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ВіктАР ХАРкоў

У свеце не стабільна. Гэта, вядома, не навіна. 
Тым не менш — факт адназначны, які мы не 
маем права не ўлічваць. Так, вядучыя сусветныя 
дзяржавы часам выкарыстоўваюць сітуацыю ў 
сваіх геапалітычных мэтах. Гэта, мякка кажучы, 
не зусім гуманна, але зноў жа факт. Ступень 
уплыву на чые-небудзь паводзіны ў палітыцы 
часам мінімальная. Якія інструменты ў такіх 
выпадках больш эфектыўныя? Выступіць з іні-
цыятывамі, якія адобрыць большасць. Няхай не 
адразу. Але важна, каб ідэя была аб’яднаўчай. 
Мінск, напрыклад, прапаноўвае сябе ў якасці  
глабальнай пляцоўкі  для дыскусій па найва-
жнейшых аспектах сучаснасці “Хельсінкі-2”. Гэ-
тая ідэя ўжо атрымала рэзананс. А наогул шмат 
пазітыўных тэндэнцый можна ўзяць з Агляду 
вынікаў знешняй палітыкі Беларусі ў 2017 годзе, 
вытрымкі з якога прыводзяцца і ў цяперашнім 
выпуску часопіса.

Два гады назад кра-
іны — члены АА Н 
п р ы н я л і  ц і к а в ы 
д а к у м е н т  — 
“Мэты ўстойлі-
вага развіцця 
да 2030 года”. 
Ё н  у к л ю ч а е 
спіс з 17 мэт, 
н а к і р а в а н ы х 
на ліквідацыю 
ў свеце беднасці, 
барацьбу з няроў-
насцю і несправяд-
лівасцю, а  таксама 
на вырашэнне праблем, 
звязаных са змяненнем 
клімат у. Да праекта далу-
 чыліся 193 дзяржавы планеты, у 
тым ліку і Беларусь. Падрабязна аб 
праекце ў часопісе расказвае Нацыя-
нальны каардынатар па дасягненні Мэт 
устойлівага развіцця Мар’яна Шчоткіна. Чы-
тайце публікацыю “Устойлівасць сусветнага 
маштабу”.

Год мінулы ў навуковай сферы, без пера-
большання, быў знакавым. І не толькі таму, што 
ў краіне ён прайшоў пад лозунгам Года навукі, 
але і таму, што ў 2017-м адбыўся шэраг значных 
падзей. Адна з іх — прэзентацыя эксперымен-
тальнага ўзору айчыннага электрамабіля. І ня-
хай гэта яшчэ не прамысловы маштаб, планы ў 
навукоўцаў адносна  электрамабілебудавання, 
у тым ліку беспілотнага, вельмі амбіцыйныя. 
На гэтую тэму — матэрыял “Галоўнае — не 
згубіць час”.

Што ж, калі расстаўляць акцэнты, то экано-
міка ўсё-такі галоўнае. Яна непасрэдна ўплывае 
на наша жыццё. Вось чаму столькі ўвагі  дася-
гненням, новаўвядзенням. У тым, што ў 2018 
годзе рост эканомікі прадоўжыцца, упэўнены 
і беларускія парламентарыі. Правільна скласці 
бюджэт нават для асобнай сям’і — няпростая 
навука. Што ўжо гаварыць пра маштабы дзяр-
 жаўныя, дзе трэба ўлічыць усё: і сітуацыю на 
сусветных таварных рынках, і кошт нафты, і 
курс долара… Наогул задача са многімі невядо-
мымі. Нездарма яе вырашэнне часам зацягва-
ецца. Гэтым разам дэпутаты Нацыянальнага 
сходу  прынялі галоўны фінансавы дакумент 
аператыўна. Падрабязнасці — у матэрыяле 
“Сюжэт пра бюджэт”.

Дарэчы, ступень адкрытасці беларускай эка-
номікі такая, што на экспарт прыпадае 85 пра-

 цэнтаў усяго аб’ёму тавараў і 
паслуг. Прасцей кажучы, 

дабрабыт дзяржавы, 
стабільнасць на ва-

лютным рынк у 
і  ўс тойлівасць 
абменнага курса 
ру бля шмат у 
чым залежаць 
ад дынамічнага 
п р а с о ў в а н н я 
пра д укцыі  ай-

чынных прадпры-
емстваў на знеш-

нія рынкі. Экспарт 
становіцца ключавым 

фактарам эканамічнай 
бяспекі Беларусі. І не выпад-

кова ўрад, аналізуючы вынікі 
сацыяльна-эканамічнага развіцця 

краіны ў мінулым годзе, гэтай тэме 
ўдзяліў асаблівую ўвагу. Ці ўсе рэзервы 

задзейнічаны і як стымуляваць рост экс-
парту? Адказ на пытанне — у падборцы пад 
агульнай назвай “Заўтра пачынаецца ўчора”. 

Такім чынам, што ў прыярытэце: палітыка, 
эканоміка?.. А можа, духоўнасць як аб’яднаўчы 
пачатак? Нездарма ж у студзені па традыцыі ўжо 
які год у Беларусі  ўручаюцца прэміі “За духоўнае 
адраджэнне”. Публікацыя “Высокі гонар быць 
лепшымі”, з якой пачынаецца ўвесь тэматычны 
змест гэтага выпуску часопіса, якраз пра гэта.

ШтО Ў ПрыярытЭце
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панараМа

ацэнЬваецца 
ПазіТыЎна

Двухбаковыя адносіны Беларусі 
з краінамі Еўропы прыкметна 
актывізаваліся. Гэта адзначаецца ў 
Аглядзе вынікаў знешняй палітыкі 
Беларусі і дзейнасці Міністэрства 
замежных спраў у 2017 годзе.

Устойлівымі тэндэнцыямі сталі 
рост узроўню і частаты афі-

цыйных візітаў, узмацненне давер-
нага і канструктыўнага характару 
перагавораў, пашырэнне круга ар-
ганізацый-партнёраў, укараненне 
новых фарматаў супрацоўніцтва, 
развіццё міжпарламенцкіх кантак-
таў. Расце цікавасць прадстаўнікоў 
дзелавых колаў да магчымасцяў 
выхаду на рынак Беларусі ды інве-
ставання ў беларускую эканоміку.

“Назіраліся пазітыўныя тэн-
дэнцыі ў гандлі з большасцю краін 
Еўропы, уключаючы прыкметны 
рост беларускага экспарту”, — га-
ворыцца ў дакуменце.

