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ад рэдактара

ВіктАР ХАРкоў

на любы  
густ

 І 
ўсё ж такі, як моцна спорт збліжае людзей. Мяркую 
пра гэта на прыкладзе Алімпійскіх гульняў у Рыа. Які 
эмацыйны ўсплёск, якія сімпатычныя твары: і ў тых, 
хто выступае на Гульнях, і ў тых, хто хвалюецца за 
спартсменаў. Сапраўды, о спорт, ты — свет!

Безумоўна, мы хваляваліся за нашых алімпій-
цаў, жадалі ім перамог. Але не менш захапляліся і 
дасягненнямі іншых спартсменаў. Тых, хто 

паказваў бясспрэчнае майстэрства, хто дэ-
манстраваў нястрымнае імкненне да по-
спеху. Гэта як выступленні любімых 
акцёраў, музычных выканаўцаў 
— не важна, да якіх краін яны 
належаць. Талент, абаянне — 
інтэрнацыянальныя.

Дарэчы, пра спевакоў, а 
дакладней — пра фесты-
валі. Так ужо аб’ектыўна 
складваецца, што Бела-
русь улетку ператвараец-
ца ў сапраўдную фесты-
вальную мекку. І галоўная 
ў гэтым шэрагу падзея 
— міжнародны музычны 
фестываль “Славянскі ба-
зар у Віцебску”. Старажылы 
фэсту, усе як адзін, сёння 
прызнаюцца: чвэрць стагод-
дзя назад ніхто з іх і ўявіць не 
мог, што ціхія фестывальныя 
радасці з часам ператворацца ў вя-
лікую музычна-тэатральную тэрыто-
рыю мастацтва самай высокай пробы. За 
чвэрць стагоддзя “Славянскі базар” не про-
ста мігнуў паспешлівым спалохам у фестывальнай 
ночы постсавецкай прасторы, але і істотна пашырыў свае 
межы. На гасціннай віцебскай зямлі ўжо пабывалі артысты 
з 70 (!) дзяржаў — і  гэта, гавораць у аргкамітэце “Славян-
кі”, далёка не мяжа. Як магнітам Віцебск прыцягвае да сябе 
таленты і паклоннікаў з розных куткоў зямлі. У цяперашні 
Год культуры геаграфія “Славянкі” ўразіла размахам: да нас 
прыехалі госці не толькі з суседніх еўрапейскіх краін — з 
іншых кантынентаў. Такая цікавасць да фестывалю, безу-
моўна, радуе і ўражвае. 

Але ж ёсць яшчэ фестываль “Александрыя збірае сяброў”, 
які прысвечаны традыцыйнаму народнаму святу “Купалле” 
і яго сучаснай інтэрпрэтацыі. Сёння гэтае свята з размахам 
і выдумкай адзначаецца ў беларускіх гарадах, пасёлках і 
вёсках, але больш за ўсё гасцей збіраецца менавіта ў Алек-
сандрыі Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці. 

Ці яшчэ прыклады. Тое, што смех падаўжае жыццё, сёння 
ўжо навукова пацверджаны факт. Але аўцюкоўцы, жыхары 
суседніх вёсак Вялікія і Малыя Аўцюкі, што ў Калінкавіц-
кім раёне на Гомельшчыне, пра гэта даўно ведалі, нават не 
ўдаючыся ў навуковыя даследаванні. Само жыццё даказва-
ла: там, дзе людзі жывуць з усмешкай, з добрым настроем 
на заўтрашні дзень — там і справы ідуць спарней, і людзі 
жывуць лепш, дружней. І, натуральна, даўжэй. Здаўна веда-
лі аўцюкоўцы гэты закон жыцця, але — а гэта ў характары 
палешукоў — да пары да часу ў сакрэце трымалі: а раптам 
ліхі чалавек трапіцца? Датуль, пакуль у іх край журналісцкая 
сцежка не завяла тады яшчэ маладога пісьменніка Уладзімі-
ра Ліпскага, які па справах апынуўся ў Аўцюках. Некалькі 
дзён правёў ён у той памятнай камандзіроўцы, пра жыццё 
аўцюкоўцаў матэрыял збіраючы. Са старшынямі калгасаў 
гутарыў, начаваў у аўцюкоўскіх хатах, да жыцця вяскоўцаў 
прыглядаўся. А жылося, трэба сказаць, у тыя постперабу-

доўныя гады ой як цяжка. Асабліва ў вёсцы — пра 
тое, што можна жыць так заможна, як сёння, 

людзі тады і не марылі нават. Але неяк 
лягчэй за іншых любыя нягоды пера-

носілі — з жартам, з гумарам! На-
зіральны Ліпскі, сам паляшук, 

запісваючы іх жарты і анекдо-
ты, зразумеў, што за простым 

жыццёвым, часам няхай на-
ват і грубаватым гумарком 
аўцюкоўцаў тоіцца нешта 
большае. І прапанаваў: 
“Дарагія мае землякі, 
а ці не падзяліцца нам 
вашым сакрэтам жыцця 
з усімі добрымі людзьмі 
Беларусі? Ці не наладзіць 
нам усебеларускі фесты-

валь нашага, народнага 
гумару?” 

Пры падтрымцы Міні-
стэрства культуры і мясцовых 

органаў улады арганізавалі аўцю-
коўцы ў 1995 годзе Усебеларускі 

фестываль народнага гумару. Ужо 
на першым жа Аўцюкоўскім фестывалі 

ганаровымі гасцямі былі іх калегі па гумары 
габраўцы з Балгарыі і дэлегацыі з Літвы, Украіны! А 

нядаўна адбыўся, стаўшы ўжо традыцыйным, восьмы Рэс-
публіканскі фестываль народнага гумару “Аўцюкі-2016”. Чы-
тайце пра яго матэрыял “І смех там быў, былі і жарты”.

“Вішнёвы фестываль”, што прапісаўся ў невялікім бела-
рускім горадзе Глыбокае, можна назваць даволі маладым. 
Сёлета ён прайшоў толькі ў чацвёрты раз. Аднак і гэтае вя-
сёлае, яркае свята, прысвечанае кісла-салодкай ягадзе, на-
было мноства сяброў, заняло годнае месца ў ліку фестыва-
ляў, якія праводзяцца ў Віцебскай вобласці. Словам, больш 
фестываляў — цікавых, вясёлых, з гумарам. Яны абавязкова 
дапамогуць зрабіць наша жыццё больш разнастайным, ду-
хоўна багацейшым.
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панарама
Сяброў 
знаходзяць  
побач

Вітальд Вашчыкоўскі, Міністр 
замежных спраў Польшчы, 
задаволены прагрэсам адносінаў 
паміж нашымі краінамі

—Нармалізацыя адбываецца ва ўсіх 
сферах супрацоўніцтва — не 

толькі ў сферы палітычных і парла-
менцкіх кантактаў. Зробленая па вы-
ніках варшаўскай сустрэчы кіраўніка 
польскага МЗС з намеснікам Міністра 
замежных спраў Беларусі Аленай Куп-
чынай заява дарагога вартая. Бо наша 
краіна даўно і паслядоўна дабівалася 
ўсталявання не проста раўнапраўных 
партнёрскіх адносінаў з суседзямі, але 



і сапраўднага добрасуседства. Прычым 
ва ўсіх сферах. Польскі дыпламат гаво-
рыць, што пацвярджэннем пацяплення 
ўзаемаадносінаў з’яўляецца ўзмацнен-
не так званага сектаральнага дыялогу. 
Гэта значыць узаемадзеяння, да якога 
далучаныя зацікаўленыя міністэрствы 
дзвюх краін. У сувязі з гэтым цалкам ла-
гічна, што Вітальд Вашчыкоўскі аднавіў 
запрашэнне Міністру замежных спраў 
Беларусі наведаць з візітам Польшчу.

Лагістыка 
прагматычных 
дзеянняў

У беларускім урадзе разглядаюць 
новую дзяржпраграму развіцця 
транзітнага патэнцыялу краіны

У адпаведнасці з праектам праграмы, 
за пяць гадоў варта павялічыць 

даходы ад транзіту да паўтара мільярда 
долараў. Вырашэнне задачы простым не 
будзе. Санкцыйны рэжым паміж Расіяй 
і ЕС адбіўся і на беларускіх даходах ад 
грузаперавозак. Але санкцыі не вечныя. 



Да таго ж праз Беларусь праходзяць два 
транс’еўрапейскія калідоры. Ці спаўна 
выкарыстоўваюцца гэтыя перавагі? 
Замежных перавозчыкаў і гасцей трэба 
абслугоўваць па вышэйшым разрадзе. 
Тут, як у пазле, павінна сысціся ўсё: хут-
кае мытнае афармленне, якасныя дарогі, 
развітая сетка кафэ, гатэляў, станцый 
тэхнічнага абслугоўвання. Асаблівым 
пунктам у праекце праграмы прапісана 
развіццё лагістычных цэнтраў. 

З зімы —  
у палярнае лета

Дзявятая экспедыцыя з Беларусі 
адправіцца ў Антарктыку ў лістападзе

Групу беларускіх навукоўцаў і да-
следчыкаў у складзе шасці чалавек 

ва ўсходнюю Антарктыду даставіць 
судна “Акадэмік Фёдараў”. Плануецца, 
што ўдзельнікі экспедыцыі будуць пра-
 цягваць будаўніцтва аб’ектаў інфра-
структуры беларускай антарктычнай 
станцыі, а таксама займацца сумеснымі 
навуковымі і прыродаахоўнымі праек-
тамі з калегамі з Расіі. Дарэчы, штогод 

 на паўднёвым кантыненце рэалізуецца 
3-4 беларуска-расійскія праекты. Адзін 
з іх — даследаванне атмасферы з выка-
рыстаннем сучаснага абсталявання, у 
тым ліку і нашай вытворчасці. Сёлета ў 
Антарктыду па планах павінен адпра-
віцца супрацоўнік лабараторыі оптыкі 
рассейвальных асяроддзяў Інстытута 
фізікі Нацыянальнай акадэміі навук. 
Ён будзе праводзіць вымярэнні з да-
памогай лідараў і радыёметраў і вы-
вучаць, часцінкі якога памеру і ў якой 
колькасці ёсць у атмасферы. Якраз у 
гэтыя дні прадстаўнікі расійскай дэле-
гацыі абмяркоўваюць з калегамі пра-
граму даследаванняў, удакладняюць 
дэталі экспедыцыі.

Трэнінг  
на сур’ёзную тэму

 Бездакорнаму ў арганізацыйна-
тэхнічным плане правядзенню 
перадвыбарнай кампаніі будзе 
садзейнічаць арыгінальная 
задумка Акадэміі кіравання пры 
Прэзідэнце. На яе базе работнікі 
выканаўчай улады з усіх абласцей 
і спецыялісты-айцішнікі правялі 
высокатэхналагічную дзелавую 
гульню.

Спецыяльна створанае праграмнае 
забеспячэнне дае магчымасць 

мадэляваць больш за 500 сітуацый 
— стандартных і не вельмі, якія мо-
гуць узнікнуць на выбарчым участку. 
Напрыклад, дзяўчына, якая выйшла 
замуж, змяніла прозвішча, а ў спісах 
выбаршчыкаў лічыцца пад раней-
шым. Як у такім выпадку паводзіць 
сябе членам выбарчай камісіі? 

— Адказы на гэтае і мноства ін-
шых пытанняў якраз і прызначаны 
даць наш трэнінг, — гаворыць першы 
прарэктар Акадэміі кіравання пры 
Прэзідэнце Аляксандр Іваноўскі. 
— На ім адпрацоўваюцца рэальныя 
сітуацыі, якія ўзніклі падчас папя-
рэдніх выбарчых кампаній. Прычым 
на ўсіх стадыях — ад фарміравання 
выбаркамаў да дня галасавання і 
працэдуры падліку галасоў. 

Камп’ютарныя дзелавыя трэнінгі 
Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце 
выкарыстоўвае не першы год. Пачаць 
распрацоўку айчынных камп’ютар-
ных мадэлюючых гульняў у галіне 
кіравання і спалучаных сферах тут 
вырашылі яшчэ ў 2010-м. Прычым 
трэнінгі робяцца перанастройваль-
нымі, каб яны адпавядалі рэаліям дня, 
якія імкліва змяняюцца. Таму і цяпе-
рашнюю гульню можна назваць як 
традыцыйнай, так і ўнікальнай. Яна 
ўлічвае нюансы папярэдніх выбарчых 
кампаній і ў той жа час дае адказы на 
пытанні сённяшняга дня. 
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партнёрства

фаніпаль набывае 
еўрапейскую вядомасць
З былога зборачнага цэха СССР Беларусь ператварылася  
ў высокатэхналагічную вытворчую пляцоўку для ўсёй Еўропы. 
Такі асноўны лейтматыў сустрэчы Прэзідэнта з генеральным 
дырэктарам і ўладальнікам швейцарскай кампаніі “Штадлер  
Рэйл Груп” Петэрам Шпулерам. 

У 

2013  г одз е  гэ т ая 
кампанія заключыла 
кантракт з расійскім 
“Аэраэкспрэсам” на 
пастаўку 25 двухпа-
вярховых паяздоў. 
Пабудаваць іх раз-
лічвалі на заводзе ў 

Фаніпалі. На жаль, з-за эканамічнага 
крызісу заказчык змог набыць менш як 
палову ад плануемага — толькі 11 са-
ставаў. Адпаведна парушыліся і планы 
фаніпальскай вытворчасці. Таму закла-
почанасць сітуацыяй, якая склалася, у 
Палацы Незалежнасці была ўзаемнай. 
Аляксандр Лукашэнка сказаў: 

— Ведаю, што ёсць пэўныя пра-
блемы на рынку, на якім вы працу-

еце. Я гатовы абмеркаваць гэтыя 
пытанні. Вы ў нас стварылі амаль 
паўтысячы вельмі высокапрадук-
цыйных працоўных месцаў, займа-
ецеся інавацыямі — гэта, як модна 
сёння гаварыць, у трэндзе. Вы павін-
ны быць упэўнены, што мы гатовыя 
працаваць з вамі і рэалізоўваць усе 
вашы прапановы. 

Гендырэктар “Штадлер Рэйл Груп” 
у дыялогу не абышоў і праблемы: 

— “Аэраэкспрэс” адмовіўся ад 
часткі свайго заказу з-за няздольнас-
ці яго аплаціць. Мы былі вымушаны 
расцягнуць тыя вытворчыя працэсы, 
якія былі ў хаду, каб знайсці іншае 
фінансаванне. Сёння праблема амаль 
вырашана. 

Вось што аб прапановах кампаніі 
Петэр Шпулер расказаў журналістам: 

— Мы праявілі ўласную ініцыя-
тыву і некаторыя заказы, якія пла-
наваліся для заходнееўрапейскіх 
дзяржаў, перанеслі сюды. Адзін такі 
заказ датычыцца дзяржаўных чыгу-
нак Нарвегіі. Акрамя таго, у Фаніпалі 
будзе поўнасцю выконвацца заказ па 
зборцы трамваяў для гарадскіх ліній 
Санкт-Пецярбурга. 

Акрамя таго, на сустрэчы абмяр-
коўвалася магчымасць вытворчасці ў 
Фаніпалі паяздоў для трэцяй лініі Мін-
скага метро. Такіх, якія ўжо працуюць 
у берлінскай падземцы і вось-вось 
выйдуць у тунэлі брытанскага Глазга. 

Уладзімір Хромаў
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новы фармат

камфорт і хуткасць — 
важныя складнікі
Па маршруце з Гомеля ў Мінск пачаў хадзіць новы 
сучасны электрапоезд InterCity. Ён першапачаткова 
разлічаны на перавозку пасажыраў паміж абласнымі 
цэнтрамі і сталіцай. 

 Н
овы фармат паса-
 жырскіх перавозак у 
першую чаргу вызна-
чаюць павышаны кам-
форт і высокія хуткас-
ці. На дарогу InterCity 
трэба ўсяго 2 гадзіны 
59 хвілін (раней яна 

займала на 45 хвілін больш). Сам састаў 
сабраны на заводзе “Штадлер Мінск” у 
Фаніпалі. І хоць пасажырам ужо добра 
знаёмыя новыя электрапаязды “Штад-
лер”, зялёны InterCity вылучаецца. У ім 
больш вагонаў — 7. 382 месцы, прычым 
16 — сапраўдны бізнес-клас, у асобнай 
зоне ў першым вагоне, з куды больш 
зручнымі крэсламі. 

Зрэшты, і астатнія сядзенні пры 
жаданні можна адрэгуляваць пад 
свой густ, а па ўсім саставе даступны 
бясплатны Wi-Fi і забяспечваецца кам-
фортная тэмпература прыкладна ў 22 
градусы. У сярэдзіне поезда — невялікі 
бар з напоямі і лёгкімі закускамі. Такса-
ма бармэн можа прайсціся з каляскай 
па салоне. Ёсць і шматфункцыяналь-
ная зона для людзей з абмежаванымі 
фізічнымі магчымасцямі, а да перона 
з дзвярэй высоўваецца пандус, па якім 
заехаць у поезд можна без старонняй 
дапамогі. Пералічваць тэхналагічныя 
новаўвядзенні можна доўга. Цеплавая 
заслона на ўваходзе, каб салон не аха-
лоджваўся ўзімку. Адчувальная элек-
троніка ў дзвярах, якую нават выстаў-
лены мезенец прымусіць спыніцца. У 
кабіне ж машыністаў — амаль ніякіх 
кнопак, мінімум рычагоў і тры вялікія 

падказвае, што можна зрабіць у та-
кой сітуацыі. Як правіла, дастаткова 
націску адной кнопкі, гэта значыць 
машыніст дае каманду сістэме, каб яна 
ўхіліла няспраўнасць. 

Ні Андрэю, ні памочніку машыні-
ста Дзмітрыю Галубовічу раней не 
даводзілася адкрываць новы маршрут. 
Безумоўна, гэта выклікала пэўнае хва-
ляванне. Але сам поезд для іх ужо не ў 
навінку — брыгада прайшла навучан-
не на заводзе-вытворцы. 

Антон касцюкевіч

маніторы. Інфармацыя пра тэхнічны 
стан поезда, неабходнае абслугоўван-
не аддалена перадаецца спецыялістам 
з сэрвіснага цэнтра. Кіраванне цалкам 
камп’ютарызавана, расказвае машыніст 
электрапоезда Андрэй Бітус: 

— Прыборы кіравання размеш-
чаны так, што я, не робячы ніякіх 
дадатковых рухаў, магу кіраваць і кан-
траляваць работу поезда. Дзякуючы 
сістэме дыягностыкі на маніторы тут 
жа з’яўляецца паведамленне пра лю-
бую няспраўнасць, прычым камп’ютар 

Электрапоезд бізнескласа InterCity пачаў курсіраваць паміж Гомелем і Мінскам
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праекты

Кітайская карпарацыя Citic Group уваходзіць у лік найбуйнейшых бізнес-холдынгаў. Цяпер яна рэалізуе 
па ўсім свеце праекты на 40 мільярдаў долараў, частка гэтых інвестыцый прыпадае на нашу краіну.  
У нас інвестар з Паднябеснай рэалізаваў праект мадэрнізацыі трох цэментавых заводаў,  
цяпер узводзіць аўтазавод “БелДжы” пад Барысавам і рэканструюе Аршанскі льнокамбінат.  
Поспех ранейшых праектаў падбадзёрыў кітайскіх інвестараў: яны згодныя на новыя ўкладанні.  

 П
ра гэта на сустрэчы з Аляксандрам Лу-
кашэнкам гаварыў прэзідэнт Citic Group 
Ван Цзюн.  Аляксандр Лукашэнка ўпэўне-
ны: такія партнёры, як карпарацыя Citic 
Group, ствараюць эканоміку, падмурак 
двухбаковых адносінаў, даюць магчы-
 масць рухацца далей і паглыбляць усеба-
ковае стратэгічнае партнёрства. Прэзі-

дэнт заклікаў кітайскіх партнёраў ставіцца да беларускага 
народа і да нашай краіны як да вельмі блізкай дзяржавы, 
нягледзячы на геаграфічную аддаленасць дзвюх краін. Важ-
на і іншае: каб любы сумесны праект і прадукт ствараліся 
з высокай дабаўленай вартасцю, мінімальнымі выдаткамі і 
выкарыстаннем самых высокіх тэхналогій. 

У нашай краіне кітайскі госць падпісаў шэраг важных 
пагадненняў і мемарандумаў. У прыватнасці, кантракт ге-
неральнага падраду на будаўніцтва завода “Амкадор-Маш”. 
Гаворка ідзе пра стварэнне двух прадпрыемстваў — вы-
творчасці ў Калодзішчах пад Мінскам, дзе будуць збірацца 

тэлескапічныя пагрузчыкі і энерганасычаныя трактары. А 
таксама вытворчасці ў Наваполацку, дзе будзе пабудаваны 
сумесны трактарны завод, на якім плануецца штогод выпу-
скаць да 50 тысяч адзінак тэхнікі. Таксама аб’яўлена  пра 
стварэнне першага беларуска-кітайскага інвестыцыйнага 
фонду, капітал якога на першапачатковым этапе складзе 50 
мільёнаў долараў. Візіт Ван Цзюна супаў па часе са стартам 
яшчэ аднаго важнага праекта Citic Group. На праспекце Пе-
раможцаў у Мінску прайшла цырымонія закладкі капсулы 
ў будаўніцтва новага шматфункцыянальнага дзелавога і гас-
цінічнага комплексу. Кітайская дзяржкарпарацыя выступае 
ў дадзеным выпадку адзіным інвестарам гэтай будоўлі.  

Ван Цзюн адзначыў, што ўсе работы, ажыццёўленыя яго 
кампаніяй па праектах у нашай краіне, выконваюцца даволі 
паспяхова. І кіраўніцтва Citic Group бачыць шырокія маг-
чымасці для развіцця супрацоўніцтва. Заяўлена пра намер 
аказваць садзейнічанне ў пашырэнні партнёрства. Прычым 
не толькі па сваёй лініі, але і дапамагаць у прыцягненні ін-
шых вядучых кітайскіх карпарацый.

кітайскія інвестары 
задаволеныя 
супрацоўніцтвам 
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прыярытэты

бяспека — галоўны фактар
У найноўшай гісторыі ахова дзяржаўных граніц нярэдка 
становіцца галоўным фактарам бяспекі. Таму ўвага да яе 
адпаведная. Прэзідэнт правёў нараду па пытаннях дзейнасці 
органаў пагранічнай службы. Галоўнае пытанне — наколькі 
надзейная наша граніца? 

А
ляксандр Лукашэнка паведаміў прысут-
ным, што па яго даручэнні нядаўна была 
праведзена праверка дзейнасці органаў 
пагранслужбы: 

— Мне былі дакладзены вынікі гэтай 
раптоўнай праверкі. Гутарка павінна 
быць прынцыповай. Тым больш некато-
рыя факты гэтай праверкі мяне сур’ёзна 

насцярожваюць. Ёсць глыбокае незадавальненне станам 
асобных напрамкаў у дзейнасці Дзяржпагранкамітэта. 

Галоўнай мэтай нарады былі не “аргвысновы”, а аналіз 
абстаноўкі і шляхі павышэння эфектыўнасці службы. Гэта 
дакладна абазначыў Прэзідэнт: 

— Пытанне не ў тым, каб падзякаваць або пакараць. Яно 
заключаецца ў тым, каб пасля гэтага было лепш на граніцы. 
А ў тым, што будзе лепш, я не сумняваюся. 

Як расказаў журналістам па выніках нарады Дзярж-
сакратар Савета Бяспекі Станіслаў Зась, Прэзідэнтам былі 
дадзены канкрэтныя даручэнні. Як практычнага характару, 
так і больш глабальныя: 

— Неабходна ўдасканальваць работу тых ваеннаслужач-
ых, хто працуе ў пунктах пропуску. Павышаць эфектыў-
 насць узаемадзеяння пагранічнікаў з  насельніцтвам, якое 
пражывае ў пагранзоне. Cамае галоўнае — кіраўніцтвам 
Дзяржпагранкамітэта павінна быць праведзена ацэнка 
прыярытэтаў работы ведамства. Каб было дакладнае ра-
зуменне таго, ад якіх пагроз яны абараняюць нашу краіну. 
Прыярытэты на сёння — антытэрор і эканамічная бяспека. 

Арганізацыйныя і тэхнічныя магчымасці для выканан-
ня даручэнняў Прэзідэнта ёсць, лічыць старшыня Дзяржпа-
гранкамітэта Леанід Мальцаў: 

— Працавалі і будзем працягваць работу ў гэтым на-
прамку. Неабходны аналіз новых рызык, выклікаў і пагроз. І 
адаптацыя да іх усёй сістэмы нацыянальнай бяспекі. Для гэ-
тага многае робіцца. Адзін прыклад: распрацаваны айчынны 
сігналізацыйны комплекс хуткага разгортвання “Павук”, які 
рэагуе не толькі на чалавека або звера, але і на самалёт ці вер-
талёт на вышыні да 1000 метраў. А менавіта малыя вышыні 
заўсёды былі самымі праблемнымі пры ахове граніцы. 

І яшчэ. Праверкі падраздзяленняў пагранвойск будуць 
працягнуты і ў далейшым. Раптоўныя, а таму прынцыпо-
выя і максімальна эфектыўныя. 

Максім Восіпаў

Нядаўна ў Беларусі ўступіла ў сілу новая Ваен-
 ная дактрына. Прыняцце дакумента было вы-
клікана зменамі ваенна-палітычнай абстаноўкі ў 
свеце, а таксама сучаснымі тэндэнцыямі развіцця 
беларускай дзяржавы. 



тым часам
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кодэкс

Прыняты Палатай прадстаўнікоў і адобраны Саветам 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Кодэкс Рэспублікі Беларусь 
аб культуры 25 ліпеня падпісаў кіраўнік дзяржавы. Беларусь 
з’яўляецца піянерам у такой справе: Кодэкс аб культуры 
распрацаваны ўпершыню і не мае аналагаў на постсавецкай 
прасторы.

Чым і каму цікавы 
гэты дакумент і якія 
навацыі ён прынясе

 Кодэкс аб культуры распрацаваны 
ўпершыню і не мае аналагаў на пост-
савецкай прасторы. Чым выклікана 
неабходнасць яго стварэння? 

Варта мець на ўвазе, што ў  Беларусі 
адносіны ў сферы культуры рэгулююц-
ца немалой колькасцю нарматыўных 
прававых актаў рознай юрыдычнай 
сілы, што стварае цяжкасці іх прымя-
нення. Пры гэтым нарматыўныя пра-
вавыя акты дзейнічаюць працяглы пе-

рыяд часу, носяць устойлівы характар 
і апрабаваныя на практыцы. Беларусь 
назапасіла дастатковую нарматыўную 
прававую базу, склалася магчымасць 
вылучэння абагульняючых нормаў, што 
стварыла ўмовы для кадыфікацыі зака-
надаўства аб культуры. З’яўленне такога 
кодэкса — своеасаблівы вынік працэсу 
фарміравання нацыянальнага закана-
даўства ў сферы культуры. Акрамя таго, 
дакумент працягвае традыцыі Статута 
Вялікага Княства Літоўскага (ён напі-
саны на беларускай мове) і традыцыю 
кодэкснага мыслення, якое характэрна 
для беларускай правазнаўчай практыкі. 

якія дакументы леглі 
ў аснову кодэкса 
аб культуры 

Звод заканадаўчых актаў не стаў про-
стым зборам дзеючых цяпер нормаў. Ён 
аб’яднаў каля 60 нарматыўных прававых 
актаў рознай юрыдычнай сілы, з іх 7 за-
конаў, 4 указы Прэзідэнта Беларусі, каля 
20 пастаноў Урада і 30 нарматыўных 
прававых актаў Міністэрства культуры. 
У прыватнасці, кодэкс грунтуецца на 
дзеючых у цяперашні час нормах законаў 
“Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь”, 
“Аб бiблiятэчнай справе ў Рэспублiцы 
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кодэкс

Беларусь”, “Аб народным мастацтве, 
народных промыслах (рамёствах) у Рэс-
публiцы Беларусь”, “Аб творчых саюзах i 
творчых работнiках”, “Аб кінематаграфіі 
ў Рэспубліцы Беларусь”, “Аб музеях i 
Музейным фондзе Рэспублiкi Беларусь”, 
“Аб ахове гiстарычна-культурнай спад-
чыны Рэспублiкi Беларусь”. Усе дзеючыя 
нормы былі прарэвізаваныя, праана-
лізаваны замежны досвед. У выніку ў 
дакумент увайшлі нормы, якія знайшлі 
прымяненне на практыцы і носяць ста-
більны характар. 

