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ВіктАР ХАРкоў

 Ё
сць падзеі, якія не абясцэньвае 
час. Да такіх, без сумнення, на-
лежыць Дзень Перамогі 9 Мая. 
Што б ні адбылося ў сучасным 
свеце, значнасць гэтай даты не 
падлягае ніякай дэвальвацыі. 
Памяць пра бяспрыкладны 
подзвіг савецкага салдата 
па-ранейшаму ўстойлівая і 
моцная.

Цяжкім катком пракацілася Вялікая 
Айчынная па беларускай зямлі. Загінула 
каля трох мільёнаў чалавек, былі разбура-
ныя больш за дзвесце гарадоў, гарадскіх па-
сёлкаў і райцэнтраў, каля дзесяці тысяч сёл 
і вёсак, амаль чатырыста тысяч беларусаў 

былі сагнаныя ў рабства ў Германію. За 
гады акупацыі на тэрыторыі Беларусі на-
цысты стварылі больш за дзвесце лагераў 
смерці, сотні турмаў і гета, дзе загінулі 
сотні тысяч старых, жанчын і дзяцей. 
Забыць такое немагчыма. І нядзіўна, што 
менавіта на беларускай зямлі разгарнуў-
ся небывалы ў сусветнай гісторыі рух 
супраціўлення. Народныя мсціўцы не 
давалі ворагу спакою ні днём, ні ноччу. 
Больш за паўтара мільёна ўраджэнцаў 
Беларусі ваявалі на франтах Вялікай Ай-
чыннай. Беларусы стаялі насмерць пад 
Масквой, Ленінградам, Сталінградам і 
Кіевам, удзельнічалі ў вызваленні вёсак і 
гарадоў сваёй Радзімы, а таксама дзяржаў 
Усходняй і Цэнтральнай Еўропы. Каля 
чатырохсот выхадцаў з Беларусі сталі 
генераламі і адміраламі, якія каман-
давалі падчас вайны злучэннямі 
арміі і флоту. За праяўлены гераізм 
і доблесць пры абароне Айчыны ў 
гады вайны 448 беларусаў удастое-
ны высокага звання Героя Савецка-
га Саюза, чацвёра з іх — двойчы.

У гады  вайны загінуў кожны 
трэці жыхар Беларусі. Такая цана 
свабоды. Мы пра гэта памята-
ем. Але няхай ведаюць і 
іншыя. Дарэчы, па-
сля Другой су-
светнай вайны 

Беларусь стала адной  з заснавальніц Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацый. Далёка не кожная дзяржава 
атрымлівае такое права. На карысць Беларусі — 
тады адной з рэспублік Савецкага Саюза — такі 
выбар быў зроблены якраз за вялікі ўклад у раз-
гром фашызму. Аб’ектыўна і па заслугах.  

Так,  май — асаблівы месяц. Гэта месяц пера-
могі над нацызмам у Другой сусветнай вайне. У 
Беларусі подзвіг салдата трапятліва шануецца. 

Былых франтавікоў і партызан Вялікай Ай-
чыннай становіцца ўсё менш. Але ветэраны 
па-ранейшаму акружаныя ўвагай і клопатам 
дзяржавы. Пра гэта неабходна абавязкова 

сказаць на фоне звяржэння пераможных сім-
валаў  у асобных краінах. У нас свята Перамогі 
— свяшчэннае, таму што ў кожнай сям’і Вя-
лікая Айчынная вайна пакінула свой след.  

Уласна, ці многія сучасныя падлеткі за-
спелі ў жывых герояў той вайны? Што яны 
думаюць пра яе? Можна было б прывесці 
нямала прыкладаў, калі зусім юныя хлоп-
цы і дзяўчаты самазабыўна вялі пошук 
загінулых у вайну салдат, аднаўлялі імёны 
невядомых, бралі шэфства над ветэранамі. 
Яны памятаюць і ведаюць пра вайну. Яны 
паважаюць пераможцаў.

Час ідзе, і свет, ці яго канфігурацыя, 
як гавораць палітыкі, змяняецца. Але 
сапраўдныя каштоўнасці не падлягаюць 
перагляду. Беларусь будуе свае ўзаемаад-
носіны з іншымі краінамі на прынцыпах 
добрасуседства. Гэта і ёсць яе сучаснае 
палітычнае крэда.

А перамагаць лепш  у конкурсах. Да-
стойны шлях выявіць мацнейшага. Як і ў 
спорце, дзе спаборнічаюць за права быць 
першым. Бо тут канкурэнцыя — пры ўсёй 
найвастрэйшай барацьбе — усё ж такі 
самая мірная. 

Нам трэба больш партнёрства: паміж 
людзьмі, паміж краінамі. У гэтым — стра-
тэгічная сутнасць міжнароднага супра-
цоўніцтва: адзіна правільная і актуальная. 
На яе арыентуецца і Беларусь у сваёй 
знешняй палітыцы. Фармат партнёрства 

ўзяты за аснову ва ўзаемаадносінах з ін-
шымі дзяржавамі. Палітычныя пры-
ярытэты раскрыты ў штогадовым 
Пасланні Прэзідэнта беларускаму 

народу і Нацыянальнаму сходу. Пу-
блікацыя Паслання  ў часопісе дасць 
магчымасць чытачу лепш зразумець 
пазіцыю краіны, якая імкнецца быць 

паўнапраўным партнёрам і адкры-
та для самых шырокіх кантактаў.

Май — 
асаблівы 
Месяц
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ПаМяць, якую 
неМагчыМа 
страціць
Гэтая традыцыя працягваецца з году ў год. 9 мая, у Дзень Перамогі 
савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, Прэзідэнт ускладае 
вянок да абеліска Перамогі ў Мінску. Размаўляе з ветэранамі, 
акрэдытаванымі ў краіне дыпламатамі, а ў фінале мерапрыемства 
— з журналістамі. Гэтым разам, адказваючы на пытанні 
рэпарцёраў, Аляксандр Лукашэнка закрануў шэраг важных тэм.

пра гістарычную 
памяць

— Пакуль мы будзем ствараць філь-
мы, пакуль будзем пісаць кнігі, чытаць 
вершы і прозу пра вайну, пакуль мы ў 
дзіцячых садах будзем развучваць вершы 
і спяваць ваенныя песні, пакуль у школь-
ных праграмах, у праграмах нашых ВНУ 
будзе гэтая тэма, як сёння, асветлена абса-
лютна сумленна і адкрыта, мы памяць пра 
вайну не страцім. Плюс нашы традыцыі. 
Нас цяжка ў нечым папракнуць. У нас 
традыцыйна 9 Мая — ускладанне вянкоў, 
на Дзень Незалежнасці — парад, зноў жа, 

ускладанне вянкоў, урачысты сход. Гэта 
ўжо ў крыві ў нас — беларусаў. І пакуль 
мы гэтую палітыку будзем працягваць, 
Вялікая Айчынная вайна, Другая сусвет-
ная вайна, усе войны, якія пракаціліся 
праз Беларусь, застануцца ў нас у памяці. 
Іх забыць мы не можам. Я заўсёды ўспа-
мінаю гэтыя войны: у 1812 годзе, Першая 
сусветная вайна, Другая сусветная. Гэта 
што, нашы войны? Яны нам былі па-
трэбныя? Не. Але мы заўсёды страчвалі 
трэць-палову свайго насельніцтва. Хіба 
мы можам гэта забыць? Вельмі глыбокая 
гэтая памяць, каб яе страціць. Я думаю, 
гэта немагчыма пры любой уладзе.

пра абароназдольнасць
— Я не магу мілітарызаваць экано-

міку. Гэта дорага потым абыходзіцца. 
Мілітарызацыя эканомікі — гэта не 
проста фраза, тэзіс. Мілітарызацыя 
эканомікі — гэта заводы, фабрыкі і 
людзі з ваенным мысленнем, якія вы-
рабляюць ваенную прадукцыю. Што 
будзем рабіць тады, калі яна будзе не 
патрэбна? Трэба пра гэта думаць. Гэта 
першае. Другое. Нам сёння не да ра-
скошы. Людзі жывуць пад мірным не-
бам, і нам хацелася б, каб людзі жылі 
дастойна. Мы не можам велізарныя 
грошы кідаць на ўтрыманне ўзброе-
ных сіл. І трэцяе. Наша дактрына не 
грунтуецца на нейкай захопніцкай 
вайне. У нас абсалютна абаронная 
дактрына, і сутнасцю яе з’яўляецца 
нанясенне нашаму праціўніку, калі 
раптам хто-небудзь рызыкне з намі 
ваяваць, непрымальнай шкоды. Гэта 
значыць калі ты недзе ў штабе, у 
нейкай дзяржаве задумаў распачаць 
вайну супраць Беларусі, ты павінен 
разумець, што атрымаеш найсур’ёз-
нейшы адказ, які для цябе будзе не-
прымальны. Табе мала не здасца. На 
гэта грошай у нас хапае. І мы трацім 
столькі, каб выканаць гэтую задачу. І 
потым, грошы — вялікая рэч, але не 
галоўная. Перамагае заўсёды народ. А 
тэхнікі і зброі для таго, каб абараніць 
нашу краіну, у нас дастаткова. Мы гэта 
дэманстравалі і на вучэннях, і на пара-
дах. Так будзе заўсёды.

Дзяніс крымаў

Б
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гонар назаўсёды
73 гады прайшло з Дня Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. 
Аддаць даніну памяці тым, хто змагаўся за свабоду Радзімы, 
— справа гонару і свяшчэнны абавязак нашчадкаў.

 Н
а мінскай плошчы Перамогі на цы-
рымонію ўскладання вянкоў, у якой 
прыняў удзел Прэзідэнт, сабраліся 
тысячы чалавек. У многіх у руках 
— партрэты абаронцаў Айчыны. Яны 
нібы зноў на перадавой. Як і паў-
тары сотні ўдзельнікаў той вайны, 
якія, нягледзячы на шаноўны ўзрост 
(большасці ўжо за 90), знайшлі сілы 

выйсці 9 Мая да помніка Перамогі. Вось яны, усміхаюц-
ца і сумуюць адначасова...

Гэтая цырымонія напоўнена нейкім адметным духам 
урачыстасці. Яго падмацоўваюць традыцыі — ускла-
данне вянкоў, выступленне Кіраўніка дзяржавы, яго 
цёплыя зносіны з ветэранамі, агульнанацыянальная 
мінута маўчання, дакладныя дзеянні роты ганаровай 
варты. Але кожны год праграму дапаўняе нешта новае, 
незвычайнае і хвалюючае. Вось як сімвал светлай памяці 
над плошчай гучыць віктарыяльны звон. А вось група 
акрабатаў і артыстаў у стылізаванай ваеннай форме 
 ўзнаўляюць жывыя скульптуры — помнікі і мемарыялы, 
прысвечаныя вайне: Брэсцкую крэпасць, Радзіму-маці... 

 C  вята
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СлоВА — ВетэРАНАм
Дзмітрый Марчанка, ветэран  
Вялікай Айчыннай вайны,  
заслужаны дзеяч культуры БССР:

— Вялікая радасць ад таго, што 
нам удалося дажыць да Перамогі. 
Успамінаю Канстанціна Сіманава, 
які ўжо ў пасляваенныя гады напісаў 
пра вайну: “Она такой вдавила след 
и стольких наземь положила, что 
двадцать лет и тридцать лет живым не верится, что 
живы”. Дык вось, і праз 70 гадоў не магу паверыць, што 
можна было застацца ў жывых. Але мы засталіся! І я 
лічу, што лёс пакінуў нас у жывых не проста так. А 
для таго, напэўна, каб мы расказвалі моладзі пра тое, 
што перажыў савецкі народ у тыя страшныя гады 
Вялікай Айчыннай вайны. І каб тое, што здарылася, 
не паўтарылася ніколі.

Тамара Вішнякова, старшыня 
Першамайскай (горада Мінска) 
раённай арганізацыі  
блакаднікаў Ленінграда:

— Я ўжо амаль 60 гадоў жыву ў 
Беларусі: прыехала сюды газіфікаваць 
горад Мінск. Была тады кандыдатам 
навук з дзвюма дачушкамі ва ўзрос-
це годзік і чатыры. А цяпер у мяне 
ўжо шэсць праўнукаў! Я ленінградка, перажыла ўсе 900 
дзён блакады. І свой лёс магу пісаць вершамі: “Голодная 
смерть нас уже накрывала холодным и черным крылом. 
Но чудом спаслись мы от страшного ада — и память об 
этом несем. Потом нас пригрела такая родная любимая 
мать-Беларусь. Мы с братским народом ее возрождали. 
Я родиной этой горжусь!”

Тамара Заўгародняя, ветэран  
Вялікай Айчыннай вайны:

— Дзень Перамогі — гэта добры 
настрой і радасць. Калі мы, ветэраны, 
сустракаемся ў гэты дзень разам, у нас 
прыбаўляецца здароўя. І нікуды не дзец-
ца ад успамінаў. Адразу пасля сярэдняй 
школы, у кастрычніку 1941 года, мяне 
па лініі ваенкамата паслалі ў Маскву 
ў спецшколу № 3, дзе рыхтавалі радыстаў. І ў пачатку 
1942-га групу разведчыкаў і мяне як радыстку закінулі ў 
тыл ворага. Тады ў мяне быў першы палёт, першы скачок 
з парашутам. Удзельнічала таксама ў падрыўных акцы-
ях на чыгунцы. Падрыўнік падрываў цэль, а я ўжо потым 
паведамляла па рацыі аб выкананні задання. У нас, у 
радыстак, заўсёды з сабою была граната — на выпадак 
захопу немцамі мы павінны былі рацыю знішчыць. Часта 
радысткі разам з рацыяй і сябе падрывалі. Нялёгка было 
на вайне. І памятаць пра гэта проста неабходна!

Зусім юныя школьнікі адпускаюць у неба шарыкі. Хор 
выконвае “Дзень Перамогі”. Вікторыя Ляшкевіч, салістка 
Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы імя Р. Шырмы, 
гаворыць: спяваць лёгка, бо гэтая песня па-сапраўднаму 
народная, яе кожны ведае з дзяцінства:

— Для мяне выконваць “Дзень Перамогі” тут, на плош-
чы, 9 Мая — асаблівы гонар. Перамога дарагая ўсім нам. 
Гэта мая гісторыя. І я павінна яе ведаць. Вельмі люблю 
ваенныя фільмы. Распытвала пра вайну і бабулю. Тая ра-
сказвала аб прадзеду, які згінуў без весткі, што з ім, мы да-
гэтуль не ведаем. Аб прабабулі, якая хавалася ад фашыстаў 
у лесе разам з дзецьмі...

Чацвёртакласніца Стэфанія Пашукевіч, удзельніца ка-
лектыву эстрадна-спартыўнага танца “Апельсін”, дзеючага 
пры Мінскім дзяржаўным палацы дзяцей і моладзі, — адна 
з тых дзяўчынак з шарыкамі ў руках. У іх сям’і трапяткія 
адносіны да Дня Перамогі захоўвала і выхоўвала прабабу-
ля, ветэран Вялікай Айчыннай вайны. У сярэдзіне 2000-х 
яе не стала. Але маці Сцешы Наталля можа расказаць шмат 
звязаных з вайной сямейных гісторый і нам, і дачцэ.

— Прабабуля Марыя Вікенцьеўна абараняла Маскву, 
атрымала медаль. Ваявалі пад Тулай... А калі вярнулася ў 
Мінск, убачыла, што ад яе дома засталася адна варонка. 
Ёсць у яе і яшчэ адзін медаль — “За адвагу”.

Дзмітрый Ампілаў
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Пасляслоўе да красавіцкага візіту  
Аляксандра лукашэнкі ў малдову 

У першы дзень свайго афіцыйнага 
візіту ў Малдову Прэзідэнт Беларусі 
правёў перагаворы з малдаўскім ка-
легам. Ігар Дадон сустрэў Аляксандра 
Лукашэнку ў дзяржаўнай рэзідэнцыі 
ў цэнтры Кішынёва. Кіраўнікі дзвюх 
краін вельмі цёпла, па-сяброўску паві-
талі адзін аднаго. І пасля гэтая добрая 
даверная атмасфера адчувалася на 
працягу ўсёй сустрэчы.

— Я прыехаў сюды не як госць, а 
як чалавек, які любіць гэты край і бы-
ваў тут шмат гадоў назад. І я не магу 
пазбавіцца ад думкі, што тут жывуць 
блізкія людзі, нашы людзі, — з такімі 
словамі Аляксандр Лукашэнка звяр-
нуўся да Ігара Дадона. — Я бываў у 
многіх рэспубліках былога СССР, 
але нідзе не зведваў такой настальгіі. 
Праязджаючы па цэнтральнай вулі-

 м  інсК-Кішынёў: далягляды

Аляксандр Лукашэнка:

Мы гатовыя не толькі гандляваць, але і ствараць у вас 
сумесныя прадпрыемствы па тых таварах, якія 
патрэбныя Малдове. Прычым рабіць гэта ў тры-
пяць разоў танней, чым могуць стварыць такія ж 
прадпрыемствы іншыя краіны. І гэта яшчэ 
паўсправы. Мы дамовіліся, што будзем 
рыхтаваць кадры для Малдовы, каб яны тут 
займаліся вытворчасцю трактароў, 
камбайнаў, аўтамабіляў. Такая форма 
супрацоўніцтва дасць магчымасць вывесці 
эканоміку Малдовы на зусім іншы ўзровень

цы Кішынёва, я больш за ўсё хацеў 
бы прайсці па ёй пяшком, як некалі 
было ў савецкія часы. Тут добрыя 
людзі, добрая зямля, вельмі добры 
клімат. Сюды трэба прыязджаць, каб 
падаўжаць сваё жыццё.

Ігар Дадон падзякаваў высокаму 
госцю за прыняцце запрашэння наве-
даць Малдову:

— Ваш візіт вельмі важны для нас. 
Нам ёсць пра што пага-
варыць, ёсць сумесныя 
планы.

— Нашаму супра-
цоўніцтву нічога не пе-

рашкаджае, — пагадзіўся 
Аляксандр Лукашэнка. 

— Мы будзем рабіць усё, 
каб вы былі больш багатыя. 

І  гатовыя вам дапамагчы 
настолькі, наколькі можам і 

наколькі вы гэтага хочаце. А 
калі багацейшы партнёр, будзем 

багацейшыя і мы.
Такая простая жыццёвая ісціна 

— выдатная аснова для пашырэння 
партнёрства па ўсіх напрамках. У 

Кішынёве вельмі пазітыўна ўспры-
маюць Беларусь. І з вялікай павагай 

ставяцца да нашага Прэзідэнта. За тое, 
што ўтрымаў краіну ад развалу, адвёў 
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яе ад прорвы ў крытычны момант, 
захаваў і ўмацаваў эканамічны па-
тэнцыял. Пра гэта мне гаварылі і 
рабочыя прадпрыемстваў, і таксісты, 
і прадаўцы ў магазінах — усе тыя, з 
кім давялося пагутарыць за гэтыя дні 
ў Кішынёве. Не раз гаварыў пра гэта і 
Ігар Дадон падчас сустрэчы:

— Не скрыю, што большасць на-
 шых грамадзян хацелі б жыць не горш, 
чым у Беларусі. У вас вельмі дынаміч-
на развіваецца эканоміка. Па ўсіх эка-
намічных і бізнес-рэйтынгах Беларусь 
знаходзіцца вышэй за Малдову. Нам 
цікавы ваш досвед у прамысловасці, 
сельскай гаспадарцы, сацыяльнай 
сферы.

У Кішынёве хацелі б бачыць больш 
вытворчасцяў і працоўных месцаў. 
Таму дзвюма рукамі галасуюць за 
пашырэнне гандлёва-эканамічнага 
супрацоўніцтва з Беларуссю. І яно не 
абмяжоўваецца адным толькі гандлем. 
Аляксандр Лукашэнка ўдакладніў:

— Мы гатовыя не толькі гандля-
ваць, але і ствараць у вас сумесныя 
прадпрыемствы па тых таварах, якія 
патрэбныя Малдове. Прычым рабіць 
гэта ў тры-пяць разоў танней, чым мо-
гуць стварыць такія ж прадпрыемствы 
іншыя краіны.

На вуліцах Кішынёва звяртаюць 
на сябе ўвагу тралейбусы ў прыемнай 
бела-сіняй размалёўцы. Гэта тварэнне 
сумеснай вытворчасці “Белкамунма-
ша” і яго малдаўскіх партнёраў. Прад-
прыемства дзейнічае з 2012 года і ўжо 
вырабіла 120 машын. Плануецца пад-
пісанне кантракта на пастаўку яшчэ 20 
машынакамплектаў.

Тэхнічны дырэктар дырэкцыі 
электратранспарту Кішынёва Генадзь 
Задзясенец расказаў, што супрацоў-
ніцтвам з беларускімі калегамі задаво-
лены:

— “Белкамунмаш” дзякуючы да-
стойнай якасці і гібкай цэнавай палі-
тыцы здолеў апярэдзіць у тэндары кан-

курэнтаў з Чэхіі і Расіі. У вас сапраўды 
працаздольная і надзейная тэхніка. Так 
што будзем развіваць вытворчасць.

Акрамя таго, Малдову зацікавіла 
перспектыва зборкі на сваёй тэрыто-
рыі мінскіх электробусаў. Падпісана 
пагадненне аб арганізацыі зборачнай 
вытворчасці аўтобусаў МАЗ. Яны 
павінны замяніць старыя венгерскія 
“Ікарусы”.

Выгада ад такой кааперацыі ўза-
емная. Малдова атрымлівае сучасныя 
вытворчасці, якіх так не хапае краіне, 
і новыя працоўныя месцы. Акрамя 
таго, з сумеснай прадукцыяй можна 
выходзіць на рынкі краін ЕС, паколькі 
паміж Малдовай і Еўрасаюзам дзейні-
чаюць спрошчаныя правілы гандлю, 
без мытных пошлін.

У планах таксама сумесная зборка 
ліфтаў, выпуск міні-трактароў і мота-
 блокаў. 

Малдова — аграр-
ная краіна. У 2017-м 
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кукурузы, пшаніцы. Хочуць вы-
рошчваць яшчэ больш. Таму бе-
ларускі досвед развіцця сельскай 
гаспадаркі таксама аказаўся запа-
трабаваны малдаванамі. Летась Ігар 
Дадон наведаў у Беларусі некалькі 
прадпрыемстваў. На адным з іх вы-
сокага госця пачаставалі малаком. 
Паспрабаваўшы яго,  Ігар Дадон 
задаволена кіўнуў галавой і сказаў: 
“Смачнейшае, чым віно”. Відаць, гэты 
факт падштурхнуў малдаўскія ўлады 
рэалізаваць пілотны праект будаў-
ніцтва сучаснага малочна-таварнага 
комплексу на аснове беларускіх тэх-
налогій. А яшчэ ў хуткім часе паміж 
Мінскам і Кішынёвам могуць быць 
адноўлены прамыя авіярэйсы.

Словам, перспектывы для па-
 шырэння супрацоўніцтва цалкам 
відавочныя. Хоць у малдаўскім гра-
мадстве пакуль і няма выразнага 
бачання, па якім шляху рухацца да-
лей, з кім выбудоўваць інтэграцыю. 
Адны прапаноўваюць арыентавацца 
на Еўрасаюз, другія бачаць будучыню 
краіны з Еўразійскім эканамічным 
саюзам. Але і тыя і другія хочуць 
супрацоўнічаць з Беларуссю, таму 
што бачаць у нас надзейнага партнё-
ра і сябра. Мінск, мяркуючы па словах 
Аляксандра Лукашэнкі, адказвае поў-
най узаемнасцю:

— У нас няма закрытых тэм. 
Мы гатовыя з вамі супрацоўнічаць 
пачынаючы ад ВПК і заканчваючы 
любой грамадзянскай прадукцыяй. 
Што б ні гаварылі сёння пра мой візіт, 
нехта мяне папракае, што я захапіўся ў 
апошнія месяцы паездкамі па краінах 
ГУАМ (Грузія, Украіна, Азербайджан, 
Малдова. — Заўв. рэд.), я прыехаў 
у родную рэспубліку. Трэба бачыць 
Малдову такой, якая яна ёсць. Давайце 
паспрабуем атрымаць з гэтага карысць 
для Малдовы і Беларусі. 

Прэзідэнт назваў супрацоўніцтва 
нашых краін прыкладам для іншых: 

— Не трэба ламаць невялікія дзяр-
жавы праз калена і арыентаваць нас: 
або туды, або сюды. 

Дайце нам магчымасць вызна-
 чыцца, з кім нам быць і як дзейнічаць 
у далейшым. Не трэба нам ні з кім 
ваяваць, умешвацца ў нейкія разбор-
кі. Мы павінны бачыць добрае і там і 
там і спрабаваць прыўнесці гэта ў свае 
краіны.

Пасля афіцыйных перагавораў 
Аляксандр Лукашэнка ўсклаў вянок 
да помніка Штэфану Вялікаму. Гэта 
адна з самых ушанаваных у Малдове 
гістарычных асобаў. Дыпламат і пал-
каводзец, які ў Сярэднявеччы актыўна 
змагаўся за незалежнасць краіны. Бе-
ларуская дэлегацыя ў гэты час адкры-
ла бюст беларускаму першадрукару 
Скарыну. Гэты манумент як сімвал 
духоўнага адзінства нашых народаў 
цяпер упрыгожвае цэнтр малдаўскай 
сталіцы.

Падчас афіцыйнага візіту Прэзі-
дэнта адбыліся перагаворы з прэм’ер-
міністрам Малдовы Паўлам Філіпам. 
Аляксандр Лукашэнка і Ігар Дадон 
прынялі ўдзел у цырымоніі “Дзень 
поля”, якая была прысвечана пасяў-
 ной кампаніі. Да перагавораў на 
вышэйшым узроўні падключыўся і 
бізнес. У Кішынёве прайшоў белару-
ска-малдаўскі форум дзелавога і між-
рэгіянальнага супрацоўніцтва.

Другі дзень афіцыйнага візіту Прэ-
зідэнта ў Малдову быў насычаны не 
толькі афіцыйнымі мерапрыемствамі. 
Пакуль бізнесмены дамаўляліся пра 
новыя кантакты і кантракты на дзе-
лавым форуме, Аляксандр Лукашэнка 
сустрэўся з былым кіраўніком Малдо-
вы Мікалаем Цімофці. А затым выехаў 
на так званы “Дзень поля” ў Інстытут 
раслінаводства “Порумбень”. Там яго 
ўжо чакаў Ігар Дадон.

Слова “порумбень” у перакладзе з 
малдаўскай мовы азначае “кукуруза”. 
Інстытут знаходзіцца за 20 кіламетраў 
ад Кішынёва і славіцца распрацоўкай 
гібрыдных гатункаў царыцы палёў. 
Гэтая культура для Малдовы — усё 
роўна што для нас бульба. Займаюцца 
ёю вельмі сур’ёзна. Насенне элітнае 
і суперэлітнае. Некалі ім засявалі 
больш за палову ўсіх плошчаў СССР. 
Цяпер паспяхова супрацоўнічаюць з 
Палескім інстытутам раслінаводства. 
Разам распрацавалі новыя гатункі, 
прыстасаваныя да кліматычных умоў 
Беларусі.

Візіт Аляксандра Лукашэнкі супаў 
па тэрмінах з сяўбой кукурузы. Засе-
яць малдаўскае поле прэзідэнты Бела-
русі і Малдовы вырашылі разам. Раней 
у інтэрв’ю БЕЛТА Ігар Дадон расказаў, 
як узнікла такая ідэя:

— У мінулым годзе на адной з 
сустрэч я нагадаў Аляксандру Лука-
шэнку, што запрашаю яго ў Малдову. 
Ён тады сказаў, што прыедзе, калі 

будзе цёпла, і мы разам на беларускіх 
трактарах засеем поле. Для мяне гэта 
было нечакана. Ведаю, што Аляксандр 
Рыгоравіч часта працуе на трактары. Я 
сам заканчваў аграрны ўніверсітэт, на-
радзіўся ў вёсцы, таму трактар бачыў і 
ездзіў на ім. Але апошнія пяць-шэсць 
гадоў я не кіраваў ім, таму давялося 
падрыхтавацца.

Што ж, падрыхтаваўся малдаўскі 
Прэзідэнт да незвычайнага тэст-драй-
ву, прама скажу, паспяхова. Сеў за 
руль, запусціў матор і ўпэўнена рушыў 
услед за Аляксандрам Лукашэнкам. З 
кабіны трактара выйшаў задаволены і 
шчаслівы:

— У Малдове яшчэ ніхто не зай-
маўся пасяўной разам з Прэзідэнтам 
Беларусі. Рад, што ў нас гэта атрымала-
ся, ды яшчэ ў такім гістарычным мес-
цы. І тэхніка ў беларусаў надзейная. У 
нас у кожнай вёсцы такая ёсць. Людзі 
да яе прывыклі.

Аляксандр Лукашэнка прапанаваў 
не спыняцца на дасягнутым:

— Замыкацца на адных гандлёвых 
аперацыях нельга, трэба ўдасканаль-
ваць адносіны, ствараць сумесныя 
прадпрыемствы. І гэта яшчэ паўспра-
вы. Мы дамовіліся, што будзем рыхта-
ваць кадры для Малдовы, каб яны тут 
займаліся вытворчасцю трактароў, 
камбайнаў, аўтамабіляў.

Ігар Дадон у даўгу не застаўся і 
паабяцаў навучыць Аляксандра Лука-
шэнку сакрэтам апрацоўкі вінаграду 
па-малдаўску:

— Я запрашаю вас у маю родную 
вёску ў канцы верасня — пачатку 
кастрычніка, каб мы сабралі новы 
ўраджай і разам прыгатавалі віно, 
каб вы пазнаёміліся бліжэй і з гэтым 
сегментам.