Акрамя таго, прадоўжылася 
работа па ўдасканаленні дагавор-
на-прававой базы ў розных галі-
нах. Падпісаны шэраг міжурада-
вых і міжведамасных пагадненняў 
з Вялікабрытаніяй, Венгрыяй, 
Іспаніяй, Італіяй, Латвіяй, Літвой, 
Сербіяй, Славакіяй, Славеніяй, 
Турцыяй.



два з ПалОваЙ 
гады — ПалЁТ 
камФОрТны 

Аir China садзейнічае пашырэнню 
сувязяў паміж Беларуссю і Кітаем 

Адкрыццё два з паловай гады 
назад прамога авіярэйса Пе-

кін-Мінск, які ажыццяўляе Аir 
China, спрыяльна паўплывала на 
актывізацыю беларуска-кітайскага 
супрацоўніцтва. Гэтым рэйсам ка-
рыстаюцца бізнесмены, турысты, 
студэнты, усяго летась перавезена 
больш за 60 тысяч пасажыраў.

Кампанія пашырае пералік 
аказваемых паслуг, робячы акцэнт 
на высокай якасці абслугоўван-
ня. “Наша кампанія з’яўляецца 
дзяржаўным прадпрыемствам і 
актыўным удзельнікам рэалізацыі 
канцэпцыі “Адзін пояс і адзін шлях”, 
своеасаблівым паветраным Шаўко-
вым шляхам”, — сказаў генеральны 
дырэктар мінскага прадстаўніцтва 
Аir China Ван Чжэнфэн.

Air China Ltd — прыналежная 
ўраду Кітая авіякампанія са штаб-
кватэрай у Пекіне. З’яўляецца 
членам глабальнага авіяцыйнага 
альянсу пасажырскіх перавозак 
Star Alliance са снежня 2007 года. 
Гэта флагманскі авіяперавозчык і 
адзіная авіякампанія са сцягам Кі-
тая на самалётах. Сетка маршрутаў 
авіякампаніі ахоплівае Азію, Блізкі 
Усход, Заходнюю Еўропу, Паўноч-
ную і Паўднёвую Амерыку. Боль-
шая частка маршрутаў, у тым ліку ў 
Беларусь, ідуць з Пекіна.



экскурсавОды  
з дыПлОмам

Уступіў у сілу ўказ, які падаўжае 
тэрмін бязвізавага знаходжання 
ў Брэсцкай і Гродзенскай абласцях 
да дзесяці дзён. І пакуль адны 
толькі плануюць скарыстацца 
спрошчаным рэжымам, другія ўжо 
паспелі гэта зрабіць. 

Да прыкладу, толькі ў навагоднія 
святы Гродна і яго наваколлі 

наведала каля 500 замежных гасцей 
з 15 краін. Як яшчэ павысіць ту-
рыстычную прывабнасць краіны? 
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ігар 
Марзалюк прапаноўвае прадумаць 
эфектыўныя механізмы кантролю 
за якасцю правядзення экскурсій: 

— Каб сфарміраваць пазітыўны 
імідж Беларусі ў турыстаў, нам не-
абходна ліцэнзаванне экскурсійнай 
дзейнасці. Цяпер праводзіць экс-
курсіі могуць і людзі, якія не маюць 
акрэдытацыі. 

Безумоўна, яны могуць працаваць 
творча, уносіць “разыначкі” ў свае пра-
грамы. Але галоўная ўмова аднолька-
вая для ўсіх: змест экскурсій павінен 
быць вывераным з пункту гледжання 
навукі і гістарычнай праўды. 

Такім жа ўзважаным і вывераным 
дакументам павінен стаць Кодэкс аб 
адукацыі. Не выключана, што ўжо 
вясной адбудуцца парламенцкія слу-
ханні па прапанаваных папраўках. 
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 П
а ўсталяванай трады-
цыі Прэзідэнт уру- 
чыў высокія ўзнагаро-
ды асабіста. Вось што 
ён сказаў, звяртаючыся 
да лаўрэатаў:  

— Нам з вамі 
дасталася вялікая 
духоўная спадчына. 

Яна — у прыкладзе праведнага жыцця 
беларускіх святых, у падзвіжніцкіх дзе-
яннях прадстаўнікоў духавенства, у вя-
лікіх тварэннях народжаных на нашай 
зямлі паэтаў, мастакоў, музыкантаў і 
дойлідаў. Яна — у духоўным подзвігу 
народа, які збярог веру, захаваў любоў 
да Радзімы, павагу да сваёй гісторыі і 
культуры, нягледзячы на неймаверныя 

выпрабаванні грозных ваенных часоў і 
сацыяльныя ўзрушэнні. 

Выпрабаванняў, на жаль, хапае і 
сёння. Свет не стаў спакайнейшым, і 
Прэзідэнт гаварыў пра новыя выклікі 
сучаснасці: 

— Ідзе нябачная барацьба ў тым 
ліку і за душу чалавека. З розных бакоў 
атакуюцца хрысціянскія асновы маралі. 

высОкі гОнар 
У Палацы Рэспублікі прайшло ўшаноўванне лаўрэатаў прэміі 
“За духоўнае адраджэнне”, спецыяльных прэмій дзеячам 
культуры і мастацтва і “Беларускі спартыўны Алімп” 
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Разбураюцца традыцыйныя сямейныя 
ўстоі. Пад уздзеяннем інфармацыйнага 
патоку змяняюцца светапогляд і лад 
жыцця людзей. Усё больш з’яўляецца 
спакусаў, усё цяжэй берагчы сэрцы ад 
цёмных думак і эмоцый. У пагоні за 
матэрыяльнымі дабротамі і знешняй 
мішурой людзі страчваюць сапраўдную 
прыгажосць — унутранае святло добрых 
пачуццяў і высакародных учынкаў, якімі 
славіўся і славіцца наш народ.