якая структура 
“бібліі” аб культуры

 Дакумент аб’ёмам большым за 200 
старонак уключае агульную і асаблівую 
часткі, складаецца з 5 раздзелаў (“Ас-
новы прававога рэгулявання ў сферы 
культуры”, “Суб’екты культурнай 
дзейнасці”, “Культурныя каштоўнасці”, 
“Культурная дзейнасць” і заключныя 
палажэнні) і 257 артыкулаў. Прадмет 
прававога рэгулявання кодэкса — гра-
мадскія адносіны, якія ўзнікаюць пры 
стварэнні, ахове, карыстанні, распаў-
сюджванні і вяртанні культурных 
каштоўнасцяў, а таксама прававыя, 
эканамічныя, сацыяльныя і арганіза-
цыйныя асновы дзяржпалітыкі ў сферы 
культуры. У дакуменце аформлена пра-
вавое рэгуляванне па ўсіх напрамках, 
у прыватнасці, па бібліятэчнай справе, 
творчых калектывах, кінематаграфіі. 
Рэвалюцыйных змен кодэкс не нясе, ад-
нак змяшчае навацыі, якія ўдасканаль-
ваюць адносіны ў сферы культуры. У 
цэлым дакумент сістэмна і комплексна 
рэгулюе адносіны ў сферы культуры. 
Якія навацыі прыўнясе Кодэкс аб куль-
туры ў жыццё асобна ўзятай творчай 
асобы? Распрацоўшчыкі своеасаблівай 
канстытуцыі ў сферы культуры не раз 
адзначалі, што кодэкс з’яўляецца не ка-

бінетным, а жывым дакументам, да яко-
га змогуць звяртацца не толькі людзі, 
чыя дзейнасць мае дачыненне да сферы 
культуры, але і радавыя грамадзяне, 
паколькі ён з’яўляецца зборам правоў 
і абавязкаў і для гледачоў, і для навед-
вальнікаў музеяў, і для чытачоў. Усяго 
больш за 60 навацый уключана ў Кодэкс 
аб культуры. Так, пашырана кола асоб, 
якія належаць да суб’ектаў культурнай 
дзейнасці. Гэта не толькі грамадзяне 
(у тым ліку работнікі культуры і твор-
чыя работнікі), калектывы мастацкай 

творчасці, творчыя саюзы і арганізацыі 
культуры, але таксама спонсары і мец-
энаты культуры, установы адукацыі, 
навуковыя ды іншыя арганізацыі і 
падраздзяленні юрыдычных асоб, якія 
ажыццяўляюць культурную дзейнасць. 
Кодэкс замацоўвае асноўныя напрамкі 
супрацоўніцтва ў сферы культуры 
дзяржорганаў з камерцыйнымі арга-
нізацыямі ды індывідуальнымі прад-
прымальнікамі і дзяржаўныя меры па 
ажыццяўленні такога супрацоўніцтва. 
Асобнымі суб’ектамі культурнай дзей-
насці ў дакуменце абазначаны спонсары, 
а таксама мецэнаты культуры. Навацыі 
закранулі ўдасканаленне механізмаў 
узаемадзеяння з беларусамі замежжа,  
гэта значыць абазначаны меры па іх пад-
трымцы ў сферы культуры. Спрошчаны 
парадак пацвярджэння статусу творча-
га работніка, паводле якога статус можа 
пацвярджаць творчы саюз адпаведнага 
профілю незалежна ад таго, з’яўляецца 
творчы работнік членам гэтага саюза 
ці не. Унесены змены ў сферу народнай 
творчасці. У адрозненне ад дзеючага за-
кона аб народнай творчасці, народных 
промыслах да вырабаў народных ма-
стацкіх рамёстваў можа быць аднесена 
прадукцыя не толькі індывідуальных 
прадпрымальнікаў, рамеснікаў і аргані-
зацый народных мастацкіх рамёстваў, 

але і іншых юрыдычных асоб, і ім так-
сама можа аказвацца падтрымка. Даку-
мент змяшчае шэраг навацый па тэме 
гістарычна-культурных каштоўнасцяў. 
У прыватнасці, удакладнены і значна 
скарочаны пералік крытэрыяў для на-
дання статусу гістарычна-культурнай 
каштоўнасці. Абазначаны і парадак 
правядзення археалагічных даследа-
ванняў. Даследаванні, у тым ліку пошук 
археалагічных аб’ектаў і артэфактаў, 
праводзяць навуковыя арганізацыі ці 
музеі, якія маюць дазвол Нацыяналь-
най акадэміі навук Беларусі. Дазвол вы-
даецца грамадзянам, якія працуюць на 
падставе працоўнага дагавора ці грама-
дзянска-прававога дагавора ў навуковай 
арганізацыі або музеі. Тым самым будзе 
папярэджана дзейнасць чорных капаль-
нікаў, якія сваімі дзеяннямі руйнуюць 
культурны пласт і пазбаўляюць маг-
чымасці папаўнення музейных фондаў 
археалагічнымі артэфактамі, а таксама 
абцяжарваюць правядзенне навуковых 
даследаванняў. У дакуменце ўпершыню 
прапісана, што прафесійна і выпадкова 
выяўленыя археалагічныя артэфакты 
падлягаюць перадачы ў дзяржулас-
 насць. У параўнанні з дзеючым законам 
аб музеях і музейным фондзе прадугле-
джаны больш сур’ёзныя патрабаванні 
да стварэння музеяў, спрашчаецца па-
радак стварэння музеяў-запаведнікаў і 
музеяў пад адкрытым небам. Шмат на-
вацый датычыцца арганізацыі канцэрт-
най дзейнасці. Кодэкс адкарэкціраваў 
тэрміны і ўмовы вяртання ўваходных 
білетаў на культурна-відовішчныя ме-
рапрыемствы. Прадугледжаны тэрмін, 
у які арганізатар мае права адмовіцца ад 
правядзення культурна-відовішчнага 
мерапрыемства, прапісана магчымасць 
вяртання ўваходных білетаў у выпадку 
змены складу ўдзельнікаў культурна-
відовішчных мерапрыемстваў і г. д. 
Асобны артыкул Кодэкса аб культуры 
прысвечаны парадку правядзення ды-
скатэк.

калі ўступіць у сілу 
кодэкс аб культуры

“Канстытуцыя” ў сферы культуры 
пачне дзейнічаць праз шэсць месяцаў 
пасля афіцыйнага апублікавання. Раней 
прадстаўнікі Міністэрства культуры 
Беларусі агучвалі меркаванні, што дзей-
нічаць збор нарматыўных актаў аб куль-
туры пачне ў Год культуры, якім аб’яўле-
ны гэты год. Альбо ў пачатку 2017-га.

Веніямін Міхееў

Кодэкс аб’яднаў каля 60 нарматыўных 
прававых актаў рознай юрыдычнай 
сілы, з іх 7 законаў, 4 указы Прэзідэнта 
Беларусі, каля 20 пастаноў Урада  
і 30 нарматыўных прававых актаў 
Міністэрства культуры
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абнаўленне

аперацыя “д”

 Н
а наіўнае пытанне, 
навошта наогул па-
трэбна дэнамінацыя, 
адказ знаходзіцца 
лёгка. Плюсаў у гэ-
тай працэдуры для 
нацыянальнай эка-
номікі нямала. Самы 

галоўны — гэта, напэўна, удасканален-
не грашовага абарачэння. Пасля 1 лі-
пеня грашовай наяўнасці ў нас у краіне 
паступова будзе станавіцца менш і яе 
змогуць прасцей лічыць. 

У Нацбанку ў ліку пераваг грашо-
вай рэформы называюць і такі фак-
тар, як падтрыманне аптымальнай 
купюрнай будовы грашовай масы. 
Раней у нас крок быў такі — 1-5-10, 
а ў грашовых знаках узору 2009 года 
ён зусім іншы: 1-2-5. Такая мадэль, у 
прыватнасці, паспяхова выкарыстоў-
ваецца Еўрасаюзам у наяўна-грашо-
вым абарачэнні.

Але самы галоўны плюс у дэнамі-
нацыі для дзяржавы — гэта значнае 
скарачэнне расходаў на абслугоўван-

не наяўнага грашовага абарачэння. 
Справа ў тым, што банкноты ў пра-
 цэсе наяўна-грашовага абарачэння 
паступова зношваюцца, і Нацбанк 
рэгулярна іх знішчае, узамен друкую-
чы новыя. Купюры маленькіх намі-
налаў (100, 500 рублёў) зношваюцца 
хутчэй за буйныя. Напрыклад, тэр-
мін зносу 100- і 500-рублёвак — усяго 
каля паўгода. Пасля таго як у наша 
жыццё ўвойдуць манеты, расходы на 
друк дробных грошай скароцяцца ў 
дзясяткі разоў. 

Дэнамінацыю ў Нацбанку называюць працэдурай чыста 
тэхнічнай. І варта прызнаць, так яно і ёсць: дзяржава проста 
мяняе грошы — выводзіць з абарачэння старыя банкноты, 
уводзіць новыя. Праз некалькі месяцаў пра тое, што мы 
зусім нядаўна пры разліку выкарыстоўвалі купюры з вялікай 
колькасцю нулёў, многія з нас ужо і не ўспомняць. Тым не 
менш на першым этапе пасля абнаўлення грашовага рада 
складанасцяў пазбегнуць наўрад ці ўдасца. Бо нават у тэхнічных 
працэдурах роля чалавечага фактару можа быць вялікая. 
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абнаўленне

дзе старыя купюры 
абмяняць на новыя? 

Д э н а м і н а ц ы я  п а ч а л а с я 
1 ліпеня ў суадносінах 10000 да 1. 
Старыя і новыя грашовыя знакі 
будуць знаходзіцца паралельна 
ў абарачэнні да канца 2016 года. 
Старыя банкноты будуць лічыц-
ца несапраўднымі толькі з 2022 
года. Пры гэтым з 1 студзеня 
2017 года па 31 снежня 2019 года 
купюры старога ўзору можна бу-
дзе абмяняць у любым банку 
краіны. У наступныя два 
гады — толькі ў Нацбанку 
(ці яго абласных упраў-
леннях). Пры гэтым трэба 
памятаць, што,  калі 
вы захочаце абмя-
няць суму, якая роў-
ная або перавы-
шае 1000 базавых 
велічынь, давя-
 дзецца паказаць 
пашпарт.



дарэчы

дэнамінацыя ў ссср  
і беларусі: калі і як гэта было

1947 год. Была скасавана картачная сістэма ваен-
нага часу і ажыццёўлены абмен казначэйскіх 

білетаў у прапорцыі 10:1 на новыя білеты. Ашчадныя касы 
мянялі да 3000 рублёў па спецыяльным ільготным курсе 
адзін да аднаго, а больш сур’ёзныя сумы — з паніжальным 
каэфіцыентам. Старыя банкноты страчвалі вартасць 
пасля 29 снежня (пачаткам тэрміну канвертацыі было 16 
снежня), а манет абмен зусім не закрануў.

1961 год. У гэты перыяд адбываўся абмен дзесяць 
да аднаго. Для манет па 1, 2, 3 капейкі нічога 

не змянілася — яны засталіся ў абарачэнні. Атрымліва-
ецца, што за 13 гадоў кошт медзякоў вырас у сто разоў. 
Абмен манет па 5 і 10, 15 і 20 капеек ажыццяўляўся як для 
папяровых грошай. Амерыканскі долар да гэтай рэформы 
каштаваў 4 рублі, пасля — 90 капеек.

1991 год. У гэтым годзе мянялі 100-і 50-рублёвыя 
купюры з прычыны “барацьбы з непрацоўны-

мі даходамі насельніцтва і фальшывымі грашыма”. Такая 
была афіцыйная версія, зрэшты, так званая “Паўлаўская” 
рэформа, ініцыяваная міністрам фінансаў Валянцінам 
Паўлавым, мела ў сваёй аснове больш прагматычную мэту 

— прыпыніць разрыў, які намеціўся паміж самымі бага-
тымі і самымі беднымі слаямі насельніцтва. Абмежаванні 
пры абмене ў 1991 годзе былі проста бесчалавечныя: маг-
чымасць абмену 1 тысячы рублёў на аднаго грамадзяніна 
існавала толькі на працягу трох дзён — 23-25 студзеня. 
Было абмежавана таксама і зняцце наяўных грошай у Аш-
чадбанку — максімум 500 рублёў на грамадзяніна ў месяц.

1994 год. У далёкім 1992 годзе ў Беларусі з’явіліся 
новыя грошы — усім вядомыя “зайчыкі”, 

“вавёрачкі”, “бабры”, “рысі”, “ваўкі”, “зубры”… Праўда, 
пакуль новыя купюры друкаваліся, інфляцыя рабіла сваю 
чорную справу. У выніку цэны моцна выраслі, і намінал 
новых банкнот таксама вырашылі павялічыць, мысленна 
дадаўшы адзін нуль да лічбы на банкноце. Напрыклад, зна-
каміты “зайчык”, на якім значылася лічба “1 рубель”, на 
практыцы прымаўся не за рубель, а за дзясятку. У выніку 
ў 1994 годзе з купюр прыбралі адзін нуль (якога там, па 
сутнасці, ніколі і не было) і адпаведным чынам пералічылі 
цэны на тавары і паслугі.

2000 год. Інфляцыя пасля папярэдняга “адразання” 
нулёў нікуды не дзелася. Усяго праз пяць гадоў 

беларусы сталі мільянерамі — да 1999 года ў абарачэнні 
ўжо знаходзілася купюра наміналам 5 мільёнаў рублёў. Было 
прынята рашэнне аб другой дэнамінацыі, і ў 2000 год краіна 
ўвайшла з новымі грашыма, пазбаўленымі яшчэ трох нулёў.

старонкі гісторыі

— Самы галоўны месэдж дзяр-
жавы, якая распачала дэнамінацыю, 
— гэта тое, што цэны ў нас на спа-
 жывецкім рынку больш не будуць рас-
ці такімі тэмпамі, як у мінулыя гады, 
— запэўнівае прафесар эканамічнага 
факультэта БДУ Міхаіл Кавалёў. — У 
ідэале гадавы рост інфляцыі пры па-
добных рэформах павінен складаць 
3-5 працэнтаў, у нас пакуль крыху 
больш, але цалкам відавочна, што 
ў наступныя некалькі гадоў гэтаму 
паказчыку нададуць нямала ўвагі. 
Важнае пытанне, што першасна, а што 
— другасна. У Нацбанку, да прыкладу, 
лічаць: абнаўленне грашовых знакаў 
запаволіць рост інфляцыі. Паводле 
прагнозаў ведамства, да 2020 года яна 
складзе 5 працэнтаў, у той час як цяпер 
— каля 12 працэнтаў.

З калегам згодны і член Пастаяннай 
камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацы-
янальнага сходу Валерый Барадзеня. 
Паводле яго пераканання, час для пра-
вядзення дэнамінацыі быў выбраны 
ідэальны.

— Дэнамінацыю, як нядаўна 
прызналі ў Нацбанку, хацелі правесці 

яшчэ ў 2009 годзе, але крызіс 2008-га 
перакрэсліў гэтыя планы. Потым былі 
некалькі гадоў скакання эканомікі “з 
горкі на горку”, і вось цяпер, калі інфля-
цыя сапраўды зніжаецца і паралельна 
ў краіне аптымізуецца антыманаполь-
нае заканадаўства, надыходзіць час 
дзейнічаць. Так, з грашовай рэформай 
адбываецца акругленне цэннікаў, якое, 
дарэчы, можа здарыцца як у большы 
бок, так і ў меншы. Але на гэты конт 
нядаўна даволі жорстка выказаўся 
Прэзідэнт, заявіўшы, што за ростам 
цэн дзяржава будзе пільна сачыць.

Якія нюансы можа прынесці з 
сабою дэнамінацыя? Непазбежнымі 
акажуцца чэргі ў магазінах, установах, 
якія аказваюць бытавыя паслугі, да кас 
і кіёскаў, у якіх прадаюць праязныя 
дакументы. Могуць актывізавацца 
ашуканцы. Так што грошы ў прыват-
ных асоб лепш не абменьваць, а да раз-
лікаў па паслугах і таварах паставіцца 
ўважлівей. Хоць у дадзеным выпадку 
заклік Нацыянальнага банка аб тым, 
што свае грошы лепш ведаць “у твар”, 
гучыць як ніколі актуальна.

Аляксандр Бянькоўскі 

11Беларусь.BelaruS   жнівень   2016



інавацыі

“хУткУю дапамогУ” 
выкліча святлафор

Як называецца прыбор,  
які рэгулюе рух на дарогах, 
фіксуе на камеру ўсе 
дэталі гэтага руху,  
мае сувязь з дыспетча-
рам, аўтаінспекцыяй 
і “хуткай дапамогай”? 
Святлафор? Адгадалі,  
але толькі часткова. Таму што 
такіх святлафораў пакуль 
няма. Але могуць хутка 
з’явіцца. У іх распрацоўцы 
ўдзельнічаюць спецыялісты 
Расіі і Беларусі. У Пецярбурзе 
— гэта ААТ “Авангард” і НВА  
па перапрацоўцы пластмас. 

 У 
НВА з беларускімі кале-
гамі знаёмыя з савецкіх 
часоў, калі пастаўлялі 
камплектуючыя для 
знакамітых “БелАЗаў”. 
Аднавіць кантакты 
ўдалося толькі 7 гадоў 
назад дзякуючы Са-

вету дзелавога супрацоўніцтва Пецяр-
бурга і Беларусі. Збіраецца ён штогод, па 
чарзе ў Мінску і Піцеры. 

На трох папярэдніх пасяджэннях 
савета акцэнт быў зроблены на развіцці 
навукова-тэхнічнай і інавацыйнай сфер. 
Для НВА па перапрацоўцы пластмас гэта 
стала, можна сказаць, прарывам. Там да 
таго часу ўжо меліся ўласныя інавацый-
ныя напрацоўкі. Але каб развіваць на 
іх аснове вытворчасць, патрэбны былі 
партнёры, кааперацыя з якімі спрыяла б 
выхаду на больш высокі ўзровень. 

— З Аб’яднаным інстытутам ма-
 шынабудавання НАН Беларусі мы 
распрацавалі і стварылі абсталяванне 
для плазменнага напылення звышвысо-
камалекулярнага поліэтылену, — гаво-
рыць дырэктар НВА Сяргей Цыбукоў. 

— Не сакрэт, што шкода ад аварый рэ-
зервуараў і трубаправодаў у выніку ка-
розіі прыкметна перавышае затраты на 
іх узвядзенне. Спосабы засцярогі такога 
абсталявання, якія выкарыстоўваюц-
ца сёння, недастаткова эфектыўныя і 
вельмі затратныя. А дзякуючы прапа-
наванай намі з беларусамі інавацыйнай 
тэхналогіі якасць антыкаразійнай за-
сцярогі энергаабсталявання, ёмістнага 
хімічнага абсталявання, трубаправодаў 
прыкметна павышаецца, а з ёй і тэрмін 
іх эксплуатацыі. 

За першым крокам быў адразу і другі. 
У Баранавіцкага станкабудаўнічага заво-
да, дакладней, у яго філіяла ЗАТ “Атлант”, 
каманда дырэктара Цыбукова набыла 
тэрмапластаўтамат — станок для адліву 
пластмасавых вырабаў з зададзенымі 
ўласцівасцямі. Мінулым летам ён быў 
прадстаўлены піцерскім НВА на выставе 
“Расійскі прамысловец” і выклікаў са-
праўдны фурор. Многія не верылі, што 
ў Беларусі могуць рабіць абсталяванне, 
якое не саступае заходнееўрапейскім 
аналагам. Прасілі нават зняць панэлі, каб 
пераканацца: гэта не муляж. 

Дарэчы, беларусы — адзіныя на пост-
савецкай прасторы, хто робіць гэтыя 
ўнікальныя станкі. Для праграмы імпар-
тазамяшчэння ў Расіі гэта вельмі акту-
альна. Кіраўніцтва баранавіцкага завода 
ўжо зрабіла прапанову пецярбургскаму 
НВА аб доўгатэрміновым кантракце. Той 
плануе адкрыццё дэманстрацыйнай пля-
цоўкі, сэрвіснага абслугоўвання і склада 
запасных частак на тэрыторыі пецяр-
бургскага прадпрыемства з перспекты-
вай поўнай зборкі тэрмапластаўтамата. 
А таксама стварэнне сумеснага расійска-
беларускага навучальнага цэнтра для 
падрыхтоўкі спецыялістаў. 

Першая група будучых аператараў, 
мантажнікаў, наладчыкаў і ліцейшчы-
каў ужо прайшла навучанне ў новым 
цэнтры. У праграме — двухтыднёвы 
тэарэтычны курс і месячная практыка. 
З’явяцца дзякуючы цэнтру і спецыя-
лісты новага профілю — наладчыкі-
механікі машын і аўтаматычных ліній 
па вытворчасці вырабаў з пластмас. 
Гэта будуць універсальныя майстры, 
якія валодаюць некалькімі сумежнымі 
прафесіямі. Ужо ў бліжэйшай будучыні 
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новая прафесія можа стаць адной з са-
мых запатрабаваных у нашых краінах, 
а магчыма, і на ўсёй прасторы Еўразій-
скага саюза, актыўнымі членамі яко-
га, а ў чымсьці і заканадаўцамі мод, 
з’яўляюцца Беларусь і Расія. 

У чым менавіта? Ды хоць бы ў 
вытворчасці кампазіцыйных матэ-
рыялаў і вырабаў з іх. Яскравы таму 
прыклад — корпус з палімераў для 
святлафораў і семафораў. Стандартны 
семафор, які спакон веку выкарыстоў-
ваецца, у прыватнасці, на чыгуначным 
транспарце, мае чыгунны або металічны 
корпус. Важыць разам з асвятляльным 
прыборам прыкладна 13,5 кг. Можна ўя-
віць, як нялёгка дэманціраваць або, на-
адварот, манціраваць яго, ды яшчэ калі 
размяшчаецца ён высока над зямлёй. 
Акрамя гэтага яго неабходна рэгулярна 
фарбаваць — каб не ржавеў, не выгараў, 
застаючыся, як гэта патрэбна, чорным. 
Не гаворачы ўжо пра вібрацыю пры 
праходжанні цягнікоў, якая прыкметна 
скарачае тэрмін эксплуатацыі спецыялі-
заванага асвятляльнага прыбора. Палі-
мерны ж яго аналаг і лёгкі, і даўгавечны. 
На піцерскім НВА палімерныя карпусы 
выпускаюць як стандартных памераў, 
так і паменшаных. 

— Цяпер задача ў тым, каб абста-
ляваць іх святлодыёднымі лямпамі, 
— гаворыць Сяргей Цыбукоў. — Тым 
больш што ў Беларусі стварэннем свят-
лодыёдных прыбораў займаюцца даўно 
і вельмі паспяхова. І ў гэтым сэнсе за-
мена імпартных элементаў “матчасткі” 
ў святлафорах, пражэктарах, семафо-
рах на беларускія была б і лагічнай, 
і правільнай. Я размаўляў пра гэта з 
вядомым фізікам, намеснікам старшы-
ні прэзідыума НАН Беларусі Сяргеем 
Кіліным. Яму ідэя спадабалася. Абяцаў 
абмеркаваць яе ў дэталях са сваімі ка-
легамі па акадэміі, дапамагчы. Дарэчы, 
з Сяргеем Якаўлевічам мы пазнаёміліся 
на юбілеі акадэміка Жарэса Алфёрава. 
Жарэс Іванавіч зацікавіўся, захацеў 
даведацца пра падрабязнасці, а даве-
даўшыся, падтрымаў прапанову. 

Цяпер патрэбна адпаведная прагра-
ма з падрабязным выкладам не толькі 
плануемага працэсу вытворчасці, яго 
ўдзельнікаў, неабходнага фінансавання 
і тэрмінаў выканання, але і рэалізацыі 
канчатковага прадукту. Ужо сёння 
зразумела, што выкарыстанне шмат-
профільных палімерна-святлодыёдных 
прыбораў практычна не абмежаванае. 

Вольга карнеева

тэхналогія 
партнёрства
Беларусь і Расія плануюць арганізаваць сумесны 
інжынірынгавы цэнтр па станкабудаванні. Рашэнне аб яго 
стварэнні прынята на калегіі міністэрстваў прамысловасці  
дзвюх краін. Як сёння супрацоўнічаюць станкабудаўнікі?  
Адказ наш карэспандэнт шукаў разам са старшынёй праўлення 
Таварыства з абмежаванай адказнасцю “Віцебскі завод “СТР” 
Леанідам Крывашэем. 

 15 
гадоў назад па рашэн-
ні Мінпрама Беларусі 
быў створаны завод 
“Станкарамонт”, за-
снавальнікамі якога 

выступілі 17 дзяржаўных прадпры-
емстваў. Меркавалася, што “Стан-
карамонт” з яго высокакваліфікава-
нымі інжынерамі і канструктарамі 
зоймецца капітальным рамонтам і 
мадэрнізацыяй даволі пазношанага 
парку абсталявання. Тады на старыя 
станкі сталі ўстанаўліваць новыя 
прывады і сістэмы ЛПК. У 2006-м для 
большай зручнасці работы з расіяна-
мі на базе “Станкарамонту” адкрыўся 
завод “СТР”. З 2011 года ён уваходзіць 
у склад нямецкай групы кампаній і 
сёння выкарыстоўвае самыя суча-
сныя сістэмы ЛПК. Віцябляне пачалі 
выпускаць высокапрадукцыйныя ап-
рацоўчыя цэнтры, аналагаў якім няма 
ў Беларусі і Расіі. На іх любую дэталь 
ад пачатку да канца можна зрабіць 
з мінімальным удзелам токараў або 
фрэзероўшчыкаў. Дастаткова, каб за-
данне ў сістэму ЛПК увёў аператар. 

Па просьбе Санкт-Пецярбургскага 
ЦНДІ тэхналогіі суднабудавання і суд-
нарамонту канструктары завода “СТР” 

распрацавалі 9 мадэляў станкоў для 
гэтай галіны. Іх вырабілі і пастаўлялі 
на Балтыйскі завод, Адміралцейскія і 
Паўночныя верфі, калінінградскі завод 
“Бурштын”. Аднак у канцы 2014 года 
віцябляне даведаліся, што як прадстаў-
нікі іншай дзяржавы не могуць удзель-
нічаць у тэндарах, якія праводзяцца 
расійскай “абаронкай”. Каб не страціць 
рынак і наладжаныя сувязі, расказаў 
Леанід Крывашэй, завод “СТР” паста-
раўся ўвайсці ў станкабудаўнічы кла-
стар Чэлябінскай вобласці: 

— У рэгіёна магутны машынабу-
даўнічы патэнцыял. Што ж датычыц-
ца кластара, то ён размяшчаецца на 
тэрыторыі апераджальнага развіцця. 
Займаецца праектам губернатар во-
бласці Барыс Дуброўскі, які з вялікай 
павагай адносіцца да беларускіх тра-
дыцый станкабудавання. 

Віцябляне ўжо пабывалі ў Чэля-
бінску. За горадам ім выдзелілі ўча-
стак у чатыры гектары, дзе разам з 
двума расійскімі партнёрамі яны па-
вінны ўзвесці сучасны станкабудаў-
нічы завод. Першы крок зроблены 
— у Расіі зарэгістравана прадпрыем-
ства “СТР-Тернадо”. 

Павел Немаляеў

Б
ел

ТА

У лабараторыі электронікі і наладкі Віцебскага завода “СТР”
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святло надзеі
Студэнт чацвёртага курса мінскага філіяла Расійскага дзяржаўнага сацыяльнага ўніверсітэта 
Жэня Зелянкевіч праз паўгода стане дыпламаваным спецыялістам па сацыяльнай 
рабоце. Хлопец плануе працаваць у некамерцыйнай арганізацыі, а цікавасць да справы 
падагрэла практыка ў гэтай сферы — ад супрацоўніцтва з грамадскім аб’яднаннем 
“Пазітыўны рух” да сацыяльнага праекта па ўпрыгожванні сцен у дзіцячай інфекцыйнай 
бальніцы. Выбар прафесіі быў сур’ёзным і абдуманым, бо малады чалавек не па чутках 
ведае, як няпроста тым, у каго сур’ёзныя праблемы са здароўем. Сам Жэня невідушчы,  
але гэта не перашкаджае яму жыць поўным жыццём і на выдатна здаваць экзамены ў ВНУ. 

С
тудэнтаў, якія жывуць навобмацак, у 
філіяле РДСУ чацвёра, і яны хутка ста-
новяцца часткай калектыву, у тым ліку 
таму, што іх не вылучаюць у асобную 
групу. Ды і самі невідушчыя студэнты 
супраць прывілеяў. Вось на другім кур-
се на псіхолага вучыцца Маша Рудко, 
актыўнасці якой можна пазайздросціць. 
Невідушчая дзяўчына сама ездзіць на 

заняткі трамваем, спрытна бегае па лесвіцах універсітэта, а 
пасля пар удзяляе час шашкам, шахматам, настольнаму тэ-

нісу і плаванню. Свае навыкі арыентавання Маша атрымала 
ў Курскім музычным каледжы, дзе асвоіла фартэпіяна: 

— Іншая краіна, побач няма нікога з блізкіх, да гэтага 
давялося хутка прыстасоўвацца і стаць больш самастой-
най. Пасля заканчэння каледжа дадому вярнулася ў канцы 
чэрвеня, калі ўступныя экзамены ў беларускіх універсітэтах 
ужо скончыліся. А ў філіяле расійскай ВНУ якраз паспела 
здаць пры дапамозе шрыфта Брайля пераказ па рускай 
мове, біялогію і матэматыку. 

Маша ўжо праходзіла практыку на базе тэрытарыяль-
нага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання і ў прафесіі не рас-
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чаравалася, таму цяпер спрабуе знайсці сваю нішу. А яшчэ 
дзяўчына ўпэўнена, што досвед узаемадзеяння з такімі 
студэнтамі, як яна, важны для навучання ў ВНУ сацыяль-
нага профілю. Тым больш што і равеснікі рады неназойліва 
дапамагчы: імгненна самі дамаўляюцца, хто праводзіць 
невідушчых аднагрупнікаў у бібліятэку або сталовую, а хто 
дапаможа ў гардэробе. 

Прадстаўнікі ВНУ гатовыя дзяліцца з калегамі досве-
дам у арганізацыі інклюзійнага навучання, якое актыўна 
абмяркоўваецца сёння, балазе, ёсць што паказаць і раска-
заць. Праўда, зрабіць гэта няпроста, бо гэтая вышэйшая 
навучальная ўстанова ў Беларусі, створаная па ініцыятыве 
і пры падтрымцы Саюзнай дзяржавы, раптам аказалася на 
абочыне адукацыйнага працэсу — пасля таго як спынілася 
фінансаванне ў 2013 годзе, а значыць, не стала і бюджэтных 
месцаў. Расійскі бок не дапамагае, бо размеркаванне бяс-
платных месцаў ад галаўнога ўніверсітэта перайшло ў рас-
параджэнне Міністэрства адукацыі і навукі, якое вырашыла 
немэтазгодным траціць грошы на падрыхтоўку кадраў у за-
межных філіялах. Абсурднасць сітуацыі ў тым, што філіял у 
свой час адкрывалі менавіта для набліжэння расійскіх аду-
кацыйных паслуг да беларусаў. У сваю чаргу беларуская аду-
кацыйная сістэма таксама аказалася ўбаку, бо філіял РДСУ 
працуе цалкам па расійскіх стандартах, прапаноўваючы на 
выхадзе выпускнікам дыпломы расійскага ўзору. 