Аляксандр Лукашэнка, як вядо-
ма, любіць і ўмее займацца сельскай 
гаспадаркай, а таму ахвотна прыняў 
запрашэнне:

— Вінаград у нас таксама вы-
рошчваюць, але ён не такі, як у Малдо-
ве. А паколькі клімат у нас мяняецца, 
я вельмі спадзяюся, што мой сябар і 
калега навучыць мяне апрацоўваць 
сапраўдны вінаград.

Тэма двухбаковых адносінаў была 
працягнута на перагаворах Прэзі-
дэнта Беларусі з прэм’ер-міністрам 
Малдовы Паўлам Філіпам. Малдаўскі 
прэм’ер выказаў падзяку беларускаму 
кіраўніку за пастаянную падтрымку 
Малдовы:
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 м  інсК-Кішынёў: далягляды

— Мы памятаем той перыяд, калі 
ў нас былі цяжкасці з рынкамі збыту 
і Беларусь нам падставіла плячо. Мы 
ніколі не забываем, што такое дружба, 
і ўмеем яе цаніць.

Зрэшты, адносіны ў вялікай палі-
тыцы будуюцца не толькі на эмоцыях. 
Фундаментам тут служаць канкрэт-
ныя праекты. Іх на сёння нямала. Ад-
нак Аляксандр Лукашэнка настойліва 
прапаноўвае шукаць новыя напрамкі 
супрацоўніцтва. Гэта датычыцца, у 
прыватнасці, зборкі ліфтаў. Ужо сёння 
Малдова мае патрэбу ў замене дзвюх 
тысяч.

— Чаму не можам тут іх збіраць? 
Можам. Патрэбныя вам аўтобусы — 
давайце разам іх вырабляць, — прапа-
наваў Аляксандр Лукашэнка. — Такая 
форма супрацоўніцтва дасць магчы-
масць вывесці эканоміку Малдовы на 

зусім іншы ўзровень. У вас з’явяцца 
новыя прадпрыемствы і кваліфікава-
ныя кадры.

Павел Філіп лічыць магчымым 
аб’яднаць будучую вытворчасць аў-
тобусаў з цяпер дзеючым прадпрыем-
ствам па зборцы тралейбусаў:

— Гэта будзе прадукцыя малдаў-
скага паходжання, але з беларускімі 
каранямі, што адкрывае ёй доступ на 
рынкі Еўрасаюза без мытных пошлін.

Непадалёк ад Кішынёва, у вёсцы 
Максімаўка дамовіліся пабудаваць 
малочна-таварны комплекс на аснове 
беларускіх тэхналогій. Пілотны ўзор-
напаказальны праект стане прыкладам 
для астатніх гаспадарак.

Адна з балючых тэм для Малдовы 
— стан дарожнай сеткі. Нават у цэнтры 
Кішынёва з гэтым вялікія праблемы. 
Цяпер прадпрыемствы “Белаўтадара” 

ў пілотным рэжыме ўдзельнічаюць у 
тэндарах на будаўніцтва дарог у Мал-
дове. Аляксандр Лукашэнка агучыў аб-
салютна прагматычную ідэю: будаваць 
бетонныя дарогі. Няхай гэта абыдзец-
ца на 7-10 працэнтаў даражэй, але тэр-
мін службы такіх магістраляў — да 50 
гадоў. Аўчынка вырабу вартая.

У сваю чаргу, Беларусь зацікаў-
лена ў павелічэнні паставак якасных 
тавараў з Малдовы. У нас ужо разлі-
ваюцца малдаўскія віны і каньяк. Ёсць 
магчымасці для пашырэння сумеснай 
вытворчасці сокаў, пюрэ і дзіцячага 
харчавання, іншых сумесных праграм 
у харчовай і перапрацоўчай прамы-
словасці. Прамысловая і транспартна-
лагістычная інфраструктура дазваляе 
арганізаваць якасную перапрацоўку 
малдаўскай агародніны і садавіны. 
Канчатковую прадукцыю плануецца 
пастаўляць не толькі беларускім спа-
 жыўцам, але і ў іншыя краіны.

Па выніках перагавораў ва ўрада-
вай рэзідэнцыі падпісана дзесяць да-
кументаў аб супрацоўніцтве ў фінан-
савай, навукова-тэхнічнай, прававой 
і гуманітарнай сферах. У прыватнасці, 
Урад Беларусі заключыў дагавор з 
камерцыйным банкам Moldova-Agro-
indbank аб умовах выдачы крэдытаў 
для набыцця ў Малдове беларускіх 
тавараў. Пагадненні аб супрацоўніц-
тве падпісаны паміж Дзяржаўным 
камітэтам судовых экспертыз Беларусі 
і міністэрствам юстыцыі Малдовы, ге-
неральнымі пракуратурамі, міністэр-
ствамі аховы здароўя, Нацыянальнай 
акадэміяй навук Беларусі і Акадэміяй 
навук Малдовы. Заключаны шэраг 
дакументаў аб міжрэгіянальным 
супрацоўніцтве, у тым ліку па абмене 
групамі дзяцей для аздараўлення.

Не менш плённым аказаўся бізнес-
форум. Старшыня Беларускай ган-
длёва-прамысловай палаты Уладзімір 
Улаховіч расказаў, што па выніках 
мерапрыемства падпісаны кантракты 
і пагадненні на 20 мільёнаў долараў. 
Новая ніша, якую адкрылі для сябе 
бізнесмены, — гэта фармацэўтыка. 
Для Малдовы сёння вельмі актуальная 
праблема суадносінаў цаны і якасці на 
лякарствы.

Па завяршэнні перагавораў на 
вышэйшым узроўні Аляксандр Лука-
шэнка запрасіў Прэзідэнта і прэм’ер-
міністра Малдовы наведаць Беларусь у 
любы зручны для іх час.

Яўген канановіч

Год 2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017

319,8 338,5
356,9

410,5

267,9
226,7 220,4

тАВАРААБАРот 
($ МЛН)

Дыпламатычныя  адносіны  паміж  Беларуссю  і  малдовай 
устаноўлены  19  лістапада  1992  года.  Па  аб’ёме  тавараабароту 
па выніках 2017 года малдова заняла 4-е месца сярод краін СНД

Рэспубліка 
Беларусь                            

Рэспубліка 
Малдова

БеЛАРусь-МАЛДоВА:
гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва
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каб расці хутчэй,  
трэба быць адкрытыМі 
для леПшага 

В
ызначаючы задачы на перс-
пектыву, мы павінны глядзець 
на іх праз прызму сучасных 
падзей, дакладна ўсведамляць 
наша становішча ў свеце.

Чалавецтва, на жаль, знаходзіцца 
на раздарожжы. Мы ўступілі ў эпоху 
нявызначанасці, непрадказальнасці і, 
зноў жа на жаль, я думаю, працяглай 
нестабільнасці. На планеце больш 
няма месца, дзе можна схавацца, ад-
гарадзіцца і безудзельна назіраць за 
тым, што адбываецца.

Бяспека стала пэўнай з’явай. Сён-
ня асабліва востра адчуваецца, як 
лёгка яе страціць і якіх неймаверных 
намаганняў каштуе яе захаваць.

Абвастраецца барацьба за месца 
ў сусветнай іерархіі. Стратэгічнае 
саперніцтва, канкурэнцыя паміж 
дзяржавамі сталі звычайнымі з’ява-
мі. Усё гэта суправаджаецца ростам 
напружанасці і канфрантацыі, якія 

ўжо пачынаюць проста зашкальваць. 
Мы бачым жорсткае лабіраванне, ча-
сам насаджэнне ўласнай эканамічнай 
і палітычнай выгады, непрыкрытую 
варожасць да апанентаў.

Нацыянальны эгаізм, пагарджан-
не інтарэсамі сваіх партнёраў і нават 
саюзнікаў, эгацэнтрызм, парушэнне 
міжнародных нормаў становяцца не-
ад’емнай часткай палітыкі вядучых 
сусветных ігракоў.

Планету захліснулі гандлёвыя 
войны. Злучаныя Штаты, кіруючыся 
жорсткім пратэкцыянізмам, зма-
гаюцца з Кітаем. Адначасова раз-
гарнулася маштабная санкцыйная 
вайна супраць Расіі. Дайшлі да таго, 
што па парадзе з-за акіяна Еўрасаюз 
абмяжоўвае ўласныя кампаніі, якія 
працуюць на нафтавым рынку з на-
шай усходняй суседкай. 

Фактычна ламаецца сусветная 
сістэма гандлю. У гэтых абставінах 

асабліва актуальная міралюбівая, 
збалансаваная знешняя палітыка 
ўсіх дзяржаў, тая палітыка, якой і 
мы прытрымліваемся. А таксама 
нашы ініцыятывы: пашырэнне ідэй 
сумяшчальнасці ў Вялікай Еўропе, 
партнёрства розных інтэграцыйных 
аб’яднанняў, абнаўленне агульна-
 еўрапейскага дыялогу па ўмацаванні 
мер даверу, бяспекі, супрацоўніцтва.

Д
ля нашых саюзнікаў Беларусь 
з яе грамадска-палітычнай 
згодай, міжканфесійным 
мірам і беспраблемнай для 
суседзяў ды іншых дзяржаў 

палітыкай уяўляе сабою асаблівую 
каштоўнасць.

Чуваць галасы аб вяртанні ха-
лоднай вайны, нават больш — “ле-
 дзяной”. Гэта выбухованебяспечная 
сітуацыя. Яна з усёй відавочнасцю 
дэманструе, наколькі няўстойлівым 
можа быць мір.

 п  асланне

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр лукашэнка звярнуўся са штогадовым 
Пасланнем да беларускага народа і Нацыянальнага сходу. 
Прапануем скарочаны варыянт Паслання, дзе, на наш 
погляд, акрэслены прынцыповыя моманты развіцця краіны, 
пазначаны яе знешнепалітычныя арыенціры.
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Ці трэба тлумачыць, што перад 
тварам пагрозы цьмянеюць любыя 
дасягненні цывілізацыі, любыя ма-
тэрыяльныя выгоды і амбіцыйныя 
асабістыя поспехі.

Таму разумеем: наша бяспека — у 
адзінстве нашага народа, у моцнай уну-
транай і знешняй палітыцы дзяржавы.

Стабільнасць і з’яднанасць гра-
мадства, яго адзінства даліся нам 
нялёгка. Нам ёсць што губляць. І ёсць 
што абараняць. Усвядоміць гэта лепш 
своечасова, каб не атрымалася потым, 
як у народзе гавораць: “Што маем, не 
беражом, страціўшы, плачам”.

Татальная ўзаемазалежнасць су-
часнага свету — гэта ўжо не проста 
прыгожая фраза. Свет складваецца ў 
адзіны глабальны арганізм. Інтэрнэт 
стаў яго нервовай сістэмай, міжна-
родныя фінансы, банкі — крывянос-
най. Аблічча сусветнай эканомікі ўсё 
ў большай ступені вызначаюць не 

нацыянальныя дзяржавы, а гіганц-
кія транснацыянальныя карпарацыі. 
Іх камерцыйныя інтарэсы дамінуюць 
над палітыкай або дамоўленасцямі. 
Яны ж і правакуюць эканамічныя і 
нават ваенныя канфлікты. Гэта суро-
вая рэальнасць нашага часу.

Н
езалежнасць дзяржавы, 
яе аўтарытэт, спакой у 
грамадстве, якасная аду-
кацыя, высокая культура 
і дасягненні ў спорце ў 

першую чаргу залежаць ад паспяхо-
васці эканомікі.

Мы, як ніхто іншы, пацвярджаем 
гэта правіла. Свой поспех — у адроз-
ненне ад іншых краін, багатых на 
прыродныя рэсурсы, — мы ствараем 
толькі працай ды інтэлектам свайго 
народа. І ў гэтым наша перавага.

Для правільнага выбару дзеянняў 
унутры краіны мы павінны правільна 
разумець развіццё сучаснага свету. А 

яно вызначаецца трыма ключавымі 
фактарамі: узрыўным ростам новых 
тэхналогій, уздымам рынкаў, што ста-
лі на шлях развіцця, і татальнай гла-
балізацыяй усіх сусветных працэсаў.

Разам з тым, як ужо сказана, на 
міжнароднай арэне абвастраюцца 
канфрантацыя і недавер. А значыць, 
лёгкага часу не будзе. Санкцыйныя 
войны непазбежна рыкашэтам закра-
нуць і нас. Ці то праз гандлёвы, ці то 
праз фінансавы канал мы гэта зведва-
ем на сабе. Але не станем закрывацца 
ад свету. Ні адна краіна, нават са спіса 
вялікіх дзяржаў, не можа быць паспя-
ховай, калі замкнецца ў сабе.

Н
аша задача — быць ад-
крытымі для лепшага. 
Мэта — расці ху тчэй, 
чым іншыя, і такім чы-
нам скарачаць адставан-

не ад развітых краін. 
У гэтым залог яка-

 п  асланне
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стар.  11

 п  асланне
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сных змяненняў, якія 
нам патрэбныя і якія 

дазволяць павышаць узровень да-
брабыту грамадзян Беларусі адносна 
іншага свету.

Гэтая тэма з’яўлялася галоўнай 
на пасяджэнні Урада, дзе былі раз-
гледжаны вынікі 2017 года. Мы не ра-
білі ніякай тайны, мае строгія ацэнкі 
і прынцыповыя высновы даведзены 
да грамадства.

Шчыра кажучы, год таму мы былі 
настроены на больш сціплыя вынікі, 
чым атрымалі. Эфектыўнасць, з якой 
працавала краіна, і карпатлівая пра-
ца беларускага народа далі станоўчы 
вынік. Сумеснымі намаганнямі не-
гатыўныя тэндэнцыі апошніх гадоў 
мы, здаецца, пераадолелі.

Нізкі ўзровень інфляцыі, аднаў-
ляюцца аб’ёмы экспарту, паляпша-
ецца структура плацежнага балансу. 
Грошай столькі, колькі мы зарабляем, 
і для вырашэння праблем друкарскі 
станок не ўключаем. Бюджэтныя 
сродкі расходуюцца толькі па мэ-
тавых праграмах і пад канкрэтныя 
задачы. Гэта дае магчымасць мець 
узважаную курсавую палітыку. Па 
росце валавога ўнутранага прадукту 
выходзім з двухгадовай рэцэсіі.

Галоўнае цяпер — надаць пазі-
тыўным змяненням незваротны ха-
рактар. Гэта — краевугольны камень 
эканамічнай палітыкі, тое, што дасць 
магчымасць захаваць эканамічную 
стабільнасць, а значыць, мір і пара-
дак у грамадстве.

Н
аш унутраны патэнцыял 
дазваляе, каб эканоміка 
расла незалежна ад таго, 
колькі каштуе нафта і які 
яе аб’ём мы перапрацуем, 

якая кан’юнктура на калій або пра-
дукты харчавання. Канкурэнтаздоль-
насць нашых тавараў і паслуг павін-
на быць такой, каб знешнія фактары 
ўплывалі на нас мінімальна.

Гэтая задача — пытанне не аднаго 
дня, хоць пра яе вырашэнне мы гаво-
рым ужо з дзясятак гадоў. Патрэбны 
вынік.

Неабходна хутка асвойваць но-
выя напрамкі. У нас вырысоўваюцца 
контуры IT-краіны, сфарміраваны 
ўнікальныя ўмовы ў Кітайска-Бела-
рускім парку, зроблена высокая стаў-
ка на малы і сярэдні бізнес.

Дынамічнае развіццё традыцый-
ных і новых галін дасць магчымасць 

нам заняць дастойнае месца ў гла-
бальных працэсах і не застацца ў 
ролі пасіўных удзельнікаў.

Жыць і развівацца ў існуючай 
сістэме каардынат немагчыма без ча-
лавечага капіталу — найважнейшай 
каштоўнасці ў бягучым стагоддзі. 
Эпоха канкурэнцыі за інвестыцыі 
паступова адыходзіць. Фінансавых 
капіталаў у свеце хапае. Цяпер у цане 
— інтэлект і энергія чалавека.

Неабходна фарміраваць атмасфе-
ру новага бізнес-клімату на аснове 
дзелавых адносінаў і ўзаемнага да-
веру. Чым больш складаная знешняя 
абстаноўка, тым больш зладжаным і 
дакладным павінна быць узаемадзе-
янне ўсіх элементаў і суб’ектаў эка-
намічнага жыцця дзяржавы.

С
ёння закладваецца асно-
ва таго, якім будзе наша 
жыццё ў 2020 годзе. Ёсць 
усе перадумовы, усе ўмовы 
для таго, каб пяцігадовая 

праграма была выканана не столькі 
па лічбах, колькі па сутнасці, па яе 
эканамічным сэнсе.

У 2020 годзе Беларусь павінна 
паўстаць перад светам абноўленай, 
прагрэсіўнай і пры гэтым камфорт-
най для свайго народа, усіх, хто хоча 
спакойна працаваць, зарабляць і га-
даваць дзяцей.

Але гэта погляд у бліжэйшую 
будучыню. Залогам яе з’яўляецца 

выкананне раней пастаўленых мною 
задач па стрымліванні цэн, росце за-
работнай платы і забеспячэнні заня-
тасці. Гэтыя пытанні па-ранейшаму 
актуальныя для нашых грамадзян.

У аснове ўсіх сучасных канфлік-
таў — барацьба за рэсурсы, кан-
троль за іх гандлёвымі патокамі, у 
канчатковым выніку дамінаванне на 
сусветных рынках. Калі добра пашу-
каць, капнуць глыбей, рана ці позна 
вы знойдзеце ўсё тую ж нафту.

Асабліва гэта відаць па Блізкаўс-
ходнім рэгіёне, і ў прыватнасці па Сі-
рыі. Стабілізаваць сітуацыю ў гэтай 
змучанай сямігадовым канфліктам 
краіне сірыйскім уладам ну проста 
не даюць.

У ход ідуць усе магчымыя сродкі: 
пачынаючы ад падтрымкі ўзброенай 
апазіцыі, істэрыі ў СМІ і заканчваю-
чы прамымі ракетнымі абстрэламі. І 
гэта замест таго, каб даць сірыйскаму 
народу права самастойна вызначыць 
свой лёс за сталом перагавораў. 

Але Сірыя тут не выключэнне, а 
хутчэй лагічны працяг усім вядомай 
гісторыі, якая ўключае Ірак, Лівію, 
Іран, іншыя дзяржавы. Нафта — 
першапрычына санкцый у адносінах 
буйнейшых краін — экспарцёраў гэ-
тай сыравіны: Расіі, Ірана, Венесуэ-
лы. Але для ўплывовых сусветных 
ігракоў сёння ўжо важна не толькі 
кантраляваць яе здабычу і пастаўку. 
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Нафта становіцца эфектыўным ін-
струментам маніпуляцый і аказання 
націску на ваганні попыту і прапано-
вы. 

Няўстойлівасць, якая такім чы-
нам ствараецца на сусветных рынках, 
уплывае на любую краіну, на любую 
эканоміку. Гэта не дазваляе дзяржа-
вам, якія залежаць ад чорнага зола-
та, фарміраваць доўгатэрміновыя 
стратэгіі і перспектывы развіцця. І 
Беларусь тут не выключэнне.

Н
аша краіна экспарт уе 
дзве трэці вырабленага 
пра д укт у.  А значыць, 
н а ш  д а б р а б ы т  —  н а 
знешніх рынках. Пра гэта 

трэба не толькі гаварыць, з гэтай 
думкай кіраўнікам варта засынаць і 
прачынацца. 

Вектар СНД захоўвае 
сваё значэнне ў сістэме 
н а ш ы х  з н е ш н е п а л і -
тычных і знешнеэкана-
мічных прыярытэтаў. З 
асноўнымі партнёрамі на 
прасторы Садружнасці рэа-
лізуюцца “дарожныя карты” 
двухбаковага ўзаемадзеяння. 
СНД наогул стала ўжо пля-
цоўкай сустрэч, перагавораў, 
кантактаў. За адзін дзень можна 
перагаварыць з усімі сваімі блі-
 жэйшымі партнёрамі. І гэта добра. 
І гэта трэба сёння захоўваць.

Беларусь, не адгароджваючыся, 
падтрымлівае эканамічныя сувязі з 
тымі дзяржавамі, якія пакінулі Са-
дружнасць або на стадыі выхаду са 
складу СНД. Імкненне Украіны, Мал-
довы, Грузіі да больш глыбокай інтэ-
грацыі з Еўрасаюзам — не перашкода 
для нашага актыўнага гандлёва-эка-
намічнага супрацоўніцтва.

Знайшлі мы адносіны з Малдо-
вай. Яны падпісалі дагавор аб парт-
нёрстве з Еўрасаюзам. Ну як гэта на 
нас паўплывала? Ды ніяк! Нават мы 
цяпер шукаем у гэтым выгаду. 

І наогул, Еўрасаюз — гэта нашы 
суседзі. А суседзі ад Бога. Аксіёма 
— мы вымушаны з суседзямі жыць, 
але лепш у міры і сябраваць, што мы 
і робім.

А
пошнім часам адносіны 
з  Кітайскай Народнай 
Рэспу блікай дасягнулі 
апераджальнага развіцця. 
З 2016 года ўстаноўлены 

ўзровень адносінаў давернага ўсе-

баковага стратэгічнага партнёрства 
і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва. 
Нашы сувязі дынамічна пашыраюц-
ца і па колькасці, і па якасці.

Мы з’яўляемся актыўнымі і раўна-
праўнымі ўдзельнікамі ініцыятывы 
кітайскага лідара Сі Цзіньпіна “Адзін 
пояс і адзін шлях”. Гэта новая мадэль 
міждзяржаўнага ўзаемадзеяння, па-
будаваная на прынцыпах падтрымкі 
і сумеснага развіцця.

Н я д а ў н а ,  с у с т р а к а ю ч ы с я  з 
уплывовым кітайскім палітыкам, 
міністрам абароны, у прысутнасці 
кітайскага пасла, я прама сказаў: 
“Дзякуй вам за тое супрацоўніцтва, 
мы настойваем на больш глыбокім 
супрацоўніцтве”.

Мы ніколі не сябравалі і не будзем 
сябраваць супраць кагосьці. 

Мы будзем актывізаваць нашы 
адносіны на ўсходнім вектары і з на-
шай Расіяй, і з Кітайскай Народнай 
Рэспублікай. Гэта наша наймацней-
шая падтрымка, гэта — добра.

Беларусь змагла заняць уласную 
нішу ў свеце, стаўшы самастойным 
рэгіянальным іграком. Глабаль-
ныя знешнепа літычныя ініцыя-
тывы, у аснове якіх ідэі бяспекі і 
супрацоўніцтва (так званы працэс 
“Хельсінкі-2”), сталі лагічным адлю-
страваннем аб’яднальнага парадку 
дня, які прапануецца Мінскам су-
светнай супольнасці.

Наша шматвектарная знешняя 
палітыка застанецца паслядоўнай і 
прадказальнай.

м
ы працягнем выбудоў-
ваць супрацоўніцтва 
з рознымі партнёрамі, 
ураўнаважваць свае ін-
тарэсы паміж рознымі 

палюсамі сілы, культываваць новыя ге-
апалітычныя апоры і “падушкі бяспекі”.

Пацверджаннямі таго з’яўляюцца 
наш першы досвед старшынства ў 
Міжнароднай арганізацыі за межамі 
СНД — Цэнтральна-Еўрапейскай іні-
цыятыве — і правядзенне ўпершыню 
ў гісторыі краіны сесіі Парламенцкай 
асамблеі АБСЕ. Паспяховым стала і 
наша старшынства ў АДКБ.

Сусветная супольнасць убачыла 
здольнасць Мінска рэалізоўваць знач-
ныя праекты. Павышэнне ролі Бела-
русі ў рэгіянальнай і міжнароднай па-
літыцы — гэта агульная стратэгічная 

задача, якую павінны вырашаць разам 
МЗС ды іншыя зацікаўленыя міністэр-
ствы, ведамствы і прадпрыемствы.

У нас няма залішніх геапалітыч-
ных амбіцый, але няма і комплексу 
аўтсайдара. Мы адчуваем гонар за 
сваю краіну. Паважаючы ўсе нацыі 
і дзяржавы, маем поўнае права па-
трабаваць такой жа павагі да сябе. 
Беларусь — еўрапейская краіна з 
добрай эканомікай, якая развіваец-
ца, спакойнай грамадска-палітычнай 
сітуацыяй, міжканфесійным мірам 
і  с умленнай,  а дказнай знешняй 
палітыкай. Мы нікому не ствараем 
праблем, а толькі дапамагаем іх вы-
рашаць, калі нас пра 
гэта просяць. стар.   14

Незалежнасць дзяржавы, яе аўтарытэт, 
спакой у грамадстве, якасная адукацыя, 

высокая культура і дасягненні ў спорце  
ў першую чаргу залежаць ад паспяховасці 

эканомікі. Мы, як ніхто іншы, пацвярджаем 
гэта правіла. Свой поспех — у адрозненне 

ад іншых краін, багатых на прыродныя 
рэсурсы, — мы ствараем толькі працай 

ды інтэлектам свайго народа.  
І ў гэтым наша перавага

 п  асланне

13Беларусь.BelaruS
Май   2018



у кулуарах 
авальнай Залы

 Н
ашы карэспандэнты папрасілі сваіх сураз-
моўцаў падзяліцца ўражаннямі ад высту-
плення Прэзідэнта пры звароце са штога-
довым Пасланнем да беларускага народа і 
Нацыянальнага сходу.

Міхаіл Мясніковіч, старшыня Савета Рэспублікі:

— У Пасланні Прэзідэнта прапанаваны шляхі раз-
віцця эканомікі і грамадзянскага грамадства. У сваім 
выступленні і ў адказах на пытанні парламентарыяў 
Аляксандр Лукашэнка даў вычарпальную ацэнку тэн-
дэнцыям, падзеям, якія адбываюцца ў краіне і свеце, 
прапанаваў шляхі развіцця эканомікі, грамадзянскага 
грамадства, дзяржаўнага будаўніцтва. Кадры, энер-
гетыка, фінансавы рынак, інтэлектуальныя рэсурсы, 
адзінства нацыі, Канстытуцыя — гэта далёка не поў-
 ны пералік пытанняў, якія характарызуюць навізну 
Паслання. Задача парламентарыяў — прадугледзець 
у сваіх планах дзеянні, накіраваныя на безумоўнае 
выкананне даручэнняў Прэзідэнта. 

Міхаіл Орда, старшыня Федэрацыі прафсаюзаў:

— У Пасланні Прэзідэнт зрабіў прынцыповы ак-
цэнт на тым, што ўся палітыка нашай дзяржавы 
накіравана на чалавека, каб кожны з нас адчуваў 
сябе ў бяспецы, мог спакойна вучыцца, працаваць, 
развівацца. Ва ўсіх сваіх паездках па краіне, кожны 
працоўны дзень Прэзідэнт нязменна звяртае ўвагу 
на неабходнасць росту зарплаты, стрымлівання цэн 

і стварэння новых высокапрадукцыйных працоўных 
месцаў. Бо ад эфектыўнасці і прадукцыйнасці працы 
залежыць і рост даходаў насельніцтва. 

Вольга Палітыка, дэпутат Палаты прадстаўнікоў:

— На мой погляд, у выступленні Прэзідэнта асноўны 
пасыл заключаецца ў тым, што мы павінны расці, разві-
вацца хутчэй, чым іншыя, і тым самым скарачаць адста-
ванне ад развітых краін. Таму прадпрыемствы павінны 
паскорыць інавацыйнае развіццё. Свет настолькі хутка 
мяняецца, што, толькі валодаючы прарыўнымі тэхнало-
гіямі, можна выходзіць на глабальныя рынкі і паспяхова 
канкурыраваць. Неабходна альбо самім асвойваць нешта 
інавацыйнае, альбо здолець убудавацца ў тэхналагічныя 
ланцужкі вядучых сусветных лідараў. Для гэтага ў нас 
ёсць самае галоўнае — чалавечы патэнцыял. 

Тамара Красоўская, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты 
прадстаўнікоў па працы і сацыяльных пытаннях:

— Самым важным з таго, што прагучала, для 
мяне была, натуральна, сацыяльная тэматыка. Мы 
ўсе пачулі два галоўныя тэзісы: менш слоў — больш 
справы. Падчас Паслання Прэзідэнт надаў шмат ува-
гі сацыяльнай сферы і сацыяльнай палітыцы. Нават 
быў зроблены акцэнт на тое, што, магчыма, варта 
больш сродкаў вылучаць на людзей, якія маюць патрэ-
бу ў сацыяльнай дапамозе і абароне. 

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты 
прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы:

— У кагосьці можа скласціся ўражанне, што такія 
штогадовыя выступленні Кіраўніка дзяржавы — гэта 
своеасаблівыя заданні на год. Але тое, што мы сёння 
пачулі, — праграма зусім не на год. Можа, я памыляюся, 
але мне падаецца, што тая танальнасць і тыя канцэ-
птуальныя задачы, якія былі сфармуляваны Прэзідэн-
там падчас Паслання, — гэта якраз стратэгічная пра-
грама, якая мае шмат агульнага з тым, што ў свой час 
Рабіў Лі Куан Ю ў Сінгапуры. Калі мы зможам прайсці, 
як ён сказаў, “па лязе нажа”, калі зможам рэалізаваць 
агучаныя рэчы — Беларусь акажацца ў ліку тых, хто 
будзе вызначаць сусветны парадак дня.

Максім Місько, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі 
Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве:

— Асабіста мне вельмі спадабаліся адказы Кіраўніка 
дзяржавы, якія тычацца становішча рускай і беларускай 
моў. Гэта найбольш кансалідуючая пазіцыя, сэнс якой — 
папулярызацыя беларускай мовы не павінна стаць пры-
 чынай расколу грамадства. І да гэтага пытання трэба 
падыходзіць эвалюцыйна, рабіць акцэнт у прапагандзе 
мовы на дзіцячыя сады і школы. Але ніяк нельга тую 
частку грамадства, якая беларускай мовай не валодае, 
супрацьпастаўляць беларускамоўным грамадзянам. 