Людзей творчых у гэтай сітуацыі 
Аляксандр Лукашэнка заклікаў да ра-
шучасці ды ініцыятыўнасці:

— Цяпер асабліва важна не ўпус-
ціць час, не страціць нашу духоўную 
сутнасць. Першарадная роля ў гэтым, 
безумоўна, належыць культуры, ма-

стацтву, рэлігіі. Іх уплыў на свядомасць 
чалавека вельмі вялікі. Менавіта гэтыя 
сферы фарміруюць тыя вобразы ды 
ідэалы, на якія многія арыентуюцца 
і прымаюць як эталон. Таму дзеячы 
культуры і мастацтва, работнікі срод-
каў масавай інфармацыі, духавенства, 
педагогі і ўсе, каму неабыякава, якім бу-
дзе свет,  павінны аб’яднаць намаганні 
дзеля ўмацавання маральных асноў на-
шага народа. Неабходны духоўны іму-
нітэт супраць амаральнасці, пошласці і 
дрэннага густу, каб нашы культура і ма-
стацтва заўсёды былі крыніцай энергіі і 
жыццеўстойлівасці для людзей.

Мы помнім і шануем багатую спад-
чыну былых пакаленняў. Нязгаснае 
святло іх высакародных пачуццяў і 

сёння паказвае нам шлях, напаўняе 
жыццё глыбокім сэнсам. А сучаснікі 
павінны надаць ёй больш сілы і яркасці, 
каб нашы дзеці і ўнукі маглі падхапіць 
эстафету часу і перадаць яе далей...

Асаблівасць сённяшняга дня Прэ-
зідэнт бачыць у неверагоднай скла-
данасці прагнозу нават бліжэйшай 
будучыні:

— Мне падаецца, што мы ўсе цяпер 
знаходзімся на ростанях. Выступаючы, 
я гавару пра традыцыйныя каштоўнас-
ці, і многія, напэўна, думаюць: вось зноў 
чапляецца за старое. Але я і падкрэслі-
ваю, што ў традыцыйных каштоўнас-
цях сутнасць наша, з якой мы прыйшлі 
ў сённяшні дзень. А хто можа сказаць, 
якім будзе заўтрашні дзень з пункту 

быць леПШымі                                              
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гледжання мастацтва, маралі, творча-
сці, культуры ў цэлым, духоўнасці? Нам 
вельмі хацелася б, каб ён быў заснава-
ны на знаёмых для нас традыцыйных 
ісцінах. Нам было б так прасцей. Але 
хто стане сцвярджаць, што так будзе? 
Ніхто! Мы будзем, вядома, змагацца, 
каб гэтыя традыцыйныя каштоўнасці 
захаваць. Нам яны падаюцца фунда-
ментальнымі. Яны не проста духоў-
ныя, яны святыя. Мы будзем да гэтага 
імкнуцца. Але ці атрымаецца?

Аляксандр Лукашэнка прывёў ві-
давочны прыклад імклівага змянення 
свету, звярнуўшы ўвагу на тое, як лі-
таральна перавярнуў жыццё інтэрнэт. 
Яшчэ пяць гадоў назад ніхто не мог 
гэтага прадбачыць. Але тое, што адбы-
лося, — факт. Сетка сёння шмат у чым 
вызначае наша жыццё. З аднаго боку, 
робіць яго больш зручным, спрашчае 
доступ да ведаў. Але з другога — хавае 
ў сабе нямала і небяспек. Змагацца з 
гэтым немагчыма. У новых рэаліях 
важна навучыцца жыць. Можа, нават 
падстроіць іх пад сябе. Але яшчэ важ-
ней, заклікае творчую інтэлігенцыю 
Прэзідэнт, перадаць гэтыя навыкі бу-
дучым пакаленням:

— Папрашу вас, эліту нашага гра-
мадства, творчых людзей, давайце не 
будзем супрацівіцца гэтаму. Дарэмна. 
Страцім час і вялізныя сродкі. Давайце 
паспрабуем прыстасавацца да таго жыц-
ця, якое паглынула нас, навучыўшы пры 
гэтым нашых дзяцей... карыстацца шмат 
якімі крыніцамі інфармацыі, авалодаць 
многімі ідэямі, каб рабіць правільныя 

высновы... Практыка, як нас вучылі, 
з’яўляецца крытэрыем ісціны, а ў мо-
ладзі яе не хапае. І тут ёй мы павінны 
падказаць: стаўце ўсё пад сумненне. Зна-
ёмцеся з рознымі пунктамі гледжання і, 
грунтуючыся на падказцы, на досведзе 
старэйшых, выбірайце той, які сёння 
адпавядае проста нармальнаму жыццю 
нашага грамадства. І гэты тэзіс у бліжэй-
шыя месяцы мы павінны яшчэ сур’ёзна 
асэнсаваць на дзяржаўным узроўні...

Аляксандр Лукашэнка шчыра 
пажадаў лаўрэатам шчасця, творчага 
натхнення і новых поспехаў на жыц-
цёвым шляху. Сваёй актыўнай дзей-
насцю яны ствараюць вакол сябе аўру 
дабра і міласэрнасці. Яны адраджаюць 
старажытныя традыцыі беларускіх 
майстроў, абуджаюць цікавасць да 
гістарычных дасягненняў нашых 
продкаў. Адстойваюць сямейныя каш-
тоўнасці, развіваюць дабрачыннасць, 
выхоўваюць пачуццё патрыятызму ў 
людзей... Прывіваюць шчырую любоў 
да высокага мастацтва. Падымаючыся 
на спартыўны Алімп, праслаўляюць 
краіну на сусветным узроўні, абу-
джаюць у сэрцах пачуццё гонару за 
свой народ і сваю Радзіму.

Асобна Прэзідэнт падзякаваў усім, 
хто прыняў удзел у традыцыйнай 
навагодняй акцыі “Нашы дзеці”. Вялі-
кую справу зрабілі разам, падарыўшы 
радасць тым маленькім грамадзянам, 
якія па волі лёсу ёю абдзелены.

Нашы лаўрэаты вартыя самых вы-
сокіх узнагарод. Яны — гонар нацыі і 
прыклад для ўсіх!