— З 1999 па 2013 год, напрыклад, толькі на рэканструк-
цыю вучэбнага корпуса і рамонт інтэрната было патрачана 
больш за 70 мільёнаў расійскіх рублёў, з іх 58 працэнтаў сумы 
— пазабюджэтныя сродкі РДСУ, а 42 працэнты — з бюджэту 
Саюзнай дзяржавы. Так, на месцы разбітага дзіцячага сада 
з’явіўся сучасны ўніверсітэт, — расказвае дырэктар філіяла 
Сяргей Палятаеў. — Грошы ўкладзены вялікія, але праблема 
заключаецца ў тым, што цяпер у нас няма рэальнай крыніцы 
фінансавання, і мы займаемся падрыхтоўкай спецыялістаў 
выключна за кошт сродкаў студэнтаў і па трохбаковых да-
гаворах з арганізацыямі... 

Сёння з 1751 студэнта ў мінскім філіяле РДСУ атрымлі-
ваюць адукацыю 66 маладых людзей з краін СНД. 59 з іх — 
расіяне. Жэня адзіны з чатырох невідушчых студэнтаў, хто 
яшчэ паспеў паступіць на бюджэт. Першакурснікі спецыяль-
насці “Канфлікталогія” Арцём Мялік і Аляксандра Краско, 
якіх мы заспелі на занятках па ўвядзенні ў спецыяльнасць, 
вучацца платна, хоць з іх здольнасцямі маглі б смела стаць 
студэнтамі бясплатнага аддзялення. Іншая справа, што да-
лёка не кожная ВНУ гатова залічыць студэнта з парушэннем 
зроку. Спакойны Арцём выбраў канфлікталогію невыпад-
кова. Гаворыць, канфліктаў вакол шмат, і трэба ж камусьці 
іх вырашаць. Хлопец ужо паспеў заваяваць прыхільнасць 
выкладчыкаў сваім сур’ёзным дачыненнем да справы, калі 
ў першыя дні вучобы адным з першых вызваўся на ўніверсі-
тэцкі суботнік. А Саша за першы семестр вучобы праславі-
лася як уладальнік самых падрабязных канспектаў лекцый. 
Яна з хуткасцю дасведчанай стэнаграфісткі фіксуе ўсё на 
наўтбуку. Падчас вучобы ў школе дзяўчына асвоіла фартэ-
піяна і вакал і збіралася паступаць у Гродзенскі медыцынскі 
каледж на масажыста, але не дала дазволу медыка-рэабілі-
тацыйная экспертная камісія. У выніку за два тыдні замест 
вызубранай гісторыі Беларусі давялося тэрмінова наганяць 
гісторыю Расіі. Справілася! І цяпер Саша не хавае, што за-
даволеная такім паваротам лёсу... 

Ружовая ці белая — 
выбірай смела

 Н авукоўцы сцвярджаюць, што трыста мільёнаў 
гадоў таму на месцы горада Салігорска ў Мін-
скай вобласці плёскалася вада, у ёй вадзіліся 
рыбы, малюскі, ракаскарпіёны. Ішоў час, адны 

кантыненты апускаліся, другія паднімаліся. Глеба, дзе 
раслі папаратнікі, аказвалася пад вадой, марское дно 
станавілася сушай. Салёная вада мора выпарвалася, 
солі крышталізаваліся ў вялікі шматколерны слоены 
пірог пад шматметровым пластом пароды.

Спецыялісты даўно адзначылі, што шахцёры, якія 
здабываюць соль, як правіла, не пакутуюць на хва-
робы дыхальных шляхоў. Не дзіўна, у забоі роўная 
тэмпература +16 градусаў і аптымальная, стабільная 
вільготнасць. Але галоўнае — гэта лёгкія іоны, мікра-
скапічная, у долі мікрона аэразоль, якая выдзяляецца 
калійнай паваранай соллю. Яны стымулююць органы 
дыхання, вяртаюць да паўнацэннага жыцця хворых на 
бранхіяльную астму, хранічны бранхіт, паліноз.

Падобныя лячэбніцы ёсць ва Украіне, Арменіі, Кыр-
гызстане, на Урале. Але ў іх, як і ў іншых здраўніцах Еўропы 
і Азіі, не знойдзеш палат, абсталяваных індывідуальнай 
сістэмай праветрывання. У Салігорску яна ёсць — абара-
няе пацыента ад хваробатворных мікробаў суседа.

І наўрад ці дзе ўбачыш, каб сцены, падлога і столь 
складаліся адначасова са слаёў двух відаў солі — белай 
каменнай і ружовай калійнай. У адной палаце белага 
больш, у другой — ружовага. Дзякуючы гэтаму ме-
 дыкі, улічваючы асаблівасці захворвання, змяшчаюць 
пацыента туды, дзе яму больш карысна.

Вераніка Патворава
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майстэрства на вышыні

па грані 
алмаза

“Д
авай на “каро-
ну”,  на “спа-
д н і ц ы ”  м ы 
скончылі!” — 
крычыць Рысь, 
н а з ы в а ю ч ы 
самы верх біблі-
ятэкі каронай, а 
вітраж атрыума 

бібліятэкі — спадніцай. Дарэчы, Рысь 
— гэта брыгадзір каманды альпіністаў 
Аляксей. Усе яго калегі і падначаленыя 
— Дзмітрый, Сяргей і Віталь — таксама 
маюць свае мянушкі. “Мы прозвішчы 
адзін аднаго скарачаем. Так зручней”, 
— тлумачаць альпіністы. 

Зручнасць у рабоце вышыннікаў і 
альпіністаў — нумар 2 у спісе важнасці. 
Нумар 1 — гэта, вядома, бяспека. Таму 
і сёння яны пачынаюць свой дзень з 
праверкі вяровак — рабочай і страхо-
вачнай, устройства для спуску, блок-
ролікаў, карабінаў і вузлоў. Пакуль 
адзяваюцца ў рыштунак, альпінісцкія 
каскі, мы разам з прадстаўнікамі кам-
паніі “Чыстае святло плюс” — кіраўні-
ком аддзела продажаў Нінай Радзевіч 
і майстрам Дзмітрыем Ліневічам, якія 
адсочваюць работу сваіх альпіністаў 
на аб’екце, адпраўляемся на самы 
верх — на 23-ці паверх бібліятэкі, на 
аглядную пляцоўку. Дарэчы, вышыня 
— большая за 73 метры. Дух займае ад 
прыгажосці горада — датуль, пакуль 
не заўважаем, як альпіністы перала-
зяць праз парэнчы і пачынаюць спуск. 

— Кожны дзень гэта бачу, і ўсё роў-
на за іх страшна, — Ніна заплюшчвае 
вочы.

Пытанні пра тое, ці страшна самім 
альпіністам, ім ужо парадкам нада-
кучылі. “Звычайныя людзі задаюць 
толькі тры пытанні: “Страшна? Колькі 
за гэта плацяць? І ці можна пакатацца 
на вяроўках?” — смяецца Аляксей, але 
сочыць за тым, як хлопцы пачынаюць 
работу. Ён падае ім вёдры, анучы, 
сцяжкі і шубкі для мыцця, штангі, мі-
крафібры. Пры гэтым самі альпіністы 
таксама ўвешаныя ўсім неабходным 
для ачысткі шкла бібліятэкі. 

— Для мыйкі паверхняў выка-
рыстоўваецца стандартны набор 
інструментаў для клінінгавых пас-
луг. Паколькі вокны бібліятэкі аба-
роненыя спецыяльнымі плёнкамі, 
іх трэба мыць толькі слабымі мыль-
нымі растворамі, якія не парушаюць 
структуру паверхні. Ніякіх шчолач-
ных і кіслотных раствораў. Дарэчы, 
гэтак жа мыюць і адзін з самых вы-
сокіх будынкаў свету ў Дубаі — хма-
рачос Бурдж-Халіфа, — тлумачыць 
Ніна Радзевіч.

Аказваецца, альпіністы не да кож-
най зоны бібліятэкі могуць дабрацца 
самастойна. Сёлета яны ўпершыню 
паднімаліся да некаторых вокнаў пры 
дапамозе мабільных рыштаванняў-
вышак і аўтапад’ёмнікаў. Напрыклад, 
да вокнаў, якія знаходзяцца на ад-
моўным ухіле. 

З такой жа хуткасцю, як гарады забудоўваюцца шклянымі гмахамі, 
рады прамысловых альпіністаў папаўняюцца навічкамі. Улетку 
добра відаць, як яны, быццам мурашкі, лазяць па будынках. 
Асабліва за альпіністамі цікава назіраць, калі яны знаходзяцца  
на цяжкадаступных з-за сваіх формаў будынках. Да прыкладу,  
на ромбакубаактаэдры, гэта значыць на Нацыянальнай бібліятэцы. 
Забяромся з імі на вышыню і даведаемся, як гэта — працаваць,  
не адчуваючы пад нагамі зямлі. 
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майстэрства на вышыні

Паглядзім, у чым там праблема.
Ніна заводзіць мяне ў зону, дзе 

яшчэ ні разу не ступала нага журна-
ліста, — паміж нясучай сцяной біблі-
ятэкі і спайдарным шкленнем фасада 
будынка. Мякка будзе сказана, што 
надта страшна і злёгку нязручна на 
дадатным і адмоўным ухілах фасада. 
Адсюль, знутры, стоячы на трапе,  
вокны мыюць дзяўчаты. Альпіністы 
ж знадворку праводзяць над гэтымі 
вокнамі не адну гадзіну. 

— На “дадатнай” грані, як мы яе 
называем, мы мылі вокны на кале-
нях, што, вядома, цяжка, — камен-
ціруе Аляксей. — Добра, што ў нас 
вынослівасць на ўзроўні. 

Ніна расказвае, як вышыннікі 
кампаніі працавалі практычна над 
усімі высокімі будынкамі Мінска. 
Але Нацыянальная бібліятэка ўсё ж 
здзівіла цяжкадаступнасцю. 

— Праекціроўшчыкі, ствараючы 
форму будынкаў, не заўсёды праду-
гледжваюць мерапрыемствы па іх 
бяспечным абслугоўванні, — гаво-
рыць Ніна Радзевіч. — Забываюць 
пра месцы для мацавання альпініс-
цкага рыштунку для мыйкі фасада 
будынка, пад’езды для аўтавышак, 
пра дастатковую шырыню адмосткаў. 
Вось і даводзіцца нашаму вытворча-
му аддзелу ламаць галаву, як дабрац-
ца да так званых мёртвых зон. 

Толькі ўявіце: для таго, каб вы-
мыць Нацыянальную бібліятэку, 
патрэбна ад трох да шасці месяцаў 
работы вышыннікаў.  А хлопцы, 
дарэчы, гатовыя працаваць кожны 
дзень. Адзіныя перашкоды на шляху 
альпіністаў — моцны вецер, дождж, 
туман, спякота ці мароз. 

Дарэчы, каб стаць альпіністам-
прафесіяналам, мала мець заклю-
чэнне медкамісіі аб прыгоднасці для 
работы на вышыні, дыплом аб закан-
чэнні навучання ў спецыяльных на-
вучальных цэнтрах па падрыхтоўцы 
ў сферы прамысловага альпінізму і 
вышынных работ. Наша суразмоўца 
Ніна Радзевіч падкрэслівае: патрэб-
ны яшчэ досвед, розум і кемлівасць. 
“Шалёныя” экстрэмалы тут не па-
трэбныя. 

Пра гэта гавораць і самі альпі-
ністы. Нягледзячы на тое што яны 
часта жартуюць (так, гавораць, яны 
разраджаюць абстаноўку і ратуюцца 
ад стрэсу), да работы на вышыні ад-
носяцца сур’ёзна. 

— Як ні круці, а мы ўсё роўна маем 
пачуццё страху вышыні, — не саро-
меючыся, прызнаецца альпініст Рысь. 
— Нават добра, што гэтае пачуццё 
ёсць. З досведам разумееш, як важна 
адказваць за кожнае сваё дзеянне. 

36-гадовы Аляксей ведае пра не-
бяспеку не па чутках. Калі ён толькі 
пачаў сваю кар’еру альпініста, некаль-
кі разоў падаў. Першы раз — з вышы-
ні 7 метраў, тады зламаў пятку. Калі 
сарваўся з трэцяга паверха, справа 
абышлася толькі спалохам. 

— Упаў па дурасці сваёй, не думаў 
сур’ёзна пра бяспеку, — тлумачыць ён. 
— Быў малады, не адчуваў страху. 

Дарэчы, усе ў вясёлай кампаніі 
альпіністаў, якая працуе сёння, маюць 
вышэйшую адукацыю. Ту т былы 
настаўнік фізкультуры, інжынер-
будаўнік, трэнер, міліцыянер. Кожны 
з іх прайшоў курсы па падрыхтоўцы 
альпіністаў, дзе даюць асновы тэорыі 
і практыкі. Пытаю: ці падабаецца ім іх 
работа?

— Так падабаецца, што аж на сцен-
кі лезем, — зноў жартуюць яны ўсім 
гуртам. 

— “Малпачку”, як мы называем 
тых, хто ўмее толькі паднімацца на 
вышыню і спускацца, можна наву-
 чыць за два тыдні, а “адзінку” — пра-
фесіянала, які выконвае любую працу 
незалежна ад складанасці аб’екта, 
— як мінімум, трэба вучыць 3-4 гады, 
— гаворыць брыгадзір. 

У альпіністаў у летні сезон работы 
ва ўсіх сэнсах вельмі шмат. Самы спа-
койны час — люты — сакавік. Узімку 
ў асноўным яны прыбіраюць снег з 
дахаў, чысцяць ад наледзі, працуюць 
унутры памяшканняў. 

Ніна Радзевіч дадае:
— Раней паслугамі прамысловага 

альпінізму карысталіся, як правіла, 
толькі будаўнікі. Але са з’яўленнем но-
вых вышынных будынкаў, канструк-
цый са шкла і металу альпіністы сталі 
карыстацца вялікай папулярнасцю. 

Развітваючыся, я пытаю Аля-
ксея: ці паедзе ён гэтым летам ад-
пачываць або ж загараць будзе на 
дахах Мінска? 

— Не, работы шмат. Хоць, можа, у 
горы схаджу. Я, вядома, не “баклажан 
на градцы”, але вось чаго ніколі рабіць 
не стану, дык гэта скакаць з парашутам 
— страшна, — адказвае ён і ўзбіраецца 
на “карону” бібліятэкі. 

Ганна кісель У мінскіх альпіністаў у летні сезон шмат працы
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экалагічная 
раўнавага
Эканамічны патэнцыял беларускіх верхавых балот ацэньваецца ў сотні мільёнаў долараў.  
Пра гэта сведчаць дадзеныя, атрыманыя ў выніку даследавання “Сучасны стан і прагноз 
экалагічнай і сацыяльна-эканамічнай эфектыўнасці рэалізацыі праекта па аднаўленні 
гідралагічнага рэжыму верхавога балота Ельня”, праведзенага Інстытутам эксперыментальнай 
батанікі  Нацыянальнай акадэміі навук. 

У 
сваім даследаванні 
спецыялісты Інсты-
т у та эксперымен-
т а л ь н а й  б ат а н і к і 
не толькі вывучалі 
працэсы аднаўлення 
гідралагічнага рэжы-
 му балота, з’яўлення 

на яго тэрыторыі расліннага і жывёль-
нага свету, уласцівага для забалочанай 
мясцовасці, але і ацанілі эканамічны 
патэнцыял ад рэалізацыі гэтага пра-
екта. Аказалася, прыродныя багацці 
адроджанай Ельні ацэньваюцца ў 300 
мільёнаў долараў, а пры аднаўленні 
гідралагічнага рэжыму і экалагічнай 
раўнавагі водна-балотны комплекс 
“Ельня” можа прыносіць больш за 30 
мільёнаў даходу штогод. 

“На жаль, мы не маем дадзеных па 
ацэнцы шкоды ад пажараў, якія з 1975 
па 2002 год праходзілі на Ельнінскім 
балоце з перыядычнасцю два-чатыры 
гады, — гаворыць намеснік дырэктара 

па навуковай і інавацыйнай рабоце Ін-
стытута эксперыментальнай батанікі 
НАН Дзмітрый Грумо. — Толькі кошт 
шкоды ад зніжэння эксплуатацыйнага 
ўраджаю журавін у выніку катастра-
фічнага пажару 2002 года складае 
штогод (у залежнасці ад ураджайнас-
ці) да 50-125 тысяч долараў. Агонь быў 
бічом і верхавога балота, і жыхароў 
навакольных населеных пунктаў. 

У апошняе дзесяцігоддзе, калі па-
чалі ажыццяўляцца мерапрыемствы 
па аднаўленні гідралагічнага рэжыму 
балота, вастрыню гэтай праблемы ўда-
лося значна знізіць. Як паказаў маніто-
рынг, праведзены ў пачатку ліпеня, ня-
гледзячы на рэкордна гарачае надвор’е 
і адсутнасць ападкаў, вільготнасць 
тарфянога покрыва складала 85-90 
працэнтаў. А пажаранебяспечным уз-
роўнем лічыцца зніжэнне вільготнасці 
да 70 працэнтаў. 

Самы каштоўны рэсурс верхавых 
балотаў — прэсная вада. Паводле 

ацэнак навукоўцаў, у балоце Ельня 
такой вады захоўваецца больш за 450 
мільёнаў кубічных метраў. Зыходзя-
чы з рыначных цэн, яе кошт складае 
каля 247 мільёнаў долараў. Больш 
за тое, тарфянік — гэта прыродная 
сарбцыйная ўстаноўка. Кожны заба-
лочаны гектар здольны прапускаць 
праз сябе ў суткі 680 тон вільгаці, 
выдаляючы з яе шкодныя прымесі. 
Толькі абслугоўванне прамысловай 
устаноўкі магутнасцю, супастаўнай 
з Ельняй, складзе мінімум 9 мільёнаў 
долараў у год. 

Таксама балоты з парушаным 
гідралагічным рэжымам актыўна 
выдзяляюць вуглякіслы газ, а пры 
нармальнай экалагічнай раўнавазе, 
наадварот, яго паглынаюць. Паводле 
ацэнак навукоўцаў Інстытута экспе-
рыментальнай батанікі, аднаўленне 
гідралагічнага рэжыму балота Ельня 
дасць магчымасць знізіць выкіды 
парніковых газаў на 8,2 тысячы тон 
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у год. Аналагічнага эфекту з пункту 
гледжання скарачэння выкідаў СО2 
можна дамагчыся ад устаноўкі со-
нечных батарэй сумарнай плошчай 
47 гектараў і інвестыцый 18 мільёнаў 
долараў, а таксама штогадовых затрат 
на абслугоўванне абсталявання і дата-
цый на вытворчасць “зялёных” кілават 
у гадзіну каля 2-3 мільёнаў долараў. 

— Пачынаючы праект “Вырату-
ем Ельню разам!” у 2007 годзе, мы 
разумелі ўсю важнасць і значнасць 
гэтага ўнікальнага прыроднага ком-
плексу як для Беларусі, так і для ўсёй 
Еўропы. З гадамі праект развіваўся, і 
валанцёрскія ініцыятывы перараслі ў 
сур’ёзную шматузроўневую праграму 
аднаўлення балота, з прыцягненнем 
беларускіх навукоўцаў і даследчы-
каў, — каменціруе першы намеснік 
генеральнага дырэктара ўнітарнага 
прадпрыемства “Кока-Кола Беўры-
 джыз Беларусь” Андрэй Рашчупкін. 
— Вынікі апошніх даследаванняў, 
праведзеных у біялагічным заказні-

ку “Ельня”, адлюстроўваюць новыя 
падыходы да паняцця “экалагічная 
паслуга” і дэманструюць магчымасць 
атрымання сур’ёзнага фінансавага 
выніку ад комплекснай інтэграцыі 
экасістэмы ў эканоміку.

— За некалькі гадоў The Coca-
Cola Foundation інвеставала ў пра-
ект аднаўлення балота Ельня больш 
за 250 тысяч долараў і больш за 180 
тысяч долараў на іншыя праекты 
па аднаўленні воднай экасістэмы 
Беларусі. Аднаўленне балота Ельня 
— значны экалагічны і эканамічны 
праект, і я ганаруся тым, што мы 
сёння разам сталі часткай гэтых 
пазітыўных змен! — гаворыць 
кіраўнік прадстаўніцтва The Coca-
Cola Company ў Беларусі Наталля 
Тарасевіч. 

Прыродныя багацці адроджанай Ельні 
ацэньваюцца ў 300 мільёнаў долараў,  
а пры аднаўленні гідралагічнага рэжыму  
і экалагічнай раўнавагі водна-балотны 
комплекс “Ельня” можа прыносіць  
больш за 30 мільёнаў даходу  
штогод

Ельня — адно з самых буйных 
верхавых балотаў у кантынентальнай 
Еўропе. Яго плошча складае больш за 
23 тысячы гектараў, сярэдняя магут-
насць тарфянога пакладу — 3,8 метра 
(максімальная — 8,3 метра), а запасы 
вады ацэньваюцца ў 450 мільёнаў 
кубічных метраў, што складае 2/3 ад 
запасаў вады найбуйнейшага ў Бела-
русі возера Нарач. 

Балота Ельня з’яўляецца важнай 
транзітнай пляцоўкай для адпач-
ынку пералётных птушак: пастаян-
на на балоце гняздуюцца 98 відаў, з 
якіх 23 занесены ў Чырвоную кнігу. 
У 30-х гадах мінулага стагоддзя на 
тэрыторыі Ельнінскага балота былі 
пабудаваны водаадводныя каналы, 
якія парушылі экалагічную раў-
навагу, сталі прычынай зніжэння 
ўзроўню грунтавых вод і, як вынік, 
важнейшай прычынай шматлікіх 
буйных пажараў на балоце ў перы-
яд з 1992 па 2002 год. У 2007-2008 
га дах унітарнае пра дпрыемс тва 

“Кока-Кола Беўрыджыз Беларусь” 
падтрымала ініцыятыву грамад-
скага аб’яднання “Ахова пт ушак 
Бацькаўшчыны” як матэрыяльна, 
так і працай уласных работнікаў: 
валанцёры ўзвялі сваімі рукамі на 
водаадводных каналах 34 перамыч-
кі і плаціны для ўтрымання вады. 

Летась у рамках праекта ПРААН 
“Тарфянікі-2”, што рэалізуецца пры 
фінансавай падтрымцы The Coca-
Cola Foundation, было ўзведзена 46 
каскадных плацін. У выніку ўзровень 
стаяння балотнай вады ў балотна-
азёрным комплексе “Ельня” стаў на-
бліжацца да натуральнага рэжыму, 
што садзейнічала актыўнаму аднаў-
ленню расліннага свету, характэр-
нага для верхавых балотаў — адно з 
важных сведчанняў аднаўлення эка-
лагічнай раўнавагі. Усё гэта адкрывае 
магчымасці для эфектыўнай інтэгра-
цыі экалагічнага праекта ў эка-
номіку краіны.

Уладзімір Міхайлаў
Б
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Тэхнічны каардынатар праекта ПРААН па аднаўленні 
гідралагічнага рэжыму на балоце ельня  

кандыдат біялагічных навук Мікалай Чэркас
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М
іжнародная су-
польнасць ужо 
прызнала: азон 
з’яўляецца ад-
ным з важных 
кліматычных 
ф а к т а р а ў  у 
планетарным 

маштабе. Вядома, што акрамя асноў-
най функцыі — фарміравання стра-

тасферы, яго слой затрымлівае частку 
ўльтрафіялетавага выпраменьвання 
сонца, служыць фільтрам, які засце-
рагае жыццё на Зямлі. Таму станчэнне 
гэтага слоя, з’яўленне азонавых дзірак 
стала глабальнай праблемай для чала-
вецтва, вырашаць якую ўзяліся разам. 
З’явілася Венская канвенцыя аб ахове 
азонавага слоя, пасля далучэння да 
якой у нашай краіны было два шляхі: 

плаціць штогадовы салідны ўзнос у 
валюце і такім чынам уносіць уклад 
у вырашэнне праблемы альбо самім 
весці навуковую працу па вывучэнні 
азонасферы — гэтую місію і выконвае 
цэнтр пры БДУ. Прычым даследаван-
ні вядуцца не толькі ў Беларусі, але і 
ў Антарктыдзе, у перыяды сезонных 
беларускіх экспедыцый. Інфармацыі і 
ведаў назапашана безліч. 

Ураган над Мінскам, што ламаў дрэвы, як запалкі, бура над Растовам, якая загубіла “Боінг”, паводка ў Польшчы... У тым, 
што пагодныя катаклізмы маюць непасрэдную сувязь з размеркаваннем канцэнтрацыі азону ў верхніх слаях атмасферы, 
упэўнены кандыдат фізіка-тэхнічных навук Аляксандр Красоўскі, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага 
навукова-даследчага цэнтра маніторынгу азонасферы, дзеючага на базе БДУ. У стратасферы азонавы слой знаходзіцца 
ў пастаянным руху. Там, дзе ўчора была азонавая дзірка, сёння можа аказацца яго “шчыльная падушка”. Гэтыя змены 
і могуць уплываць на трапасферу, якая ляжыць ніжэй і ў якой фарміруюцца цёплыя і халодныя паветраныя масы, 
нараджаюцца цыклоны і антыцыклоны, што з’яўляецца прычынай анамальных пагодных з’яў. 

азон прыцягвае 
да сябе ўвагу
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навУковы падыход

“Наш пункт погляду такі: сітуацыя, 
калі азону шмат, нічым не лепшая, чым 
калі яго мала, — дзеліцца меркавання-
мі Аляксандр Красоўскі. — Вось вы 
бачылі, што рабілася нядаўна ў Мінску 
ды іншых гарадах, — у гэты час азону 
над намі было параўнальна шмат. Так-
сама мы змадэлявалі сумна вядомую 
пагодную сітуацыю ў Растове. Там 
была вялікая колькасць азону, і тра-
папаўза (пераходны слой паміж тра-
пасферай і стратасферай) літаральна 
“прыціснула” ніжнія паветраныя слаі, 
узнікла нізка размешчаная нестацы-
янарная струменная плынь, у якую і 
трапіў “Боінг”. Раней лічылася, што 
ўсё надвор’е “варыцца” ў прыземным 
слоі, а стратасфера з яе азонам адносна 
ўстойлівая. Усе мадэлі надвор’я ўпіра-
ліся ў трапапаўзу, тое, што вышэй, не 
бралася да ўвагі. Але спадарожнікавы 
маніторынг, сучасныя вылічальныя 
магутнасці змянілі погляд на рэчы. На 
кліматычнай асамблеі ў Новай Зелан-
дыі ў студзені 2014 года было дакладна 
сфармулявана: верхнія слаі атмасферы 
нельга ігнараваць, атмасфера адзіная, 
і калі ў ёй ідуць змены, то па ўсёй вы-
шыні. Цяпер мы распрацоўваем кан-
цэпцыю азонавага механізма ўплыву 
на рэгіянальнае надвор’е”. Спецыялі-
сты перакананыя, што прывязка стану 
надвор’я да “азонавай карціны” – пы-
танне будучыні. 

Штодзень у Нацыянальным наву-
кова-даследчым цэнтры маніторынгу 
азонасферы БДУ вымяраюць кан-
цэнтрацыю азону ў прыземным слоі, 
высокіх слаях атмасферы, а таксама 
ўзровень прыземнага ўльтрафіялета-
вага выпраменьвання. Усе прыборы 
для гэтага створаны там жа. Напры-
клад, унікальны трасавы вымяраль-
нік прыземнага азону ТрИО дае эта-
лонныя паказанні. Гідраметэаслужба, 
якая таксама адсочвае параметр, пе-
рыядычна звярае паказанні сваіх пры-
бораў з дадзенымі ТрИО. Дакладнасць 
важная, бо гэтае рэчыва ўваходзіць 
у шасцёрку самых небяспечных для 
здароўя. А на даху дзейнічае шмат-
функцыянальны спектрарадыёметр 
ПИОН–УФ — найскладанейшы геа-
фізічны прыбор, які пабываў у Антар- 
ктыдзе, з унікальнай “начынкай” і 
поўнай аўтаматыкай. Побач устаноў-
лены фатометр ПИОН-Ф апошняй 
мадыфікацыі. Ён вымярае ўзровень 
ультрафіялету і агульную колькасць 
азону, цалкам аўтаномны, працуе на 

сонечнай батарэі. Атрыманыя дадзе-
ныя ПИОН-Ф можа перадаваць як па 
Wi-Fi, так і па сотавай сувязі. 

— Такі прыбор мы ўстанавілі не-
калькі гадоў на Нарачы, і ён паказаў 
шмат цікавага, напрыклад, што УФ-
клімат там адрозніваецца ад мінскага. 
З-за большай празрыстасці атмасферы 
і наяўнасці воднай паверхні ўзроўні 
апрамененасці сонечным выпраме-
ньваннем там вышэйшыя, — здзіўляе 
Аляксандр Красоўскі. — Таму і загар 
больш эфектыўны. Але біёлагі высвет-
лілі, што пры павелічэнні колькасці 
ўльтрафіялету змяняюцца біялагічныя 
працэсы ў прыродных вадаёмах, і пап-
расілі нас дапамагчы з даследаваннямі. 
Мы распрацавалі прыбор для замераў 
узроўню ўльтрафіялету ў вадзе, і яны 
былі праведзены ў шэрагу азёр Нара-
чанскай групы. Выявілася, што бія-
лагічна актыўнага ўльтрафіялету там 
даволі шмат — мы фіксавалі сігнал на 
глыбіні 15 метраў. 