стар.  13
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суседзі ад бога

Нячаста так здаралася, каб сусветныя медыя выкарыстоўвалі цытаты з выступленняў Аляксандра Лукашэнкі для 
пацверджання еўрапейскіх трэндаў, але літаральна на наступны дзень пасля абнародавання Паслання зрабілі гэта з 
відавочным задавальненнем. Так, нямецкая міжнародная грамадская тэлерадыёкампанія Deutsche Welle надала ўвагу 
папярэджанню аб тым, што “планету захліснулі гандлёвыя войны”, а ў свеце склалася выбухованебяспечная сітуацыя. 
DW зрабіла акцэнт і на ролі СМІ ў распальванні напружанасці, маючы на ўвазе словы Прэзідэнта наконт дэструктыўных 
“гаворачых галоў”, — сёння гэтая тэма агульнаеўрапейская... Бі-бі-сі ж наогул перадала самыя яркія моманты з Паслання 
да Парламента і народа, скончыўшы свой спіс вось такой вытрымкай: “Беларусь — астравок стабільнасці ў неспакойным 
свеце, які імкнецца жыць сваім розумам і сваёй працай, у дружбе і супрацоўніцтве з суседзямі, нават тымі, якія 
дэманструюць “пагарджанне саюзніцкімі інтарэсамі”. Словы Аляксандра Лукашэнкі пра тое, што краіны ЕС для нас “суседзі 
ад Бога”, сталі ключавым тэгам добрасуседскіх адносінаў. 

 В
ядома, і DW, і Бі-бі-сі адпрацавалі тут перш за 
ўсё ўласную інфармацыйную палітыку, а яна, 
чаго таіць, заснавана на негатыўным стаўленні 
да Расіі. Гэты водападзел, на жаль, існуе сёння ў 
Еўропе, і пра яго таксама даволі адкрыта выка-
заўся Аляксандр Лукашэнка, адзначыўшы, што 
імкненне Арменіі, Грузіі, Малдовы 

да партнёрства з ЕС не павінна перашкаджаць 
нашаму супрацоўніцтву з Расіяй. І наадварот. 

Уласна, і еўрапейскім палітыкам, якія загналі 
сябе ў жорсткі клінч з Расіяй, трэба прадставіць 
сёння сваю палітыку ў больш прыстойным свят-
ле. Грамадская думка не вельмі вітае нарастаючае 
напружанне на кантыненце і патрабуе пазітыву. І 
вось тут Аляксандр Лукашэнка ім моцна дапамог. 

Імідж “абноўленай, прагрэсіўнай, камфортнай Бела-
русі”, прадстаўлены ў Пасланні да Парламента і народа, 
які характарызуецца такімі словамі, як “ад-
крытасць”, “міралюбнасць”, “ініцыятыўнасць”, 
— гэта той вобраз краіны, з якой Еўрасаюз 
хоча і можа збліжацца. Еўрапейскія лідары 
ўжо даказалі гэтую зацікаўленасць да збліжэн-
ня, распачаўшы шэраг крокаў і ў палітыцы, і 
ў эканоміцы. І вось цяпер Аляксандр Лукашэнка ў сваім 
Пасланні яшчэ раз прадставіў сваю краіну, якая хоча міру 
ў рэгіёне, якая выступае з мірнымі ініцыятывамі. І ўжо 
не толькі Еўропа, але і ўвесь свет бачыць у беларусах мі-
ралюбных, спакойных людзей. Збліжаючыся з такой кра-
інай, падтрымліваючы яе ініцыятывы, Еўрасаюз робіць 

тое, што ўжо патрабуюць іх грамадзяне, заклапочаныя 
нарастаючай напружанасцю.

І другі момант, чаму ў еўрапейскай грамадскай думцы 
пазітыўна адбіліся выказаныя ў Пасланні ідэі і ініцыятывы. 
Справа ў тым, што ідэалогія сённяшняй аб’яднанай Еўропы 
адрозніваецца ад папярэдняй еўрапейскай стратэгіі неако-

наў (правы чалавека, еўрапейскія каштоўнасці 
і да т.п.). Прыйшло разуменне, што навязванне 
іншым гэтых хісткіх каштоўнасцяў і прывяло да 
ўтварэння канфліктаў. Што перацягванне каната 
з дапамогай “каляровых рэвалюцый” спарадзіла 
войны і кровапраліцці. 

У адрозненне ад прыдуманых туманных 
“еўрапейскіх каштоўнасцяў” сталі цаніцца каш-

тоўнасці агульначалавечыя. Тыя, якія знойдуць разуменне 
і ў Еўропе, і ў Кітаі, і ў любым іншым кутку зямнога шара. 
Якраз пра гэтыя каштоўнасці гаворыцца ў Пасланні Прэзі-

дэнта. Гэта і новае развіццё, і задача ўбудавацца 
ў глабальныя вытворчыя ланцужкі, і жаданне 
стаць месцам прыцягнення для самых разум-
ных і здольных... Дарэчы, вось гэтая думка, што 
паспяховым можна стаць у любой краіне свету і 
неабавязкова для гэтага эмігрыраваць, — яна ж 

сёння асабліва папулярная ў новых растучых эканоміках. І 
жаданне стварыць усе ўмовы для такога росту, у тым ліку 
стварыць спакойныя, прадказальныя ўмовы для бізнесу, 
упэўнена, знойдзе разуменне ва ўсіх. Тым больш на нашым 
кантыненце, дзе ўсе мы — суседзі ад Бога.

Ніна Раманава

 п  асланне — водгукі
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 Н
а цырымоніі адкрыц-
ця выставы было 
зачытана прывітан-
не Прэзідэнта Бела-
русі  яе ўдзельнікам. 
“Гэты форум ужо 
больш за два дзеся-
 цігоддзі з’яўляецца 

месцам актыўнага абмеркавання срод-
камі масавай інфармацыі пытанняў 
развіцця медыясферы і ўмацавання 

партнёрскіх сувязяў. Тут рэгулярна 
дэманструюцца апошнія дасягненні ў 
рабоце друкаваных выданняў, радыё, 
тэлебачання ды інтэрнэт-рэсурсаў”, 
— гаварылася ў прывітанні. Кіраўнік 
дзяржавы падкрэсліў, што асабліва 
прыемна адзначыць устойлівую ціка-
васць да выставы прадстаўнікоў шы-
рокага кола замежных краін.

У цяперашняй выставе прынялі 
ўдзел больш за 50 экспанентаў. Яны 
прадстаўлялі каля 400 сродкаў масавай 
інфармацыі з Беларусі, Расіі, Украіны, 
Казахстана, Латвіі, Літвы, Польшчы, 
Кітая, Турцыі ды іншых краін. 

Варта адзначыць, што выстава 
“СМІ ў Беларусі” адлюстроўвае перш 
за ўсё ўвесь спектр інфармацыйнай 
прасторы краіны. У ёй удзельнічаюць 
друкаваныя і аўдыявізуальныя рэс-

публіканскія і рэгіянальныя СМІ, 
інтэрнэт-рэсурсы, інфармацыйныя 
агенцтвы, аператары і дыстрыб’ютары 
кабельнага тэлебачання, распаўсю-
джвальнікі друкаванай прадукцыі, 
выдавецтвы. Вось і на гэты раз свае 
экспазіцыі падрыхтавалі друкаваныя 
і электронныя СМІ, спецыялізаваныя 
і ведамасныя выданні, газеты вышэй-

шых навучальных устаноў і прамы-
словых прадпрыемстваў, навуковых 
арганізацый.

Нельга не адзначыць і той факт, 
што на тры дні работы выставы была 
запланавана насычаная праграма. 
Прайшлі прэзентацыі інфармацыйных 
ды інтэрнэт-праектаў, аўтограф-сесіі, 
майстар-класы, флэш-акцыі і многае 
іншае. Кіраўнікі сродкаў масавай ін-
фармацыі і журналісты, прадстаўнікі 

экспертнай супольнасці 
абмеркавалі значныя пы-
танні функцыянавання 

медыясферы, ролі СМІ ў 
развіцці грамадства і дзяр-

жавы.
Шэраг мерапрыемстваў быў 

прысвечаны Году малой радзімы. 
Напрыклад, круглы стол “Мая ма-

лая радзіма” правёў “Выдавецкі дом 
“Звязда” сумесна з “Настаўніцкай 

газетай”. БЕЛТА прадставіў праект 
“Легенды малой радзімы: слуцкія пая-
сы”, СМІ Гродзенскай вобласці правялі 
прэзентацыю і майстар-клас праекта 
“Замкі Беларусі”.

Новаўвядзенне цяперашняй вы-
ставы СМІ — Дзень рэгіянальнай 
прэсы. Яшчэ адной асаблівасцю стаў 
Дзень дзяцей і моладзі. Дзіцячая 
пляцоўка на працягу ўсёй работы вы-
ставы прапаноўвала разнапланавыя 
праграмы, асабліва вялікая колькасць 
мерапрыемстваў для дзяцей прайшла 
ў заключны дзень.

МасМедыя 
Прадставілі сябе 
адМетна

 м  едыяраКурс

У мінску прайшла XХII міжнародная спецыялізаваная  
выстава “СмІ ў Беларусі”

У цяперашняй выставе прынялі ўдзел  
больш за 50 экспанентаў. Яны прадстаўлялі 
каля 400 сродкаў масавай інфармацыі  
з Беларусі, Расіі, Украіны, Казахстана, 
Латвіі, Літвы, Польшчы, Кітая, Турцыі 
ды іншых краін
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Па традыцыі на выставе “СМІ ў 
Беларусі” ўшаноўвалі пераможцаў і 
лаўрэатаў нацыянальнага конкурсу 
друкаваных сродкаў масавай інфарма-
цыі “Залатая Літара”. 

Журналісты павінны працаваць 
на кансалідацыю грамадства. Пра гэта 
сказаў Міністр інфармацыі Аляксандр 
Карлюкевіч. “Сучасная палітра сродкаў 
масавай інфармацыі прадстаўляе шы-
рокую карціну свету”, — акцэнтаваў 
Міністр. Паводле яго слоў, важна, каб 
перадаваемая дакладная інфармацыя 
была сур’ёзным аб’ектыўным апове-
дам пра рэчаіснасць. “Каб, расказваю-

чы пра сучаснасць, мы ўсе працавалі 
на кансалідацыю нашага грамадства, 
нашай краіны, былі гатовыя да кан-
структыўнага дыялогу”, — падкрэсліў 
Аляксандр Карлюкевіч. 

“СМІ ў Беларусі” служыць добрай 
платформай для зносінаў журналістаў 
розных краін. Такое меркаванне выка-
заў намеснік начальніка аддзела навін 
выдавецкай карпарацыі “Янцзы сён-
ня”, галоўны рэдактар выдання “Пры-
токі Янцзы” Чэн Даджун. Прадстаўнік 
выдавецкай карпарацыі “Янцзы сёння” 
прызнаўся, што яго ўразіў размах вы-
ставы. Ён адзначыў вялікую колькасць 

 м  едыяраКурс

краін-удзельніц і насычаную праграму 
форуму.

Дарэчы, Чэн Даджун прымаў удзел 
у прэс-туры кітайскіх журналістаў у 
Беларусь, які распачаўся якраз напя-
рэдадні выставы. 

З кітайскімі калегамі ў беларускіх 
журналістаў цяпер шмат агульных тэм 
для матэрыялаў. У іх ліку — турызм. 
Сёлета нашы краіны робяць асаблівы 
ўпор на развіццё гэтага напрамку. 
Беларусь рыхтуе інфраструктуру, каб 
жыхарам Паднябеснай было камфорт-
на адпачываць і падарожнічаць у нас, а 
ў Кітаі, у сваю чаргу, ствараюць умовы 
для беларускіх гасцей.

На выставе СМІ падчас прэзен-
тацыі Года турызму Беларусі ў Кітаі 
яшчэ раз пагаварылі пра беларускую 
гасціннасць, кітайскую кухню і агуль-
ныя планы на будучыню. На гэтым ме-
рапрыемстве, арганізаваным БЕЛТА, 
прэс-аташэ пасольства КНР Чэнь 
Вэйвэй нагадаў, што ў Кітаі цырымо-
нія адкрыцця Года турызму Беларусі 
ўжо прайшла ў студзені, дарэчы, у яго 
родным горадзе Чунціне:

— Я хацеў бы падкрэсліць, што 
супрацоўніцтва ў сферы турызму 
садзейнічае і развіццю эканомік абе-
 дзвюх краін. І, вядома, пашырэнне ту-
рыстычных абменаў будзе карысным 
для збліжэння нашых народаў.

Сёння ў свеце кітайскі турыст — 
жаданы госць, таму многія краіны ста-
раюцца прыцягнуць да сябе жыхароў 
Паднябеснай. Ёсць нават спецыяльны 
фармат China friendly для гасцініц ды 
іншых аб’ектаў, які прадугледжвае 
абслугоўванне на кітайскай мове, маг-
чымасць выкарыстоўваць плацежную 
сістэму China UnionPay. Гэта свое-
асаблівы знак якасці і камфорту для 
турыстаў з Кітая. У Беларусі ўжо ёсць 
установы, якія адпавядаюць гэтай пра-
граме, але гэты спіс трэба пашыраць, 
лічыць дырэктар Дэпартамента па ту-
рызме Міністэрства спорту і турызму 
Андрэй Молчан.

Летась у Беларусі пабывала больш 
за 20 тысяч кітайскіх турыстаў. І хоць 
іх колькасць вырасла амаль у 2 разы, 
гаворыць Андрэй Молчан, гэтыя 
лічбы пакуль далёкія ад жаданых. Вя-
дома, ёсць некаторыя бар’еры, у тым 
ліку і далёкая адлегласць, але з гэтым 
дапамагае справіцца прамы авіярэйс 
паміж Мінскам і Пекінам, які з’явіўся 
ў 2015 годзе.

Аляксандр Піменаў 
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 Н
ядаўні прэс-тур па Беларусі для журна-
лістаў з Паднябеснай быў разлічаны на 
знаёмства з краінай. І гэта ўдалося. За 
шэсць дзён прадстаўнікі розных СМІ 
Кітая ўбачылі мноства славутасцяў, па-
бывалі на заводах і фабрыках, наведалі 
тэатры і музеі. Паўдзельнічалі яны так-
сама і ў традыцыйнай мінскай выставе 

“СМІ ў Беларусі”, на якой, дарэчы, прайшла прэзентацыя 
Года турызму Беларусі ў Кітаі. Перспектыўныя беларуска-
кітайскія праекты ўдзельнікі прэс-тура абмеркавалі на 
выніковай прэс-канферэнцыі са старшынёй Савета Рэс-
публікі Міхаілам Мясніковічам.

На сустрэчы з кітайскімі журналістамі Міністр ін-
фармацыі Беларусі Аляксандр Карлюкевіч гаварыў, што 
журналістыка — своеасаблівая народная дыпламатыя: 
дапамагае збліжэнню краін — па духу, па сэрцы, па ім-
кненнях. “Мы рады, што кітайскія журналісты пабывалі ў 
нашай краіне, пазнаёміліся з вытворчымі аб’ектамі, яе сла-

вутасцямі. Апошняе добра яшчэ і таму, што гэты год — Год 
турызму Беларусі ў Кітаі. Міністэрства спорту і турызму 
Беларусі многае робіць для прадстаўлення нашай краіны ў 
Кітаі. Гэты тур — адзін са складальных частак знаёмства з 
ёю. Думаю, кітайскім журналістам цікавыя былі праекты, 
рэалізацыя якіх даволі паспяхова праходзіць у Беларусі. 
Гэта і Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк “Вялікі 
камень”, і цэлы шэраг сумесных прадпрыемстваў”, — гава-
рыў Міністр. Аляксандр Карлюкевіч нагадаў таксама, што 
ў Міністэрства інфармацыі існуюць даўнія сувязі і пагад-
ненні з кітайскім бокам. Так, у 2005 годзе быў падпісаны 
дагавор з Дзяржаўнай канцылярыяй Кітая па медыйным 
супрацоўніцтве. А ў 2015-м — дагавор аб супрацоўніцтве 
ў галіне кнігавыдавецтва і паліграфіі.

Між іншым, прэс-тур для кітайскіх калег праходзіў ужо ў 
другі раз. Сярод цяперашніх яго арганізатараў — Міністэр-
ства замежных спраў Кітая і Беларусі, Міністэрства інфар-
мацыі Беларусі, Пасольства Беларусі ў КНР і КНР у Беларусі, 
Нацыянальны прэс-цэнтр Беларусі. Варта адзначыць, што 

Пазнавальныя Маршруты 
журналістаў з Паднябеснай

 п  рэс-тур

Прадстаўнікі найбуйнейшых кітайскіх СмІ  
пабывалі з прэс-турам у Беларусі
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 п  рэс-тур

сёлета ў Беларусь прыязджалі прадстаўнікі не толькі цэн-
тральных СМІ Кітая, такіх як Міжнароднае радыё Кітая, 
цэнтральнае тэлебачанне краіны, інфармацыйнае агенцтва 
Сіньхуа, кітайскі замежны інфармацыйны сайт, рэдакцыі 
вядучых газет і часопісаў, выдавецкія карпарацыі, але і рэ-
гіянальных — журналісты з правінцый Ганьсу, Цінхай, Ша-
ньдун, Сычуань, Цзянсу. Адчувалася, што ў кітайскіх калег 
была мэта — як мага больш даведацца пра краіну, яе культу-
ру, людзей, пазнаёміцца з турыстычным патэнцыялам.  

Галоўны рэдактар Кітайскага замежнага інфармацый-
нага агенцтва Вэй Ень так расказала ў інтэрв’ю для часо-
піса “Беларусь” пра свае ўражанні: “Мяне ўразілі прыга-
жосць беларускай прыроды, беражлівае стаўленне людзей 
да сваёй гісторыі. Усе мы рабілі шмат фота, відэазапісаў. 
Хочам данесці да чытачоў, слухачоў, гледачоў інфармацыю 
аб развіцці беларуска-кітайскіх двухбаковых адносінаў”. 

А намесніку галоўнага рэдактара газеты “Веснік Гань-
су” Лян Фа Фу больш за ўсё спадабалася паездка ў горад 
Салігорск, размешчаны ў Мінскай вобласці — прыкладна 
за 135 кіламетраў ад беларускай сталіцы. Там пасля невя-
лікай экскурсіі па горадзе кітайскія журналісты наведалі 
Рэспубліканскую бальніцу спелеалячэння. Госці нават 
спусціліся ў шахту “Беларуськалія”, аднаго з найбуйней-
шых у свеце прадпрыемстваў па вытворчасці калійных 
мінеральных угнаенняў, і ўбачылі, як праходзіць уні-
кальнае ў сваім родзе лячэнне — ва ўмовах мікраклімату 
саляных шахт. 

Пабывалі кітайскія журналісты і на прадпрыемствах, 
дзе вырабляюць  малочную і кандытарскую прадукцыю. 
Шэф-рэдактар Мінскага карэспандэнцкага пункта агенц-
тва Сіньхуа Вэй Чжунцзэ расказваў пасля, што прадукцыя, 
якую ўдалося прадэгуставаць, прыйшлася даспадобы. І ў 
Кітаі, дарэчы, ёсць на яе попыт.

Госці з Паднябеснай пабывалі ў Белавежскай пушчы, 
Брэсцкай крэпасці, Мірскім замку. Для іх былі арганізава-
ны аглядныя экскурсіі па Брэсце і Мінску. Спрычыніліся 
журналісты і да беларускага мастацтва:  наведалі Нацыя-
нальны мастацкі музей, Вялікі тэатр оперы і балета. 

Каб больш ведаць адзін пра аднаго
Пра стварэнне інфраструктуры, умоў для падарожжаў 

і адпачынку, планы на будучыню гаварылася на прэзента-
цыі Года турызму Беларусі ў Кітаі, якая прайшла падчас 
работы выставы “СМІ ў Беларусі”. Удзельнічалі ў ёй і кі-
тайскія журналісты.  

Між тым, у Кітаі цырымонія адкрыцця Года турызму 
Беларусі ўжо прайшла — у студзені. Пра гэта на прэзен-
тацыі нагадаў прэс-аташэ пасольства КНР Чэнь Вэйвэй. 
Адзначыў дыпламат і такі факт: супрацоўніцтва ў сферы 
турызму садзейнічае развіццю эканомік абедзвюх краін, 
збліжае народы.

Пра тое, што ў Беларусі кітайскія госці — заўсёды 
жаданыя, гаварыў дырэктар Дэпартамента па турызме 
Міністэрства спорту і турызму Беларусі Андрэй Мол-
чан. Дарэчы, цяпер актыўна распрацоўваецца навігацыя 
на кітайскай мове па беларускіх гарадах. У спецыяльнй 
памятцы, падрыхтаванай для кітайскіх турыстаў, якую 
распаўсюджваюць турыстычныя агенцтвы, змяшчаецца 
карысная інфармацыя пра транспарт, гасцініцы, рэстара-
ны, тэлефоны даведак. 

Сёння кожная з абласцей Беларусі мае партнёрскія па-
гадненні з правінцыямі Кітая, што, без сумнення, спрыяе 
павелічэнню турыстычнага патоку. Ствараюцца магчымас-
ці для турыстаў з Паднябеснай па выкарыстанні ў Беларусі 
кітайскай плацежнай сістэмы China UnionPay. А дзве гасці-
ніцы ў беларускай сталіцы “Мінск” і “Пекін” адпавядаюць 
фармату China friendly, што прадугледжвае абслугоўванне 
на кітайскай мове, наяўнасць у меню кітайскіх страў. 

У хуткім часе, гаварыў Андрэй Молчан, з’явіцца бе-
ларуска-кітайскае прадпрыемства, якое будзе актыўна 
займацца двухбаковым турызмам. Сёлета пройдуць прэз-
ентацыі турыстычных магчымасцяў Беларусі на выставах 
у Кітаі. У чэрвені ж павандраваць па Беларусі прыедуць 
кітайскія тураператары. 

Летась у Беларусі пабывала больш за 20 тысяч кітайскіх 
турыстаў. І хоць іх колькасць вырасла амаль у два разы, 
лічбы ўсё ж, паводле слоў Андрэя Молчана, зусім невялі-
кія для такой краіны, як Кітай. Ёсць, вядома, аб’ектыўныя 
складанасці, як, напрыклад, далёкая адлегласць, але з гэ-
тым дапамагае справіцца прамы авіярэйс паміж Мінскам і 
Пекінам, які з’явіўся ў 2015 годзе.

беларуска-кітайскі “бязвіз” 
і прамыя інвестыцыі

Аб развіцці турызму гаварыў на сустрэчы з кітайскімі 
журналістамі і Старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мяс-
ніковіч.  Паводле яго слоў, галоўным вынікам Года турыз-
му Беларусі ў Кітаі павінна стаць пагадненне аб узаемнай 
адмене візавага рэжыму на тэрмін да 30 дзён. А колькасць 
кітайскіх падарожнікаў у Беларусь можа павялічыцца за 
кошт развіцця медыцынскага турызму, нараўне з пазна-
вальным. Паўплываць на гэтыя працэсы сілай слова і май-
стэрствам пераканання здольныя якраз журналісты.

Падчас размовы з Міхаілам Мясніковічам абмяркоўва-
ліся і іншыя тэмы. Старшыня Савета Рэспублікі адзначаў, 
што важна ад простага гандлю пераходзіць да маштабнага 
інвестыцыйнага супрацоўніцтва. Добрыя прыклады тако-
га ўзаемадзеяння ўжо ёсць: сумесныя праекты “БелДжы”, 
“Мідэа-Гарызонт”, “МАЗ-Зумліён”, “Волат-Санцзянь”. 

Кітайскіх калег цікавіла пытанне міжнародных чыгунач-
ных перавозак з Кітая ў Еўропу праз Беларусь. Паводле ацэнкі 
Міхаіла Мясніковіча, грузавы паток на гэтым напрамку ўжо 
сур’ёзна канкурыруе з марскімі зносінамі. Летась, напры-
клад, праз Беларусь прайшло каля трох тысяч кантэйнерных 
цягнікоў з Кітая ў Еўропу, а да 2020-га плануецца павялі-
 чыць іх колькасць да пяці тысяч у год. Штодня па Беларусі 
курсіруюць восем кантэйнерных цягнікоў у зносінах Кітай 
— Еўропа — Кітай ёмістасцю 80-100 вагонаў. І адна з клю-
чавых задач сёння — забяспечыць поўную запаўняльнасць 
цягнікоў у абодва бакі. “У гэтым плане Беларусь гатовая пад-
ставіць сваё плячо, таму што ў нас ёсць канкурэнтаздольныя 
тавары, прадукцыя машынабудавання, сельскай гаспадаркі, 
якая можа быць цікавая ў Кітаі”, — сказаў Старшыня Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі.

За дзве з паловай гадзіны ажыўленай гутаркі журна-
лістаў і Міхаіла Мясніковіча стала зразумела, што Кітай 
і Беларусь — не толькі стратэгічныя партнёры, але і на-
 дзейныя сябры. І наперадзе ў дзвюх краін шмат цікавых і 
перспектыўных праектаў.

Кацярына Мядзведская
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Парк 
інавацыйнага 
Перыяду
Пахвальныя ацэнкі Прагучалі ад журналіСТаў біЗнЕС-
выдання Forbes. ПаводлЕ іх наЗіранняў, бЕларуСь 
ЗнаходЗіцца наПярэдадні эканаМічнага рыўка.    

У падобнай сітуацыі ў 1990-я 
гады былі “азіяцкія тыгры” 
— Сінгапур, Паўднёвая Карэя, 
Ганконг і Тайвань. Такую 
выснову замежныя эксперты 
зрабілі, наведаўшы ў Беларусі 
Парк высокіх тэхналогій 
і Кітайска-Беларускі 
індустрыяльны парк  
“Вялікі камень”.  
“Мы здзіўленыя калібрам 
рэформаў, якія задумаў 
Прэзідэнт Лукашэнка. 
Смеласць, амбіцыйнасць 
прынятых рашэнняў па 
лібералізацыі крыптавалют, 
стварэнні свабоднай зоны 
“Вялікі камень” і пашырэнні 
прэферэнцый у ПВТ 
параўнальныя, напэўна, 
толькі з рэформамі Лі Куан Ю 
ў Сінгапуры”, — рэзюмуюць 
аўтары Forbes.

 п  огляд

 Г
эты бесстаронні 
погляд збоку дадае 
ўпэўненасці ў тым, 
што ў эканоміцы 
няма нічога не-
магчымага. Трэба 
толькі паставіць 
дакладную мэту і 
строга прытрымлі-
вацца выбранага 
курсу. Гэта падобна 

да таго, як магутны ледакол прабівае 
сабе шлях у льдах. Знешнія фактары 
(тэмпература паветра, таўшчыня лёду 
ды іншыя), вядома, маюць значэнне. 
Але, калі тэхніка працуе спраўна, калі 
каманда на судне дзейнічае хутка і 
зладжана, любыя цяжкасці пераадоль-
ныя. Таму патрабаванне Прэзідэнта, 
агучанае ім падчас гадавой справазда-
чы Урада, што “ў наступнай пяцігодцы 
нам кроў з носа трэба дасягнуць план-
кі ВУП у 100 мільярдаў долараў”, зусім 
не выглядае чымсьці недасягальным і 
фантастычным. Па-першае, у актыве 
Урада ў мінулым пяцігоддзі ўжо быў 
паказчык 65 мільярдаў. Больш за тое, 
шмат гадоў запар наша эканоміка дада-
вала ў сярэднім па дзесяць працэнтаў у 
год. Але глабальны эканамічны крызіс, 
падзенне сусветных цэн на рэсурсы, 
канфлікт ва Украіне, увядзенне Заха-
дам санкцый супраць Расіі — гэтыя ды 
іншыя акалічнасці балюча ўдарылі па 
беларускай эканоміцы. Таму, і па-дру-
гое, у аснову росту валавога ўнутрана-

га прадукту павінны быць закладзены 
ўсё-такі ўнутраныя фактары: інава-
цыйныя тэхналогіі, выпуск прадукцыі 
з больш высокай дабаўленай вартасцю, 
павышэнне прадукцыйнасці працы.

Іх уплыў на канчатковы вынік віцэ-
прэм’ер Уладзімір Сямашка паказаў 
журналістам на канкрэтных праектах. 
Да прыкладу, яшчэ чатыры гады назад 
на ААТ “Камволь” 1,5 тысячы работнікаў 
выраблялі 1,1 мільёна пагонных метраў 
тканіны. А летась 730 чалавек зрабілі 
2,3 мільёна метраў. Задача гэтага года 
— зрабіць 4 мільёны пагонных метраў 
пры такой жа колькасці работнікаў. Або 
прыклад са сферы дрэваапрацоўкі:

— Калі мы распачыналі эпапею з 
мадэрнізацыяй дрэваапрацоўкі, з дзе-
вяці заводаў экспарт пліт быў на суму 
каля 240 мільёнаў долараў. Па факце 
мінулага года — 820 мільёнаў, гэта 
значыць у 3,5 раза больш.

Але што стаіць за гэтымі лічбамі? 
Чаму ВУП — гэта не проста абстракт-
ны эканамічны паказчык, а нешта 
большае?

— Паколькі валавы ўнутраны пра-
дукт адлюстроўвае рыначную вартасць 
усіх вырабленых у краіне тавараў і пас-
луг, ён дазваляе ацаніць дынаміку экана-
мічнага росту, — растлумачыла фінан-
савы аналітык Ганна Кокарава. — Калі 
ВУП павялічваецца, значыць, унутры 
краіны вырабляецца больш тавараў і 
паслуг. А разам з імі растуць падатковыя 
адлічэнні, даходы бюджэту, з якога ат-
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рымліваюць зарплату настаўнікі, урачы, 
фінансуецца будаўніцтва жылля, школ, 
бальніц, выплачваюцца пенсіі і дапа-
могі. Гэта значыць, чым больш выраб-
ляецца тавараў і паслуг, тым вышэйшыя 
даходы дзяржавы, тым больш яна можа 
дазволіць сабе патраціць на сацыяльныя 
выплаты і праекты.

