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ВіктАР ХАРкоў

 І 
ўсё-такі спорт — вялікая сіла! Ён аб’ядноў-
вае людзей, робіць больш пазнавальнымі 
цэлыя краіны. А якая пашана аддаецца 
алімпійскім чэмпіёнам! Здавалася б, хто 
ведаў сціплую беларускую дзяўчыну Ганну 
Гуськову да Алімпійскіх Гульняў у карэй-
скім Пхёнчхане? Вузкае кола блізкіх, сяброў 
і калег па занятках спартыўнай акрабаты-

кай. А сёння алімпійскую чэмпіёнку ў спаборніц-
твах па фрыстайле ведае ўвесь свет. Дзякуючы ёй 
яшчэ больш вядомай  стала і Беларусь — краіна 
з вялікімі спартыўнымі традыцыямі. Гэтаму ж 
спрыялі і нашы выдатныя біятланісткі на чале 
з няўрымслівай, цяпер ужо чатырохразо-
вай алімпійскай чэмпіёнкай Дар’яй 
Домрачавай, якія заваявалі калек-
тыўнае “золата” пад заслону 
Алімпіяды ў Карэі.

Пра тое, што Беларусь 
алімпійская па выніках 
Гульняў у Пхёнчхане 
выглядае годна, гаво-
рыцца і ў нашай публі-
кацыі “Так здзяйсняюц-
ца мары. Алімпійскія!”, 
анонс  якой з прычыны яе 
асаблівай значнасці выне-
сены на верхнюю вокладку ця-
перашняга выпуску часопіса.

Нядаўна ў Беларусі з афіцый-
ным візітам пабывала намеснік Гене-
ральнага сакратара ААН Аміна Махамед. 
Госця прыязджала ў Мінск для ўдзелу ў рэгіяналь-
ным форуме нацыянальных каардынатараў па да-
сягненні Мэт устойлівага развіцця. Гэтае маштаб-
нае мерапрыемства праводзілася па ініцыятыве 
беларускага боку і сабрала дэлегацыі з больш як 
паўсотні краін Еўропы і Цэнтральнай Азіі. Форум 
дэклараваў высакародныя задачы: абмяняцца 
думкамі, а можа, і намеціць агульныя падыходы 
да дасягнення заяўленых ААН глабальных ары-
енціраў, якіх чалавецтва павінна дасягнуць крыху 
больш як праз дзесяць гадоў, калі дакладней, да 
2030 года. У іх ліку — устараненне беднасці, лікві-
дацыя голаду, забеспячэнне гендарнай роўнасці, 
садзейнічанне эканамічнаму росту. Агульнапрыз-
нана, што ў дасягненнях па гэтых напрамках Бе-
ларусь у ліку лідараў. Таму яе досвед і быў цікавы 
партнёрам з самых розных краін.

Падрабязнасці гэтай тэмы можна прасачыць 
у адным з нашых матэрыялаў, які называецца  
“Устойлівасць як ступень развіцця”.

Калі расстаўляць акцэнты, то, безумоўна, 
важная эканоміка. Ад яе шмат у чым залежыць  
дабрабыт. Уласна, эканоміка непасрэдна ўплы-
вае на наша жыццё. Вось чаму столькі ўвагі 
эканамічным аспектам: не толькі дасягненням, 
поспехам, навінам, але і праблемам. А ўсё таму, 
што менавіта такі падыход дапаможа ісці да 
мэты правільным шляхам.

Пра гэта гавораць і публікацыі ў часопісе. Дарэ-
чы, ступень адкрытасці беларускай эканомікі такая, 
што на экспарт прыпадае 85 працэнтаў усяго аб’ёму 
тавараў і паслуг, вырабляемых у краіне. Прасцей ка-
жучы, дабрабыт дзяржавы, стабільнасць на валют-

ным рынку і ўстойлівасць абменнага курса 
рубля шмат у чым залежаць ад дына-

мічнага прасоўвання прадукцыі 
айчынных прадпрыем-

стваў на знешнія рынкі.  
Экспарт становіцца 
ключавым фактарам 
эканамічнай бяспекі 
Беларусі. І не выпад-
кова ўрад, аналізую-

чы вынікі сацыяльна-
эканамічнага развіцця  
за мінулы  год, гэтай тэме 

ўдзяліў асаблівую ўвагу. Ці 
ўсе рэзервы задзейнічаны і 

як стымуляваць рост экспар-
ту? Адказы на гэтыя пытанні 

часткова даюцца і ў цяперашнім 
выпуску часопіса. У  матэрыяле “Экс-

партная экспансія”, напрыклад.
Між тым ужо прайшлі тыя часы, калі рэпу-

тацыя вытворцы ўплывала толькі на пакупаль-
ніцкі попыт. Цяпер ад яе яшчэ залежыць і імідж 
краіны. І мяркуюць аб апошнім не толькі па бяс-
спрэчнай якасці шэрага прадуктаў харчавання 
і спажывецкіх тавараў, але і па ступені ахова-
 здольнасці айчынных таварных знакаў. Бо цяпер 
мала стварыць канкурэнтаздольны прадукт, 
трэба з юрыдычнага пункту гледжання граматна 
прадставіць яго рынку і абараніць ад замахаў ня-
добрасумленных канкурэнтаў. Паводле разлікаў 
Нацыянальнай акадэміі навук, вартасны, або эка-
намічны, патэнцыял Беларусі складае не менш як 
10 трыльёнаў долараў, што ў стане забяспечваць  
штогадовы прырост ВУП на ўзроўні, не меншым 
за 10-15 працэнтаў. Гэта, пагадзіцеся, добры па-
казчык. І ім варта даражыць.

У іміджа —  
свая рэпУТацыя
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панараМа

Швейцарскія 
кампаніі 
атрымалі 
запраШэнне 

Ход перагавораў аб уступленні 
Беларусі ў СГА абмяркоўваўся 
падчас афіцыйнага візіту 
ў Швейцарыю беларускай 
парламенцкай дэлегацыі  
на чале са старшынёй Палаты 
прадстаўнікоў Уладзімірам 
Андрэйчанкам 

Спікер правёў шэраг сустрэч, у 
тым ліку з дзяржаўным сакра-

таром Дзяржаўнага сакратарыята 
эканомікі Швейцарыі Мары-Га-
брыэль Інайхен-Фляйш. Адбыўся 
абмен думкамі пра ход двухбаковых 
перагавораў аб уступленні Беларусі 
ў СГА, магчымасці ўдзелу Беларусі 
ў швейцарскай праграме падтрым-
кі імпарту SIPPO. Размова таксама 
ішла пра найбольш перспектыўныя 
сферы, напрамкі ды інструменты 
развіцця ўзаемавыгадных гандлё-
ва-эканамічных адносінаў, перша-
чарговыя крокі па ўдасканаленні 
дагаворна-прававой базы супра-
цоўніцтва Беларусі і Швейцарыі. 

Уладзімір Андрэйчанка праін-
фармаваў дзяржсакратара аб пра-
водзімай у Беларусі рабоце па па-
ляпшэнні бізнес-клімату, у тым ліку 
на заканадаўчым узроўні, важных 
праектах, у рэалізацыі якіх маглі б 
удзельнічаць швейцарскія кампа-
ніі. Пры гэтым было прапанавана 
забяспечыць больш шырокае вы-
карыстанне ўжо існуючага досведу 
паспяховай работы ў Беларусі прад-
прыемстваў, створаных з удзелам 
швейцарскага капіталу. 

Бакі дамовіліся аб рэгулярным 
правядзенні пасяджэнняў змеша-
нага беларуска-швейцарскага камі-
тэта па гандлі і эканамічным супра-
цоўніцтве. Чарговае запланавана на 
першае паўгоддзе 2018 года.



лічба  
выраШае  
Шмат

Беларусь можа стаць платформай 
для супрацоўніцтва еўрапейскіх 
дзяржаў у ІT-індустрыі 

Такая думка нездарма прагучала 
яшчэ на пасяджэнні Парламенц-

кай асамблеі Цэнтральна-Еўрапей-
скай ініцыятывы ў Мінску. Паводле 
дадзеных незалежнай кансалтын-
гавай кампаніі BDRC Continental, 
Беларусь увайшла ў топ краін з са-
мым танным інтэрнэтам, заняўшы 
7-е месца ў глабальным рэйтынгу. У 
СНД нам няма роўных па развіцці 
інфармацыйна-камунікацыйных 
тэхналогій (у сусветным рэйтынгу 
па гэтым паказчыку мы на 32-м мес-
цы са 175 дзяржаў). Узровень высо-
кі, але ў Сяргея Папкова, Міністра 
сувязі і інфарматызацыі, ёсць упэў-
ненасць, што ў бліжэйшыя гады мы 
паднімемся яшчэ вышэй:

 — Падрыхтавана канцэпцыя 
развіцця электроннай аховы зда-
роўя краіны да 2022 года. Яе га-
лоўная задача — забяспечыць поў-
 намаштабны ахоп усіх грамадзян 
высакаякаснай, раўнапраўнай і 
бяспечнай медыцынскай дапамогай 
незалежна ад месца іх пражывання. 
На гэта вылучаюцца сродкі Сусвет-
нага банка ў суме каля 72 мільёнаў 
рублёў.



складнікі 
надзейнага 
партнЁрства

Еўрапейскія алімпійскія камітэты 
задаволены падрыхтоўкай Мінска 
да Еўрапейскіх гульняў

Кіраўнік ЕАК Янез Качыянчыч 
на сустрэчы з Прэзідэнтам Бе-

ларусі Аляксандрам Лукашэнкам 
гэтага ніколькі не хаваў. Больш 
за тое, гаварыў пра свае ўражанні 
нават з некаторым захапленнем, не 
саромеючыся эмоцый:

— Мы вельмі задаволены пра-
 цэсам падрыхтоўкі да Еўрапейскіх 
гульняў. Вашы супрацоўнікі вы-
датна і прафесійна ажыццяўляюць 
сваю работу. Мы ўжо знаходзімся ў 
завяршальнай стадыі падрыхтоўча-
га працэсу. І аргкамітэт, і ўсе супра-
цоўнікі выконваюць сваю работу на 
вельмі высокім узроўні.

Хоць уражанні ад візіту ў Мінск, 
прызнаўся госць, ім былі цалкам 
чаканыя:

— Гэта тое, чаго мы на самай 
справе чакалі і ведалі, што так і 
будзе. Таму што ў Беларусі вельмі 
шмат досведу ў галіне арганізацыі 
спартыўных мерапрыемстваў.

Кіраўнік ЕАК павіншаваў Аля-
ксандра Лукашэнку з паспяховым 
выступленнем беларускай  зборнай 
на зімовай Алімпіядзе, якая ня-
даўна завяршылася. На яго думку, 
высокі вынік пацвярджае салідны 
ўзровень беларускага спорту.

Добрыя словы, цёплая сустрэча. 
Ну а Мінск працягвае рыхтавацца 
да маштабнай падзеі.

Беларусь ужо не раз даказвала, 
што цудоўна ўмее прымаць добрых 
гасцей. Будзе чым здзівіць і гэтым 
разам.
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Г
УсТойлівасць 
як сТУпень 
развіцця

З  афіцыйным візітам у Беларусі знаходзілася намеснік 
Генеральнага сакратара ААН Аміна Махамед

Шматпалярны свет магчымы, 
калі яго будуюць разам

Госця прыязджала ў Мінск для ўдзелу ў рэгіянальным 
форуме нацыянальных каардынатараў па дасягненні Мэт 
устойлівага развіцця. Гэтае маштабнае мерапрыемства 
праводзілася па ініцыятыве беларускага боку і сабрала дэ-
легацыі з больш як паўсотні краін Еўропы і Цэнтральнай 
Азіі. Задачы высакародныя: абмяняцца думкамі, а можа, і 
намеціць агульныя падыходы да дасягнення заяўленых ААН 
глабальных арыенціраў, якія чалавецтва павінна дасягнуць 
да 2030 года. У іх ліку — устараненне беднасці, ліквідацыя 
голаду, забеспячэнне гендарнай роўнасці, садзейнічанне 
эканамічнаму росту. Агульнапрызнана, што ў дасягненні 
па гэтых напрамках Беларусь у ліку лідараў. Таму яе досвед 
цікавы партнёрам з самых розных краін. 

Вітаючы Аміну Махамед, Прэзідэнт Беларусі завастрыў 
увагу на тым, што як глабальныя Мэты ўстойлівага развіц-
ця, так і ў цэлым прынцыпы дзейнасці ААН абсалютна су-
гучныя тым задачам, якія ставіць перад сабою краіна. Аля-
ксандр Лукашэнка папрасіў госцю перадаць самыя цёплыя 
і шчырыя пажаданні Генеральнаму сакратару ААН Антоніу 
Гутэрышу: 

— Буду рады з ім сустрэцца, як толькі дазволіць яго і мой 
графікі… Гэта вельмі душэўны, цёплы і добры чалавек.

Мяркуючы па словах у адказ Аміны Махамед, верагод-
насць такой сустрэчы вельмі высокая. Яна таксама перадала 
Прэзідэнту цёплыя словы прывітання ад генеральнага сак-
ратара, дадаўшы:

— Ён шмат расказваў мне пра вашы асабістыя кан-
такты, пра вашы асабістыя адносіны і з пэўнай рэўнасцю 
паставіўся да таго факта, што я еду ў Беларусь, а ён не 
можа гэтага зрабіць.

Адносна асноўных пытанняў міжнароднага парадку дня 
пазіцыя Мінска дакладная і вызначаная: 

— Мы цвёрда ўпэўнены, што прычынай усіх непарадкаў, 
у тым ліку самай вялікай праблемы — тэрарызму, з’яўляецца 
менавіта нераўнамернае развіццё дзяржаў. Што параджае 
перш за ўсё беднасць… Мы прытрымліваемся формулы: дай 
чалавеку працу — ён ніколі не возьме вінтоўку ў рукі.

Прэзідэнт запэўніў госцю, што Арганізацыя Аб’яднаных 
Нацый у асобе Беларусі заўсёды знойдзе надзейную апору:

— Не толькі таму, што я асабіста вельмі паважаю ця-
перашняга генеральнага сакратара. Не толькі таму, што 
ААН — тая пляцоўка, дзе мы можам адкрыта гаварыць пра 
нашы праблемы. Але яшчэ і таму, што мы ўсе нацэлены на 
ліквідацыю нераўнамернага развіцця, ліквідацыю беднасці, 
на стварэнне сапраўднага шматпалярнага свету. Можа, 
наступіць той перыяд часу, калі гэты шматпалярны свет 
будзе прадстаўлены не трыма — пяццю дзяржавамі, а ўсімі 
дзяржавамі планеты. Таму што кожны чалавек на планеце 
мае права быць у цэнтры гэтага шматпалярнага свету. 
У вырашэнні гэтых складаных праблем сучаснасці Еўропа 
абавязана адыграць сваю ключавую ролю.

Улічваючы, што менавіта Беларусь выступіла з ініцыя-
тывай правядзення ў Мінску Рэгіянальнага форуму нацы-
янальных каардынатараў па дасягненні Мэт устойлівага 
развіцця, Аміна Махамед у адказ сказала такія словы:

— Ваша лідарства цяпер запатрабавана як ніколі. За-
патрабаваны і голас за шматпалярнасць, шматбаковае 
вырашэнне праблемных пытанняў, якія ўзнімае Беларусь на 
міжнароднай арэне. У сучасным свеце вельмі шмат канфлік-
таў. Гэта вельмі розныя канфлікты. Нам катэгарычна не 
хапае талерантнага стаўлення да самых розных сітуацый 
і праяўленняў. Таму яшчэ раз вялікі дзякуй вам за ваша лі-
дарства.

Не менш важныя словы прагучалі з вуснаў першага 
намесніка Генеральнага сакратара ААН крыху пазней. Ад-
казваючы на пытанні журналістаў, Аміна Махамед назвала 
сваю сустрэчу з Прэзідэнтам Беларусі цікавай і хвалюючай 
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падзеяй: “Ён як лідар вельмі 
натхняе. Ён сапраўды верыць 
у тое, што робіць, а яго голас 
чутны на міжнароднай арэне”. 

краіна і яе ўклад 
у рэалізацыю мэт 
устойлівага развіцця

21 кастрычніка 2015 года Гене-
ральная Асамблея ААН прыняла най-
важнейшы выніковы дакумент саміту 
Арганізацыі Аб’яднаных Нацый “Пе-
раўтварэнне нашага свету: Парадак дня 
ў галіне ўстойлівага развіцця на перыяд 
да 2030 года”. У ім кіраўнікі дзяржаў і ўра-
даў свету, уключаючы Рэспубліку Беларусь, 
аднагалосна заявілі, што новы Парадак дня  накіраваны на 
ўмацаванне міру ва ўмовах большай свабоды.  У прыватнас-
ці, удзельнікі саміту прызналі, што ліквідацыя беднасці ва 
ўсіх яе формах і праявах з’яўляецца важнейшай глабальнай. 
Падпісваючы новы план дзеянняў на бліжэйшыя 15 гадоў, 
кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў  заявілі аб рашучасці ажыццявіць 
смелыя рэфарматарскія крокі, каб надаць новы імпульс і 
вывесці свет на траекторыю ўстойлівага развіцця.

Усяго ў новым Парадку дня ўстойлівага развіцця 
вызначана сямнаццаць мэт і 169 задач. Яны канкрэтныя, 
комплексныя і непадзельныя і прадугледжваюць працяг 
работы, пачатай у перыяд дзеяння мэт у галіне развіцця, 
сфармуляваных у Дэкларацыі тысячагоддзя, з 2000 па 
2015 год.

Беларусь у ліку іншых краін  прымала 
самы актыўны ўдзел у фармуляванні новага 

Аляксандр Лукашэнка:
Мы цвёрда ўпэўнены, што прычынай усіх 
непарадкаў, у тым ліку самай вялікай праблемы 
— тэрарызму, з’яўляецца менавіта 
нераўнамернае развіццё дзяржаў.  
Што параджае перш за ўсё беднасць… Мы 
прытрымліваемся формулы: дай чалавеку 
працу — ён ніколі не возьме вінтоўку ў рукі
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парадку для ўстойлівага развіцця чалавец-
тва.

А таксама з усёй адказнасцю паставілася да рэалізацыі  
мэт у галіне развіцця, сфармуляваных у Дэкларацыі тыся-
чагоддзя, прынятай у 2000 годзе.

“За гады суверэннага існавання наша краіна з гонарам 
выканала тыя мэты тысячагоддзя, якія звязаны з лік-
відацыяй голаду і беднасці, дасягненнем стапрацэнтнай 
пісьменнасці насельніцтва, роўнасці мужчын і жанчын, 
сацыяльна-палітычнай стабільнасці, з недапушчэннем ды-
скрымінацыі па нацыянальных, рэлігійных прыкметах. У 
нас няма мацярынскай смяротнасці, дзіцячая смяротнасць 
— самая нізкая ў свеце”, — заяўляў у сваім выступленні на 
Саміце ААН у Нью-Ёрку ў 2015 годзе Прэзідэнт Аляксандр  
Лукашэнка.

Беларусь актыўна ўключылася ў працэс рэалізацыі 
Мэт на нацыянальным узроўні. Важным крокам стала 
распрацоўка Нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага сацы-
яльна-эканамічнага развіцця краіны на перыяд да 2030 
года. У хуткім часе  быў прыняты другі важны дакумент 
— Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі 
Беларусь на 2016-2020 гады. Распрацоўшчыкі Праграмы 
прапаноўваюць абапірацца на эфектыўнае выкарыстанне 
сваіх унутраных рэсурсаў, выкарыстоўваючы інавацый-
ныя магчымасці эканомікі і робячы стаўку на развіццё 
чалавечага патэнцыялу. 

Важным крокам на шляху дасягнення Мэт устойліва-
га развіцця стала падрыхтоўка першага добраахвотнага 
нацыянальнага даклада ў рамках Палітычнага форуму 
высокага ўзроўню ў 2017 годзе. Беларусь ізноў пацвердзіла 
сваю прыхільнасць да ажыццяўлення Парадку дня ў галіне 
ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 года, адзначыўшы, 

што Мэты могуць быць дасягнутыя на аснове скаардынава-
ных дзеянняў усіх нацыянальных партнёраў у эканамічнай, 
сацыяльнай і прыродаахоўнай сферах ва ўмовах палітыч-
най стабільнасці і паступальнага эканамічнага росту.

Беларусь — ініцыятар фарміравання 
рэгіянальнага партнёрства 

Для дасягнення Мэт устойлівага развіцця важным 
з’яўляецца падтрыманне і паглыбленне ўзаемавыгаднага 
рэгіянальнага і міжнароднага супрацоўніцтва, абмен ведамі 
і досведам у сферы інавацый для ўмацавання патэнцыялу 
і перадачы тэхналогій у мэтах развіцця. Беларусь гатовая 
дзяліцца сваім досведам і перадавой практыкай з міжнарод-
най супольнасцю, а таксама пераймаць такі досвед. 

У лютым у Мінску па ініцыятыве Беларусі прайшоў Рэ-
гіянальны форум нацыянальных каардынатараў па Мэтах 
устойлівага развіцця. Форум сабраў больш за пяцьдзясят 
удзельнікаў  больш як з 40 краін рэгіёна, якія адказваюць 
на нацыянальным узроўні за каардынацыю дасягнення Мэт 
устойлівага развіцця, а таксама  прадстаўнікоў міжнародных 
арганізацый, агенцтваў сістэмы ААН, грамадзянскага гра-
мадства, дыпламатаў. Сустрэча стала пляцоўкай для абмену 
досведам і практычным укладам у стварэнне глабальнага 
партнёрства. Дзяржавы і міжнародныя арганізацыі, якія 
ўдзельнічалі ў мінскім форуме, падтрымалі ініцыятыву па 
стварэнні сеткі нацыянальных каардынатараў для абмену 
ведамі і досведам работы па дасягненні Мэт. 

Падчас дыскусій і выступленняў прадстаўнікі краін рэ-
гіёна цвёрда заявілі аб тым, што палітычнае лідарства з’яў-
ляецца ключавым паскаральнікам у дасягненні Мэт устой-
лівага развіцця. Яны таксама адзначылі, што ўстойлівасць 
не можа быць дасягнута без скаардынаваных дзеянняў усіх 
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партнёраў на нацыянальным, рэгіянальным і глабальным 
узроўнях, а таксама без абмену досведам паміж усімі заці-
каўленымі ўдзельнікамі працэсу. 

Відавочна, што рэгіянальная інтэграцыя садзейнічае 
дасягненню МУР. Краіны аднаго рэгіёна могуць атрымаць 
больш пераваг, працуючы разам. Наяўнасць рэгіянальнага 
каардынацыйнага механізма будзе садзейнічаць развіццю 
супрацоўніцтва ў вырашэнні падобных праблем і выклікаў 
у галіне ўстойлівасці. 

Удзельнікі форуму былі адзіныя ў тым, што забеспячэн-
не гендарнай роўнасці, якая з’яўляецца паскаральнікам да-
сягнення ўсіх МУР, а таксама пераход да зялёнай эканомікі 
— гэта тыя сферы, якія прывядуць да поспеху. Было адзна-
чана, што стварэнне нацыянальнай сістэмы статыстычных 
дадзеных застаецца важнай задачай і адначасова выклікам, 
а далучэнне парламентаў да работы па МУР з’яўляецца 
інструментам дасягнення ўстойлівасці развіцця на нацыя-
нальным узроўні. 

Як відавочна і тое, што паспяховая рэалізацыя Мэт 
устойлівага развіцця немагчымая без далучэння да працэсу 
ўсіх асноўных партнёраў, уключаючы прыватны сектар, 
грамадзянскае грамадства, акадэмічныя колы. 

Фарміраванне грамадскай свядомасці, арыентаванай на 
ўстойлівае развіццё, з’яўляецца працяглым працэсам, які 
патрабуе шырокага інфармавання грамадскасці пра МУР. 
Вось чаму такая важная роля адукацыі і выхавання дзяцей і 
моладзі для дасягнення Мэт устойлівага развіцця. 

Чакаецца, што ініцыятыва Беларусі па правядзенні рэгі-
янальных форумаў будзе працягнута і наступная сустрэча 
нацыянальных каардынатараў пройдзе ў Азербайджане. 

глабальны парадак дня 
абмяркоўваўся ў мінску

Беларусь ужо не раз станавілася пляцоўкай для буйных 
міжнародных мерапрыемстваў, паказваючы сваю прыхіль-
насць да дыялогу і супрацоўніцтва. Цяпер падставай для су-
стрэчы высокапастаўленых прадстаўнікоў з дзясяткаў краін 
стаў па-сапраўднаму глабальны парадак дня — устойлівае 
развіццё нашай планеты, якое ўвасоблена ў 17 мэтах, пры-
нятых ААН у 2015 годзе. Менавіта ў Мінску прайшоў  форум 
нацыянальных каардынатараў па дасягненні Мэт устой-
лівага развіцця. Беларусь стала ініцыятарам правядзення 
дыскусіі, якая ў свеце была арганізавана ўпершыню.

Для ўдзелу ў гэтай падзеі з Нью-Ёрка і прылятала намес-
нік Генеральнага сакратара ААН Аміна Махамед. Дарэчы, 
менавіта яна падтрымала ідэю Беларусі стварыць новы фар-
мат узаемадзеяння і абмену досведам у сферы ўстойлівага 
развіцця, якраз на форуме  падзякавала Беларусі за гэты 
важны крок у бок лепшай будучыні для нашай планеты:

— Я вельмі ўдзячная за арганізацыю гэтага форуму. Мой 
першы візіт у Беларусь моцна ўразіў мяне. Беларусь у рэалі-
зацыі Мэт устойлівага развіцця пачала з добрага ўзроўню, 
таму што вы паспяхова выканалі мэты тысячагоддзя. Я 
заахвочваю той прагрэс, які Беларусь ужо дасягнула ў сваім 
развіцці. Важна, што вы дзеліцеся сваім досведам у рэгіёне і 
ў цэлым на міжнародным узроўні. 

Так, Беларусь актыўна ўключылася ў рэалізацыю Мэт 
устойлівага развіцця. Прынята Нацыянальная стратэгія 
ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця на перыяд да 
2030 года. Паводле слоў нацыянальнага каардынатара, на-

месніка старшыні Савета Рэспублікі Мар’яны Шчоткінай, 
ва ўсіх краін розныя ўмовы, розныя стартавыя пазіцыі, ме-
навіта таму важна абменьвацца досведам і падтрымліваць 
адзін аднаго:

— Мэты ўстойлівага развіцця — універсальныя, але да-
сягнуць іх у адзіночку немагчыма. Для нас усіх сёння вельмі 
важная эканоміка, таму што калі яна развіваецца, растуць 
і даходы, якасць жыцця насельніцтва. Але для эканамічнага 
развіцця мала адных інвестыцый, патрэбныя інавацыйныя 
вытворчасці, прыцягненне навукі, сумесныя праекты. І гэта 
таксама магчыма толькі ў партнёрстве. Мы стварылі 
сваю сістэму дасягнення Мэт устойлівага развіцця — На-
цыянальную архітэктуру кіравання. І мы вельмі ўдзячныя, 
што яна выклікала цікавасць у калег з іншых краін.

Намеснік Генеральнага сакратара ААН выступіла на 
адкрыцці Рэгіянальнага форуму нацыянальных каарды-
натараў па Мэтах устойлівага развіцця “Пабудова парт-
нёрства ў падтрымку нацыянальных намаганняў у галіне 
ўстойлівага развіцця”. Спадарыня Махамед 
прызнала важнасць і своечасовасць пра-
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вядзення форуму з боку Рэспублікі Беларусь, 
што дасць магчымасць найлепшым чынам 

ператварыць калектыўную глабальную канцэпцыю, вы-
кладзеную ў Парадку-2030, у канкрэтныя дзеянні для дася-
гнення МУР. Яна таксама звярнула ўвагу на неабходнасць 
выбудоўвання партнёрскіх адносінаў для дасягнення Мэт 
устойлівага развіцця.

“Я ўпэўнена, што працуючы разам, мы зможам умаца-
ваць партнёрскія адносіны для дасягнення інклюзіўнага, 
справядлівага, квітнеючага і ўстойлівага свету для ўсіх”, 
— сказала Аміна Махамед.