Акрамя таго, ПИОН–Ф ужо стаіць 
у Гомелі, а хутка гэтыя прыборы заро-
бяць і ва ўсіх абласных гарадах. 
Інфармацыя будзе сцякацца ў 
цэнтр пры БДУ, які рэгулярна 
падае дадзеныя маніторынгу ў 
Сусветны цэнтр дадзеных па 
азоне і ўльтрафіялетавай 
радыяцыі. Гэтак жа ро-
бяць іншыя краіны. 
У выніку і нара-
джаюцца карты 
бягучай сітуацыі 

стану азонасферы над абодвума паў-
шар’ямі. Намеснік дырэктара цэнтра, 
кандыдат фізіка-матэматычных навук 
Аляксандр Светашоў выводзіць кар-
цінку за карцінкай на манітор і дапа-
магае ў іх разабрацца. Светлыя зоны 
— азонавыя дзіркі, яны мігрыруюць 
пастаянна. Вось 25 чэрвеня ад Балтый-
скага да Чорнага мора працягнуўся 
цэлы “язык”, які захапіў тэрыторыю 
Беларусі. Другі дзень — завісла лакаль-
ная зона справа. Чым танчэйшы слой, 
тым больш “прыляціць” да нас ультра-
фіялету, здольнага выклікаць не толькі 
класічны апёк скуры, але і катаракту, 
памутненне хрусталіка, меланому 
ды іншыя беды. Ёсць і цёмныя зоны 
шчыльнага слоя азону — тыя самыя, 
што могуць “прыціснуць” трапапаўзу 
і справакаваць разгул стыхіі. Карціна 
вельмі рухомая. 

Супрацоўнікі цэнтра даследуюць 
гэтыя працэсы і нават могуць спрагна-
заваць, як разаўецца сітуацыя. У тым 
ліку і разлічыць, які будзе УФ-індэкс. 
Ад гэтага паказчыка не варта адмах-

вацца. СААЗ даўно прызнала ўльт-
рафіялетавае выпраменьванне 
фактарам, які ўзмацняе цяжар 
хваробаў. Асабліва цяпер, калі 
настолькі модныя адпачынак у 
гарачых краінах і далёкія пада-

рожжы. Распрацавана шкала, 
па якой можна ацаніць уз-

ровень небяспекі. УФ-ін-
дэкс ад 0 да 2 не патрабуе 
абароны, 6-7 — высокі, 
патрэбна закрытая во-
пратка, цёмныя акуляры 
і сонцаахоўны крэм, 8-10 
— вельмі высокі, лепш 
знаходзіцца ў памяш-
канні. Дык вось, у па-
пулярным у апошні час 

для адпачынку В’етна-
ме УФ-індэкс у ліпені 
экстрэмальны — 12. 
У Грэцыі — 10, Іспаніі 

— 9. Улічваючы здоль-
насць ультрафіялету 
аслабляць імунітэт, 
варта падумаць, куды 
ехаць на аздараўленне. 
Дарэчы, і ў Беларусі 
рэгіструюцца высокія 
індэксы. Адсочваць 
сітуацыю можна на 
сайце цэнтра — www.
ozone.bsu.by. 

Юлія Васілішына

Вядучы 
навуковы 
супрацоўнік 
Аляксандр 
Красоўскі 
дэманструе 
фільтравы 
фатометр  
“ПионФН”
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гістарыЧныя далягляды

артэфакты 
пашыраюць 
прастору 
ўяўленняў 
Дзякуючы калекцыянерам 
адноўлены ўнікальны 
помнік

У 
асяроддзі мінскіх збіральнікаў старых паш-
товак, ды і не толькі паштовак, а ўвогуле ся-
род мінскіх калекцыянераў добра ведаюць 
маскоўскага калегу — кандыдата геаграфіч-
ных навук Кірыла СОКАЛА. Ён часты госць 
у Беларусі, Мінску. Кірыл Геліевіч — аўтар 
даследаванняў, прысвечаных манумен-
тальным помнікам Расійскай імперыі, член 

рэдкалегіі маскоўскага часопіса “Филокартия”, супрацоўнік 
Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Наша размова з ма-
скоўскім збіральнікам артэфактаў даўніны — пра яго ацэнкі 
апошніх падзей у беларускай калекцыйнай справе.

— Ведаю, што вы ўважліва сочыце за падзеямі ў жыц-
ці калекцыянераў Беларусі...

— І не толькі сачу, як усялякі раўнівы калега, але і сам 
па меры магчымасцяў удзельнічаю ў справах, клопатах ка-
лекцыянераў Беларусі. Вось цяпер дапамагаў арганізоўваць 
выставу мінчан Уладзіміра Ліхадзедава і Уладзіміра Пефці-
ева ў Маскве.

— І што гэта за праект?
— Ужо даўно сумесна працуюць Уладзімір Ліхадзедаў і 

Уладзімір Пефціеў. Абодва — апантаныя збіральнікі ілю-
страцыйнага матэрыялу пра Беларусь, пра розныя куточкі 
вашай унікальнай краіны. Ведаю, што іх добрыя адносіны 
— гэта не што іншае, як сучасны працяг добра вядомага ў 
Беларусі і раней праекта “У пошуках страчанага”. І выстава 
ў Маскве гэтым разам была прысвечана Айчыннай вайне 
1812 года.

— Падаецца, ва Уладзіміра Ліхадзедава ёсць і кніга па 
матэрыялах яго збору менавіта на гэтую тэму?

— У 2012 годзе мы з Уладзімірам Ліхадзедавым выпус-
цілі таксама сумесную кнігу — “Помнікі Айчыннай вайны 
1812 года на старых паштоўках”. Гэтая работа прынесла мне 
вялікую асалоду. І яшчэ раз пераканала, што старая паш-
тоўка можа служыць унікальным матэрыялам, унікальнай 
дакументальнай крыніцай у галіне гістарычнай геаграфіі.

Але цяпер я хацеў бы ўспомніць пра больш блізкую 
па часе работу Уладзіміра Ліхадзедава, якую ён рэалізаваў 
разам з Уладзімірам Пефціевым. Размова — пра іх сумес-
ны альбом “Святы роўнаапостальны князь Уладзімір”, які 
пабачыў свет у Выдавецкім доме “Звязда”. Зразумела, гэтае 
выданне не адбылося б, калі б не самыя высакародныя ам-
біцыі абодвух калекцыянераў. Мяне здзіўляе і ўражвае маш-
табнасць іх памкненняў. Як у рабоце над гэтым альбомам, 
так і ўвогуле ва ўсіх распачынаннях.

Дзякуючы руплівасці Уладзіміра Пефціева і Уладзіміра 
Ліхадзедава мы маем магчымасць разглядаць ледзь не ўсе 
літаграфіі Фабера дзю Фора...

— Гэта ўсё ж, калі гаварыць пра тэму Айчыннай вай-
ны 1812 года?..

— Так. Фабер дзю Фор — легендарны нямецкі мастак-
баталіст. У званні лейтэнанта ён прайшоў з войскамі На-
палеона ўсю рускую кампанію. У складзе корпуса маршала 
Нея. Замалёўваў з натуры пейзажы Расіі, салдат на прыва-
лах, пераправы, марш войскаў, самі баі. Пазней дапрацоўваў 
свае накіды акварэллю. Упершыню малюнкі Фабера дзю 
Фора былі прадстаўлены гледачу ў 1816 годзе. А ў 1840 годзе 
серыя была выдадзена пад назвай “Лісты з майго партфеля, 
намаляваныя падчас кампаніі ў Расіі”. Розныя спецыялісты 
ацэньваюць ілюстрацыі Фабера дзю Фора як даволі інфар-
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матыўную крыніцу па Айчыннай вайне 1812 года з розных 
пунктаў гледжання.

А яшчэ ў калекцыі Уладзіміра Пефціева — літаграфіі 
з карцін Верашчагіна... Так што, прадстаўляючы цяпер у 
Маскве гэтых апантаных беларускіх калекцыянераў, я шмат 
разважаў пра значнасць іх работы ў плане збірання гіста-
рычнай памяці. У Расіі сёння шмат робіцца па аднаўленні 
сапраўднай гісторыі Айчыны. Самая пільная ўвага нада-
 дзена дзейнасці гістарычнага і геаграфічнага таварыстваў. 
З’явілася шмат новых перыядычных выданняў, прысве-
чаных выключна гісторыі. І ўсе яны імкнуцца шырока 
ілюстраваць свае публікацыі. І старадаўнімі літаграфіямі, 
дакладней іх рэпрадукцыямі, і старымі паштоўкамі. Думаю, 
што і ў Беларусі такі ілюстрацыйны матэрыял, які ёсць у 
калекцыях Уладзіміра Ліхадзедава і Уладзіміра Пефціева, 
павінен быць запатрабаваным.

— Тут, верагодна, важны наступны момант... Паш-
тоўка, літаграфія павінны рухаць, развіваць свядомасць, 
шырыць прастору ўяўленняў, адзначу, праўдзівых уяўлен-
няў пра розныя адрэзкі нашай гісторыі...

— А як жа інакш?! І не проста свядомасць раз-
віваць, а яшчэ і да добрых спраў грамадства пад-
штурхоўваць... Вось і Ліхадзедаў з Пефціевым 
не трымаюць сабранае ў цёмных пакоях. Для 
іх калекцыя — рухавік. Ведаю, што збіральнікі 
ініцыююць розныя практычныя справы. Уладзі-
мір Ліхадзедаў знайшоў раней невядомы помнік 
Айчыннай вайне 1812 года...

Дакладней, спачатку знайшоў фа-
таграфію. Высветліў, што помнік гэты 
знаходзіўся па дарозе з Вілейкі ў Ма-
ладзечна. Помнік разбурылі. Слядоў 
аніякіх. Інфармацыі — нуль. Адна 
толькі выява. Можна толькі здагад-
вацца, якіх намаганняў і якіх зат-
рат каштавала аднаўленне гэтага 
помніка, усталяванне яго на тым 
жа самым месцы або амаль на 
тым жа месцы, дзе ён стаяў раней, 

больш за пяцьдзясят гадоў таму. Сумеснымі намаганнямі 
Уладзімір Пефціеў і Уладзімір Ліхадзедаў прыцягнулі да 
справы і іншых аднадумцаў, мясцовыя ўлады. Як вынік — 
новы стары помнік нашым продкам, што абаранялі і Расію, і 
Беларусь ад напалеонаўскага нашэсця. І прысвечаны помнік 
усім, хто загінуў у Айчынную вайну 1812 года. Нават без 
акцэнта, хто на чыім баку ваяваў...

— У межах праекта “У пошуках страчанага” ўбачылі 
свет ужо ці не 20 філакартычных альбомаў, кніг... Ці ўсе 
з іх вам знаёмыя? Якую ацэнку вы дасце гэтаму напрамку 
ў рабоце калекцыянераў?

— Такой аўтарскай бібліятэкі няма не толькі ў Белару-
сі, але і ў Расіі. А можа быць, нават і ў свеце... Выдавецкая 
дзейнасць калекцыянераў уражвае. Ведаю, што магутны 
штуршок у падтрымцы Уладзіміра Аляксеевіча Ліхадзедава 
ў частцы альбомнага выкладу філакартычнага матэрыялу 
дала і беларуская дзяржава...

— Так, толькі ў Выдавецкім доме “Звязда” выйшла пяць 
з 20 альбомаў серыі “У пошуках страчанага”... А пачаткам 
работы па прадстаўленні старых паштовак шырокай 

грамадскасці стала шматгадовая работа з праектам 
на старонках газеты “СБ. Беларусь сегодня”. Наклад 
выдання зрабіў сваю справу. Пазней да публікацыі рэ-
прадукцый старых паштовак з калекцыі Уладзіміра 
Ліхадзедава далучыліся іншыя масмедыя...

— І што самае важнае, і кнігі, і альбомы, і газетныя, 
часопісныя публікацыі змяшчаюць істотны тэкставы 

матэрыял... З выданнямі можна ісці ў школу, у 
студэнцкія аўдыторыі. Паштоўка можа і па-
вінна дапамагаць вывучаць гісторыю краіны.

— Калі гаварыць пра планы вашага 
супрацоўніцтва з беларускімі калекцы-
янерамі...

— Я не сказаў яшчэ пра адзін помнік, 
які адноўлены з дапамогай і на грошы 
беларускіх калекцыянераў... Гэта 
— святая справа, помнік праваслаў-
наму святару Фёдару Юзэфовічу. Ён 
не пашкадаваў свайго жыцця дзеля 

ўсталявання справядлівасці. Тым 
самым і застаўся ў памяці буду-

 чых пакаленняў. А работай па 
аднаўленні помніка Уладзімір 
Пефціеў і Уладзімір Ліхадзедаў 
прадоўжылі памяць, заклалі 
падмурак на будучыню ў справе 
выхавання і асветніцтва. Спа-
дзяюся, што паўдзельнічаю ра-
зам з маімі беларускімі калегамі 
ў новых выданнях, новых выста-
вах. Ведаю, што Уладзімір Аля-
ксеевіч плануе выдаць кнігу пра 

манументы, помнікі, якія 
месціліся на тэрыторыі 
Беларусі да 1941 года, да 
Вялікай Айчыннай вайны. 
Буду рады, калі маё супра-
цоўніцтва прынясе ў гэтай 
справе карысць.

Кірыл ЛадуцькаВ
іТ
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Уладзімір ліхадзедаў
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адметнасці

балы вырашаюць усё 
У Беларусі любы выпускнік школы, калі 
ён мае намер стаць студэнтам, павінен 
прайсці цэнтралізаванае тэсціраванне. 
Фактычна ЦТ — гэта і ёсць уступная 
кампанія.

экзамен не для ўсіх 
Але для пачатку выпускніку школы 

варта выбраць ВНУ, куды ён збіраецца 
паступаць. Ад гэтага залежыць, па якіх 
профільных прадметах давядзецца 
здаваць два тэсты. Трэці тэст абавяз-
ковы — руская ці беларуская мова.

Рыхтуе заданні, праводзіць тэсці-
раванне і выдае сертыфікаты Рэспу-
бліканскі інстытут кантролю ведаў. Усе 
тэсты засакрэчаныя. Ёсць спецыяльна 
створаная Дзяржкамісія па кантролі за 
ходам уступнай кампаніі ў вышэйшых 
і сярэдніх спецыяльных навучальных 
установах.

ЦТ у Беларусі платнае. За іспыты па 
кожным прадмеце трэба заплаціць 0,1 
базавай велічыні — 2,1 рубля.

Цэнтралізаванае тэсціраванне 
гэтага года стартавала праз два дні 

пасля выпускных вечароў і прайшло 
без асаблівых эксцэсаў. Удзельнічалі 
ў ім больш за сто тысяч выпускнікоў. 
“Выпалі” з працэсу 14 чалавек — спра-
бавалі скарыстацца опцыяй “дапамога 
сябра” праз мабільнік або выцягнуць 
шпаргалку. Паўтарыць спробу ім мож-
на будзе толькі праз год.

Бясспрэчных плюсаў у ЦТ не-
калькі. Ацэнка ведаў абітурыентаў 
агароджана ад “чалавечага фактару” 
— членаў прыёмных камісій. Крытэ-
рыі адбору студэнтаў і навучэнцаў 
зразумелыя і празрыстыя: сума балаў 
ЦТ і атэстата дае зразумець, ці можна 
паступіць на бюджэт або варта адра-
зу падавацца на платнае аддзяленне. 
Практычна да нуля зведзена каруп-
цыя. У апошнія гады не было выпад-
каў злоўжыванняў падчас уступнай 
кампаніі.

Чым большая сума, 
тым лепшы факультэт 

Працэдура паступлення надзвы-
чай спрошчана: абітурыент, маючы 
на руках атэстат, тры сертыфікаты з 
вынікамі ЦТ і медыцынскую даведку, 
піша заяву ў прыёмную камісію ВНУ і 
чакае яе вердыкту.

Тэсціраванне — інструмент, які дае 
магчымасць выстраіць абітурыентаў 
па ранжыры. Для кожнага прадмета 
Міністэрства адукацыі вызначыла 
ніжні парог: 10 балаў па рускай і бе-
ларускай мове, 15 — па матэматыцы, 
фізіцы, хіміі і біялогіі. Па ўсіх астатніх 
дысцыплінах на вышэйшую адукацыю 
можна прэтэндаваць, маючы больш 
за 20 набраных балаў па першым про-
фільным экзамене. Абітурыенты, якім 
не пашанцавала адолець “прахадны”, 
могуць падацца ў ВНУ з недаборам або 
аднесці дакументы ў ПТВ. 

Сума ў 360-370 гарантуе пасту-
пленне ў лепшыя ВНУ краіны. Самы 
прэстыжны — БДУ з яго юрыдычным 
факультэтам, куды на спецыяльнасць 
эканамічнае права летась “праходкай” 
сталі 396 (!) балаў. Максімальны вынік 
ЦТ разам з атэстатам — 400 балаў. Але 
іх пакуль ніхто не набіраў, хоць рэкорд 
ёсць — 399 балаў. 

Зрэшты, у ВНУ можна паступіць і 
без ЦТ. Без экзаменаў прымаюць лаў-
рэатаў спецыяльнага фонду Прэзідэн-
та Рэспублікі Беларусь па падтрымцы 
таленавітай моладзі, пераможцаў 
міжнародных і рэспубліканскіх прад-
метных алімпіяд, міжнародных твор-
чых конкурсаў і спартыўных спабор-
ніцтваў.

цана ведаў 
Толькі трэць абітурыентаў зможа 

трапіць на бюджэтнае месца. Астат-
нім давядзецца думаць, дзе ўзяць 
сродкі, каб заплаціць за вучобу. Цэны 
ў Беларусі, вядома, больш сціплыя, 
чым у Расіі. Год вучобы на юрыдыч-
ным факультэце БДУ — 2616 рублёў. 
Факультэт сацыяльнай псіхалогіі і 
педагогікі Віцебскага дзяржунівер-
сітэта — 1898 рублёў. Стыпендыю 
пры платным навучанні не даюць. Ва 
ўсім астатнім грашовыя студэнты ад 
“бюджэтнікаў” не адрозніваюцца. На 
якасць адукацыі, падручнікі і нават 
месцы ў інтэрнаце — ва ўсёй студэнц-
кай браціі роўныя правы.

Генадзь Малахітаў
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XXV 
Международный фестиваль 
искусств “Славянский базар 
в Витебске” стал самым мас-
штабным за все время его 
проведения. 130 культур-

ных мероприятий, 5,5 тысячи участников из 44 стран мира. 
Основные творческие итоги: Гран-при Международного 
конкурса исполнителей эстрадной песни “Витебск-2016” 
завоевал белорус Алексей Гросс. В детском музыкальном 
конкурсе победила представительница России Анастасия 
Гладилина. Она тоже получила Гран-при. А первая премия 
присуждена белоруске Анастасии Жабко. Кроме того, юные 
исполнительницы удостоены специальных призов от Пар-
ламентского Собрания Союза Беларуси и России. 

Одним из ярких, запоминающихся событий “Славянс-
кого базара” был День Союзного государства. Он прошел 15 
июля и начался с возложения цветов к мемориалу на пло-
щади Победы в Витебске. Перед этим Государственный сек-
ретарь Союзного государства Григорий Рапота встретился 
с председателем Витебского областного исполнительного 
комитета Николаем Шерстневым. Руководитель областной 
администрации отметил, что Россия для Придвинского 
края — основной стратегический партнер:

— Между нашими государствами нет границ. Это оп-
ределяет взаимоотношения. К примеру, 70 процентов всего 
экспорта области идет в Россию. Мы всерьез задумываемся, 
чтобы программа экономического сотрудничества на буду-
щее выстраивалась как минимум лет на 5 вперед с учетом 

на душевной волне
День Союзного государства на “Славянском базаре в Витебске” 
был наполнен яркими событиями 
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перехода к крупным проектам в сфере промышленности и 
сельского хозяйства.

Григорий Рапота рассказал, что во время встречи рас-
сматривались вопросы регионального взаимодействия, 
обсуждались перспективы более активного участия в нем 
российского бизнеса:

— Я рад, что у нас была возможность посетить конк-
ретные предприятия. Такие, например, как витебское конс-
трукторское бюро “Дисплей”. Оно активно взаимодействует 
с российскими учеными, а свою высокотехнологичную про-
дукцию в основном продает в Россию. Еще мы затрагивали 
вопросы машиностроения. Есть у нас такая общая тема как 
лен. Поле для совместной деятельности белорусов и росси-
ян здесь широкое. Также как и в сельском хозяйстве. Сейчас 
в приграничном белорусском регионе россияне закупают 
много продуктов питания. 
Но от простых закупок 
необходимо переходить к 
долгосрочным перспектив-
ным проектам.

Разговор на эту тему 
продолжился во время тра-
диционной пресс-конфе-
ренции Государственного 
секретаря. Одним из акту-
альных вопросов двусто-
роннего сотрудничества, по 
мнению Григория Рапоты, 
остается согласование эко-
номических политик Бела-
руси и России:

— Нам надо создавать 
эконом и че с к и й  б а з ис , 
который позволит шире 
развивать в том числе и 
культурные связи. Любые культурные проекты требуют 
денег, а заработать их можно исходя из экономических 
возможностей. Поэтому нам надо уделить самое при-
стальное внимание тому, чтобы ликвидировать провалы 
в экономических отношениях, которые у нас возникли в 
последние годы.

Благотворительные акции во время “Славянского база-
ра” — также традиция. На этот раз Григорий Рапота посе-
тил Великолетчанский детский дом, который находится в 
деревне Большие Летцы Витебского района. Он поинтере-
совался, как живут его 116 воспитанников, посмотрел под-
готовленный ими концерт, а затем подарил ребятам ком-
пьютерный класс, ноутбук и интерактивную доску:

— Нам удалось найти спонсоров, которые помогли при-
обрести и установить это оборудование. Подарок, безуслов-
но, будет востребован во время учебного процесса. Подрас-
тающее поколение должно идти в ногу со временем.

Вера Дук, директор детского дома, рассказала, что он 
был организован после Великой Отечественной войны. 
Сейчас в нем 10 семейных групп. Это оригинальная педа-
гогическая методика. По словам директора, ребята умеют 
все — они работают в огороде, занимаются творчеством, 

ездят на мини-футбольные турниры среди воспитанников 
детских домов в Москву и Санкт-Петербург:

— У нас была мечта — обновить компьютерный класс. Мы 
очень рады, что она осуществилась! А еще наши спортсмены 
мечтают об искусственном покрытии для футбольного поля...

Григорий Рапота сказал, что обязательно будет помнить про 
это желание юных футболистов из деревни Большие Летцы.

Очередную остановку Госсекретарь сделал в музее-усадь-
бе Ильи Репина “Здравнево”. За последние годы она превра-
тилась в уникальный образовательно-просветительский 
творческий центр. Благодаря тому, что Союзное государство 
передало в дар музею копии картин Репина, художников-пе-
редвижников, его гости больше узнают о творчестве велико-
го художника. К тому же разросшаяся музейная коллекция 
требует расширения площадей. Каким образом? За счет стро-

ительства нового выставоч-
ного зала рядом с музеем-
усадьбой. К слову, такой 
проект уже разработан. Во 
время нынешнего приезда 
Григория Рапоты прошла его 
презентация. Возможность 
осуществления проекта 
Григорий Алексеевич обсу-
дил с министрами культуры 
России и Беларуси Владими-
ром Мединским и Борисом 
Светловым. Затем там же в 
“Здравнево” Госсекретарь 
пообщался с участниками 
и организаторами IV Бело-
русско-российского пленэ-
ра юных художников. Маль-
чишки и девчонки показали 
свои картины, написанные 

в фестивальном городе, а после — получили дипломы и по-
дарки. Еще ребята, их педагоги и почетные гости у крыльца 
музея разбили клумбу в виде палитры. В честь 25-й годов-
щины “Славянского базара” на ней высадили 25 цветущих 
розовых кустов... 

Вечером в Летнем амфитеатре состоялся концерт “Со-
юзное государство приглашает...”, где выступили Акаде-
мический ансамбль песни и пляски Российской Армии 
имени А.Александрова, Лариса Долина, Надежда Бабкина, 
ансамбль “Сябры”, Николай Скориков и другие известные 
исполнители. Григорий Рапота вручил специальные дип-
ломы Постоянного Комитета Союзного государства “За 
творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и 
России” певцам Ольге Кормухиной и Руслану Алехно, Ака-
демическому ансамблю песни и пляски Российской армии 
имени А.Александрова, директору Международного фес-
тиваля искусств “Славянский базар” Александру Сидорен-
ко. Поздравляя номинантов, Государственный секретарь 
отметил, что если люди вместе веселятся и отдыхают, они 
действительно рады друг другу: “В Витебске руководство 
страны, области, жители города делают все, чтобы гостям 
было хорошо, чтобы они чувствовали себя как дома”.
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лучшие  
из достойных

Во время открытия XXV Международ-
ного фестиваля искусств “Славянский базар” 
Президент Беларуси Александр Лукашенко 
вручил Премию Союзного государства в области 
литературы и искусства за 2015-2016 годы. Ее 
лауреатами стали художественный руко-
водитель и главный дирижер Государс-
твенного академического Большого 
симфонического оркестра имени 
П.И.Чайковского Владимир Федосе-
ев — за проект “Песни военных лет”. 
Среди награжденных — два авто-
рских коллектива. В первом — насто-
ятель Всехсвятского прихода в горо-
де Минске Федор Повный, скульптор 
Владимир Слободчиков и архитектор 
Игорь Морозов. Они создали памятник 
Святейшему Патриарху Алексию II, кото-
рый установлен в белорусской столице. Во вто-
ром — художественный руководитель ансамбля “Сябры” 
Анатолий Ярмоленко, композитор Олег Елисеенков и поэт 
Иван Юркин, выпустившие музыкальный альбом “Где ка-
лина цвела”. Слово лауреатам.

Федор Повный, настоятель 
Всехсвятского прихода в Минске: 

— Нам очень хотелось запечат-
леть Патриарха Алексия II таким, 
чтобы он всегда был современен, 
интересен людям. Нужно было вы-
разить характер, внутренний мир 
человека, его взгляд. Слава Богу, нам 
удалось это сделать. Поэтому мы в 
полной мере говорим, что это был 
труд уникальный, соборный труд. 
Важно, что он получил такую вы-

сокую оценку в Союзном государстве. Ведь вырастают 
новые поколения, которые порой не осмысливают, как 
размываются наши отношения, которые выстраивались 
столетиями. Сегодня важно находить точки соприкосно-
вения, которые и для россиян, и для белорусов являются 
общими, одинаково ценностными. Они, в том числе, в 
способности человека творить. Без внутреннего пони-
мания процесса союзных отношений перспективы у нас 
не будет. Я не исключаю, что часть полученной премии 
мы вложим в проект строительства Софийского собора 
в Витебске, отметив таким образом тот факт, что именно 
в этом городе она была получена. Что же касается “Сла-
вянского базара”, на мой взгляд, лучшей миротворческой 
площадки сейчас не существует. Причем не только в пре-
делах СНГ. Важно, что здесь есть реальные традиции, ко-
торые, уверен, продержатся не только 25 лет.

Анатолий Ярмоленко, 
художественный 
руководитель ансамбля 
“Сябры”:

— Премия для нас — под-
тверждение, что мы движемся 

в правильном направлении в деле 
укрепления дружеских взаимоот-

ношений с Россией. Может это 
высокопарно звучит, но это именно те правильные 

слова, которые не нужно бояться произносить. 
Когда люди поют одни и те же песни, они никогда 
враждовать не будут. Кстати, альбом “Где калина 
цвела” — основная составляющая концертной 
программы, с которой мы в последнее время гас-
тролируем в Китае, Монголии, Украине, США. 
И в России конечно же. В сентябре в Москве, на-

пример, у нас концерт запланирован, на который 
уже все билеты проданы. Столь высокий интерес к 

нам проявляют, наверное, потому, что в наших пес-
нях есть то, что близко и понятно каждому нормаль-

ному человеку — родной дом, милый сердцу уголок, где 
он родился и вырос. У нас, у музыкантов, считается, что если 
хоть одна песня из альбома стала популярной — это большая 
удача. Но здесь практически все композиции претендуют на 
то, чтобы называться хитами: “Деревня моя”, песня о маме... А 
“Прыязджайце да нас у Беларусь” стала настоящей визитной 
карточкой не только “Сяброў”, но страны в целом. Нам прият-
но, когда на концертах по всему миру фанаты с удовольствием 
поют ее вместе с нами на белорусском языке.

Владимир Федосеев, художественный 
руководитель и главный дирижер 
Государственного академического 
Большого симфонического оркестра 
имени П.И.Чайковского: 

— Песни военных лет — проект, 
всколыхнувший много прекрасных 
чувств как у нас, исполнителей, так и у 
зрителей. Когда в Минске, в московском 
“Зеленом театре” и на других концертах мы исполняли “Вста-
вай, страна огромная!”, “Шумел сурово брянский лес”, “Тачан-
ка”, “На солнечной поляночке”, “Солдаты идут”, публика ста-
ралась петь наравне с артистами, находившимися на сцене. Я 
видел, как у многих слушателей, в том числе у молодых, на гла-
зах появлялись слезы. Люди старшего поколения помнят, как 
военное время рождало много великих чувств. Сейчас иног-
да мы почему-то их теряем. А музыка возвращает нас к ним, 
помогает укрепить душу в постоянно изменяющемся мире. К 
сожалению, не всегда он меняется в лучшую сторону. Премия 
Союзного государства — результат большого труда. Не только 
моего, но и всего оркестра. Артистам нужна такая благодар-
ность. Это отражение чувств, которые получила слушающая 
нас публика. Ведь мы работаем прежде всего для людей.