лаўрэаты спецыяльных прэмій Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва 
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Старшыня грамадскага аб’яднання 
“Беларускі саюз жанчын”, намеснік 
старшыні Савета Рэспублікі Мар’яна 
Шчоткіна:

— Для нас  гэта 
прызнанне дзейнасці 
нашага грамадскага 
аб’яднання. Гэта давер 
да арганізацыі і вельмі 
вялікая адказнасць, 
якая абавязвае ўдасканальваць сваю 
работу, адпавядаць патрабаванням 
часу. Але пры гэтым вельмі важна 
захаваць пераемнасць і традыцыі. На 
працягу 25 гадоў наша мэта заста-
ецца нязменнай — гэта ўмацаванне 
маральных і духоўных каштоўнасцяў. 
Намаганні накіраваныя на падтрым-
ку сям’і ды ўмацаванне сямейных ад-
носінаў, абарону правоў і законных ін-
тарэсаў маці і дзяцей, павышэнне ролі 
жанчын у грамадска-палітычным, са-
цыяльна-эканамічным і культурным 
жыцці краіны. Асаблівую ўвагу мы 
ўдзяляем дабрачыннай і гуманітарнай 
дзейнасці. Вялікая ўвага і развіццю 
жаночага прадпрымальніцтва. Ня-
даўна атрымалі ад Урада прапанову 
прыняць удзел у стварэнні сеткавых 
аб’яднанняў па настаўніцтве для 
пашырэння эканамічных магчымас-
цяў жанчын. Думаю, абмяркуем гэтае 
пытанне на пасяджэнні прэзідыума і, 
вядома, будзем развіваць гэтую рабо-
ту. У кожнай жанчыны павінны быць 
магчымасці для рэалізацыі сваіх здоль-
насцяў, дасягнення пастаўленых мэт, 
і калі мы можам тут садзейнічаць 
— мы павінны гэта рабіць.

Раман Матульскі, дырэктар 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі:

— Наш унёсак у Год 
навукi — гэта якраз 
праекты, прысвеча-
ныя 500-годдзю белару-
скага кнiгадрукавання. 
Галоўны праект — уз-

наўленне факсiмiльнай спадчыны 
Францыска Скарыны, над якiм мы 
працавалi пяць гадоў. Мы ганарымся, 
што выданне стала брэндам нашай 
краiны. Паводле выказванняў замеж-
ных калег — кнiгавыдаўцоў, бiблiятэ-
караў, навукоўцаў, — праекта такога 
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кшталту яшчэ не было. Не адна-дзве 
кнiгi выпушчаныя, як звычайна ад-
наўляюць першадрукi, а поўны збор 
выданняў Скарыны — дваццаць 
тамоў i том навуковых каментароў. 
Даследаваннi, праведзеныя ў працэсе 
падрыхтоўкi, зрабiлiся асновай прак-
тычна ўсiх другiх выданняў, прысве-
чаных Скарыну i юбiлею беларускай 
кнiгi. Мы падарылi камплекты спад-
чыны першадрукара ўсiм вышэйшым 
навучальным установам краiны, буй-
нейшым бiблiятэкам свету. Дабiлiся, 
каб кожны жыхар Беларусi мог прыйс-
цi ў сваю публiчную абласную цi раён-
ную бiблiятэку i пагартаць выданнi 
Скарыны. Перад намi стаяла i зада-
ча папулярызаваць нашу гiсторыю, 
багатую духоўную спадчыну ў свеце. 
Даказаць, што з гэтай спадчынай 
Беларусь — роўная сярод роўных.

Павел Маісееў, загадчык аддзела 
арганізацыі супрацьракавай 
барацьбы РНПЦ анкалогіі  
і медыцынскай радыялогіі  
імя М.М. Аляксандрава:

 — Такі напрамак 
медыцыны, як анкало-
гія, абавязвае па-аса-
бліваму мець зносіны 
з пацыентамі — гэта 
краевугольны камень 

іх выздараўлення і нашай паспяховай 
работы. Мы выбудоўваем адносіны не 
толькі з хворым, але і са сваякамі, бліз-
кімі, таму што, калі сям’я сутыкаецца 
з анкалагічным дыягназам, гэта мяняе 
погляды на жыццё, уносіць пэўную 
паніку. І ўрач павінен не проста назна- 
чыць правільнае лячэнне, але і дэталёва 
растлумачыць усё пацыенту, падтры-
маць яго. Гэта настолькі ж важна, 
як і наяўнасць перадавой апаратуры, 
сучасных лекаў, якія ў нас ёсць сёння. 
Да таго ж чалавек можа яшчэ і мараль-
ны зарад атрымаць, маючы зносіны з 
духоўнай асобай, — на тэрыторыі 
цэнтра ёсць невялікая царква. Самая 
высокая ацэнка для нашага калектыву 
— гэта водгукі пацыентаў аб тым, што 
ў цэнтры яны адчуваюць сябе як дома. 

Важным этапам нашай дзейнасці 
стала стварэнне “Дапаможніка па 
анкалогіі” — гэта калектыўная рабо-
та вядучых спецыялістаў, больш як 
70 чалавек. Ён уключае не толькі ме-
 дыцынскія моманты — як пацыента 
абследаваць, якое лячэнне назначаць, 

але і цэлы раздзел, дзе расказваецца пра 
этыку, мараль, пра тое, як правільна 
доктару наладжваць кантакт з хво-
рым, з яго асяроддзем. 

Муфтый Мусульманскага рэлігійнага 
аб’яднання ў Беларусі Абу-Бекір 
Шабановіч:

— Гэтая прэмія 
— вялікі стымул, ары-
енцір, як мы павінны 
будаваць работу, каб 
адрадзіць менавіта ду-
хоўную, нацыянальную 

культуру, якія прыўносяць гармонію 
ў жыццё грамадства і ўмацоўваюць 
нашу дзяржаву. Наша аб’яднанне 
імкнецца развіваць цікавасць да гі-
сторыі і культуры нацыі дзякуючы 
дзяржаўнай падтрымцы. Яшчэ ў 1997 
годзе на высокім узроўні правялі мера-
прыемствы, прысвечаныя 600-годдзю 
пасялення татараў на тэрыторыі 
Беларусі, летась — даволі маштабна 
адзначылі 620-годдзе гэтай падзеі. 
Прычым лейтматывам свята быў 
той факт, што ўсе гэтыя гады прай-
шлі ў міры і згодзе, мы гаварылі пра 
традыцыі і культуру беларускіх та-
тараў-мусульман. Духоўная культу-
ра адраджаецца дзякуючы маштаб-
най асветніцкай дзейнасці — гэта 
арганізацыя нядзельных школ, груп, 
а таксама рэканструкцыя ці будаў-
ніцтва мячэцяў, якія некалі існавалі 
ў Беларусі. Сёння ўжо працуюць 12, 
і яны служаць цэнтрамі мусульман-
скай культуры ў сваіх рэгіёнах. Вяхой 
шматгадовай работы стала адкрыц-
цё Мінскай саборнай мячэці — мы яе 
аднавілі ў памяць аб тых, хто не-
калі яе ўзводзіў, тых, хто напаўняў 
яе жыццём. Мы шмат працуем і за 
мяжой, выступаючы прадстаўнікамі 
народнай, духоўнай дыпламатыі.

