
ніцтва ў галіне культуры.

Паказальна, што менавіта Чун-
цін, які знаходзіцца на стыку рэ-
алізацыі ініцыятывы “Адзін пояс, 
адзін шлях” і стратэгіі развіцця 
эканамічнага пояса ракі Янцзы, 
ініцыяваў такі маштабны сумесны 
праект. На думку саветніка пасоль-
ства Беларусі ў Кітаі Сяргея Вяргей-
чыка, Чунцін стаў своеасаблівым 
культурным цэнтрам беларуска-
кітайскага супрацоўніцтва. 

Адбылася таксама сустрэча Ула-
дзіміра Пракапцова з намеснікам 
дырэктара Чунцінскага мастацка-
га музея Дун Цзянцянам. Дасягну-
та  дамоўленасць да юбілею дып-
 адносінаў сумесна з “Белпоштай” 
выпусціць блок паштовых марак і 
канверт з выявай знакавых твораў 
з калекцыі Чунцінскага мастацкага 
музея і Нацыянальнага мастацкага 
музея Беларусі. 

А майстры жывапісу Чунціна 
ўжо запрошаны на Шагалаўскі пле-
нэр, які адбудзецца ў ліпені 2017 
года ў Віцебскай вобласці і будзе 
прысвечаны 130-годдзю сусветна 
вядомага мастака, які доўгі час 
жыў і працаваў у Беларусі. Акрамя 
таго, у Нацыянальным мастацкім 
музеі таксама плануецца выстава 
карцін удзельнікаў Чунцінскага 
пленэра.

 Веніямін МіхееўНа вернісажы панавала атмасфера добразычлівай зацікаўленасці

Дэлегацыя беларускіх мастакоў на прыступках Чунцінскага мастацкага музея

Уладзімір Пракапцоў прэзентуе работы беларускіх мастакоў

Пленэр
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Павел Пракапцоў. Рачны вакзалПавел Пракапцоў. Горная ракаВасіль Касцючэнка. Раніца

Васіль Касцючэнка. На зыходзе дня Мікалай Мішчанка. Чырвоная рака Мікалай Мішчанка. Хмурны дзень

Кацярына Сумарава. Памежны стан Уладзімір Васюк. Адлюстраванне I Уладзімір Васюк. Адлюстраванне II

Уладзімір Пракапцоў. Раніца Уладзімір Пракапцоў. Цішыня Уладзімір Кожух. Дарога ў гарах