Сергей Голесник
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Э
тому важному вопросу Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Российской Федерации в Минске 
Александр Суриков особое внимание уделял при 
подготовке и проведении третьего Форума регио-
нов Беларуси и России. Задача укрепления регио-

нального взаимодействия и производственной кооперации 
остается такой же актуальной и сегодня. 

— Александр Александрович, в чем вы видите значимость 
и результативность региональных связей Беларуси и России? 

— Если говорить об эффективности регионального 
сотрудничества, то и Россия, и Беларусь относятся к это-
му очень серьезно. Мне приходилось принимать участие 
в таком формате еще в конце 90-х годов, когда я был ру-
ководителем одной из территорий РФ. Уже тогда было 
ясно, что кроме межгосударственных экономических и 
социальных аспектов взаимодействия, белорусские влас-
ти форматируют еще и связи региональные, между регио-
нами Беларуси и России. Таким образом, существуют два 
уровня сотрудничества. И вот что мы видим на деле: 80 
субъектов Российской Федерации из 85 имеют те или иные 
договоры об экономическом, социальном и культурном 
сотрудничестве с правительством Беларуси или с областя-
ми. Между подавляющим большинством регионов России 
и правительством Беларуси или белорусскими регионами 
созданы рабочие группы, которые работают и определяют 
развитие подписанных ими соглашений. 

— И насколько успешно эта система действует?
— Давайте посмотрим с точки зрения межгосударственно-

го экономического сотрудничества. Так вот, в 2006 году товаро-
оборот между Россией и Беларусью составлял 15 млрд. долла-
ров США, причем из них 9 млрд. долларов США приходилось 
на углеводороды, а 6 — на те самые региональные связи между 
предприятиями. Это то, что можно назвать чистой воды бизне-
сом с высокой добавленной стоимостью. 

Мы обратили свои усилия на производственную кооперацию 
и интеграцию конкретных белорусских и российских предпри-
ятий. И вот результат нашего взаимодействия — товарооборот 
в “пиковом” для нашей экономики 2012 году составил 44 млрд. 
долларов США, из которых 15 — приходилось на углеводороды, 
все остальное достигнуто в основном за счет регионального со-
трудничества, т.е. получили рост с 6 до 29 млрд. долларов США. 
Связи предприятий, межрегиональные и кооперационные в том 
числе, выросли в пять раз. Это живая экономика.

В России за это время создано порядка 30 совместных 
предприятий, в которых используются белорусские ком-
плектующие. Например, Саранский тракторный завод в 
содружестве с МТЗ выпускает до 5 тысяч тракторов в год. 
Брянский завод сельскохозяйственного машиностроения, в 
кооперации с “Гомсельмашем”, — до 3000 комбайнов. Ниж-
неновгородский лифтостроительный завод и “Могилев-
лифтмаш” — совместно делают тысячу лифтов. Российский 
завод технического углерода из Омска заканчивает строи-

Александр 
Суриков: 
“надо 
объединять 
усилия”

Региональное сотрудничество — один из наиболее эффективных 
инструментов союзной интеграции. Хозяйственники, 
предприниматели, деловой корпус Беларуси и России приходят к 
пониманию, что продукт, произведенный в Союзном государстве, 
будет более конкурентоспособен при объединении потенциалов. 
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тельство завода технического углерода в Могилеве. Все это 
примеры кооперации и экономической интеграции. 

— А ведь есть еще и социальный аспект...
— Эти связи сформировали колоссальное количество новых 

рабочих мест, сотни тысяч. Они дают доходы соответствующим 
бюджетам: семейным, районным, городским, государственным, 
пенсионному фонду и т.д. 

На региональных связях также выросли 2,5 тыс. совмес-
тных предприятий с российским капиталом в Беларуси и бо-
лее одной тысячи с белорусским капиталом в России. Все это 
и помогло увеличить товарооборот между нашими странами. 

Сейчас на мировых рынках цены на углеводороды, вообще 
на сырье, на металл, на лес и на продовольствие падают. Това-
рооборот между Россией и Беларусью немного снижается. Но 
рабочие места остаются. Эти предприятия работают, произ-
водства не останавливаются, тем самым сохраняются базовые 
экономические основы в обоих государствах. 

— Тем не менее, и в Беларуси, и в России решено усилить 
взаимодействие по преодолению негативных последствий в 
экономике, не так ли?

— Озабоченность у нас такая есть. 
Безусловно. Мы должны понимать, что 
упали цены на углеводородное сырье и 
на все остальные виды сырья. Отсти-
мулировать потребительский спрос в 
мире мы не в состоянии. Но есть наши 
внутренние вопросы. Мы достаточно 
активно работаем для восстановления 
и совершенствования индустриально-
го облика России и Беларуси. Страны 
Евразийского экономического союза 
также надо вовлекать в этот процесс. 
Так что есть о чем подумать. В России 
надо восстановить, в Беларуси припод-
нять существующий промышленный 
уровень, иначе мы не “впрыгнем” в но-
вый технологический уклад. При этом 
базовые отрасли остаются. Не знаю, 
может быть, носки начнут скоро печа-
тать на принтере, но трактор, силовую 
машину, рожь или зерно на принтере 
не напечатаешь. Поэтому индустриали-
зация и развитие агрокомплекса стоят 
на повестке дня. Да, мы изменили свой 
индустриальный облик в сравнении даже с советским перио-
дом, в том числе и используя региональное сотрудничество. Но 
мир не стоит на месте. Мы видим, что происходит в мировой 
экономике. На глобальной экономической арене все больше 
преобладают крупнейшие транснациональные компании. А в 
последние годы происходит геополитическое оформление это-
го доминирования. К тому же, не будем забывать, что Россия 
— член ВТО, Беларусь скоро им будет, наши партнеры по Евра-
зийскому союзу тоже состоят в этой организации. Мы не может 
игнорировать правила ВТО. 

Наша задача — интегрировать наши предприятия. Не очень 
удачны пока действия России и Беларуси по объединению 
МАЗа, КАМАЗа. Просто надо сесть, внимательно разобрать-

ся, что такое интеграционный проект, и объединять усилия 
для конкуренции с транснациональными корпорациями. Вот 
что надо делать. И все обсуждения строить так, чтобы выгодно 
было обоим государствам. Необходимо дальше наращивать ин-
теграционные связи, которые мы начали. 

— Но почему россияне часто говорят “белорусский”, 
или даже “зарубежный белорусский продукт”? Ведь он уже 
во многом общий. Из того, что вы говорили, видно, что 
грань стирается...

— Конкуренция по некоторым товарам, наверное, необ-
ходима. Например, в сельском хозяйстве. Не создашь ведь 
единый белорусско-российский колхоз. Будут конкуриро-
вать между собой мелкие предприятия. Это нужно для улуч-
шения качества продукции. Такая внутренняя конкурентная 
работа важна и для выхода на внешние рынки, где с нами 
конкурируют уже западные предприятия. 

Ну а вообще надо приходить к пониманию, что весь продукт, 
произведенный в Союзном государстве, а в недалеком будущем 
в Евразийском союзе, действительно является общим, как в Ев-
росоюзе. Хотя и в ЕС не так просто, чтобы продукт, произведен-

ный в Прибалтике, попал во Францию... 
Одним словом, тут есть много экономи-
ческих тем для обсуждения. Мы должны 
заполнить рынок продуктами собствен-
ного производства, в том числе мясом, 
молоком, зерном. Мы должны заняться 
составлением балансов, прогнозировать 
выпуск продукции.

— Насколько сформирована у нас 
единая промышленная и агропромыш-
ленная политика? 

— Основные вопросы были об-
суждены. И сейчас Союзное государс-
тво, его аппарат, правительства двух 
государств занимаются формулиров-
кой этих документов. Общая промыш-
ленная политика, на мой взгляд, это 
единая система льгот, преференций, 
технологических стандартов. Это тор-
гово-экономические балансы. 

Чтобы выйти на совместный про-
дукт, надо объединять усилия. Нам надо 
подумать, как наши научные потенциа-
лы, объединяя, развивать и внедрять в 

практику. Тогда эта практика, но уже в виде товаров, пойдет и 
на рынки третьих стран. Это задача и академий наук, и прави-
тельств, и самого бизнеса. Почему я говорю все время о необ-
ходимости крупного, транснационального бизнеса? Потому 
что он будет серьезнее заниматься инновациями. 

— Только в Союзном государстве можно развивать 
такие проекты?

— В Союзном государстве их можно лучше развивать. 
Потому что это объединение потенциалов, объединение 
усилий, объединение мыслей. Политическая воля есть. 
Надо настроиться на практические действия. 

— Спасибо за беседу!
Нина Романова

 
На региональных связях 
также выросли 2,5 тыс. 

совместных предприятий 
с российским капиталом 
в Беларуси и более одной 

тысячи с белорусским 
капиталом в России. Все 
это и помогло увеличить 

товарооборот между 
нашими странами, не 

учитывая углеводороды, 
с 6 млрд. долларов США 
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У
чительский стаж Натальи Гресь — победитель-
ницы третьего конкурса Союзного государства 
#СилаСлова — всего год, но ее урок по произведе-
ниям о войне Василя Быкова и Михаила Шолохо-
ва компетентное международное жюри признало 

лучшим. Видные ученые, лингвисты, профессора отметили 
и знание предмета, и креативность лидского педагога. На-
талья признается:

— Учителю сейчас приходится конкурировать с други-
ми источниками получения информации: новостными пор-
талами, видеоблогами... От этого никуда не деться. Поэтому 
стараюсь интереснее формулировать тему занятий, привле-
кать аудио- и видеоматериалы. Привлекаю к планированию 
урока детей. Учитель, по сути, становится модератором, он 
только направляет”.

К “литературным соревнованиям” в этом году допусти-
ли учителей не старше 28 лет. Больше сотни заявок до орга-
низаторов — Постоянного Комитета Союзного государства 
и МИА “Россия сегодня” — долетели. На финал конкурса 
в Москву пригласили лучших. По пять учителей из каждой 
страны. Для них — не только награды и дипломы, но и об-
ширная познавательная программа. В Государственном ли-
тературном музее говорили о популяризации русской сло-
весности, расширении контактов, совместной работе музея 
с учителями Беларуси и различных регионов России, наделе-
нии музея не только просветительскими, но и образователь-
ными функциями… Затронули и вопрос того, каким должен 
быть современный урок литературы. Ответ очевиден. Интер-
активным. Динамичным. С молодежной подачей материала. 

Второй день семинара открылся мастер-классом учителя-
методиста московской школы имени Шарля де Голля Рома-
на Дощинского. Темой его урока-проекта стало творчество 
Янки Купалы. Думаете, нельзя увлечь российских школьни-
ков лирикой белорусского поэта? Еще как можно! Да что там 
школьников: молодые коллеги Романа Анатольевича, будто 

сами оказавшись за партой, активно включились в дискус-
сию и обсуждение. Свое мнение высказал и Государственный 
секретарь Союзного государства Григорий Рапота:

— Что является бичом общества и в Российской Федера-
ции, и в Республике Беларусь? У нас очень много троечни-
ков. Много троечников-инженеров, из-за которых падают 
самолеты и рушатся здания, троечников в правоохрани-
тельных органах, троечников среди медиков. К сожалению, 
есть они и среди литераторов. Мы хотим, чтобы троечников 
было как можно меньше. Сейчас я смотрю на вас, молодых 
педагогов, и считаю, что этой цели возможно добиться. 
Здесь собрались отличники, те, кто может дать пример слу-
жения профессии и пример служения людям.

Широкий отклик вызвала тема отсутствия у школьни-
ков интереса к чтению — и не важно, книга у них в руках 
или модный ридер. Участники круглого стола все как один 
сошлись во мнении: необходим новый подход к работе учи-
теля литературы. В приоритете — не просто дать знания, а 
привить интерес к книге, автору, героям. Это главный при-
нцип преподавания, освоить который может только тот, кто 
сам искренне “болеет” за родное слово. 

Начальник Департамента социальной политики и ин-
формационного обеспечения Постоянного Комитета Со-
юзного государства Маргарита Левченко уверена: конкурс 
#СилаСлова дает молодым преподавателям возможность 
реально проявить свои сильные качества и повысить инте-
рес к своему предмету:

— Будущее любой страны формируется на этапе молодого 
поколения. Если педагоги люди понимающие, грамотные, об-
разованные, интересующиеся, увлеченные, такими же будут и 
их ученики, которые со временем станут настоящими гражда-
нами Союзного государства. Вот почему работа со школьны-
ми учителями — одно из приоритетных направлений деятель-
ности Постоянного Комитета Союзного государства. 

Юлиана Леонович

вся сила 
слова
Педагог из Лиды Наталья 
Гресь обошла более ста 
коллег из Беларуси и России и 
стала победителем конкурса 
молодых преподавателей 
литературы
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— В России есть такая практика — в Москве проходит 
школа командиров и комиссаров студенческих строитель-
ных отрядов, — рассказывает комиссар стройки Ксения 
Агибалова. — Заявки на участие в ней подают самые иници-
ативные ребята, которые хотят побывать на площадках не 
в качестве бойца, а работать в руководстве. Мы с Романом 
уже второй год работаем вместе: прошлым летом строили 
Нововоронежскую АЭС, а сейчас Островецкую. 

Чтобы заслужить хорошую зарплату, ребятам придется на-
тереть не один трудовой мозоль. Работа у бойцов разная — они 

студенты 
строят 
будущее
На крупнейшей союзной 
строке встретились 
учащиеся “атомных” вузов

Т
ретий трудовой семестр на крупнейшей союз-
ной стройке в Островце в разгаре. На площад-
ке работает сплоченная и амбициозная команда 
сводного международного студенческого отряда 
— будущие атомщики и строители, а пока еще 

студенты, которым посчастливилось принять участие в 
глобальном проекте Союзного государства. Побывать 
здесь, бесспорно, престижно, и этот факт подтверждают 
цифры: три года назад на возведение инфраструктуры 
атомной станции приехали всего 60 человек, а сегодня в 
строительстве заняты более 420 ребят из разных регионов 
России, Беларуси и Казахстана. 

 Почему студентов, решивших провести лето на 
стройке АЭС, с каждым годом все больше? Куратор 
российских стройотрядов Всебелорусской молодежной 
стройки БелАЭС Роман Копылов считает, что ребята едут 
на подобные объекты по нескольким причинам. Одна из са-
мых главных — возможность пройти своеобразную практи-
ку, собственными глазами увидеть, как строятся и вводятся 
в эксплуатацию сложные инженерные объекты: 

— Я учусь в Нижегородском государственном техническом 
университете имени Р.Е. Алексеева по специальности “ядерная 
энергетика и теплофизика”. В университете нам читают курс 
“Атомные электростанции”. Так вот, студентам, которые по-
бывали на строительстве этих объектов, значительно проще 
изучать теорию. И наверняка они будут увереннее чувствовать 
себя на первом рабочем месте. Представьте: можно своими 
глазами увидеть оборудование, которое до этого рассматривал 
только на картинках в учебниках! Парогенератор, подогрева-
тель высокого и низкого давления — да что угодно! Нет таких 
мест на строящейся АЭС, куда бы у нас не было возможности 
заглянуть. И в результате у ребят складывается полная картина 
того, как выглядит атомная станция. 

Чтобы попасть на стратегический объект, студентам бе-
лорусских и российских вузов, пожелавшим стать бойцами 
студотряда, нужно было пройти собеседование. Свою проф-
пригодность подтверждали и те, кто “метил” в потенциаль-
ные руководители стройотряда.

кладут тротуарную плитку, ставят бордюры, штукатурят, 
вяжут арматуру. Во всех сферах строительства белорусской 

АЭС есть студенты. Но важно понимать: на стройплощадке 
атомной электростанции без опытных руководителей бойцы 
не сделают ни шага — ребята выполняют только те работы, ко-
торые не требуют определенной квалификации. 

Атомные станции сейчас строятся активно. Отрасли 
нужны подкованные специалисты, знающие работу стан-
ции изнутри, уверены бойцы стройотрядов. Многие из них, 
к слову, уже присматриваются к Островецкой АЭС как к по-
тенциальному месту работы. Учитывая тот факт, что жите-
ли Союзного государства имеют равные права на трудоуст-
ройство, оплату труда на территориях России и Беларуси, в 
Островце им будут рады. 

 — Мы считаем Беларусь братской республикой, — го-
ворит Роман Копылов. — Нам не важно, где работать — на 
станции в России, или в Беларуси. Ведущие инженеры по уп-
равлению реактором, сотрудники эксплуатации будут из Рос-
сии. А со временем подтянутся и выпускники белорусских и 
российских вузов. В каком количестве, не знаю. Но в любом 
случае опыт в области использования атомной энергии, ко-
торый есть у России, будет передаваться шаг за шагом.

Инна кабышева
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Исправленному верить
Система исправительных учреждений в Союзном 
государстве будет совершенствоваться

 В 
рабочих планах Постоянного Комитета Со-
юзного государства эта тематика появилась 
впервые. Речь идет о перспективах взаимо-
действия пенитенциарных служб России и 
Беларуси. А с гуманитарной точки зрения 

— о судьбах отбывающих наказание и обще-
стве, в которое они рано или поздно вернутся. 
Проблема как техническая, так и гуманитар-
ная. С одной стороны, заключенные должны 
быть изолированы надежно. С другой — со-
держаться в достойных условиях, чтобы не 
вышли на свободу озлобленными, обретя 
новые криминальные навыки. 

Предыстория такова. В октябре про-
шлого года в казахстанском поселке 
Бурабай президенты государств-учас-
тников СНГ подписали соглашение о 
создании Совета руководителей пени-
тенциарных служб. Первое заседание 
Совета, фактически организационное, 
состоялось 9-10 июня в Москве. 

И уже меньше чем через месяц, 4 
июля, в минской штаб-квартире Посто-
янного Комитета с участием Госсекретаря 
Союзного государства Григория Рапоты 
обсуждались конкретные сферы взаимо-
действия. Характерно, что на заседание 
был приглашен далекий от пенитенци-
арных проблем ученый — руководитель 
аппарата Национальной академии наук 
Беларуси, доктор технических наук, про-
фессор Петр Витязь. В итоге ему было 
предложено координировать техничес-
кую сторону дела. В частности, решение 
проблемы радиоэлектронного подавле-
ния переговоров по мобильным телефо-
нам — чтобы отбывающие наказание авторитеты не могли 
из-за колючей проволоки руководить преступной деятель-
ностью. Необходимые технологии и квалифицированные 
исполнители этой задачи есть и в России, и в Беларуси. 

Безопасность в местах лишения свободы стала одним из 
трех приоритетных направлений сотрудничества, которые 
в итоге были выработаны. Еще два: здоровье заключенных 
и условия содержания малолетних правонарушителей. Бу-
дут ли они носить статус государственных программ или 
какой-то иной — время покажет. 

Гуманистический тон обсуждению задал началь-
ник Департамента исполнения наказаний МВД Бе-
ларуси Сергей Дорошко. Он привел такой пример. 

Подросток, возможно, оступился впервые. 
Но уже в следственном изоляторе он 
начинает зарабатывать криминаль-
ный авторитет при помощи взрослых. 
Получив срок, прерывает школьное 
обучение, зато проходит “тюремные 
университеты”... Вывод очевиден: в 
местах лишения свободы надо из-
бавлять подростков от пагубного 
влияния матерых уголовников, при 
этом сохранив для них систему “со-

циальных лифтов”, оставив им шанс. 
С.Дорошко заверил, что белорусская 
система исполнения наказаний при 
поддержке руководства страны готова 
двигаться в этом направлении. Его под-
держал российский коллега — замести-
тель директора Федеральной службы 
исполнения наказаний генерал-майор 
внутренней службы Валерий Макси-
менко, приведя в пример историю мос-
квички, матери троих детей, которая 
несколько месяцев томится в СИЗО за 
украденный кусок сыра...

Резюмирующее мнение Госсекретаря 
Союзного государства Григория Рапо-
ты звучало так: предстоит выработать 
стандарты, методологию содержания 
малолетних правонарушителей с уче-
том передового мирового опыта. Затем 
— оценить стоимость программы и 
вкладывать средства в создание новой 
инфраструктуры. Госсекретарь отме-

тил необходимость оценить законодательство двух стран 
и, если есть расхождения, выработать предложения по его 
гармонизации: “Мы можем это сделать. У нас есть право за-
конодательной инициативы и есть Парламентское Собра-
ние, перед которым мы должны ставить эти вопросы...”

 Вскоре после минской встречи были подписаны необ-
ходимые документы и созданы рабочие группы по направ-
лениям сотрудничества. Это значит, реальная работа по 
взаимодействию началась. 

Виктор Пономарев

 

В местах лишения 
свободы надо 
избавлять 
подростков от 
пагубного влияния 
матерых уголовников, 
при этом сохранив 
для них систему 
“социальных лифтов”, 
оставив им шанс

Начальник Департамента 
исполнения наказаний МВД 
Беларуси Сергей Дорошко:
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зорныя браты 
трапілі  
ў гісторыю 

У 
Мінскім аэраклубе 
ДТСААФ адкрыўся 
павільён “Космас”.  
Акцэнт зроблены на 
беларускім следзе ў 
гісторыі касманаўты-
кі. У павільёне прад-
стаўлены ўнікальныя 

экспанаты, напрыклад, спускальны 
апарат карабля “Саюз”, лажамент і ка-
смічны скафандр лётчыка-касманаўта 
Пятра Клімука. Тут жа і касцюмы экі-
пажа міжнароднай касмічнай станцыі, 
і ўнікальныя здымкі, зробленыя з ка-

лязямной арбіты, і знакамітыя “цюбікі 
з баршчом і катлетамі” — наборы бар-
тавога харчавання для касманаўтаў.

Сімвалічна, што на цырымонію 
адкрыцця павільёна прыехалі ўсе лёт-
чыкі-касманаўты ўраджэнцы Беларусі 
— двойчы Героі Савецкага Саюза гене-
рал-палкоўнікі ў адстаўцы Уладзімір 
Кавалёнак і Пётр Клімук, Герой Расіі 
палкоўнік Алег Навіцкі. У ліку ганаро-
вых гасцей быў і знакаміты лётчык-ка-
сманаўт Герой Расіі Аляксандр Калеры, 
які прабыў у космасе 769 сутак — трэці 
вынік у гісторыі. Кампанію сваім “зор-

экспазіцыя

Мінскі аэраклуб прыадкрыў 
фортачку ў космас

ным” калегам склалі заслужаныя лёт-
чыкі-выпрабавальнікі СССР — Герой 
Савецкага Саюза Віктар Пугачоў і вы-
пускнік Мінскага аэраклуба ДТСААФ 
Герой Расіі Яўген Фралоў, імёнамі якіх 
названы фігуры вышэйшага пілатажу. 
Пра ўвагу да праекта з боку дзяржавы 
сведчыў удзел Прэм’ер-міністра Бела-
русі Андрэя Кабякова, Дзяржаўнага 
сакратара Савета Бяспекі генерал-
лейтэнанта Станіслава Зася.

Для экспазіцыі Алег Навіцкі пада-
рыў камбінезон, у якім ён трэніраваўся 
перад палётам і насіў на самой МКС. 
Свае афіцэрскія кіцелі перадалі Ула-
дзімір Кавалёнак і Пётр Клімук. А цэн-
тральны экспанат — рэальная капсула 
спускальнага касмічнага апарата, на 
якім касманаўты вяртаюцца на Зямлю. 
Унутры адрэстаўравалі прыборную 
панэль і крэслы. Гэтая капсула хоць 
і знаходзіцца ў рабочым стане, у кос-
масе не пабывала. Энтузіясты знайшлі 
яе на мінскім прадпрыемстве НВА 
“Цэнтр”, які працаваў раней на касміч-
ную прамысловасць. Яшчэ адзін не-
 звычайны экспанат — дзверы нумара 
N305 з гасцініцы “Касманаўт”, у якой 
касманаўты жывуць перад палётам на 
арбіту. На ёй пакінулі аўтографы ўсе 
лётчыкі-касманаўты, якія прыехалі на 
адкрыццё. Пасля імправізаванай аўто-
граф-сесіі Алег Навіцкі адзначыў:

— Пытанні супрацоўніцтва зна-
ходзяцца на першым месцы, паколькі 
асобна ад іншых у космасе не можа 
працаваць ніхто. Расія і Беларусь вель-
мі шчыльна працуюць разам. Прычым 
гэтае ўзаемадзеянне бярэ свой пачатак 
яшчэ з савецкіх часоў. Беларусь сён-
ня можа ганарыцца сваёй выдатнай 
оптыкай і складанай тэхнікай для ка-
смічных даследаванняў.

4 гады назад, 22 ліпеня 2012 года, 
ракета-носьбіт “Саюз” разам з расій-
скім спадарожнікам на 500-кіламетро-
вую арбіту вывела беларускі касмічны 
апарат — наглядны прыклад сумеснай 
работы навукоўцаў дзвюх краін. А ў 
студзені гэтага года на арбіту вывелі і 
першы беларускі тэлекамунікацыйны 
спадарожнік, які стаў асновай нацы-
янальнай сістэмы спадарожнікавай 
сувязі і вяшчання. 

У будучыні, лічыць начальнік Мін-
скага аэраклуба ДТСААФ Мікалай 
Мачанскі, які і сабраў многія экспана-
ты, экспазіцыя можа атрымаць статус 
Музея авіяцыі і касманаўтыкі.

Андрэй Дробаў
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добры настрой 
на ўсё лета 
У Беларусі дзіцячы адпачынак — пытанне дзяржаўнае

Л
юбы дырэктар шко-
лы яшчэ ў маі ведае, 
дзе правядзе лета 
кожны яго вучань. 
Устаноўка простая 
— дзеці павінны 
быць не проста пад 
наглядам, а “тра-

ціць” канікулы з карысцю.
Для тых, хто застаўся ў горадзе, 

ёсць некалькі варыянтаў: школьныя 
летнікі, карыснае правядзенне часу ў 
дзіцячых цэнтрах творчасці, патрыя-
тычныя змены.

свая “ноч музеяў” 
і брэйк-данс

У школьных летніках усё па раскла-
дзе: заняткі па інтарэсах, спартыўныя 
гадзіны, экскурсіі з абавязковымі абе-
дамі і падвячоркамі. У астатнім кож-
ная школа выбудоўвае сваю стратэгію 
вольнага часу, усё залежыць ад фантазіі 
і досведу педагогаў. У іх арсенале вікта-
рыны, гульні на свежым паветры, арга-
нізацыя спартыўных спаборніцтваў, 
паходы ў музеі і кінатэатры. Часта 
дзятву бяруць у аднадзённыя паходы 
за горад. Прагулкі па парках і Бата-
нічным садзе вялікай вылазкай 
не лічацца.

У Мінскай вобласці 
канікулы пройдуць пад 
дэвізам “Лета на карысць”. 
Амаль у кожнай школе част-
кай “абавязковай” праграмы 
стануць дадатковыя заняткі па 
замежных мовах — праз гульні і 
трэнінгі.

Сёлета ўпершыню пройдзе акцыя 
“Лета для ўсіх”. Малодшых школьнікаў 
будуць забаўляць валанцёры-старша-
класнікі. У школьных летніках нала-
дзяць сваю “Ноч музеяў”, рыцарскія 
турніры, стральбу з лука, майстар-
класы па навучанні ірландскім танцам 
або брэйк-дансу.

Трохтыднёвая змена для хлопцаў 
і дзяўчат 11-13 гадоў абыдзецца сям’і 
ад 200 да 400 тысяч рублёў. Фактычна 
бацькі толькі часткова кампенсуюць 
кошт харчавання.

каб зразумець, 
кім хочаш стаць

Для вучняў старэйшых класаў у 
гэтым сезоне — свая фішка. Школь-
ныя летнікі робяць акцэнт на пра-
фарыентацыі. Педагогі паспрабуюць 
дапамагчы падлеткам вызначыцца з 
будучай прафесіяй.

— Даём магчымасць спрабаваць 
сябе ў розных сферах, каб школьнікі 
ўсвядомлена выбіралі сваю будучую 
прафесію, — гаворыць намеснік Міні-
стра адукацыі Віктар Якжык.

У Гомельскай вобласці праект 
“Прафесійныя канікулы” запусцілі 
на базе цэнтраў творчасці дзяцей і 
моладзі. Хлопцам  і дзяўчатам ладзяць 
сустрэчы з героямі нашага часу: наву-
коўцамі, падарожнікамі, вынаходцамі, 
шматдзетнымі мамамі.

Адукацыйны цэнтр Парку высокіх 
тэхналогій сёлета адкрыў Акадэмію 
IT-геніяў. У школах і гімназіях ство-
раны спецыяльныя камп’ютарныя ла-
геры. Дзяцей вучаць, як за пару дзён 
зрабіць сваю гульню ці відэафільм. 
Можна запісацца і на курсы па зборцы 
робатаў. Але тут бацькам давядзецца 

крыху даплаціць. Змена ў акадэ-
міі доўжыцца 18 дзён і каштуе 
ад 950 тысяч рублёў.

Адукацыйны цэнтр Парку высокіх 
тэхналогій сёлета адкрыў Акадэмію 
ITгеніяў
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наперад, на клумбу!
Захавалі ў краіне і працоўныя 

лагеры. У іх можна запісацца з 14 га-
доў. Некалі школьнікі ў іх працавалі 
бясплатна. Сёння гэта выдатны спо-
саб адпачыць і зарабіць на кішэнныя 
расходы. Паўдня падлеткі працуюць, 
паўдня культурна адпачываюць.