Але проста вырабіць прадукт ужо 
не дастаткова. Яго трэба выгадна пра-
даць, каб прывезці валюту ў краіну. 
А гэта становіцца ўсё складаней з-за 
ўзрослай канкурэнцыі на сусветным 
рынку. Да таго ж пакуль 70 працэн-
таў нашага прамысловага экспарту 
прыпадае на краіны СНД. Не здаючы 
пазіцый на традыцыйных напрамках, 
трэба больш прадаваць у краіны Еўро-
пы, Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі.

Зрабіць свае тавары больш ціка-
вымі можна за кошт прыцягнення 
інвестыцый у стварэнне інавацыйных 
вытворчасцяў. Гэта дасць магчымасць 
гарантаваць ужо ў наступнай пяцігод-
цы выхад на зарплату ў тысячу долараў 
без наступстваў для валютна-фінанса-
вага рынку краіны. Гэта значыць рост 
даходаў насельніцтва не падгоніць 
інфляцыю і курс рубля да долара. А 
чым больш будуць зарабляць нашы 
прадпрыемствы, тым вышэйшыя бу-
дуць даходы бюджэтнікаў. Вось чаму 
Прэзідэнт робіць акцэнт на стварэнні 
менавіта высокапрадукцыйных ра-
бочых месцаў. Умоўна кажучы, тран-
шэю могуць выкапаць дзесяць рабо-

 чых з рыдлёўкамі. А можа ўсяго адзін 
экскаватар, які справіцца з задачай у 
сто разоў хутчэй і пры гэтым зробіць 
большы аб’ём работ.

Нездарма дзяржава так многа 
ўвагі надае развіццю Кітайска-Бела-
рускага індустрыяльнага парка “Вялікі 
камень”, дзе плануецца размясціць 
суперсучасныя вытворчасці вядучых 
сусветных брэндаў. Калі пралічвалі 
патэнцыйны эфект ад экспарту пра-
дукцыі з гэтага парка, выйшлі на 50 
мільярдаў долараў. Паказальным пры-
кладам служыць Кітайска-сінгапурскі 
тэхнапарк у Сучжоу. За 20 гадоў ён 
прыцягнуў у якасці інвестараў больш 
за 90 буйнейшых карпарацый са спіса 
Fortune 500. Чым не ўзор для перай-
мання? Ва ўсякім разе эксперты Forbes 
ужо назвалі “Вялікі камень” галоўным 
ізумрудам беларускай эканомікі:

— Гэта стратэгічны білет для Бела-
русі. Ён дапаможа перабудаваць вашы 
індустрыяльныя прадпрыемствы, 
надаць ім інавацыйнасць ды эфектыў-
насць без страты рабочых месцаў і тым 
самым здзейсніць беспрэцэдэнтны 
эканамічны рывок.

Такога ж прарыву чакаюць і ад Пар-
ка высокіх тэхналогій. Новы дэкрэт аб 
лічбавай эканоміцы, які ўступіў у сілу 
ў сакавіку, стварае ўмовы, дзякуючы 
якім да нас будуць прыязджаць “не 
гастарбайтары вуліцы падмятаць, а 
інтэлектуальна развітыя людзі з ЗША, 
Расіі, Канады”, укладваць сюды свае 

капіталы, ствараць ІT-прадуктовыя 
кампаніі.

Зрэшты, і традыцыйныя галіны 
таксама не павінны адставаць. У 
прыватнасці, Міністр прамысловасці 
Віталь Воўк галоўную задачу бачыць у 
стварэнні сумесных прадпрыемстваў 
з замежнымі партнёрамі. У інтэрв’ю 
журналістам ён сказаў:

— Мы не хочам страціць расійскі 
рынак і рынак СНД, але пры гэтым 
хочам павялічваць сваю прысутнасць 
“на далёкай дузе”. Многія краіны аба-
раняюць свой рынак пошлінамі і га-
вораць: прыходзьце да нас, стварайце 
вытворчасці і выходзьце на наш ры-
нак. У нас ужо створана 64 сумесныя 
прадпрыемствы ў розных краінах. У 
прапрацоўцы яшчэ 18 праектаў.

Амбіцыйныя планы і  ў віцэ-
прэм’ера Міхаіла Русага, які курыруе 
сельскую гаспадарку:

— Наша сельгаспрадукцыя сёння 
пастаўляецца ў 82 краіны. За два гады 
трэба павялічыць на 35-40 працэнтаў 
пастаўкі на рынкі па-за Еўразійскім 
эканамічным саюзам. Напрыклад, кі-
тайскія спецыялісты атэставалі 32 бе-
ларускія прадпрыемствы мясной і ма-
лочнай прамысловасці. Сёлета аб’ёмы 
паставак у Кітай павінны выйсці на 
100 мільёнаў долараў.

Усе гэтыя інвестпраекты і заклад-
ваюць аснову для росту, на якім краіна 
будзе зарабляць даволі вялікія грошы.

Алег Багамолаў

 п  огляд
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Гандлёвавыставачны цэнтр кітайскай кампаніі — рэзідэнта індустрыяльнага парку “Вялікі камень”
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гандаль да Месца
За біржавымі зводкамі сёння сочаць нават тыя, хто далёкі ад свету фінансаў. Санкцыі ЗША супраць 
буйнога расійскага бізнесу і авіяўдары па Сірыі заходняга альянсу адправілі ў крутое “піке” фондавы 
рынак. Акцыі, якія абваліліся, тут жа пацягнулі за сабою ўніз расійскі рубель. Напалоханыя інвестары 
кінуліся пазбаўляцца ад патаннелых актываў. І хто ведае, чым бы ўсё скончылася, калі б не нафтавыя 
каціроўкі, якія ўпэўнена пайшлі ўверх.

 У 
гісторыі ня-
м а ла  б ы ло 
прыкла даў, 
ка лі  нафт а 
станавілася 
з р у ч н ы м 
палітычным 
інс т ру мен-
там у руках 

вядучых ігракоў рынку. У 1930-
1960-я гады цэны на чорнае 
золата былі стабільныя — каля 
двух долараў за барэль. Гэта 
поўнасцю адпавядала золатадо-
лараваму стандарту па Брэтан-
Вудскай сістэме. Адмова ад сва-
боднага абмену амерыканскай 

валюты на “жоўты метал” у 1971 
годзе, нараджэнне свету свабод-

на плаваючых курсаў не прывялі 
да калапсу нафтавага 
рынку. Цэнаўтварэнне 
перайшло пад кантроль 
12 краін АПЕК (тады на 
іх прыпадала палова ву-
глевадародаў, якія зда-
бываюцца на планеце). 
Але дзеянні палітыкаў 

усё часцей сталі аспрэч-
ваць эканамічныя законы. 

Напрыклад, пацярпеў-
 шы паражэнне ў так 

званай Вайне Судна-
га дня ў 1973 годзе, 
арабскія краіны 

вырашылі ска-
раціць здабычу 

н а ф т ы  н а  5 
мільёнаў 

барэляў 
у дзень, 
каб “па-

караць” Захад. У выніку адразу чатырох-
разовы скачок у цане. Другі яркі прыклад 
— сярэдзіна 1980-х. Саудаўская Аравія 
(не без націску з боку Захаду) рэзка павя-
лічыла здабычу сыравіны, што выклікала 
абвал цэн з 35 да 10 долараў за барэль. 
Гэта негатыўна адбілася на эканоміцы 
СССР, стаўшы пачаткам яе краху. 

Наступленне “арабскай вясны”, палі-
тычны крызіс і вайна ў Лівіі, Сірыі выклі-
калі фенаменальны рост нафтавых цэн у 
2011 годзе. За барэль тады давалі 124-126 
долараў. І цяпер, здаецца, гісторыя паўта-
раецца. Вядома, да такіх велічынь кошт 
вуглевадародаў у бліжэйшы час наўрад 
ці дацягне. Але сам факт, што ён ужо 
дасягнуў трохгадовых максімумаў (нават 
на фоне росту запасаў у ЗША), сведчыць 
пра многае, пераканана фінансавы кан-
сультант Жанна Кулакова:

— Логіка такая, што з-за напружа-
насці на Блізкім Усходзе ўзмацняюцца 
асцярогі і рызыкі ў сувязі з магчымым 
скарачэннем паставак энергарэсурсаў. 
Гэтыя рызыкі ў момант закладваюцца 
ў цану. Гэта значыць на самай справе 
ніякія пастаўкі яшчэ не скараціліся. 
Гэта ўсяго толькі чаканні, асцярогі. Але 
паколькі нафта — актыў спекулятыўны, 
настрой інвестараў адбіваецца на попы-
це і прапанове. На фоне чакання дэфіцы-
ту вуглевадародаў трэйдары пачынаюць 
загадзя яе купляць па быццам бы нізкіх 
бягучых цэнах, каб пазней перапрадаць 
даражэй. У выніку сыравіна непазбежна 
даражэе. Да аналагічных спекуляцый 
схільны любы біржавы актыў — каш-
тоўныя паперы, металы, золата, най-
буйнейшыя сусветныя валюты (долар, 
еўра, японская іена, брытанскі фунт ды 
іншыя, якія таргуюцца актыўна на між-
народным валютным рынку). 
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Відавочна, што рост цэн на нафту 
стаў своеасаблівай падушкай бяспекі 
для расійскай валюты. 

— Галоўная прычына паслаблен-
ня расійскага рубля — гэта не толькі 
санкцыі, але і агульнае ўзмацненне 
геапалітычнай напружанасці вакол 
Расіі, а таксама ў Сірыі, — разва-
жае эканаміст Уладзімір Ціхаміраў. 
— Ёсць і пагроза таго, што санкцыі 
супраць Расіі могуць быць пашыра-
ны. На гэтым фоне пачаўся продаж 
расійскіх актываў, перш за ўсё аблі-
гацый і акцый з боку замежных ін-
вестараў. Цяжка прагназаваць, што 
будзе далей. 

Безумоўна, ад знешніх фактараў 
залежаць і паводзіны беларускага 
рубля. Наша ж эканоміка інтэгравана 
ў сусветную. Да таго ж Расія застаецца 
нашым галоўным гандлёва-эканаміч-
ным партнёрам. Адпаведна для нас 
зусім неабыякава тое, што адбываецца 
з расійскім рублём. Пры гэтым Жанна 
Кулакова звярнула ўвагу на адзін важ-
ны нюанс: 

— Беларускі рубель у адрозненне 
ад расійскага (і тым больш ад долара 
ці еўра) не з’яўляецца спекулятыўнай 
валютай. Таму на нашым рынку на-
ступствы валютных ваганняў могуць 
адбівацца з некаторым спазненнем. 
Натуральна, пэўная рэакцыя ўзнікае 
адразу. У першыя дні абвалу расійска-
га рубля ў нас выраслі курсы долара і 
еўра. Але пры гэтым зніжаўся курс ра-
сійскага рубля. І калі мы паглядзім ды-
наміку кошыка валют, яна практычна 
не змянілася. Гэта значыць, па вялікім 
рахунку, рубель не асабліва ўмацаваў-
ся і не асабліва аслабеў. 

Іншая справа, што з паніжэннем 
курса расійскага рубля беларускія 
тавары для расіян сталі больш дара-
гія. Расійскія ж тавары на беларускім 
рынку становяцца таннейшымі. Гэта 
нявыгадна нашым экспарцёрам. Са 
змяненнем балансу попыту і прапа-
новы на ўнутраным валютным рынку 
наш рубель можа аслабець. Але гэты 
працэс не аднамаментны, ён можа ісці 
месяцамі. 

Эксперты раяць у цяперашняй 
сітуацыі захоўваць спакой і разумець, 
што дынаміка курса расійскага рубля 
да долара і еўра выклікана ў большай 
ступені геапалітычным “вымотваннем 
нерваў”. Спрабаваць на гэтым нешта 
зарабіць, скупаючы валюту ў абменні-
ках, бессэнсоўна: 

— Мы цяпер прытрымліваемся 
гібкага абменнага курса, які можа 
вагацца як у адзін, так і ў другі бок, 
— тлумачыць аналітык Аляксандр 
Муха. — Можна купіць па больш вы-
сокім курсе замежную валюту, але по-
тым, калі каціроўкі адыграюць назад, 
адбудзецца ўмацаванне расійскага 
рубля і па ланцужку беларускага да 
долара і еўра, давядзецца зафіксаваць 
страты ад валютных аперацый. Калі 
ж гаварыць пра зберажэнні, то важна 
дыверсіфікаваць іх у разрэзе асобных 
валют ды інвестыцыйных інструмен-
таў. Гэта дасць магчымасць забяспе-
 чыць дастойны ўзровень даходнасці і 
надзейнасці. 

Кірыл емяльянаў

 э  Ксперты лічаць

КУДы “КРочыць” 
БАРэль

Наша краіна хоць і не 
адносіцца да  наф

таздабываючых, таксама 
залежыць ад кошту энер
гарэсурсаў. Адной з найбольш 
маштабных рызык намеснік 
Міністра фінансаў Беларусі 
Дзмітрый Кійко лічыць завяршэнне 
ў Расіі так званага падатковага манеўру і 
адмову ад спагнання вывазных пошлін на нафту 
і нафтапрадукты, у выніку чаго рэспубліканскі бю
джэт страціць адну з даходных крыніц. Пры такім 
развіцці сцэнарыя нашай нафтаперапрацоўчай галіне да
вядзецца функцыянаваць фактычна ў рэжыме сусветных 
цэн на нафту. Нівеліраваць патэнцыйныя страты дазво
ліць мадэрнізацыя “Нафтана” і Мазырскага НПЗ. Дзякуючы 
гэтаму глыбіня перапрацоўкі нафты да 2020 года складзе 
9192 працэнты (супраць цяперашніх 7378 працэнтаў). 
Для параўнання: у часы СССР непрыдатныя для далейшай 
перапрацоўкі “адходы” складалі 50 працэнтаў.

— Павышэнне глыбіні перапрацоўкі нафты, атры
манне новых прадуктаў дасць магчымасць нафтапера
працоўчым заводам атрымаць дадатковы прыбытак і 
заставацца канкурэнтаздольнымі на сусветным рынку, 
— упэўнены намеснік старшыні канцэрна “Белнафтахім” 
Андрэй Рыбакоў.

Найбольшыя рэсурсы сканцэнтраваны 
(у млрд барэляў):

Астатнія краіны, уключаючы ЗША і Лівію, валодаюць 347,7 млрд барэлямі (20,5%) 

СУСВЕТНыя ЛІДАРы ПА ЗАПАСАх І ЗДАБычы НАФТы
Паводле дадзеных BP Statistical Review of World Energy (2016 год), 
дзесяццю асноўнымі нафтаздабыўнымі краінамі з нетраў здабы-
валася БОЛьШ ЗА 3 МЛРД ТОН НАФТы
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Перазагрузка 
для бізнесу

 Н
а днях вырашыў 
правесці невя-
лікі  эксперы-
мент. Звярнуўся 
ў падатковую 
і н с п е к ц ы ю . 
Маўля ў,  х ач у 
адкрыць дома 
м а й с т э р н ю 
п а  р а м о н ц е 

камп’ютараў, да каго звяртацца, з якімі 
дакументамі і гэтак далей. Прыгатаваў 
паперу, ручку, каб запісаць пакрока-

вую інструкцыю. Увайшоў у вобраз і 
мысленна настроіўся на тое, што да-
вядзецца пабегаць па інстанцыях, каб 
сабраць неабходныя даведкі і дазволы. 
Аднак добразычлівая супрацоўніца 
інспекцыі адразу ж супакоіла: час 
і нервы на адкрыццё сваёй справы 
марнаваць цяпер не прыйдзецца. Дас-
таткова проста падаць апавяшчэнне, 
заплаціць адзіны падатак і можна хоць 
заўтра пачынаць работу. Усяго вызна-
чана каля дваццаці відаў дзейнасці, 
якія цяпер можна ажыццяўляць без 

дзяржаўнай рэгістрацыі ў якасці інды-
відуальных прадпрымальнікаў. У тым 
ліку выпечка і продаж кандытарскіх 
вырабаў, дызайн інтэр’ераў, рамонт 
абутку, пашыў адзення, абліцоўванне 
сцен, тынкавальныя і малярныя рабо-
ты, кладка печаў і камінаў, цырульніц-
кія і касметычныя паслугі. І гэта далёка 
не адзіная навацыя для бізнесу. 

Дэкрэт № 7 зводзіць да мінімуму 
патрабаванні да пажарнай бяспекі 
і санітарных нормаў. Максімальна 
касуюцца бюракратычныя фармаль-
насці і бар’еры. У першую чаргу 
гаворка ідзе пра адміністрацыйныя 
працэдуры. Іх у нас было празмерна 
шмат — больш за 900. Адных тэх-
нічных актаў — звыш 6,5 тысячы. 
Нават для адкрыцця невялікага кафэ 
патрабавалася паўгода. Некаторыя 
патрабаванні даходзілі да абсурду, 
паколькі затраты на іх выкананне пе-
равышалі даходы ад самой дзейнас-
ці. З гэтага часу ўсё гэта ў мінулым. 
Колькасць працэдур і абавязковых 
нормаў скарацілася ў 10-15 разоў. У 
Міністэрстве эканомікі ўдакладнілі: 
ужо падрыхтаваны  праект указа аб 
удасканаленні ліцэнзавання і праект 
Адзінага пераліку адміністрацый-
ных працэдур. Абодва нарматыўныя 

Усяго вызначана каля 
дваццаці відаў 
дзейнасці, якія цяпер 
можна ажыццяўляць 
без дзяржаўнай 
рэгістрацыі ў якасці 
індывідуальных 
прадпрымальнікаў.  
У тым ліку выпечка і 
продаж кандытарскіх 
вырабаў, дызайн 
інтэр’ераў, рамонт 
абутку, пашыў адзення, 
абліцоўванне сцен, 
тынкавальныя і 
малярныя работы, 
кладка печаў і камінаў, 
цырульніцкія і 
касметычныя паслугі.  
І гэта далёка не адзіная 
навацыя для бізнесу

Дэкрэт аб развіцці прадпрымальніцтва 
стварае магчымасці больш актыўнай 
дзейнасці ў дзелавым асяроддзі
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 э  Кспартны патэнцыял

акты стануць істотна прасцейшымі 
з пункт у гледжання змест у і яго 
ўспрымання. Вядома, спатрэбіцца 
яшчэ карэкціроўка многіх законаў. 
Аднак эфект ад прыняцця дэкрэта ды 
іншых дакументаў па лібералізацыі 
бізнесу не прымусіць сябе чакаць, 
упэўнены намеснік Міністра экано-
мікі Дзмітрый Матусевіч:

— Некаторыя навацыі ўступілі ў 
сілу з 1 студзеня гэтага года, і мы ўжо 
бачым вынік. Каля дзвюх тысяч ча-
лавек апавясцілі мясцовыя ўлады аб 
адкрыцці бізнесу і пачалі працаваць. 
У самім дэкрэце змяшчаюцца нор-
мы прамога дзеяння, якія акажуць 
уплыў на ўсе суб’екты гаспадарання. 
Гэта дазволіць не толькі павялічыць 
у 2020 годзе долю малога і сярэдняга 
бізнесу ў ВУП да 40 працэнтаў (цяпер 
каля 30 працэнтаў. — Заўв. рэд.), але 
і стварыць новыя інавацыйныя вы-
творчасці, арганізаваць эфектыўную 
занятасць насельніцтва.

Сёння ў малым і сярэднім бізнесе 
працуюць больш за 1,3 мільёна ча-
лавек. Гэтая сфера прыносіць у бю-

джэт кожны трэці рубель у выглядзе 
падаткаў. А хутка будзе яшчэ больш. 
Дэкрэт значна зніжае рызыкі вядзен-
ня бізнесу. Яшчэ не так даўно кожны 
рабочы дзень у краіне праходзіла па 
450 розных праверак. Здаралася, што 
кантралёры з розных службаў навед-
валі прадпрыемствы да 50 разоў у год. 
Цяпер праверак становіцца ў разы 
менш, а для іх правядзення ў кан-
тралюючых органаў павінны быць 
сур’ёзныя падставы. Паслабленні бу-
дуць і ў падатковай сферы, паабяцала 
журналістам намеснік Міністра па 
падатках і зборах Эла Сяліцкая:

— Па-першае, да 2020 года не 
дапускаецца павышэнне падатковых 
ставак і ўвядзенне новых падаткаў, 
збораў і пошлін. Мараторый дае біз-
несу гарантыі і магчымасць спакойна 
развівацца і планаваць сваю дзей-
насць. Па-другое, суб’екты гаспада-
рання, якія ажыццяўляюць розніч-
ны гандаль праз інтэрнэт-магазіны, 
маюць права працаваць па спрошча-
най сістэме падаткаабкладання.  

Аляксей камароўскі

Пётр Арушаньянц, дырэктар Дэпартамента па 
прадпрымальніцтве Міністэрства эканомікі:  

— Дзякуючы лібералізацыі заканадаўства прадпры-
мальнікам працаваць стала прасцей і камфортней. 
Цяпер можна не баяцца выйсці з ценю і замахнуцца на 
рэалізацыю смелых ідэй, якія раней былі немагчымыя 
 з-за вялікай колькасці лішніх папер і ўзгадненняў. Перш 
за ўсё гэта закране малы бізнес, бо менавіта ён больш за 

ўсё пакутаваў ад празмерных патрабаванняў. Цяпер прадпрымальнікі не 
будуць траціць намаганні на пераадоленне адміністрацыйных бар’ераў, а 
накіруюць іх на канкрэтную эканамічную дзейнасць. Дэкрэт № 7, несумнен-
на, прыцягне новыя сілы і рэсурсы ў бізнес. А гэта своеасаблівы індыкатар са-
цыяльнага самаадчування. Калі добра малому бізнесу, значыць, добра ўсім.  

Уладзімір Карагін, старшыня прэзідыума 
Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва: 

— Мінулы год я лічу пераломным ва ўзаемаадносінах 
улады і бізнесу. У краіне карэнным чынам змяніўся харак-
тар дзелавога клімату. Дэкрэт па развіцці прадпрымаль-
ніцтва — гэта своеасаблівы зварот да ініцыятыўных 
людзей: працуйце, стварайце, дзяржава на вашым баку. 
Акрамя таго, прыняцце дэкрэта прывядзе да скарачэння 

розных адміністрацыйных працэдур, якія завышаюць вартасць вядзення 
бізнесу. Добры імпульс нададзены развіццю аграэкатурызму і рамесніцтва. 
І, нарэшце, гэта добры сігнал для інвестараў. Як правіла, і замежныя, і ай-
чынныя інвестары сур’ёзна ўспрымаюць такія дакументы..

у тэму

Беларускія 
трактары  
на Паўночна-
амерыканскім 
кантыненце

Мінскі трактарны завод у 
бліжэйшыя гады плануе 
павялічыць пастаўкі трактароў 
у Паўночную Амерыку. Пра гэта 
заявіў генеральны дырэктар 
ААТ “МТЗ” Фёдар Дамаценка на 
сустрэчы з дэлегацыяй дылераў з 
Канады і ЗША.

Г історыя пакарэння Паўночна-
Амерыканскага кантынента 

Мінскім трактарным заводам 
распачалася ў 1970-х. Часамі аб’ём 
рэалізацыі тэхнікі на гэтым рынку 
дасягаў тысячы адзінак у год. Усяго 
ў Канаду і ЗША за ўвесь перыяд 
супрацоўніцтва было пастаўле-
на больш за 50 тысяч трактароў 
BELARUS. “У бліжэйшыя гады мы 
разлічваем павялічыць пастаўкі ў 
2-3 разы”, — сказаў Фёдар Дама-
ценка і падзякаваў амерыканскім 
партнёрам за вернасць беларуска-
му трактару і яго вытворцу. 

Дэлегацыя наведала зборачную 
вытворчасць прадпрыемства і паз-
наёмілася з лінейкай прадукцыі, 
што выпускаецца заводам. Цікаві-
ліся госці і беларускім трактарам з 
электрамеханічнай трансмісіяй. 

Як стала вядома, Мінскі трактар-
ны завод і эксклюзіўны дыстрыб’ю-
тар трактароў BELARUS у ЗША і 
Канадзе — кампанія MTZ Equipment 
LTD у хуткім часе падпішуць дага-
вор аб пастаўцы беларускай сельга-
стэхнікі на Паўночна-Амерыканскі 
кантынент 
у  2 0 1 8 
годзе. 
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 П
а в о д л е  д а д з е н ы х 
Міністэрства анты-
манапольнага рэгу-
лявання і гандлю, 
насельніцтва нашай 
краіны ў 2016 го-
дзе пакрывала 60,7 
працэнта затрат па 

ўсім комплексе ЖКП. У 2017-м — 69,7 
працэнта, а па выніках года цяпераш-
няга прагназуецца выйсці на ўзровень 
76,3 працэнта. Астатняе даплачваецца 
з дзяржбюджэту. 

Дзяржаўная дапамога ў 
той ці іншай ступені існуе ў 
мностве краін. Напрыклад, 
жыхары ААЭ за святло і ваду 
не плацяць наогул — гэтыя расходы 
кампенсуюцца за кошт казны. Зрэш-
ты, ёсць нюанс: карыстаюцца такім 
прывілеем толькі мясцовыя жыхары 
— пятая частка гэтай дзевяціміль-
ённай дзяржавы. Іншымі словамі, у 
Эміратах дзяржава забяспечвае сваім 

адчувальны індыкатар
чалавецтва змагло стварыць адзіную інфармацыйную сістэму — інтэрнэт, аб’яднаўшы ў яе мільярды 
камп’ютараў, але адзінай схемы арганізацыі жыллёва-камунальнай гаспадаркі і аплаты яе паслуг 
прыдумаць не ў стане. У розных краінах сістэма прадастаўлення насельніцтву “камуналкі” фарміруецца 
па-свойму — пад уплывам кліматычных умоў, узроўню жыцця насельніцтва, традыцый ды іншых 
фактараў. Аднак агульны элемент пры гэтым усё ж ёсць. Кошт паслуг ЖКГ — адзін з самых адчувальных 
індыкатараў сацыяльнага дабрабыту, таму ўвага да іх заўсёды павышаная.

грамадзянам ільготы і прывілеі за кошт 
прыезджых замежнікаў. Невялікі кошт 
ЖКП і ў Ісландыі: прыродная чыстая 
вада там не мае патрэбу ў ачыстцы 
або хларыраванні, а цяпло бярэцца ў 
асноўным з геатэрмальных крыніц. 
У Аўстраліі ж прэснай вады не хапае, 
многія спажыўцы ўсталёўваюць у 
сваім жыллі сістэму збору дажджавых 
водаў. І плацяць па 150-200 долараў у 

месяц толькі за доступ да крыніц вады 
(спажытыя кубаметры аплачваюцца 
асобна). У Бразіліі “кусаецца” электра-
энергія — да 2 долараў за кілават.

У нашай краіне насельніцтва ап-
лачвае каля 85 працэнтаў сабекошту 
электраэнергіі і да 20 працэнтаў — це-
плавой энергіі. Міжнародны валютны 
фонд не першы год рэкамендуе адмо-
віцца ад такой практыкі і выйсці на 
поўнае пакрыццё насельніцтвам затрат 
на аказанне ЖКП. Аднак кіраўніцтва 

краіны гэтыя прапановы лі-
 чыць непрымальнымі. Пра-
фесар эканамічнага факуль-

тэта БДУ Барыс Паньшын, як 
і мільёны нашых суграмадзян,  

такую пазіцыю цалкам падзяляе:
— У нас традыцыйна склалася сі-

стэма, у адпаведнасці з якой дзяржава 
забяспечвае сваіх грамадзян святлом і 
цяплом. І гэта апрыёры, як дадзенасць. 
Пераломліваць такую сітуацыю, каб 
дагадзіць МВФ ці каму б там ні было 
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— зусім не варта. Выйгрыш на 5 капеек, 
а вось урон для насельніцтва — і фінан-
савы, і псіхалагічны — будзе нанесены 
проста каласальны.

Эксперт не выключае, што ў аснове 
такіх заяў МВФ ляжыць нават не афі-
цыйная пазіцыя ўсяго фонду:

— Цалкам магчыма, што гэта толь-
кі інерцыйнае мысленне яго экспер-
таў, шаблонная пазіцыя, якая не змя-
нялася ўжо шмат гадоў — з тых часоў, 
калі насельніцтва аплачвала працэн-
таў пяць кошту ЖКП, не больш. Такія 
рэкамендацыі трэба ўлічваць, але іх 
рэалізацыя — справа далёка не сён-
няшняга дня. Па-першае, таму што 
кардынальныя змяненні прапаноў-
ваюцца ў надзвычай адчувальнай для 
грамадства сферы. 

А па-другое, таму што ў нашай эка-
номікі і без таго ёсць нямала рэзерваў 
для развіцця. Ужо сёння наша краіна 
забяспечана энергіяй, а з уводам АЭС 
і зусім будзе яе лішак. Думаю, у сферы 
рэгулявання сферы ЖКГ і аплаты яе 
паслуг мы самі знойдзем патрэбныя 
рашэнні — тыя, якія больш за ўсё ад-
павядаюць спецыфіцы нашай эканомі-
кі і менталітэту нашых людзей.