У сваю чаргу і ў пасланні Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь удзельнікам форуму  гаварылася, што рэалізацыя 
прынятага сусветнымі лідарамі на Саміце ААН Парадку 
дня ў галіне ўстойлівага развіцця да 2030 года патрабуе 
сумесных шырокамаштабных дзеянняў, інвестыцый і 
настойлівасці для забеспячэння эканамічнага росту, 
здаровай экалогіі, годнага жыцця кожнага чалавека і 
ўкаранення інавацый. “Беларусь пры падтрымцы ААН 
ініцыявала гэты форум, каб актывізаваць калектыўную 
работу ў рэгіёне ў імя міру, працвітання, узаемавыгаднага 
супрацоўніцтва і роўнасці магчымасцяў для ўсіх на зда-
ровай планеце. Сёння вы робіце першы практычны крок 
па аб’яднанні намаганняў людзей, далучаных да штод-
зённай практычнай дзейнасці па вырашэнні глабальных 
задач. Удзел у форуме кіраўніцтва ААН, яе агенцтваў і 
рэгіянальных утварэнняў пацвярджае нашу рашучасць 
змяніць да лепшага жыццё на планеце”, — адзначыў Аля-
ксандр Лукашэнка.

Дэвіз глабальнага парадку ААН па дасягненні да 2030 
года ўстойлівага развіцця гучыць як “нікога не пакінем 
ззаду”. Але гэтая амбіцыйная задача, каб у кожнай краі-
не свету быў дасягнуты высокі ўзровень жыцця людзей, 
немагчымая без згоды, міру і бяспекі. Пра гэта гаварыў 
кіраўнік МЗС Беларусі Уладзімір Макей. Таксама сваімі 
ўражаннямі пра форум і ідэямі пра тое, як дасягнуць 
пастаўленых перад сусветнай супольнасцю мэт, расказалі 
ўдзельнікі дыскусіі.

гавораць удзельнікі 
мінскага форуму

Кіраўнік групы па дзяржаўным кіраванні  
і светабудаўніцтве рэгіянальнага бюро ПРААН  
у Стамбуле Шэлі Інгліс:

— Форум, які праводзіўся ў Мінску, — гэта выдатнае 
мерапрыемства. Больш скажу — беспрэцэндэнтны выпа-
дак, калі прадстаўнікі ўрадаў, якія адказваюць за дася-
гненне Мэт устойлівага развіцця, сабраліся ўсе разам, каб 
абмеркаваць сітуацыю, якая склалася, і прагрэс у гэтай 
сферы. Калі гаварыць пра Беларусь, то ваша краіна ўжо 
дасягнула значных поспехаў у шэрагу пытанняў. Вы ўжо 
накапілі пэўны патэнцыял, напрыклад, у такіх сферах, 
як роўны доступ да адукацыі і аховы здароўя.

Кіраўнік прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза ў Беларусі 
Андрэа Віктарын:

— Мы ўсе прыйшлі да згоды па рэалізацыі МУР. Кожная кра-
іна накапіла пэўны ўнікальны досвед, якім можна і трэба дзя-
ліцца. Мінскі форум служыць выдатнай платформай абмену 
гэтымі ведамі. На мой погляд, у вашай краіны існуюць вялікая 
матывацыя і зацікаўленасць у гэтай рабоце. У Беларусі рэалі-
зуецца вялікая колькасць сумесных праектаў пры падтрымцы 
ЕС, якія накіраваныя на дасягненне 17 глабальных мэт. Мы 
вельмі зацікаўленыя ў такім супрацоўніцтве з вашай краінай.

Намеснік дырэктара рэгіянальнага Бюро ПРААН  
для Еўропы і СНД Расціслаў Врбенскі:

— Хачу адзначыць, што ў Беларусі вельмі актыўна рэа-
лізоўваюцца Мэты ўстойлівага развіцця. Прыкладам можа 
служыць не толькі гэты форум, але і тыя дасягненні, якія 
ўжо ёсць. Згодна са справаздачай, якую ваша краіна падрых-
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У рамках Форуму адбылася таксама цырымонія гашэн-
ня спецыяльнага канверта з нацыянальнымі лагатыпамі 
Мэт устойлівага развіцця. На канверце адлюстраваны 
17 Мэт устойлівага развіцця на англійскай і беларускай 
мовах. 

Аміна Махамед таксама наведала Рэспубліканскі рэа-
білітацыйны цэнтр для дзяцей з інваліднасцю, сустрэлася 
з прадстаўнікамі маладзёжных арганізацый, школьнікамі 
і студэнтамі, прадстаўнікамі дыпламатычнай супольнас-
ці, кіраўнікамі агенцтваў і супрацоўнікамі сістэмы ААН 
у Беларусі.

Падчас паездкі  ў Рэспубліканскі рэабілітацыйны цэнтр 
для дзяцей-інвалідаў Аміна Махамед дала высокую ацэнку 
партнёрству дзяржавы, бізнесу і няўрадавых арганізацый. 
А дырэктар Цэнтра Людміла Кандрашова падкрэсліла, 
што ўстанова на справе рэалізуе Мэты ўстойлівага развіц-
ця, прытрымліваючыся дэвіза “Ніхто не застаецца ўбаку”. 
У Цэнтры арганізавана шырокамаштабная адукацыйная 
праграма, рэабілітацыя з дапамогай гульнявых комплек-
саў, аказваецца псіхалагічная падтрымка бацькам дзяцей. 

Уладзімір Міхайлаў

тавала і прадставіла ўлетку мінулага года ў Нью-Ёрку, 
ужо напрацаваны пэўны досвед імплементацыі МУР. Тое, 
што мы сёння ўсе сабраліся, — вельмі важна, таму што 
гэта своеасаблівы штуршок для паскарэння дасягнення 
ўсіх мэт. Галоўнае, што мы павінны ўсе разам інтэнсіўна 
працаваць у гэтай сферы і толькі тады зможам дасяг-
нуць выніку.

Намеснік міністра замежных спраў Расійскай Федэрацыі 
Аляксандр Панкін:

— Гэта не першая канферэнцыя, якую праводзіць 
Беларусь, і досвед пэўны ёсць, але на такім узроўні ўсё 
праходзіць упершыню. Гэты форум будзе садзейнічаць 
разуменню таго, якія цяпер ёсць праблемы ў рэалізацыі 
МУР. Гэтая падзея — канферэнцыя партнёрства і супра-
цоўніцтва. Кожны, вядома, адказны за развіццё сваёй 
краіны, але вырашаць розныя глабальныя пытанні трэба, 
абапіраючыся на міжнародны досвед.

 Б  еларусь і аан

У Рэспубліканскім рэабілітацыйным цэнтры для дзяцей з інваліднасцю

�Беларусь.BelaruS
Сакавік   2018



п
парТнёры 
з поўначы 
афрыкі 
падаюць 
добры 
знак Беларусь і Алжыр 

дамовіліся вывесці 
супрацоўніцтва 

на больш высокі 
ўзровень

 Ё  сць планы

ністра якраз і дасць сур’ёзны імпульс 
развіццю нашых адносінаў:

— Хоць бы аднавіць той узровень, 
які некалі быў. А ён ацэньваўся (тава-
раабарот. — Заўв. рэд.) больш як у 200 
мільёнаў долараў штогод.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў 
увагу на тое, што напярэдадні сустрэ-
чы вывучыў магчымасці для развіцця 
супрацоўніцтва. Выснова такая:

— Я заўважыў, што ўсё, што мы вы-
рабляем у Беларусі, усе тэхналогіі, якія 
мы маем, усё гэта трэба Алжыру.

Напрыклад, Алжыр імпартуе вялі-
кую колькасць малочных прадуктаў. 
Мы ж, дыверсіфікуючы экспарт, пас-
таўляем малочку ў Кітай, Венесуэлу, 
некаторыя іншыя даволі далёкія краі-
ны. Алжыр у параўнанні з імі з пункту 
гледжання лагістыкі выглядае нават 
больш прывабным партнёрам. Прэзі-
дэнт падагульніў:

— Я вас хачу запэўніць, што мы, калі 
на гэта будзе ваша воля і садзейнічанне, 
гатовыя па нашых тэхналогіях праца-
ваць і ў сферы прамысловасці, і ў сферы 
сельскай гаспадаркі. І не проста пас-
таўляць вам прадукцыю сельскай гас-
падаркі, тую ж малочную прадукцыю, 
але і ствараць адпаведныя магутнасці 
разам з вамі на тэрыторыі Алжыра.

У свой час быў даволі высокі і 
ўзровень беларуска-алжырскага ваен-
на-тэхнічнага супрацоўніцтва. Прэзі-
дэнт не сумняваецца, што атрымаецца 
аднавіць і яго:

— Я вас пераканаўча папрасіў бы 
абмеркаваць гэтыя праблемы разам з 
нашым міністрам, дамовіцца пра кан-
крэтныя далейшыя крокі па развіцці 
тых напрамкаў, пра якія я сказаў. Бо з 
Егіптам мы змаглі дамовіцца, чаму не 
можам дамовіцца з Алжырам?

Перспектыўнымі напрамкамі ба-
чацца ўзаемадзеянне ў сферах аўта-
мабілебудавання, трактарабудавання, 
сельскагаспадарчага машынабудаван-
ня. У Алжыры, відавочна, ёсць работа 
і для нашых будаўнікоў. Аляксандр 
Лукашэнка падагульніў:

— Словам, мы адкрытыя і гатовыя 
да любога супрацоўніцтва з вашай 
краінай.

Абдэлькадэр Месахель поўнасцю 
пагадзіўся з ацэнкамі, выказанымі 
Прэзідэнтам Беларусі. Галоўнай мэтай 
свайго візіту ён якраз і бачыў актыві-
зацыю двухбаковага гандлёва-экана-
мічнага супрацоўніцтва.

Дзяніс Аляксандраў 

Перспектывы афрыканскага рынку 
сёння прыцягваюць увагу экспертаў і 
вытворцаў усяго свету. А Алжыр як 
буйнейшая дзяржава мацерыка ў іх 
аб’ектыўна ў топе прыярытэтаў. Не-
калі нашы дзяржавы звязвала даволі 
важнае гандлёва-эканамічнае супра-
цоўніцтва. Але ў крызіс пры падзенні 
цэн на нафту (асноўная крыніца дахо-
даў краіны) алжырскі ўрад быў выму-
шаны пайсці на рэзкае скарачэнне ім-
парту. Цяпер сітуацыя выпраўляецца 
і важна пры змяненні кан’юнктуры як 
мінімум вярнуць дзелавое ўзаемадзе-

янне на ранейшы ўзровень. Зацікаўле-
насць у гэтым узаемная, што вынікае 
са зместу сустрэчы Прэзідэнта Белару-
сі Аляксандра Лукашэнкі з міністрам 
замежных спраў Алжыра Абдэлькадэ-
рам Месахелем.

Гэта першы візіт кіраўніка алжыр-
скага МЗС у Беларусь. У гісторыі ды-
падносінаў не было і ўзаемных візітаў 
на вышэйшым узроўні, хоць кіраўнікі 
дзвюх дзяржаў сустракаліся двойчы. У 
2000 годзе на палях саміту тысячагод-
дзя ў Нью-Ёрку і ў 2006-м у Гаване пад-
час саміту Руху недалучэння. Міждзя-

Міністр 
замежных спраў 
Алжыра 
Абдэлькадэр 
Месахель

ржаўны палітычны дыялог працякае ў 
дружалюбнай танальнасці. Але ўсё ж 
яго ўмераная інтэнсіўнасць часткова 
тлумачыць і сціпласць двухбаковага 
гандлёва-эканамічнага супрацоўніц-
тва. Таму,  вітаючы госця, Аляксандр 
Лукашэнка сказаў, што ўзровень дзе-
лавога ўзаемадзеяння паміж дзвюма 
краінамі нельга прызнаць здаваль-
няючым, і адзначыў:

— У гэтым і ваша, і наша віна.
Паміж тым, Прэзідэнт Беларусі 

перакананы, што візіт алжырскага мі-Б
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 н  овы адлік

дэпУТаТы 
аТрымалі 

паўнамоцТвы

У
сё гэта ў канчатко-
вым выніку садзей-
нічала высокай яўцы 
выбаршчыкаў. Хоць 
Старшыня ЦВК Лідзія 
Ярмошына прызнала-
ся, што для яе такая 
актыўнасць грамадзян 

не стала нечаканасцю:
— У прынцыпе, паказчык яўкі 

адпавядае нашым звычайным пара-
метрам. У гэтым я бачу, з аднаго боку, 
вынік работы мясцовых улад. З другога 
боку, самі выбаршчыкі, хутчэй, больш 
цікавяцца выбарамі, чым праяўляюць 
да іх пасіўнасць.

Цікава прааналізаваць і тыя зваро-
ты, якія паступалі ў выбарчыя камісіі 
ад грамадзян. Сярод іх нямала надума-
ных, а часам і адкрыта правакацыйных 
заяў. Мабыць, не ўсім па душы прый-
шоўся той факт, што выбары праходзі-
лі спакойна, арганізавана і празрыста. 

Паступалі звароты і ад грамадзян, 
якія не змаглі знайсці свой выбарчы 
ўчастак. На гэты конт сакратар ЦВК 
Алена Дмухайла прывяла добры дос-
вед прымянення ў Мінску і Гродне ма-
більнай праграмы “Галасую!”, якая не 
толькі дапамагае азнаёміцца з канды-
датамі ў дэпутаты, іх праграмамі, але і 
дазваляе нават дабрацца да ўчастка па 
навігатары. 

Не абышлося і без традыцыйнай (а 
дакладней, нават інерцыйнай) крыты-
кі з боку некаторых еўрапейскіх струк-
тур наконт правядзення выбараў. Па 
гэтым пытанні Лідзія Ярмошына вы-
казалася так:

— Еўрасаюз не назіраў за выбарамі, 
таму наўрад ці якія-небудзь заявы з 
яго боку дарэчныя. 

Што датычыцца перспектыў да-
лейшага рэфармавання выбарчага за-
канадаўства, Старшыня ЦВК нагадала, 
што такое рашэнне прымае суб’ект за-

канадаўчай ініцыятывы. У дадзеным 
выпадку — Прэзідэнт або Парламент:

— Пэўныя прапановы ёсць, яны 
цяпер разглядаюцца, і да наступных 
мясцовых выбараў праз чатыры гады 
ў закон напэўна ўнясуць змены.

Ну а што ж з наступнай выбарчай 
кампаніяй? Паколькі парламенцкія і 
прэзідэнцкія выбары 2020 года прак-
тычна супадаюць па тэрмінах, яны 
будуць разведзены. І адны з іх ужо 
дакладна пройдуць у наступным го-
дзе. Журналісты пацікавіліся ў Лідзіі 
Ярмошынай, якія менавіта. Адказ пра-
гучаў такі:

— Тыя, якія вызначаць інстыту-
ты, упаўнаважаныя на прызначэнне 
выбараў. Цэнтральная камісія гатовая 
праводзіць любую выбарчую кам-
панію. Думаю, восенню я ўзгадню з 
Прэзідэнтам, якія выбары ў нас будуць 
наступныя.

Яўген конанаў

У Цэнтрвыбаркаме падвялі канчатковыя 
вынікі па выбарах дэпутатаў у мясцовыя 

Саветы. У цэлым праведзеную 
палітычную кампанію там ацанілі  

як рэзультатыўную і паспяховую.  
На выбарах больш актыўнасці праявілі 

палітычныя партыі і маладыя людзі  
ва ўзросце да 30 гадоў. Кандыдаты  

сталі часцей ствараць выбарчыя 
фонды, што, безумоўна,  

ажывіла агітацыю.
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 Ю  Білей і свята

перш за ўсё 
бяспека 
Знамянальны юбілей адзначаўся 23 лютага — стагоддзе Узброеных Сіл. На гэтую ж дату 
прыпаў і Дзень абаронцаў Айчыны. Гэтае свята нездарма карыстаецца ўсенароднай 
павагай. У ім перагукваюцца і вялікія подзвігі мінулых пакаленняў, і заслугі нашых дзён. 
Урачысты сход, прысвечаны 100-годдзю Узброеных Сіл, прайшоў напярэдадні ў Палацы 
Рэспублікі. Удзел у ім прыняў Прэзідэнт.

Д
а прысут-
н ы х ,  а  ў 
і х  а с о б е 
і  д а  ў с і х 
людз ей у 
п а г о н а х 
А л я к с а н д р 
Лукашэнка звяр-
нуўся са словамі 
пра важнасць і 

каштоўнасць іх місіі для беларускага 
грамадства. У прыватнасці, Прэзі-
дэнт сказаў:

пра сучасныя 
выклікі і пагрозы

— Беларусь па прычыне свайго ге-
аграфічнага становішча і адкрытасці 
зведвае ўздзеянне большасці палітыч-
ных падзей, што адбываюцца за мяжой. 
Мы жывём у эпоху маштабнага пера-
дзелу свету. Мэтанакіравана, абдумана 
падрываецца класічнае міжнароднае 
права і яго аснова — суверэнітэт дзяр-
жавы. Каласальна ўзрос фактар ваен-
най сілы. Дай бог толькі, каб да вайны 
не даехаць. Высокая інтэнсіўнасць Гадоў
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 Ю  Білей і свята

мерапрыемстваў аператыўнай і баявой 
падрыхтоўкі аб’яднаных узброеных 
сіл краін Захаду толькі садзейнічае 
нарастанню напружанасці на нашых 
межах.

пра баяздольнасць 
беларускай арміі

— Беларусь не разглядае, згодна з 
Ваеннай дактрынай, ні адну з дзяржаў 
у якасці праціўніка, асуджае любы 
ваенны канфлікт і прытрымліваецца 
прынцыпу мірнага ўрэгулявання спрэ-
чак. Таму што мы ведаем цану вайны. У 
той жа час мы гатовыя адстойваць свае 
нацыянальныя інтарэсы і ўзброеным 
шляхам. Наша армія сёння ўкамплек-
тавана ўсім неабходным, кампактная і 
мабільная. У падрыхтоўцы войскаў ас-
ноўны акцэнт зроблены на навучанні 
салдат і афіцэраў сучасным спосабам 
вядзення вайны.

пра мадэрнізацыю 
узброеных сіл

— Свет акунуўся ў вір высока-
дакладнай зброі, ракет, здольных 

“уляцець у фортачку”. У нас не было 
досведу такой мадэрнізацыі, не да-
памаглі нам і сябры, калі я паставіў 
пытанне пра аснашчэнне нашай арміі 
высокадакладнай зброяй. На дапамо-
гу прыйшлі сябры кітайскія. Я ад імя 
беларускага народа кланяюся ў пояс і 
кіраўніку Кітая, і ўсім тым ваенным, 
якія дапамаглі нам на працягу паўта-
ра года стварыць на тэрыторыі Бела-
русі вытворчасць высокадакладнай 
зброі. І першым узорам такой зброі, 
якая паступіла на ўзбраенне нашай 
арміі, стала айчынная рэактыўная 
сістэма залпавага агню “Паланэз”. А 
ўжо ў кастрычніку мінулага года ў 
рамках выпрабаванняў пацверджа-
ны магчымасці гэтай зброі з новай 
ракетай, якая дазваляе паражаць 
аб’екты на адлегласці трыста і больш 
кіламетраў. 

Для развіцця сістэмы проціпа-
ветранай абароны створаны новы 
айчынны зенітны ракетны комплекс 
сярэдняй далёкасці, які можа зніш-
чаць паветраныя цэлі, у тым ліку 
беспілотныя лятальныя апараты і 

крылатыя ракеты. Распрацавана лі-
нейка беларускіх лёгкабраніраваных 
аўтамабіляў. Пачата вытворчасць 
і спланавана пастаўка ў войскі ай-
чынных баявых машын “Кайман”. 
Працягваюцца работы па стварэнні, 
мадэрнізацыі і выпрабаванні ўдар-
ных і разведвальных беспілотных 
авіяцыйных комплексаў. 

пра баявы дух
— Прайшоўшы праз суровыя 

выпрабаванні сусветнымі войнамі і 
выстаяўшы ў іх, беларускі народ на-
быў генетычнае непрыманне любой 
ваеннай агрэсіі. У нас няма жадання 
браць у рукі зброю, але ў свеце павін-
ны ведаць, што і сёння мы гатовыя 
абараніць сваю зямлю, свае сем’і, 
сваю незалежнасць. Павышэнню 
абараназдольнасці дзяржавы і далей 
будзе ўдзяляцца неабходная ўвага. 
Порах трэба трымаць сухім. Сёння 
можна з упэўненасцю сказаць, што 
войскі Беларусі здольныя выконваць 
усе ўскладзеныя на іх задачы.

Аляксей Фядосаў
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мэта-2020
Па вытворчасці малака, яек і 

мясной прадукцыі на аднаго жыхара 
беларусы апярэджваюць не толькі ўсе 
постсавецкія краіны, але нават такіх 
прызнаных еўрапейскіх лідараў, як 
Германія і Францыя. І справа не ў тым, 
што есці больш сталі, проста актыўна 
расце экспарт.

Так, у 2017-м у палях, на фермах і ў 
парніках краіны вырасцілі прадукцыі 
на дзевяць мільярдаў долараў. Большая 

частка гэтага 
вялікага “піра-
га” адправілася 

за мяжу. У 2017-
м на знешніх рын-

ках нагандлявалі 
на пяць мільярдаў, 

па б і ў ш ы  м і н ул ы 
рэкорд у 4,2 мільяр-

да. Калі ж параўнаць 
лічбы апошніх дзесяці 

гадоў, то экспарт вырас 
у 3,5 раза. Вынік абна-

 дзейлівы, але ўрад падняў 
планку яшчэ вышэй: да 

2020 года нарасціць знеш-
нія продажы харчавання да 

6,2 мільярда долараў.

Прырастаюць паказчыкі не толькі 
колькасцю, але і якасцю. Яшчэ ў па-
чатку двухтысячных беларускія сель-
гасвытворцы маглі прадаваць за мяжу 
толькі сыравіну. Замежнікі закуплялі 
танна і самі перапрацоўвалі.

— За апошнія пяць гадоў структура 
таварнага экспарту істотна змянілася: 
зрабілі стаўку на гатовую прадукцыю 
з высокай дабаўленай вартасцю, — га-
ворыць намеснік Міністра сельскай 
гаспадаркі і харчавання Беларусі Ле-
анід Марыніч. — У выніку даходная 
частка ад рэалізаванай прадукцыі па-
вялічылася ў два разы.

геаграфія будучыні
Знакавай для беларускага аграпра-

мысловага комплексу стала лічба 70. Ме-
навіта ў столькі краін сёння пастаўляюць 
малочку і мяса з Сінявокай. За адзін 
толькі мінулы год геаграфію паставак 
пашырылі на 18 дзяржаў. “Прадуктовы” 
атлас свету папоўніўся для краіны і ўс-
ходнімі партнёрамі: Бахрэйн, Іемен, Ма-
лайзія, Манголія, Непал, Аман, і заходні-
мі: Фінляндыя, Нарвегія ды іншыя.

Традыцыйныя ўжо рынкі збыту 
таксама паказалі рост — відаць, замеж-
нікі рассмакавалі беларускае. Турцыя 
павялічыла імпарт аж у сто (!) разоў, 

Начальнік Галоўнага ўпраўлення знешнеэканамічнай 
дзейнасці Мінсельгасхарча Аляксей Багданаў:
У 2018 годзе будзем пашыраць 
асартымент: актыўна 
рэалізоўваць сыры і гатовую 
малочную прадукцыю.  
Але і канкурэнцыя, безумоўна, 
вялікая. Беларусь годна 
прадстаўлена: нашы малако  
і мяса адпавядаюць жорсткім 
патрабаванням кітайцаў  
па якасці і бяспецы

 у  канкурэнтным асяроддзі

экспарТная 
экспансія
За некалькі гадоў колькасць тавараў, што ідуць з Беларусі 
на экспарт, значна вырасла. Напрыклад, беларуская 
сельгаспрадукцыя цяпер штурмуе рынкі ў сямідзесяці  
краінах свету
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 у  канкурэнтным асяроддзі

Грузія — амаль утрая. У краіны Аф-
рыканскага кантынента экспарт вырас 
на адзінаццаць працэнтаў. Нават ЗША 
сталі купляць удвая больш. Сірыя, 
Саудаўская Аравія, Катар, Ганконг, 
В’етнам таксама падцягнуліся, пера-
сягнулі рубеж харчовага беларускага 
імпарту ў мільён долараў.

Самым цяжкадаступным рынкам 
па-ранейшаму застаецца Еўрасаюз. 
Вытворцы раз-пораз спатыкаюцца аб 
сістэму сертыфікацыі і высокія мыт-
ныя пошліны. Але і тут удалося на-
расціць экспарт на чвэрць. Польшча, 
Літва, Германія, Нідэрланды — галоў-
ныя знатакі беларускага сухога малака, 
каўбас і масла.

Дзіўна, але факт: рост адбыўся па 
ўсіх краінах і кантынентах… акрамя 
Расіі. Туды за мінулы год пастаўкі ска-
раціліся на 1,5 працэнта. Паводле слоў 
Леаніда Марыніча, прычына ў Рассель-
гаснаглядзе. За 2017 год прадукцыя 
паўсотні беларускіх прадпрыемстваў 
раз-пораз трапляла пад абмежаванні. 
У выніку расійскі спажывец недаат-
рымаў 21,5 тысячы тон мяса і мясной 
прадукцыі і 820 тысяч тон малочных 
прадуктаў. Рассельгаснагляд актыўна 
абараняе сваіх вытворцаў, якія так-
сама за апошнія гады прыкметна на-

рошчваюць аб’ёмы вытворчасці — ло-
зунг “Купляйце расійскае” ў дзеянні. І 
ўсё ж РФ застаецца самым вялікім ган-
длёвым партнёрам Беларусі, намнога 
апярэджваючы ўсіх астатніх.

Тым не менш беларусы заняліся 
дыверсіфікацыяй свайго экспарту.

— Сталі адкрываць новыя напрам-
кі, — сказаў Леанід Марыніч. — Нашы 
прадукты пачалі купляць нават Італія 
і Вялікабрытанія. Але асноўным парт-
нёрам для нас была і застаецца Расій-
ская Федэрацыя.

качка па-пекінску 
і халяль

Беларусь уваходзіць у пяцёрку 
сусветных лідараў па экспарце ма-
лочнай прадукцыі і ў дваццатку — па 
мясной. Попыт на іх пастаянна расце. 
Да прыкладу, Кітай, партнёрства з 
якім пачыналася з пробных паставак 
ультрапастэрызаванага і сухога мала-
ка, сыроваткі, сыроў і масла. Кітайцам 
спадабалася, і летась экспарт вырас у 
сем з паловай разоў. Бізнесменаў з Пад-
нябеснай усё часцей можна ўбачыць на 
перагаворах з кіраўніцтвам беларускіх 
мясакамбінатаў. Два прадпрыемствы 
ўжо атрымалі сертыфікаты і пачалі 
адпраўляць у Кітай ялавічыну.

— У 2018 годзе будзем пашыраць 
асартымент: актыўна рэалізоўваць 
сыры і гатовую малочную прадукцыю, 
— гаворыць начальнік Галоўнага ўпраў-
лення знешнеэканамічнай дзейнасці 
Мінсельгасхарча Аляксей Багданаў. 
— Да сярэдзіны гэтага года завершыц-
ца сертыфікацыя мяса птушкі. Кітай 
— вельмі ёмісты рынак. Але і канкурэн-
цыя, безумоўна, вялікая. Беларусь год-
на прадстаўлена: нашы малако і мяса 
адпавядаюць жорсткім патрабаванням 
кітайцаў па якасці і бяспецы.

Іншыя краіны ахвотна купляюць 
беларускія яйкі, жэлацін, муку. Расце 
попыт і на свініну — летась экспарт 
гэтага мяса павялічыўся амаль у два 
разы.

Беларускія вытворцы імкнуцца 
заняць сваю нішу і на спецыфічных 
рынках. Атрымліваюць міжнародныя 
сертыфікаты якасці — як ветэрынар-
ныя, так і рэлігійныя — “Халяль” і 
“Кашэр”. Аператыўна падладжваюцца 
пад выпуск нетрадыцыйнай прадук-
цыі: тэхнолагі вывучаюць асаблівасці 
вытворчасці, смакавыя перавагі і 
ствараюць адаптаваныя прадукты. 
Напрыклад, для Венесуэлы распраца-
валі сухое малако з вітамінамі.