Настаяцель храма прападобнай 
Еўфрасінні Полацкай у гарадскім 
пасёлку Івянец протаіерэй 
Віктар Перагудаў:

— Тое,  што так 
высока была прызнана 
наша работа, — свед-
чанне, што грамад-
ства разумее, наколькi 
сёння важнае пытанне сацыяльнага 
служэння царквы. Яно накiравана на 
дапамогу людзям, якiя знаходзяцца 

ў цяжкiм становiшчы, дзеткам, 
якiя маюць фiзiчныя i псiхалагiчныя 
асаблiвасцi. Мы займаемся духоўнай 
апекай, каб гэтыя дзецi атрымалi 
свой першы духоўны досвед, знайшлi 
свой шлях да Бога, атрымалi веды i 
навыкi ў першай, нават самай про-
стай малiтве. Мы маем Дом мiла-
 сэрнасцi, куды мы збiраем i дзетак з 
дзiцячага дома-iнтэрната, i з сем’яў, 
i там у цёплых сямейных абставi-
нах займаемся малiтвай, наведваем 
царкву. Да нас прыязджаюць маста-
кi з Беларускага саюза мастакоў, 
iншыя валанцёры, якiя знаёмяцца з 
дзецьмi, дапамагаюць iм, праводзяць 
час разам, напрыклад, гуляючы па 
лесе. Дзеткi праходзяць i працатэ-
рапiю, робяць тое, што iм пад сілу: 
дапамагаюць сушыць сена, палiваць 
агарод. У нас нават ёсць шатланд-
скi понi, на якiм можна пакатацца. 
Усё гэта дапамагае ў сацыялiзацыi, 
вучыць любовi да жывёл i прыроды. 
Прыемна, што геаграфiя нашых 
валанцёраў пашыраецца i ўсё больш 
людзей далучаецца да гэтай добрай 
справы. Вядома, гэта, як i прызнанне 
грамадства, натхняе нас на яшчэ 
больш плённую працу на карысць 
нашым дзецям.

Кацярына Дулава, рэктар Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі:

— Наша акадэмія 
ш м а т  г а д о ў  в я д з е 
актыўную творчую 
дзейнасць, і  яна, на 
мой погляд, з’яўляецца 
важным ск ладнікам 

у адукацыйным працэсе творчай 
асобы. Удзел у маштабным музыч-
ным шоу “Талент краiны”, якое мы 
рабілі сумесна з тэлеканалам АНТ, 
а таксама праектах “Дакрананне” 
і “Пасхальны фестываль” у адноль-
кавай ступені важныя і для нашых 
студэнтаў, і для ўсіх тых, каму яны 
адрасаваны. Кожны з гэтых пра-
ектаў звернуты да высокага тону 
душы чалавека і адыгрывае знач-
ную ролю ў выхаванні яго як асобы. 
Спецпрэмія Прэзідэнта ёсць свед-
чанне таго, што наша дзейнасць па-
трэбная, важная, запатрабаваная і 
ўспрымаецца грамадствам як адзін з 
найважнейшых складнікаў духоўна-
га жыцця краіны.

Дзяніс Аляксандраў

7Беларусь.BelaruS
СТудЗЕнь   2018



б

 Н  АгОДА ДЛя ПАжАДАННяЎ

дзеля 
здарОЎя

Без лішняй лірыкі скажу прама: 
убачанае мяне ўразіла. І выдатны 
настрой галоўнага ўрача дыспан-
сера Уладзіміра Караніка (ён, пада-
ецца, нічуць не хваляваўся перад 
сустрэчай з Прэзідэнтам) цалкам 
апраўданы:

— Цяпер у нас ёсць усё тое, пра 
што мы марылі. Нашы хірургі ро-
бяць каля 10 тысяч аперацый у год, 
з іх больш як палову складаных і 
высокатэхналагічных. Са з’яўлен-
нем новага абсталявання, аналагаў 
якому няма ў СНД, асвоены самыя 
сучасныя методыкі дыягностыкі і 
лячэння. Дзякуючы гэтаму ўдалося 
не дапусціць росту смяротнасці ад 
гэтай хваробы.

Прэзідэнту паказалі найбуйней-
шае ў Еўропе аддзяленне ядзернай 
медыцыны. Менавіта там з дапамо-
гай радыеёдтэрапіі будуць лячыць 

пацыентаў ад раку шчытападобнай 
залозы. А яшчэ ў клініцы з’явіўся 
пазітронна-эмісійны тамограф, дзве 
гама-камеры і нямала іншай інава-
цыйнай тэхнікі. Усё гэта шматразова 
павялічвае шанцы хворых людзей 
на выратаванне. Бо цуды ўсё-такі 
здараюцца, асабліва ў навагоднія і 
калядныя дні. Цяпер гэта дакладна 
ведае маленькая Аня Кавалевіч са 
Скідаля, якая прыехала на лячэнне 
разам з маці. У Вольгі Бярнардаўны 
вочы свецяцца надзеяй:

— Дачка ў жо прааперырава-
на, прайшла курс радыеёдтэрапіі. 
Прагнозы ўрачоў спрыяльныя, і мы 
вельмі рады.

Вельмі ўдзячная медыкам і Воль-
га Карэтнікава з Мінска.

— Ды ім трэба Нобелеўскую прэ-
мію даваць. Яны ўсіх тут вылечваюць, 
— звярнулася яна да Прэзідэнта.

Аляксандр Лукашэнка з гэтым пага-
дзіўся, пажадаў усім пацыентам хуткага 
выздараўлення і доўгіх гадоў жыцця. А 
на памяць уручыў дзецям  навагоднія 
падарункі, ласункі і фрукты.

Не пайшоў без падарунка і Прэ-
зідэнт. Журналісты прэзентавалі яму 
эксклюзіўны набор ёлачных упры-
гожанняў. На распісаных уручную 
шкляных ёлачных шарах адлюстра-
ваны гістарычныя, знакавыя месцы 
з усіх рэгіёнаў Беларусі. У тым ліку 
родны дом Аляксандра Лукашэнкі ў 
Шклоўскім раёне і новы камбайн “Па-
лессе”. Той самы, які Прэзідэнт асабіста 
пратэставаў улетку гэтага года падчас 
рабочай паездкі на Магілёўшчыну. 