Адносна павышаных тарыфаў за 
ЖКП пакуль вядома іншае. У хуткім 
часе Урад вызначыць пералік субсі-
дзіруемых дзяржавай паслуг — для іх 
аплаты па поўным кошце працаздоль-
нымі грамадзянамі, не занятымі ў эка-
номіцы. Гэтыя сумы з такіх грамадзян 
пачнуць брацца з 1 студзеня 2019 года. 
Па ідэі Міністэрства працы і сацаба-
роны, лічбы, якія будуць агучаныя ў 
красавіку, паспрыяюць выхаду з ценю 
прадпрымальнікаў. А таксама пані-
жэнню вастрыні праблемы працаўлад-
кавання. Бо субсідыі, напрыклад, для 
ЖКГ бяруцца не з паветра, а з цалкам 
адчувальнага бюджэту. У яго напаў-
ненні ўдзельнічаюць усе грамадзяне, 
якія афіцыйна працуюць і плацяць па-
даткі. Пераразмяркоўваючы ж сродкі 
з рэспубліканскай “скарбонкі”, дзяр-
жава імкнецца падтрымаць тых, хто ў 
выніку аб’ектыўных прычын не можа 
ўносіць свой уклад у эканоміку. Таму 
ў краіне і ўдасканальваецца  сістэма 
адраснай дапамогі. А калі працуеш 
толькі на сябе, то і плата за некаторыя 
паслугі павінна быць вышэйшая, чым 
у тых, хто працуе на агульны вынік. І 
гэта цалкам адпавядае паняццю сацы-
яльнай справядлівасці.

Уладзімір Веліхаў 

свой рубель — 
бліжэй да сПравы

С
т а рш ы н я  На ц б а н к а 
Павел Калаур акрэсліў 
тэндэнцыю на дэдала-
рызацыю эканомікі: 

— Мы маем працэн-
 тную стаўку па новых 

крэдытах для юрыдычных асобаў 
11,4 працэнта. Гэта ўжо тая стаўка, 
якая павышае попыт на крэдыты 
ў нацыянальнай валюце і змяншае 
попыт у замежнай. 

На фоне прыросту дэпазітаў у 
нацыянальнай валюце запаволіўся і 
адток валютных укладаў. Яны стабілі-
заваліся ў межах 7,4 мільярда долараў. 
У цэлым сітуацыя на валютным рынку 
ў галіне абменнага курса знаходзіцца 
паблізу раўнавагі. Гэта значыць курс 
нацыянальнай валюты, з аднаго боку, 
забяспечвае макраэканамічную зба-
лансаванасць, а з другога — зручны 
для экспарцёраў, бо дазваляе ім на-
рошчваць пастаўкі прадукцыі на знеш-
нія рынкі. Пры гэтым стаўка рэфінан-
савання да канца года павінна скласці 
9,5-10,5 працэнта (цяпер яна роўная 11 
працэнтам. — Заўв. рэд.). Павел Калаур 
пракаменціраваў таксама сітуацыю з 
золатавалютнымі рэзервамі: 

— Мы падрыхтавалі пэўную 
падушку бяспекі ў выглядзе павелі-
чэння ЗВР у мінулым годзе для вы-
канання знешніх абавязацельстваў. 
На сёння Міністэрства фінансаў ужо 
пагасіла еўрабонды ў поўным аб’ёме. 
Вядома, гэта акажа некаторы ўплыў 
на паніжэнне ЗВР у студзені, але, 
у прынцыпе, мы маем планы па іх 
нарошчванні. 

Падчас даклада абмяркоўваліся 
і планы па аптымізацыі ў сферы ка-
сава-інкасатарскіх паслуг. Гаворка 
ідзе пра стварэнне спецыялізава-
най арганізацыі, якая аб’ядноўвае 
функцыі па аказанні касава-інка-
сатарскіх паслуг Нацыянальнага 
банка, Беларусбанка і Белагра-
прамбанка. Гэта дасць магчымасць 
аптымізаваць дублюючыя функцыі 
банкаў у галіне інкасацыі, перавозкі, 
апрацоўкі і захоўвання каштоўнас-
цяў, знізіць выдаткі на ўтрыманне 
матэрыяльна-тэхнічных рэсурсаў 
і персаналу. Пры гэтым Нацбанк 
захавае за сабою цэнтралізаваную 
кіруемасць наяўным грашовым 
абарачэннем. 

Яўген канановіч
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 Н
апрыклад,  с умеснае 
прадпрыемства МАЗ і 
кітайскай карпарацыі 
Weichai абяцае ўжо да 
канца года выпусціць 
першую партыю ды-
зельных рухавікоў для 

грузавікоў, аўтобусаў і спецтэхнікі. Ры-
зыкну выказаць здагадку, што больш 
за ўсіх парадаваўся гэтаму гендырэктар 
МАЗа Дзмітрый Кацярыніч, які сказаў 
наконт пачатку будаўніцтва завода:

— Так склалася, што мы працуем 
па кааперацыі з некалькімі пастаўш-
чыкамі матораў. Мець уласныя руха-
вікі — стратэгічная задача для нас.

Новае прадпрыемства забяспе-
 чыць патрэбы не толькі беларускага 
аўтапрама, але і зможа пастаўляць 
прадукцыю на рынкі краін СНД і да-
лёкага замежжа.

Кіраўнік адміністрацыі парка Аля-
ксандр Ярашэвіч таксама поўны апты-
мізму і ахвотна расказаў пра перспек-
тыўныя навінкі “Вялікага каменя”:

— Калі ўсё складзецца, у блі-
 жэйшыя дні плануем зарэгістраваць 
як мінімум яшчэ аднаго партнёра, а 
можа, нават і двух. Гаворка ідзе пра 
буйны ізраільска-аўстрыйскі праект 
па вытворчасці сонечных батарэй і су-
меснае прадпрыемства “Авіяцыйныя 
тэхналогіі і комплексы”. Яно створана 
Нацыянальнай акадэміяй навук і буй-
нейшай кітайскай авіякарпарацыяй 
AVIC. Будзе выпускаць беспілотнікі, у 
тым ліку для сусветнага рынку. Парт-
нёр да нас прыйшоў сапраўды вельмі 
салідны. Сёння кампанія AVIC актыў-
на інвестуе ў стварэнне авіятэхнікі па 
ўсім свеце і па абароце параўнальная з 
такімі гігантамі, як Boeing і Airbus.

 п  раеКты

На здзіўленне плённым выдаўся красавік для Кітайска-
Беларускага індустрыяльнага парка “Вялікі камень”. Літаральна 
за адзін тыдзень месяца ён прыняў некалькі новых рэзідэнтаў. 
Ды якіх! Кожны праект унікальны па сваёй сутнасці і абяцае 
эканоміцы добрыя дывідэнды.  

Сярод беларускіх рэзідэнтаў 
Аляксандр Ярашэвіч назваў ТАА 
“Стандарт НУВО”. Прадпрыемства 
будзе выпускаць экалагічныя ўпа-
ковачныя матэрыялы для малочнай 
і харчовай прамысловасці. Нічога 
падобнага ў краінах Еўразійскага 
эканамічнага саюза не вырабляец-
ца. Ды і ў Еўрапейскім саюзе расце 
попыт на высокат эхналагічную, 
біялагічна раскладальную ўпакоўку. 
Выгоды відавочныя.

Яшчэ больш здзівіў сваёй ідэяй 
другі рэзідэнт з беларускімі караня-
мі — ТАА “Дуамедыка”.

— Сёлета кампанія наладзіць вы-
пуск устройстваў для падтрымання 
функцыі сэрца і крывацёку ў людзей 
з саслабелай сардэчнай мышцай. 
Фактычна гаворка ідзе пра элемен-
ты штучнага сэрца, — расказаў Аля-
ксандр Ярашэвіч.

У маі ў індустрыяльным парку 
чакаюць у госці яшчэ аднаго буйнога 
інвестара. З кітайскай карпарацыяй 
“СІЦІК Груп” плануецца падпісаць 
пагадненне аб вытворчасці робата-
тэхнікі для пажаратушэння і аварый-
на-выратавальных работ. А бліжэй 
да лета ў “Вялікім камені” пачнецца 
будаўніцтва жылля і цэнтра па ка-
мерцыялізацыі інавацыйных прапа-
ноў. Гэта азначае, што ўплывовыя су-
светныя бізнесмены прыйшлі сюды 
ўсур’ёз і надоўга. І перш за ўсё таму, 
што бачаць у Беларусі надзейнага 
партнёра, які стварыў умовы для 
бяспечнага і выгаднага бізнесу.

Андрэй канавалаў

з чыМ завіталі 
інвестары

Б
ел
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арбіта для 
сПадарожніка  

Рэпартаж з цэнтра кіравання палётам  
беларускага касмічнага апарата

 м
ы — касмі чная 
краіна. Права гава-
рыць так беларусы 
атрымалі ў ліпені 
2012-га з запускам 
першага айчынна-
га спадарожніка 

дыстанцыйнага зандавання Зямлі, а 
затым пацвердзілі факт нашай тэхніч-
най прысутнасці ў космасе ў студзені 
2016 года — з адпраўкай на арбіту ге-
астацыянарнага спадарожніка сувязі 
 BELINTERSAT-1. Праект “Белінтэр-

сат”, па сутнасці, стаў родапачыналь-
нікам Нацыянальнай сістэмы спада-
рожнікавай сувязі і вяшчання. 

Наземны комплекс кіравання 
спадарожнікам BELINTERSAT-1 у 
вёсцы Станькава недалёка ад Мінска 
ўжо ў рангу славутасці. Месца, дзе на 
агароджанай тэрыторыі знаходзіцца 
 6 вялізных антэн, пакажа любы. Ра-
бота ў цэнтрах кіравання палётам і 
наземнага прымянення спадарожніка 
ідзе кругласутачна. У ЦКП, напры-
клад, і днём і ноччу за касмічным 

 н  а сувязі Космас

апаратам сочаць 3 чалавекі. Началь-
нік комплексу Дзмітрый Закалюкін 
пералічвае асноўныя задачы:

— Ёсць міжнародныя патраба-
ванні да геастацыянарных спада-
рожнікаў. Яны павінны знаходзіцца 
ў пэўнай прасторы — віртуальным 
кубе, скажам, з гранню 150 км. Мы 
сочым, каб апарат пастаянна быў у 
пункце стаяння — ён зрушваецца, як 
і ўсе іншыя, і яго становішча трэба 
карэкціраваць. Раз на 10 дзён здзяй-
сняем манеўр — уключаем рухавікі 
і выводзім спадарожнік у патрэбны 
пункт. Другая задача — сачыць, каб 
ён выконваў усе свае функцыі. Для 
гэтага важна, каб яго антэны былі да-
кладна накіраваныя на Зямлю. І трэ-
 цяя — кіраванне карыснай нагрузкай, 
у інтарэсах кліентаў.

На вялікія экраны выводзіцца 
інфармацыя, якая наглядна паказвае 
“самаадчуванне” касмічнага апарата. 
А ўсе падрабязнасці — на  маніто-
рах камп’ютараў, за якімі працуюць 
спецыялісты. Напрыклад, Валянціна 
Петухова, інжынер аддзела аналізу і 
кіравання, кожныя тры гадзіны правя-
рае яго жыццёва важныя параметры. 
А начальнік дзяжурнай змены Міхаіл 
Мікуліч адказвае за гатоўнасць ком-
плексу да работы са спадарожнікам.

Першапачаткова гэты апарат запу-
скаўся як камерцыйны. Ён “бачыць” і 
можа поўнасцю забяспечыць паслуга-
мі сувязі не толькі тэрыторыю нашай 
краіны, але і значную частку Усходня-
га паўшар’я планеты.

— Праект “Белінтэрсат” экспарт-
на арыентаваны, таму мы працуем з 
заказчыкамі па ўсім свеце, — тлума-
 чыць яго кіраўнік Андрэй Абрамаў. — 
Асноўныя кліенты — з краін Афрыкі і 
Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёна. Адзін 
з нашых буйнейшых заказчыкаў — 
кітайская прамысловая карпарацыя 
“Вялікая сцяна”, яны яшчэ да запуску 
спадарожніка набылі частку яго рэ-
сурсу. Ёсць заказчыкі ў Еўропе — гэта 
праект па тэлевяшчанні. Для Беларусі 
было прадугледжана 5 працэнтаў 
рэсурсу, і яны выкарыстоўваюцца — 
службамі, якія павінны рэагаваць на 
тэхнагенныя, няштатныя, надзвычай-
ныя сітуацыі, забяспечваюць ахову 
граніцы, грамадскага парадку. Наша 
мэта — акупляльнасць спадарожніка, 
які разлічаны на 15 гадоў работы. І мы 
робім усё для яе дасягнення.

Аляксей Фядосаў
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 Н
е да лёкі  ўжо час, 
калі робаты, напэў-
на, будуць усюды. 
Адзін з іх, дарэчы, 
у гомельскай школе 
№ 37 вучыць дзяцей 
а н гл і йс к а й  мов е . 
Праўда, пад чуткім 

кіраўніцтвам педагога Віталя Пят-
роўскага. Але ж гэта толькі пачатак. 
Спачатку пад пільнай увагай чалавека, 
а потым... Уявіце: дзеці прыходзяць 
у клас і няма прывычных журналаў 
для адзнак і ніякіх шчырых гутарак і 
запісаў у дзённік. Праверка дамашня-
га задання. Прычым нічога асабістага. 

робаты ў ролі 
выкладчыкаў
Штучны інтэлект мяняе рынак працы 

Нядаўна ў Гомельскай во-
бласці, у рэчыцкім агракамбі-
наце “Холмеч” з’явіўся робат 
— падсоўвальнік кармоў для 
свойскай жывёлы. Яму зада-
ецца пэўны інтэрвал работы і 
маршрут па кароўніку. у “Хол-
мечы” на рух робата па ўсім 
кармавым стале ідзе 15 хвілін, 
затым ён вяртаецца на падза-
радку і зноў за справу — і так 
кругласутачна. 



фаКты

Каля 200 школьнікаў прынялі ўдзел у турніры па робататэхніцы Roboquest 2018 у Гомелі

 і  нтэграцыя ў тэхнасферу

Дакладнае пытанне падразумявае такі 
ж дакладны адказ. Тэхніку не падма-
неш. І ў яе няма пачуццяў ды сімпатый. 
Фантастыка? Віталь Пятроўскі гаво-
рыць, што робататэхніка выходзіць на 
перадавыя пазіцыі. Свайго механічна-
га памочніка ён заказваў па інтэрнэце. 
“Калега” апрануты ў кашулю, камізэль-
ку і гальштук. З ім можна весці гутаркі. 
Але ён будзе выконваць каманды, калі 
“яго задаволіць ваша вымаўленне”, 
рэзюмуе Віталь Пятроўскі.

Сёння ў нас у краіне працуе амаль 
300 аб’яднанняў, дзе вывучаюць роба-
таў, штогод гэтая лічба павялічваецца. 
Робататэхніка — самы папулярны 
тэхнічны гурток краіны. Спецыялісты 
гэтага напрамку ў спісе найбольш запа-
трабаваных сусветных прафесій. Што 
сёння даюць робаты Беларусі і што мы 
можам даць робатам?

Гомель. Амаль дзве сотні школьні-
каў спаборнічаюць ва ўменні праграма-
ваць робатаў. Пад купалам спартыўнага 
манежа праходзіць другі абласны тур-
нір па робататэхніцы Roboquest 2018. 
Гасцей нават больш, чым удзельнікаў. 
Робаты крочаць па краіне. Статыстыка 
паказвае: як толькі гурткі па радыёэлек-
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троніцы зрасцілі з моднымі напрамкамі 
праграмавання і робататэхнікі, пап-
рацаваць з паяльнікам выстраілася 
чарга з жадаючых. Дзеці хочуць пісаць 
камп’ютарныя гульні і алгарытмы, а 
бацькі бачаць у іх юных інжынераў-
праграмістаў з забяспечанай будучы-
 няй. Сітуацыя мяняецца да лепшага 
з кожным годам, расказвае дырэктар 
Рэспубліканскага цэнтра інавацыйнай 
і тэхнічнай творчасці Сяргей Сачко:

— У Беларусі за тры гады колькасць 
школьнікаў, якія займаюцца робататэх-
нікай, вырасла ў 2,5 раза. У 2015 годзе, 
калі мы сур’ёзна пачалі займацца гэтым 
пытаннем, у краіне было 40 пляцовак па 
вывучэнні робататэхнікі. Сёння іх 100, 
на гэтых пляцоўках працуюць амаль 
тры сотні аб’яднанняў па інтарэсах. 
Праз 5-10 гадоў мы атрымаем вельмі 
цікавы вынік.

Што ж у будучыні? Аналітыкі праг-
назуюць, што, акрамя замены ўласна 
рабочых месцаў, будуць перабудоўвац-
ца і “паміраць” цэлыя галіны эканомікі. 
Напрыклад, амерыканскі рытэйл захо-
пліваецца кампаніяй Amazon, якая не 
толькі аўтаматызавала працэс куплі ў 
інтэрнэце, але і гатовая запускаць  дас-
таўку тавараў дронамі. А ў магазінах 
не будзе абслуговага персаналу. Ста-
тыстыка паказвае, што кампаніі, якія 
пачынаюць выкарыстоўваць робатаў 
(уключаючы пошукавыя і аналітычныя 
алгарытмы), хутка развіваюцца.

Аднак сапраўдная рэвалюцыя 
адбудзецца, калі ўстройствы са штуч-
ным інтэлектам з’явяцца літаральна 
ў кожнай кішэні. Пачатак паклалі вя-
дучыя вытворцы смартфонаў — Apple 
і Huawei, якія выпусцілі флагманскія 
мадэлі з убудаванымі сістэмамі пад-
трымкі нейрасетак. Пачынаецца са-
праўдны бум галасавых памочнікаў, 
аўтаматызацыі і аптымізацыі паўся-
 дзённага жыцця, інтэграцыя чалавека 
ў “разумную” тэхнасферу пераходзіць 
на новы ўзровень.  

Нашай эканоміцы таксама трэба 
рухацца ў гэтым напрамку, упэўнены 
эканаміст Аляксандр Новікаў:

— Ужо абнародаваны свежы праг-
ноз па сусветным рынку робататэхнікі 
і беспілотных лятальных апаратаў на 
бліжэйшыя гады. У 2017-м аб’ём галі-
ны склаў амаль 85 мільярдаў долараў. 
Сёлета чакаецца рост на 22,1 працэ-
 нта. У перыяд да 2021-га сярэднега-
давы тэмп росту чакаецца ў памеры 
25,4 працэнта. У выніку ў пачатку на-

ступнага дзесяцігоддзя аб’ём сусвет-
нага рынку робататэхнікі і беспілот-
ных лятальных апаратаў дасягне 218,4 
мільярда долараў. Гэта адзін з рынкаў, 
якія найбольш дынамічна развіваюц-
ца. Што Беларусь можа прадаставіць 
гэтаму рынку? Распрацоўкі? Магчыма, 
але для гэтага неабходныя дадатковыя 
сур’ёзныя інвестыцыі ў навуку і пра-
мысловасць. На дадзены момант самы 
ліквідны наш тавар — гэта спецыялі-
сты, якіх мы ўжо рыхтуем. 

Безумоўна, сістэма дадатковай аду-
кацыі дае добрую базу для будучых сту-
дэнтаў, гатовых ствараць рабатызаваныя 
сістэмы. Але яшчэ нядаўна такіх спецы-
ялістаў у ВНУ ніхто не рыхтаваў. Цяпер 
ідзе вялікая “перазагрузка” вышэйшай 
адукацыі. Напрыклад, у Гомельскім дзя-
ржаўным універсітэце імя Ф. Скарыны 
найстарэйшы факультэт ВНУ “Фізічны” 
нават памяняў назву — стаў “Факультэ-
там фізікі ды інфармацыйных тэхна-
логій”. Тут з’явілася ІT-спецыяльнасць 
“Праграмуемыя мабільныя сістэмы” 
(фактычна інжынеры-робататэхнікі). 
Пад новыя задачы адкрыта студэнцкая 
навукова-даследчая лабараторыя “Роба-
татэхніка”. У нашай сярэдняй і вышэй-
шай адукацыі цудоўная база, гаворыць 
загадчык кафедры “Агульнай фізікі” 
Яўген Шаршнёў:

— У маю бытнасць студэнтам у нас 
была лабараторная база для падрыхтоў-
кі спецыялістаў-фізікаў і лабараторыі 
па дысцыплінах спецыялізацый. Сёння 
мы жывём у свеце іншых тэхнічных 
магчымасцяў, што дазваляе ствараць 
праграмуемыя сістэмы: рабатызаваныя 
электрамеханічныя ўстройствы, 3D-
друк. Тэарэтычныя веды заснаваны 
на фізіка-матэматычных дысцыплінах. 
Наша задача — навучыць студэнтаў 
выкарыстоўваць атрыманыя веды для 
пабудовы мадэляў і алгарытмаў, якія 
з дапамогай моў праграмавання пера-
даюць задачы “жалезу”. Плюс навучыць 
збіраць, канструяваць гэтае “жалеза”.

Пры наяўнасці сучасных спецы-
ялістаў у краіны ёсць магчымасць 
прыцягваць буйных інвестараў для 
адкрыцця новых вытворчасцяў. Гэтая 
тэма, дарэчы, сёння ўзнімаецца на са-
мым высокім узроўні. Калі мы хочам 
канкурыраваць у свеце робатаў, трэба 
пачынаць мяняць сітуацыю ўжо сён-
ня. Ствараць высокапрадукцыйныя 
рабочыя месцы для нашых дзяцей, 
яны з робатамі ўжо на ты.

Станіслаў Галаванаў

Вольга Башлакова, кандыдат 
эканамічных навук, загадчык 
кафедры фінансаў і крэдыту 
Гомельскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Ф. Скарыны:

— Кіраўнік дзяржавы на 
нядаўняй нарадзе, дзе абмяркоў-
валіся вынікі работы эканомікі 
за мінулы год і задачы на перс-
пектыву,  узняў актуальную 
тэму — стварэнне высокапра-
дукцыйных рабочых месцаў. 
Гэта вельмі важна. У нас нямала 
прыкладаў, калі прадпрыемствы 
адкрывалі новыя вытворчасці, 
а яны тэхнічна былі не канку-
рэнтаздольныя. Задзейнічалі 
крэдытныя і бюджэтныя сродкі, 
а аддачы няма. Мне падаецца, 
вельмі важна накіраваць нама-
ганні і сродкі па стварэнні новых 
рабочых месцаў у тыя галіны, 
якія актыўна развіваюцца ва 
ўсім свеце і дадуць эканамічную 
аддачу. У гэтыя сферы трэба 
прыцягваць прыватны бізнес. 
Ёсць добры прыклад суседняй 
Польшчы. Дзяржава стварае 
пляцоўку і запрашае бізнесменаў. 
Атрымліваецца дзяржаўна-пры-
ватнае партнёрства. Між ін-
шым, палякі дабіліся таго, што 
прыпынілі “ўцечку мазгоў”. Для 
нас такія пляцоўкі былі б вельмі 
актуальныя ў малых гарадах. 
ІT-кампаніі ды сучасныя тэхна-
лагічныя вытворчасці павінны 
быць аддаленыя ад сталіцы. Тады 
ў раёны па доўгі рубель прыедуць 
спецыялісты, частка рабочых 
месцаў дастанецца мясцовым 
жыхарам, гэта дасць дадатковы 
імпульс для развіцця рэгіёнаў.

 і  нтэграцыя ў тэхнасферу
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17  Мэтаў — 
адна дарога 

Больш за 600 веласіпедыстаў прынялі ўдзел у шасцідзённай 
кампаніі Bike4SDGs-2018, праехаўшы 312 кіламетраў па 
дарогах Беларусі і Польшчы ў падтрымку грамадства роўных 
магчымасцяў, абароны лясоў і біяразнастайнасці, мясцовага 
эканамічнага і сацыяльнага развіцця  

 К
о ж н ы  г о д  у 
Беларусі расце 
колькасць фе-
стываляў, роз-
ных кампаній, 
што папуляры-
зуюць язд у на 
в е л а с і п е д з е  і 
веласіпедную 
к у л ь т у р у  ў 

цэлым. Ствараецца ўражанне, 
што зусім хутка Беларусь 
стане ў адзін шэраг з 
краінамі, дзе язда на 
веласіпедзе даўно з’яў-
ляецца адлюстраван-
нем ладу жыцця. Але 
ёсць адзін напрамак, 
у якім веласіпедная 
тэма ў Беларусі ўжо 
сёння рушыла наперад 
даволі далёка. 

альбо аПовЕд Пра ТоЕ, як Трэці год 
ЗаПар вЕлаСіПЕды даСТаўляюць
МэТы ўСТойлівага раЗвіцця ў 
бЕларуСкую глыбінку

Беларусь, напэўна, адзіная еўра-
пейская краіна, якая штогод выкары-
стоўвае веласіпед для папулярызацыі 
Мэт устойлівага развіцця (МУР). Гэта 
стала магчымым дзякуючы флагман-
скай кампаніі Праграмы развіцця ААН 
у Беларусі — Bike4SDGs ці велапрабег 
у падтрымку МУР.

Язда на веласіпедзе дапамагае да-
сягнуць 12 з 17 мэт. Штогод ПРААН 
запрашае ўсіх сваіх партнёраў сесці на 
веласіпеды і далучыцца да велапрабе-
гу —  тым самым прадэманстраваць 
імкненне ўрадавых і недзяржаўных 
арганізацый, прыватнага сектара, між-
народнай і мясцовай супольнасцяў да 
дасягнення МУР у галіне ўстойлівага 
эканамічнага і сацыяльнага развіцця, 

аховы навакольнага асяроддзя, 
папулярызацыі здаровага 

ладу жыцця, пабудовы 
грама дс тв а  р оў ных 

магчымасцяў і ўма-
цавання партнёрства 
ў Мэтах устойлівага 
развіцця. 

Упершыню Bi-
ke4SD Gs прайшоў 

у 2016 годзе —  як 
аднадзённае мерапры-
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емства ў Налібоцкай пушчы, саб-
раўшы каля 600 удзельнікаў. За тры 
гады велапрабег прыкметна прыбавіў 
у дыстанцыі і працягласці. Сёлета, 
узяўшы старт у Гродне 24 красавіка, 
удзельнікі Bike4SDGs-2018 пераадолелі 
312 кіламетраў па дарогах Гродзенскай 
і Брэсцкай абласцей, Падляскага вая-
водства Польшчы, каб 29 красавіка фі-
нішаваць у самым сэрцы Белавежскай 
пушчы, дзе ў апошні дзень кампаніі да 
асноўнай групы з 35 веласіпедыстаў 
далучылася больш за 550 чалавек з усіх 
абласцей Беларусі. 

Bike4SDGs — кампанія пра людзей, 
якія едуць на веласіпедах, і пра людзей, 
якіх удзельнікі гэтага своеасаблівага 
велапрабегу сустракаюць на сваім 
шляху. Дыпламаты, спартсмены, жур-
налісты, чыноўнікі, людзі з інваліднас-
цю, бізнесмены, сельскія жыхары селі 
на веласіпеды зусім не для таго, каб 

паспаборнічаць. Яны едуць, каб ра-
сказаць іншым пра тое, як дасягаюцца 
Мэты ўстойлівага развіцця, што ўжо 
робіцца ў гэтым напрамку і на што 
яшчэ трэба звярнуць увагу.

На працягу шасці дзён удзельнікі 
кампаніі імкнуліся звярнуць увагу 
мясцовых уладаў і грамадскасці на не-
абходнасць больш актыўнага далучэн-
ня людзей з інваліднасцю да жыцця 
соцыуму, а таксама на важную ролю 
лясоў для захавання разнастайнасці, 
клімату і сацыяльна-эканамічнага раз-
віцця рэгіянальных супольнасцяў.

На маршруце веласіпедысты су-
стракаліся з прадстаўнікамі мясцовых 
уладаў рэгіёнаў, няўрадавымі аргані-
зацыямі, сельскімі жыхарамі, уклю-
чаючы людзей з інваліднасцю. Падчас 
дыялогу і сумесных абмеркаванняў 
надзённых тэм прапаноўваліся кан-
крэтныя практычныя крокі па больш 

актыўным пашырэнні грамадства 
роўных магчымасцяў, а таксама ра-
шэнні па пераадольванні сацыяльных 
і фізічных бар’ераў, з якімі людзі з ін-
валіднасцю сутыкаюцца амаль кожны 
дзень. Дарэчы, у самім велапрабегу 
прынялі ўдзел 27 веласіпедыстаў з ін-
валіднасцю. 

Удзел людзей з інваліднасцю ў ве-
лапрабегу даў унікальную магчымасць 
убачыць тыя  дзіўныя здольнасці, якія 
часам схаваныя за іх фізічнымі або ра-
зумовымі асаблівасцямі. Напрыклад, 
Андрэй Каханоўскі са Шчучына прае-
хаў на веласіпедзе ўсе 312 кіламетраў. 
Гэтаму чалавеку з прычыны свайго 
захворвання даволі складана дакладна 
і зразумела тлумачыцца з іншымі лю-
 дзьмі, але, як аказалася, ён мае ўнікаль-
ныя матэматычныя здольнасці. Ніхто 
з каманды Bike4SDGs-
2018 так і не асмеліўся стар.  34
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згуляць з Андрэем у 
шашкі — пры любым 

раскладзе перамога была б за ім.
У рамках акцыі ўдзельнікі велапра-

бегу таксама сустракаліся з мясцовымі 
прадпрымальнікамі — уладальнікамі 
аграсядзіб і рамеснікамі. Падчас такіх 
сустрэч шмат увагі надавалася тэме раз-
віцця ляснога і экалагічнага турызму ў 
Беларусі, што асабліва актуальна для 
Белавежскай пушчы — тэрыторыі, на 

якую распаўсюджваецца 10-дзённы 
бязвізавы рэжым для замеж-

ных гасцей з 80 краін. 
Кароткая паездка ў 

пасёлак Белавежа на 
польскім баку Бе-

лавежскай 

пушчы дала магчымасць пазнаёміцца з 
тым, як палякі задзейнічаюць прырод-
ны патэнцыял  пушчы для развіцця ту-
рызму. У тым ліку —  ляснога ды інклю-
зіўнага. Ужо на ўездзе ў пасёлак у вачах 
літаральна стракаціць ад шматлікіх 
утульных кавярняў, стыльных гатэляў 
і атмасферных гасцявых домікаў, раз-
мешчаных паабапал дарогі. Мяркуючы 
па колькасці адпачывальнікаў на вулі-
цах Белавежы, можна зрабіць выснову, 
што няхваткі турыстаў тут не 
назіраецца. Відавочна, што 
Польшча зрабіла нямала 
для развіцця турызму, у 
тым ліку і экалагічнага. 
Таму абмен досведам па-

між прыгра-

нічнымі раёнамі Беларусі і Польшчы ў 
гэтай сферы бачыцца доўгатэрміновай 
і перспектыўнай галіной супрацоўніц-
тва. Дарэчы, з Польшчы ўдзельнікі ве-
лапрабегу Bike4SDGs паехалі з папаў-
неннем: пяць польскіх веласіпедыстаў 
выявілі жаданне далучыцца да кам-
паніі і працягнулі шлях з асноўнай 
групай.   