— Падзаработак для старшаклас-
нікаў шукаем ужо ў сакавіку, — тлу-
мачыць начальнік аддзела адміні-
страцыі Партызанскага раёна Мінска 
Вераніка Рудая. — У школах работа 
не пыльная — прапалоць клумбы, 
прыбраць смецце. Плацяць за такую 
працу ў месяц крыху больш за 1 міль-
ён рублёў. Ёсць варыянт папрацаваць 
на прадпрыемствах. У “Зелянбудзе”, 
да прыкладу, ці ў брыгадзе ЖКГ. 
Летась вучань за тры тыдні мог там 
зарабіць 4,5 мільёна рублёў!

ану, каму кашы 
з сякеры?

Яшчэ адзін абсалютна бясплатны 
спосаб цікава правесці час улетку — за-
пісацца ў ваенна-патрыятычны лагер. 
Па ініцыятыве мясцовай адміністра-
цыі або Беларускага рэспубліканскага 
саюза моладзі іх арганізуюць воінскія 
часці. Прама ў горадзе ці ў найбліжэй-

шых наваколлях, куды можна даехаць 
гарадскім аўтобусам.

Спачатку гэта быў адпачынак толь-
кі для хлопчыкаў. Але, як высветліла-
ся, дзяўчынкі таксама хочуць гуляць 
у “вайнушку”, жыць у палатках і есці 
кашу з сякеры. Цяпер хлопцы і дзяў-
чаты разам ходзяць у паходы і выяз-
джаюць на стрэльбішча.

вясёлы квэст —  
для школьнікаў the best

Мінскія педагогі прыдумалі зай-
мальны адпачынак для дзяцей, як у 
камп’ютарных гульнях.

Незвычайны лагер адкрылі ў 
Цэнтры дадатковай адукацыі дзяцей 
і моладзі “Светач” Савецкага раёна 
сталіцы. Ідэя простая. Лагерная зме-
на, як у камп’ютарнай гульні, разбіта 
на асобныя дні-этапы. І кожны дзень 
— свая пазнавальная гульня-квэст.

— Квэсты цяпер у модзе. Дзецям 
гэта надзвычай цікава. За год яны ста-
міліся ад урокаў і дамашніх заданняў, 
хочуць прыгод, — расказала пра планы 
на лета начальнік лагера “Квэст-тайм” 
Алена Латышава. — Штораз новае за-
данне. Правядзём нават свой конкурс 
“Голас. Дзеці”. Ад жадаючых паўдзель-
нічаць ужо няма адбою. Таксама ў 
планах майстар-класы ад арт-студый 

— па жывапісе, танцах, тэатральным 
мастацтве, народных рамёствах. А 
яшчэ Спартландыя і экскурсіі.

У “Квэст-тайм” ходзяць дзеці ад 7 
да 11 гадоў. У загарадныя лагеры ім ра-
навата, а тут яны заўсёды навідавоку.

Але і тут без дысцыпліны ніяк. Усё 
пачынаецца ў 7.30 з зарадкі. Затым сня-
данак і заняткі па інтарэсах. З новымі 
заданнямі, якія трэба абавязкова выка-
наць, каб атрымаць запаветныя балы. 
Ад агульнай сумы будзе залежаць, які 
прыз атрымае кожны маленькі ўдзель-
нік вялікай гульні. Балы налічваюць за 
любую карысную справу.

Адна з самых папулярных — сту-
дыя мяккай цацкі “Таптыжка”. Ткані-
на, мех і скура ажываюць у руках юных 
майстроў і ператвараюцца ў забаўных 
звяркоў або казачных герояў. Не ва 
ўсіх атрымліваецца так спрытна, як у 
педагога Тамары Лявунінай. Яна ўжо 
пятнаццаць гадоў вучыць дзяцей ру-
кадзеллю.

А невялікі пакой нагадвае майстэр-
ню лялечнага тэатра.

— Няхай добры настрой не пакіне 
вас, калі возьмецеся за справу, — га-
ворыць Тамара Лявуніна. — Тут дзеці 
смяюцца бесперастанку. Таму ў іх і 
цацкі выходзяць вясёлыя.

Крысціна Хількевіч 

Падлеткі з дзіцячага летніка “Квэсттайм” наведалі Музей агню
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жыццё ў стылі

Колка дроў 
замест зарадкі, 

прагулкі на 
конях, купанне 

ў крыштальна 
чыстым возеры. 

Чатыры гады 
назад муж і 

жонка Маслоўскія 
рызыкнулі 

кінуць выклік 
стэрэатыпам  

і прамянялі 
мінскі камфорт  

на жыццё  
ў вёсцы. Чым 

кіруецца сучасная 
моладзь, 

пакідаючы горад, 
даведалася наш 

карэспандэнт.

Т
ры з паловай гадзіны 
на маршрутцы, яшчэ 
гадзіна язды на пры-
гарадным аў тобусе, 
тры кіламетры пешшу. 
У госці да Яны і Аля-
ксандра Маслоўскіх да-
бралася толькі да абеду. 

Апынуўшыся ў вёсцы Ціноўка Полац-
кага раёна, зразумела: шлях прарабіла 
нездарма. Прырода — як на карцінцы, 
у паветры лунае салодкі кветкавы во-
дар. Гэта дый зайздроснае няспешнае 
цячэнне сельскага жыцця адразу запа-
лі ў душу. Але асмеліцца застацца тут 
назаўжды можа далёка не кожны... 

“Падворак адносна невялікі. Тры-
маем курэй, гусей, коз. На ўчастку 
жывуць шэсць катоў, чатыры сабакі”, 
— сустракае гаспадыня дома і запра-
шае прайсці ў вальер. Колас — адзін з 
чатырох коней Маслоўскіх, менавіта з 
яго і пачалася ўся вясковая валакіта.

“Вызвалася дапамагчы сяброўцы 
выбраць каня, у выніку не з пустымі 
рукамі пайшла сама, — успамінае 
суразмоўніца. — Даведалася, што 
аднаго жарабца збіраюцца здаць на 
мясакамбінат. Васьмімесячны, ён жа-
ласна глядзеў на мяне і, падавалася, 
цяжка ўздыхаў. Доўга не думала: узяла 
зберажэнні, якія адкладала на марскі 
адпачынак, і купіла каня”.

Другакурсніца Яна тады жыла ў 
стандартнай кватэры, таму свайго 
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гадаванца прыйшлося размясціць за 
горадам. І жыццё памянялася: устаць 
у 4 раніцы, праведаць каня, ехаць на 
вучобу ва ўніверсітэт, затым праца 
— і зноў у госці да любімай жывёлы. 
“Прыязджала дадому бліжэй да паў-
ночы. Стомленая, але задаволеная”, 
— да гутаркі далучаецца муж Яны 
Аляксандр. 

Першапачаткова, прызнаецца, ён 
быў ашаломлены незвычайнай па-
купкай жонкі. “Навошта гарадской 
даме свой конь? Але прайшоў час, і 
ў нас з’явіўся яшчэ і статны Аксаміт. 
Крыху пазней — Рэкорд. Яго я ўжо сам 
выбраў: падкупіла, што конь высокі”, 
— гаворыць Аляксандр. 

Калі маладую сям’ю пацягнула 
ў правінцыю, Яна з Аляксандрам, 
не разважаючы, сабралі чамаданы. 
Пасяліліся ў маляўнічай узгорыстай 
мясцовасці, на звілістым беразе най-
прыгажэйшага Белага возера. “Тут вя-
лікае мноства крыніц, — Яна заходзіць 
у чыстую і празрыстую ваду. — І мора 
рыбы: карась, лінь, лешч, шчупак, са-
зан, акунь, плотка… Вадаём славіцца 
рэдкай рыбай сялявай, якая водзіцца 
толькі ў пяці азёрах краіны”. 

Жывучы паблізу воднай гладзі, 
муж і жонка штодня назіраюць за 
грацыёзнымі лебедзямі. Аднаго з 
чарады нават нядаўна выратавалі ад 
гібелі. “Неабыякавыя рыбакі ўзімку 
прынеслі птушку з падбітым крылом. 

Маўляў, змерзне на лёдзе. Мы яе ад-
разу да ўрачоў, сталі лячыць. Месяцы 
тры ў нас пражыла. Толькі лёд сышоў 
— выпусцілі на ваду”, — гаворыць Яна 
і з асаблівай цеплынёй назірае за белы-
мі прыгажунамі на вадзе. 

Удалечыні ад гарадскога шуму і 
мітусні Яна з жахам успамінае час, 
калі з бацькамі жыла ў Мінску. Час 
пік, пробкі, пастаянны гул машын. “Ад 
гэтага страшна балела галава. Не рата-
вала і тое, што кватэра знаходзілася ў 
даволі зялёным раёне, а побач з домам 
— маляўнічы Лошыцкі парк, — успа-
мінае Яна. — Крыху лягчэй стала ды-
хаць, калі перабралася ў Наваполацк. 
Але гэты горад, няхай і невялікі, так-
сама прыгнятаў мяне гучнымі гукамі, 
мітуснёй”. 

Дарэчы, такую страсць да прыроды 
бацькі дзяўчыны не падтрымліваюць. 
Самі жывуць у мегаполісе і абураюцца: 
“Як можна прамяняць горад магчы-
масцяў на жыццё ў сельскай глушы?” 
Яна іх меркаванне часткова разумее: 
“У цяжкія гады лічылася, што за га-
радской мяжой выжыць лягчэй. Зя-
мельныя надзелы ратавалі ад голаду 
мільёны людзей. Але моладзь гэтае 
жыццё лічыла бесперспектыўным і 
цяжкім, пры першай магчымасці збе-
гла да выгод цывілізацыі. Так зрабілі і 
нашы бацькі. І ім незразумела, чаму мы 
хочам вярнуцца назад, калі камфорт і 
ўсе выгоды прагрэсу пад бокам”. 

Як ні дзіўна, сёння адносіны да 
вясковага жыцця мяняюцца, і пасту-
пова ўсё больш людзей імкнуцца пе-
раехаць далей ад гарадоў. “На слыху, 
да прыкладу, імя вядомага бізнесмена 
Германа Сцерлігава. Уладальнік асаб-
няка на Рублёўцы і офіса з відам на 
Крэмль цяпер — памешчык, гаспадар 
глухога хутара, без газу, электрычнасці 
і асфальтаваных дарог. Павёз у глуха-
мань жонку і дзяцей”, — Аляксандр 
гаворыць, што да адмовы ад усіх вы-
год цывілізацыі ў яго выпадку справа 
не дойдзе. Сельскае жыццё, лічыць, 
можа лёгка суіснаваць з найноўшымі 
тэхналогіямі.

Так, у доме ў Маслоўскіх ёсць інтэр-
нэт, тэлевізар, абодва карыстаюцца ма-
більнікамі. Ды і ў горадзе яны  частыя 
госці. “Працягваю працаваць у Нава-
полацку. Грошы ідуць на ўтрыманне 
гадаванцаў, немалая сума — на аплату 
рахункаў за святло, газавы балон. Па-
ціху даводзім да розуму ўчастак, раман-
туем дом. Так і кручуся паміж горадам 
і вёскай: два праз два”, — расказвае га-
лава сям’і. Жонка Яна — дыпламаваны 
выкладчык, у ВНУ вывучала гісторыю 
і англійскую мову. Па жыцці ж — ра-
меснік. Акрамя вырабу аксэсуараў з 
натуральнай скуры, дзяўчына валодае 
рэдкім майстэрствам — робіць вупраж, 
прыладдзе для запрэжкі, сядлання і кі-
равання коньмі. 

Пад пякучым сонцам з суразмоў-
цамі крочым па беразе Белага возера, а 
па дарозе раз-пораз сустракаюцца вяс-
коўцы. Нехта ветліва вітаецца, другія 
хмурацца і нешта бурчаць сабе пад нос. 
“Не ўсе суседзі разумеюць, навошта 
мы тут. Пляткараць, што ў гаспадарцы 
толк не ведаем. На жывёлін скардзяц-
ца: коні ржуць, пеўні спяваюць, сабакі 
брэшуць”, — прызнаецца гаспадыня 
падворка. І абураецца: “Дык вёска ж! 
Хіба гэта не самае прыдатнае месца для 
птушак і жывёл?” 

Маладыя людзі плануюць папоў-
ніць сваю хатнюю гаспадарку. Хутка 
з’явяцца індыкі, поні, мараць муж і 
жонка і пра куплю паўночнага але-
ня. Мець зносіны з жывёлінамі, есці 
гародніну і садавіну са сваёй градкі, 
атрымліваць асалоду ад прыгажосці 
прыроды — гэта і ёсць шчасце, лічаць 
Маслоўскія. Яны ўпэўнены: вёска 
— месца, якое ніколі не надакучыць, 
у адрозненне ад гарадскога жыцця па 
раскладзе. 

Юлія Папкова 

Аляксандр і Яна Маслоўскія
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Убачыць горад-сад,
альбо 5 прычын паехаць у кобрын

1 прайсці па гістарычных  
месцах

Пасля Трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай у 1795 годзе 
імператрыца Кацярына II падарыла сядзібу Кобрынскі 
ключ фельдмаршалу Аляксандру Сувораву “ў вечнае 
спадчыннае валоданне”. У ваенна-гістарычным музеі 
вялікаму палкаводцу адвялі асабняк, які належаў яму ў 
XVIII стагоддзі. Але і астатнія экспазіцыі стануць для на-
ведвальніка падарункам: зброевы пакой сабраў рарытэты 
з XV стагоддзя. Многія ўнікальныя. Напрыклад, германскі 
двухручны меч XVI стагоддзя, пісталет-кулямёт Судаева, 
распрацаваны ў блакадным Ленінградзе.

Парк імя Суворава — помнік прыроды рэспубліканскага 
значэння. Найстарэйшы, закладзены ў 1768 годзе і адлю-
строўвае модныя тэндэнцыі розных эпох. Пяць гадоў назад 
на тэрыторыі пабудавалі аквапарк. 

2 знайсці падставу прачытаць 
“гора ад розуму”

У гісторыі Кобрына пакінуў след рускі класік, аўтар 
несмяротнай п’есы “Гора ад розуму” Аляксандр Грыбаедаў. 
Быўшы карнетам Іркуцкага гусарскага палка, ён кватара-
ваў у горадзе ў 1813 годзе. З гэтымі месцамі звязаны яго 
першыя літаратурныя спробы. 

У 1939 годзе там жыў вядомы паэт Аляксандр Твардоў-
скі, які падарыў свету “Васіля Цёркіна”. 

На галоўнай 
плошчы Кобрына 

стаяць бронзавыя 
скульптуры: князь 

Уладзімір Васількавіч 
паказвае наперад, 

прапаноўваючы 
жонцы  

сваёй Вользе 
Раманаўне ўладанні 
— ад чыстага сэрца  

і з любоўю. 
Тады, у 1287 годзе,  
і зарадзіўся горад. 

Б
ел

ТА
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У тамтэйшых месцах нарадзіўся архітэктар расійскага 
імператара Мікалая II Сямён Сідарчук, які ўнёс вялікі ўклад 
у будаўніцтва Царскага сяла ў пачатку ХХ стагоддзя. 
Паводле яго праекта ў рэзідэнцыі расійскіх імпера-
тараў узвялі царкву іконы Божай Маці “Заспакой 
мой смутак”. Пасля рэвалюцыі ў 1920-я гады 
ён аднаўляў масты ў Брэсцкай крэпасці. 
У Кобрыне можна прагуляцца па вуліцах 
Грыбаедава і Твардоўскага, а вось вуліцы 
Сідарчука ў горадзе пакуль няма. 

3 зрабіць селфі  
ля гарматы  

 напалеона
Пад Кобрынам у вайну 1812 года 

рускія войскі пад кіраўніцтвам 
генерала Тармасава далі першы 
адпор Напалеону. Са сцен Петрапаў-
лаўскай крэпасці ў Пецярбурзе ў гонар 
гэтай падзеі нават далі пераможны 
залп. Трафей — варожая гармата — і 
цяпер стаіць у цэнтры горада. 

4 памаліцца  
ў славу воінаў

У 1868 годзе на беразе Мухаўца па-
будавалі сабор Аляксандра Неўскага ў 
славу воінаў, якія загінулі ў бітвах з На-
палеонам. А ў 1912 годзе да стагоддзя 
перамогі побач усталявалі помнік. 

Яшчэ адно месца паломніцтва — Спаскі жаночы 
манастыр, які летась адзначыў 550-годдзе. Яго 

заснавалі кобрынскі князь Іаан і яго маці 
княгіня Іўліянія. Да нядаўняга часу 

палаты займаў мясцовы райад-
дзел міліцыі. Шэсць гадоў назад 

манастыр вярнулі праваслаў-
ным. 

5 палюбавацца 
“паўночнай”  

 сакурай
Кобрын — край азёр і 

баравых лясоў. Таму вакол 
горада шмат санаторыяў. 
Хапае паляўнічых домікаў: 
а дпачына к ,  па ляв а нне  і 
рыба лка т у т знатныя.  А 
яшчэ горад патанае ў садах. 
Ув е сн у сюды ед у ць,  каб 
палюбавацца квітнеючымі 
абрыкосамі і персікамі, як у 
Японію турысты з’язджаюц-
ца глядзець на цвіценне са-
куры. Тут шмат экзатычных 
для нашых шырот раслін. 
Садоўнікі ахвотна купляюць 
мясцовае марозаўстойлівае 
насенне і чаранкі. 

Валянціна казловіч
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сустрэча сяброў 
у александрыі
110.000 чалавек за два дні наведалі свята “Александрыя збірае 
сяброў”. 650 метраў занялі гандлёвыя рады. 600 майстроў  
з Беларусі, Расіі, Украіны і Літвы прадставілі свае вырабы.  
170 перадавікоў АПК Магілёўшчыны ўзнагароджаныя  
падчас свята. 

С
апраўдныя сябры пазнаюцца не 
толькі ў бядзе, але і ў сапраўд-
най радасці. Сёмы год запар 
у гэтым ярка пераконвае 
фестываль “Александрыя 
збірае сяброў”. 
Узнікшы ў 2010-м, 
купальскае свята 

ў Александрыі з тых часоў стала знакавым — і 
для Магілёўскай вобласці, і для ўсёй Беларусі. 
Ні межы, ні палітычныя перыпетыі яму не пера-
 шкода. Гэта выразна дэманстравалі і гандлёвыя 
вуліцы Мінская, Маскоўская і Кіеўская, якія вы-
цягнуліся ўздоўж Дняпра — ракі, якая аб’ядноў-
вае тры славянскія народы. І сам дух народных 
гулянняў на Шклоўшчыне. 
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Заўсёды знаходзіць час асабіста павіншаваць землякоў і 
сяброў Александрыі з Купаллем Прэзідэнт: 

— Кожны год прыязджаю сюды, да нас, на гэтую зям-
лю. Напярэдадні гэтага прыезду падумаў: год мінулы для 
мяне быў вельмі цяжкі. Я, напэўна, праляцеў і праехаў па 
свеце не адзін экватар. Але дзе б ні быў, заўсёды думаю 
пра дом, пра гэтую зямлю. Гэтым жыве чалавек. Дзе б вы 
ні былі, рана ці позна вас заўсёды пакліча ваша зямля, 
ваш родны дом. 

Тым больш рады Прэзідэнт, што яго родная Алексан-
дрыя стала месцам сяброўскіх сустрэч і пляцоўкай для 
народнай дыпламатыі: 

— Паважаць не толькі сваю культуру, але і творчыя 
дасягненні іншых народаў — гэта рыса беларускага на-
цыянальнага характару. Думаю, у гэтым сакрэт міра-
любнасці і ўзаемаразумення, якімі славяцца беларусы. Я 
шчыра рады, што ў гэтым цудоўным, чыстым кутку Магі-
лёўшчыны магутны Дняпро аб’яднаў майстроў і аматараў 
народнага мастацтва. 

А іх сёлета было як ніколі шмат. Больш за паўтысячы 
ўмельцаў з Беларусі, Расіі, Украіны і — навінка гэтага фе-
стывалю — Літвы прадставілі свае вырабы. У літоўскага 
госця — майстра па пісанках Аўдроне Лампіцкене — ад 
убачанага мітусілася ў вачах: 

— У Александрыі мы ўпершыню з калегам, скульпта-
рам па дрэве Гінтаўтасам Аксцінасам, нас запрасілі праз 
цэнтр народнага мастацтва. Нельга сказаць, што нам ча-
госьці тут не хапае, хутчэй, наадварот. У вас усё вельмі 
ярка, гэта крыху нязвыкла: у нас усё больш сціпла. 

Сёлета на свяце ўпершыню быў арганізаваны экскур-
сійны маршрут “Александрыйская вандроўка”, працавала 
старажытная друкарня. Прэзентаваліся беларуская кніга, 
нацыянальная кухня, музыка і фальклор. Міністр інфар-
мацыі Лілія Ананіч бачыць гэта вельмі лагічным: 

— Гэты год — асаблівы для нашай краіны, Год куль-
туры. Я думаю, што душа народа — у тым ліку і ў песні, 
у кнізе, у слове.

Максім Яўсееў 

Купалле — старажытнае славянскае свята, 
прысвечанае летняму сонцастаянню. У часы 
язычніцтва людзі ў гэты дзень дзякавалі стыхіям 
— Агню, Вадзе і Зямлі, а пасля прыняцця хрысціян-
ства свята прымеркавалі да дня нараджэння Іаана 
Хрысціцеля. З Купаллем звязана мноства магічных 
традыцый і абрадаў. У народзе хадзілі павер’і, што 
ў ноч Купалля рэкі свецяцца, а ў абліччы русалак 
у іх купаюцца душы памерлых. У купальскую ноч 
беларусы замаўлялі траву і вянкі, каб тыя дапа-
маглі вырашыць праблемы з каханнем, грашыма 
і прынеслі ў дом удачу. Сёння свята з маштабам 
адзначаецца ва ўсіх беларускіх гарадах на бера-
гах рэк і азёр, а больш за ўсё гасцей збіраецца ў 
Александрыі. Дзень летняга сонцастаяння такса-
ма шырока адзначаюць у Балгарыі, Латвіі, Іспаніі 
ды Венгрыі. 
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ад першай  
да апошняй  
ноты
Фанфары і салюты адгрымелі, песні адгучалі — Віцебск афіцыйна развітаўся з юбілейным, дваццаць пятым 
“Славянскім базарам”. 9 дзён без антрактаў і перадышак. 130 культурных мерапрыемстваў. 5,5 тысячы 
выпісаных акрэдытацый. 44 краіны-ўдзельніцы і Гран-пры беларуса Аляксея Гроса. Такія вынікі. На новым 
26-м па ліку фэсце, ужо цяпер абяцаюць яго арганізатары, гэтыя лічбы абавязкова стануць яшчэ вышэйшыя 
і большыя. Ну а пакуль арганізатары вывучаюць геаметрычную фестывальную прагрэсію, мы ўспамінаем, 
як і чым нам запомніліся сёлетнія вакальна-музычныя імгненні.

музыка іх звязала

У
жо шмат га доў 
“Славянскі базар” 
застаецца галоў-
ным культурным 
упрыгажэннем ліпе-
ня. Старажылы фэсту, 

усе як адзін, сёння прызнаюцца: 
чвэрць стагоддзя назад ніхто 
з іх і ўявіць не мог, што ціхія 
фестывальныя радасці з ча-
сам ператворацца ў вялікую 
музычна-т эатра льную 
тэрыторыю мастацтва 
самай высокай пробы. 
За чвэрць стагоддзя 
“Славянскі базар” не 
проста мігнуў пас-
пешлівым спалохам 
у  ф е с т ы в а л ь н а й 
ночы постсавецкай 
прасторы, але і іс-
тотна пашырыў свае 
межы. На гасціннай 
віцебскай зямлі ўжо 
пабывалі артысты з 70 
(!) дзяржаў — і гэта, 
гавораць у аргка-
мітэце “Славянкі”, 
далёка не мяжа. 
Дырэктар фесты-
валю Аляксандр 
Сідарэнка ўпэў-
нены: 

—  “ С л а в я н с к і 
базар” — праект, 
унікальны ва ўсіх 
сэнсах. Гэта і візіт-
ная картка краіны, 
і атмасфернае мес-

ца сустрэч сяброў і знаё-
мых з розных краін свету. І 

безумоўна, радуе, калі “Сла-
вянскі базар” становіцца 

т р а м п л і н а м 
д а  п ры з -

нання і 
т в о р -

ча-

га росту для маладых выканаўцаў. На-
прыклад, для Даміра Кеджа з Харватыі, 
які праз некалькі гадоў пасля перамогі 
на нашым фестывалі праславіўся на 
“Новай хвалі”.

Як магнітам Віцебск прыцягвае да 
сябе таленты і паклоннікаў з розных 
куткоў зямлі. У цяперашні Год культу-
ры геаграфія “Славянкі” ўразіла раз-
махам: да нас прыехалі госці не толькі 
з суседніх еўрапейскіх краін — з ін-
шых кантынентаў. Такая цікавасць да 
фестывалю, вядома, радуе і ўражвае. 
Міжнародны конкурс выканаўцаў 
эстраднай песні — хрыбет “Славян-
скага базару” — гэтым разам сабраў 
пад зборамі амфітэатра 44 смелых, 

маладых і галасістых выканаўцаў. 
Упершыню на фэсце высту-

піў прадстаўнік Калумбіі. 
Дарэчы, цешыць вуха 

беларусаў абаяльны 
Враян пачаў яшчэ 

год назад. Улетку 2015 
года ён ужо праехаўся 
з канцэртным турам 
па нашай краіне, а 
крыху пазней пры-
няў удзел у фесты-
валі “Вянок друж-

бы”. На жаль, чарговая 
— віцебская — вяршыня 

Враяну не пакарылася. Зрэш-
ты, абаяльны калумбіец зусім 
не сумуе: 
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базару” , разам са 
старшынёй  
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— Перамога і ўзнагароды для мяне 
не такія важныя. Справа ў тым, што я 
ўлюбіўся ў вашу краіну і яе людзей з 
першага погляду. І як толькі з’явілася 
магчымасць, вырашыў вярнуцца, так 
мне тут спадабалася! 

Прадстаўніца Літвы Валерыя Ільін 
таксама засталася сёлета без запавет-
най “Ліры”. Але ў яе музычнай скар-
бонцы, прызнаецца, хапае іншых, не 
менш прэстыжных узнагарод. Валерыя 
— дзяўчына ў літоўскіх музычных ко-
лах даволі вядомая. Ураджэнка Паня-
 вежыса перабралася ў Вільнюс у 2012 
годзе, калі паступіла ў Вільнюскую 

кансерваторыю па класе джазавага 
спеву. У тым жа годзе стала лаўрэатам 
конкурсу “Песня песень”, а літоўскі 
тэлепраект “Голас Літвы” назваў Ільін 
“адкрыццём года”. Пасля заканчэння 
кансерваторыі яна паспела павучыцца 

ў Вільнюскай калегіі па спецыяльнасці 
“акцёр музычнага тэатра” і папраца-
ваць у Нью-Ёркскай акадэміі драмы. 
У Віцебск, прызнаецца, ехала зусім не 
за перамогай. Тым больш адна знач-
ная ўзнагарода гэтага года ў яе ўжо 
ёсць: некалькі месяцаў назад Валерыя 
выйграла Гран-Пры Міжнароднага 
фестывалю “Ліга талентаў музыкі”. 21-

гадовая артыстка гаворыць, што “Сла-
вянскі базар” для яе — чарговая пры-
ступка і новы досвед, такі неабходны 
яе маладому музычнаму арганізму:

— Рада выступаць на адной сцэне 
з такой колькасцю таленавітых лю-
 дзей не толькі са славянскіх краін, але 
і з усяго свету. На гэтым фестывалі, у 
адрозненне ад іншых музычных фору-
маў, зусім не адчуваецца канкурэнцыі 
— усе сябры. Магчыма, справа ў краіне 
— Беларусі — і яе гасціннай і добра-
зычлівай публіцы. Як толькі будзе 
магчымасць, абавязкова вярнуся ў Ві-
цебск. Толькі на гэты раз ужо ў якасці 
гледача. 

25 імгненняў лета

 Ц
яперашні фестываль 
— юбілейны, а значыць, 
у арганізатараў наспела 
выдатная падстава па-
клікаць у госці усіх тых, 
хто некалі пакінуў свой 
музычны след у гісторыі 
горада над Дзвіной. Пад 

непрамакальным дахам Летняга ам-
фітэатра сабраліся ўладальнікі Гран-
пры і лаўрэаты конкурсу маладых 

“Славянскі базар” — праект, унікальны  
ва ўсіх сэнсах. Гэта і візітная картка 
краіны, і атмасфернае месца сустрэч 
сяброў з розных краін свету...  
Фестываль становіцца трамплінам 
да прызнання і творчага росту 
для маладых выканаўцаў
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выканаўцаў розных гадоў. Для кож-
нага з іх віцебская сцэна некалі стала 
трамплінам у свет вялікай музыкі. 
Пётр Ялфімаў, уладальнік Гран-пры 
конкурсу маладых выканаўцаў 2004 
года, настальгуе:

— Але ж я быў першым, хто спеў ме-
навіта пад дахам амфітэатра, яго ў той 
год толькі пабудавалі. Перамога ў кон-
курсе паспрыяла маёй кар’еры, затым 
было шмат конкурсаў, “Еўрабачанне” 
ў тым ліку... Віцебскі глядач для мяне 
самы дарагі. Таму з задавальненнем 
прыязджаю на фестываль кожны год. 