Алена Прокіна 
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Сыры маркі “Маладзея” Маладзечанскага малочнага камбіната заваявалі давер пакупнікоў у многіх краінах свету
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 Т
олькі летась, паводле 
дадзеных Беларускай 
аўтамабільнай асацы-
яцыі, абноўлена 34.255 
легкавых і лёгкіх ка-
мерцыйных аўтамабі-
ляў. Рост амаль 30 пра-
 цэнтаў. Прыплюсуем 

тэхніку, прададзеную дылерамі, якія 
не ўваходзяць у асацыяцыю, а таксама 
самастойна ўвезеную грамадзянамі і 
арганізацыямі з-за мяжы, — усяго на-
бягае яшчэ працэнтаў 10. Рэкорд для 
апошніх пяці гадоў.

Да гэтага трэба дадаць і шэраг 
іншых вынікаў. Найважнейшы — ад-
крыўся на паях з кітайскімі партнёрамі 
першы беларускі завод па вытворчасці 

праГноз — апТымісТычны

Гледзячы на аўтамабільны паток на ажыўленых гарадскіх 
магістралях, нельга не адзначыць: новых машын у Беларусі 
стала больш. І гэта, безумоўна, плюс з пункту гледжання 
экалогіі, бяспекі, камфорту. Ды і дабрабыту, нарэшце. 

сучасных легкавых машын “БелДжы”. 
У краіне з’явіўся яшчэ адзін імпарцёр 
вядомага брэнда “Лада”. На чарзе і 
некаторыя іншыя знакамітыя маркі, 
якія паверылі нарэшце ў перспектыў-
 насць беларускага рынку.

— Што ж стаіць за гэтымі факта-
мі і лічбамі? — пытаюся ў старшыні 
праўлення Беларускай аўтамабільнай 
асацыяцыі Сяргея Міхневіча.

— Рост продажаў небывалы, — ад-
казвае ён. — Нашы кліенты паверылі 
ў стабільную будучыню беларускай 
эканомікі. Валютна-фінансавая стабілі-
зацыя прывяла да зніжэння ставак па 
крэдытаванні і лізінгу, з’явіўся шырокі 
спектр выгадных умоў фінансавання. 
У выніку да 70 працэнтаў продажаў 

Валютна-фінансавая 
стабілізацыя прывяла 
да зніжэння ставак  
па крэдытаванні і 
лізінгу, з’явіўся шырокі 
спектр выгадных умоў 
фінансавання. У выніку 
да 70 працэнтаў 
продажаў фізасобам 
ажыццяўляецца  
з выкарыстаннем 
гэтых інструментаў

 а  Быйсці на старце

Б
ел

ТА

У дылерскім цэнтры “Geely”
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 з  роБлена ў Беларусі

фізасобам ажыццяўляецца з выка-
рыстаннем гэтых інструментаў. Гэта 
значыць, што пачаў рэалізоўвацца ад-
кладзены раней попыт на новыя аўта-
мабілі. Акрамя таго, больш як у 2,5 раза 
ў параўнанні з 2016 годам скараціўся 
“шэры” ўвоз новых машын з Расіі.

Хто ж у лідарах рынку? Гэта па-
ранейшаму “Рэно”, “Фольксваген”, 
“Лада”. Усе яны дзякуючы адносна 
недарагой расійскай вытворчасці 
здолелі забяспечыць найлепшыя 
суадносіны цаны і прагрэсіўных 
тэхнічных рашэнняў. Калі гаварыць 
пра пакупальніцкія перавагі, то рост 
продажаў адбыўся галоўным чынам 
за кошт адносна недарагіх пазада-
рожнікаў малога і сярэдняга класа, 
так званых паркетнікаў. Трэнд, між 
іншым, агульнасусветны, адзначае 
Сяргей Міхневіч. Красоверы “Рэно”, 
напрыклад, паслядоўна ўзрастаючых 
класаў “Сандэра Стэпвэй”, “Дастар”, 
“Капцюр” здольныя задаволіць прак-
тычна любы запыт.

Што ж далей? Пытанне няпростае, 
са многімі складнікамі, пачынаючы 
ад захавання станоўчых тэндэнцый 
у эканоміцы да кошту паліва і сі-
туацыі вакол так званага дарожнага 
збору. Тым не менш Сяргей Міхневіч 
глядзіць у будучыню з асцярожным 
аптымізмам:

— Спадзяёмся на далейшы рост 
продажаў новых аўтамабіляў у 2018 
годзе працэнтаў на 5-10.

Падставай для такога прагнозу 
з’яўляецца, у прыватнасці, намечаны 
на гэты год рост беларускай эканомікі 
на 3,5 працэнта супраць 2 з лішнім 
працэнтаў у мінулым годзе. Тым не 
менш планы трэба сувымяраць з 
еўрапейскімі трэндамі. Пакуль, па-
водле дадзеных расійскага агенцтва 
“Аўтастат”, нашы краіны-суседзі, за 
выключэннем Украіны, апярэджваюць 
Беларусь па продажах новых аўтамабі-
ляў у разліку на 1.000 жыхароў. У вы-
рашэнні гэтай задачы павінен выстра-
ліць завод “БелДжы”. Шанцы ёсць: без 
нечага дзве сотні машын першай пра-
мысловай партыі хутка знайшлі па-
купніка. Другая не вырашаная пакуль 
задача — практычна няма продажаў 
новых электрамабіляў, а гэта зноў-такі 
пытанне экалогіі, загрузкі АЭС, якая 
будуецца. Чакаем, што скажуць тут ву-
чоныя НАН, якія ўзяліся за стварэнне 
айчыннага электрамабіля.

Уладзімір Якаўлеў

кварТал  
з назвай 
“лУГі”
Французы будуць 
жыць у беларускіх 
дамах

Т
ое, што беларусы ўмеюць 
выдатна  абыхозіцца  з 
драўнінай, вырабляючы з 
яе, у прыватнасці, моцныя 
каркасна-шчытавыя дамы, 

добра ведаюць не толькі ў краіне. Вось 
і французы змогуць ацаніць іх якасць.

У горадзе Вільру, што на поўначы 
Францыі, непадалёк ад мяжы з Люк-
сембургам, быў закладзены першы 
камень у будаўніцтва цэлага кварта-
ла з беларускіх драўляных дамоў, які 
будзе насіць назву Le Prairie (“Лугі”). 
Удзел у цырымоніі прымалі мэр Віль-
ру Ален Казані, кіраўнік кампаніі 
Logibat, генеральнага забудоўшчыка 
квартала, Люк Лонгевіль. Спецы-
яльна ў латарынгскі горад з Парыжа 
прыехаў пасол Беларусі ў Францыі 
Павел Латушка, а з Беларусі — Міхаіл 
Касько, намеснік старшыні канцэрна 
“Беллеспаперапрам”, на адным з прад-
прыемстваў якога будуць выраблены 
заказаныя французамі дамы.

Калі канкрэтна, то іх вытворчасцю 
займаюцца на Заводзе газетнай папе-
ры ў Шклове (Магілёўская вобласць). 

Кантрактам прадугледжана ўзвядзен-
не 37 будынкаў плошчай ад 80 да 120 
квадратных метраў, якія поўнасцю ад-
павядаюць усім французкім нормам і 
строгім экалагічным патрабаванням. 
Іх таксама, на што тут звяртаюць 
асаблівую ўвагу, адрознівае высокая 
энергаэфектыўнасць. Чакаецца, што 
будаўніцтва распачнецца ў самы 
бліжэйшы час і будзе завершана на 
працягу 2018 года.

Як растлумачыў саветнік бела-
рускага Пасольства ў Францыі Ула-
дзімір Малевіч, цяперашні праект 
— гэта толькі пачатак. Бо ў Латарын-
гіі маюць намер супрацоўнічаць з 
Мінскам на доўгатэрміновай аснове. 
У перспектыве на бліжэйшыя пяць 
гадоў плануецца гэты рэгіён забуда-
ваць 650 беларускімі дамамі.

Там таксама добразычліва паста-
віліся да прапановы назваць адну 
з будучых вуліц, якія складаюцца з 
беларускіх дамоў, імем знакамітага 
французкага медыка і навукоўца-
батаніка Жана Эманюэля Жылібера. 
Гэты ўраджэнец Ліёна ў 1775 годзе быў 
запрошаны ў Гродна, дзе пабудаваў 
першую гарадскую бальніцу, а таксама 
батанічны сад, які ў канцы XVIII ста-
годдзя лічыўся лепшым у Еўропе.

Трэба адзначыць, што цяперашні 
праект масавай забудовы ўзнік не на 
пустым месцы. Справа ў тым, што на 
працягу апошніх трох гадоў на фран-
цузкі рынак было пастаўлена каля 70 
дамоў беларускай вытворчасці. Частка 
з іх “асела” ў горадзе Акур-Мулен, не-
падалёк ад Вільру. У 17 аднапавярхо-
вых дамах, заказаных мясцовым муні-
цыпалітэтам пад сацыяльнае жыллё, у 
гэтыя дні павінны адбыцца наваселлі.

Вячаслаў Пракоф’еў
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У
 м  агчымасці для інавацый

кабінет на канапе 
У рэйтынгу Міжнароднага саюза электрасувязі па раз-

віцці інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій Беларусь 
займае 31-е месца сярод 175 краін. А ў СНД наша краіна 
наогул першая. 

Хоць яшчэ пару гадоў назад чэргі ў банках былі, як у дэ-
фіцытныя часы за каўбасой. Доўгім хвастом ад дзвярэй да 
касы стаялі бабулі, нервова сціскаючы ў руках грошы і жы-
роўкі за “камуналку”. Кансультанты запрашалі да інфакіё-
ска, але чарга на яго толькі з асцярогай пазірала і працягвала 
ўпарта стаяць. Толькі самыя смелыя згаджаліся далучыцца 
да прагрэсу. Супрацоўніцы цярпліва растлумачвалі, як усё 
аплаціць — газ, ваду, святло. 

— Выбіраем АРІП — электронную сістэму Адзінай 
разліковай і інфармацыйнай прасторы. Націскаем “Каму-
нальныя плацяжы”. Уводзім горад, вуліцу, дом, лічбы 
з жыроўкі. Пяць хвілін — і гатова! 

Сёння чэргі ў банках або на пошце хоць і 
не зніклі зусім, але ўжо ўпісваюцца ў ра-
зумныя межы. Людзі ва ўзросце элек-
тронных ноу-хау пабойваюцца, але 
народ маладзейшы на ўсю моц іх 
выкарыстоўвае.

Самае выдатнае ў тым, што 
хадзіць да інфакіёскаў ужо 
неабавязкова — седзячы на 
канапе, можна вырашыць 
літаральна любую задачу: 
купіць білет, папоўніць ра-
хунак мабільнага, аплаціць 
“камуналку”, запісацца да 
доктара і нават падаць зая-
ву ў суд, атрымаць паведа-
мленне на выплату падатку. 
Поўны спіс паслуг, дасту-
пных анлайн, не змесціцца 
на газетную паласу. 

парталы  
ў лічбавую 
рэальнасць 

Рэформа сферы дзярж-
паслуг пачалася ў 2005 годзе 
са стварэння службы “адна-
го акна”. Гэта быў прагрэс: 
прыйшоў да аднаго-адзі-
нюткага спецыяліста, напі-
саў заяву, падаў дакументы 
— і вяртайся ва ўстаноўле-
ны час, забірай даведку ці 
дакумент. Зручна, дакладна, 
даступна. 

Паступова сэрвіс “адно 
акно” стаў “перасяляцца” ў 
інтэрнэт. Летась у Беларусі 
запусцілі адзіны партал 
электронных дзярж-
паслуг — portal.gov.by. 
Больш за сотню прапа-

ноў для грамадзян і бізнесу — ад фінансавых аперацый, 
аплаты падаткаў да тэндараў і дзяржзакупак. 

— Пакуль сэрвісам часцей карыстаюцца бізнесмены, 
— расказвае дырэктар Нацыянальнага цэнтра электронных 
паслуг Андрэй Ільін. — Для граматнага вядзення справы, 
прагназавання рызык ім трэба ведаць максімум пра сваіх 
партнёраў. Раптам кампаньён — банкрут? Ці на ім вісіць доўг 
перад бюджэтам? Адказы на гэтыя пытанні можна знайсці 
на партале. Звычайныя грамадзяне часцей за ўсё цікавяцца 
сферай сацабароны. Афармляюць дапамогу, пенсіі. 

Партал стаў адзіным пунктам доступу да электронных 
сэрвісаў. Алгарытм дзеяння просты. Рэгіструемся на сайце, 
запамінаем лагін і пароль, заказваем патрэбныя працэдуры. 
Выкананне заяўкі адсочваецца ў рэжыме рэальнага часу. 

— Праект электроннага ўрада прайшоў праверку часам, 
— запэўнівае Андрэй Ільін. — І не толькі ў нас. Падобныя 

парталы карыстаюцца папулярнасцю ў Расіі, Казах-
стане, Азербайджане, Эстоніі, Канадзе, Сінгапуры. 

Вядома, у электронны фармат пераведзены 
яшчэ не ўсе працэдуры. Некаторыя паслугі 

ў такім выглядзе не могуць існаваць 
асобна ад дзяржорганаў, якія іх аказ-

ваюць. 
Магу тным стымулам для 

развіцця электронных дзярж-
паслуг стаў Дэкрэт Прэзі-
дэнта “Аб развіцці лічбавай 
эканомікі”. Рэвалюцыйны 
дакумент уступае ў сілу ў 
канцы сакавіка і легалізуе 
блокчэйн — звышабароне-
ны спосаб захоўвання і пе-
радачы дадзеных. Узламаць 

сістэму амаль немагчыма. У 
самай блізкай перспектыве 
павінны звесці да нуля папя-
ровую цяганіну. Падпісваць 
электронныя кантракты, да-
гаворы і пагадненні можна 
будзе без асцярогі. 

папера ідзе 
на пенсію 

Спрасціў жыццё многім 
беларускім прадпрымальні-
кам Мытны кодэкс Еўразій-
скага эканамічнага саюза. 
Ён уступіў у сілу 1 студзеня 
гэтага года. Папяровыя 
дэкларацыі і абіванне па-
рогаў мытні — у мінулым. 
Кодэкс даў зялёнае святло 
аўтаматычнаму мытнаму 
афармленню. Дэклараваць 
тавар можна загадзя праз 
інтэрнэт. Уся працэдура 
цяпер займае замест сутак 

пару гадзін. На партале 
дзяржпаслуг ёсць маг-
чымасць падаць заяўку і 

свяТло 
“аднаГо 

акна”
Новыя тэхналогіі 

павольна, 
але дакладна 

адваёўваюць сабе 
месца пад сонцам у 

традыцыйных кантор 
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Многія электронныя паслугі ўпершыню тэсціравалі на сталічным Галоўпаштамце

на пазачарговы ўезд на тэрыторыю прыгранічных пунктаў 
пропуску. 

Новыя тэхналогіі правяць баль і ў медыцыне: электрон-
ныя бальнічныя лісты прыкрылі лавачку левых даведак. У 
2016 годзе за выраб фальшывак было заведзена шаснаццаць 
крымінальных спраў. Электронны бальнічны не падробіш. 
Сістэма выводзіць на чыстую ваду хітруноў. Усё больш па-
ліклінік і бальніц пераводзяць у лічбу: анлайн можна і запі-
сацца на прыём да доктара, і рэцэпт атрымаць, і аформіць 
бальнічны. Нават медкарты з анамнезам паступова пера-
водзяцца ў лічбавы фармат, каб любы ўрач мог азнаёміцца 
з гісторыяй пацыента, калі запаветнай кніжачкі на руках у 
яго няма. Але гэта ў будучыні: пакуль інфармацыя аб аналі-
зах, абследаваннях, захворваннях прывязана да паліклінікі 
па месцы прапіскі. 

Што можна зрабіць,  
не выходзячы з дому 

Падлічыць падатак. На сайце Міністэрства па падатках 
і зборах ёсць зручны калькулятар. Паслуга даступная як 
фізічным, так і юрыдычным асобам. 

Даведацца пра штрафы ДАІ. Фотакамеры фіксуюць пе-
равышэнне хуткасці, і сістэма аўтаматам высылае “пісьмо 
шчасця”. Неабавязкова чакаць паперку — на сайце МУС 
можна аператыўна ўбачыць суму штрафу. 

“Прабіць” крэдытную гісторыю. Паслуга даступная з 
кастрычніка мінулага года на сайце creditregister.by. 







Запісацца да доктара. Амаль у кожнай паліклінікі ёсць 
магчымасць на сайце заказаць талон. Яшчэ летась з’явіўся 
агульны партал — 2doc.by. 

Аплаціць школьнае харчаванне. Разлічыцца можна праз 
АРІП, у банкаматах ды інфакіёсках, у аддзяленнях банкаў ці 
на пошце. 

Аплаціць дзяржпошліну за выдачу ці абмен пашпарта. 
Стварыць зручны праязны. Мінчане і госці сталіцы мо-

гуць даведацца на сайце Мінсктранса, у колькі абыдзецца 
праезд па горадзе. Застаецца вызначыцца з відам транспар-
ту, колькасцю дзён або паездак. 

Разлічыць кошт пасылкі. Белпошта прапаноўвае даве-
дацца пра кошт пісьма, бандэролі, дробнага пакета. Уводзі-
це на сайце вагу і ставіце птушачку каля катэгорыі (простая 
ці з аб’яўленай каштоўнасцю), унізе з’явіцца кошт паслугі. 

універсітэт трэцяга ўзросту 
Хапае грамадзян, якія дагэтуль цалкам адмаўляюцца ад 

усіх электронных “плюшак” і прызнаюць толькі “паперу”. 
Справа не ў ляноце, а ў няведанні. Паспяхова змагаюцца з 
ім ва Універсітэце трэцяга ўзросту. Яго студэнтам можна 
стаць пасля 60. Самы запатрабаваны курс — інфармацый-
ныя тэхналогіі. Проста і даходліва пенсіянерам тлумачаць, 
як адпраўляць электронныя пісьмы, карыстацца інтэрнэт-
банкінгам, запісвацца на прыём да доктара, шукаць інфар-
мацыю ў сетцы і гэтак далей.  

Крысціна Хілько 
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код 
папоўніць 
рахУнак

А
нлайн-грошы ўжо 
пранікаюць паў-
с юд на .  Ле т а с ь  у 
нас упершыню вы-
ставілі  на продаж 
кватэру за лічбавыя 
манеты, прымаць 
разлікі ў крыптава-

люце гатовыя і некаторыя кампаніі. 
Чаго ўжо там, нават БелАЗ разглядае 
магчымасць продажу самазвалаў за 
біткоіны! Усе гэтыя навіны выклі-
каюць бурныя абмеркаванні, праўда, 
да нядаўняга часу яны нагадвалі хут-
чэй умелы маркетынгавы ход. Але са 
з’яўленнем Дэкрэта № 8, які легалізуе 
лічбавыя грошы, сітуацыя змянілася: 
лічбавая будучыня становіцца ўсё 

бліжэйшай. Што нам гэта дасць і да 
чаго трэба быць гатовымі?

Крыптавалютамі 32-гадовы мінча-
нін Яўген зацікавіўся яшчэ некалькі га-
доў назад. А летась вырашыў заняцца 
майнінгам — іх здабычай. Для гэтага 
спатрэбілася купіць абсталяванне за 
некалькі тысяч долараў. Камп’ютары 
выконваюць складаныя вылічэнні, за 
гэта на кашалёк Яўгена капаюць вірту-
альныя грошы. Галоўнае — умела выбі-
раць, што чаканіць сваім віртуальным 
станком. Яўген гаворыць, што здабыча 
лічбавых грашовых знакаў прыносіць 
нядрэнны даход:

— Аддаў гараж пад майнінгавую 
ферму і ніколечкі не шкадую. Акрамя 
гэтага, у мяне ёсць асноўная работа. 

Зарплату трачу на жыццё, а даход ад 
крыптавалют разглядаю як збера-
жэнні. 

Дэкрэт № 8 пачне дзейнічаць з 28 
сакавіка. Тады грамадзяне змогуць 
ужо законна здабываць крыптавалюту, 
купляць яе, прымаць у дар, адчужаць 
за беларускія рублі, замежную валюту, 
электронныя грошы ці абменьваць на 
іншыя токены. Прадпрымальніцтвам 
гэта лічыцца не будзе, а на бліжэйшыя 
пяць гадоў усе даходы, атрыманыя на 
такіх аперацыях, вызваляюцца ад па-
даходнага падатку. Яўгена такія праві-
лы гульні радуюць:

— За гэтыя гады ў мяне назапасі-
лася нядрэнная сума ў “крыпце”, і я 
якраз планаваў купляць кватэру, але 
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перажываў, як прадаставіць справаз-
дачу падатковай. Цяпер змагу траціць 
заробленае спакойна. 

Акрамя грамадзян, свабоду атры-
малі і кампаніі. Дзякуючы дэкрэту ў 
нас могуць з’явіцца майнінгавыя фір-
мы, крыптаабменнікі, крыптабіржы 
— але толькі ў рамках Парка высокіх 
тэхналогій. Мы сталі першай дзяржа-
вай, дзе аперацыі з крыптавалютамі 
комплексна ўрэгуляваныя законам. 
Адсюль асаблівая цікавасць з боку 
замежных інвестараў. Міхаіл Кей-
зераў, дырэктар віцебскага інкубатара 
малога прадпрымальніцтва “Закон 
і парадак”, гаворыць, што ў студзені 
здарыўся сапраўдны бум зваротаў:

— Да нас пайшлі запыты з Расіі, 
краін Балтыі. Гэта ўжо працуючыя 
майнінгавыя фірмы плюс 
людзі, якія хочуць стварыць 
такі бізнес з нуля. Бо  цяпер 
вялікая колькасць маладых 
людзей займаецца гэтым 
проста на кватэрах. Цяпер яны 
прыходзяць да нас і з асцярогай 
цікавяцца, як ім легалізавацца і 
перайсці ў інкубатар. 

Адзін з прынцыпаў ПВТ — экс-
тэрытарыяльнасць, гэта значыць 
знаходзіцца фірма можа ў любым 
кутку нашай краіны. У інкубатарах, 
акрамя зручнай пляцоўкі, можна ат-
рымаць і юрыдычную дапамогу — каб 
стаць рэзідэнтам Парка, трэба як міні-
мум зарэгістраваць кампанію ў Белару-
сі, прадставіць бізнес-план ды іншыя 
дакументы. Міхаіл Кейзераў прагна-
зуе, што ў перспектыве цікавасць да 
майнінгу ў нас можа вырасці:

— Здабытчыкам вірт уальных 
грошай неабходна вялікая колькасць 
электраэнергіі. Вось, напрыклад, буй-
ной расійскай фірме, якую мы нядаў-
на зарэгістравалі, патрэбны 1 мегават. 
Так што з увядзеннем у эксплуатацыю 
БелАЭС і зніжэннем кошту электра-
энергіі гэта будзе вельмі запатраба-
вана. Акрамя здабычы віртуальных 
грошай, актуальная тэма — гандаль і 
абмен лічбавых манет. Капіталізацыя 
рынку крыптавалют ацэньваецца 
прыкладна ў 400 мільярдаў долараў 
— вялікія грошы, частка якіх магла 
б праходзіць праз нашу краіну. Да 
прыкладу, жаданне стаць рэзідэнтам 
ПВТ ужо выказала крыптабіржа Bitex-
book: так яна плануе легалізавацца ў 
краінах ЕАЭС і ўмацаваць пазіцыі на 
міжнародных рынках. 

Больш за тое, у нас ужо пачалі 
рыхтаваць кадры для гандлю анлайн-
валютай — у БНТУ і ў Гомельскім 
дзяржаўным універсітэце імя Ска-
рыны. Скептыкі ўколюць: у пачатку 
года курс біткоіна істотна прасеў, гэта 
няйначай як піраміда, якая неўзабаве 
абваліцца. Але Леанід Жаўтанога, 
прафесар, загадчык кафедры аргані-
зацыі і аналізу прадпрымальніцкіх 
працэсаў БНТУ, перакананы: гаворка 
ідзе не пра махлярскія схемы, а пра 
рынак. І вельмі перспектыўны:

— Біткоін набыў усе атрыбуты 
лічбавага золата. Каштоўны метал 
таргуецца на ф’ючарсных рынках, 
біткоін з нядаўніх часоў таксама. 
Золата знаходзіцца, як правіла, у схо-
вішчах цэнтрабанкаў і выкарыстоў-

ваецца для золатавалютных рэзерваў. 
Біткоін жа ў вялікіх аб’ёмах ляжыць у 
электронных кашальках. Працягваем 
аналогію: дзякуючы ф’ючарснаму 
рынку сёння можна прадаць або 
купіць золата, якое яшчэ не здабылі. 
Тое ж і з галоўнай крыптавалютай. 
Але самы важны момант — узаемасу-
вязь кошту золата і біткоіна. Попыт 
на каштоўны метал чаму ёсць? Рынак 
у яго верыць, хоць зліткі як ляжалі ў 
банках, так і ляжаць. Астатняе — рэ-
флексіўная сувязь паміж самім зола-
там і попытам на яго. Тое ж цяпер і з 
біткоінам.

З легалізацыяй крыптавалют для 
нас адкрываюцца вялікія перспек-
тывы. Мы можам не проста стаць 
цэнтрам эмісіі анлайн-грошай, але і 

буйной гандлёвай пляцоўкай, упэў-
нены прафесар:

— Нам трэба арганізаваць крып-
таплатформы пад юрысдыкцыяй на-
шай краіны: стварыць своеасаблівы 
беларускі Ганконг. Гэта дасць істотны 
прыток капіталу плюс такія пляцоўкі 
будуць зарабляць рэальныя грошы ў 
выглядзе камісій. 

Зрэшты, аддавацца марам пра 
светлую лічбавую будучыню трэба 
акуратна. Нядаўна дырэктар Еўра-
пола Роб Уэйнрайт агучыў лічбы: на 
тэрыторыі Еўрасаюза з дапамогай 
крыптавалют адмыта каля 4,1-5,5 
мільярда долараў. Сітуацыя ўсклад-
няецца тым, што нават пры выяўлен-
ні незаконных пераво-
даў замарозіць гэтыя 
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Міхаіл Кейзер, дырэктар віцебскага інкубатара малога 
прадпрымальніцтва “Закон і парадак”, прагназуе, што ў перспектыве 

цікавасць да майнінгу у нас можа вырасці:
Акрамя здабычы віртуальных грошай, актуальная 
тэма — гандаль і абмен лічбавых манет. 
Капіталізацыя рынку крыптавалют ацэньваецца 
прыкладна ў 400 мільярдаў долараў — вялікія 
грошы, частка якіх магла б праходзіць праз нашу 
краіну. Да прыкладу, жаданне стаць рэзідэнтам 
ПВТ ужо выказала крыптабіржа Bitexbook:  
так яна плануе легалізавацца ў краінах ЕАЭС  
і ўмацаваць пазіцыі на міжнародных рынках
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грошы, як у выпадку з 
банкамі, немагчыма. 

Ці не сутыкнёмся мы тут з прабле-
мамі? Андрэй Карпунін, старшыня 
Клуба фінансавых дырэктараў, упэў-
нены, што наша краіна не стане цэн-
трам адмывання злачынных даходаў:

— Для гэтага ў нас ёсць адпавед-
нае нацыянальнае заканадаўства. 
Яно суадносіцца з амерыканскімі і 
еўрапейскімі нарматыўнымі акта-
мі. Паралельна ідзе краінавы абмен 
інфармацыяй для процідзеяння ўхі-
ленню ад выплаты падаткаў. Калі мы 
не будзем прытрымлівацца гэтых па-
трабаванняў, да нас будуць прымацца 
жорсткія меры. Але мы вельмі дыс-
цыплінаваная краіна. Перакананы, у 
нас будзе кантроль у рамках усіх пры-
нятых заканадаўчых працэдур.  Іншае 
пытанне, крыптавалюты — новая 
з’ява. Многія краіны пакуль толькі 
думаюць, забараніць іх ці дазволіць. 
Мы ж пайшлі наперад. 

А значыць, нам прыйдзецца ў ліку 
першых распрацоўваць методыкі 
кантролю. 

Хоць нам ёсць што падгледзець і ў 
замежнай практыцы. Адвакат, кірую-
чы партнёр міжнароднай калегіі ад-
вакатаў “Лявант і партнёры” Мацвей 
Лявант гаворыць, што ў многіх краі-
нах, напрыклад, у Японіі і ў Швейца-
рыі, сістэмы абароны ад адмывання 

грошай і фінансавання тэрарызму 
ўжо існуюць:

— Яшчэ на стадыі рэгістрацыі на 
біржы прымяняецца ідэнтыфікацыя 
карыстальніка. У Швейцарыі кліент 
працуе з банкам праз брокера: той пра-
водзіць усе працэдуры ідэнтыфікацыі, 
а праз банк праходзяць фінансавыя 
патокі ўжо ідэнтыфікаванага кліента. 