стар.  33
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У фінальны ж дзень Bike4SDGs-2018 
запрасіў усіх жадаючых далучыцца да 
ўдзельнікаў велапрабегу на дыстанцыі 
21 кіламетр па самых прыгожых мяс-
цінах Белавежскай пушчы. Больш за 
600 чалавек сабралася перад варотамі 
ў пушчу ля вёскі Камянюкі раніцай 
29 красавіка. Прадстаўнікі органаў 
улады, прыватнага бізнесу, агенцтваў 
сістэмы ААН, дыпламаты і проста ве-
ласіпедысты-аматары з усіх абласных 
цэнтраў і Мінска, а таксама з Польш-
чы выстраіліся на старце, утварыўшы 
калону даўжынёю больш за кіламетр. 
Маршрут пралягаў па асфальтаванай 
дарозе і быў даступны для людзей усіх 
узростаў і фізічных магчымасцяў, у 
тым ліку і для людзей з інваліднасцю. 
На фінішы, які адбыўся на маляўнічай 
Царскай Паляне, усіх чакаў цёплы 
прыём, памятныя медалі і смачныя 
стравы палявой кухні. 

Для тых жа, у каго было жаданне 
і які-ніякі досвед сплаву на каноэ, 
Bike4SDGs прапанаваў дастойную 
альтэрнатыву веласіпеду. 39 чалавек 
атрымалі магчымасць пратэсціраваць 
на каноэ новы сямікіламетровы вод-
ны маршрут па рацэ Лясная. У сплаве 
па рацэ прынялі ўдзел і людзі з інва-
ліднасцю. Амаль для ўсіх іх гэта быў 
першы досвед падарожжа па водным 
маршруце. Усе 18 экіпажаў паспяхова 
фінішавалі ў Камянцы. 

Варта адзначыць, што ў рамках  
Bike4SDGs-2018 кампанія “Мабільныя 
Тэлесістэмы” прадставіла мабільны 

а ў д ы я г і д  п а 
Белавежскай пушчы. 

Новы турыстычны прадукт 
быў створаны спецыяльна да вела-
прабегу сумесна з інтэрнэт-часопі-
сам 34travel.me і даступны для бяс-
платнай запампоўкі са смартфона на 
трох мовах: беларускай, рускай і ан-
глійскай. У займальнай і зразумелай 
форме аўдыягід расказвае таямніцы і 
легенды з мінулага пушчы, дапамагае 
зразумець яе ўнікальнасць і каштоў-
насць для сённяшняга і будучага па-
каленняў. Безумоўна, новы аўдыягід 

садзейнічае развіццю інклюзіўнага 
турызму ў Беларусі, прадастаўляючы 
людзям з аслабленым зрокам магчы-
масць атрымаць паўнапраўны доступ 
да турыстычных паслуг. Прэзентацыя 
навінкі прайшла падчас пешаходнай 
прагулкі па Белавежскай пушчы, ар-
ганізаванай у рамках апошняга дня 
Bike4SDGs. 24 удзельнікі, уключаю-
чы гасцей з Германіі, наведалі ў гэты 
дзень адно з самых цікавых месцаў 
пушчы — шматвяковую запаведную 
дуброву.

Завяршылі Bike4SDGs-2018 выста-
ва-кірмаш праектаў ПРААН ды імпра-
візаваны лясны канцэрт. Інклюзіўныя 
творчыя калектывы з розных куткоў 
Беларусі нікога не пакінулі абыяка-
вымі, паказаўшы, што грамадства, у 
якім ва ўсіх ёсць роўныя магчымасці, 
адкрыта для інавацый, творчасці і 
развіцця. 

***
Велапрабег Bike4SDGs-2018 быў 

арганізаваны Праграмай развіцця 
ААН у цесным партнёрстве з Гро-
 дзенскім і Брэсцкім абласнымі вы-
канаўчымі камітэтамі, Пасольствам 
Рэспублікі Польшча ў Беларусі, 
Упраўленнем справамі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь, адміністрацыяй 
Дзяржаўнай прыродаахоўнай уста-
новы “Нацыянальны парк “Белавеж-
ская пушча”, Мінскай, Гродзенскай і 
Брэсцкай веласупольнасцямі, СТАА 
“Мабільныя Тэлесістэмы”.

Уладзімір Міхайлаў

Bike4SDGs — кампанія 
пра людзей, якія едуць на 
веласіпедах, і пра людзей, 
якіх удзельнікі гэтага 
своеасаблівага 
велапрабегу сустракаюць 
на сваім шляху. 
Дыпламаты, 
спартсмены, журналісты, 
чыноўнікі, людзі з 
інваліднасцю, бізнесмены, 
сельскія жыхары селі на 
веласіпеды зусім не для 
таго, каб паспаборнічаць. 
Яны едуць, каб расказаць 
іншым пра тое, як 
дасягаюцца Мэты 
ўстойлівага  
развіцця
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выгаду 
атрыМліваюць 
з кораня

Памнажэнне ляснога багацця сёння  
немагчымае без аб’яднання намаганняў

 л
ес — асноўны 
п р ы р о д н ы 
рэсурс нашай 
к р а і н ы .  А л е 
захаванне гэ-
тага багацця 
— тытанічная 
пр а ца.  Пры-
чым многіх па-
каленняў. Мала 

ў цяплічных умовах вырасціць са-
 джанец і высадзіць яго на сонечную 
палянку. Кожны парастак патрабуе 

беражлівага догляду. А небяспек для 
лесу сама прырода падрыхтавала 
нямала. Узімку снег “ломіць дровы”. 
Увесну ў атаку ідуць насякомыя-шко-
днікі, якія пакідаюць ад дрэў безжыц-
цёвыя “шкілеты”. Улетку да пасадак 
падкрадаецца найстрашнейшы вораг 
— агонь. І часцяком ён прыходзіць 
да нас з-за мяжы. Увосень шматлікія 
грыбнікі пакідаюць за сабою смецце. 
Даць слабіну хоць бы ў адным з на-
прамкаў — асудзіць лес на гібель. Што 
зроблена і што трэба зрабіць?

усё пачынаецца 
з семечка

Кожнае асобна ўзятае дрэва — сам 
па сабе жывы арганізм. Яно схільнае 
да хвароб, яго рост і развіццё карэк-
ціруюцца пагоднымі ўмовамі. Каб мі-
німізаваць усе негатыўныя фактары, 
лясгасы штогод папаўняюць стратэ-
гічныя запасы насення дрэў. На выпа-
дак, калі ў дзікай прыродзе адбудзец-
ца збой і флора не зможа самастойна 
папоўніць страты. Летась лесагас-
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падарчыя арганізацыі нарыхтавалі 
13,7 тоны насення хвойных парод, 
у тым ліку больш за 4,4 тоны селек-
цыйнага, жалудоў дуба — 18,6 тоны. 
Цікавы факт: нават калі па нейкіх 
прычынах наступныя гады будуць 
неўрадлівымі, без пасадачнага ма-
тэрыялу лесаводы не застануцца: 
існуючы ў іх запас насення сасны 
звычайнай складае — 2,5 года, елкі 
еўрапейскай — 5,3 года.

яслі і дзіцячы садок
Зрэшты, каб вырасціць паўна-

 цэннае дрэва, мала проста кінуць 
семечка ў зямлю. Спачатку трэба 
гэтае семечка прарасціць, даць яму 
час ператварыцца ў сеянец, а потым 
і ў саджанец, набрацца сіл, а ўжо за-
тым высаджваць на падрыхтаваныя 
тэрыторыі. “Яслі” для дрэва — гада-
вальнікі лясгасаў. Менавіта тут за мі-
нулы год была вырашчана няўяўная 
для простага абывацеля колькасць 
наступных дрэў — 392 мільёны штук 
стандартнага пасадачнага матэры-
ялу, або 122 працэнты да ўзроўню 
2016 года.

У апошнія гады Мінлясгас ак-
тыўна прасоўвае інавацыйны метад 
вырошчвання пасадачнага матэрыя-
лу — з закрытай каранёвай сістэмай. 
Практыка паказала, што такія сеян-
цы адрозніваюцца намнога лепшай 
прыжывальнасцю, больш устойлі-
выя да хвароб, хутчэй развіваюцца. 
Пакуль што вынікі па аб’ектыўных 
прычынах даволі сціплыя. З усёй масы 
толькі 14 мільёнаў штук сеянцаў ле-
тась вырашчаны па новай методыцы. 
Хоць гэта на 4 мільёны штук больш, 
чым годам раней, аднак складае ўсяго 
3,6 працэнта ад агульнай колькасці па-
садак. Становішча павінна змяніцца з 
уводам 6 лесанасенных цэнтраў. Тры 
з іх ужо будуюцца з прыцягненнем 
сродкаў пазыкі Сусветнага банка.

Як бы там ні было, летась лясы 
краіны прыраслі ляснымі культурамі 
на плошчы звыш 32 тысяч гектараў, 
пры гэтым доля культур, створаных 
селекцыйным пасадачным матэры-
ялам, склала 47,2 працэнта. Дарэчы, 
такі паказчык з’яўляецца лепшым за 
апошнія 23 гады. 

сістэмны падыход 
Высадзіць сеянцы і саджанцы ў 

адкрыты грунт, няхай і ўзорна па-
дрыхтаваны, толькі палова справы. 

у галоўнага ляснога ведамства краіны з’явіўся свой канал на YouTu-
be — MLH.BY. Цяпер уся відэаінфармацыя аб рабоце Мінлясгаса будзе 
сабрана ў адным месцы. На серверы ўжо размешчаны іміджавы фільм 
міністэрства, фільм аб пераадоленні наступстваў урагану 2016 года, 
анімацыйныя сацыяльныя ролікі. таксама ў хуткім часе тут з’явіцца 
рубрыка “Навіны”, дзе будуць сабраны сюжэты беларускіх тэлеканалаў 
аб дзейнасці лесаводаў.

З 1 студзеня 2020 года ў краіне плануецца ўкараніць электронную 
сістэму ўліку драўніны. інавацыя дасць магчымасць узмацніць кан-
троль за рэалізацыяй лесапрадукцыі як унутры краіны, так і на знешніх 
рынках, і зрабіць максімальна празрыстым увесь працэс нарыхтоўкі, 
паставак і рэалізацыі драўніны. Макет сістэмы ўжо распрацаваны і пра-
ходзіць апрабацыю ў тэставым рэжыме на базе трох лясгасаў.





дарэчы

Каб з гэтых “дзетак” вырас паўна-
 цэнны лес, іх давядзецца даглядаць 
гадамі. Праводзіць праполку і пра-
рэджванне, высечкі асвятлення і до-
гляду. У мінулым годзе такія меры 
прадпрымаліся на плошчы 53,5 ты-
сячы гектараў, або 106 працэнтаў да 
плана. Аб’ём высечак прамежкавага 
карыстання склаў 4,6 мільёна кубіч-
ных метраў.

Наша краіна невялікая, аднак 
дзякуючы лясным багаццям доб-
ра вядомая ў свеце. А з лідараў, як 
вядома, і запытанне больш строгае. 
Якасць лесагаспадарчых мерапры-
емстваў пацверджана сертыфікацы-
яй нашых арганізацый па міжнарод-
най сістэме FSC і еўрапейскай PEFS. 
У цяперашні час сертыфікавана 
93 лясгасы з 98. Гэта важны крок у 
развіцці з улікам таго, што практыч-
на ўсе буйныя спажыўцы драўніны 
ўнутранага рынку патрабуюць сер-
тыфікаты  на лесаматэрыялы, якія 
пастаўляюцца.

за парадкам 
наглядаюць  
гаджэты

Работнікі сістэмы Мінлясгаса 
разам з прадстаўнікамі іншых сфер 
актыўна ўключыліся ў “гонку за 
чысцінёй”, выпрацаваўшы цэлы ком-
плекс мерапрыемстваў па навядзенні 
парадку на сваёй зямлі. Праводзіцца 
рэканструкцыя і рамонт будынкаў, 
добраўпарадкоўваюцца тэрыторыі 
лясгасаў. Толькі за мінулы год тут 
было пабудавана 60 новых аб’ектаў, 
яшчэ 80 зведалі маштабную рэкан-
струкцыю.

Смецця ў лясах стала значна менш. 
Многія гаспадаркі ўзялі на ўзбраенне 
сродкі фота- і відэафіксацыі, якіх ужо 
набыта 526 адзінак. За мінулы год з 
дапамогай гэтых гаджэтаў было выяў-
лена і прыцягнута да адказнасці звыш 
290 парушальнікаў, што на 126 больш, 
чым годам раней.

меры прымалі  
ў пажарным парадку 

У апошнія гады зменшылася коль-
касць пажараў. Гэта вынік граматнай 
работы, якая праводзіцца лясгасамі 
сумесна са службамі МНС, мясцовымі 
органамі. У пажаранебяспечны сезон 
мінулага года зарэгістраваны 121 вы-
падак узгаранняў агульнай плошчай 
усяго 71,5 гектара. У той жа час больш 
за 50 лясгасаў наогул не дапусцілі ў 
сябе разгулу вогненнай стыхіі.

У папярэднія гады найбольшая 
шкода лясной гаспадарцы наносілася 
ў выніку трансгранічных пажараў, якія 
прыходзілі асабліва з тэрыторыі Ук-
раіны. З 2016 года Мінлясгас актыўна 
супрацоўнічае з Дзяржпагранкамітэ-
там. Разам яны выпрацавалі адзіныя 
падыходы да добраўпарадкавання 
прылеглага да граніцы з Украінай ляс-
нога фонду. За 2 гады ў рамках рэаліза-
цыі гэтых мерапрыемстваў гаспадаркі 
Брэсцкага і Гомельскага дзяржаўных 
вытворчых лесагаспадарчых аб’яднан-
няў уладкавалі 80 кіламетраў новых 
супрацьпажарных разрываў, у тым ліку 
22 кіламетры з раскарчоўкай, пабуда-
валі 12 пажарна-наглядальных вышак 
і мачт, устанавілі 28 сістэм відэаназі-
рання за станам лясоў, закупілі новыя 
пажарныя машыны і мотапомпы.

Сяргей Мураўскі
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высокія клоны 
на будучыню 
Беларусь не першы год супрацоўнічае з Сусветным банкам рэканструкцыі і развіцця. Мінулай восенню 
прадстаўнікі гэтай міжнароднай фінансавай арганізацыі зноў наведалі Мінлясгас. У працэсе перагавораў 
эксперты абмеркавалі ход выканання праекта “Развіццё ляснога сектара Рэспублікі Беларусь” і далі 
станоўчую ацэнку дзейнасці спецыялістаў. У выніку была дасягнута дамоўленасць аб чарговым крэдытным 
траншы, большую частку якога вырашана накіраваць на развіццё Рэспубліканскага ляснога селекцыйна-
насенняводчага цэнтра сістэмы Мінлясгаса. Планамі па далейшай дзейнасці ўстановы падзяліўся яго 
дырэктар Міхаіл чычко.

 С
тэрэатыпы разбу-
раюцца з цяжкасцю. 
Дагэтуль большасць 
жыхароў краіны лі-
чаць, што лес расце 
сам па сабе, а шмат-
лікія “леснікі”ў іх 
трывала асацыююц-
ца з сякерай і бен-

запілой. На самай справе, нягледзячы 
на ўяўную кансерватыўнасць, лясная 
сфера тоіць у сабе масу найноўшых на-
вукаёмістых распрацовак. Тут існуюць 
лабараторыі, праводзяцца доследы па 
кланаванні і селекцыі, а будучыя дрэ-
вы пачынаюцца са стадыі прабірак. 
Эпіцэнтрам жа ўсяго новага з’яўляец-
ца якраз селекцыйны цэнтр.

— Наша ўстанова шматпрофільная. 
Аднак галоўная яе функцыя — каар-
дынацыя ўсёй селекцыйнай работы ў 
сістэме лясной гаспадаркі, — уводзіць 
у курс справы Міхаіл Чычко. 

За сухімі словамі аб селекцыі ха-
ваецца велізарная работа. Не, тут не 
праводзяць гібрыдызацыю і скры-
жаванне відаў, не спрабуюць вывесці 
чарговую “авечку Долі”. У той жа час 
усё значна складаней. Што такое селек-
цыя? Спецыялісты манітораць лясы і 
шукаюць у іх лепшыя дрэвы. Тыя, якія 
пры аднолькавых умовах вырастан-

ня і адным узросце вылучаюцца на 
агульным фоне, — яны вышэйшыя, 
таўсцейшыя, больш прадукцыйныя. 
Гэтыя так званыя плюсавыя дрэвы 
“бяруцца на карандаш”, кожнаму з іх 
прысвойваецца нумар, афармляецца 
генетычны пашпарт. У далейшым з іх 
збіраецца насенне, якое прарошчваец-
ца на адмысловых плантацыях. Дрэвы 
растуць, перакрыжавана апыляюцца 

і праз некалькі дзесяцігоддзяў даюць 
заведама генетычна палепшанае па-
томства.

— Праз некалькі пакаленняў ство-
раныя з падобнага матэрыялу лясы бу-
дуць намнога больш прадукцыйныя, у 
іх будзе палепшана структура, устой-
лівасць да хвароб і гэтак далей. Адным 
словам, эліта! — натхнёна расказвае 
дырэктар цэнтра.

Праўда, гены — рэч даволі непрад-
казальная. Трэба быць вельмі цярплі-
вым, бо цяперашнія спецыялісты не 
змогуць убачыць плён сваёй працы. 
У іх сілах толькі перадаць нешта леп-
шае нашчадкам. А каб пераканацца ў 
тым, што эксперыменты маюць сэнс, 
адабраныя элітныя дрэвы раз за разам 
тэстуюцца. Для гэтага ствараюцца 
выпрабавальныя культуры, на якіх 
правяраецца, ці сапраўды асобна ўзя-
тыя дрэвы сталі лепшымі дзякуючы 
генетычнай рабоце або гэта банальны 
збег абставінаў. Пакуль што прамеж-
кавыя вынікі радуюць: закладзеныя 
40-50 гадоў назад плантацыі першага 
пакалення сапраўды аб’ектыўна больш 
прадукцыйныя. Настае час закладваць 
плантацыі другога пакалення, і тут 
ужо гарантый больш.

На жаль, выключна праз насенне 
ўсе каштоўныя якасці дрэў па спадчы-

38 Беларусь.BelaruS
Май   2018



 г  енетычны пашпарт для дрэваў

не не перадаюцца. Куды больш эфек-
тыўнае вегетатыўнае размнажэнне. 
Спецыялісты цэнтра выязджаюць “у 
поле”, нарыхтоўваюць чаранкі плюса-
вых дрэў, а потым прышчапляюць іх на 
звычайныя саджанцы, дарошчваюць і 
адпраўляюць назад у лясгасы. Так па-
ступова лясы прырастаюць элітнымі 
дрэвамі. Метад эфектыўны, але вельмі 
працазатратны. Таму ў 2013 годзе было 
вырашана на базе цэнтра будаваць 
ультрасучасную біятэхналагічную 
лабараторыю, дзе сёння займаюцца 
мікракланальным кланаваннем дрэў. 
Гэта работа фактычна на клетачным 
узроўні, калі адзін-адзіны чаранок раз-
дзяляецца на мікраскапічныя часткі і 
высейваецца ў спецыяльнае пажыўнае 
асяроддзе. 

Сёння такім чынам клануецца 
больш за 30 відаў раслін:

— Такі спосаб размнажэння дае 
гарантыю, што генетыка “маці” пе-
радасца “сыну”. Напрыклад, такім 
чынам мы клануем карэльскую бя-
розу. Гэты каштоўны від драўніны на 
сусветным рынку прадаецца не куба-
метрамі, а кілаграмамі. Але ж вядома, 
што з насення карэльскай бярозы 
толькі ад 3 да 50 працэнтаў сеянцаў 
атрымліваюцца з карэлістасцю, ас-
татнія “трансфармуюцца”ў звычай-
ную бярозу. Пры кланаванні ж выхад 
— 100 працэнтаў.

Зрэшты, такім чынам кланаваць 
можна толькі ліставыя дрэвы. Сасну 
і елку даводзіцца“выганяць” іншымі 
метадамі. Якраз на гэтыя мэты крэдыт-

 ныя сродкі Сусветнага банка і будуць 
асвойвацца:

— Сёння ў нашай краіне ўкара-
няецца найноўшая тэхналогія па вы-
рошчванні сеянцаў для пасадкі ў лес з 
закрытай каранёвай сістэмай. Сёлета 
план высеву — каля 12 мільёнаў штук. 
Пакуль што на базе цэнтра функцыя-
нуюць дзве цяпліцы, дзе можна вырас-
ціць да 900 штук сеянцаў з закрытай 
каранёвай сістэмай. Аднак хутка нашы 
магутнасці значна вырастуць.

Папаўненне лясоў пасадачным ма-
тэрыялам з закрытай каранёвай сістэ-
май — прынцыпова новая прыступка 
развіцця лясной гаспадаркі, да якой 
ідуць усе еўрапейскія краіны. Што гэта 
дае? Сеянец у першы ж год дае значны 
прырост. Акрамя таго, ён больш устой-
лівы да хвароб і шкоднікаў, патрабуе 
менш догляду. Пры гэтым эканоміцца 
каштоўнае насенне — прыжываль-
 насць імкнецца да 100 працэнтаў. А 
яшчэ новая тэхналогія дасць магчы-
масць знізіць колькасць пасадачнага 
матэрыялу на гектар плошчы. У той 
жа час нашчадкі атрымаюць з таго ж 
гектара выхад гатовай прадукцыі як 
мінімум на 15-20 працэнтаў больш.

— Аддаваць крэдыт будуць усе ляс-
гасы краіны (ён падзелены на шэсць 
абласцей для будаўніцтва шасці па-
добных цэнтраў), — гаворыць Міхаіл 
Чычко. — Гэта даволі адчувальная 
нагрузка, аднак у канчатковым выніку 
ўкладанні акупяцца. Вынікі змогуць 
ацаніць ужо нашы дзеці і ўнукі.

Міхаіл серпухаў

Аляксандр Кулік, 
першы намеснік 
Міністра лясной 
гаспадаркі:

— Мінлясгас супрацоўнічае з 
Сусветным банкам у рамках пра-
екта “Развіццё ляснога сектара 
Рэспублікі Беларусь”. Раней мы 
ўжо атрымалі пазыку ў памеры 
40,7 мільёна долараў — гэтыя 
сродкі былі накіраваныя на ўмаца-
ванне лясной аховы, закупку тэх-
нікі, стварэнне гадавальнікаў з 
сучаснай тэхналогіяй атрымання 
пасадачнага матэрыялу. Таксама 
крэдытны рэсурс дазволіў распа-
чаць будаўніцтва лесанасенных 
цэнтраў. Цяпер вядуцца работы 
ў трох абласцях (Брэсцкай, Віцеб-
скай, Мінскай), але ў хуткім часе 
гэтая лічба падвоіцца. Першы 
комплекс будзе пабудаваны на базе 
Івацэвіцкага лясгаса. Праектная 
прадукцыйнасць цэнтра складае 
каля 2,5 мільёна сеянцаў з закры-
тай каранёвай сістэмай у год. 
Івацэвіцкі комплекс стане першым 
у краіне, але не самым буйным: 
тут пальма першынства будзе 
ў Рэспубліканскага ляснога селек-
цыйна-насенняводчага цэнтра, у 
якім пасля завяршэння будаўніц-
тва “лясной біяфабрыкі” будуць 
вырошчваць больш за 5 мільёнаў 
сеянцаў у год.

Лічбы, безумоўна, уражваюць. 
Але галоўнае — з увядзеннем цэн-
траў у строй мы зможам закрыць 
патрэбнасць рэгіёнаў у якасным 
пасадачным матэрыяле для аднаў-
лення лясоў. Дарэчы, нашы замеж-
ныя партнёры станоўча ацанілі 
рэалізацыю выдзеленага траншу, 
менавіта таму цяпер вядуцца пе-
рагаворы аб дадатковай пазыцы. 
Пасля таго як крэдыт быў асвое-
ны больш чым на палову, мы пад-
лічылі, што для завяршэння ўсіх 
запланаваных работ, а таксама 
для закупкі неабходнай шматапе-
рацыйнай тэхнікі не хапае яшчэ 
каля 14 мільёнаў долараў. Перака-
наны, што гэтыя сродкі пойдуць 
на добрую справу. Нездарма ж 
нашы лясы называюць зялёным 
золатам Беларусі. 

Кампетэнтна
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У

а бацькава 
груша 

цвіце…

Год Малай раздзіМы

У Герберта Уэлса, англійскага пісьменніка і публіцыста, 
аўтара навукова-фантастычных твораў, ёсць цудоўнае апа-
вяданне-прытча “Дзверы ў сцяне”. Памятаю, як у дзяцінстве 
прачытала яго і так была ўражана, што доўга верыла ў існа-
ванне гэтых чароўных дзвярэй. Час ад часу ў думках да іх 
вярталася. Іншым разам тыя дзверы, што вядуць у свет пры-
гажосці, дзе пануе безумоўная любоў — да людзей, жывёл, 
раслін, падаваліся і мне рэальнымі. І я марыла, як і герой 
Уолес, што знайду іх. І верыла: чараўніцтва — побач, варта 
толькі да яго пракласці маршрут. З гадамі, прайшоўшы праз 
так званыя ўзлёты і падзенні, набываючы жыццёвы досвед, 
аднойчы зразумела, што чараўніцтва жыве ўнутры нас. 
Усведамленне гэтага цуду — першы крок да прымірэння з 
рэальным жыццём, з пачуццём абавязку, існуючымі стэрэ-
атыпамі і ўмоўнасцямі, абставінамі і падзеямі, якія часам 
пераварочваюць жыцці…  

моманты шчырасці з вядомым 
беларускім драматургам 

Аляксеем Дударавым, які 
спадзяецца, што ў аб’яўлены 

Год малой радзімы і вёска 
Кляны Дубровенскага раёна 

Віцебскай вобласці, дзе ён 
нарадзіўся, не знікне з карты 
Беларусі, а толькі ўмацуецца. 

Бо там  жывуць яшчэ людзі, 
якія памятаюць пра часы яе 

росквіту. Ёсць і маладыя  
сем’і з дзецьмі…

З гэтай крыніцы яшчэ бацькі ваду бралі
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Дудараў смяецца: “А я п’есу напісаў нядаўна. Дашлю. 
Называецца “Малая радзіма”… Вось дык, гавару, 
супадзенне…

Ён доўга не згаджаўся сустрэцца: “Столькі ўжо 
мною нагаворана, што ўжо баюся паўтарацца…” Але 
я ж ведаю, што ў артыкулах пра драматурга паўтарац-

ца могуць факты з жыцця, але ніяк не яго 
думкі. Бо Аляксей, каго называюць 

жывым класікам літаратуры, чые 
творы вывучаюцца ў школе, не заб-

ранзавеў: на лаўрах не спачывае. 
Мысліць свежа, энергічна, 
толькі закрані якую-небудзь 

актуальную тэму. І Саюзам 
тэатральных дзеячаў вось 
ужо больш за 25 гадоў кіруе, 
і п’есы пісаць працягвае. 
Многія з іх, створаныя ў 
мінулым, ідуць у тэатрах 
Беларусі і за яе межамі. 
Чаму цікавасць да яго п’ес 

не слабее? Сам Дудараў у 
адным з інтэрв’ю сказаў так: 

яны не могуць не 
ісці, таму што зразу-

Герберт Уэлс геніяльна і проста апісаў стан чалавечага 
шчасця, які залежыць ад нашага выбару. Яго мы робім 
пастаянна. Выбралі не тую дарогу ці чалавека — наракаем 
і на дарогу, і на лёс, забываючы на тое, што многае з таго, 
што з намі здараецца, вынік і бацькоўскіх генаў, і светапо-
глядных установак сям’і ды школы, а таксама, паўтаруся, 
нашага канкрэтнага выбару.

Мне падаецца, Аляксей Дудараў — чалавек шчаслі-
вы. І свае “дзверы ў сцяне”, па-мойму, знайшоў яшчэ ў 
дзяцінстве, калі ўдзельнічаў у мастацкай самадзейнасці, 
адчыніў іх і ўбачыў, што там, у іншым вымярэнні, ёсць 
розныя светабудовы… І праз час расказаў пра іх у многіх 
сваіх творах — апавяданнях, п’есах, кінасцэнарыях…  

Дастаткова пагугліць: Аляксей Дудараў — і ўсёведная 
вікіпедыя выдасць інфармацыю пра Аляксея Ануфрые-
віча — празаіка, драматурга, кінасцэнарыста, акцёра, 
грамадскага дзеяча — і пра тыя заслужаныя званні і ўзна-
гароды, якіх ён удастоены. Сярод іх і прэстыжная Дзя-
ржаўная прэмія СССР за 
п’есу “Радавыя” (1985). 
Вядома ж, гэта будуць 
с у х і я  л і ч б ы ,  а ле  я н ы 
падкажуць чытачу, якому 
захочацца больш даведацца 
пра выдатнага нашага суча-
сніка, куды рухацца далей.