Натуральна, прадстаўнікі срод-
каў масавай інфармацыі не маглі, 
карыстаючыся выпадкам, не за-
даць пытанні Прэзідэнту. Адказы 
былі наступныя:

Жадаючы адзін аднаму здароўя ў святы і дні нараджэння, 
мы часта нават не задумваемся, калі шмат жыццёвага сэнсу 
ўкладваем у гэтыя словы. Але пацыенты Мінскага клінічнага 
анкалагічнага дыспансера, бадай, як ніхто іншы, ведаюць 
сапраўдную цану гэтым пажаданням. Тым больш што цяпер 
у многіх з іх з’явіліся рэальныя шанцы на тое, каб перамагчы 
небяспечную хваробу і вярнуцца да нармальнага, паўнацэннага 
жыцця. Да Новага года на базе гарадской клінікі адкрыўся новы 
радыялагічны корпус, які наведаў Прэзідэнт  Беларусі. 
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 Н  АгОДА ДЛя ПАжАДАННяЎ

Пра знешнепалітычныя 
планы

— У 2018-м годзе я маю намер 
пабываць у Амерыцы. Там у нас 
ёсць нямала пытанняў. Нас за-
прашаюць мінімум пяць дзяржаў 
Амерыкі. І мы  абавязкова павін-
ны там пабываць, каб перш за ўсё 
наладзіць гандлёва-эканамічныя 
адносіны. Наведаем і традыцый-
ныя краіны-партнёры.

Але не гэта для мяне самае га-
лоўнае. Калі гаварыць сумленна, і 
гэта з асабістага, я вельмі хачу, каб 
у братэрскай нам Украіне скончы-
лася вайна і народ там стаў жыць 
па-людску.  Для мяне гэта най-
важнейшая праблема. І калі мы 
нешта зможам зрабіць для роднай 
нам Украіны, яе вельмі працаві-
тага народа, трэба прыкласці да 
гэтага максімум намаганняў. Таму 
што,  ка лі  гэты канфлікт будзе 
разрастацца, то гэта паўплывае на 
многіх.

Пра развіццё АПк
— Мы поўнасцю забяспечылі сябе 

харчаваннем на 2018 год. І нават не дак-
рануліся да рэзерваў. Хоць 2017 быў экс-
трэмальным. Мы не перажывалі такіх 
перыядаў і не ва ўсім аказаліся гатовыя 
да складаных умоў. У цяжкія моманты 
мне даводзілася ўключацца. Адсюль 
галоўны ўрок: нам не хапае арганіза-
ванасці і дысцыпліны. Гэта вялізны 
рэзерв для сельскай гаспадаркі. Ніякая 
рыначная эканоміка і ніякія эфемерныя 
пераўтварэнні нас не выратуюць. Калі 
наладзім нармальную дысцыпліну ў 
вёсцы, мабілізуемся, то значна прыба-
вім ў будучыні. Ні грошы, ні датацыі, ні 
тэхніка — гэтага ўсяго хапае. Калі гэта 
нармальна арганізаваць, будзе вынік.

Пра дэмаграфічную 
палітыку

— Каб вырашыць праблему на-
раджальнасці, парада адна — нара-
джаць. Гэта наша бяспека. Нам трэба 
хоць бы 15 мільёнаў насельніцтва ў 
Беларусі. Нідзе ў свеце няма такой 
падтрымкі мацярынства і дзяцін-
ства, як у нас. Я папрасіў сабраць 

інфармацыю па гэтым пытанні. Калі 
сабралі разам, на пяць старонак, і я 
гэта прачытаў, сапраўды, падумаў, 
мы трацім каласальныя грошы. У 
некаторых рэчах нават перабралі. 
Асабліва ў частцы падтрымкі сем’яў 
у сувязі з нараджэннем першага 
дзіцяці. Нараджэнне дзіцяці ў сям’і, 
асабліва першага, — заўсёды шчасце, 
а мы за гэта шчасце яшчэ і плацім. 
Мы прынялі беспрэцэдэнтныя меры. 
Вы заўважылі, у перадвыбарнай 
кампаніі Уладзімір Пуцін паўтарае ў 
пэўнай ступені тое, што зрабілі мы. 
Таму галоўнае для вас — нараджаць. 
Астатняе ўсё за намі.

Пра падарункі
— Калі я езджу па горадзе, то 

гляджу на людзей, іх рэакцыю і ўжо 
адчуваю настрой грамадства. Калі 
чалавек усміхаецца, у яго добры на-
строй, я ведаю, што жыццё цярпімае. 
Мы ж усе разумеем, што ў жыцці ўсё 
добра ніколі не бывае. Але я хачу 
бачыць ваш добры настрой і вашы 
ўсмешкі. Самае галоўнае, каб вашы 
родныя, дзеці ніколі вас не засмучалі 
і не хварэлі.

Б
ел

ТА

Даслоўна

У Мінскім клінічным анкалагічным дыспансеры
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заЎтра 
Пачынаецца 

ЎчОра
Якія эканамічныя падзеі  
2017 года зробяць уплыў  
на 2018-ы

 П
а дв одзіць вынікі  г ода 
— традыцыя, безумоўна, 
карысная. Адразу стано-
віцца відаць не толькі чаго 
ўдалося дабіцца, але і мож-
на зрабіць намёткі, што 
не перашкодзіла б зрабіць 
у будучыні. Таму нашы 
карэспандэнты вырашылі 
выбраць самыя яркія і важ-
ныя падзеі ў эканамічнай 
сферы краіны за апошнія 
12 месяцаў у разліку на тое, 
што эфект ад іх будзе доў-
гайграючым.

Усім  па  справах 
23 лістапада Прэзідэнт падпісаў Дэкрэт “Аб развіцці 
прадпрымальніцтва”. Намеснік Міністра эканомікі 
Дзмітрый Матусевіч настроены аптымістычна — 
дакумент ускалыхне дзелавое асяроддзе. 

— Дэкрэт № 7 — гэта завяршальны акорд у рапсодыі 
з цэлага пакета дакументаў, накіраваных на разня-
воленне прадпрымальніцкай ініцыятывы. Над гэтымі 
дакументамі сёлета сумесна папрацавалі дзяржорганы, 
бізнес і грамадскасць.