Дарэчы, наш Нацыянальны банк 
распрацаваў праект пастановы, нормы 
якога дазволяць мінімізаваць рызыку 
ўцягвання банкаў у правядзенне падаз-
роных аперацый кліентаў і абараніць 
інтарэсы грамадзян пры правядзенні 
аперацый з лічбавымі знакамі. У да-
кладзе, апублікаваным у “Банкаўскім 
весніку”, намеснік Старшыні Праў-
лення Нацыянальнага банка Беларусі 
Сяргей Калечыц піша:

— Банк павінен надаваць такім 
кліентам павышаную ўвагу. Ён павінен 
праводзіць пашыраныя працэдуры 
ідэнтыфікацыі, часцей абнаўляць і ве-
рыфікаваць ідэнтыфікацыйныя дадзе-
ныя, праводзіць маніторынг аперацый 
у рэжыме бягучага кантролю. 

Дэкрэт № 8 — толькі пачатак доў-
гага шляху. Давядзецца прапрацаваць 
розныя дэталі і нюансы. Тут важна 
дзейнічаць вельмі дакладна і акуратна. 
Быць у ліку першых заўсёды складана. 
Але наганяць разрыў яшчэ цяжэй.

Валерыя Гаўрушава

Вялікабрытанія. тут крып-
тавалюты разглядаюцца як 
замежная валюта або пры-
ватныя грошы. Здзелкі з імі 
абкладаюцца адпаведнымі 
падаткамі. 

Эстонія. У Эстоніі крыпта-
валюты лічацца альтэрнатыў-
 ным сродкам плацяжу. Для 
здзяйснення з імі любой ган-
длёвай аперацыі неабходна 
прайсці працэдуру ідэнтыфі-
кацыі.

кітай.  Лічбавыя валюты 
тут разглядаюцца як вірту-
альны тавар. Аперацыі паміж 
грамадзянамі не абмежава-
ны. А вось на ICO дзейнічае 
забарона, акрамя таго,  з 
восені закрыты ўсе крыпта-
валютныя біржы, плануецца 
заблакіраваць доступ і да за-
межных пляцовак.

казахстан. Прававы статус 
крыптавалют не вызначаны. 
Майнеры павінны плаціць 
падаходны падатак 10%. 









Факты
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менш папер — 
ГУсцейшы лес
Эра лічбавай эканомікі непазбежная. 
І акунёмся мы ў яе, мяркуючы па ўсім, 
значна раней, чым можна чакаць. 

Э
ксперты прагназуюць, 
што праз пару-тройку 
дзесяцігоддзяў інтэр-
нэт-тэхналогіі стануць 
важнейшымі за нафту. 
А такія экзатычныя 
пакуль яшчэ паняцці, 
як біткоін ці блокчэйн, 

стануць звычайнымі. У гэтым сэнсе дэк-
рэт аб лічбавізацыі эканомікі разлічаны 
не толькі на айцішнікаў. Старшыня Праў-
лення Нацбанка Павел Калаур бачыць у 
ім плюсы і для банкаўскага асяроддзя: 

— Мы не проста гатовыя ўспры-
маць навіны, але ўжо некаторыя з іх 
апрабуем. У банкаўскай сістэме ёсць 
два праекты, заснаваныя на тэхналогіі 
блокчэйн. Вядома, гэта эксперымен-
тальныя праекты. Найбольш цікавыя 
вынікі могуць быць у сферы прадуктаў, 
выкарыстаных у гандлёвым фінанса-
ванні. Безумоўна, будзем напрацоўваць 
новыя праекты і па іншых напрамках. 

Рэальнасцю для Нацбанка стаў і 
электронны дакументаабарот. Павел 
Калаур прывёў цікавы факт: 

— Мы падлічылі: толькі за адзін 
год зэканомілі 600 дрэў. Цяпер уявіце 
ў маштабах краіны, якая гэта эканомія. 
Калі да гэтага яшчэ дадаць робатаў, 
праграмныя прадукты, што дазва-
ляюць паўторныя аперацыі рабіць у 
аўтаматычным рэжыме, мы вызваляем 
вельмі шмат людзей, якія займаюцца 

непрадукцыйнай работай. Усё больш 
будуць запатрабаваныя спецыялісты, 
якія валодаюць сучаснымі ведамі. 

А вось да крыптавалют у галоўнага 
банкіра краіны адносіны неадназнач-
ныя: 

— Гэта валацільны актыў, не вельмі 
зручны для разлікаў. Камусьці цікава 
купіць або намайніць крыптавалюту, ат-
рымаць вынік. Але за адну ноч цана можа 
моцна падняцца, можа моцна апусціцца. 
Хто хоча гуляцца, няхай гуляецца. Калі 
мы гаворым пра нейкую нацыянальную 
крыптавалюту, то адносіны цэн-
тральных банкаў да гэтага не са-
мыя пазітыўныя. На тэрыторыі 
краіны трэба выкарыстоў-
ваць выключна свой закон-
ны плацежны сродак. Дэкрэт 
дазваляе ўдзельнікам Парка 
высокіх тэхналогій прымяняць 
крыптавалюты ў міжнарод-
ных здзелках. Да гэтага мы 
ставімся нармальна. 

 э  ксперты лічаць
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ТэхналоГіі 
набіраюць 
моц,
Альбо ЯК 
стВАрАеццА 
ДэтАлёВАЯ  
3D-КАртА 
КрАіны
Надзяваю на нос 3D-акуляры. І ўпершыню ў жыцці раблю гэта не для прагляду кіно. Камп’ютарная 
карцінка на экране тут жа набывае дакладнасць і аб’ём — адчуванне, што перада мною макет, кожную 
выпукласць на якім можна намацаць рукамі. Гэта фрагмент 3D-карты, створанай супрацоўнікамі 
аэрафотагеадэзічнага прадпрыемства “БелПСХАГІ”, а я — адзін з нямногіх шчасліўчыкаў, якім давялося 
яе ўбачыць. Зрэшты, зусім хутка элементы карты могуць стаць даступнымі шырокаму карыстальніку 
абсалютна бясплатна, як, напрыклад, віртуальны тур па адным з куткоў Мінска. Але ў маштабным 
выкананні — гэта перспектыва будучыні. Затое ўжо сёлета на базе прадпрыемства створаць Цэнтр  
па апрацоўцы і прадастаўленні дадзеных дыстанцыйнага зандавання Зямлі (ДЗЗ).  

Без фотаграметрыстаў 
нікуды

Абрэвіятурай ДЗЗ сёння ўжо мала 
каго здзівіш — за апошняе дзеся-
 цігоддзе яна трывала ўвайшла ў лек-
сікон, ды і арганізацый, якія выкон-
ваюць гэтыя задачы, нямала. Аднак 
БелПСХАГІ адрозніваецца ад іх тым, 
што працуе адразу з трыма сегментамі: 
са здымкамі, зробленымі з касмічнай 
арбіты, а таксама з пілатуемых і беспі-

лотных апаратаў. У нейкай меры яны 
дапаўняюць адзін аднаго. Дадзеныя з 
розных крыніц “нанізваюцца” адзін на 
аднаго як пацеркі, што ў залежнасці ад 
неабходнасці дазваляе або паменшыць, 
або павялічыць карцінку да максімуму 
і разгледзець яе ў дэталях. 

— Пілатуемай аэрафотаздымкай 
у краіне апроч БелПСХАГІ ніхто не 
займаецца, — расказвае дырэктар 
прадпрыемства Алег Баліцкі. — Уні-
кальнасць кампаніі яшчэ і ў тым, што 

тут захаваліся свае фотаграметрысты, 
асноўная задача якіх — апрацоўка 
дадзеных ДЗЗ. Але каб іх работа была 
якаснай, не менш важныя якасныя 
здымкі ў высокай разрознасці. Для гэ-
тага тут ёсць самая сучасная лічбавая 
сканіруючая камера. Толькі за мінулы 
год з самалёта знялі больш за 40 тысяч 
квадратных кіламетраў тэрыторыі Бе-
ларусі — амаль пятую частку краіны! 

Мінулы год быў багаты і на іншыя 
падзеі. Напрыклад, у  2017-м быў пад-
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 IT  –падарожжы

пісаны дагавор аб тым, што прадпры-
емства будзе выкарыстоўваць здымкі 
са спадарожніка БКА. А яшчэ летась у 
БелПСХАГІ з’явіўся свой беспілотнік 
“Геаскан 201”. І самыя падрабязныя 
фота, якія сёння мае прадпрыемства, 
заслуга менавіта гэтага апарата. Але ж 
спачатку ў мэтазгоднасці яго закупкі 
былі сумненні, успамінае Алег Міка-
лаевіч:

— Адна справа — аматарскія 
здымкі, іншая — прафесійныя. Ведаю, 
што многія арганізацыі — і дарожнікі, 
і леснікі — БЛА закупілі, а па факце 
жаданага выніку атрымаць не змаглі і 
зноў прыйшлі да нас. Таму і мы адно-
сіліся да гэтага напрамку з некаторым 
скепсісам. Але калі мы апрацавалі 
першую здымку, зразумелі: усё атры-
малася. Наш досвед, мноства якаснай 
інфармацыі і магчымасці яе прадас-
таўляць — усё гэта падштурхнула нас 
да ідэі стварыць Цэнтр па апрацоўцы і 
прадастаўленні дадзеных дыстанцый-
нага зандавання Зямлі. 

каб атрымаць брак, 
паднімацца  
ў  паветра  няма  сэнсу

Аператар Віктар Баветаў дэман-
струе нам беспілотнік, на борце якога 
ўстаноўлены дзве камеры — звычайная 
і спектральная. На першы погляд аса-
блівага ўражання яны не выклікаюць. 
Зрэшты, і самі супрацоўнікі  жар-
туюць, маўляў, нас часам папракаюць: 
што гэта за “Зеніты” вы на яго ўстана-
вілі! Вядома, на фоне 40-кілаграмовай 
“Лейкі”, якую выкарыстоўваюць для 
здымкі з борта самалёта 
Cessna 402, яны выгля-
даюць надзвычай проста. 
Хоць задачы выконваюць 
не менш складаныя.  

Сам Віктар ведае пра “Лейку” і аэра-
фотаздымку ўсё або амаль усё, паколь-
кі за шэсць гадоў работы налятаў каля 
500 гадзін. Хоць і не сам за штурвалам 
сядзеў, а толькі побач з пілотам. Палё-
таў ён не баіцца, ды і, паводле яго слоў, 
асаблівых НЗ за яго практыку не было 
— здымка вядзецца толькі ў ідэальнае 
надвор’е, інакш нельга, бо добрага 
здымка не будзе. А каб атрымаць брак, 
паднімацца ў паветра няма сэнсу, ды 
і задавальненне дарагое — авіяборты 
прадпрыемства пакуль арандуе. Хоць 
у планах на гэты год стаіць набыццё 
ўласнага самалёта. Прычым, прасвят-
ляе Алег Баліцкі, зусім маленькі для 

здымкі не прыгодны — ён будзе няў-
стойлівым. А вось той жа васьмімесны 
Cessna 402 — у самы раз. 

свой  Google  Map
Услед за ідэяй стварэння Цэнтра 

прыйшла і іншая — стварыць свой 
інтэрнэт-рэсурс, па прынцыпе Google 
Map, які апошнім часам у шырокіх 
мас асацыюецца з картамі, у тым ліку 
аб’ёмнымі. Толькі вось розніца гэтага 
і рэсурсу БелПСХАГІ ў рознай якасці 
дакладнасці здымкаў,  дэманструе кар-
ту галоўны інжынер прадпрыемства 
Віталь Галавачоў: 

— У Google Map няма такой да-
кладнасці, як у нас, зрэшты, там ніхто 
такой задачы і не ставіў. Мы ж гэта 
робім прафесійна. Дакладнасць пры-
вязкі кожнага пункта ў нас — 30 сан-
тыметраў, у той час як іншыя сэрвісы 
памыляюцца аж да некалькіх метраў. А 
на нашых кадрах з беспілотнікаў мож-
на пры жаданні на градцы колькасць 
моркваў пералічыць. Гэта значыць на 
нашым інфармацыйным інтэрнэт-рэ-
сурсе можна будзе атрымаць даклад-
ныя карты самай рознай разрознасці. 
У залежнасці ад патрэбнасці кары-
стальніка мы створым бясплатную і 
платную версіі. 

Паводле слоў Віталя Галавачова, 
інтэрнэт-рэсурс будзе мець магчы-
масць зваротнай сувязі. Гэта значыць 
пры неабходнасці заказчык зможа 
звязацца са спецыялістамі, каб сфар-
муляваць заказ. Скажам, па адным з 
перспектыўных у краіне напрамкаў 
— дакладным земляробстве:

назіранне з зямлі, для вялікага кола 
задач. 

Дарэчы, некаторыя элементы бу-
дучага сэрвісу ўжо працуюць у шэрагу 
пілотных праектаў, пералічвае Алег 
Баліцкі: 

— Напрыклад, на базе нашай га-
лаўной арганізацыі “Белгіпразем” ёсць 
Геапартал, якім карыстаецца вялікае 
мноства арганізацый. Прадастаўляем 
ім нашу здымку як падкладку для карт, 
робячы такім чынам выявы аб’ёмнымі 
і больш рэалістычнымі. Будзем рыхта-
ваць карту з разрознасцю не меншай 
за 30 сантыметраў, каб чалавек без 
праблем змог знайсці сваю мясцовасць 
і нават дрэва, якое плануюць спіла-
ваць, і адзначыць праблемную зону.  
Працуем пакуль у тэставым рэжыме. 

Што ж датычыцца карт у 3D, на 
думку Алега Баліцкага, яшчэ не ўсе 
спажыўцы да іх гатовыя. Гэта хутчэй 
справа няхай і бліжэйшай, але буду-
 чыні. Тым не менш прадпрыемства 
гэтую ідэю гатова рэалізоўваць:

— Зробім некамерцыйны праект, 
напрыклад, віртуальную экскурсію па 
якім-небудзь кутку Мінска, даступ-
ную для шырокага спажыўца. А далей, 
спадзяёмся, нашу ідэю “рассмакуюць” 
і ў арганізацыях.

Вераніка Арцем’ева

— Аграномы змогуць падклю-
чыцца да нашага сэрвісу і даць 
заяўку на здымку пэўных палёў 
з зададзенай перыядычнасцю. 
Вядома, вынік будзе залежаць не 
толькі ад нас, але і ад саміх работ-
нікаў, ад выкарыстанай тэхнікі. 
Тым не менш наша інфармацыя 
пакажа сітуацыю ў дынаміцы. 
Здымка дасць магчымасць выяў-
 ляць таксама бесгаспадарныя 
землі, забалочаныя, звалкі. Сёння 
гэта куды больш эканамічна, чым 

БелПСХАГі 
працуе адразу 

з трыма 
сегментамі — 

здымкамі з 
космасу, з 

пілатуемых і 
беспілотных 

апаратаў
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сакрэТы 
раўнаваГі

М
ед ы ц ы н с к а я 
с т а т ы с т ы -
к а  ф і к с у е 
т р ы в о ж н ы я 
т э н д э н ц ы і . 
А к а з в а е ц ц а , 
с п ы н е н н е 
дыхання ў сне 

— каварная хвароба, прычым вельмі 
распаўсюджаная. Гэты дыягназ — на 
мове медыкаў “абструктыўнае апноэ” 
— да 60-ці гадоў, паводле слоў доктара 
медыцынскіх навук Жанны Калядзіч, 
якая займаецца гэтай праблемай, ста-
вяць прыкладна кожнаму пятаму жы-
хару ў заходнееўрапейскіх краінах. І ў 
Беларусі такіх людзей нямала.

Чаму ўзнікае гэтая праблема і як 
дапамагчы тым, хто трапляе ў групу 
рызыкі? На гэтыя ды іншыя пытанні 
мы спрабуем знайсці адказы, гутарачы 
з акадэмікам Уладзімірам Кульчыцкім 
— ён, нагадаем, вядомы фізіёлаг, на-
меснік дырэктара па навуковай рабо-
це Інстытута фізіялогіі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі.

— Нашы калегі ўжо пісалі, што 
беларускія навукоўцы-фізіёлагі 
разам з медыкамі займаюцца, у 
прыватнасці, праблемай спынення 

дыхання ў сне. Раскажыце пра гэта 
падрабязней.

— Над праблемай спынення дыхан-
ня на выдыху ў сне мы працуем разам 
з Жаннай Калядзіч, урачом-оталарын-
голагам вышэйшай катэгорыі. Спачат-
ку вялі эксперыментальную работу на 
жывёлах, потым у Міністэрстве аховы 
здароўя аформілі сумесны праект. 
Нашы фундаментальныя даследаванні 
спатрэбіліся, каб па методыцы, якую 
мы распрацавалі, вызначаць: хто з 
пацыентаў з праблемамі парушэння 
сну мае вялікую рызыку ў сне пайсці 
з жыцця падчас працяглага спынення 
дыхання. Сутнасць методыкі даволі 
простая.

— Але ж так, як гаворыцца, і бы-
вае: усё геніяльнае — проста...

— Мы прыдумалі методыку ў экс-
перыментах з аспірантам Таццянай Ся-
менік-Філіповіч. Выкарыстоўваючы, 
безумоўна, веды і досвед з падручнікаў. 
Зыходзілі з таго, што ў здаровага чала-
века існуе баланс паміж вылучэннем 
вуглякіслага газу і паглынаннем кісла-
роду. А калі гэты баланс парушаецца, 
з’яўляецца задышка, гэта значыць па-
вялічваецца частата і глыбіня дыхан-
ня. Гэта мы можам назіраць, скажам, 

хутка паднімаючыся, на сёмы паверх. 
Што адбываецца? У артэрыяльных 
сасудах ёсць такія рэцэптары, якія 
падалі сігнал пра няхватку кіслароду, і 
арганізм “прыняў меры”. Найбольшая 
шчыльнасць гэтых так званых хема-
рэцэптараў знаходзіцца ў вобласці 
раздвойвання сонных артэрый. Дарэ-
чы, у свой час навукоўцы Нобелеўскую 
прэмію атрымалі за адкрыццё гэтага 
цельца, якое называюць каратыдным. 
Якраз яно рэагуе імгненна на няхватку 
кіслароду ў арганізме.

— Давайце ўдакладнім: калі звы-
чайна такое здараецца?

— Пастаянна. Па сутнасці, увесь 
час гэтыя біядатчыкі напагатове. Бо, 
як вядома, калі ў арганізме ідуць мета-
балічныя працэсы, то кісларод паглы-
наецца, а вуглякіслы газ вылучаецца. 
І калі вуглякіслага газу вылучаецца 
шмат, то ў спецыялістаў гэта назы-
ваецца гіперкапнія, а калі зніжаецца 
ўзровень кіслароду — гіпаксія. І тое, і 
другое — дрэнна: арганізму, паўтару-
ся, патрэбны баланс, раўнавага. Таму ў 
працэсе эвалюцыі так атрымалася, што 
для рэагавання на павялічанае ўтры-
маннне кіслароду Прырода размясціла 
рэцэптары і ў крывяносных сасудах, і 

 э  ўрыка!

Беларускія медыкі сумесна з навукоўцамі распрацавалі  
ноу-хау, якое робіць жыццё чалавека больш камфортным
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ў самім мозгу — тым органе, які най-
больш пакутуе і ад лішку кіслароду, 
і ад яго недахопу. Менавіта ў мозгу 
ёсць вельмі адчувальныя рэцэптары, 
якія рэагуюць на лішак вуглякіслага 
газу. Яны, мы ведаем, 
размешчаны ў ствале 
галаўнога мозга на мяжы 
са спінным мозгам. Мена-
віта ў гэтым участку мозга 
знаходзяцца жыццёва важ-
ныя цэнтры — дыхальны і 
сардэчна-сасудзісты. 

— Гэта значыць і датчык, 
які сігналізуе аб праблеме, і 
механізм яе ўстаранення — як 
адно цэлае працуюць?

— Ну, прынамсі, інфармацыя 
апрацоўваецца імгненна — каб ды-
хальны цэнтр аператыўна спрацоў-
ваў. Цяпер — самае цікавае, што трэба 
мець на ўвазе. Калі зніжана па нейкай 
прычыне адчувальнасць рэцэптараў 
да вуглякіслага газу, то “дэфектныя” 
рэцэптары не адрэагуюць на яго лішак. 
Кісларод будзе расходвацца, у тканках 
пачне развівацца гіпаксія, а ў такіх 
умовах нейронам жыццёва важных, 
гэта значыць, вітальных цэнтраў цяж-
ка выконваць прывычныя функцыі. 

Адна справа, калі чалавек не спіць. 
А калі спіць? У нас жа тады няма ўс-
вядомленай рэгуляцыі дыхання, пра-
 цягласць выдыху можа павялічвацца 
аж да працяглага, на некалькі хвілін, 

спынення дыхання.Так што корань 
праблемы — у “няспраўнасці” рэцэп-
тараў, рэгулятараў, сувязяў паміж імі. 
На гэтым неспрыяльным фоне і можа 
развівацца працяглае спыненне ды-
хання, што часам заканчваецца смер-
цю падчас сну.

— У стане няспання мы сваё ды-
ханне кантралюем…

— Калі мы не спім, то можам 
адчуць, што нам чамусьці не хапае 
паветра, і тады свядома пачынаем 

глыбей дыхаць. А ў сне ўспомніць пра 
дыханне атрымліваецца не заўсёды. 
Дык вось, сутнасць нашай работы: 
мы навучыліся менавіта падчас няс-
пання выяўляць у людзей парушэнне 
балансу, адчувальнасці хемарэцэп-
тараў да гіпаксіі. Цяпер методыка, 

 э  ўрыка!

Методыка здаровага сну, распрацаваная  
ў Інстытуце фізіялогіі Акадэміі навук, 
укаранёна доктарам медыцынскіх навук, 
урачом-оталарынголагам вышэйшай 
катэгорыі Жаннай Калядзіч у 
Рэспубліканскім навукова-практычным 
цэнтры отарыналарынгалогіі 
Міністэрства аховы здароўя Беларусі

Жанна Калядзіч, аўтар методыкі
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распрацаваная ў нашым інстытуце, 
укаранёна Жаннай Калядзіч 
у Рэспубліканскім навуко-
ва-практычным цэнтры 
отарыналарынгалогіі 
Міністэрства аховы 
здар оўя.  Дар эчы, 
атрыманыя вынікі 
сталі фрагментам 
доктарскай дысерта-
цыі, якую Жанна  пас-
пяхова абараніла.

 — Відаць, сі-
туацыі раптоў-
най смерці падчас 
сну і падштур-
хнулі навукоўцаў 
да супрацоўніцтва 
з клініцыстамі?

— Так і было. Нас у 
першую чаргу цікавілі 
пацыенты з названага 
цэнтра з сіндромам 
а б с т р у к т ы ў н а г а 
апноэ ў сне. У іх па 
розных прычынах 
развіваецца звужэнне па-
ветраносных шляхоў. Мы рас-
працавалі тэст: пацыент дыхаў 
у замкнёнай сістэме, запоў-
ненай кіслародам. Дарэчы, калі 
ёсць лішак кіслароду ў паветры, якое 
ўдыхаецца, то ў нас адбываецца функ-
цыянальная блакада хемарэцэптараў, 
якія рэагуюць на яго недахоп. А ў зам-
кнёнай сістэме пачынае назапашвацца 
вуглякіслы газ. Адны хемарэцэптары 
“выключаны”, а тыя, што ў мозгу, якія 
рэагуюць на лішак вуглякіслага газу, 
павінны адрэагаваць на гіперкапнічны 
стымул. А што калі ў іх гэтая здоль-
насць паніжана, адсутнічае? Арганізм 
не адрэагуе на праблему. Гэтак жа і 
падчас сну ў такога пацыента, калі 
дыханне спыніцца, то не “спрацуюць” 
своечасова патрэбныя рэцэптары. А 
гэта ўжо ўмовы, якія фатальныя для 
чалавека.

— Што рабіць далей з такімі аса-
блівасцямі арганізма, як жыць?

— Ніхто ў свеце пакуль не пры-
д у маў,  як  а дна віць  пару ша н у ю 
адчувальнасць хемарэцэптараў да 
вуглякіслага газу. Таму цяпер адзін 
са спосабаў тэрапіі — спецыяльна 
распрацаваныя кампактныя ўстрой-
ствы. Яны забяспечваюць пастаяннае 
стабільнае дыханне пацыентаў пад-
час сну. У свеце выпускаецца вялікая 
колькасць розных мадэляў такіх 

у с т р о й с т в а ў . На ш а  м е т о -
дыка дапамагае выявіць пацыен-
таў, якім яны вельмі неабходныя. 
Спадзяюся, канструктары створаць 
айчынны ўзор такога прыбора — ён 
будзе запатрабаваны.

— Цяпер ужо можна недзе прайсці 
той тэст, пра які вы гаворыце?

— Яшчэ не ўсюды. Брэсцкі гарадскі 
аддзел аховы здароўя і Савет дэпутатаў 
праявілі ініцыятыву, рэальны клопат 
пра лёс пацыентаў, якія пакутуюць на 
сіндром абструктыўнага апноэ ў сне. 
І ўжо ёсць у іх дамовы з Рэспублі-
канскім навукова-практычным цэн-
трам, з’явілася магчымасць абучыць 
урачоў, каб яны ўмелі гэтую прабле-
му вызначаць па нашай методыцы. 
Нагадаю: Жанна Калядзіч абараніла 
доктарскую па праблеме дыягностыкі 
і тэрапіі абструктыўнага апноэ ў сне. 
Праблема па-ранейшаму актуальная, і 
мы спадзяёмся, што будзе на методыку 
попыт ва ўстановах аховы здароўя: як 
у Беларусі, так і за мяжой. 

— А прыборы для тэста патрэб-
ныя?

— Так, мы выкарыстоўваем тое, 
што ўжо прадаецца, крыху перара-
бляючы і адаптуючы да задач даследа-
вання — гэта займае паўдня. Асноўная 
задача: дакладна вымераць у выдыхае-
мым паветры ўтрыманне вуглякіслага 
газу і кіслароду.

— Па вашай мето-
дыцы, як мы зразумелі, 
можна вызначыць лю-
 дзей, якія ўваходзяць у 
групу рызыкі. А далей 

— толькі дыхаць у сне з 
устройствам? Або можна 
рабіць нейкую аперацыю, 
падпраўляючы, напры-
клад, паднябенне?

— Аперацыю на ды-
хальным цэнтры ніяк 

н е  з р о б і ш  —  г э т а 
стройная нейронная 
сетка. У свеце нічога, 
каб дыхальны цэнтр 
з амяніць,  не  пры-

думана. Аднак ёсць, 
паў т аруся ,  а пар аты 

штучнага дыхання. Дарэ-
чы, а праблемы з залішнім 
памерам язычка мяккага 
паднябення — гэта іншае. 

З ёй паспяхова спраўляюцца 
спецыялісты отарыналарын-

голагі нашай краіны і замежныя 
калегі.
— Людзі з астмай у гэтай жа гру-

пе рызыкі?
— Скажам так: у суседняй, таму 

што гэта некалькі іншая праблема. 
Калі зніжана адчувальнасць рэцэп-
тараў у мозгу — ніякія маніпуляцыі 
з паветраноснымі шляхамі праблему 
не вырашаць. Дапамогуць партатыў-
 ныя апараты штучнай вентыляцыі. 
Мы іх не рэкламуем — проста раім. 
На карысць: гэта ж пытанне жыцця і 
смерці. Спадзяюся, яны хутка будуць 
выпускацца і ў Беларусі. 

— Так што ж: калі ёсць праблемы 
з біядатчыкамі, то давядзецца на-
бываць апараты?

— Настойваць не буду. Для пацы-
ента, вядома, ёсць выбар — як у рускай 
рулетцы. Можна жыць доўга, а можна 
і аднойчы раптам пакінуць гэты свет 
падчас сну. Такое, на жаль, здараецца 
часам сярод фактычна поўнага зда-
роўя: толькі адчувальнасць рэцэптараў 
зніжана да гіперкапніі. На мой погляд, 
лепш усё ж выкарыстоўваць партатыў-
 ны апарат па начах для прафілактыкі, 
калі ў кагосьці ўстаноўлена зніжаная 
адчувальнасць да вуглякіслага газу.