Пра Дударава і яго творчасць 
у розныя гады пісалі журналісты, 
пісьменнікі, публіцысты, у тым ліку 
і я. Не так даўно ўсвядоміла, у чым жа 
сакрэт выключнасці асобы Аляксея. 
Ён натуральны і шчыры па-дзіцячаму. 
Адкрыты? Не заўсёды і не з усімі: жыццё 
вучыць распазнаваць людзей і выказваць 
свае пачуцці асцярожней. І калі чагосьці 
Аляксей не хоча, сумленна растлумачыць 
чаму. І на яго таму не крыўдзішся. У ха-
рактары Дударава, як і ў героях яго п’ес і 
апавяданняў, няма фальшу. Ёсць простасць 
і нейкае някідкае ўнутранае святло, якое 
застаецца ў душы пасля зносінаў з ім самім і 
яго творчасцю. У свой час Таццяна Ліхачова, 
аднакурсніца Дударава па тэатральна-
мастацкім інстыт уце, заслужаная 
артыстка Беларусі і майстар сцэны 
Нацыянальнага акадэмічнага дра-
матычнага тэатра імя Якуба Коласа, 
так пра яго выказалася: “Ды ён у 
студэнцтве быў як сонейка, увой-
дзе ў аўдыторыю, усміхнецца 
— і, падаецца, святло вакол раз-
ліваецца… А здзіўляўся ўсяму, 
што яго кранала, як дзіця…”

І  в ось т элефан у ю на-
пярэда дні  Дня Перамогі , 
абазначаю тэму мяркуемай 
гу таркі: прашу расказаць 
пра малую радзіму, маўляў, 
як пра крыніцу творчасці... стар.   42

Дарога да роднай хаты

І тут — летапіс 
жыцця...

З п’есы Аляксея Дударава “Малая радзіма”:
Гасподзь заўсёды вяртае нам тое, што мы 

пасылаем… Той, хто кахае, — каханым будзе, 
той, хто дараваў, — дараваны будзе, той, 

хто ўкраў, — абкрадзены будзе, той, хто 
забіў, — забіты будзе… І так да 

бясконцасці. І ва ўсе часы
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мелыя, як і 
ўсё ў жыцці. 

Калі светла — значыць светла, 
калі цёмна — значыць цёмна, 
калі радасна — значыць радас-

на, а калі баліць, то баліць… Таму і 
хвалююць. І вось прыклад. Зноў новая п’еса. Зрэшты, пра яе, 
як і пра сваю малую радзіму, што ў вёсцы Кляны, скажа ён 
сам. Успаміналі мы і пра свята Перамогі, якую набліжалі як 
і бацька Аляксея — Ануфрый Дудараў, так і мой — Міхаіл 
Чаркашын, светлая ім памяць. Але спачатку я патэлефа-
навала ў Зарубскую сярэднюю школу, каб, як гаворыцца, 
з першых вуснаў пачуць пра тое, як шануюць там свайго 
знакамітага земляка. У Зарубах 13-гадовы Алёша працягваў  
вучобу пасля таго, як сям’я пераехала туды з Кляноў.

“е
здзіць ён у Кляны нячаста, 
а калі з’явіцца, то аднавяс-
коўцы ад яго не адыходзяць. 
Усе распытваюць пра жыц-
цё-быццё. Два гады таму 
быў тут з жонкай і дачкой. 
Паказваў Алесі родныя мяс-
ціны. Лазню, дзе яго бацька 
любіў мыцца, Крутую гару 

— там дзятва на санках катаецца і дагэтуль, — расказвае 
Ірына Ціцянкова, намеснік дырэктара Зарубскай сярэд-
няй школы. — Яблыкаў са свайго саду набралі…” Яна 
сама жыве ў Клянах, а гэта за 7 кіламетраў ад Зарубаў, па 
суседстве з дварышчам сям’і Дударавых. “Дагэтуль, — га-
ворыць, — там цвіце груша, якую пасадзіў бацька Аля-
ксея, франтавік Ануфрый Восіпавіч Дудараў. Ох і цвіла 
нядаўна… Пчолы на ёй яшчэ і сёння шчыруюць, стаіць, 
як нявеста… Відаць, шмат груш і яблыкаў будзе восен-
ню. І стары куст чырвоных парэчак родзіць яшчэ, ягады, 
праўда, дробныя... Можа, зноў наш Алік прыедзе. Яго тут 
усе старыя так клічуць. І маці мая. Яна з Дзінай, сястрой 
нашага дарагога земляка, сябруе… Я, вядома, так да яго 
не звярнуся: калі нарадзілася, ён ужо ў Мінску, у Тэатры 
юнага гледача, артыстам быў, інстытут скончыў…”   

Я чую па голасе, як прыемна Ірыне гаварыць пра Аля-
ксея Дударава. Яна з задавальненнем успамінае падрабя-
знасці яго прыездаў у Кляны, пра што сам Аляксей мне 
не расказваў. Да прыкладу, як называюць яго ў родных 
мясцінах — веселуном. Чаму, пытаю. “З гумарам у яго ўсё 
ў парадку, і з дружалюбнасцю да народа. А як, — працягвае 
Ірына, — 82-гадовая, яшчэ энергічная баба Воля любіць з ім 
пажартаваць, вы б чулі! Да яе Аляксей Ануфрыевіч звяртаў-
ся няйначай як — Васіліта: мужа яе Васілём звалі…”

Аляксей, паводле слоў Ірыны, сумуе, што вёска цяпер не 
тая: раней за сто двароў тут было, а цяпер 12-15, у якіх чала-
век трыццаць жыве. “Але і маладыя ёсць сем’і з дзеткамі. У 
Клянах і школа была васьмігодка, і бальніца… Толькі б пры-
браць сляды, каб разрухі ў самым цэнтры Кляноў не было, 
— гарачыцца расказчыца. — А ўжо моладзь, калі не з’едзе, 
падумае пра тое, што можна зрабіць, каб вёска жыла”. 

Наколькі я разумею, гэта ўжо клопат мясцовага сельскага 
савета — паклапаціцца хоць бы пра знешняе аблічча вёскі, 
якая ўжо ўвайшла ў гісторыю нашай беларускай культуры.

стар.  41

…Кляны жывуць у памяці, у сэрцы маім. Як водар 
яблыкаў, смак бацькоўскай грушы і аскома ад зялёных 
парэчак… З малой радзімай звязаны самыя светлыя мае 
ўспаміны. Я рос сярод маляўнічай прыроды. Вакол вёскі 
былі лясы… І тая мая вёска мне сніцца іншым разам… 
Адзін з малюнкаў дзяцінства: я, раскінуўшы ў бокі рукі, 
бягу з Крутой гары і падаецца: яшчэ крыху — і ўзлячу 
ўвысь. І бягу, бягу… А то, бывала, кулём скачуся са схілу… 
Мне не забыць і рэчку Расасенку, пра яе не раз успамінаў 
у п’есах. У ёй вадзілася шмат карасёў, таму і лес, які з ёю 
побач, назвалі Караснікам. Добра памятаю, як асвойваў 
ролю пастуха. З каровамі было проста. А вось з авечкамі 
нялёгка. Яны разбрыдаліся па лузе ў розныя бакі і, каб саб-
раць, мне даводзілася звяртацца па дапамогу да сабакі 
па мянушцы Дэз. Ён быў дабрадушны і не брахаў. І вось 
што я прыдумаў: браў яго за карак і не выпускаў. Сабака 
пачынаў скуголіць, авечкі, палохаючыся, збіваліся ў кучу 
— і тады іх можна было гнаць у вёску.  Адтуль, з роднай 
вёскі, тая праўда, якая ёсць у маіх п’есах — “Радавыя”, 
“Не пакідай…” ды іншых.. Я ж добра памятаю, як сядзеў 
на печы і, раскрыўшы рот, слухаў, як бацька, маці, суседзі 
ўспаміналі вайну. Як выжывалі. Хто ў акупацыі, хто ў 
партызанах, хто пакутаваў, як мая маці з дзвюма маімі 
сёстрамі Надзяй і Дзінай 1937 і 1941 года нараджэння, калі 
былі бежанцамі. Але больш за ўсё мяне займалі аповеды 
тых, хто ваяваў на фронце, як мой тата. Яго прызвалі 
з першых дзён вайны, і ён сустрэў перамогу ў Югаславіі. 
Вярнуўся ў званні гвардыі старшыны з ордэнам Чырво-
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можа несці розную сэнсавую нагрузку. У інтанацыях 
таксама можа адлюстроўвацца яго характар, настрой, 
напружанае ўнутранае жыццё… Для кагосьці “сонца ўзы-
шло” — азначае новы дзень, які нясе радасць, да прыкла-
ду, сустрэчу з любімым чалавекам. А другі скажа тую ж 
фразу, але ўжо, у выніку розных прычын, з інтанацыяй 
суму ды наканаванасці… 

Піша Аляксей і сёння, як і ў мінулым, лёгка і проста. І на 
самай справе быццам чуе дыханне таго віртуальнага свету, 
пра які расказвае. Яго апавяданні і п’есы чытаеш з вялікай  
цікавасцю. Некалі і я задумвалася, чаму так. І сама аднойчы 
зрабіла адкрыццё: ды гэта ж перш за ўсё цікава яму самому. 
Думаю, і п’еса пра вайну “Радавыя” ў яго атрымалася таму, 
што ён у ёй пісаў пра тое, што перш за ўсё яго хвалявала 
— чалавек на вайне. 

Дудараў з такой страсцю паглыбляецца ў іншы свет, нібы 
і сапраўды кантактуе там з будучымі персанажамі. Іншы раз 
мне падаецца, што гэты прыродны дар Аляксея — звыш-
 натуральны. Ён і сам прызнаваўся, што часам яму цяжка 
вяртацца з тых сфер, у якіх бывае, калі піша.. Так, далёка не 
ўсё, што датычыцца індывідуальнай творчасці, паддаецца 
тлумачэнню…

…У мяне часта пытаюць: у чым феномен кінафільма 
Ігара Дабралюбава “Белыя росы”, для якога я напісаў сцэ-
 нарый. А я і сам не ведаю. Можа быць у тым, што ён добры 
і чысты. Кожны раз гляджу і смяюся да слёз. Напэўна, калі 
працаваў над сцэнарыем, таксама нешта адчуў. Можа, 
гэта і было дыханне маёй малой радзімы (смяецца). У мяне 
ж і другая малая радзіма ёсць — вёска Зарубы…

Ірына Ціцянкова з гонарам паведаміла, што ў Зарубскай 
школьнай бібліятэцы ёсць цэлы стэлаж з творамі Аляксея 
Дударава, а ў кабінеце беларускай мовы і беларускай літа-
ратуры выстаўлены ўсе яго кнігі…Таксама яна ўспамінала 
пра тое, як у Дуброўне адзначалі 50-гадовы юбілей Аляксея 
Ануфрыевіча і як ён усім дарыў сцэнарый кінафільма “Белыя 
Росы”… Ці глядзелі яны “Белыя Росы. Вяртанне”? Глядзелі, 
гаворыць. Фільм цікавы, па-сучаснаму зняты, але ёй першы 
больш падабаецца.

…Героі маіх твораў — з жыцця, але, заўваж, сярод 
іх няма дрэнных людзей. Нехта з тых месцаў, дзе я 
нарадзіўся, хадзіў у школу і ў Клянах, і ў Зарубах, з кім-
сьці я сустракаўся ў дзяцінстве, з кімсьці ў юнацтве… 
Мы ж ведаем: усё, што нас уразіла ў маладыя гады, ды 
і пазней, застаецца на ўсё жыццё. І людзі перш за ўсё. 
Але я не спісваю герояў з рэальных людзей, не капірую 
іх. А яны атрымліваюцца сапраўднымі. Хто мае справу 
з літаратурай, той разумее, як ствараюцца вобразы. 
Нейкая дамінуючая рыса характару прыцягвае ў адным 
чалавеку, другая ў іншым… І калі пішаш, усё як бы само 
сабою вершыцца… Інтуіцыя? Напэўна… Думаю, з твор-
часцю ўсё ж спалучана таямніца. І таму вельмі цяжка 
растлумачыць, як ствараюцца характары… Калі іх 
прадумваюць, пралічваюць з дапамогай логікі, яны ат-
рымліваюцца хадульнымі, не напоўнены-
мі жыццём, дыханнем. 

най зоркі на гімнасцёрцы. Усё маё дзяцінства прайшло ў 
атмасферы вайны. І гэта былі не толькі аповеды баць-
кі. У нашай мясцовасці праходзіў Дняпроўскі рубеж, дзе 
ў 1941-м і 1944-м ішлі страшныя баі. Мы, дзеці, гулялі ў 
вайну ў касках, нямецкіх і савецкіх, знаходзілі стрэляныя 
патроны, гільзы і нават нямецкія штыкі…

Як я пісаў пра вайну ды і не толькі пра яе? Пытанне, 
на якое сам, колькі пішу, столькі і спрабую адказаць. І не 
перастаю здзіўляцца, як гэта адбываецца…  

Калі малюеш галіну, трэба чуць дыханне ветру — так ра-
іць японская мудрасць… Чамусьці мне і ўспомнілася гэтая 
прыказка, калі мы пачалі гутарку…

…Магчыма, і я, калі ствараю п’есы, нешта чую, ад-
чуваю. Але гэта не галасы. І няма тут ніякай містыкі. 
Я ж усё ўвабраў ад сваёй зямлі. Таму і сюжэты, і вобразы 
нараджаюцца ўнутры мяне. Я не прыдумляю фразы. Яны 
самі пішуцца, калі я адчую героя, яго мелодыю, схаплю 
галоўнае, што ў ім ёсць. Нейкая энергія? Назавіце гэта 
як хочаце. На штосьці мая душа адгукаецца… А адкуль, 
скажам, у таго ж Шапэна, Рахманінава ці Чайкоўскага 
бралася музыка? Яны яе адчувалі ў сабе. Проза, паэзія, 
драматургія — гэта тая ж музыка, выказаная ў слове. 
Але драматургія — самы складаны жанр. Да прыкладу, 
празаік піша: сонца ўзышло… І чытач разумее, што гэта 
раніца. А ў драматургіі гэтая фраза, якую агучвае герой, стар.   44

Рэчка Расасенка ў Клянах, назва якой прыгадваецца  
ў некаторых п’есах А. Дударава
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У Дударава 
героі жывыя, 

цёплыя. Па сабе ведаю, як іншы 
раз чытаеш кнігу, а свядомасць 
адмаўляецца ад знаёмства з тым 

ці іншым персанажам, немагчыма яе 
сканцэнтраваць, і ты адхіляешся. Відаць, гэта і ёсць тая без-
жыццёвасць вобраза, не напоўненага энергіяй душы аўтара…

…І тады і акцёрам на сцэне прыходзіцца вельмі цяж-
ка… А фільм “Белыя Росы”, як ведаеш, атрымаўся, толь-
кі за адзін год пракату яго паглядзелі дзясяткі мільёнаў 
чалавек. І ў 1984 годзе карціну прызналі лепшай народнай 
камедыяй. Цяпер, сам не раз чуў, што і мае равеснікі, і 
маладыя людзі глядзяць “Белыя Росы” з задавальненнем. 
А яму ўжо больш за трыццаць гадоў. 

Аднойчы Аляксей выказаўся прыкладна так: у мастац-
тве, на сцэне тэатра часам больш праўды, чым у самім жыц-
ці. І я доўга не магла зразумець, як жа гэта сумяшчаецца з 
вядомым выслоўем Шэкспіра: усё жыццё — тэатр, а людзі 
ў ім акцёры…

…Так, сапраўды: некалі я так гаварыў. Чаму? Ды ўсё 
проста. Вось, скажам, ідзе спектакль, мы чуем, як маюць 
зносіны два героі: адзін нешта другому даказвае, б’е сябе 
ў грудзі, клянецца-бажыцца, што праўду гаворыць. А 
мы адчуваем: хлусіць ён. І нават прычыны разумеем, 
чаму хлусіць. А ў жыцці нехта можа падобную хлусню 
прыняць, як гаворыцца, за чыстую манету. І будзе абду-
раны. А хтосьці, не зразумеўшы, што ж на самай справе 
адбываецца, па-свойму перакажа гэтую “праўду” іншым. 
Часам ад такога бачання лёсы ломяцца…

Пра гэта я нават чытала, вось толькі не памятаю аўтара 
апавядання пад назвай “У чыстага — усё чыста…” Апавяданне 
на тэму “крывога” люстэрка душы, у якім, наколькі зразумела, 
асэнсоўваецца пасланне апостала Паўла да Ціта. Сюжэт пры-
кладна такі. Ціхі летні вечар. Ён — гаспадар катэджа за гора-
дам, яна — госця, сяброўка жонкі гаспадара, сядзяць ля кастра, 
глядзяць на тлеючыя вуглі. Сяброўка гаворыць аб тым, як ёй 
адкрылася вера ў Вышэйшы, незямны свет, карацей, дзеліцца 
патаемным, ведаючы, што і муж сяброўкі шукае адказы на 
пытанні аб таямніцах быцця… Непадалёк шуміць кампанія: 
адзначаецца дзень нараджэння гаспадыні. Паводдаль пра-

Год Малай раздзіМы
стар.  43

Яблыня ў бацькавым 
садзе гэтай вясной
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 н  авуКа і жыццё

гульваецца яе сястра. Заўважае, як тая, што ля цяпельца, усмі-
хаючыся, працягвае руку да перадплечча мужа сястры, потым 
крыху дакранаецца да яго шчакі, светла ўсміхаецца…

Як пасмела? Навошта? І вось ужо абедзве сястры з абу-
рэннем падыходзяць да кастра з прэтэнзіяй: чаму гаспадар 
не з гасцямі, тэрмінова гасцей забаўляць… Сумны ў тым 
апавяданні быў фінал урачыстасці. Гаспадар закрыўся ў сябе 
ў пакоі, да стала больш не выйшаў, усе перасварыліся, госцю 
асудзілі, маўляў, спакушала мужа сяброўкі… І адлучылі ад 
двара. А ўсё таму, што так скажона, у крывым люстэрку сваёй 
душы, убачыла карціну жыцця сястра гаспадыні, якая не ве-
дала, што ўся “гразь” ідзе ад розуму і сумлення. Ёй і няўцям, 
што суразмоўцы гаварылі пра рэчы ўзнёслыя, чыстыя. Так, 
то была праўда сястры, далёкая ад ісціны. Яе і праўдай не на-
завеш. Хутчэй рэўнасцю ў яе сумным праяўленні… У выніку 
сяброўкі рассталіся. Сястра гаспадыні з гадамі ўцарковілася, 
усё ў нейкім граху апантана каецца… І дагэтуль, як піша аўтар, 
не ведае, што рукой той жанчыны, якая так выказвала сваю 
пяшчотную падзяку гаспадару, вадзіў сам Анёл Гасподні… 

…Што тут скажаш, прыклад у тэму аб праўдзе ў ма-
стацтве і ў жыцці. Але калі б гэтая гісторыя разгарнулася 
на сцэне тэатра, мы б адразу зразумелі, хто ёсць хто… Вось 
таму для мяне ў тэатры больш праўды. А што датычыцца 
Шэкспіра, то ўсё правільна: у жыцці людзі іграюць свае ролі: 
хто таленавіта, шчыра, а хто фальшыва…

Дудараў адкрыты тым, хто просіць яго аб сустрэчах: у 
школах, каледжах, ВНУ. Ірына Ціцянкова спадзяецца, што 
ён прыедзе ў родную Зарубскую школу. Як не прыехаць? Ця-
пер жа Год малой радзімы! Дзеці будуць шчаслівыя. Толькі, 
гаворыць, трэба будзе пра час дамовіцца. Можа, і якую но-
вую п’есу пачытае для настаўнікаў і старшакласнікаў, раска-
жа, чым жыве. І грушу тую, якую яго бацька садзіў у гонар 
нараджэння першага ўнука Мікалая, сваім унукам пакажа. 

А іх у яго, гавару Ірыне, трое: старэйшы Арсеній, Яна — 
дзеці сына Максіма — і малодшанькі Андрэй — сын Алесі. 
У адказ чую радасны вокліч: ой, ды ведаем, тут у вёсцы ўсё 
вядома… Старыя казалі: малодшы ўнучак — выліты дзед 
Алік, а Валя, жоначка Алікава, усё ж такая харошэнька, як 
артыстка, а гаворыць па-простаму…

…Мая новая п’еса — пра каханне. Гэта камедыя пра тое, 
як, прыехаўшы на малую радзіму ў пакінуты гарадок Драў-
лянск, каб наведаць магілу загінулага бацькі-пажарніка, ге-
раіня, маладая дзяўчына па імені Маша, якая ведала ў сваім 
невялікім жыцці і сум, і гора, і беднасць, сустрэне суджанага. 
А ён ні многа ні мала акажацца наследным прынцам… 

У п’есе шмат смешных момантаў: і гутарак пра крыпта-
валюты, і біткоіны, шмат і містыфікацыі. І гаворачая лялька 
Габі там фігуруе як сімвал сям’і. П’еса і пра тое, як на ўсё 
жыццё ў нас захоўваецца памяць пра свет чысціні пад наз-
вай — дзяцінства, у якім, паводле слоў Аляксея Дударава, 
было шмат сонца і шмат снегу. Нават калі мы, сталеючы, 
услед за каханнем і лёсам ад’язджаем у іншыя гарады ці 
краіны, дзе з часам знаходзім іншую малую радзіму, тая, 
першая, працягвае жыць у нашых сэрцах. Калі, вядома, мы 
не парываем з ёю духоўнай повязі.

P.S. Аднойчы, разглядаючы печ з камінам у невялікім 
дачным доміку Дударавых, заўважыла некалькі чырвоных 
цаглінак, якія тырчаць з белай бакавой сценкі печы. “Гэта 
такі дэкор?” — пажартавала. На што Аляксей у характэрнай 
для яго шчырай інтанацыі адказаў…

…Гэта цэгла ад печы ў бацькоўскай хаце. У адзін з 
прыездаў у Кляны падабраў яе на сваім дварышчы. І калі 
будаваўся дачны домік, я папрасіў печніка ўманціраваць 
яе ў адну са сцен печы. Сын цаглінкі адшліфаваў, яны 
прыемныя навобмацак… Здараецца, дакранаюся да іх 
далонямі. І калі печ топіцца, а я сяджу ля каміна, часам 
адчуваю цяпло і дыханне роднай хаты. І здаецца, усе, хто 
мне ў жыцці быў дарагі, хто жыве ў маіх успамінах, часам 
заходзяць сюды — пагрэцца…

Валянціна Ждановіч

“І лецішча на лагойшчыне цяпер таксама мая малая радзіма”
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таМ, дзе 
бываў 
гісторык 
герадот 

 п  рывабныя маршруты

убачыць палескую 
амазонію

Увесну тутэйшыя мясціны пера-
твараюцца ў “трапічныя джунглі”, 
як на Амазонцы. Усяму прычына 
паводка. Прыпяць, якая працякае па 
балоцістых нізінах, зліваецца са сваімі 
шматводнымі прытокамі ў адзіную 
водную роўнядзь. Старажытнагрэ-
часкі гісторык Герадот, пабываўшы 
тут, назваў разліўныя палескія воды 
морам. У гонар вялікага падарожніка 
і гісторыка воднае “люстэрка” так і 
назвалі — мора Герадота. Відовішча як 
у Някрасава: “Всю эту местность вода 
понимает, так что деревня весною 
всплывает”. Драўляныя і гумовыя лод-

кі становяцца не раскошай, а сродкам 
перамяшчэння. Бывала, нават каровы 
і свінні тыднямі жылі на плытах, пры-
вязаных да хлявоў.

Знакамітыя Альманскія балоты 
прыцягваюць сваёй “чырванакніжнай” 
флорай і фаўнай сотні турыстаў. На фо-
тапаляванні можна сустрэць многіх рэд-
кіх птушак: белую чаплю, чорнага бусла, 
квакву, варакушку. Але месцы тут не 
толькі першародныя, але і малапраход-
ныя. Таму без дасведчанага правадніка 
совацца глыбока ў нетры не варта.

адшукаць гарыныча
Не засумуюць на Століншчыне і 

аматары містычных гісторый. Аван-
турыстам — напрасткі да ракі Гарынь. 
Гавораць, яе пясчаныя водмелі — род-
ны дом таго самага агнядышнага змея. 
А як яшчэ растлумачыць таямнічыя 
кругі на вадзе і раптоўныя “фанта-

ны”? І хоць дракона тут даўно ніхто 
не бачыў, мясцовыя рыбакі часам 

вывуджваюць з глыбіняў Гарыні 
веліканаў-самоў вагой за пяць-
 дзясят кіло. Чым не цуд?

Калі верыць легендзе, 
назва ў горада таксама 
“рыбная”. На яго месцы 

некалі было вялізнае возе-
ра, у якім адзін шчасліў-

 чык вылавіў сто ліноў. 
Адсюль і Столін.

пахрумстаць 
зялёненькімі агуркамі

У наваколлях Століна ёсць аграга-
радок Альшаны — агурочная сталіца 
Беларусі. Міма не праедзеце: усе агаро-
ды вяскоўцаў — суцэльныя цяпліцы. 
За хрусткімі “малайцамі” фуры імчаць 
з Масквы, Пецярбурга і нават з Мур-
манска. На градках да позняй восені, 
закасаўшы рукавы, працуюць сем’ямі. 

А яны тут, як правіла, вялікія! Каб 
атрымаць ураджай, у цяплі-

цах днююць і начуюць. 
Так што не здзіўляйцеся, 

калі за шклом у зеляні-
не ўбачыце… ложак! 
Тут так і жартуюць:  

“Працуй у мяжы, 
там і ляжы!”

Мінск

Столін

Пяць Прычын ПаЕхаць у СТолін
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павадзіць “коніка” 
ў карнавальную ноч

Століншчына захоўвае сваю са-
мабытнасць. Думаеце, карнавалы бы-
ваюць толькі ў Венецыі? Зусім не: хо-
чаце ўражанняў, прыязджайце перад 
Новым годам на Палессе. Каларытны 
абрад “Конікі” ў Давыд-Гарадку па-
радуе буянствам фарбаў, касцюмаў і 
весялосці. Ён ураганам урываецца ў 
ціхае, мернае жыццё гарадка.

Вось толькі ўявіце: па вуліцах 
скача рагаты чорт, дзяўчат палохае 
касалапы мішка, пад гітару і бубен 
спяваюць цыгане ў пярэстых уборах. 
“Конікаў” любіць моладзь, і таму да 
класічных масак кожны год дадаюц-

ца новыя: Бэтмэн, Супермэн, Джэк 
Верабей.

Галоўным героем чароўнай ночы, 
як і раней, застаецца Конік. Галава 
з валёнка, цела — плецены кошык з 
прасціной-накідкай, а ззаду — іль-
няны хвост. Вядзе Коніка службовы 
ў шынялі. Шумная кампанія з пе-
снямі і скокамі ходзіць ад дома да 
дома, калядуе. Абрад з’явіўся ў гады 
Першай сусветнай вайны. Рускія ка-
закі на Калядкі пад стары Новы год 
змайстравалі з падручных сродкаў 
“коніка” і пайшлі весяліць народ. 
Сёння векавая традыцыя — прэтэн-
дэнт на пападанне ў спіс аб’ектаў не-
матэрыяльнай культурнай спадчыны 
Беларусі.

разгадаць таямніцу 
петрогліфаў

Пяцьсот гадоў таму горад быў улас-
насцю магнатаў Саламарэцкіх, затым 
Вішнявецкіх і Пацаў. Праславіў Столін 
прадстаўнік багацейшага роду Вялікага 
Княства Літоўскага Антоній Радзівіл. 

Дакладней, яго дама сэрца — француз-
кая княгіня Марыя Дарота дэ Кастэлян.
Вытанчаная мадэмуазэль ператварыла 
стары замак у Нясвіжы ў “цукерку”. 
Потым узялася за Столін. Прывезла 
архітэктара з Берліна, які ўзвёў для яе 
раскошны палац. Нічым непрыметную 
дуброву пад вокнамі разбавіла экзатыч-
нымі дрэвамі. На жаль, падчас вайны 
рэзідэнцыя згарэла. Ацалеў толькі парк.

Яшчэ адна прынада для турыстаў 
— чатыры дзясяткі старажытных ва-
луноў. На язычніцкіх камянях высе-
чаны мудрагелістыя знакі і надпісы. 
Пісьмёны пакуль ніхто не змог расшы-
фраваць. Гавораць, калі дакрануцца да 
старадаўніх святынь і загадаць пата-
емнае, усё спраўджваецца.

Крысціна Хілько

 п  рывабныя маршруты
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валерыя  
і “вікторыя” 

 У 
які раз пераконва-
юся: мары спраў-
джваюцца, калі ты 
сам прыкла дзеш 
намаганні да таго, 
каб іх ажыццявіць. 
Адной з іх было 
маё даўняе жадан-
не  — пасл у х аць 

акардэон, але не ў канцэртнай зале фі-
лармоніі або вялікіх палацаў, што збі-
раюць шматлікія аўдыторыі гледачоў, 
а ў якім-небудзь невялікім утульным 
кафэ, як гэта аднойчы адбылося ў дні 
юнацтва. Добра памятаю, 
як гулялі мы з сябрамі па 
начным Будапешце і зайшлі 
ў мілую ўстанову з пяццю, не 
больш, столікамі. Усе яны пу-
ставалі, а на маленькім пятач-
ку ў цэнтры кафэ танцавалі ён і 
яна, можа быць, гэта былі муж і 
жонка, якія пражылі доўгае жыц-
цё… У адной руцэ дамы, якая ля-
жала на мужчынскім плячы, бялеў 
невялікі букецік ландышаў, і іх водар 
быў ледзь улоўны. Срэбрам адлівалі 
іх галовы. Мякка гучаў акардэон. Так-
сама памятаю, як тыя двое, гледзячы 
адно на аднаго, падпявалі зусім юнай 
чорнавалосай акампаніятарцы нешта 
з рэпертуару Эдзіт Піяф. А можа, гэта 
быў і іншы французкі шансон… 

У памяці сцерліся твары танцую-
 чых, а таксама музыканткі, якая по-
тым наігрывала нейкую венгерскую 
мелодыю, але мне ніколі не забыць той 
душэўнай і цёплай атмасферы, у якую 

я і двое маіх спадарожнікаў паглыбілі-
ся летняй ноччу ў Венгрыі… Доўгі час 
я ўсё марыла акунуцца ў нешта падоб-
нае, абавязкова з акардэонам…

Аказалася, ажыццявіць гэта было 
нескладана. Для пачатку дастаткова 
было “пагугліць”...