Артысты, якія ўжо самарэаліза-
валіся, усе як адзін не саромеюцца 
прызнавацца: трапіўшы аднойчы ў 
музычны водаварот горада, адмовіцца 
ад чарговага візіту на гэты святочны 
фестываль проста немагчыма. Яшчэ 
адна прадстаўніца фестывальнага Ві-
цебска Алёна Ланская ўспамінае:

— Тая перамога ў 2011 годзе дала 
мне многае. Знаёмствы, новыя творчыя 
праекты, любоў гледачоў... “Славянскі 
базар” дапамог яшчэ больш паверыць 
у сябе і свае сілы, даў штуршок да таго, 
што я прыняла рашэнне ўдзельнічаць 
у “Еўрабачанні”. Для мяне віцебская 
пляцоўка — гэта як штогадовая сустрэ-
ча “выпускнікоў” і сяброў. Мы бачым-
ся рэдка, але, як правіла, выключна ў 
Віцебску на “Славянскім базары”.

Закінуў пра конкурс слоўца і Макс 
Лорэнс, уладальнік Гран-пры 2003 года. 
Праўда, тады папулярны цяпер артыст 
яшчэ называўся родным іменем Мак-
сім Сапацькоў:

— Зрабіць сабе імя мне ў першую 
чаргу дапамог “Славянскі базар”, а 
не Масква ці рэпер Серж, як многія 
думаюць. Тады, 13 гадоў назад, тран-
сляцыя фестывалю ішла ў многіх 
краінах-удзельніцах, мяне заўважылі, 
сталі запрашаць на тусоўкі і розныя 
канцэрты. Скажам, выступіць на сваім 
“сольніку” ў канцэртнай зале “Расія” 
мяне ў тым жа годзе паклікала Надзея 
Бабкіна. Толькі ўявіце: сцэна — буй-
нейшая на тэрыторыі Расіі, вакол 
— скрозь знакамітыя артысты... Гэта 
быў рэальны шанц для мяне, маладога 
і пачынаючага, паказаць сябе. Хоць, 
прызнаюся, ад “Славянскага базару” 
чакаў большага: студыйнай работы, 
канцэртнай дзейнасці... Але фесты-
валь не прадзюсарскі цэнтр, здольны 
ўзяць пераможцу пад сваё крыло. Па-
сля перамогі мне давялося самастойна 
шукаць шляхі далейшага развіцця.

Дапамагчы гледачам успомніць 
слаўнае музычнае мінулае вызваўся 
таксама мексіканец Радрыга дэ ла 
Кадэне. Памятаеце яго непаўторную 
“Калінку-малінку”?

— Пасля перамогі ў конкурсе 
вярнуўся дадому ў Мексіку героем. 
Усе здзіўляліся: як гэта я, выхадзец 
з Лацінскай Амерыкі, умудрыўся 
выйграць славянскі конкурс? А я і 
сам не ведаю. Можа, песня дапама-
гла? Мінула два гады пасля конкур-
су, мая кар’ера на радзіме працягвае 
развівацца, шмат падарожнічаю і 
выступаю на розных кантынентах. І 

я вельмі шчаслівы, што “Славянскі 
базар” здарыўся ў маім жыцці. Гэта 
— сапраўдны цуд.

“Асаблівай” назвала віцебскую 
сцэну і спецыяльная госця юбілейнага 
форуму Ала Пугачова. Шчыра разгава-
рыўшыся, спявачка прызналася:

— Менавіта тут я 15 гадоў назад 
пазнаёмілася з Максімам (Галкіным. 
— Заўв. аўтара). Ён — мой самы лю-
бімы чалавек, а нашы дзеці Гары і Ліза 
— сэнс майго жыцця. Я ж чаму паху-
 дзела і змянілася? Хачу, каб яны бачылі 
ва мне маладую маці, а не бабулю, якая 
маладзіцца.

у сузор’і фестываляў
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віцебск: галоўныя героі

З
а гады жыцця фестываль 
набы ў няма ла до брых 
т р а д ы ц ы й .  С я р о д  і х 
— уручэнне Прэзідэнтам 
Аляксандрам Лукашэнкам 
спецыяльнай прэміі “Праз 

мастацтва — да міру і ўзаемаразумен-
ня”. У гэты раз ганаровая ўзнагарода 
засталася ў Беларусі. Яе лаўрэатам 
стаў дырыжор народны артыст Міхаіл 
Фінберг. Не памяняў лакацыю і Гран-
пры конкурсу выканаўцаў эстраднай 
песні “Віцебск-2016”. Праз 5 гадоў 

пасля перамогі на конкурсе Алёны 
Ланской яе поспех паўтарыў выха-
ванец таго ж прадзюсарскага цэнтра 
“Спамаш” 26-гадовы салігорскі хло-
пец Аляксей Грос. Да гэтага нашы ар-
тысты яшчэ тройчы везлі з Віцебска 
галоўныя прызы. Прычым тры разы 
запар! Трыумфальнае шэсце белару-
саў на конкурсе маладых выканаўцаў 
пачалося ў 2003 годзе з Максіма Са-
пацькова (які крыху пазней назваўся 
Максам Лорэнсам), годам пазней 
прадоўжылася Пятром Ялфімавым 
і ў 2005-м канчаткова замацавалася 
поспехам Паліны Смолавай. 

Цяперашняму трыумфатару кон-
курсу Аляксею Гросу поспех, лічыць 
яго каманда, прынесла ў тым ліку ліч-
ба 13 — яе музыкант выцягнуў падчас 
фінальнай жараб’ёўкі. Cам Лёша не 
прымхлівы і выступаць пад “чорта-
вым нумарам” зусім не баяўся. Нуме-
ралогія, сцвярджае ён, да яго перамогі 
дачынення не мае. Таму што галоўнае 
— упэўненасць у сабе і сваіх сілах: 

— Мой сакрэт — добры сон пе-
рад кожным выступленнем. Плюс 
падрыхтоўка, падрыхтоўка і яшчэ 
раз падрыхтоўка. Многае залежыць і 
ад аўдыторыі. У Віцебску яна проста 
цудоўная! 

Першая прэмія і 15 тысяч долараў 
адправіліся ў сонечны Казахстан — на 
радзіму мінулагодняга трыумфатара 
“Славянскага базару”. Ад Гран-пры 
29-гадовага казахскага спевака Адама 
аддзялялі ўсяго 2 балы. Італьянка Эле-
анора Век’ё і прадстаўніца Малдовы 
Ганна Адабеску таксама дыхалі адна 
адной у спіну, таму суддзі вырашылі 
падзяліць другую прэмію папалам: 
кожнай з артыстак дастанецца па 
“Ліры” і 5 тысяч долараў. Трэцюю ўз-
нагароду журы пад старшынствам Ва-
лерыя Лявонцьева таксама выпісала 
адразу дваім удзельнікам. Віншаванні 
прымалі гарачы грузінскі хлопец Ан-
дрыа Гвелесіяні ды ізраільцянка Ганна 
Цімафей — безумоўны і безагаворач-
ны лідар сімпатый гледачоў. 

Вынікі дзіцячага конкурсу падвялі 
крыху раней. Стараннямі 11-гадовай 
Анастасіі Гладзілінай Гран-пры дзі-
 цячага музычнага конкурсу адправіўся 
ў Расію. Першая прэмія — у беларускі 
Насці Жабко. Другую ўзнагароду і дзве 
тысячы долараў падзялілі паміж сабою 
ўкраінка Кацярына Манузіна і Ціна 
Русева з Македоніі. Трэцяя прэмія так-
сама пайшла ў некалькі рук — да прад-
стаўніцы Чэхіі Нэлы Жакавай і Раміны 
Сармурзінай з Казахстана. Увечары, у 
дзень закрыцця фестывалю, усе пера-
можцы, лаўрэаты, удзельнікі і госці 
святочнага Віцебска сабраліся на сцэ-
не Летняга амфітэатра. І зноў юбіляр-
імяніннік — наш ліпеньскі фестываль 
— прымаў шматлікія віншаванні. Як ад 
сваіх даўніх сяброў — Аляксандра Буй-
нова, Алены Ваенгі, Аляксандра Разэн-
баума, Любові Успенскай, Аляксандра 
Ціхановіча і Ядвігі Паплаўскай, так і 
ад маладога пакалення музыкантаў. З 
юбілеем,  фестываль!

Юльяна Леановіч 

у сузор’і фестываляў
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вішанька на торце

С
ярод іх, дарэчы, вядомы ўсім 
“Славянскі базар”, фестываль 
сучаснай харэаграфіі IFMC, 
музычны фестываль памяці 
І.Салярцінскага і многія іншыя. 
Калі ж гаварыць непасрэдна 
пра глыбоцкі фэст, то інфар-
мацыйныя агенцтвы і тура-

ператары пазіцыянуюць яго як адно з самых 
самабытных культурных мерапрыемстваў 
Беларусі. Да таго ж, яно ўвайшло ў “Топ-
10” самых наведвальных фестываляў 
краіны. Па сваім статусе фэст даўно стаў 
міжнародным. Толькі на IV “Вішнёвы фе-
стываль” прыехалі госці з Расіі, Латвіі, Лі-
твы, Грузіі, Малдовы, Польшчы і Германіі.

вішнёвыя забавы
У пачатку XX стагоддзя глыбоцкі па-

мешчык, аграном і селекцыянер Баляслаў Лапыр 
папулярызаваў марозаўстойлівы гатунак пад наз-
вай “вішня кіслая”. З таго часу саджанцы і распаў-
сюдзіліся па сялянскіх сядзібах. А сёння Глыбокае 
не без падстаў прэтэндуе на званне беларускай 
“вішнёвай сталіцы”. Вішнёвы фестываль у Глыбо-

кім пачынаецца звычайна ў сярэдзіне ліпеня і 
доўжыцца цэлы тыдзень. Маляўнічае шэсце 
з удзелам Вішнёвай каралевы, навукова-
практычная канферэнцыя па садоўніцтве, 
спартакіяда з жартоўнымі конкурсамі — 
праграма фэсту здольная задаволіць самага 
патрабавальнага гледача. Да прыкладу, чаго 

“Вішнёвы фестываль”, што прапісаўся ў невялікім беларускім 
горадзе Глыбокае, можна назваць даволі маладым. Сёлета 
ён прайшоў толькі ў чацвёрты раз. Аднак за гэты час вясёлае 
і яркае свята, прысвечанае кісла-салодкай ягадзе, набыло 
мноства сяброў і заняло годнае месца ў ліку фестываляў,  
якія праводзяцца ў Віцебскай вобласці. 

Самы папулярны касцюм падчас фестывалю — касцюм вішанькі

у сузор’і фестываляў
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толькі вартая стральба вішнёвымі костачкамі, барацьба на 
пальцах ног, забег на абцасах ці забег вішнёвых слімакоў.  
Аднак у вішнёвым  садзе, які ў Глыбокім заклалі некалькі 
гадоў назад, слімакоў — безліч! Вось і далучылі іх да свята. 
Сабралі цэлых два вядры. Прынеслі на цэнтральную плош-
чу, дзе любы жадаючы мог выбраць упадабанага малюска, 
прымацаваць да яго нумар, змясціць у цэнтр круга і чакаць, 
што ён першым з яго выпаўзе. Занятак гэты рызыкоўны. 
Балельшчыкаў  сабралася, нібы на футбольны матч! Не-
каторыя стаўкі рабілі. Выйгрыш, натуральна, даставаўся 
пераможцу. Пасля спаборніцтваў усіх удзельнікаў з ра-
кавінай на спіне адпусцілі назад у вішнёвы сад. Ні адзін 
слімак, запэўніваюць арганізатары, не пацярпеў.

Яшчэ ў Глыбокім мноства ары-
гінальных помнікаў. Ёсць, дарэчы, 
нават помнік барону Мюнхгаўзе-
ну. Ёсць таксама, натуральна, і 
помнік, прысвечаны глыбоцкай 
вішні. Сярод мясцовых жыха-
роў існуе павер’е: калі хочаш 
быць  шчаслівым, абавязкова 
патры адну з яго гранітных 
вішанек. Турысты таксама ве-
даюць пра гэта. Не дзіўна, што 
ўсе вішанькі начышчаныя да 
бляску! А сёлета ў горадзе адкры-
лася скульптурная кампазіцыя 
“Сям’я”. Акрамя гэтага падчас 
фестывалю можна было прадэ-
густаваць смачнейшыя вішнёвыя 
пірагі, набыць сувеніры ў рамес-
ных радах, паслухаць выступленне 
музычных калектываў. Калі я пады-
шоў да галоўнай сцэнічнай пляцоўкі, 
там выступалі юныя лыжачнікі са 
Свярдлоўскай вобласці Расіі. Затым 
іх змяніў фальклорны ансамбль з 
грузінскага горада Тэлаві. Старшы-
ня гарадскога савета Тэлаві Арчыл 
Тхлашыдзэ расказаў, што ў іх у 
Кахетыі таксама вішні растуць, але 
глыбоцкія, напэўна, самыя смачныя:

— З Глыбокім мы пасябравалі 3 гады назад. Сёння 
нашы гарады — пабрацімы. Калі на мінулым фэсце ад 
нашай дэлегацыі толькі адзін чалавек удзельнічаў у 
конкурсе баяністаў, то цяпер мы прывезлі ў Беларусь 
цэлых два фальклорныя ансамблі. Акрамя таго, на ін-
вестыцыйным форуме, які таксама традыцыйна прахо-
дзіць падчас “Вішнёвага фестывалю”, у нашых бізнесменаў, 
якія працуюць у будаўнічай індустрыі, можа намеціцца вы-
гадны кантракт з мясцовай дрэваапрацоўчай фірмай. Яны 
сур’ёзна зацікавіліся беларускімі фасаднымі вырабамі.

эканоміка і інвестыцыі
Калі дагавор аб дружбе і супрацоўніцтве паміж Глыбо-

кім і Тэлаві быў падпісаны раней, то адміністрацыя Гра-
мячынскага сельскага паселішча Асінскага раёна Пермскага 
краю Расіі падобны двухбаковы дагавор падпісала падчас 
інвестыцыйнага форуму, які праходзіў на IV “Вішнёвым 
фестывалі”. Цікава, што расіяне пазнаёміліся з арганіза-

тарамі глыбоцкага фэсту ў інтэрнэце, пасля таго як самі ў 
2015-м упершыню правялі вішнёвы фестываль. Акрамя 
расіян, падчас інвестфоруму пагадненні аб супрацоўніцтве 
падпісалі аддзел культуры Глыбоцкага раённага выканаў-
чага камітэта і Цэнтр беларускай культуры Даўгаўпілскай 
гарадской думы (Латвія), а таксама Глыбоцкі раённы Савет 
дэпутатаў і Швянчонскае раённае самакіраванне (Літва). 
Паводле слоў Галіны Унуковіч, старшыні Глыбоцкага раён-
нага Савета дэпутатаў, адной з галоўных задач Глыбоцкага 
раёна, як члена Еўрарэгіёна “Азёрны край”, з’яўляецца пад-

трыманне кантактаў паміж рабочымі групамі Еўрарэ-
гіёна, а таксама пашырэнне ўзаемадзеяння паміж імі ў 
беларуска-літоўска-латвійскім прымежжы:

— З 2001 года мы рэалізавалі некалькі вялікіх су-
месных праектаў у сферы культуры, бізнесу, 

адукацыі, а таксама супрацоўніцтва паміж 
самакіраваннямі прымежных тэрыторый.  
Толькі за апошнія тры гады ў развіц-
цё эканомікі раёна было інвеставана 

больш за 180 мільёнаў долараў. 
Цяпер наш раён з’яўляецца 
ўдзельнікам такіх міжнарод-
ных ініцыятыў, як “Мясцовы 
экалагічны план дзеянняў на 
2015-2020 гады” і “Дзеянні 
для паспяховага развіцця 

Глыбоцкага раёна як белару-
скай тэрыторыі Еўрарэгіёна “Азёрны 

край”. Праект міжнароднай тэхнічнай 
дапамогі  фінансуе Еўрапейскі Саюз. 
Бюджэт Глыбоцкага раёна там у суме 
складае больш за 7,5 мільярда недамі-
наваных беларускіх рублёў.

Што ж датычыцца іншых экана-
мічных праектаў, прадстаўленых на 
інвестфоруме падчас фестывалю, то 
можна сказаць, што некаторыя з іх 
мелі непасрэдную сувязь з культур-
ным жыццём. Напрыклад, у Глыбо-
кім хочуць стварыць музей-галерэю 

Фёдара Ястраба, земляка-мастака, які 
пайшоў з жыцця ў 2014-м. Добрую перспекты-
ву маюць распачынанні Глыбоцкага мясакам-

біната, зацікаўленага ў будаўніцтве малочна-
таварных ферм у сваім сельскагаспадарчым 
філіяле. Цікавасць да гэтага праекта, дарэчы, 

ужо праяўляюць інвестары з Ізраіля. Цікава, 
што пры камбінаце створаны коннаспартыў-
ны клуб, спартсмены якога падтрымліваюць 
цесныя адносіны з калегамі з Расіі і Латвіі. Ну 
і, вядома ж, расказваючы пра Глыбокае — край 

лясоў і азёр — нельга не згадаць пра аздараўленчы турызм. 
Нядаўна недалёка ад Глыбокага, у вёсцы Пліса, адкрыўся ад-
найменны санаторый. У ім ужо адпачываюць расіяне. Такса-
ма цікавасць да яго праяўляюць некаторыя дыпламатычныя 
прадстаўніцтвы, размешчаныя ў Мінску. На інвестфоруме ў 
Глыбокім  санаторый таксама прадставіў свой праект, звяза-
ны з будаўніцтвам забаўляльнага гасцінічна-рэстараннага 
комплексу.

Сяргей Галеснік

Падчас 
фестывалю  
ў Глыбокім 
адкрыўся 

помнік  
сям’і
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Т
ое, што смех падаўжае жыццё, цяпер ужо 
навукова пацверджаны факт. Але аўцюкоў-
цы, жыхары суседніх вёсак Вялікія і Малыя 
Аўцюкі, што ў Калінкавіцкім раёне на Го-
мельшчыне, пра гэта даўно ведалі, нават не 
ўдаючыся ў навуковыя даследаванні. Само 
жыццё даказвала: там, дзе людзі жывуць з 
усмешкай, з добрым настроем на заўтрашні 

дзень — там і справы ідуць спарней, і людзі жывуць лепш, 
дружней. І, натуральна, даўжэй.

гумар — справа сур’ёзная
Здаўна ведалі аўцюкоўцы гэты закон жыцця, але — а 

гэта ў характары палешукоў — да пары да часу ў сакрэце 
трымалі: а раптам ліхі чалавек трапіцца? Датуль, пакуль 
у іх край журналісцкая сцежка не завяла тады яшчэ ма-
ладога пісьменніка Уладзіміра Ліпскага, які па справах 
апынуўся ў Аўцюках. Некалькі дзён правёў ён у той па-
мятнай камандзіроўцы, пра жыццё аўцюкоўцаў матэры-
ял збіраючы. Са старшынямі калгасаў гутарыў, начаваў у 

аўцюкоўскіх хатах, да жыцця вяскоўцаў прыглядаўся. А 
жылося, трэба сказаць, у тыя постперабудоўныя гады ой 
як цяжка. Асабліва ў вёсцы — пра тое, што можна жыць так 
заможна, як сёння, людзі тады і не марылі нават. Але неяк 
лягчэй за іншых любыя нягоды пераносілі — з жартам, з 
гумарам! Назіральны Ліпскі, сам паляшук, запісваючы іх 
жарты і анекдоты, зразумеў, што за простым жыццёвым, 
часам няхай нават і грубаватым гумарком аўцюкоўцаў 
тоіцца нешта большае. І прапанаваў: “Дарагія мае зе-
млякі, а ці не падзяліцца нам вашым сакрэтам жыцця 
з усімі добрымі людзьмі Беларусі? Ці не наладзіць нам 
усебеларускі фестываль нашага, народнага гумару? Гэта 
ж як мы ўсім добрым людзям жыццё палепшым, калі, як 
вы самі запэўніваеце, 5 хвілін смеху замяняюць... цэлыя 
2 бутэрброды з чорнай ікрой! Ну, ці з салам, з цыбулькай 
ды маласольным агурочкам — каму што падабаецца. А 
на фестывалі нашым працягласць смеху не хвілінамі 
— суткамі вымярацца будзе!.. Спачатку адзін правядзём, 
потым другі, а там, глядзіш, і замежжа падцягнецца, на 
міжнародную арбіту Аўцюкі выведзем!

Нататкі на палях блакнота члена журы фестывалю  
народнага гумару “Аўцюкі-2016” 

 і смех там быў,  
былі і жарты
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аўцюкі — беларускае габрава
Пры падтрымцы Міністэрства культуры, Гомельскага 

аблвыканкама і мясцовых органаў улады арганізавалі аў-
 цюкоўцы ў 1995 годзе Усебеларускі фестываль народнага 
гумару. І ўжо тады на першым жа Аўцюкоўскім фестывалі 
ганаровымі гасцямі былі іх калегі па гумары габраўцы з 
Балгарыі і дэлегацыі з Літвы, Украіны! 

І вось — 9-10 ліпеня адбыўся восьмы Рэспубліканскі 
фестываль народнага гумару “Аўцюкі -2016”, які ўжо стаў 
традыцыйным.

Расіяне і ўкраінцы, паміж іншым, пастаянныя госці і 
ўдзельнікі любімага фестывалю. І сёлета гэтак жа, як заў-
сёды ў Аўцюках, разам з аўцюкоўцамі выступалі, смяяліся 
і радаваліся трапным жартам, задзірыстым прыпеўкам і 
жартам-прыгаворкам веселуны з украінскага Славуціча і 
з расійскага Краснадарскага Краю. А разам з імі — яшчэ і 
дэлегацыя з Малдовы. 

Дарэчы, самім беларускім гумарыстам патрапіць на 
фестывальную сцэну не так ужо і проста, як 20 гадоў на-
зад. Гумар — справа сур’ёзная, таму ў міжфестывальны 
час па гарадах і вёсках усёй Беларусі ад Буга да Дняпра, 
ад Нёмана і да Прыпяці праходзяць раённыя, гарадскія, а 
пасля яшчэ і абласныя спаборніцтвы гумарыстаў, на якіх 
вызначаюцца пераможцы — лепшыя з лепшых! Прыемна: 
ужо з’явіліся сапраўдныя асы беларускага гумару: у Калін-
кавічах — гэта цэлы Народны тэатр гумару 
“Вясёлыя аўцюкоўцы”, у Маладзечне — на-
родны жартоўны калектыў “Тары-бары”, на 
Драгічыншчыне — улётнае “Драгічынскае 
смехаўё” і шмат, шмат іншых. І Аўцюкоўскі 
фестываль — толькі вяршыня айсберга, на 
самы-самы верх якога паднімаюцца толькі 
пераможцы конкурсаў гумарыстаў, якія 
прабіліся ў фінал па цэлым шэрагу наміна-
цый. А сёлета намініраваліся анекдоты, тэ-
атры мініяцюр, гумарныя песні, інсцэніроўкі па творах 
Ліпскага, жартоўныя танцы, прыпеўкі і, што асабліва ўсіх 
падбадзёрыла, конкурс прыгажосці “Міс Аўцюкі”. Як член 
журы, сам з задавальненнем выводзіў дзясятку (па дзе-
сяцібальнай сістэме) Нэлі Засінец 
з ельскага народнага тэатра эстра-
дных мініяцюр “Дамскія штучкі”: 
прыгажуня, разумніца, маці траіх 
чароўных дзетак! Ма-лай-чына! І як 
ёй пасуе карона пераможцы!

мытня дае дабро
Адкрыццё ж фестывалю ад-

былося на раздарожжы Вялікіх 
і Малых Аўцюкоў за дзень да 
пачатку спаборніцтваў. Там, 
каля помніка Каласку і Ка-
лінцы (у Аўцюках калінкамі 
называюць усіх жанчын, а 
мужчын — каласкамі), побач 
з музеем гумару сабраліся ўсе 
ўдзельнікі, госці і журы фесты-
валю. А каб, не дай бог, падчас 
спаборніцтваў не перасварыц-

ца, старшыні сельсаветаў Вялікіх і Малых Аўцюкоў (Малыя 
на самай справе значна большыя за Вялікія), якія спрадве-
ку спаборнічаюць паміж сабою, пасядзелі на спецыяльна 
зробленай мясцовымі ўмельцамі “лаўцы прымірэння”. Усё 
сур’ёзна, як на алімпіядах: ніякіх сварак падчас спабор-
ніцтваў! Потым брыгады артыстаў-гумарыстаў раз’ехаліся 
па вёсках Калінкавіцкага раёна з канцэртамі, каб раніцай 
сабрацца на цэнтральнай плошчы райцэнтра на падмостках 
спаборніцтваў.

А там, вядома ж, не абышлося без традыцыйнай аўцюкоў-
скай “мытні”. Ну як жа без яе? Бо, каб трапіць на свята смеху, 
трэба спачатку даказаць, што ты свой, чалавек з гумарам 
— расказаць “мытнікам” анекдот або праспяваць прыпеўку. 
Была і аўцюкоўская рулетка з “рагатухай”, і “швэнданне” па 
сімвалічных аўцюкоўскіх падворках. Усім, напэўна, запом-
ніліся гумарны аўцюкоўскі “ваенкамат”, вясёлая “рыбалка”, 
і “горад майстроў”, які стаў традыцыйным, і... футбол паміж 
зборнымі аўцюкоў і аўцючак. 

Спадабалася гасцям і гаспадарам свята і выстава саты-
рычнай графікі “Свет. Культура. Аўцюкі”, якая адкрылася 
ў цэнтральнай бібліятэцы Калінкавіч. Першае ўражанне 
гледачоў ад убачанага — на фота. Спачатку — здзіўленне, 
потым — усмешкі, віншаванні і... прапанова пасля Калінка-
віч адправіць усю выставу ў Рагачоў на Дзень беларускага 
пісьменства.  

Шкада, вядома, што брація, якая піша, фатаграфуе і зды-
мае, калі робіць рэпартажы з гэтага фестывалю, часцей за ўсё 

звяртае ўвагу толькі на знешні бок дзейства, выпускаю-
чы з-пад увагі галоўнае: “Аўцюкі” — гэта, у першую 

чаргу, вялікая работа. Арганізатараў, удзельнікаў 
і ўсіх мясцовых жыхароў. Добрых, ветлівых, 

якія заўсёды з радасцю, з хлебам-соллю і, 
чаго хаваць, са знакамітай аўцюкоўскай “ра-
гатухай” ды фірменным салам “адзідас” (у 

тры мясныя праслойкі) сустракаюць гасцей. 
Нізкі паклон ім усім за “Аўцюкі”! Бо гумар — гэта 

тое, што нас аб’ядноўвае. Усіх: настаўнікаў, хлебаробаў, 
навукоўцаў, даярак, студэнтаў, рабочых, рускіх, беларусаў, 

украінцаў. Увогуле, усіх нас, зямлян...  
Алег карповіч
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магія руху 
Ці прадоўжыць новы танцавальны стыль, які збірае ў Беларусі 
поўныя залы гледачоў, багатыя народныя традыцыі — у гэтым з 
часам разбяруцца харэографы. А пакуль ТРАЙБЛ, асабліва ў летні 
перыяд, жыве актыўным фестывальным жыццём. Вось і нядаўна 
ў цэнтры Мінска, ля гарадской Ратушы, можна было ўбачыць 
захапляльнае шоу, якое наладзілі беларускія танцоўшчыцы. 

Т
райбл перакладаецца 
як “племянны танец”. 
Узнік у 60-я гады ў 
ЗША, як мікс індый-
скіх, іспанскіх і егіпец-
кіх танцавальных сты-
ляў. Дапамагла новаму 
мастацтву нарадзіцца 

амерыканка італьянскага паходжання 
Джаміла Салімпур. Яе цікавасць да 
танцавальных вытокаў, калі кожны 
жэст быў асэнсаваным і рытуальным, 
а рухі пад музыку поўныя сакральнага 
сэнсу, дазволіў стварыць цалкам ары-
гінальны напрамак у харэаграфіі. А 
сама назва і дакладна сфарміраваная 
сістэма навучання — заслуга вучаніцы 
вучняў Джамілы — Караліны Нерыкіа, 
выканаўцы беліданса.

Як прыжываецца экзатычны трайбл 
у Беларусі? Ганна Ермаковіч, кіраўнік 
школы танца “Німфея”, расказала мне: 
трайблу па-беларуску няма і дзесяці га-
доў, ён трохі нагадвае ёгу, медытацыю і 
нават практыкі, накіраваныя на сама-
пазнанне. Аказваецца, звышзадача для 
танцуючага ў трайбле — навучыцца 
кіраваць патокам думак, які ўласцівы 
кожнаму з нас і які мы, як правіла, не 
заўважаем. У стылістыцы танца ёсць 
свае тонкасці: важна, напрыклад, калі 
працуюць, скажам, бёдры, усе іншыя 
часткі цела — статычныя. Трайбл — 
танец-імправізацыя. Таму, каб рухац-
ца сінхронна з вядучай, трэба загадзя 

вывучыць “сістэму знакаў”: іх каля 
сотні. Трайбл — гэта і гордая пастава, 
і ўзняты падбародак, і экспрэсіўнасць, 
уласцівая індыйскім цыганам — рода-
пачынальнікам фламенка.  

Касцюмы ў танцоўшчыц склада-
ныя, шматслойныя: спадніцы, шара-
вары, чолі, ліф, пояс, шмат упрыга-
жэнняў з манет, кутасоў, кветак... У 
кожнай дэталі — свой сэнс. А музыка 
нагадвае штосьці “касмічнае”, напець 
яе немагчыма…

Ганна Ермаковіч лічыць, што гэты 
танцавальны стыль будзе станавіцца 
ўсё больш папулярным. Чаму? Гэта мы 
і паспрабавалі высветліць. 

— Ганна, калі ўпершыню белару-
ская публіка ўбачыла трайбл-тан-
цораў?