Вядома, мы чакаем росту і развіцця рамеснікаў, сама-
занятых і малога і сярэдняга бізнесу. Калі гаварыць 

канкрэтна пра малое і сярэдняе прадпрымальніцтва — то 
ў нас ёсць мэтавыя арыенціры: да 2020 года яго доля ў 
агульным катле валавой дабаўленай вартасці павінна да-
сягнуць 40 працэнтаў, такая ж доля чакаецца ў занятасці 
(сёння гэтыя паказчыкі набліжаюцца да 30 працэнтаў). 
Структура малога і сярэдняга бізнесу будзе мяняцца на 
карысць інавацыйных і навукаёмістых вытворчасцяў. 
Магчыма, захаваецца трэнд ранейшых гадоў, калі коль-
касць індывідуальных прадпрымальнікаў зніжалася на 
фоне росту колькасці занятых як у ІП, так і ў сферы ма-
лога і сярэдняга бізнесу ў цэлым. Ацаніце лічбу: толькі ў 
індывідуальных прадпрымальнікаў колькасць наёмных 
работнікаў за апошнія два гады павялічылася больш як 
на 10 тысяч чалавек. 

Многія палажэнні дакументаў пакета мер па лібера-
лізацыі ўступаюць у сілу з пачатку гэтага года ці ў пер-
шыя яго месяцы. На працягу года органы дзяржкіраван-
ня распрацуюць асноўныя неабходныя прававыя акты 
для таго, каб пачалі працаваць астатнія нормы. 

Прарыў года

 П  АДЗЕі РОБяць УПЛЫЎ

Б
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інвестыцыі  цякуць  пад  камень
Кіраўнік Кітайска-Беларускага індустрыяльнага парка 
“Вялікі камень” Аляксандр Ярашэнка падзяліўся вынікамі 
пражытага года і агучвае планы на 2018-ы

— Важнейшай вяхой развіцця парка “Вялікі камень” сёле-
та стала прыняцце Указа № 166. Навацыі, прадугледжаныя 
дакументам, уведзеная ў эксплуатацыю інфраструктура 
стартавай зоны, а таксама актыўная інфармацыйная 
работа па прасоўванні парка і ўмоў вядзення бізнесу ў ім 
дазволілі дабіцца значнага прарыву. 

С ёння можна ўжо гаварыць пра тое, што індустрыяльны 
парк атрымаў важнейшы імпульс для далейшага раз-

віцця і ператварэння ў адну з вузлавых платформаў Эка-
намічнага пояса Шаўковага шляху. У пачатку года ў парку 
было 8 рэзідэнтаў, цяпер іх ужо 23: 14 кампаній з кітайскім 
капіталам, 4 — з беларускім, 5 прадпрыемстваў прыйшлі да 
нас з ЗША, Расіі, Літвы, Аўстрыі і Германіі. 

І 2018-ы стане першым годам паўнацэннага функцыя-
навання індустрыяльнага парка — рэзідэнты распачнуць 
выпуск прадукцыі. Ужо пачаў сваю работу лагістычны 
субпарк кампаніі “Чайна Мерчантс Груп”, у 2018 годзе ад-
крыецца завод па выпуску суперкандэнсатараў, ствараемы 
кампаніяй “Чэнду Сіньджу Шаўковы Шлях Развіццё”, цэн-
тры навукова-даследчых і канструктарскіх распрацовак 
кампаній “БелХуавэйТэхноладжыс”, “УайЦіОу Тэхноладжы 
БіЭлЭр”. Пра хуткі старт выпуску прадукцыі заявілі кампа-
ніі па вытворчасці святлодыёдных асвятляльных прыбораў. 
Дзейнасць рэзідэнтаў парка і гісторыі іх поспеху стануць 
лепшай рэкламай парка і дазволяць нам паспяхова спра-
віцца з задачамі, якія стаяць перад намі ў наступным годзе. 
Чакаем, што да канца 2018 года ў парку будуць працаваць не 
менш за 35 рэзідэнтаў.

Білет  да  IT-краіны
У самы кароткі дзень у 2017 годзе — 22 снежня —  
паспела адбыцца адна з важнейшых падзей  
за апошнія некалькі гадоў. Прэзідэнт падпісаў Дэкрэт  
“Аб развіцці лічбавай эканомікі”.  

Д акумент павінен ператварыць Беларусь у IТ-краіну. 
Пры яго распрацоўцы былі сабраны меркаванні ўсіх 

рэзідэнтаў Парка высокіх тэхналогій, а таксама IT-кампа-
ній, якія туды не ўваходзяць.

Кіраўнік адміністрацыі ПВТ Усевалад Янчэўскі заявіў 
пасля падпісання дэкрэта, што Прэзідэнт падтрымаў усе 
ідэі ды ініцыятывы IT-супольнасці:

— Дэкрэт яшчэ да падпісання ў друку часам называлі 
рэвалюцыйным. Па сутнасці, ён такім і з’яўляецца. У нашай 
краіне сапраўды ствараюцца адны з лепшых у свеце ўмоў для 
развіцця IT, хай-тэку, бізнесу на аснове тэхналогіі блокчэйн 
і многага іншага.

Дарэчы, мы сталі першай у свеце краінай, якая ўкараніла ў 
прававое поле смарт-кантракт, у якім функцыі аўтаматычнага 
выканання ўмоў дагавора бярэ на сябе камп’ютарная праграма. 
Дакумент таксама дазволіў дзейнасць біржы або аператара аб-
мену крыптавалют, майнінг. Гэта значыць цяпер у нашай краіне 
абсалютна законна можна здабываць і прадаваць крыптавалю-
ты. Аднак плацежным сродкам яны быць не могуць.

Разам з увядзеннем шырокіх падатковых ільгот для рэзі-
дэнтаў ПВТ дэкрэт адмяніў для іх субсідыйную адказнасць.  
Гэтая норма зніжае рызыкі для стартапаў.

А прыцягненне замежных інвестараў спросціць укара-
ненне новых прававых інстытутаў — так званага англій-
скага права. Гэта зразумелыя для ўсіх бізнесменаў у свеце 
формы заключэння дагавораў.

Укладанні года Перспектыва года

 П  АДЗЕі РОБяць УПЛЫЎ
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Вялікія грошы    
Пасля шасці гадоў перапынку наша краіна размясціла 
еўрабонды і прыцягнула 1,4 мільярда долараў —  
на 5,5 і 10 гадоў. Даходнасць па абодвух выпусках большая 
за 7 працэнтаў гадавых.