Імя маёй гераіні мільганула ў you 
tube сярод лепшых акардэаністаў Мін-
ска. Зразумела, непакоіць “залаты” 
акардэон Беларусі — Ігара Квашэвіча 
і лепшага баяніста свету, беларуса 
Уладзіслава Плігаўку, лаўрэатаў і 
стыпендыятаў Спецыяльнага фонду 

Прэзідэнта па падтрымцы таленавітай 
моладзі, пераможцаў шматлікіх рэспу-
бліканскіх і міжнародных конкурсаў, 
я не стала, а выйшла на Валерыю Гра-
чанкову. І… запрасіла яе на свой дзень 
нараджэння. 

Валерыя адказала згодай, сказала, 
што ў яе ёсць гатовыя праграмы “Акар-
дэон у джазе”, “Французкі акардэон”, 

“Стылягі” (песні 60-80-х гадоў), “Песні 
далёкай і блізкай вайны” ды іншыя. І 
мы, дамаўляючыся, сышліся на тым, 
што акардэон — гэта модна, стыльна 
і элегантна. 

У прызначаны дзень і сустрэліся 
ў адным з невялікіх кафэ ў кварталах 
старога Мінска… Вось так я ажыц-
цявіла сваю даўнюю мару. І ўжо тан-
цавала сама, атрымліваючы асалоду 
і ад рэпертуару, сярод якога быў і 
французкі шансон, а таксама ад арты-
стычнага выканання Валерыі. Іграла 
яна віртуозна. І вельмі цяжкі акардэон 

вагой у 20 кілаграмаў у яе тонкіх руках 
падаваўся бязважкім. А як Валерыя 
прыйшла да майстэрства, мы нядаўна 
з ёю і пагаварылі.

— Цяга да музыкі ад бацькоў?
— Ды не, бацька мой — ваенны 

ўрач, маці — эканаміст. Ні дзядулі, 
ні бабулі з музыкай 
на “ты” не былі. Ні 

Прыгажосць, артыстызм, стыль — гэта пра яе, Валерыю 
Грачанкову, выкладчыцу класа акардэона ў дзіцячай 
школе мастацтваў, што ў Жодзіне мінскай вобласці. Яшчэ 
яна загадвае тэарэтычным аддзяленнем і выкладае 
музычна-тэарэтычныя дысцыпліны. Акрамя таго, і ў мінску 
бывае ў родным каледжы: вучыць дзяцей аркестравым 
партыям і сама іграе ў аркестры. А ў хуткім часе разам з 
іншымі выкладчыкамі школы збіраецца прыняць удзел у 
міжнародным музычным конкурсе, які пройдзе ў Славеніі.   
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іншая радня.. Толькі, 
як потым я даведалася, 

бацькі майго хроснага таткі хацелі 
аддаць яго ў музычную школу, купілі 
яму дарагі акардэон, які так і застаўся 
незапатрабаваным: хроснаму музыка 
на душу не легла. Інструмент ляжаў 
гадоў дваццаць. А калі я вучылася ў 
4-м класе, мяне аддалі ў 11-ю мінскую 
музычную школу. Ішла туды без зах-
аплення, паняцця не маючы, ці хачу 
займацца музыкай. Але з першага 
дня ўсё, што было звязана з акардэо-
нам: і ён сам, і клавішы, і гукі, і нават 
цяжар інструмента на маіх дзіцячых 
каленках і ў руках — усё гэта мне 
спадабалася, хоць было і складана. 
Ужо не ведаю, які там ген радавы 

прачнуўся. Адвучылася пяць гадоў, і 
педагог прапанавала мне паўдзельні-
чаць у прэстыжным рэспубліканскім 
конкурсе імя І.І. Жыновіча. Рыхтава-
лася да яго па пяць-шэсць гадзін на 
дзень. Не буду прыхоўваць, плакала 
ад стомленасці. І нават кінуць хацела 
музыку. Але сябе пераадолела і па-
ступіла ў Мінскі каледж мастацтваў 
на аддзяленне “інструментальнае 
выкананне — народныя інструмен-
ты”. Вучылася з задавальненнем. 
Наш аркестр шмат ездзіў па розных 
краінах: былі ў Польшчы, Латвіі, Лі-
тве, Аўстрыі, удзельнічаючы ў мно-
гіх міжнародных конкурсах, адкуль 
вярталіся з узнагародамі і яркімі 
ўражаннямі. 

— У ВНУ вучыліся?
— Пасля каледжа, які скончыла 

з чырвоным дыпломам, паступіла ў 
педагагічны ўніверсітэт імя Максі-
ма Танка на факультэт эстэтычнай 
адукацыі. Прынялі, вывучылі… І там 
скончыла магістратуру. Я — магістр 
педагагічных навук. Можа быць, пра-
доўжу работу па тэме “Развіццё му-
зычна-вобразнага мыслення на аснове 
гульнявых метадаў навучання”. Але 
для гэтага трэба яшчэ прайсці аспіран-
туру. Каледж, дарэчы, мне шмат даў у 
плане выкананання, а ўніверсітэт на-
вучыў педагогіцы. З аднаго боку я магу 
вучыць іграць, да прыкладу, як выйсці, 
са складанай сітуацыі, якія здараюцца 
падчас выканання, а з другога боку, 
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ведаю, як зрабіць нумар цікавым, ар-
тыстычным.

— А ў конкурсах падчас вучобы ў 
ВНУ ўдзельнічалі?

— Падчас вучобы былі толькі 
канцэрты. А вось да конкурсаў я пад-
ступілася пасля заканчэння ўніверсі-
тэта. Ездзіла ў Польшчу, Германію… 
Ёсць такі выдатны міжнародны пра-
ект “Караван культуры”, які ўключае 
ў сябе розныя конкурсы — харавыя, 
тэатральныя, эстрадныя… Сярод іх і 
інструментальныя. Я не раз займала 
там прызавыя месцы, быў і Гран-
пры з аркестрам. Езджу туды часта. 
Апошні раз была два гады таму і 
вярнулася з дыпломам. Зноў першае 
месца! 

— Што вам даюць 
падобныя праекты?

— Гэта не толькі драйв, 
але і цудоўная магчымасць 
зразумець, наколькі ты вырас, 
скажам, за год як музыкант. 
Бо ты знаёмішся са многімі 
творчымі людзьмі. Слухаеш, як 
іграюць немцы, расіяне, палякі, 
італьянцы…

— У бліжэйшы час збіраецеся 
куды-небудзь ехаць?

— У Славенію. Там у ліпені прой-
дзе конкурс-спаборніцтва па трады-
цыях культур. Ансамбль, які прыме 
ўдзел у конкурсе, — гэта пяцёра маіх 
калег, выкладчыкі школы: бас-гітара, 
саксафон, флейта, кахон і, зразумела, 
акардэон. Са мною! Дарэчы, сак-
сафон — гэта мой муж Канстанцін 
Ваўковіч, выкладчык школы. Вось ён 
мяне і павёз з Мінска ў Жодзіна. У 
цяперашні час пішам аранжыроўку 
самабытнай беларускай музыкі для 
ансамбля. У яго пакуль няма назвы. 
Вельмі, дарэчы, цікавая работа і ў 
плане самаадукацыі, досведу. Гэта 
ж музыка 15-16 стагоддзяў! Там такі 
строй незвычайны, лады…

— У чым яе складанасць для вас 
як музыканта?

— Сучасная музыка накіравана 
на тэхніку, у ёй пасажы, ламаныя 
мелодыі, вельмі розныя, склада-
ныя… І ў ёй ёсць правілы. А ў му-
зыцы народнай іх няма. Яна як бы 
падстроена пад голас чалавека, там 
дыяпазоны вузкія, але адначасова 
ёсць такія вялікія магчымасці для 
імправізацыі.

— А не хочаце як акардэаніст 
паўдзельнічаць у міжнародным кон-

курсе “Acco Premium”, які пройдзе ў 
Мінску ў лістападзе?

— Магчыма, і паспрабую, калі 
гэта не парушыць графік маёй асноў-
най работы. 

— Хто ваш кумір у ігры на акар-
дэоне?

— Як такога і няма. Я захапляю-
ся нашымі хлопцамі-беларусамі — і 
Ігарам Квашэвічам, і Уладзіславам 
Плігаўкам, і  расіянінам Пятром 
Дрангам ды іншымі пераможцамі 
шматлікіх конкурсаў і фестываляў, 
што натуральна для мяне як для му-
зыканта. І той класны, і той круты… 
Але каб кумір? Не! Музыкі слухала 
і працягваю слухаць вельмі шмат: і 
сольнай, і аркестравай… І гітары-

стаў, і скрыпачоў, і саксафаністаў… 
І бяру для сябе лепшае, што ёсць 
у кожнага, але не капірую, а пера-
плаўляю… Нешта кладзецца на маю 
арганіку, нешта мне вельмі блізкае, 
нешта не. Вось і атрымліваецца маё, 
Валерыі Грачанковай, выкананне. 
Магчыма, я самадастатковая. Але 
хіба гэта дрэнна?

— А як вы вучыце дзяцей арты-
стызм праяўляць? 

— Калі да гэтага ёсць у дзіцяці 
здольнасць, яму дастаткова бачыць 
мяне. Я сама для іх іграю. І не штось-
ці складанае, а тое, што ім, сучасным 
дзецям, зразумелае. Я пішу апрацоўкі 
песень, якія вядомыя ўсім. Гэта шля-
геры, якія і ў дзяцей-першаклашак на 
слыху. Таму яны мне давяраюць. Магу, 
да прыкладу, іграць пад дыджэя. Вуч-
ні глядзяць, і ім гэта падабаецца. Ага, 
думаюць, і я так змагу. Я паказваю ім 
забаўляльныя відэа, дзе ёсць танец, 
гульня, яркія касцюмы. Так паступо-
ва і заваёўваю ўвагу і абуджаю лю-
боў да музыкі. Яны сталеюць, і ўжо 
пачынаюць цікавіцца класікай. Я 
таксама звяртаюся да відэа, скажам, 

гэта ўрыўкі з вельмі добрых фільмаў, 
у якіх і відэарад эстэтычны, і гучыць 
выдатная музыка.

— Колькі ў вас інструментаў? 
— Цяпер тры. Адзін — недарагі, 

школьна-вучнёўскі. І можа служыць 
для выступленняў забаўляльнага 
характару. Для канцэртных высту-
пленняў я яго таксама выкарыстоў-
ваю. З ім можна і танцаваць. А ўжо 
той, на якім я вучылася, каштуе каля 
трох тысяч долараў. А трэці мой ін-
струмент, ён важыць 20 кілаграмаў 
— “Вікторыя”, гэта  прыгажуня мая. 
Вы бачылі: ён расшыраны, вялікі. 
Цяпер ёсць інструменты электрон-
ныя, яны важаць тры-чатыры-пяць 
кілаграмаў. 

— Але ж гук іншы?
— Так, гук нежывы, электронны, 

я называю яго пластмасавым. І калі 
хочаш іграць так, каб гучала Фран-
цыя, лацінаамерыканскія мелодыі, 
то тады бяры “Вікторыю”.

— Кісць, пальцы трэба асаблі-
выя мець, каб іграць на акардэоне?

— Зусім не абавязкова. Пэўных 
патрабаванняў няма. Вядома, доб-
ра, калі кісць шырокая, лёгка браць 
акорды… Вось у мяне кісць лічыцца 
сярэдняй. А ёсць і маленькія кісці, 
якія здольныя таленавіта здабы-
ваць гукі.

— А як быць з манікюрам?
— Яго проста няма. Пазногці 

стрыгу коратка і лакам не пакрываю. 
Калі ідзе глісанда, гэта значыць пра-
водзіш па клавішах пальцамі, гэта 
стварае пэўныя нязручнасці. І шкоду 
інструменту можна прычыніць.

— Што вам дае музыка, калі 
іграеце для іншых?

— Гэта асалода, драйв, зачараван-
не… І потым, іграючы для іншых, я ж 
іграю і для сябе.

Валянціна Ждановіч

Валерыя Грачанкова — лаўрэат многіх 
міжнародных конкурсаў. Але асабліва ёй дарагі 
дыплом, які атрымала на самым першым  

у яе жыцці прэстыжным рэспубліканскім 
конкурсе выканаўцаў на народных 
інструментах імя І.І. Жыновіча
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красаМоўныя 
фарбы 

ПераМожнай 
вясны

Вайна і мастак —  вельмі 
няпросты саюз. У ім вельмі 
лёгка згубіць ісціну. Мастак, 
паказваючы рэчаіснасць 
супраціўнага самой сутнасці 
чалавека працэсу, не павінен 
страціць сябе як творца. 
Пры гэтым вайна не павінна 
ператварыцца ў набор 
рафінаваных паштовак. 
Складаная задача. І галоўным 
феноменам з’яўляецца нават 
не перамога над злом сама па 
сабе, а тое, што пераможцы не 
выйшлі з вайны з ачарсцвелымі 
душамі. Гэта вельмі паказальна 
і для мастацтва. Нездарма ў  
Беларусі, дзе ў поўнай меры 
людзі адчулі ўсе жахі Вялікай 
Айчыннай вайны 1941-1945 
гадоў, выяўленчае мастацтва 
атрымала новы імпульс. Уласна 
кажучы, пасляваенныя гады 
сталі яго залатым векам — 
менавіта тады сфарміравалася 
нацыянальная школа. 

т
эма вайны заўсёды 
займала значнае 
месца ў творчасці 
беларускіх маста-
коў. Але трактоўка 
тэмы была зусім 
розная — ад дра-
матызму карцін 
Міхаіла Савіцкага 
да жыццесцвяр-

джальных нацюрмортаў і пейзажаў 
Леаніда Шчамялёва. Шырыня погляду 
на задачу заўсёды прысутнічала ў бе-
ларускім мастацтве, пра што сведчылі 
і выставы з ваеннай тэматыкай. Хоць у 
большай ступені іх  экспазіцыі былі па 
сваёй сутнасці традыцыйнымі — ма-
стакі імкнуліся, як правіла, паказаць 
сілу чалавечага духу, гераізм салдата ў 
яго справядлівай вызваленчай місіі. 
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І ў пастаяннай экспазіцыі Нацы-
янальнага мастацкага музея  нямала 
месца адведзена творам, якія адлю-
строўваюць ваенную тэму. Работы 
з усёй сілай аўтарскай эмацыйнасці 
раскрываюць сутнасць тых 
суровых выпрабаванняў, 
якія выпалі на долю людзей 
ваеннай пары. Вядома ж, тут  
выстаўлены карціны і тых аў-
тараў, хто сам прайшоў вайну. 
Гэта ў поўнай меры мае дачынен-
не да народных мастакоў Беларусі 
Леаніда Шчамялёва і Віктара Гра-
мыкі. Яны самі спазналі вайну, і ў іх 
дастаткова жыццёвага досведу, каб 
раскрыць яе страшэнную сутнасць. 

Яшчэ пра такіх звычайна гавораць: 
яны выстаялі! Гаворка ідзе пра пака-
ленне, на долю якога выпала надзвы-
чай жорсткае выпрабаванне вайною. 
Віктар Грамыка, да прыкладу, не толькі 
адчуў усе нягоды таго суровага часу, 
але і быў воінам-вызваліцелем сваёй 
роднай зямлі ад фашысцкіх захопнікаў. 
Ужо ў 1941 годзе ён стаў членам пад-
польнай арганізацыі ў горадзе Оршы. 
А потым быў разведчыкам, кулямёт-
чыкам і нават камісарам атрада палка 

спецыяльнага прызначэння. Рэдагаваў 
газету “Народныя мсціўцы”. За гэты-
мі сухімі  фактамі ваеннай біяграфіі 
— вялікае напружанне сіл, мужнасць 
і чалавечая годнасць. Вайна агаліла і 

невычэрпнае жыццялюбства Вікта-
ра Грамыкі, якое ён раскрыў у сваёй 
багатай творчай разнастайнасці. Так, 
творчасць Віктара Грамыкі нязменна 
суадносіцца з высокімі ўяўленнямі 
пра сэнс жыцця, пра духоўныя ідэалы 

і перакананні, пра адказнасць мастака. 
Сам ён у беларускае мастацтва ўвай-
шоў як майстар гістарычна-гераічнай 
карціны, буйнамаштабнага эпічнага 
пейзажа і псіхалагічнага партрэта.

Або ўзяць вядомага мастака-бата-
ліста Фёдара Бараноўскага — аднаго 
з першых выпускнікоў Мінскага ма-
стацкага інстытута. Ён — жывапісец 
савецкага рэалізму, 
работы якога прыня-

У пастаяннай экспазіцыі Нацыянальнага 
мастацкага музея нямала месца 
адведзена творам, якія адлюстроўваюць 
ваенную тэму. Работы з усёй сілай 
аўтарскай эмацыйнасці раскрываюць 
сутнасць тых суровых 
выпрабаванняў, якія выпалі на долю 
людзей ваеннай пары
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та называць асновай 
беларускага выяўлен-

чага мастацтва. Фёдар Бараноўскі пі-
саў салдат, іх характары. На карцінах 
— чалавечыя эмоцыі, сіла волі, пера-
 кананасць. Адным словам, яго героі 
— гэта мужныя людзі, якім выпаў 
нялёгкі лёс і якія з гонарам прайшлі 
па жыцці.

Так, Беларусь была вызвалена ад 
фашысцкіх захопнікаў 73 гады назад. 
Вайна ўжо даўно стала гісторыяй. Але 
яна па-ранейшаму застаецца часткай  
лёсу практычна кожнай беларускай 
сям’і. Інакш і не можа быць у краіне, 
якая ў той вайне страціла трэць сваіх 
жыхароў. 

Дарэчы, Фёдар Бараноўскі на-
радзіўся 3 ліпеня. І так супала, што 
ў дзень вызвалення Беларусі ў 1944 
годзе будучы мастак адзначыў сваё 
20-годдзе. Пазней ён напіша карціну 
“Наш Мінск”, якая адлюструе радасць 
сустрэчы з воінамі-вызваліцелямі. 
Але адна з самых вядомых работ Фё-
дара Бараноўскага — “Лазня”, у якой 
за знешнім бытавым сюжэтам пра-
 чытваецца пратэст супраць вайны, 
якая згубіла маладыя жыцці. Карціна 
ўспрымаецца асаблівай і значнай не 
толькі дзякуючы прафесіяналізму 

мастака і нечаканаму падыходу да 
тэмы, але і парадаксальнаму злучэн-
ню знешняга жыццялюбства і пры-
хаванай трагедыйнасці. 

Безумоўна, Фёдар Бараноўскі 
— гэта яркая з’ява ў беларускім вы-

яўленчым мастацтве. Уласна, такія 
ж высокія ацэнкі можна зрабіць і ў 
дачыненні Мікалая Залознага, Івана 
Дмухайлы ды Іосіфа Белановіча, ра-
боты якіх таксама не раз экспанава-
ліся на выставах.

Іван Дмухайла — адзін з тых рэд-
кіх мастакоў, які, прайшоўшы Вялі-
кую Айчынную вайну, так і не змог 
пісаць яе на палатне. У творчасці ён 
пайшоў шляхам, які дапамог яму ад-
люстраваць багацце жыцця, прыга-
жосць яго імгненняў. Іван Дмухайла 
— выдатны пейзажыст. Менавіта ў 
гэтым жанры ён рэалізаваў свой та-
лент, свае здольнасці. 

А вось у былога ўдзельніка Вялі-
кай Айчыннай вайны Іосіфа Белано-
віча ваенная тэма спаўна прысутнічае 
ў аўтарскіх работах. “Брэсцкая крэ-
пасць”, “Героі бяссмерця”, “Памяць”, 
“Салдаты” — назвы толькі некаторых 
яго карцін, па якіх можна меркаваць 
аб іх тэматыцы. Іосіф Белановіч здо-
леў паказаць чалавечнасць салдата-
вызваліцеля. Над гэтай тэмай мастак 
працаваў да апошніх дзён свайго 
жыцця, паспеўшы стварыць палот-
ны, прысвечаныя і гераічнай абароне 
Брэсцкай крэпасці, і мужнасці бла-
каднікаў Ленінграда, і баям у Берліне, 
і вызваленню роднага Мінска. 

У цэлым творы многіх беларускіх 
мастакоў пра вайну адрозніваюцца 
трагізмам, у іх пераважаюць тэмы 
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гераічнага супраціўлення і народнага 
подзвігу. Гэта ў поўнай меры адносіц-
ца і да творчасці народнага мастака 
Беларусі Георгія Паплаўскага. На яго 
думку, беларускія мастакі сваімі кар-
цінамі ўпісалі яркі, красамоўны радок 
у адлюстраванне гісторыі Вялікай Ай-
чыннай вайны. “Гэта наш абавязак, 
паколькі тыя ахвяры, якія панесла 
Беларусь у гады вайны, незабыўныя”, 
— гаварыў Георгій Паплаўскі. 

Так, лёс мастацтва Беларусі ў 
саракавыя гады мінулага стагоддзя 
быў цесна звязаны з ходам ваенных 
падзей. Нехта з мастакоў апынуў-
ся на фронце, некаторыя трапілі 
ў эвакуацыю або вымушаны былі 
застацца на акупаванай тэрыторыі, 
нехта далучыўся да партызанскага 
руху. Калекцыю даваеннай Дзяржаў-
най карціннай галерэі (папярэдніцы 
Нацыянальнага мастацкага музея 
Рэспублікі Беларусь) не паспелі эва-
куяваць: вялікая частка твораў была 

разрабавана або знішчана падчас 
бамбёжак і пажараў.

Нягледзячы на цяжкія ўмовы, 
многія з беларускіх мастакоў не пера-
ставалі працаваць падчас вайны. Яны 
знайшлі для сябе адпаведныя часу 
формы адлюстравання рэчаіснасці: 
маленькія эцюды, накіды, франтавыя 
замалёўкі, плакаты і карыкатуры, 
партрэты. Пасля вызвалення краіны 
ад ворага часта здзяйснялі  творчыя 
камандзіроўкі па месцах ваенных 
падзей, стваралі вобразы герояў зу-
 сім нядаўняга мінулага.

Росквіт ваеннай тэмы ў белару-
скім мастацтве прыпадае на канец 
1940-х і аж да 1970-х гадоў. У фондах 
Нацыянальнага  мастацкага музея 
нямала твораў жывапісу, графікі, 
скульптуры, прысвечаных абароне 
Брэсцкай крэпасці, вызваленню Мін-
ска, вобразам партызан, увекавечан-
ню памяці Герояў Савецкага Саюза, 
што загінулі падчас вайны. Бацька 

Мінай (Мінай Шмыроў), Мікалай 
Гастэла, Леў Даватар, Аляксей Да-
нукалаў, Канстанцін Заслонаў, Пётр 
Калінін, Пётр Купрыянаў, Алена Ма-
занік, Міхаіл Сільніцкі і Дзед Талаш 
(Васіль Талаш) — гэта героі, подзвігі 
якіх натхнялі не толькі мастакоў, 
але і пісьменнікаў, кампазітараў, рэ-
 жысёраў кіно і тэатра.

А тут, у пастаяннай экспазіцыі 
Нацыянальнага  мастацкага музея,  
можна ўбачыць творы большасці 
самых вядомых мастакоў Беларусі: 
Заіра Азгура, Анатоля Анікейчыка, 
Івана Ахрэмчыка, Андрэя Бембеля, 
Гаўрылы Вашчанкі, Валянціна Волка-
ва, Аляксея Глебава, Віктара Грамыкі, 
Аляксандра Грубэ, Льва Гумілеўскага, 
Мая Данцыга, Яўгена Зайцава, Арлена 
Кашкурэвіча, Раісы Кудрэвіч, Паўла 
Масленікава, Георгія Паплаўскага, 
Міхаіла Савіцкага, Сяргея Селіханава, 
Уладзіміра Стальма-
шонка, Віталя Цвіркі, 
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Васіля Шаранговіча, 
Леаніда Шчамялёва.

Тыповы прадстаўнік “суровага 
стылю” — народны мастак Беларусі 
Май Данцыг, які нядаўна пайшоў з 
жыцця. Ні адна маштабная выстава 
не абыходзіцца без яго работ. Май 
Данцыг з тых творцаў, хто спраба-
ваў сваёй арыгінальнай манерай 
гаварыць прама і гучна,  заўсёды 
застаючыся верным самому сабе, 
перакананням ды ідэалам. У яго леп-
шых работах — у тэматычных палот-
нах, гарадскіх пейзажах, нацюрмор-
тах, партрэтах — галоўнае — ідэя, 
яе нетрывіяльнае вырашэнне.  Для 
карцін мастака характэрна маштаб-
насць пошуку, выразнасць сюжэта 
і сэнсавая значнасць. Асабліва ярка 
ўвасоблена гэта ў палотнах на тэму 
вайны. Гэта такія карціны, як “І па-
мятае свет выратаваны...”, “Беларусь 
— маці партызанская”, “На варце 
міру”, якія ўвайшлі ў залаты фонд на-
цыянальнага выяўленчага мастацтва. 
А наогул творам мастака ўласцівыя 
непаўторнае дыханне часу, узвыша-
насць і высакароднасць. Май Данцыг 
па-свойму расказваў пра вайну, пра 
мір, пра любімы горад-герой Мінск, 
пра людзей, з якімі быў знаёмы, і, 
самае галоўнае, пра час, у якім жыў. 

Дарэчы, у склад выставы, прыс-
вечанай сямідзесяцігадоваму юбілею 
Вялікай Перамогі,  уваходзілі творы 
і тых беларускіх аўтараў, якія раней 
не былі прадстаўлены ў пастаяннай 
экспазіцыі музея, але таксама ства-

ралі мастацкі летапіс вайны. Гэта 
— Леанід Асядоўскі, Пётр Данелія, 
Абрам Кроль, Эдуард Куфко, Соф’я 
Лі, Барыс Няпомняшчы, Валянцін 
Савіцкі, Барыс Ус, Уладзімір Хру-
сталёў і Яўген Ціхановіч. Жанравы 
дыяпазон твораў у той экспазіцыі 
быў вельмі шырокі: ад партрэтаў і 
пейзажаў да сюжэтна-тэматычных 
карцін. На працягу некалькіх дзе-
сяцігоддзяў мастакі эмацыйна і дра-
матычна перадавалі трагічную, на-
пружаную атмасферу ваенных дзён. 
Гэта, напрыклад, такія работы, як  
“Балада пра маці” Леаніда Асядоў-
скага, “Няскораныя” Віталя Цвіркі, 
“Стаяць насмерць” Яўгена Зайцава, 
“Мы вернемся” Альгерда Малішэў-
скага, “Памяці аднапалчан” Натана 
Воранава, “Мак” Мікалая Залознага, 
“Успамін” Ізраіля Басава, “Віцебскія 
вароты” і “Партызанская мадонна” 
Міхаіла Савіцкага, “1941 год. Над 
Прыпяццю” Віктара Грамыкі, “Маё 
нараджэнне” Леаніда Шчамялёва, 
“Прарыў” Гаўрылы Вашчанкі, “Дзя-
куй, маці!” Івана Рэя, “Песня пра 
партызана” Васіля Сумарава. 

Так, Перамога  востра, неабыякава 
і прачула адлюстравалася ў творча-
сці беларускіх мастакоў.  Дастойных 
работ на гэтую тэму вельмі шмат. 
Лепшыя з іх знаходзяцца ў фондах 
галоўнага музея краіны. І паказаць 
музею, безумоўна, ёсць што. Нездар-
ма тут вырашылі не абмяжоўвацца 
адной, няхай і вялікай па маштабах, 
экспазіцыяй. І вось ужо непасрэдна ў 

музейнай зале беларускага мастацтва 
1940-1980-х  гадоў  арганізавалі яшчэ 
адну выставу, якую так і прадставілі: 
“Вайна і Перамога ў творчасці бела-
рускіх мастакоў ХХ стагоддзя”.

У экспа зіцыі   пра дс т аўлены 
дзясяткі твораў жывапісу, графікі і 
скульптуры, прысвечаных Вялікай 
Айчыннай вайне. Гэта работы маста-
коў — ветэранаў вайны і пасляваен-
нага пакалення: “Партрэт Мікалая Га-
стэлы” Андрэя Бембеля (1905-1986), 
“Абарона Брэсцкай крэпасці” Івана 
Ахрэмчыка (1903-1971),  “Мінск. 
 3 ліпеня 1944 г.” Валянціна Волкава 
(1881-1964), “Партызанская мадонна” 
Міхаіла Савіцкага (1922-2010), “Над 
Прыпяццю” Віктара Грамыкі (1923), 
“Смага” Арлена Кашкурэвіча (1929-
2013), “Нацюрморт з цюльпанамі” 
Леаніда Шчамялёва (1923) ды іншых. 
Асаблівы гонар калекцыі — творы, 
напісаныя непасрэдна падчас вайны. 

Хацелася б асабліва падкрэсліць, 
што экспазіцыя “Вайна і Перамога 
ў творчасці беларускіх мастакоў ХХ 
стагоддзя” — працяглая па часе. Вы-
става, без сумнення, яшчэ прыцягне 
да сябе ўвагу. Бо яна адлюстроўвае 
тую бясстрашнасць, тое самаахвя-
раванне, той подзвіг, якія падарылі 
новаму пакаленню самае каштоўнае, 
што ёсць на гэтай зямлі, — чалавечае 
жыццё. 73 гады аддзяляюць нас ад  
Вялікай Перамогі, але няма ні кроплі 
сумнення ў тым, што ў памяці суча-
снікаў яна застанецца назаўжды.

 Веніямін Міхееў

 п  аКінуць след
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леанід  Шчамялёў. “Першы дзень міру”. 1983