* * *
— Уладзімір Адамавіч, як намес-

нік дырэктара інстытута па наву-
ковай рабоце вы займаецеся і іншымі 
праблемамі?
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— Зразумела. Навуковая тэматыка 
ў супрацоўнікаў інстытута розная. 
Раней я быў загадчыкам лабараторыі 
нейрафізіялогіі, якой цяпер кіруе 
Святлана Пашкевіч. Яна разумніца 
і таленавіты дактарант. Праводжу 
сумесныя даследаванні з аспірантамі 
і дактарантамі, замежнымі калегамі: 
Расія, Украіна, Літва, Сербія, Польш-
ча, Чэхія, Бельгія, Германія, Францыя, 
ЗША. Як па ствалавых клетках, так 
і па іншых праблемах. У інстытуце 
нашым ёсць 7 лабараторый, розных 
тэматычных напрамкаў. Там право-
дзім эксперыментальны аналіз патала-
гічных працэсаў асноўных сацыяльна 
значных захворванняў. Напрыклад, 
член-карэспандэнт Іосіф 
Залуцкі — дырэктар наша-
га інстытута, і ён жа з’яў-
ляецца вядучым навукоўцам 
у Беларусі і за мяжой у галіне 
эксперыментальнай і клінічнай 
анкалогіі. Паспявае не толькі 
паспяхова кіраваць акадэмічным 
інстытутам, але і прадуктыўна 
займацца даследаваннем меха-
нізмаў развіцця новаўтварэнняў. 
Праводзіць пошукі новых спосабаў 
ранняй дыягностыкі раку з дапамогай 
метаду камбінацыйнага рассейвання. 
Ёсць у інстытуце лабараторыя, якую 
сфарміравала Тамара Лукашэнка: там 
займаюцца праблемамі фізіялогіі хар-
чавання і спорту. Як уплываюць тыя 
ці іншыя прадукты з мноствам розных 
кансервантаў на арганізм здаровага і 
хворага чалавека? Як дапамагчы спарт-
сменам правільна харчавацца, каб вы-
ходзіць на старты ў найлепшай форме? 
Як заставацца “ў форме”, займаючыся 
паўсядзённай работай каля камп’юта-
ра або знаходзячыся працяглы час за 
абедзенным сталом? На гэтыя пытанні 
там шукаюць адказы

— Дарэчы, наша вядомая біят-
ланістка Дар’я Домрачава яшчэ ў 
2014-м годзе, калі заваёўвала алім-
пійскае золата, добра гаварыла пра 
тых, хто з ёй працуе па пытаннях 
харчавання.

— Вядома, у асноўным супрацоў-
нікі нашы працуюць з будучымі чэм-
піёнамі. Але ж куюцца будучыя пера-
могі паступова — а гэта будуць і нашы 
перамогі. На першым паверсе ў нас 
ёсць шматпрофільная дыягнастычная 
лабараторыя, аснашчаная сучасным 
унікальным абсталяваннем. Супра-
цоўнікі яе праводзяць даследаванні 

па вызначэнні ранніх маркераў хвароб 
вугляводнага абмену — у прыватнас-
ці, дыябету 1 і 2 тыпу. Ужо авалодалі 
метадамі вызначэння скрытых форм 
дыябету, развіцця атэрасклерозу або 
пухліннага працэсу. У такіх даследа-
ваннях вялікая дапамога — дадзеныя, 
атрыманыя супрацоўнікамі Цэнтра 
электроннай і светлавой мікраскапіі. 
Ёсць у нас лабараторыя мадуляцыі 
функцый арганізма, у якой плённа 
працаваў выдатны навуковец, былы 
міністр аховы здароўя Беларусі Ула-
дзімір  Улашчык, які нядаўна пайшоў 
з жыцця. А лабараторыяй кіруе Ала 
Малчанава, яго вучаніца, вельмі захо-
плены малады супрацоўнік, кандыдат 

навук. Там вывучаюць механізмыё 
болевых рэакцый, а таксама рэакцый 
арганізма на тэмпературу, іншыя 
экстрэмальныя фактары. Мы лічым 
важнымі такія даследаванні, стараем-
ся высветліць, як фізічныя фактары 
дапамагаюць спраўляцца з болем, як 
эфектыўней зняць болевы сіндром.

— З прысваеннем звання акадэмі-
ка работы дабавілася?

— Хутчэй — з’явілася больш маг-
чымасцяў, ініцыятывы для заняткаў 
надзённай навуковай работай.

— Вы гаварылі, што ў лабарато-
рыях інстытута вывучаюцца асноў-
ныя сацыяльна значныя захворванні. 
А можа, хто-небудзь з вашых калег 
займаецца і праблемамі здароўя, якія 
ўзнікаюць з-за дэфіцыту ў нашым 
жыцці сонечнага святла? На жаль, 
мы праводзім усё больш часу ў закры-
тых памяшканнях, пры штучным 
асвятленні. Напэўна, гэта не леп-
шым чынам адбіваецца на самаад-
чуванні чалавека? Бо святло само па 

сабе можа быць лячэбным фактарам, 
і ёсць нават святлолячэнне...

— Комплексных даследаванняў 
такога роду мы не праводзілі. У гэтым 
аспекце некалькі гадоў назад паспяхо-
ва выканала дысертацыю Алеся Анці-
пенка, мэтавы аспірант з Магілёўскага 
дзяржуніверсітэта імя А. А. Куляшова. 
Цяпер яна працягвае пачатую ў ла-
бараторыі нейрафізіялогіі інстытута 
работу ва ўніверсітэце Магілёва. 
Гэта, вядома, важна — як для здароўя 
кожнага асобнага чалавека, так і для 
жыцця ўсёй краіны. Бо не сакрэт, што 
нашы настрой, самаадчуванне, пра-
цаздольнасць, прадукцыйнасць працы 
залежаць ад многіх фактараў, нават ад 

надвор’я. Ёсць метэазалежныя людзі, 
ёсць, магчыма, і “святлозалежныя”...

— Можна выказаць здагадку, 
што для такіх фундаментальных 
даследаванняў грошы не заўсёды зна-
ходзяцца — цяпер у пашане прыклад-
ныя навукі…

— Напэўна, у любой краіне запа-
трабаваны фундаментальныя навукі, 
фундаментальныя даследаванні, якія 
завяршаюцца на пэўным этапе атры-
маннем прынцыпова новага выніку, 
які неабходны для распрацоўкі інава-
цыйнага метаду, устройства, сістэмы. 
Да гэтага і трэба імкнуцца. І яшчэ. 
Для беларускіх навукоўцаў мэтазгодна 
засяродзіць намаганні на вырашэнні 
праблем, важных для краіны, у якой 
мы жывём. Якраз на другім З’ездзе 
навукоўцаў Беларусі ў 2017 годзе і аб-
мяркоўвалася, на якіх прарыўных на-
прамках варта засяродзіць навуковы 
пошук. Мяркую, мае калегі “запыты 
часу” добра ведаюць і адчуваюць.

Гутарылі іван і Валянціна Ждановічы

Для беларускіх навукоўцаў мэтазгодна засяродзіць 
намаганні на вырашэнні праблем, важных для 
краіны, у якой мы жывём. Якраз на другім З’ездзе 
вучоных Беларусі ў 2017 годзе і абмяркоўвалася, 
на якіх прарыўных напрамках варта 
засяродзіць навуковы пошук.  
Мяркую, мае калегі “запыты часу” добра 
ведаюць і адчуваюць

 э  ўрыка!
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цікавае падарожжа  
ў свеТ выданняў
Нататкі пра сустрэчы на XXV Мінскай міжнароднай кніжнай 
выставе-кірмашы

 Ч
ым прыцягаль-
ныя па до бныя 
культурныя ася-
родкі? Высокай 
канцэнтрацыяй 
духоўнай энер-
гіі, непаўторнай 
свя точна й  аў-
рай, што пануе 
навокал, а яшчэ 

сустрэчамі-зносінамі. На XXV Мін-
скай міжнароднай кніжнай выста-
ве-кірмашы можна было не толькі 
пабачыць, пагартаць ды набыць кнігі 
з больш чым 30 краін. Тыя, хто меў 
трохі часу, змаглі судакрануцца з куль-
турнымі традыцыямі розных народаў, 
даведацца пра сучасныя сусветныя 
тэндэнцыі ў развіцці пісьменства і 
кнігадруку, атрымаць аўтографы ад 
вядомых аўтараў, паўдзельнічаць у 
прэзентацыях, конкурсах, віктары-
нах… І нават на друкарскім станку, 
зробленым сучаснымі майстрамі на 
ўзор таго, што быў у чэшскай Празе ў 
беларускага першадрукара Францыска 
Скарыны на пачатку ХVІ стагоддзя, 
раздрукаваць сабе ўласнаручна суве-
нір-адбітак на памяць: са Скарынавай 
Бібліі старонку. І, вядома ж, былі на 
выставе-кірмашы сустрэчы з многімі 
цікавымі людзьмі, кнігамі, думкамі, 
малюнкамі, вобразамі.

людміла ПаўлікаваХейдарава з Беларусі 
(злева) і Даяна лазарэвіч з Сербіі на выставе  

сустрэліся ўпершыню

У апошнія гады месцам правядзення 
Мінскай міжнароднай кніжнай выставы-
кірмашу стаў адміністрацыйны комплекс 
па праспекце Пераможцаў, 14 — побач з 
Палацам Незалежнасці, плошчай Дзя-
ржаўнага сцяга. Працавала выстава-
кірмаш сёлета з 28 лютага па 4 сакавіка. 
Як моры ці акіяны бязмежныя і шмата-
блічныя ў розных праявах сваіх якасцяў 
і формаў жыцця, так і мора кніжнае, 
што ўтвараецца штогод у Мінску, цяж-

ка спасцігнуць думкамі, яго не апісаць 
словамі. Прынамсі, калі не мець у моры 
тым арыенціраў. Калі ж выбраць свабод-
нае плаванне сярод стэндаў, аддацца “на 
волю хваляў”, то абавязкова сустрэнеш і 
тыя кнігі, якія ў плыні сённяшняга жыц-
ця табе найбольш цікавыя, і тых людзей, 
якія жывуць-рухаюцца з табою ў адной 
прасторава-часавай, духоўнай, пачуццё-
вай плыні.

Вядома ж, галоўныя арыенціры ў 
“моры” — стэнды краін: іх было на юбі-
лейнай выставе больш за 30. Ужо трады-
цыйна ўдзельнічаюць у мінскай выста-
ве-кірмашы Вялікабрытанія, Германія, 
Італія, Казахстан, Кітай, Польшча, Расія, 
Украіна... І Сербія ў іх ліку: яна сёлета была 
ганаровым госцем на кніжным форуме. 
А Румынія, напрыклад, паўдзельнічала 
ў культурна-гандлёвым праекце ўпер-
шыню. Аб’ёмныя экспазіцыі, цікавыя 
праграмы прэзентацый, аўтограф-сесій, 
творчых сустрэч рабілі ўсе ўдзельнікі. 
Таму й не дзіва, што вялікай — амаль на 
50 старонак — атрымалася праграма 
кніжнага фэсту, арганізатарамі якога вы-
ступілі Міністэрства інфармацыі, Мінскі 
гарвыканкам, прадпрыемствы “Белкніга” 
і “Макбел”.

Нацыянальны стэнд Беларусі меў 
на выставе некалькі пляцовак. На цэн-
тральнай з іх ладзіліся прэзентацыі, у 
спецыяльнай дзіцячай зоне шмат ім-
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прэзаў праходзіла з удзелам дзяцей, а 
ў зоне выдавецтваў свае кнігі, праекты 
прадстаўлялі таксама Саюз пісьменні-
каў Беларусі, Нацыянальная бібліятэка. 
У прыватнасці, знакавай падзеяй на 
выставе-кірмашы стала презентацыя 
шматтомнага факсімільнага выдання 
“Спадчына Францыска Скарыны”.

Вядома ж, вандруючы па 
кніжным моры, сустракаеш у 
ім розных людзей. І ў кожнага 
тут — свой інтарэс. Напрыклад, 
у размове са мной Валеры Ягораў, 
дырэктар кампаніі “Сакрамент-
ІТ”, удакладніў: ён прыглядваецца, 
што і як прэзентуюць айчынныя 
выдавецтвы. Заадно прыкідвае, якімі 
кнігамі, навучальнымі дапаможнікамі 
можна папоўніць створаны спецыя-
лістамі кампаніі адукацыйны інтэрнэт-
рэсурс Мегабук. На ім, дарэчы, выстаў-
лены ўжо многія беларускія школьныя 
падручнікі — такое зроблена ўпершыню 
ў свеце! Беларусы навучыліся рабіць з 
папяровых падручнікаў — мультымедый-
ныя, іх называюць таксама: электронныя. 
На іх старонках ёсць відэафільмы, гучаць 
галасы, а складаныя тэмы па фізіцы, хіміі, 
біялогіі дзякуючы сучасным інтэрнэт-
тэхналогіям значна лягчэй засвойваць 
вучням нават без дапамогі педагогаў. І 
такія падручнікі даступныя цяпер па ўсім 
свеце, з самых розных гаджэтаў.

“Гэтую базу ведаў, створаную на 
заказ Міністэрства адукацыі, маем 
намер удасканальваць, папаўняць, — 
дзеліцца думкамі Валеры Мікалаевіч. 
— Да нас паступаюць вельмі цікавыя 
прапановы: зрабіць, напрыклад, “па-
лічкі” навучальных дапаможнікаў па 
хіміі, фізіцы — каб усё было ў вучняў, 

студэнтаў, ды й навукоўцаў пад рукой. 
Ёсць ідэі наконт таго, як на базе тэх-
налогій, што распрацаваны ў кампаніі 
“Сакрамент-ІТ”, дапамагаць кнігам 
хутчэй знаходзіць чытачоў, а выда-

 вецтвам — больш эфектыўна выкары-
стоўваць свае “рэкламныя” рэсурсы. 
Яшчэ ў нас з Людмілай Паўлікавай-
Хейдаравай ёсць што прапанаваць 
тым, хто наладжвае культурнае супра-
цоўніцтва з Кітаем: шукаем партнёраў, 
каб рэалізаваць вельмі цікавы куль-
турна-паэтычны праект”.

Забягаючы наперад, скажу: падчас 
працы выставы-кірмашу Кітайскі куль-
турны цэнтр у Мінску ладзіў семінар 
“Кітайская літаратура і яе пераклад”. У ім 
паўдзельнічалі госці з розных правінцый 

На XXV Мінскай міжнароднай кніжнай выставе-
кірмашы можна было не толькі пабачыць, 
пагартаць ды набыць кнігі з больш чым  
30 краін. Тыя, хто меў часу, змаглі 
судакрануцца з культурнымі традыцыямі 
розных народаў, даведацца пра сусветныя 
тэндэнцыі ў развіцці пісьменства  
й кнігадруку, атрымаць аўтографы  
ад вядомых аўтараў, паўдзельнічаць  
у прэзентацыях, конкурсах, віктарынах…
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Кітая, што прыехалі на кніжную выставу. 
І Валеры з Людмілай былі там, расказ-
валі, як, на іх погляд, можна пашыраць 
беларуска-кітайскія кантакты, выкары-
стоўваючы беларускія творчыя здабыткі, 
ІТ-напрацоўкі.

А між тым і Міністр інфармацыі Аля-
ксандр Карлюкевіч казаў, адкрываючы 
кніжную выставу: Беларусь мае намер 
больш актыўна пашыраць электронныя 
кнігі. Журналістам ён паведаміў, што 
прадстаўнікі многіх краін прыехалі ў 
Мінск, каб абмеркаваць пытанні распаў-
сюджання электронных кніг. У тым ліку й 
праз сацыяльныя сеткі. Паводле яго слоў, 
у тым зацікаўлена і адно з буйнейшых 
кітайскіх выдавецтваў, з якім потым у 
Міністра прайшлі перамовы. Як бачым, 
электронныя кнігі цяпер — у трэндзе. Як 
і міжнароднае кніжнае супрацоўніцтва. 
Дарэчы, Міністр звярнуў увагу, што пры-
вітанне Прэзідэнта Беларусі невыпад-
кова адрасавана не толькі ўдзельнікам 
кніжнай выставы, але й чацвёртага фо-
руму “Пісьменнік і час”, для ўдзелу ў якім 
прыехалі прадстаўнікі 22 краін. 

Але што за культурна-паэтычны пра-
ект у кампаніі “Сакрамент ІТ”? Людміла 
Паўлікава-Хейдарава, як і Валеры Ягораў 

— матэматык па адукацыі, да таго ж 
вядомая ў Беларусі паэтэса. Нядаўна 
пабачыла свет яе вывераная па форме, 
змесце, напоўненая высокімі вобразамі, 
“дыханнем нябёсаў” паэтычная кніга 
“Прыступкі да храма Святога Духа”. 400 
старонак, і дызайн, і паліграфія — на вы-
сокім узроўні. У кнізе ёсць “Вянок Зады-
яку” — вянок санетаў. Хораша загучалі на 
яе старонках па-беларуску сусветна вядо-
мыя творы Пушкіна, Лермантава, Ганны 
Ахматавай, Восіпа Мандэльштама... Да-
рэчы, на інтэрнэт-форумах ужо нехта на-
зывае Людмілу “беларускай Ахматавай”... 
Бачу па змесце: пададзены і яе пераклады 
з сучаснай рускай, украінскай, польскай, 
літоўскай, нават в’етнамскай паэзіі. Ця-
пер зборнік ёсць і ў маім кнігазборы — з 
аўтографам аўтаркі. Людміла раней была 
медыйнай асобай, вядучай на Беларускім 
тэлебачанні, займалася і грамадскай 
працай: у прыватнасці, ушанаваннем па-
мяці святой Еўфрасінні Полацкай. Яны 
з Валерыем нават стварылі для таго спе-
цыяльны фонд. З часам, аднак, Людміла 
паглыбілася ў паэтычную творчасць. 

А наконт “кітайскага праекта” яна 
патлумачыла: ёсць у Паднябеснай “Кніга 
перамен”, якую яшчэ называюць там 

Чжоу, І-Цзін. Старажытная кніга му-
драсці ўвабрала ў сябе філасофскія ідэі, 
сугучныя з канфуцыянствам, даасізмам. 
Само ж светаўспрыманне і-цзін базуец-
ца на гульні-вібрацыі дзвюх асноўных 
энергій: мужчынскай ян ды жаночай інь. 
Імкнучыся зберагчы каштоўныя веды, 
ці то стваральнікі кнігі, ці то іх вучні, па-
слядоўнікі прыстасавалі яе для варажбы 
— і стала “Кніга перамен” вельмі папу-
лярнай. У тым ліку й за межамі Кітая. А 
беларуская паэтка, пэўна, упершыню ў 
свеце змагла выкласці глыбокія сэнсы 
ўсіх 64-х кітайскіх гексаграм — белару-
скімі словамі. Зрабіла тое вобразна, рыт-
мізавана, па строгіх канонах зрыфмавала 
ў шасцірадковіках. Атрымалася ў яе кніга 
“Вечаровае веча”. Яе цяпер Людміла і 
Валеры хочуць выкарыстаць — дзеля 
ўмацавання беларуска-кітайскага куль-
турнага сяброўства.

А іншыя вершы Людмілы Паўлікавай-
Хейдаравай ужо гучаць у Сербіі. На вы-
ставе, дарэчы, яна бліжэй пазнаёмілася з 
Даянай Лазарэвіч, перакладчыцай з Бял-
града. “Я родам з горада Шабац, вучылася 
на філалагічным факультэце ў Бялград-
скім універсітэце і ў 2012-м пачала выву-
чаць і беларускую мову: былі ў нас курсы 
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на выбар, — ахвотна расказала мне па-бе-
ларуску Даяна. — У мінулым годзе была 
на курсах беларускай мовы ў Мінску, і ця-
пер у мяне тут многа сяброў: пісьменні-
каў, студэнтаў, якія вывучаюць сербскую 
мову”. Даяну ў Беларусі ведаюць, бо яна 
перастварыла на сербскую мову зборнік 
“Вянок” Максіма Багдановіча. І выда-
 дзена кніга, і ў Мінску, у Музеі Максіма 
Багдановіча летась хораша прэзентава-
лася. Перакладае творы іншых класікаў: 
Петруся Броўкі, Максіма Танка.... Цікава, 
што паспрыяў далучэнню 
дзяўчыны да беларускай куль-
туры Іван Чарота — беларускі 
прафесар, доктар навук, вядомы 
знаўца літаратуры і культуры 
Сербіі. Ён, дарэчы, быў на выставе, 
на стэндзе Сербіі ды, пабачыўшы, 
што Даяна гутарыць з журналістам, 
прыязна ўсміхнуўся нам. Сярод сяброў-
беларусаў называе Даяна пісьменнікаў 
Алеся Бадака, Людмілу Паўлікаву-Хей-
дараву, маладзейшых Юлію Алейчанку, 
Маргарыту Латышкевіч, журналістку 
Марыну Яўсейчык... Сама ж 24-гадовая 
паэтэса з Бялграда мае ўжо тры зборнікі 
паэзіі, а працуе бібліятэкарам у Дзіцячым 
культурным цэнтры.

Побач з Сербскім стэндам прадста-
віла свае выданні вядомае беларускае 
выдавецтва “Мастацкая літаратура”. Пра 
навінкі ахвотна расказвалі гасцям яго 
супрацоўніцы: Зоя Кустава, прадстаўні-
ца дынастыі паэтаў Аксана Спрынчан, 
родавыя карані якой — з Украіны. Раілі 
набыць новы зборнік вядомага і ў Герма-
ніі паэта Алеся Разанава — ён, дарэчы, 
піша і па-нямецку. А побач быў стэнд 
Украіны: там прэзентавалі шыкоўную 
кнігу “Князі Олелькович Слуцкі”. 
Як у нас з братамі-ўкраінцамі ўсё 
пераплецена! Мы ж па-сяброў-
ску вітаемся з паэтам Віктарам 
Шніпам, які ў свой час вучыўся 
ў Літаратурным інстытуце ў Ма-
скве, а цяпер — галоўны рэдак-
тар “Мастацкай літаратуры”. На 
ўспамін, са згадкай пра сумесную 
працу ў часопісе “Беларусь” ура-
джэнец вёскі Пугачы Валожы-
 нскага раёна падпісвае мне сваю 
кнігу “Пугачоўскі цырульнік”.

Вось дзеці захапіліся гульнямі 
на стэндзе выдавецтва “Пачатко-
вая школа”. Колькі ўсяго цікавага! 
Выдаецца там і часопіс “Юный 
техник и изобретатель” 
— беларускі пераемнік 
традыцый яшчэ савецкага 

Даяну Лазарэвіч, маладую пісьменніцу з Бялграда, 
у Беларусі ведаюць, бо яна пераклала  

на сербскую мову зборнік “Вянок” Максіма 
Багдановіча. Выдадзена кніга ў Мінску,  

у Музеі Максіма Багдановіча летась  
прэзентавалася

 к  ультурная прастора

“ЮТ”. На яго старонках шмат парад, 
падказак тым, хто любіць майстраваць 
і нешта вынаходзіць А сярод тых, хто 
на “ЮТИ”працуе, і вядомы журналіст 
Канстанцін Сталярчук.

Тым часам песні, вершы гучаць з 
пляцоўкі нацыянальнага стэнда Бела-
русі. Гэта Беларускі саюз пісьменнікаў 
ушаноўвае памяць пра паэта, ураджэнца 
вёскі Лешніца Пухавіцкага раёна Алеся 
Бачылу: сёлета ў яго 100-годдзе з дня 
нараджэння. Падводзяцца вынікі зла-

 джанага саюзам літаратурнага конкурсу 
“Радзіма мая дарагая”, прысвечанага 
творцу. Многія беларусы добра ведаюць 
знакамітыя радкі паэта, узятыя за назву 
конкурсу: такая песня часта гучыць на 
канцэртах, па радыё. Пераможцы кон-
курсу атрымліваюць дыпломы. Паэты 
чытаюць свае вершы, для гасцей спя-
вае паэт-песеннік Кастусь Цыбульскі. 
У імпрэзе паўдзельнічаў і ўнук паэта 
Арцём Бачыла. Потым адна з удзельніц 
юбілейнай імпрэзы, настаўніца Таццяна 

Бублікава-Асташонак, запрашае й мяне 
на летняе свята паэзіі ў Лешніцу — ад-
туль і яна родам. Любячы сваю малую 
радзіму, шануюць знакамітых землякоў 
мясцовыя энтузіясты. Нават групу “Леш-
ніца” стварылі ў інтэрнэце, у сацыяльнай 
сетцы “Одноклассники”.

А крыху пазней яркаю, вясёлаю 
была прэзентацыя кнігі казак Алеся 
Карлюкевіча “Шубуршун и его друзья” 
— на стэндзе Расіі. Галоўная фішка 
падзеі ў тым, што аўтар-казачнік — ча-

лавек вядомы: летась стаў Міністрам 
інфармацыі Беларусі. На прэзентацыі 
Алесь Мікалаевіч прызнаўся: пісаць 
казкі для дзяцей — нялёгкая справа. 
Падзякаваў Алегу Ждану, які з душой 
пераклаў беларускамоўныя тэксты на 
рускую мову, мастачцы Алене Карпо-
віч, супрацоўнікам беларускага вы-
давецтва “Беловагрупп” ды вядомага 
маскоўскага “Планета”. Цяпер кніга 
ўраджэнца вёскі Цітаўкі, што ў Пу-

хавіцкім раёне Міншчыны, распаў-
сюджваецца і ў Расіі. 

Цікава яшчэ, што на 
выс таве-кірмашы 
таленавітай мастач-
цы Алене Карповіч 
(якая прызналася на 
прэзентацыі, што ёй 
падабаецца маляваць 
мікрасвет...) паступіла 
яшчэ адна цікавая 
творчая прапанова, 
ужо з Масквы: афор-
міць кнігу для дзяцей. 
прысвечаную расійскай 
сталіцы. Цяпер Алене, 
пэўна ж, давядзецца 

папрацаваць і ў макрамаш-
табе... Зрэшты, творчым людзям 
— многае пад сілу. І тысячы кніг 
на выставе-кірмашы ў Мінску 
— таму сведчаннем.

іван Ждановіч
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вёска  
з дзіцячай 

мары

Год малай раздзімы

Д
зесяць га доў наза д гэта была 
сціплая вёсачка — сыходзячая 
натура. Але Бурнасу, як ён сам 
аднойчы прызнаўся, не давала 
спакою дзіцячая мара: зрабіць 
малую радзіму самай прыго-
жай. Надышоў дзень, калі 
ён зразумеў: пара пачынаць. 
Перш за ўсё правёў земля-

кам тэлефоны, заасфальтаваў дарогу, праклаў 
газ, водаправод... Потым пабудаваў турыстыч-
ны комплекс, спартыўны манеж, царкву, ня-
 дзельную школу. Вось-вось пачне працаваць 
цэх па разліве вады і новы магазін. І гэта 
яшчэ не ўсё.

Мой праваднік па вёсцы — кіраўнік 
туркомплексу Віталь Гермась. У 2010 го-
дзе ён прыехаў у рэстаран афіцыянтам 
адпрацоўваць размеркаванне. 
Атрымаў вышэйшую аду-
кацыю ў сферы турызму 
— і цяпер давераная асоба 
ўладальніка комплексу.

Мясцовыя віды зачароў-
ваюць: лес, возера ў смузе, 
снег... Як з вокладкі глянца-
вага часопіса. Восем 
г а с ц я в ы х  дом і к аў 
з бруса з усімі вы-
г од а м і ,  р э с т а р а н , 
медыцынскі цэнтр, 
буд уецца  с а ляная 
п я ч о р а .  Уз д о ў ж 
дарожак — туі і со-
сны, лаўкі і каваныя 
ліхтары. Гарбаты ма-

У вёску Клятное 
Пружанскага 
раёна Брэсцкай 
вобласці, радзіму 
Мікалая Бурнаса, 
цяпер едуць 
турысты  
з розных краін, 
а карэнныя 
жыхары дзякуюць 
земляку за клопат. 
Паспяховы 
піцерскі  
бізнесмен уклаў 
у гэты куток 
амаль 30 мільёнаў 
долараў. Клятное 
заквітнела  
і змянілася да 
непазнавальнасці.
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сток перакінуты на штучны востраў. 
Там — вежа з балконам. Азёраў на 
тэрыторыі комплексу два: вялікае 
з астраўком і маленькае, у якім б’е 
фантан і плавае стронга.