— На Першым міжнародным 
трайбл-фестывалі ў 2010 годзе. Там і я 
ўпершыню выступіла. Яркі, запальны 
танец спадабаўся гледачам. А на насту-
пны год, акрыленая поспехам, адкры-
ла школу танцаў “Німфея”. Памятаю, 
на першы занятак прыйшло толькі 
два чалавекі. Вельмі хутка група раз-
раслася. Цяпер мы шмат выступаем 
на фестывалях і канцэртах, праводзім 
майстар-класы, займаемся дабрачын-
насцю, ездзім па ўсёй Беларусі. Бывае 
так шмат канцэртаў, што галава кру-
 жыцца! Але я і марыла пра актыўнае 
жыццё, а мары, як вы ведаеце, спраў-
джваюцца.

— Дзе ў Беларусі вучаць трайблу? 
І якім вам бачыцца яго будучыня ў 
нашай краіне?

— У Мінску чатыры школы, па 
адной — у Гродне і ў Гомелі. А што 
датычыцца будучыні… Мару бачыць 
вакол сябе пабольш шчаслівых, а не 
стомленых людзей. Не хачу чуць фра-
зы накшталт “няма часу на сябе”, “мы 
ўжо старыя для танцаў”… Змяніць 
гэтую сітуацыю ў лепшы бок — маё 
самае моцнае і прагматычнае жадан-
не: жыць сярод паспяховых і радас-
ных людзей. Мы, асабліва жанчыны, 
абавязаны несці ў свет прыгажосць, 
радасць, жаноцкасць… І трайбл у гэ-
тай высакароднай справе можа стаць 
вельмі добрым памочнікам.

— Чым вас як танцоўшчыцу пры-
цягвае трайбл?

— Калі пасля занятку выходзіш 
абноўленай, адчуваеш прыліў энергіі, 
упэўненасць і любоў да сябе — няўжо 
гэта можа не падабацца? Жывучы ў 
яго “сілавым полі”, па-іншаму глядзіш 
на свет, з’яўляюцца сілы, каб мяняцца 
ў лепшы бок...   Трайбл дазваляе цал-
кам у яго паглыбіцца.   Ён, дарэчы, не 
разлічаны на прыцягненне ўвагі збоку, 
як, напрыклад, танец жывата. Асабіста 
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для мяне трайбл — цудоўны інстру-
мент для самаразвіцця.

— Якім чынам, аднак, набор рухаў 
у такт музыцы можа ўплываць на 
жаданне змяніць сябе?  

— У чым сутнасць медытацыі? У 
самой медытацыі. І сэнс трайбла — у 
самім танцы. Не ў спакушэнні, не ба-
рацьбе з кімсьці, не ў стварэнні скла-
даных фігур, а ў цудоўнай рэальнасці 
і разуменні ўзаемасувязі цела і душы. 
Гэта, вядома, складана растлумачыць, 
але такое разуменне прыходзіць, калі 
танцуеш. Сама я спрабавала танца-
ваць танец жывата, але адчувала: мне 
не хапае прасторы для самарэалізацыі, 
яшчэ чагосьці няўлоўнага, важнага… 
Цьмяна адчувала, што адной тэхнікі і 
прыгажосці, якія ёсць у белідансе, не-
дастаткова. А аднойчы я пабывала на 
канцэрце амерыканскай зоркі Рэйчэл 
Брайс, яна танцавала ў стылі трайбл 
ф’южн. І я раптам зразумела, што ў 
выкананні Брайс не было ні кроплі 
какецтва — толькі поўнае паглыблен-
не ў сябе. Сваім танцам яна стварала 
чароўны свет, які мяне захапіў сваёй 
глыбінёй, духоўнасцю. Дзякуючы 
гэтаму адкрыццю і мой танец з часам 
напоўніўся сэнсам.

— Адна справа самому танцаваць, 
але ў вас жа яшчэ і свая “Німфея”...  

— Так, гэта таксама цікавы жыц-
цёвы досвед. Дарэчы, адкрыць школу 
лёгка. Складаней быць пастаянна 
ўпэўненай у сваіх сілах... Каб весці за 
сабою людзей, якія імкнуцца быць 
шчаслівымі, трэба нямала энергіі, 
самой быць прафесіяналам. Я пачала 
выкладаць у 2011-м з лёгкай рукі май-
го настаўніка, таленавітага харэографа 
Леаніда Ігнаценкава. І самае галоўнае: 
я люблю сваю справу, таму ніякія цяж-
касці мяне не спыняюць.  

— Чула: у амерыканскім трайбл-
стылі больш за сто звязак… 

— Так, у ім больш за сотню рэгла-
ментаваных рухаў, аж да вугла паваро-
ту галавы. Але няхай гэта вас не пало-
хае: базавых рухаў — у два разы менш, 
усё астатняе — варыяцыі і камбінацыі. 
Калі рухаешся з задавальненнем, 
паглыбляючыся ў трайбл “з галавой”, 
перастаеш заўважаць звязкі, зусім не 
думаеш пра іх колькасць.

— Як шмат трэба часу, каб усё 
запомніць?

— Гэта залежыць ад вучня. Калі 
ўважліва паставіцца да базавых эле-
ментаў, то можна асвоіць асноўныя 
рухі месяцы за тры. 

— Танцоўшчыцы трайбла, я 
звярнула ўвагу, заўсёды апранутыя ў 
складаныя, мудрагелістыя касцюмы. 
Можа, ім гэта дапамагае несці “свой” 
вобраз?

— Гэта своеасаблівы адыход ад 
“павярхоўнага” гламурнага аблічча 
ўсходняй танцоўшчыцы. Скажам, та-
нец жывата — канкурэнтны: кожнай 
хочацца, каб на яе звярнулі ўвагу. А 
трайбл наўмысна ад гэтага адыходзіць: 
жанчына танцуе для сябе, а наваколь-
ным проста дазволена гэтым мастац-
твам любавацца. Вобраз танцоўшчы-
цы ў трайбле — моцная, незалежная, 
мудрая жанчына-загадка. Таму мы 
ўстаранілі разрэзы, празрыстую ткані-
ну, глыбокія дэкальтэ. Але я ніколькі 
не прымяншаю значэння ўсходняга 
танца! Ён таксама прыгожы, проста — 
іншы. Беліданс дазваляе танцоўшчы-
цам адчуць сябе спакуслівай усходняй 
прыгажуняй. Трайбл жа арыентуе на 
цэльнасць і незалежнасць, на сяброў-
 ства — не саперніцтва.

— А як жа танцавальныя кон-
курсы?

— А вось конкурсаў па трайбле мы 
не праводзім. Спаборнасць знішчае 

сам дух унутранага пошуку, свабоды 
самавыяўлення, падтрымкі, шчырас-
ці. Як можна ацэньваць творчасць, 
палёт душы дзвюх зусім розных 
жанчын? “Гэтая танцуе лепш, а тая 
горш…” Тое ж самае, калі б сказаць 
“мая маці гатуе лепш за маю жонку”. 
Як вы думаеце, ці стане жонка пасля 
гэтага лепшай і, галоўнае, з любоўю 
гатаваць?  

— Але фестывалі ж праводзіце? 
— Безумоўна! Мы іх вельмі лю-

бім! Асабліва Міжнародны трайбл-
фестываль, калі да нас прыязджаюць 
выкладчыкі з розных краін і ладзяць 
майстар-класы. Напрыклад, Манса 
Паўлі са Славеніі, Эдэнія і Марая 
Чэпел з ЗША і многія іншыя зоркі 
трайбла. Яшчэ адзін буйны фестываль 
— “Tribal Light”. Ён праходзіць у лю-
тым-сакавіку, і для нас гэта — заўсёды 
падзея…

— Мы ўвесь час гаворым пра 
трайбл як пра танец жанчын. А як 
жа мужчыны?

— Першым станцаваў яго ў Беларусі 
Леанід Ігнаценкаў. На дзіва энергічны 
чалавек, смелы, цікавы, яркі і мужны. 
Пара пакінуць стэрэатыпы, маўляў, 
сапраўдныя мужчыны не танцуюць… 
Вельмі нават танцуюць!  

— А дзецям трайбл можна тан-
цаваць?

— Нават карысна! Я цяпер, дарэчы, 
адкрываю спецыяльныя групы.  

— Я яшчэ чула, што ёсць “славян-
скі трайбл”?  

— Трайбл любіць эксперыменты. 
Так, ён і узнік з жадання змяшаць 
этнічныя танцавальныя элементы. 
Так што цалкам лагічна дадаваць у 
яго нешта з іншай танцавальнай куль-
туры, напрыклад, беларускай. Так, 
некаторыя танцоўшчыцы і дадаюць 
у свой танец нацыянальныя адценні. 
Гэта можа быць прыкметна ў музыч-
ным суправаджэнні або ў саміх рухах, 
касцюмах. 

— Як лічыце, ці доўга трайбл 
будзе папулярным? Можа, пакуль ён 
у трэндзе, да яго ёсць цікавасць. А 
потым выйдзе з моды…

— Так, мода капрызная, зменлівая. 
Стыль жа — вечны. А трайбл — гэта 
стыль. І пакуль   захоўваецца цяга да 
духоўнасці, пакуль жанчыны хочуць 
быць прывабнымі, шчаслівымі, а 
мужчыны іх у гэтым падтрымліваюць 
— трайбл будзе жыць. 

Аліса красоўская

у сузор’і фестываляў

“Танцуем, каб быць шчаслівымі”
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гастрольная прэм´ера

сэрца прыгажуні  
не схільнае да здрады

пра герояў былых часоў
У розныя гады артысты прывозілі ў Маскву свае лепшыя 

пастаноўкі — “Рагнеду”, “Карміну Бурану”, “Легенду пра 
Уленшпігеля”. Гэтым разам гастролі прайшлі ў рамках Дзён 
культуры Беларусі. Калі паўстала пытанне, чым здзіўляць 
масквічоў сёлета, беларусы, не разважаючы, вызначыліся: 
вядома, “Вітаўтам”!

Балет “Вітаўт” — адносна малады, з’явіўся ў рэпертуары 
тры гады назад. Але за гэты час паспеў стаць тэатральным 
бестсэлерам і лаўрэатам Прэміі Прэзідэнта Беларусі “За 
духоўнае адраджэнне”.

Паставіў спектакль Юрый Траян, у савецкі час адзін з 
самых праслаўленых артыстаў Беларусі, а цяпер — мастацкі 
кіраўнік балета Нацыянальнага Вялікага тэатра. Музыку 
напісаў заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, кампазі-
тар Вячаслаў Кузняцоў, а над лібрэта працаваў драматург 
Аляксей Дудараў, чые п’есы з поспехам ідуць і ў расійскіх 
тэатрах.

“Вітаўт” самі беларусы называюць нацыянальным бале-
там: героі спектакля — асобы гістарычныя, эпохі росквіту 
Вялікага Княства Літоўскага. Стрыечныя браты — Вітаўт і 
Ягайла, мужныя воіны, героі Грунвальдскай бітвы. Бараць-
ба за ўладу і сэрца прыгажуні Ганны зрабіла іх ворагамі.

Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы  
і балета Беларусі паказаў на галоўнай расійскай сцэне 
спектакль “Вітаўт” 
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гастрольная прэм´ера

На сцэне —  
наша гісторыя
Юрый Траян — рэжысёр-пастаноўшчык, кіраўнік 
балетнай трупы Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага 
тэатра оперы і балета Беларусі:

— Заўсёды хацеў паставіць балет пра гісторыю Бе-
ларусі, паколькі цікаўлюся слаўным мінулым нашага 
народа. І вось аднойчы натрапіў на п’есу А. Дударава 
“Князь Вітаўт”, якая ў 1990-х з вялікім поспехам ішла 
ў многіх драматычных тэатрах краіны. Вырашыў, што 
было б цікава перанесці яе на балетную сцэну. 

Гэты балет — мужчынскі, і асноўная лінія сюжэта 
засяроджана на ўзаемаадносінах Вітаўта і Ягайлы: іх 
абсалютна розныя лёсы часта перапляталіся. Да таго ж, 
на мой погляд, мужчынскі танец у балеце недаацэнены. 
Класіку танцуюць у асноўным балерыны. 

Таму хацелася аднавіць справядлівасць.
Спадзяюся, што і расійскія артысты хутка прыедуць 

на абменныя гастролі. У нас іх чакае выдатны ўдзячны 
глядач.

з першых вуснаў

адказнасць — каласальная
За межамі радзімы балет паказвалі ўпершыню. Перад 

гастролямі артысты прыкметна нерваваліся і доўга рэпеці-
равалі без таго вывучаныя назубок мізансцэны. У Маскву 
прывезлі лепшы склад выканаўцаў: дзве галоўныя мужчын-
скія ролі сыгралі вядучыя майстры — Антон Краўчанка і 
Алег Яромкін. А партыю княгіні Ганны станцавала Людміла 
Хітрова, расійская артыстка, выпускніца Ніжагародскага 
тэатральнага вучылішча. Для многіх выканаўцаў — гэта 
першае выступленне на праслаўленай расійскай сцэне.

— Адказнасць адчуваем каласальную. Бо кожны артыст 
марыць хоць бы раз у жыцці станцаваць у Вялікім тэатры, 
— прызнаўся перад пачаткам спектакля выканаўца галоў-
най ролі Антон Краўчанка.

Моладзь на генеральным прагоне падбадзёрваў мастац-
кі кіраўнік.

— Шмат разоў выступаў на гэтай легендарнай сцэне, калі 
яшчэ сам быў артыстам, — з настальгіяй успамінаў Юрый 
Траян. — Столькі вады з тых часоў сплыло! Гістарычную 
сцэну адрэстаўравалі — нарэшце ўдалося пабываць і паба-
 чыць усё на свае вочы.

Зала апладзіравала беларусам, як сваім, родным. “Вітаўт” 
— балет вытанчаны, імпрэсіянісцкі, які толькі пункцірна 
апісвае фрагменты мінулага. Размова ў спектаклі зусім не 
пра ваенныя подзвігі або падзел тэрыторый, а пра агульна-
чалавечыя каштоўнасці — каханне, давер, мужнасць, якія 
на мове танца зразумелыя любому.

Акрамя масквічоў, паглядзець беларускую пастаноўку 
прыйшло шмат замежных турыстаў. Мяркуючы па ажыўленых 
абмеркаваннях пасля заканчэння спектакля, балет спадабаўся.

Ірына Мустафіна 

Тэатр павінен  
спяваць пра тую 
зямлю, на якой стаіць
Драматург Аляксей Дудараў расказаў пра тое,  
як стваралася лібрэта і чаму гістарычныя падзеі такія 
папулярныя ў сучасным тэатры.

— Аляксей, у аснове лібрэта — ваша п’еса “Князь 
Вітаўт”. Пра што для вас гэтая гісторыя?

— Для мяне любая гісторыя ў першую чаргу пра ка-
ханне, якое зможа супрацьстаяць любой жорсткасці. У 
дадзеным выпадку — пра каханне Вітаўта і Ганны. І як для 
патрыёта Беларусі для мяне важна, што нашы легендар-
ныя героі па-ранейшаму жывыя: у літаратуры, на сцэне і 
на экране. Тэатр павінен спяваць пра тую зямлю, на якой 
стаіць.

— А як пазбегнуць гістарычнай няпраўды?
— Вывучаць крыніцы. Але, разумееце, у чым справа: 

сапраўдная, праўдзівая гісторыя знаходзіцца ў архівах і 
акадэміях. А творцы проста не павінны яе парушаць. 

— Удзельнічалі ў рэпетыцыях?
— Толькі музыку слухаў. Рабіў нейкія заўвагі, але не 

настойваў — я ж драматург і ў балеце нічога не разумею.
— Задаволеныя вынікам?
— Безумоўна! І публіка ў захапленні — ведаю, што вель-

мі складана дастаць білеты на спектакль. Наогул заўважыў, 
што гістарычная тэма цяпер вельмі папулярная на сцэне.

званок аўтару

В
іТ

А
л

ій
 Г

іл
ь

53Беларусь.BelaruS   жнівень   2016



вернісаж

героі суровага стылю

У Нацыянальным 
мастацкім музеі ёсць 

дзіўная традыцыя 
праводзіць выставу 

адной карціны.  
Гэта ж якімі якасцямі 

павінна валодаць асоба, 
каб задавальняць 

крытэрыям  
і патрабаванням такога 

пільнага выбару!  
У музеі цяпер якраз 

праходзіць такая 
выстава. А прадстаўлена 
на ёй карціна народнага 

мастака Беларусі Мая 
Данцыга “Навасёлы”.

Т
ак, сярод  многіх кар-
цін  Мая  Данцыга, якія 
знаходзяцца ў Нацы-
янальным мастацкім 
музеі,  душэўнасць і 
аптымізм гэтай асаблі-
ва прыцягваюць ама-
тараў мастацтва.  Двое 

— хутчэй за ўсё муж і жонка, адзінокія 
чамаданы і бязмежная прастора све-
жапафарбаванай падлогі — вось і ўсё, 
што спатрэбілася мастаку для ства-
рэння простай і зразумелай кожнаму 
формулы “раптоўнага шчасця”. Палат-
но было напісана ў далёкім 1962 годзе 
ў разгар горадабудаўнічых рэформ, ад-
нак карціна даўно перасягнула межы 
свайго часу.

Аповед пра навасёлаў быў папуляр-
най і пастаяннай тэмай у пасляваенным 
мастацтве. Шчаслівае набыццё савец-
кімі людзьмі свайго дома адлюстравала 

і выяўленчае мастацтва. Гэтыя творы 
— даніна свайго часу. Дзяржавай была 
пастаўлена задача пакончыць з неда-
хопам жылля. У тэрміновым парадку 
людзям давалі кватэры. А мастацтва 
стала адлюстраваннем гэтага працэсу 
паскоранай урбанізацыі і, адпаведна, 
росту жыллёвага будаўніцтва. “На-
васёлы”  Мая Данцыга таксама былі 
створаны ў разгар “эпохі вялікага на-
васелля” — у 1962 годзе. Аднак малады 
мастак, учарашні выпускнік Маскоў-
скага інстытута імя Сурыкава, знай-
шоў уласны, зусім новы і арыгінальны 
ход ва ўвасабленні гэтай тэмы. Ён ад-
мовіўся ад адлюстравання шматлікіх 
падрабязнасцяў, характэрных для сен-
тыментальнага жывапісу 50-х гадоў, ад 
разнастайных “штучак”, фікусаў, шаф, 
кніжных паліц на карысць простай у 
сюжэтным вырашэнні кампазіцыі без 
фанфар і прыкрас.

У зусім новай і яшчэ пустой кватэ-
ры на свежапафарбаванай чырвонай 
падлозе сядзіць маладая сямейная 
пара. Мэблі няма — ні стала, ні крэсла, 
голыя сцены. Кампанію маладых пад-
трымліваюць толькі чамаданы, якія 
сціпла стаяць у іншым куце пакоя. Ні-
якага дробязнага апісальніцтва: толькі 
пустая прастора і два чалавекі. Таму 
карціна становіцца сапраўды “пазача-
савай”, нічым не застаўленае памяш-
канне сцірае актуальнасць канкрэтнай 
даты: усё, намаляванае тут, было, ёсць і 
будзе заўсёды. Гэта своеасаблівы ключ 
да тых перажыванняў, пачуццяў, ра-
дасці людзей, якія ўпершыню ўвайшлі 
ў свой новы, прыгожы, надзейна пабу-
даваны дом. 

За гэтай знешняй сюжэтнай пра-
статой палатна, якое валодае ўласці-
васцямі кінакадра, уважлівы глядач 
можа дамысліць тое, што можа адбыц-

Выстава адной карціны
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ца ў наступнае імгненне, убачыць поў-
 нае надзей і веры заўтра, разважанні 
і мары пра будучае жыццё. Вось ужо 
чуваць стомленыя крокі па лесвіцы 
пасля працы, гук малатка і дрылі, што 
раздражняе суседзяў, звон бакалаў у 
гонар наваселля, смех і плач падра-
стаючых дзяцей, а магчыма, і ўнукаў... 
Чуецца ўся вясёлка быцця. Бо напера-
дзе жыццё, маладосць і каханне.

Мастак манументальны, экспрэ-
 сіўны, Май Данцыг выбірае для выра-
шэння, здавалася б, простай бытавой 
сцэны незвычайную і вострасучасную 
кампазіцыю. Ён змяшчае сваіх герояў 
не ў цэнтры палатна, а ў правым верх-
нім вугле, пад планкай рамы, а падлога 
пры гэтым займае ўсю цэнтральную і 
наогул большую частку палатна. Такім 
чынам, мастак істотна мяняе пункт по-
гляду, і фігуры, напісаныя практычна 
ў натуральную велічыню, пачынаюць 
успрымацца як бы на мяжы рэальнага 
і абстрактна ўяўнага. Пры гэтым ма-
стак дабіўся ў кампазіцыі непаўторнай 
жыццёвасці і як бы “падглядання” вы-
падковага моманту. Цікава вырашана 
праца і ў колеры. Тут дамінуе інтэнсіў-

 ны і любімы Маем Данцыгам чырво-
ны. Плямы ярка-жоўтага, бялілы, якія 
амаль слепяць, дапаўняюць звонкі 
эмацыйны каларыт карціны.

Варта адзначыць, што за сваё нава-
тарства, за гэты “рэчавы мінімалізм”, 
за лапідарнасць і вострыя рытмы кам-
пазіцыі мастак ледзь не паплаціўся. 
Май Данцыг так расказаў пра гэтую 
гісторыю: “Калі палатно ўбачылі прад-
стаўнікі выставачнага камітэта, яны 
загадалі яго тэрмінова зняць з экспа-
зіцыі. Мяне абвінавацілі ў паклёпе на 
савецкую рэчаіснасць: “Дзе вы бачылі 
ў нас босых людзей, у якіх няма ніякіх 
рэчаў і якія зажурыліся?”. Хацелі зняць 
работу”. Але талент мастака выявіўся 
не толькі ў мастацтве, але і ў здольнасці 
знайсці для складанай задачы патрэб-
нае рашэнне. За ноч Май Вольфавіч 
“адшліфаваў” кампазіцыю, дапісаўшы 
ў вугле карціны жаночыя лакаваныя 
туфлікі, якія стаяць на падлозе, і на на-
ступны ж дзень яго палатно прайшло 
цэнзуру. Праўда, пасля туфлі мастак 
замаляваў, узнавіўшы першапачатко-
вы варыянт палатна. Але на карціну 
нават апублікавалі добрую рэцэнзію.

Палатно “Навасёлы” на многія 
гады стала вялікай творчай удачай ма-
ладога мастака. Яно экспанавалася на 
Усесаюзнай мастацкай выставе ў Ма-
скве адразу ж пасля яго стварэння. На 
творчым шляху Мая Данцыга гэта быў 
яшчэ адзін пераканаўчы і праўдзівы 
аповед пра эпоху і яе людзей. Задума 
кампазіцыі нарадзілася як сінтэз ура-
жанняў ад паездкі на цаліну. “Тое, што 
я ўбачыў там, на цаліне, — успамінаў  
мастак, — прывабіла мяне і захапіла 
настолькі, што я палічыў зусім немаг-
чымым прабыць тут толькі месяц, як 
меркаваў. Я прабыў тры месяцы, але і 
гэты час усё яшчэ здаваўся мне недас-
татковым для сур’ёзнай, сапраўднай 
работы”.

Вынікам гэтай паездкі стала так-
сама карціна “У заводскай сталовай”, 
паказаная на выставе ў Мінску ў 1963. 
У ёй таксама праявілася цікавасць 
мастака да тэмы, якую ўмоўна мож-
на назваць “Чалавек, які будуе сваю 
будучыню”. Сапраўды, гэтая тэма на 
доўгія гады стала магістральнай у 
мастацтве Данцыга. Пра гэта кажуць 
самі назвы твораў: “Насустрач жыц-
цю” (1958, дыплом), “Растуць новыя 
кварталы” (1960), “Стары і новы 
Мінск” (1960), “Мінск абуджаецца” 
(1960). Гэта на дзіва паэтычныя на-
велы, у якіх адбілася характэрная для 
таго часу і асабіста для аўтара накіра-
ванасць у будучыню, імкненне адлю-
страваць “новага” чалавека, “простага 
чалавека” па-за сацыяльнай іерархіяй 
— героя “суровага стылю”. Названыя 
творы, напісаныя ў адзін час з палат-
ном “Навасёлы”, па сутнасці аўтапар-
трэтныя і ў сукупнасці з іншымі даку-
ментамі даюць магчымасць дапоўніць 
некалькімі істотнымі штрыхамі і 
“партрэт мастака на фоне часу”. 

Уласна, Май Данцыг і ўварваўся 
ў мастацтва на мяжы 1950–1960-х 
гадоў. Гэта быў перыяд хрушчоўскай 
адлігі, які вывеў у авангард мастацтва 
тады яшчэ зусім маладых мастакоў, 
заснавальнікаў так званага “суровага 
стылю”. У процівагу пафасу псеўдаі-
дэйных работ, насуперак афіцыйным 
канонам і традыцыям сацрэалізму 
мастакі імкнуліся адлюстраваць жыц-
цё сваіх сучаснікаў без прыкрас, без 
усялякай помпы. Узнік культ менавіта 
“суровага” жывапісу, “суровага” адлю-
стравання бескампраміснай “праўды” 
пра чалавека. Сярод яго падзвіжнікаў 
быў і Май Данцыг.

вернісаж

Май Данцыг. “Навасёлы”
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вернісаж

Ён нарадзіўся ў Мінску ў 1930 
годзе. Яго бацька, выкладчык фіз-
культуры, быў блізкі да мастацтва і 
нават наведваў мастацкую студыю 
вядомага беларускага мастака Якава 
Кругера. Таму ён заўсёды імкнуўся, 
каб сын авалодаў творчай прафесіяй. 
Да вайны будучы мастак некалькі га-
доў хадзіў у музычную школу. Аднак 
пачалася Вялікая Айчынная вайна, 
якая ўнесла свае карэктывы. Сям’я 
Данцыгаў літаральна цудам паспела 

эвакуявацца. Мастак успамінае, як 
пачалася вайна: “Горад гарэў, нас 
увесь час бамбілі. Бацькі вырашылі, 
што трэба адыходзіць. Бацька надзеў 
свой лепшы бастонавы касцюм. З рэ-
чаў мы не ўзялі нічога. Але калі тата, 
мама, я і сястра прыйшлі на Таварную 
станцыю, там тоўпіўся народ. Цягнікі 
ўжо не хадзілі. Надзеі не заставалася. 
І раптам здалёку паказаўся паравоз 
з чатырма вагонамі-цяплушкамі. Ён 
ішоў на поўным хаду. Людзі леглі на 

рэйкі. Паравоз спыніўся, дзверы ва-
гонаў адчыніліся, а там — параненыя 
салдаты. І раптам з адной цяплушкі 
чуем: “Да–а–анцыг!”. Гэта былы ву-
чань паклікаў тату. Мы ледзь паспелі 
ўзлезці на прыступку цягніка, які на-
біраў хуткасць”.

Ужо пасля вайны Май Данцыг 
атрымаў грунтоўную прафесійную 
падрыхтоўку ў сценах Мінскага ма-
стацкага вучылішча пад кіраўніцтвам 
Віталя Цвіркі, а ў 1958 годзе скончыў 
Маскоўскі інстытут імя Сурыкава.

Творчасць Мая Вольфавіча Дан-
цыга стала яркай старонкай і прык-
метнай з’явай у беларускім жывапі-
се. Яго экспрэсіўныя і маштабныя 
шматфігурныя кампазіцыі (мастак 
— майстар пераважна вялікіх фар-
матаў, разлічаных на музейны паказ), 
адлюстраванні роднага і любімага 
Мінска, партрэты дзеячаў культуры 
характарызуюць цэлую мастацкую 
эпоху і выклікаюць нязменную ціка-
васць аматараў мастацтва. 

У пастаяннай экспазіцыі Нацы-
янальнага мастацкага музея госці і 
жыхары сталіцы могуць убачыць зна-
каміты нацюрморт “Аб Вялікай Ай-
чыннай”, а маштабная рэтраспектыў-
ная выстава твораў Мая Вольфавіча 
Данцыга прайшла ў музеі ў кастрыч-
ніку мінулага года. 

Сёння за палотны Мая Данцыга 
калекцыянеры гатовыя аддаць нема-
лыя грошы. У інтэрнэце работы ма-
стака ўжо ацэньваюць на віртуальных 
аўкцыёнах. Адной з апошніх знакавых 
падзей стала з’яўленне манументаль-
нага палатна Мая Данцыга “І памятае 
свет выратаваны” (1985) на выставе 
“Спадчына Другой сусветнай вайны ў 
рускім мастацтве” ў сусветна вядомай 
галерэі Чарльза Саатчы. У разгорну-
тай эпічна-алегарычнай форме ма-
стак увасобіў выратаванне салдатамі 
савецкіх войскаў шэдэўраў са збору 
Дрэздэнскай галерэі. Сярод іх была і 
“Сіксцінская Мадонна”, напісаная Ра-
фаэлем . На карціне беларускага май-
стра адлюстраваны момант “вызва-
лення” “Мадонны” з тунэля-сховішча. 
Размешчаная ў сярэдзіне кампазіцыі 
Сіксцінская Мадонна алегарычна 
прадстаўляе ўсю сусветную культуру 
і цывілізацыю, а параненыя і змарда-
ваныя салдаты сімвалізуюць тую вы-
сокую цану, якую давялося заплаціць, 
каб спыніць наступ фашызму.

Веніямін Міхееў

У Год культуры знакавай падзеяй стала 
прэзентацыя альбома Мая Данцыга 
“Май Данцыг. Жывапіс. Графіка”.  
У альбоме сабраны творы мэтра 
беларускага жывапісу, створаныя  
на працягу 1949-2015 гадоў

Пастаянная экспазіцыя Нацыянальнага 
мастацкага музея. 
Злева на сцяне — работа М. Данцыга
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Фрагмент карціны М. Данцыга “Мой горад старажытны, малады”. 1972. 
Палатно, алей