Віталь звяртае ўвагу на стаячага 
анёла:

— Мікалай Аляксеевіч прывёз 
яго з Санкт-Пецярбурга. Скульптура 
будзе ўсталявана на штучным насыпе 
каля возера.

Ідзём да царквы, пабудаванай у 
гонар святых пакутніц Веры, Надзеі, 
Любові і маці іх Сафіі. Сам храм — 
копія вядомай Ціхвінскай капліцы ў 
агароджы Андрэеўскага сабора Кран-
штата (Бурнас скончыў мараходку ў 
Кранштаце). Званіца ўражвае не менш. 
Восем званоў адлівалі ў Варонежы.

Паблізу — будынак пад нядзельную 
школу. Парты, кнігі — хоць заўтра на 
заняткі. Праўда, у Клятным усяго два 
школьнікі. Але сюды могуць прыяз-
джаць дзеці з навакольных вёсак.

— Як толькі вырашыцца пытанне 
з настаяцелем, адкрыецца школа, — 
упэўнены кіраўнік.

Для святара Бурнас пабудаваў дом.
У Клятным 50 жыхароў. Старшыня 

Сухапольскага сельсавета Міхаіл Мар-
тынаў не сумняваецца, што лічба будзе 
год ад году расці:

— Ёсць газ, вада і работа. Бачачы 
ўсю гэтую прыгажосць, спадчыннікі 
сталі даглядаць бацькоўскія домікі 
— абкошваюць, агароджу ставяць. 

Не толькі бізнес-праекты, але таксама кнігі, успаміны, карціны 
— таксама своеасаблівая ўдзячнасць роднаму кутку. У Бярозаўскім 
раёне, да прыкладу, ёсць два прыватныя музеі. Вера Захарава, унуч-
ка Фёдара Зелянко з вёскі Міхалкі, жыве ў кіеве. А дзедаўскі дом сён-
ня — “Хата-музей дзеда Хведара”. У суседніх Сабалях таксама ёсць 
прыватны музей “Сабалеўскi маёнтак” — этнадвор, музей народнага 
дойлідства і народнага побыту пад адкрытым небам. Брэсцкі мастак 
Анатоль Жалудко, ураджэнец тутэйшых месцаў, не толькі сабраў у 
музеі экспанаты — начынне, інструменты, посуд, адзенне, а яшчэ 
намаляваў партрэты многіх сабалеўцаў і напісаў кнігу пра вёску і 
людзей, якая чакае выдаўца.



дарэчы

Нехта будуецца, расіянін адзін дом ку-
піў, пераехаў. Вяскоўцы за гэтыя гады 
змяніліся, скажу вам.

— На Вадохрышча акунулася ў па-
лонку ў возеры на туркомплексе. Але 
ж ніколі раней гэтага не рабіла! І хор 
у нас у царкве свой, з вясковых. Не-
каторыя нават не ведалі, што ўмеюць 
спяваць, — расказвае пра добрыя пе-
рамены ў сельскім жыцці 70-гадовая 
Марыя Гарустовіч.

— Зямляк абудзіў цікавасць?
— Вядома, дзякуй яму вялікі. До-

бры ён чалавек. Кожны раз да Новага 
года ад яго падарункі атрымліваем.

— Якім Мікалай Бурнас быў у 
дзяцінстве?

— Як усе. Працаваў шмат.
Міхаіл Мартынаў памятае бацьку 

Мікалая Аляксеевіча:

— У калгасе “Іскра” Аляксей пра-
цаваў буртоўшчыкам. Мікалай часта 
прыбягаў яму памагчы. Працавітым 
быў хлопцам, таму ў жыцці і дабіўся 
многага.

Клятное размешчана на ўскраіне 
Белавежскай пушчы. Калі праклалі 
абходную дарогу, абноўленая вёсач-
ка адкрылася позірку праезджых ва 
ўсёй красе.

Мікалай Бурнас лічыць, што па-
добных комплексаў на трасе павінна 
быць больш:

— Мясціны тут дзіўныя. Я заўсё-
ды памятаў пра сваю малую радзіму. 
Душой быў тут. Прыемна ўсведа-
мляць, што ў тых вялікіх пераменах, 
якія адбываюцца ў Беларусі, ёсць і 
твой уклад.

Валянціна казловіч
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в
і ў пасадзец 

прыйдзе 
вясна…  

Вядома, у маладосці чалавеку 
ўсюды добра. На тое яна і маладосць, 
разважае Раіса Цімафееўна. Таму і ў 
Маскве ёй, куды ў 16-гадовым узросце 
паехала ў госці да радні, таксама добра 
было. Там і нарачонага сустрэла, які 
салдацкую службу заканчваў. Адтуль 
і павёз ён Раечку ў родную вёску, у 
маляўнічыя мясціны на Днястры, што 
ў Цярнопальскай вобласці ў Заходняй 
Украіне. Наша субяседніца паказвае 
фатаграфію:

— Глядзіце, якая прыгажосць! Рака 
ў тых месцах крута выгінаецца  і як бы 
абдымае Залешчыкі. Сюды на турба-
зу з усяго Савецкага Саюза турысты 
прыязджалі… І беларусы таксама ад-
пачывалі. 

Пазней Рая даведалася, што ў свой 
час Залешчыкамі валодаў апошні 
кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў 
Аўгуст Панятоўскі, які родам быў з 
Беларусі. Тут жа залазім у інтэрнэт, 

чытаем, што цяпер гэта вёска Воўчын 
Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці, 
дзе знаходзіцца магільны склеп Паня-
тоўскага.  

— Усё ў гэтым свеце, — гаворыць, 
— пераплецена: і мінулае, і сучаснае, 
і будучыня, таксама і людзі — іх лёсы 
вузельчыкамі завязаны… Пра гэта ў 
маладосці не думаеш, ёй усё хоць бы 
што. А вось калі ты ўжо ў элегантным 
узросце знаходзішся, гэта значыць 
пенсійным, важна, каб на душы было 
спакойна. А спакой, вядома, з ніадкуль 
не возьмецца. Што важнейшае за ўсё? 
Здароўе! Ёсць яно, дык і ўсё астатняе 
лёгка рабіць. Тады ты бадзёры і ра-
дуешся: жыццё працягваецца. І дом 
чысцінёй напоўніць — прыбраць або 
асвяжыць, і ежу прыгатаваць, і прыга-
жосць на падворку і ў агародзе наво-
дзіць… І гасцей з Мінска сустрэць. Са-
мыя дарагія, вядома ж, мае дарослыя 
дзеці — Галіна і Алег са сваімі дочкамі 

і сынамі да мяне выбіраюцца. І проста 
так, і на святы…

І іх сябрам ветлівая гаспадыня 
свайго новага дома заўсёды рада. На 
асаблівым рахунку, зразумела, унукі. Іх 
у яе аж пяцёра: старэйшыя Галачкіны 
— Юля і Таня, малодшыя Алегавы — 
Вераніка і блізняты Кірыла ды Ягор.

На здароўе наша субяседніца не 
скардзіцца. Ну, здараецца, ціск скокне: 
значыць, альбо пахвалявалася, альбо 
перапрацавала. Ці на пасляабедзенны 
адпачынак паскупілася: так ёй хацела-
ся, да прыкладу, як сёння, усе дарожкі 
ад снегу пачысціць да прыезду журна-
лістаў — вясна-то позніцца.

А дом бабулечцы Раечцы, так назы-
вае яе адзіная пакуль праўнучка Паліна, 
дачка Галачка купіла, калі ва Украіне 
сумныя падзеі пачаліся. Ох, яны ўжо 
гэты дом сумесна адмывалі, адчышчалі, 
дабудоўвалі… Цяпер стаіць, як карцін-
ка, вока радуе. І сярод іншых па вуліцы 

 с  вой ШляХ

Ураджэнка расійскай вёскі Раіса Кандрашына-Плашчук, якая 
пражывала шмат гадоў у невялікім гарадку ў Заходняй Украіне, 

здабыла малую радзіму ў вёсцы Пасадзец Лагойскага раёна.  
А яшчэ зусім нядаўна яна і беларускае грамадзянства атрымала. 
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 с  вой ШляХ

Сонечнай вылучаецца 
жоўтым колерам і без-
ліччу кветак у кветніку. 
Фарбу сын Алег разам з 
цёзкам-зяцем Раісы Ціма-
фееўны выбіралі ў Мінску і 
фарбавалі. Яны і цяпер, як ні 
прыедуць, усё што-небудзь па 
доме дарабляюць. Дом жа патрабуе 
пастаяннага догляду. Вось нядаўна 
ганак з боку фасада пліткай абліцоў-
валі і казырок над ім мацавалі… Па 
вясне дарожкі ў садзе будуць таксама 
пліткай высцілаць і веранду, што вядзе 
ў двор, абнаўляць. А там, можа, давя-
 дзецца і зусім новую прыбудоўваць.

Абодва Алегі пасмейваюцца, маў-
ляў, наша мама — чалавек патраба-
вальны, любіць, каб усё было ідэальна. 
Зробяць адно, а ў яе ўжо новыя пла-
ны. Алег-сын нават трохі крыўдзіцца: 
шчыра з маці пагаварыць няма калі. 
А Галіна, хоць і ўздыхае, шкадуючы, 

што тая сябе так загружае працай, 
але брата і мужа падтрымлівае. І з 
сябе паджартоўвае, што і сама гэтым 
бытавым вірусам перфекцыянізму 
заражана. І з дазволу маці вядзе нас 
спачатку ў гардэробную, дзе ў шафе 
рэчы выкладзены так акуратна, нібы 
іх пад лінеечку складвалі. А потым па-
казвае кладоўку, дзе ў гаспадыні ўся-

лякія саленні ды варэнні захоўваюцца. 
Паказвае слоікі з закаткамі — агур-
камі, памідорамі, яблычным сокам… 
І, вядома, з грыбамі. Калі, гаворыць, 
грыбны год выдасца, то мама разам з 
суседкай у лесе падоўгу прападаюць: 
падабаецца ёй, каб грыбоў розных вы-
сакародных гатункаў, асабліва бараві-
коў, было ў дастатку. А яны ж добрыя 
і для мачанкі да бліноў, і для начынкі 
ў варэнікі, і ў галубцы. І з дранікамі 
грыбочкі, запраўленыя цыбулькай ды 
алеем пойдуць да адварной бульбачкі. 
І нават у посны боршч падыдуць.

Раіса Цімафееўна — кулінарка 
выдатная. Навык гэты набывала яшчэ 
дзяўчынкай у вялікай сям’і старавераў, 
калі на чале стала сядзеў дзядуля Са-
фрон, які мог каго-небудзь з асабліва 
раздурэлых семярых дзетак драўля-
най лыжкай па лбе стукнуць. Але яна 
была прыкладнай унучкай і дачкой. І 
маці дапамагала пірагі пячы. Памятае, 
як гатавалі пірагі і з рыбай. У рэчцы 
Шышма, прытоку вялікай ракі Камы, 
вадзіліся сазаны, галаўні, шчупакі… 
Узімку іх лавілі ў пельцы. Брат Ці-
мафееўны Якаў выдатна са снасцямі 
спраўляўся. Народ у яе родзе, нягле-
дзячы на цяжкія даваенныя і паслява-
енныя галодныя часы, быў моцны: усе 
доўгажыхары, і бацькі, і дзядзькі. Брат 
бацькі дажыў да ста гадоў.

Пабывалі мы ў яе ў студзені на свят-
каванні Калядаў. Чаго ў тым застоллі 
толькі не было! Украінскія боршч з 

Пасадзец — вёска ў Зарэчанскім сельсавеце 
Лагойскага раёна Мінскай вобласці.  
У канцы 19 стагоддзя — мястэчка 

Пасадзец Крайскай воласці Вілейскага 
павета Віленскай губерні. 24 красавіка 

1886 года тут нарадзіўся класік 
беларускай літаратуры Змітрок Бядуля

пампушкамі і халадзец, рускія пяльмені, 
капуста тушаная з рабрынкамі па-бела-
руску, польскія канапкі, якія былі так 
папулярныя ў Залешчыках… І шчупак 
быў фаршыраваны. Алег-сын рыбалкай 
захапляецца, злавіў у Вілейскім вадасхо-
вішчы, што непадалёк ад Пасадца. 

— На маім стале 
прама-такі інтэрнацы-

Вясновы краявід у вёсцы Пасадзец
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янал! — жартуе Цімафе-
еўна (неяк неўзаметку і 

мы пачынаем звяртацца да яе па імені 
па бацьку). — Вось бы так краіны сяб-
равалі, як мае святочныя стравы. Вы ў 
наступным годзе прыязджайце, разам 
перад Калядамі будзем куццю святка-
ваць. Цэлых 12 посных страў паспы-
таеце. І з традыцыйнай куцці — з ма-
кам, мёдам і арэхамі “щедрий вечір” і 
распачнём. І “щедрівочки поспіваемо”, 
каб ва ўсіх нас моцнае здароўе было, 
добры ўраджай і дабрабыт…

Гэта значыць, удакладняем, паспява-
ем пра шчодры вечар, добры вечар, які 
ідзе да добрых людзей на здароўе? Ківае 
сцвярджальна. І радуецца, што ведаем, 
пра што ідзе размова. А ў нашых, гавару 
я, Валянціна, месцах на Харкаўшчыне 
гэтую песню спявалі 13 студзеня напя-
рэдадні старога Новага года. Высвятля-
ем, што можна і так, і ў куццю. Хоць, на 
чым і сходзімся, у куццю больш важна: 
Хрыстос жа ў гэтую ноч нарадзіўся.  

Ведае яна шмат і іншых песень, 
старажытных і сучасных: рускіх, укра-
інскіх і беларускіх. І спявае іх таксама 
добра, як і стравы свае гатуе. 

Але яшчэ Раіса Цімафееўна — не 
толькі гаспадыня свайго падворка. 
Па-добраму, калі б была маладзейшая, 
сельсавет магла б узначаліць альбо 
яшчэ якую важную службу, каб у вёс-
цы Пасадзец, якая стала яе новай ра-
дзімай, прыгажосць на вуліцах навесці. 
Ну, ніяк не можа яе душа з беспарадкам 
мірыцца, які псуе аблічча такога некалі 
прыгожага мястэчка. Вакол грыбныя 
лясы, вадаём недалёка, паветра найчыс-
цейшае… Ды і месцы гістарычныя.

— Я як даведалася, што тут Змітрок 
Бядуля нарадзіўся, дык пайшла адразу 
паглядзець, дзе той дом стаяў… І табліч-
ку б тут якую паставіць, дуб пасадзіць. 
І кветкі можна… Потым я прачытала 
на сайце пра тое, як ён любіў Беларусь. 
Дачка паказала. І нават словы выпісала 

пра тое, як Бядуля прызнаваўся ў любо-
ві да Беларусі. Зараз вам прачытаю…. І 
Цімафееўна, нягледзячы на нашу пра-
панову хуценька зайсці на сайт Змітра-
ка Бядулі і разам паглядзець, што там 
і як гаворыцца, бярэ тоўсты сшытак…  
І зачытвае знаёмую нам інфармацыю 
пра класіка беларускай літаратуры — 
пра тое, што яго творы перакладзены 
на многія мовы свету, у тым ліку і на 
ідыш. Радкі пра муз Бядулі, якія нат-
хнялі яго на творчасць, у вуснах нашай 
візаві гучаць пранікліва:

— Адна чорнавалосая, глядзіць чор-
нымі, мокрымі ад слёз вачамі. Твар жур-
ботны… “Да мяне, да мяне”, — шэпча 
яна. “Памятай, што цячэ ўва мне кроў яў-
рэйскага Усходу”. У другой жа валасы ль-
няныя. Яна трымае ў руках гуслі і спявае 
песні беларускай зямлі. Голас яе звініць: 

“Цябе выгадаваў мой край, цябе выга-
давалі мае земляробы… Твой Іерусалім 
— вось тут, у гэтых лясах і далінах, што 
далі цялесную і духоўную моц табе…

Пры гэтым твар Цімафееўны 
становіцца натхнёным, а вочы напаў-
няюцца слязьмі.

— Гэта ж, — гаворыць, — так і для 
мяне Беларусь цяпер. І Пасадзец дарагі 
мне, і лясы вакол, і палі — усё родным 
стала. Вось толькі б тут прыгажосць 
навесці…  

За яе яна і змагаецца. І як можа ар-
ганізуе парадак не толькі вакол свайго 
дома. Кожную вясну да Вялікадня дастае 
вышыты ручнік, які прывезла з Залеш-
чыкаў, і просіць сына на сучляненне 
прыдарожнага крыжа, што стаіць на ўез-
дзе ў вёску, прывязаць. Традыцыя ставіць 
паклонныя крыжы ў вёсках і мястэчках 
Беларусі (яны служаць і абярэгамі), якая 
ідзе спрадвеку, Цімафееўне вельмі па-
дабаецца. Вось яна яе і падтрымлівае. І 
не вельмі важна, што ручнік той з укра-
інскай вышыўкай. Галоўнае — чысты, 
святочны.

Мы таксама былі сведкамі гісторыі 
з мясцовай камунальнай каналізацы-
яй, якая доўжылася, пакуль за справу 
не ўзялася наша гераіня. Тэлефанавала 
нам год назад, кансультавалася, куды 
лепш звярнуцца. І звярнулася. На 

“гарачую лінію” Агульнанацыяналь-
нага тэлебачання патэлефанавала,  а 
таксама пісьмы ў газету “СБ. Беларусь 
сегодня” і ў мінскую абласную мэрыю 
напісала. Гэта ж, успамінае, ні вечар-
ком у двары нельга было пасядзець, 
ні водару зямлі, ні траў не пачуць з-за 
таго, што ў каналізацыйных сцёках 
застой здарыўся. А што калі якія госці 
ў Пасадзец прыедуць здалёк, сорамна 
будзе… І што б вы думалі, радуецца: 
усё было зроблена як і мае быць. І 
цяпер, гаворыць, свежае паветра Ла-
гойшчыны зноў “піць” можна.

Акрамя таго, дабілася Цімафееўна, 
каб і некаторыя іншыя службы пад-
цягнуліся. Да прыкладу, смецце ў вёс-
цы спраўна вывозіцца, і вуліцы ўначы 
асветленыя. Вось бы, марыць, знай-
шоўся які-небудзь мецэнат і задумаў 
дарогі тут новыя пракласці… 

І гэтую тэму мы абмеркавалі, як і 
пра аб’яўлены ў краіне год малой радзі-
мы пагаварылі. Вялікія надзеі ўскладае 
на яго Цімафееўна. Упэўнена: знойдуц-

 с  вой ШляХ

Украінскі гарадок 
Залешчыкі на Днястры

Радавыя карані Раісы Цімафееўны —  
у вёсцы ялантава былой Татарскай ССР
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ца неабыякавыя заможныя людзі, якія 
ўкладуць сродкі туды, куды патрэбна, 
каб Пасадзец ажыў. Вунь, гаворыць, ужо 
будынак школы выкуплены, уся тэры-
торыя прыгожым плотам абгароджана, 
аграсядзіба будзе. А гэта значыць гасцей 
у вёсцы дабавіцца… Падабаецца ёй так-
сама, што гадам сталі азначэнне даваць: 
у “іх гонар” і развіццё ідзе больш актыў-
 на. Няўжо б столькі яна, да прыкладу, 
пачула аб адкрыццях у беларускай на-
вуцы…  Ёсць надзея, гаворыць, што і 
да малых гарадоў і вёсак прыгледзяцца 
ўважлівей. І мы ахвотна падтрымліваем 
гутарку пра тое, як будзе выдатна, калі 
малыя гарады і вёскі абновяцца.

Ад Цімафееўны мы даведаліся (а 
яна вялікая прыхільніца тэленавіна-
вых перадач), як у расійскай глыбінцы 
школьнікі-падлеткі зрабілі сайт роднай 
вёскі і дзякуючы вэб-праекту расказалі 
пра сваю малую радзіму: арганізавалі 
экскурсіі, на якіх можна пабываць, не 
выходзячы з дому. Шкадуе, што школы 
ў Пасадцы няма, зачынілі ў 2010-м, а 
дзяцей і настаўнікаў у Крайск перавялі, 
дзіцячых галасоў не чуваць зусім. Хіба 
што ўлетку, калі дачнікі прыязджаюць. 
У Пасадцы іх усё больш становіцца, 
толькі кожны на сваім пятачку круціцца. 
Мы расказваем Раісе Цімафееўне, што 
ў Крайск пераехала і экспазіцыя школь-
нага музея, дзе цэлы раздзел прысвеча-
ны Бядулю. Ёсць там і ўнікальныя экс-
панаты — бюст пісьменніка, які прывёз 
у Пасадзец ягоны сябар і знакаміты ў 
беларусі скульптар Заір Азгур.

 — Гэта добра, што пра гэта журналі-
сты пішуць. Вось вы і напішыце, каб та-

блічку паставілі там, дзе Бядуля нарадзіў-
 ся. Месца ж гістарычнае. А цяпер нават 
не ўсякі ў вёсцы, я распытвала, пра гэта 
ведае. І эпоха Вадалея на людзей не дзей-
нічае, — уздыхае Цімафееўна. Яна па тэ-
левізары чула, як адзін астролаг гаварыў, 
што зусім хутка пачнецца эпоха Вадалея, 
калі абудзіцца калектыўная свядомасць. 
Абяцаў: маўляў, людзі індывідуалізуюц-
ца, гэта значыць, насідзяцца ў адзіночку 
па сваіх закутках, ля камп’ютараў, а 
потым замаркоцяцца і ім сябраваць за-
хочацца з іншымі людзьмі, больш мець 
зносінаў, часцей разам бываць…

— Масленіца прайшла, і што? Дзе 
народ пасадскі быў? Па закутках ся-

 дзеў ды бліны еў . Зразумела, што дом, 
сям’я перш за ўсё. І да мяне дзеці і ўну-
кі прыязджалі. Але хіба дрэнна было б, 
калі б мы ўсе разам на вуліцу пайшлі, 
на плошчу, дзе, да прыкладу, бліноў з 
полымя, з жару можна было і суседскіх 
паспытаць і сваімі пачаставаць? І каб 
музыка грала, і чучала Зімы каб такса-
ма можна было спаліць. Як было ў нас 
Залешчыках? — аддаецца ўспамінам 
Цімафееўна. — У святы ўсёй вуліцай 
багатыя сталы накрывалі. Энтузіязму 
ў людзях было шмат. Бывала, і з іншых 
вуліц прыходзілі. Кожны нёс з ежы, 
што мог. Частаваліся. Песні спявалі, 
танцавалі… Цёплыя адносіны былі 
паміж людзьмі… 

Яна, вядома, разумее, што час ця-
пер іншы, паспешлівы, усе кудысьці 
спяшаюцца. І дарослыя дзеці заняты, 
стамляюцца на працы. Не кожныя 
выхадныя і яе сын з дачкой могуць 
выбрацца. 

— Дзецям жа таксама трэба адпа-
 чыць. Ды я і не патрабую, дзякуй Богу, 
яшчэ свае сілы ёсць…

Вясна не за гарамі, і сакавіцкае сон-
ца сагрэе зямлю і ў Пасадцы — новай 
малой радзіме Раісы Цімафееўны. А 
гэта значыць, што зусім хутка і работы 
прыбавіцца: вунь расада на падаконні-
ку прабіваецца… А потым, радуецца 
гаспадыня, зацвіце вішня і ружа, пры-
везеныя з Залешчыкаў. Яна, гаворыць, 
ўвезла і сумнявалася, што яны ў гэтай 
зямлі ўкараняцца…

Валянціна і іван Ждановічы

 с  вой ШляХ

Дом Раісы Цімафееўны па вуліцы Сонечнай

Хутка будзе пірог з вішнямі! Кулінарны майстарклас для праўнучкі Паліны
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ТУТ наваТ 
павеТра 
прасякнУТа 
ГісТорыяй 

вярнуцца  
да вытокаў гісторыі

С
амы старажытны горад Бе-
ларусі заснаваны крывічамі 
на месцы зліцця Заходняй 
Дзвіны і Палаты ў 862 годзе. 
Асабліва ён прыгожы во-

сенню, калі пышная лістота на дрэвах 
радзее, адкрываючы ўсю прыгажосць 
архітэктуры горада — равесніка Кіева 
і Ноўгарада. Тут нават паветра прася-
кнута гісторыяй.

Сталіца Полацкага княства была 
стратэгічным горадам на легендарным 
шляху “з варагаў у грэкі”. Скандынаў-
скія сагі апавядаюць пра полацкія дру-
 жыны, якія хадзілі пад сцены Царграда, 
а “Слова аб палку Ігаравым” славіць 
мужнасць палачан і мудрасць князя 
Усяслава, празванага Чарадзеем.

дакрануцца да святых 
сцен сафійскага сабора

Ж
амчужына старажыт-
нага дойлідства по-
лацкай архітэктурнай 
школы — Спаса-Пра-
абражэнская царква 

XII стагоддзя Спаса-Еўфрасіннеўскага 
манастыра. Ён найстаражытны на 
Русі, заснаваны амаль дзевяць ста-
годдзяў назад князёўнай Прадславай 
— Еўфрасінняй Полацкай, праўнуч-
кай князя Уладзіміра. Яе шануюць 
як у Беларусі, так і ў Расіі. Мошчы 
Прападобнай  знаходзяцца ў царкве. 
Паток праваслаўных паломнікаў да іх 
не канчаецца.

На сценах храма ўнікальныя фрэс-
кі з выявай святой. Сімвал духоўнасці 
беларускага народа — крыж Еўфра-
сінні Полацкай — знік у гады вайны. 
Праз паўстагоддзя пасля Перамогі ён 
быў узноўлены брэсцкім ювелірам Мі-
калаем Кузьмічом.

Сафійскі сабор — святыня Полацка, 
якая таксама стала адным з сімвалаў Бе-
ларусі. У свеце існуе яшчэ тры Сафійскія 
саборы: у Вялікім Ноўгарадзе, Кіеве і 
Стамбуле. Узвялі яго візантыйскія дойлі-
ды ў сярэдзіне XI стагоддзя. У яго сценах 
захоўвалася найбагацейшая бібліятэка і 
знакаміты Полацкі летапіс, які бясследна 
знік. Сёння храм-музей прымае экскурсіі 
па падзямеллі-крыпце, дзе захаваліся 
фрагменты старажытных сцен. Падару-
нак наведвальнікам — пад зборамі сабора 
кожны дзень гучыць арганная музыка.

 п  рываБныя марШруты

ПЯць Прычын  
ПАехАць У стАрАжытны 
ГорАД ПолАцК 

А
Р

Т
УР

 П
РУ

П
А

С

40 Беларусь.BelaruS
Сакавік   2018



успомніць герояў 
былых бітваў

У 
гады Вялікай Айчыннай 
вайны на подступах да 
горада воіны Чырвонай 
Арміі ў акопах і дотах По-
лацкага ўкрэпраёна амаль 

два тыдні стрымлівалі націск пераў-
зыходзячых сіл ворага. Частка ўмаца-
ванняў гэтага ўчастка “Лініі Сталіна” 
адноўлены.

Экспазіцыя музея-кватэры Героя 
Савецкага Саюза Зінаіды Тусналоба-
вай-Марчанкі расказвае пра ўнікаль-
ны лёс медсястры, якая выратавала 
многія жыцці. 

 п  рываБныя марШруты

Полацкі. Тут можна ўбачыць самую 
вялікую беларускую кнігу — стара-
 жытны фаліянт у чалавечы рост, май-
стэрню перапісчыка кніг, друкарню 
часоў Гутэнберга.

У Полацку ёсць адзіны ў Беларусі 
дзіцячы музей. Усе экспанаты тут не 
пад шклом, іх можна кранаць і гуляць 
з імі. Праз прадметы і вобразы юныя 
экскурсанты пазнаюць гісторыю ўз-
нікнення многіх цікавых рэчаў: сама-
вараў, паштовых марак, фотаапаратаў. 
Арыгінальныя інсталяцыі з вялізных 
вагаў, патэфонаў, набораў старых гір 
дапамагаюць дзятве спасцігнуць сэнс 
такіх адцягненых паняццяў, як час, 
гук, хуткасць, аб’ём і вага. А ад калек-
цыі старадаўніх цацак проста разбя-
гаюцца вочы…

Герман Маскаленка

зрабіць сэлфі  
ля літары “ў”

Д
ля гэтага не абавязкова ісці ў 
музей, дастаткова наведаць 
жывапісную галерэю ў бу-
дынку былога Езуіцкага кале-
гіума. Тут нараўне з творамі 

вядомых айчынных майстроў пэндзля і 
разца ёсць абразы, цікавыя археалагіч-
ныя знаходкі, якія распавядаюць пра 
гісторыю старажытнага горада.

Можна прагуляцца па цэнтры і пе-
 раканацца, што Полацк — горад-музей. 
На яго вуліцах усталяваны манументы 
Еўфрасінні Полацкай, Усяславу Ча-
радзею, Францыску Скарыну, Сімяону 
Полацкаму, Мікалаю-Цудатворцу, 
крывічам — заснавальнікам горада. 
Але асаблівы шык — зрабіць сэлфі ля 

адзінага ў свеце помніка літары “Ў” (“ý 
нескладовае”). Гэтая літара ёсць толькі 
ў беларускай мове.

пакратаць 
старадаўнія цацкі

У
се адзінаццаць музеяў На-
цыянальнага Полацкага 
гістарычна-культ урнага 
музея-запаведніка за дзень 
абысці нерэальна. У Музеі 

беларускага кнігадрукавання ў адрэс-
таўраваным будынку былой Брацкай 
школы трэба пабываць у першую 
чаргу. Тут пануе непаўторная атмас-
фера эпохі Сярэднявечча, калі жылі і 
тварылі Францыск Скарына і Сімяон 
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Так здзяйсняюцца 
мары. алімпійскія!

Для зборнай 
Беларусі Алімпіяда, 
якая праходзіла ў 
паўднёвакарэйскім 
Пхёнчхане, стала 
ўжо сёмымі 
зімовымі Гульнямі. 
Вынік — два 
залатыя  
і сярэбраны 
медаль — стаў 
адным з лепшых 
за гэтыя гады. 
А два тыдні 
спаборніцтваў 
умясцілі нямала 
яркіх сюжэтаў, 
драматычных 
развязак і падстаў 
задумацца  
пра будучыню.
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трыумф біятлона
Да біятлона напярэдадні цяпераш-

ніх Гульняў увага была асаблівая. З 
папярэдняй Алімпіяды — у Сочы — 
адна толькі Дар’я Домрачава прывезла 
залатых медалёў больш, чым уся ка-
манда з некалькіх папярэдніх Гульняў! 
У гэты раз такога багатага ўраджаю не 
здарылася, але біятланісткам усё роўна 
ўдалося стварыць сюжэт, годны экра-
нізацыі ці, як мінімум, доўгіх абмерка-
ванняў у асяроддзі балельшчыкаў. 

Эстафета ў праграме біятлонных 
спаборніцтваў — найбольш непрад-
казальны, але прэстыжны від. Золата 
асабістай алімпійскай гонкі пацвяр-
джае клас спартсмена, перамога ў 
камандных спаборніцтвах узносіць да 
неверагодных вяршыняў усю каманду. 
Сабраць чатырох канкурэнтаздоль-
ных удзельнікаў, здольных на най-
 вышэйшым узроўні адрабіць чатыры 
этапы гонкі, не заўсёды атрымліваецца 
нават топавым біятлонным краінам, 
накшталт Швецыі, Фінляндыі ці Нар-
вегіі. Па гэтай жа прычыне беларускія 

спартсменкі доўгі час не маглі падняц-
ца на п’едэстал Гульняў. Кожны раз не 
хапала ледзь-ледзь. Пары дакладных 
выстралаў. Аднаго надзейнага этапу. 
Некалькіх прайграных саперніцам 
секунд. Напярэдадні Пхёнчхана перс-
пектыва каманды ў гэтым відзе і зусім 
выклікала мноства пытанняў. Першыя 
старты ў Паўднёвай Карэі іх толькі 
памножылі: у асабістых спаборніцтвах 
Домрачава здолела толькі аднойчы 
прабіцца на п’едэстал, заваяваўшы 
сярэбраны медаль гонкі з масавым 
стартам. Чацвёрты нумар, на месца 
якога прэтэндавалі вопытная Надзея 
Пісарава і Дзінара Алімбекава, і зусім 
аказаўся галаўным болем для трэнераў 
яшчэ з першых стартаў сезона. Пасля 
фінішу гонкі, калі “залатых” беларускіх 
дзяўчат гатовыя былі качаць на руках, 
аўстрыйскі трэнер зборнай Альфрэд 
Эдэр адзначаў: “Замена Надзеі Піса-
равай на Дзінару Алімбекаву было 
цяжкім рашэннем, але мы перамаглі і, 
значыць, усё зрабілі правільна”. 

Дзінары Алімбекавай усяго 22 
гады.  Ірыне Крыўко — 26. Менавіта 

яны павінны перахопліваць эстафету 
ў Дар’і Домрачавай і Надзеі Скар-
дзіны, якія наўрад ці “дабягуць” да 
алімпійскага Пекіна. І таму поспех 
у Пхёнчхане мае асаблівую цану. Бо 
менавіта гэтым дзяўчатам належыць 
галоўная заслуга ў тым, што ў Дар’і 
Домрачавай на цяперашніх Гульнях 
усё ж з’явілася магчымасць фінішаваць 
са сцягам у руках. Там быў уражлівы 
прарыў Ірыны Крыўко. Можна колькі 
хочаш доўга гаварыць пра тое, што 
на стральбе дзяўчыне пашанцавала, і, 
пакуль лідары чакалі парыву ветру, яна 
паспела закрыць усе мішэні і ўляцець 
на трэцяе месца. Але асмеліцца пайсці 
на такую рызыку і чыста закрыць усе 
пяць мішэняў у тых умовах і пры той 
адказнасці магла толькі сталая і ўпэў-
неная ў сабе спартсменка. Сапраўдным 
пераўтварэннем алімпійская эстафета 
стала і для Дзінары Алімбекавай. Да 
Пхёнчхана цяперашні сезон дзяўчына 
ледзь магла запісаць сабе ў актыў. Да-
рэчы, менавіта яе стральба на этапе 
Кубка свету ў Аберхофе стала пры-
 чынай таго, што беларускую жаночую 
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эстафету ўпершыню ў гісторыі 
знялі з дыстанцыі за пройгрыш лі-
дарам цэлага круга. Не выключана, 
што той правал у немалой ступені 
абумовіў залаты фініш на Алімпія-
дзе. Свой этап Дзінара перадала 
Дашы чацвёртай усяго праз 17 
секунд пасля лідара. Астат-
няе для Домрачавай было 
справай тэхнікі, а вядо-
мы беларускі трэнер  
Валерый Лектараў, 
які паставіў на 
лыжы, у ліку 
іншых, і Ірыну 
К р ы ў к о , 
с ц в я р -

д ж а е , 
ш т о 

перамога ў 
Пхёнчхане па-

вінна стаць трам-
плінам для абедзвюх 

маладых дзяўчат. 
— У Алімбекавай 

усё наперадзе, і гэта яе 
козыр. Па сезоне было 
відаць, што яна паступо-
ва набірае форму. Дзінару 
я, дарэчы, адзначаў, яшчэ 
калі яна на юніёрскіх спа-
борніцтвах бегала. Па-пер-
шае, была надзейнай. Заўсё-
ды выходзіла на дыстанцыю і 
адпрацоўвала ад і да. Па-дру-
гое, заўсёды была хуткаснай. 
Нават у самым малодшым узрос-
це вылучалася на фоне равесніц 
і стральбой, і ходам па дыстанцыі. 
Тэхніка ў яе наогул была выдатная. 
Думаю, алімпійскае золата дасць маг-
чымасць ёй паверыць у сябе, і нас можа 
чакаць узлёт гэтай спартсменкі. Тое ж 
самае датычыцца і Ірыны Крыўко. 

Бляск фрыстайла
Сваю першую ўзнагароду белару-

скія фрыстайлісты заваявалі 20 гадоў 
назад. У Нагана Дзмітрый Дашчынскі 
ўзляцеў на трэці радок п’едэстала па-
шаны. З тых жа Гульняў з узнагародай 
вярнуўся і біятланіст Аляксей Ай-
дараў. Біятлон — другі з найбольш 
паспяховых зімовых відаў спорту ў 
Беларусі — з тых часоў перажываў 
шматлікія ўзлёты і падзенні. Новых 

жа алімпійскіх узнагарод у 
гэтым відзе спорту давялося 
чакаць 12 гадоў! Фрыстайлі-

сты ж з Алімпіяд без медалёў 
не вярталіся. Дашчынскі, які 

пасля разжыўся яшчэ сярэбранай 
узнагародай у Турыне, сёння рыхтуе 
бліжэйшы рэзерв нацыянальнай 
зборнай. На п’едэстал, тым часам, 
паднімаюцца прадстаўнікі ўжо зусім 
новага пакалення спартсменаў.

У дзень, калі Дашчынскі зава-
яваў першую алімпійскую ўз-
нагароду беларускіх лыжных 
акрабатаў, Ганне Гуськовай 
было ўсяго 5 гадоў, і яна ўя-
віць не магла, што аднойчы 
прадоўжыць слаўныя тра-
дыцыі беларускага фры-
стайла. На Алімпіядзе ў 
Пхёнчхане яна заваява-
ла золата, выканаўшы 
праграму так, што ні-
кому не верылася, што 
ў лыжную акрабатыку 
дзяўчына трапіла шмат 
у чым дзякуючы збегу 
абставінаў. У адной 
з платных груп зда-
роўя, якія тады зай-
маліся ў будынку 
мінскага інсты-
т у т а  фі з і ч н а й 
культуры, дзяў-
 чынку заўважыў 
сябар Уладзіміра 
Дашчынскага. 
Бацька і трэнер 
пе рша г а  б е -

ларуска г а 
п р ы -

зёра Алімпіяд запрасіў будучую алім-
пійскую чэмпіёнку на трэніроўку. З 
першых дзён з ёю працаваў Юрый Ку-
працэвіч, які пра тыя часы ўспамінае з 
непрыхаваным замілаваннем.

— У мяне была вельмі добрая, 
моцная група. Усе дзеці былі аднаго 
ўзроўню. Там жа, напрыклад, пачынаў 
трэніравацца Міхаіл Курловіч, які сён-
ня дапамагае Мікалаю Казеку ў нацы-
янальнай камандзе. Мае спартсмены 
— Дзмітрый Глушакоў і Віталік Мар-
цінкевіч, якія таксама працуюць трэ-
нерамі. Якой была Гуськова? Мяккая 
і добрая. Саша Раманоўская — такая 
ж. Вельмі добрыя дзяўчынкі. Старан-
на выконвалі ўсё, што трэба было на 
трэніроўках.

Раманоўскай у Пхёнчхане не па-
шанцавала. Складанасць заяўленых 
ёю скачкоў дазваляла разлічваць на 
п’едэстал. Дарэчы, у сезоне дзяўчына 
паднімалася на п’едэстал этапаў Кубка 
свету. Заставалася выйсці і зрабіць, але 
фрыстайл — спорт непрадказальны і 
часам няўдзячны. Памылка, падзенне і 
крыўда. Юрый Купрацэвіч сцвярджае: 
свой медаль Аляксандра абавязкова 
возьме праз чатыры гады — у алімпій-
скім Пекіне. І заўважае: Сашы, усё-такі, 
не так крыўдна, як Антону Кушніру.

Выступленне лідара беларускай 
зборнай стала адной з самых яркіх і са-
мых запамінальных падзей Алімпіяды. 
На жаль, для беларуса афарбавана яна 
аказалася не ў самыя святочныя колеры. 
Кушнір да Алімпіяды ў Пхёнчхане рых-
таваўся самазабыўна. Па-першае, аба-

вязваў статус 
ч э м п і ё н а . 
Па-другое, 
у з р о с т 
раз-пораз 

н а г а д в а ў 
Антону, што яшчэ 

адной Алімпіяды ў яго кар’еры 
можа і не быць. Засяроджанасць 

і зараджанасць, з якімі адзін з са-
мых дасведчаных спартсменаў у 
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На Алімпіядзе  
ў Пхёнчхане Ганна  

Гуськова заваявала золата,  
выканаўшы праграму так, што нікому 

не верылася, што ў лыжную 
акрабатыку дзяўчына трапіла шмат  

у чым дзякуючы збегу абставінаў
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складзе беларускай зборнай працаваў 
на трэніроўках, можна было заносіць у 
падручнікі. Ужо ў кваліфікацыі Кушнір 
узляцеў і прызямліўся так, што ў яго 
перамозе не сумняваўся ніхто. Акрамя 
суддзяў. Ацэнкі, якія пакінулі лідара 
без месца ў фінале, сталі шокам нават 
для сапернікаў Антона і справакавалі 
скандал, умяшацца ў які вырашыў нават 
Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт Бела-
русі накіраваў афіцыйнае пісьмо кіраў-
ніку МАКа Томасу Баху. У фрыстайле 
загаварылі пра неабходнасць сур’ёзных 
змен у судзействе. Аднак узнагароду 
Кушніру ніхто вярнуць ужо не мог. 
Своеасаблівым аднаўленнем справядлі-
васці ў гэтай сітуацыі мог стаць медаль 
Станіслава Гладчанкі, адзінага беларуса, 
які прабіўся ў мужчынскі фінал. На 
жаль, рызыка (спартсмен у рашаючай 
спробе заявіў найскладанейшы скачок, 
які да гэтага ўсяго пару разоў выконваў 
на снег) не апраўдалася. Антону застаец-
ца толькі дэманстраваць прыклад муж-
насці і псіхалагічнай устойлівасці. Стасу 
і Аляксандры Раманоўскай — шліфа-
ваць праграму. А Гуськовай прымаць 
заслужаныя віншаванні. Юрый Купрац-
эвіч не сумняваецца: сімптомы зорнай 
хваробы яго падапечнай не страшныя. 
І ўспамінае, што чэмпіёнскі характар у 
Ганны (на плячы якой красуецца татуі-
роўка Provehito in Altum (у перакладзе 
з латыні значыць “імкніся ўвысь”) было 
відаць яшчэ ў дзяцінстве. 

— Яна была бясстрашнай. Магла 
без папытання залезці на батут або 

скакаць са шведскай сценкі. Хоць я, 
вядома, падобныя ініцыятывы заўсёды 
перарываў. З часам Аня стала больш 
асцярожнай, але ўгаворваць зрабіць 
першы скачок не давялося. Памятаю, 
калі ёй было гадоў 12, мы паехалі ва 
ўкраінскі Мікалаеў, дзе ў той час быў 
трамплін для скачкоў на ваду. Цяпер 
ён фактычна разбураны, але менавіта 
там будучая алімпійская чэмпіёнка 
ўпершыню “паднялася ў паветра”. 
Памятаю, забралася, пастаяла, сабра-
лася і — паехала. А многіх жа дзяцей 
— асабліва ў такім узросце — даволі 
доўга даводзіцца падштурхоўваць да 
таго, каб скокнуць. Так што рана ці 

позна яна павінна была падняцца на 
вяршыню. І там яна, паверце, здольная 
трымацца вельмі доўга.

 перспектывы канькоў
З іншых відаў спорту, у якіх на Алім-

піядзе ў Пхёнчхане былі прадстаўлены 
беларускія спартсмены, канькабежцы 
выглядалі найбольш паспяхова і перс-
пектыўна. Хацелі большага. На леташ-
нім чэмпіянаце свету Віталь Міхайлаў 
і Марына Зуева ўшчыльную падабралі-
ся да п’едэстала ў мас-старце. Дысцы-
пліна, якая дэбютавала ў алімпійскай 
праграме, абяцала непрадказальны і 
цікавы для беларусаў вынік і ў гэты раз. 
Зуева была здольная пазмагацца за ме-
далі на сваёй любімай дыстанцыі 3000 
метраў. На жаль, не выйшла. Саперні-
цы разагналіся так, што нават асабісты 
рэкорд не дазволіў беларусцы падняц-
ца вышэй за шостае месца. Зуева яшчэ 
даволі маладая. Пападанне на Алімпія-
ду для яе ўжо поспех. Пасля вяртання 
дадому галоўны трэнер нацыянальнай 
зборнай Сяргей Мінін гаварыў пра 
неабходнасць выкарыстоўваць і раз-
віваць цяперашнія магчымасці спарт-
сменаў. Перспектыва выглядае яшчэ 
больш рэальнай на фоне прагрэсу ў 
Беларусі канькабежнага спорту. З’яў-
 ленне “Мінск-Арэны” справакавала 
прыток дзяцей у секцыі і стварыла для 
спартсменаў умовы для хатняга росту. 
Першыя наступствы гэтай хвалі мы ад-
чулі ў Пхёнчхане. У Пекіне беларусам 
цалкам пад сілу ўмяшацца ў спрэчку за 
ўзнагароды на ледзяным авале. 

Дзмітрый камашка
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яшчэ раз 
пра каханне

 п  рэм’ера

Калі вы любіце тэатр усімі сіламі душы, так, як вобразна 
гаварыў пра гэта вялікі яго рэфарматар Канстанцін 
Станіслаўскі, то мая вам парада: схадзіце ў Мінску  
на спектакль Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі 
Купалы “Зямля Эльзы”. Яго паводле п’есы Яраславы Пуліновіч 
паставіла рэжысёр Алена Ганум. 

эльза — Зінаіда Зубкова, Васіль — Уладзімір Рагаўцоў. Сцэна са спектакля М
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 п  рэм’ера

 Н
а  п р а ц я г у  ў с я г о 
спектакля — а ён ідзе 
паўтары гадзіны без 
антракту на Камер-
най сцэне — мяне не 
пакідала думка пра 
тое, які блізкі ён па 
нейкай глыбіннай 

сутнасці сваёй, па энергетыцы і нават 
па мелодыі адносінаў галоўных герояў 
разважанням аб каханні ў Васіля Ра-
занава, аднаго з любімых мною рускіх 
філосафаў. І, прыйшоўшы дадому, зноў 
пагартала яго кнігу “Рэлігія. Філасофія. 
Культура”. Некаторыя афарыстычныя 
выказванні, як своеасаблівы камертон, 
паспрабую выкарыстаць у сваіх разва-
жаннях аб спектаклі.

“Мы нараджаемся для кахання. 
І наколькі мы не здзейснілі кахання, 
мы пакутуем на свеце. І наколькі 
мы не здзейснілі кахання, мы будзем 
пакараныя на тым свеце… Больш 
кахання; больш кахання, дайце ка-
хання. Я задыхаюся ў холадзе. У, як 
усюды холадна…”

Нават цяжка ўявіць, што хто-не-
будзь з герояў будзе думаць пра  што-
небудзь падобнае ў тых умовах, у якіх 
яны знаходзяцца. Дзеянне спектакля 
адбываецца ў наш час, у рэальна існую-
чай вёсцы Завяззе Віцебскай вобласці. 
Алена Ганум перанесла падзеі, якія ў 
п’есе адбываліся ў сібірскай вёсцы, у 
Беларусь. Тут, як гаворыцца, правіць 
баль абывацельскае асяроддзе: пра-
цвітаюць немілагучная лексіка, чыста 
бытавыя інтарэсы і клопаты пра хлеб 
надзённы — не да ўзнёслых пачуццяў і 
настрояў. Складана ўявіць, што там, дзе 
трэба выжываць — перабіраць бульбу, 
цягаць цяжкія мяшкі, капацца ў ага-
родзе і гадаваць дзяцей, — як вясновы 
першацвет, праб’ецца кволы парастак 
кахання праз тоўшчу закарузлых стэ-
рэатыпаў. І яно не было б настолькі кра-
нальным, калі б галоўныя героі п’есы 
былі маладыя, як Рамэа і Джульета.

Рэжысёру-пастаноўшчыку ўдало-
ся не банальна расказаць шчымлівую 
гісторыю кахання двух пажылых лю-
 дзей, якое нарадзілася сярод грубасці, 
чэрствасці, душэўнай глухаты. І не 
банальнасць, па-мойму, праяўляецца 
перш за ўсё ў той магутнай псіха-
 лагічнай спружыне спектакля, якая, 
раскручваючыся, дазваляе нам пачуць, 
як шэпча само Жыццё: асцярожна, 

гэта Каханне… І ўнутраны шэпт той 
ужо ў зародку з моманту завязкі спек-
такля, калі галоўныя героі — Ён і Яна 
— сустрэнуцца на сельскай вуліцы… 
Так, мы адчуем і іх душэўнае цяпло, 
і радасць першых зносінаў, і лёгкую 
сарамлівасць, уласцівую нечаканаму 
прыемнаму знаёмству… Што бліскуча 
іграюць Зінаіда Зубкова, народная ар-
тыстка Беларусі, і Уладзімір Рагаўцоў, 
заслужаны артыст Беларусі. І здасца 
нам, як за тым лёгкім шэптам Жыцця 
пачуецца і яго маленне: людзі, не за-
бівайце Кахання… Таму што свет За-
вяззя, нібы драпежная істота, затаіўся 
перад скачком, убачыўшы пробліск 
святла… Але пачуць ужо ў самым 
пачатку спектакля той ціхі крык, які 
па меры разгортвання дзеяння будзе 
гучаць усё мацней і больш адчайна, 
можна толькі сэрцам, вобразна кажу-
чы — унутраным слыхам. Што назы-
ваецца, той, хто мае вушы, ды пачуе. 
На тое Алена Ганум, як мне падаецца, 
і разлічвала. Ну, а для іншых “Зямля 
Эльзы” — чарговая гісторыя кахання, 
якая не можа не хваляваць, да таго ж 
па-майстэрску ўвасобленая і іншымі 
таленавітымі акцёрамі Купалаўскага 
тэатра. У другім складзе ролі галоўных 
герояў увасабляюць Мікалай Кірычэн-
ка, народны артыст Беларусі, і Наталля 
Качаткова, заслужаная артыстка Бела-
русі. Яны, паводле слоў майго калегі, 
робяць гэта падрабязна і кранальна.

Гісторыя кахання этнічнай немкі 
Эльзы, якая пражыла жыццё ў Завяззі 
ў шлюбе без кахання, і гараджаніна, на-
стаўніка-пенсіянера Васіля, які набыў у 
Завяззі домік пад лецішча, і сапраўды 
звычайная. Ну, ці мала ў жыцці такіх 
меладраматычных гісторый, зрэшты, 
як і іх сцэнічных інтэрпрэтацый. Калі 
грамадства няўмольна старэе, каханне 
і шлюбы паміж людзьмі пенсійнага ўз-
росту, ужо нікога не здзіўляюць. Таму і 
мастацкае асэнсаванне гэтай з’явы мае 
месца быць. Так, усё на першы погляд 
прывычна ў “Зямлі Эльзы”. Але рэ-
 жысёрскае вырашэнне расстаноўкі сіл 
“дабра” і “зла” ў душах герояў, адных 
— ствараць у каханні, другіх — яго раз-
бураць, размыкае рамкі вёскі Завяззе. І 
гучыць, сказала б, па-ўсяленску, выклі-
каючы асацыяцыі з лепшымі творамі, 
якія апяваюць такое цудоўнае пачуц-
цё. Таму так абвастрае гэтая гісторыя 
нашы пачуцці спачування да людзей 
дружалюбных, добрых і абуджае надз-
 вычай жорсткую непрымірымасць да 

Рэжысёру-
пастаноўшчыку 
ўдалося не банальна 
расказаць шчымлівую 
гісторыю кахання 
двух пажылых людзей, 
якое нарадзілася сярод 
грубасці, чэрствасці, 
душэўнай глухаты.  
І не банальнасць,  
па-мойму, 
праяўляецца перш  
за ўсё ў той магутнай 
псіхалагічнай 
спружыне спектакля, 
якая, 
раскручваючыся, 
дазваляе нам пачуць, 
як шэпча само Жыццё: 
асцярожна, гэта 
Каханне…
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хамства і зайздрасці, беспардоннасці і, 
сказала б, “быдляцтва”. Ды настолькі 
кранае, што пранікаешся нянавісцю 
да персанажаў, якіх так нервуе каханне 
бацькоў. Нявестку Васіля Ігнатавіча 
Ізабэлу віртуозна іграе Яўгенія Куль-
бачная, а Вольгу, дачку Эльзы, — Ма-
рына Гардзіёнак. Абедзве надзяляюць 
сваіх гераінь сатырычнымі фарбамі з 
прымессю гратэску. І абедзве пал-
ка пражываюць пачуцці лютага 
нежадання пагадніцца з каханнем, 
якое парушыла прывычны рытм 
жыцця. Не дапускаючы думак пра 
асабістае шчасце бацькоў, іх гераі-
ні гатовыя з лёгкасцю пераступіць 
маральныя законы. Што абедзве і 
робяць: адкрыта лгуць і выкруч-
ваюцца. Паколькі душэўна ўбогія 
па розных прычынах. І эгаістыч-
ная Вольга, якая баіцца адзіноты, і 
цынічная хамаватая Ізабэла, якая 
ва ўсім бачыць таемны намер і 
матэрыяльную выгаду. А старыя 
мараць пажаніцца, прадаць дом і 
кватэру і паехаць падарожнічаць. 

 
“Кахаць — значыць “не магу 

без цябе быць”, “мне цяжка 
без цябе”; “усюды сумна, дзе не 
ты”… Каханне зусім не агонь… 
каханне — паветра. Без яго 
— няма дыхання, а пры ім ды-
хаецца лёгка…” 

Вось і зала, падавалася, бая-
лася дыхаць, калі гучалі дыялогі 

Эльзы і Васіля, спачатку нясмелыя, а 
пасля, напоўненыя вялікай духоўнай 
сілай і непахіснай пераканасцю герояў 
у тым, што яны маюць права на асабі-
стае шчасце. І Зубкова, і Рагаўцоў былі 
настолькі пераканаўчыя ў сваім ім-
кненні адно да аднаго, што падавалася: 
ні мінулае, ні сучаснае, спадарожнае 
жыццю кожнага, не перашкодзяць іх 

сумеснай будучыні. І мары — паса-
дзіць і вырасціць ружы, паглядзець 
свет удваіх — ажыццявяцца. Яны 
сустракаюцца вечарамі ў альтанцы, 
п’юць чай, гавораць пра жыццё… 
Эльза трапяткая і рамантычная ў но-
вай ружовай сукенцы і капялюшыку, і 
ружовыя туфлі пасуюць убору. Яна, як 
тая худзенькая дзяўчынка з юнацтва 
Васіля, з якой бацька забараніў яму 
ажаніцца. Эльза ж, якая не ведала ў 
шлюбе ні кахання, ні жаночага шча-
сця, раптам выяўляе, што каханне і яе 
адарыла.

У спектакля Ганум ёсць свой стыль. 
У ім няма бытавізму, які, здараецца, 
характэрны для пастановак пра вёску. 
І касцюмам, і сцэнаграфіі маладых ма-
стакоў Кацярыны Шымановіч і Сяргея 
Ашухі, вучняў карыфея сцэнаграфіі 
Барыса Герлавана, таксама ўласцівая 
стыльнасць. Выяўляецца яна ў сучасным 
прачытанні “вясковага жыцця”, хоць і 
існуе ў ім вясковая атрыбутыка: вялікая 
бутля, дзе бродзіць віно, быццам вы-
спяваючае каханне, надзімаючы белую 
гумовую пальчатку, ватоўкі, мешкавіна, 
грубы абутак, але, заўважце, чаравікі 
на модных пратэктарах… Сцэнічная 
прастора нагадвае кватэрны план, калі 
прыўзняцца над сцэнай і паглядзець на 
яе зверху. Так фрагмент вёсачкі Завяззе 

ўмяшчаецца на невялікай прасто-
ры Камернай сцэны. Своеасаблі-
выя клеткі, раздзеленыя сценамі з 
дошак, пастаўленых на кант, лёгка 
перайсці і апынуцца то ў зале дома 
са стулам, то ў сельскім магазіне 
або на вуліцы. І нават на складзе 
агародніны, дзе група жанчын 
перабірае бульбу. Тут жа, у левым 
куце, і дом Васіля Ігнатавіча, з 
падворку якога дзве лесвіцы вя-
дуць на гарышча. Ці ў неба? Як 
дзіўна, чамусьці дзве… Потым 
мы зразумеем чаму… Ёсць нават 
маленечкі кветнік для будучых 
руж. Мары суседнічаюць з про-
зай маркотнага жыцця. І думка 
пра душы людзей, зняволеных у 
клетках звычак, лёгка чытаецца і 
ў сцэнаграфіі. 

“…Не адымайце крылаў у ка-
хання: яно заўсёды ляціць. Яно 
заўсёды анёл. І ва ўсякага”.

Варта толькі выйсці за межы 
доміка Васіля, натрапіш і на ма-
газін, дзе грыміць тарай трыцца-

 п  рэм’ера

Удзельніцы хору

Вольга, дачка эльзы, — Марына Гардзіёнак
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цігадовая прадаўшчыца Марына, адна 
з нямногіх, хто не асуджае кахання 
Эльзы. Роспач, эпатажна адлюстрава-
ная ў таленавіта выкананым актрысай 
Вікторыяй Чаўлыткай шлягеры на 
французкай мове, узмацняе тэму бя-
злітаснай жаночай адзіноты. Смутак 
аб самотным жыцці, ад якога ратуе 
спяванне ў хоры, слабым пробліскам 
успаміну, можа быць, аб юнацтве і пер-
шым каханні, мігціць і ў вачах гераіні 
Тамары Міронавай, калі тая суцяшае 
Эльзу. Яе Зінаіда даўно ўжо звыклася 
са сваім лёсам і абаранілася ад яго, па-
добна іншым абывацелям Завяззя, так 
званай курынай ідэалогіяй. Маўляў, 
будзем больш простымі: па чарачцы 
вып’ем, у хоры паспяваем, пагамонім-
пакудахчам…І дэталі касцюмаў — га-
лаўныя ўборы ў выглядзе стылізава-
ных чорных птушыных дзюб у сельскіх 
жыхарак — рэжысёрская знаходка, 
якая гранічна агаляе іх светапоглядную 
прыземленасць. Што тут скажаш, акра-
мя таго, што горка назіраць тых, хто не 
ведае шчасця кахаць або яго страціў.

 
“Адстойвай каханне сваё нагцямі, 

адстойвай каханне сваё зубамі. Ад-
стойвай яго супраць розуму… Будзь 
моцны ў каханні — і Бог цябе бласла-
віць. Бо каханне — корань жыцця. А 
Бог ёсць жыццё…”

І пра гэта спектакль “Зямля Эльзы”. 
Яшчэ і пра тое, што душа чалавечая 
свабодная, яна вольная ўзняцца над 
планам быцця, прыдуманым людзьмі, 
над клеткамі стэрэатыпаў, жыццёвых 
догмаў, умоў і прыстойнасцяў, у якія 
заключаны і душы сябровак і суседзяў 
Эльзы. І ў якой так доўга нудзілася яна 
сама. Дарэчы, і доўгія лесвіцы, якія 
вядуць нібы на гарышча ў доме Васіля, 
сімвалізуюць магчымасць шляху ў ін-
шае вымярэнне — жыццё ў каханні. 

Нашы героі не скараюцца са штод-
зённасцю і знаходзяць у сабе крыніцу 
святла сярод шэрасці будняў. І не важна, 
што па волі драматурга яны пакідаюць 
гэты свет, так і не ажыццявіўшы мару 
пра шлюбны саюз і падарожжа ўдваіх. 
Эфектная фінальная сцэна спектакля. 
Пражэктар высвечвае Эльзу, якую не 
зламалі ні ўласная дачка, ні родныя Ва-
сіля, ні абывацельская пагалоска. Яна, 
як само каханне, гатовая да новых пада-
рожжаў. І Васіль з рукзаком за плячыма 
гатовы падарыць ёй тыя землі, пра якія 
на ўроках геаграфіі расказваў вучням. 

На беларускую мову п’есу пера-
 кладала Вольга Бабкова, музычнае 
афармленне выканана кампазітарам 
Віктарам Кісценем і педагогам па вака-
ле Люсіне Налбандян. Над пластыкай 
артыстаў працавала Марына Філата-
ва. Рэспект і тым акцёрам, якіх я не 
назвала, і ўсім, хто генераваў творчую 
энергію, каб нарадзіўся  спектакль, які 
ўзнімае нас над побытам. 

П’еса “Зямля Эльзы” Яраславы 
Пуліновіч, між іншым, вучаніцы зна-
камітага сучаснага драматурга Мікалая 
Каляды з Екацярынбурга, чые п’есы 
ідуць па ўсім свеце, карыстаецца папу-
лярнасцю на радзіме аўтара. У Беларусі 
пастаўлена ўпершыню. Паводле слоў 
Алены Ганум, дарэчы, вучаніцы Міка-
лая Пінігіна, на выбар на карысць гэ-
тага драматургічнага матэрыялу шмат 
у чым паўплывала “асоба аўтара і яе 
талент”. Ну, а як гаворыць вядомы афа-
рызм, падобнае прыцягвае падобнае.

Рэжысёр вызначыла жанр спектакля 
як “жыццё” і яшчэ напярэдадні прэм’еры 
абяцала, што гледачы ў яе спектаклі су-
тыкнуцца з усімі жанравымі праявамі 
— будуць і смех, і слёзы, і адчайнае 
каханне. А я пацвярджаю: так і ёсць. І 
дадам: у “Зямлі Эльзы” ёсць і святло ў 
канцы тунэля, і вера ў яго, якой нам так 
часам не хапае, каб не забываць пра тое, 
якое бясцэннае наша жыццё ў каханні.

Валянціна Ждановіч

П’еса “Зямля Эльзы” 
Яраславы Пуліновіч, 
між іншым, вучаніцы 
знакамітага 
сучаснага драматурга 
Мікалая Каляды  
з Екацярынбурга,  
чые п’есы ідуць па ўсім 
свеце, карыстаецца 
папулярнасцю  
на радзіме аўтара.  
У Беларусі пастаўлена 
ўпершыню. Паводле 
слоў Алены Ганум, 
дарэчы, вучаніцы 
Мікалая Пінігіна,  
на выбар на карысць 
гэтага 
драматургічнага 
матэрыялу шмат  
у чым паўплывала 
“асоба аўтара  
і яе талент”
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панараМа
сярод  
дзвюх тысяч 
фільмаў-
канкурэнтаў 

Кароткаметражны гульнявы 
фільм беларускага рэжысёра і 
сцэнарыста Нэлы Васілеўскай “Мой 
брат” атрымаў прыз у намінацыі 
“Лепшы замежны фільм” на Другім 
кітайскім міжнародным конкурсе 
кароткаметражных фільмаў 
“Залаты паветраны змей” 

Конкурс праводзіўся ў горадзе 
Вэйфан кітайскай правінцыі 

Шаньдун. Ён быў арганізаваны арг-
камітэтам Азіяцкага фестывалю ка-
роткаметражнага кіно. У конкурсе 
прынялі ўдзел больш за дзве тыся-
чы фільмаў з Беларусі, Кітая, Балга-
рыі, Калумбіі, Кубы, Іспаніі, ЗША, 
Уругвая, Францыі ды іншых краін. 
Карціны змагаліся за перамогу ў 19 
намінацыях, у тым ліку за лепшыя 
сцэнарый, рэжысёрскую работ у, 
лепшы фільм.

Ст ужка маладога беларускага 
рэжысёра Нэлы Васілеўскай “Мой 
брат” расказвае гісторыю ўзаемаад-
носінаў стрыечных братоў. Аўдавелы 
бацька прывозіць сына на час у вёску 
да сястры. Там хлопчык знаёміцца 
са сваім новаспечаным братам, які 
жыве разам з маці. Гэта лета для 
дваіх становіцца 
с к л а д а н ы м 
в ы п р а б а -
ваннем, за-
м я ш а н ы м 
на каханні 
і рэўнасці. 



чытаць  
і слухаць?  
гэта магчыма

Выдавецтва “Беларусь” выпусціла два 
ўнікальныя фотаальбомы: “Мінск. 
Спадчына старога горада” і “Спадчына 
сталіцы Беларусі”. Гэта першыя 
крокі друкароў па асваенні лічбавых 
тэхналогій. Кнігі цяпер можна не 
проста пагартаць, але і, маючы пад 
рукой сучасны смартфон, убачыць 
асобныя славутасці на экране. 

Будучыня — за мультымедыйнас-
цю, лічыць дырэктар “Беларусі” 

Сяргей Пешын і тлумачыць, як ён 
гэта бачыць: 

 — Некаторыя артыкулы фотааль-
бомаў змяшчаюць QR-коды, па якіх 
можна выйсці ў інтэрнэт і атрымаць 
дадатковую інфармацыю. Гэта вель-
мі зручна не толькі для чытачоў, але і 
для выдаўцоў. Мы хочам пашырыць 
такую практыку, бо гэта дасць маг-
чымасць нам зменшыць аб’ём кнігі і, 
адпаведна, яе кошт. Яшчэ адзін крок 
у гэтым напрамку — выпуск кнігі 
Алены Шацько “Царкоўны звон — 
душа народа”. Там не толькі гісторыя 
і тэорыя гэтага віду мастацтва, але 
і музыка. Здаецца, справа не новая: 
яшчэ некалькі дзясяткаў гадоў назад 
пачалі выдавацца кнігі з кампакт-
дыскамі. “Беларусь” жа адмовілася 
ад састарэлых электронных нось-
бітаў, а стварыла асобны сайт, дзе і 
“агучана” новае выданне.  

Што ні манета 
— каШтоўнасць

Нумізматычная калекцыя 
Нацыянальнага 
гістарычнага музея 
папоўнілася камплектам 
памятных манет серыі 
“Шлях Скарыны” — гэта 
адзін з найбольш знакавых 
набыткаў мінулага года. 
Яны прысвечаны 500-
годдзю беларускага 
кнігадрукавання і 
выпускаліся ў абарот 
Нацыянальным банкам 
на працягу трох апошніх 
гадоў.

На манетах прадстаў-
лены шэсць гарадоў: 

Полацк, Кракаў, Падуя, 
Венецыя, Прага, Вільня, 
— тых, што адыгрывалі 
вялікую ролю ў жыцці і 
дзейнасці Скарыны, звязанай 
з яго перакладам і друкаван-
нем Бібліі. Там не толькі 
старадаўнія малюнкі гэтых 
населеных пунктаў, але 
таксама знакі і сімвалы, 
якія ўвасабляюць сувязь 
з асветнікам. Да прыкладу, 

 на манеце з пражскай тэматыкай як 
сімвал Прагі і знак найвышэйшага ўз-
дыму творчых сіл Скарыны змешчана 

выява знакамітага ратушнага 
гадзінніка «Арлой». Для таго 

каб сканструяваць на мане-
це цыферблатныя дыскі з 
зададзенай гадзінай астра-
намічнага часу, становіш-
чам Сонца і фазай Месяца 

на дзень 6 жніўня 1517 
года (менавіта тады выйшла 

першая друкаваная кніга Ска-
рыны), стваральнікі манеты 
звярнуліся да прафесійных 
астраномаў.

Акрамя гэтага, на ма-
нетах прадстаўлена і сама 

Кніга кніг у мастацкай і 
тэкставай інтэрпрэтацыі 

Скарыны: паказаны прыгажос-
ць шрыфтоў, разнастайнасць 

гравюр, вытанчанасць дэко-
ру. І ўсё гэта на невялікай 
па памеры манеце — са-
праўды ювелірная работа!

У музеі расказалі: ма-
неты юбілейнай серыі ча-

каніліся на Літоўскім манет-
ным двары прафесіяналамі 

найвышэйшай кваліфіка-
цыі. Выкарыстаная імі 
тэхналогія аксідзіраван-
ня — амаль ручная, таму 
кожную манету можна 

лічыць унікальнай. 
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падзеленай царквы” — унікальны па 
сваім геаграфічным ахопе іканапісны 
праект.  На экспазіцыі ў Нацыяналь-
ным мастацкім музеі  дэманстравалася  
больш за сто абразоў, створаных у Бе-
ларусі, Расіі, Украіне, Вялікабрытаніі, 
Германіі, Грэцыі, Італіі, Іспаніі, Латвіі, 
Літве, Сербіі, Фінляндыі і Францыі. 
Аўтары работ — такія вядомыя ікана-
пісцы, як архімандрыт Зінон (Тэадор), 
Аляксандр Чашкін, Аляксандр Карна-
вухаў, Алег Шуркус (Расія), Тодар Мі-
травіч (Сербія), Георгій Кордзіс (Грэ-
цыя), Віктар Доўнар, Антон Дайнека 

У Нацыянальным 
мастацкім 
музеі Беларусі 
прыкметны след 
пакінула выстава 
твораў сучаснага 
хрысціянскага 
мастацтва, 
прысвечаная 
агульным для 
Захаду і Усходу 
старажытным 
святыням 

хрысціянскі 
падмУрак 
еўрапейскай 
кУльТУры

 в  ыстава
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(Беларусь)… Сярод іканапісцаў 
— удзельнікаў праекта — вельмі 
шмат жанчын. 

Праект, прадстаўлены ў Мін-
ску, нарадзіўся ў пачатку 2016 
года і атрымаў магутны імпульс 
для развіцця пасля гістарычнай 
сустрэчы ў Гаване Папы Рымскага 
Францыска і Патрыярха Маскоў-
скага і ўсяе Русі Кірыла. Ну а часам 
непадзеленай царквы традыцыйна 
называюць перыяд да 1054 года, 
калі адбылося размежаванне хрыс-
ціян Усходу і Захаду. 

На цырымоніі ўрачыстага ад-
крыцця выставы ў Нацыянальным 
мастацкім музеі  вельмі яркую 
прамову сказаў протаіерэй Фёдар 
Поўны, настаяцель Усіхсвяцкага 
прыхода Мінска:

— Мы называем супольнасць 
веруючых у Ісуса Хрыста царквой. 
Мы гаворым, што яна не мае тэры-
тарыяльных і часовых межаў. І адна-
часова мы дзелім у сваёй свядомасці 
хрысціянства на заходняе і ўсходняе… 
І чым далей адыходзім ад першых 
стагоддзяў хрысціянства, тым больш 
адчуваем іх узаемнае ахаладжэнне і 
нават супрацьстаянне. Першае тыся-
чагоддзе нашай эры — час непадзеле-
най царквы. Дзякуючы людзям, чые 

лікі мы бачым на абразах, Еўропа стала 
спачатку ўскраінай хрысціянскага све-
ту, а затым і цэнтрам хрысціянскага 
жыцця. Мастакі-іканапісцы вярнулі 
старажытным святым страчаныя абра-
зы. У выніку мы прыйшлі да іх, а яны 
— да нас. Больш за тое, яны ўступілі ў 
дыялог з намі.

Айцец Фёдар параўнаў выставу з 
зернем, якое, прарастаючы, спрыяе 

збліжэнню народаў, іх духоўнаму 
ачышчэнню і ўзрастанню, умаца-
ванню міру на зямлі.

Уласна, кожная работа экспа-
зіцыі — гэта мініяцюрная драма 
з далёкага мінулага, пераасэнса-
ваная і расказаная ўжо нашымі 
сучаснікамі. Таму дарэчныя па-
раўнанні. Вось, напрыклад, якія 
паралелі можна правесці: Брэндан 
Мараплавец і Фёдар Конюхаў; 
Беда Высокашаноўны і Францыск 
Скарына. Або разгледзім вітальнае 
цалаванне на іконе Пятра і Паўла. 
Захад лічыць сябе пераемнікам 
апостала Пятра, Усход — апостала 
Паўла. Так што тут сімвалічная 
сустрэча цэркваў, запэўніванне ў 
аднадумстве і аднадушнасці, якое, 
на жаль, не здарылася ў жыцці, але 
засталося на падсвядомым узроўні 
і замацавалася ў жаданні гэтага 

адзінства. Падмуркам для пабудовы 
ўзаемаадносінаў заходніх і ўсходніх 
вернікаў з’яўляецца Хрыстос, а срод-
кам — мастацтва і культура. 

На цырымоніі выступілі таксама 
епіскап Юрый Касабуцкі, гісторык, 
дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацы-
янальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
Ігар Марзалюк, загадчыца аддзела 
старажытнарускага мастацтва Трац-
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цякоўскай галерэі  Наталля Шарадзе-
га. Яны гаварылі аб тым, што дыялог 
усходніх і заходніх хрысціян ніколі не 
перарываўся і што праект “Святыя не-
падзеленай царквы”, несумненна, ады-
грае ў гэтым дыялогу вялікую ролю. 
Генеральны дырэктар Нацыянальнага 
мастацкага музея Беларусі Уладзімір 
Пракапцоў зачытаў прывітанні, якія 
прыйшлі ад святароў, дзеячаў культу-
ры ў адрас музея ў сувязі з адкрыццём 
выставы.

Знамянальна тое, што экспазіцыя 
ікон, напісаных у Беларусі, Расіі, Укра-
іне, Вялікабрытаніі, Германіі, Грэцыі, 
Італіі, Іспаніі, Латвіі, Літве, Сербіі, 
Фінляндыі і Францыі, расказвае пра 
малавядомыя старонкі гісторыі За-
ходняй Еўропы першага тысячагоддзя 
і адначасова знаёміць з рознымі шко-
ламі, напрамкамі і стылямі ў сучасным 
іканапісе.  Так, гісторыя Еўропы прад-
стаўлена як гісторыя святасці — ад 
апосталаў і хрысціянскіх пакутнікаў II 
стагоддзя да благаверных правіцеляў 
X-XI стагоддзяў, ахопліваючы драма-
тычны перыяд станаўлення царквы ў 
розных землях і краінах — ад Сіцыліі 
да Ірландыі і Скандынавіі. 

Старажытныя абразы святых 
Захаду практычна не захаваліся, таму 
перад сучаснымі іканапісцамі стаяла 

складаная і адказная задача — распра-
цаваць і прадставіць новую іканагра-
фію, асэнсоўваючы вобразы святых у 
рамках іканаграфічнага канона і ў той 
жа час стараючыся ўбачыць іх подзвіг 
не з пункту гледжання “абстрактнага 
хрысціянства”, а  з рэальнасці XXI 
стагоддзя. 

У экспазіцыі былі прадстаўлены 
творы ў традыцыйных тэхніках яечнай 
тэмперы, энкаўстыкі, мазаікі, разь-
бярства па дрэве, керамікі і гравюры, 
зробленыя спецыяльна для выставы 
“Святыя непадзеленай царквы”, якія ў 
большасці раней не экспанаваліся. 

Варта таксама адзначыць, што 
арганізатары міжнароднага праекта, 
які распачаў сваё шэсце ў сталіцы 
Беларусі,  імкнуцца прыцягнуць 
увагу хрысціянскіх суполак Усходу і 
Захаду да выяў святых менавіта пер-
шага тысячагоддзя. Экспазіцыя стала  
сумесным сведчаннем праваслаўных 
і каталікоў аб хрысціянскіх каранях 
сучаснай Еўропы, дэманструе асаблі-
васці сучаснай хрысціянскай куль-
туры і  развіццё культурнага абмену 
паміж хрысціянскімі суполкамі еўра-
пейскіх краін. 

Выстава здзіўляе, ад кожнага экс-
паната ідзе святло… Пра гэта гаварылі 
многія з тых, хто прыйшоў паглядзець 
экспазіцыю. На абразах — падзвіж-
нікі, якія жылі ў еўрапейскіх землях, 
місіянеры і пастыры, каралі і простыя 
воіны, навукоўцы і манахі, людзі роз-
ных саслоўяў і розных лёсаў. Гэта і ёсць 
хрысціянскі падмурак еўрапейскай 
культуры.

Веніямін Міхееў

Падчас выставы ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі
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Карціны мінскіх мастакоў Марыі і Мікалая Ісаёнкаў цікавыя 
ўжо тым, што літаральна кожная з іх нясе непаўторны  
аўтарскі адбітак 

ТаленТ 
праілюсТраваць 
свае дУмкі

 Ц
япер яны жывуць у 
добрым загарадным ка-
тэджы. Побач — лес, ва-
кол — цішыня, спакой. 
Такое суседства натхняе 
на работу. Хоць многае 
залежыць ад настрою. 
Патрэбна асацыятыў-

насць, гаворыць Мікалай, без такіх 
адчуванняў нічога не атрымаецца. 
Нездарма ўлетку ён ірвецца ў стары 

вясковы дом — толькі там, паводле яго 
выказвання, знаходзіць творчы адпа-
 чынак. “Адрываецца”, што называецца, 
па поўнай — ужо напісаў пад настрой 
вялікую серыю нацюрмортаў. Хоць па 
амплуа вельмі яркі пейзажыст. А вось 
у Марыі нацюрморты — гэта, сапраў-
ды, яе канёк, яе галоўная тэма.

Яны розныя — Марыя і Мікалай. 
Яна больш лёгкая, крыху іранічная. Ён 
— грунтоўны, мэтанакіраваны, узрыў-

 ны. Яна лёгка абжывае прастору, ён 
гэтую ж прастору — захоплівае.

Я быў у іх новым прасторным доме. 
Цікава назіраць, як па-рознаму яны 
паказваюць работы. Марыя дастае іх 
адразу і шмат. Кожная паўстае як бы 
ў нейкай прадуманай паслядоўнасці, і 
ёй адразу знаходзіцца прыдатнае мес-
ца. Хутка ўся прастора майстэрні за-
паўняецца. Як прыгожа! Марыя шчы-
ра любуецца тым, што піша: садавіна, 

На персанальнай выставе Мікалая ісаёнка
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вазы, абрусы, від з акна, дзяўчына, 
што сядзіць, пакой з круглым сталом 
і канапай. Паўсюль адчуваецца яе ды-
ханне, яе адносіны, яе пяшчота.

Мікалай іншы. Адразу карціны 
не паказвае. Потым, падчас размовы, 
дастае некалькі работ, старанна рас-
стаўляе іх там, дзе, як яму падаецца, 
яны лепш будуць бачныя. І вось ты 
ўжо ўзіраешся ў пейзажы, уваходзіш 
у аўру палотнаў, трапляеш у палон 
матываў, настрою, каларыту. І калі 
гутарка мастаку імпануе, ён, як фо-
куснік, дастае нешта новае, быццам 
ілюструе свае думкі, але праз некато-
ры час хавае карціну назад.

Творчую атмасферу апісаць заўсё-
ды няпроста. Але прысутнічае ў гэтай 
майстэрні нешта адчувальнае адразу і 
надзвычай важнае — свабода. Стаіш 
тут адкрыты, непрыхарошаны, уваж-
лівы да пазіцыі суразмоўцы, такі, які 
ёсць у сапраўднасці. І гэта вялікая 
каштоўнасць, асабліва ў наш няпро-
сты час.

Як я ўжо гаварыў, дамінуе ў жан-
ры пейзажа Мікалай. Марыя часам 

З біяграфіі Мікалая Ісаёнка: 

Нарадзіўся 21 сакавіка 1947 года 
ў вёсцы Чарневічы Барысаўскага 
раёна Мінскай вобласці. Вучыўся 
ў мастацкай студыі ў Барысаве, 
у Мінскім мастацкім вучылішчы. 
Член Саюза мастакоў Беларусі 
з 1981 года. Імя Мікалая Ісаёнка 
занесена ў слоўнік Кембрыджскага 
біяграфічнага цэнтра. Удзельнік вы-
стаў з 1975 года. Творы знаходзяцца 
ў зборах Нацыянальнага мастацка-
га музея Рэспублікі Беларусь, Музея 
сучаснага выяўленчага мастацтва 
ў Мінску, Магілёўскага абласнога 
мастацкага музея імя П.В. Масле-
нікава, Дзяржаўнай Траццякоўскай 
галерэі (Масква, Расія), музеях краін 
СНД, музеі Людвіка (Кёльн, Герма-
нія), мастацкай галерэі Willianova 
University (штат Пенсільванія, 
ЗША), у фондах Беларускага саюза 
мастакоў, Саюза мастакоў Расіі, 
нацыянальнага банка Лейпцыга, у 
прыватных калекцыях Англіі, Бела-
русі, Германіі, ЗША, Ізраіля, Італіі, 
Літвы, Люксембурга, Польшчы, 
Расіі, Францыі.
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пераключаецца на партрэт або  жан-
равую карціну. Яна захоплена нава-
кольным светам, імкнецца выказаць 
сябе як мага паўней. Мікалай больш 
кансерватыўны, але адсюль нічуць 
не менш цікавы ў стылістыцы сваіх 
работ. 

П е й з а ж .  К о л ь к і 
мастакоў ва ўсе часы 
спавядаліся ў любві 
д а  п ры р од ы !  Ча с т а 
м а с т а к - п е й з а ж ы с т 
стараецца, каб сляды 
чалавечай прысутнасці 
не перашкаджалі не-
пасрэднасці, чысціні 
адносінаў з прыродай. 
Гэта ж адчуваецца і ў 
работах Мікалая Ісаён-
ка. Ён прагне зносінаў 
сам-насам з тым, што 
распасціраецца перад 
ягонымі вачыма, стара-
ецца даследаваць яўнае 
і прыхаванае, знешняе і 
ўнутранае і тым самым 
спасцігнуць уласнае 
быццё. Непарыўны рух 
прыроды, непарыўны касмічны рух, 
непарыўнае жыццё. Тонкія пераходы 
каларыту прасякнуты настальгіяй аб 
ціхамірнасці, якая ўсё ж недзе павін-
на існаваць. Можа, у нашым уяўленні. 
Але наша ўяўленне, нашы мары, хіба 
не яны складаюць сутнасную частку 
нашага жыцця? Дабро, Ідэал, Прыга-
жосць, Каханне — такія банальныя 

ісціны, але мастак гаворыць пра гэта 
проста, ясна, з годнасцю і жывым 
пачуццём. Мікалай Ісаёнак працуе 
ў рэчышчы традыцый рэалізму, але 
выпрацаваў свой індывідуальны 
почырк, які дзіўным чынам надае яго 

работам  паэтычнасць і эмацыйную 
афарбоўку.

Марыя Ісаёнак — больш вытан-
чаная. Пэндзаль мастачкі адзначае 
цені і паўцені, фактуру прадметаў, 
складаную гульню святла. Яна лю-
буецца светам, яго праявамі: мілымі 
палявымі кветкамі, мігценнем тонаў 
восеньскай дарогі ў прыціхлым лесе 

або дзяўчынаю ля акна і празры-
стым паветрам. Для кожнага сюжэта 
мастачка знаходзіць адмысловую 
мелодыю, што робіць кампазіцыю 
своеасаблівай і непаўторнай. Тонкія 
пералівы святла нагадваюць сны або 

ўспаміны, якія трады-
цыйна нясуць на сабе 
флёр рамантыкі і сен-
тыментальнасці. Я ска-
заў бы, што яе палотны 
перадаюць вытанчаныя 
адчуванні, якія быццам 
праменяць з высака-
роднай натуральнасці 
сціплых сюжэтаў. 

Я хачу толькі пера-
даць свае ўражанні ад 
творчасці гэтых двух 
мастакоў. Спрабую як 
бы на хвіліну спыніць 
імгненне ,  звярн у ць 
увагу на нейкія рысы 
і х  с в е т а р а з у м е н н я . 
Любыя пейзажы, лю-
быя карціны заўсёды 
маюць свае таямніцы. 
Энергію, укладзеную ў 

іх, вызначыць немагчыма. Хіба што 
перайсці ў іншую, віртуальную рэ-
альнасць. Аднак там паняцці далёкія 
ад нашай рэчаіснасці. Між тым выйс-
це ёсць: трэба проста глядзець на 
карціны Марыі і Мікалая Ісаёнкаў. І 
вось убачыце: вы вырашыце для сябе 
нешта важнае — кожны сваё.

Міхаіл Верамееў

З біяграфіі Марыі Ісаёнак:

Нарадзілася 25 кастрычніка 1949 года ў вёсцы Кі-
сялі Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці. Вучылася ў 
мастацкай студыі ў Віцебску, у Мінскім мастацкім ву-
 чылішчы. Выкладала малюнак і чарчэнне ў Даўгапольскай 
школе-інтэрнаце, працавала мастаком-дэкаратарам 
на кінастудыі “Беларусьфільм”,  мастаком-афарміцелем 
у розных дзяржаўных установах. Член Саюза мастакоў 
Беларусі з 1986 года. Імя Марыі Ісаёнак занесена ў слоўнік 
Кембрыджскага біяграфічнага цэнтра. Удзельніца выстаў 
з 1976 года. Творы знаходзяцца ў зборах Нацыянальнага 
мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, Музея сучаснага 
выяўленчага мастацтва ў Мінску, Віцебскага абласнога 
мастацкага музея, у фондах Беларускага саюза мастакоў, 
Саюза мастакоў Расіі, у прыватных калекцыях Англіі, Бе-
ларусі, Германіі, ЗША, Ізраіля, Італіі, Літвы, Нідэрландаў, 
Польшчы, Расіі.
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Марыя і Мікалай

Марыя ісаёнак. “Кветкі”, 1978
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Марыя ісаёнак. “Букет”, 2012