Нагадаем, што на рынку доўгатэрміновых каштоўных 
папер еўрабонды — гэта адмысловы від пазыковых 

абавязацельстваў. Пазычальнікамі па іх выступаюць 
урады, буйныя карпарацыі, міжнародныя арганізацыі ды 
некаторыя іншыя інстытуты, зацікаўленыя ў прыцягнен-
ні фінансавых рэсурсаў на даволі працяглы тэрмін. Таму 
звычайна асноўная мэта выпуску еўрабондаў — пошук 
альтэрнатыўных крыніц фінансавых сродкаў. Так было і ў 
нашым выпадку.

Еўрабонды дазволілі краіне атрымаць вялікую суму гро-
шай з мінімумам абавязацельстваў. У параўнанні з крэдытамі 
таго ж МВФ еўрабонды выглядаюць спакуслівым кавалач-
кам. Бо  міжнародныя крэдытныя арганізацыі выстаўляюць 
нам мноства патрабаванняў: прыватызацыя, павышэнне 
тарыфаў на ЖКП, скарачэнне зарплат у рэальным сектары 
эканомікі і бюджэтнікам ды іншыя. Тут жа галоўнае — свое-
часова пагасіць доўг і працэнты. І ўсё!

Дарэчы, попыт на нашы еўрабонды быў у два разы вы-
шэйшы за прапанову. Таму не выключана, што Урад зможа 
пры неабходнасці яшчэ раз скарыстацца зручным варыянтам 
міжнароднай пазыкі.

стаўкі  зроблены
З пачатку 2017 года стаўка рэфінансавання ўпала  
на 6 працэнтных пунктаў. Ці варта чакаць такога ж 
імклівага зніжэння ў 2018-м?

Прыемным сюрпрызам для тых, хто ўзяў крэдыты або 
толькі планаваў пазычыць грошай у банкаў, стала рэ-

гулярнае зніжэнне стаўкі рэфінансавання. Летась паказчык 
упаў з 18 у студзені да 11 працэнтаў у кастрычніку (апошні 
раз такое значэнне было зафіксавана ў 2010 годзе). А самым 
нізкім значэнне стаўкі — 10 працэнтаў — было роўна дзе-
сяць гадоў назад. 

Паводле ацэнкі Старшыні Праўлення Нацбанка Паўла 
Калаура, у распрацаваным праекце грашова-крэдытнай па-
літыкі ацэначная лічба па стаўцы рэфінансавання — каля 
10 працэнтаў:

— Мы не маем намеру ў 2018 годзе рабіць нейкія вялікія 
захады па зніжэнні стаўкі. 

Для далейшага зніжэння паказчыка рэгулятар павінен 
упэўніцца ў стабільнасці плацежнага балансу і стабільнас-
ці інфляцыі. Акрамя таго, у прынятым у другім чытанні 
законапраекце “Аб рэспубліканскім бюджэце” для разліку 
праекта бюджэту на будучы год стаўка рэфінансавання 
зафіксавана на ўзроўні 11 працэнтаў гадавых. Зрэшты, у 
параўнанні з лютым 2000-га, калі паказчык дасягаў 175 
працэнтаў, цяперашняе значэнне падаецца вельмі нават 
прывабным.

Паехалі!
З канвеера новага завода “БелДжы” сышоў красовер Geely 
Atlas. Ужо ў сярэдзіне студзеня стануць вядомыя дэталі 
льготных праграм па куплі аўтамабіля для фізасобаў.

Г этага чакалі даўно, і гэта нарэшце здарылася: у Барысаве 
адкрыўся новы аўтамабільны завод “БелДжы”. Чырвоную 

стужачку на вытворчасці перарэзалі ў лістападзе. З канвеера 
ўнікальнай вытворчасці ўжо сышло 222 красоверы Atlas у 
камплектацыі Comfort, практычна ўсе аўтамабілі ўжо перад-
 заказаны. Машына з бензінавым рухавіком 2,0 літра каштуе 
19 850 долараў. Гэта папярэдняя цана пры старце продажаў 
для юрасобаў. Цэны для грамадзян, абяцаюць на заводзе, 
будуць зніжаны. 

Старшыня праўлення Беларусбанка Віктар Ананіч ня-
даўна заяўляў: 

— Я асабіста быў на прадпрыемстве, пратэставаў абодва 
аўтамабілі — і седан, і Atlas. Гэта аўто добрага ўзроўню і 
якасці. Мы цяпер сумесна з прадпрыемствам разглядаем 
розныя варыянты стымулявання продажаў, у тым ліку і 
праграмы крэдытавання. Але пра нейкія канкрэтныя вынікі 
я цяпер сказаць не магу — мы ў стадыі распрацоўкі.

У дылерскіх цэнтрах Geely гавораць, што крэдытныя 
прадукты могуць быць даступныя ўжо ў бліжэйшы час.

Запазычанні  года Паказчык  года

Вытворчасць  года

 П  АДЗЕі РОБяць УПЛЫЎ
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панараМа

акцэнТ  
на сучасныя 
ТэХналОгіі 

Беларуская навука стала больш 
прыкладной

Такое меркаванне выказаў на палях 
II З’езда навукоўцаў Беларусі 

старшыня Савета Рэспублікі Нацы-
янальнага сходу Міхаіл Мясніковіч. 
“Мы ў большай ступені павінны пра-
цаваць на тыя тэхналогіі і працэсы, 
якія сёння запатрабаваны або могуць 
быць запатрабаваныя нашай прамы-



словасцю, будаўнічым комплексам 
ды іншымі навукаёмістымі сферамі 
вытворчасці”, — заявіў ён.

Важныя змены адбыліся ў струк-
т у рна й  арг а ні з а цыі  на ву ковых 
устаноў. З’явіліся сучасныя наву-
кова-практычныя цэнтры, дзе на-
вуковыя дасягненні ўкараняюцца ў 
вытворчасць. “Шмат у чым гэта ста-
ла магчымым дзякуючы таму, што 
і арганізацыйна, і фінансава былі 
ўкаранёны цалкам новыя падыхо-
ды ў параўнанні з тым, што некалі 
было ў савецкі перыяд. Гаворка аб 
праграмна-мэтавым метадзе плана-
вання і фінансавання навуковых да-
следаванняў”, — дадаў Міхаіл Мясні-
ковіч. На яго думку, у Беларусі ёсць 
патэнцыял для рэалізацыі большай 
колькасці нацыянальных праектаў у 
інавацыйнай сферы. “Такія праекты 
даюць магчымасць сур’ёзна разві-
ваць як традыцыйныя, так і новыя 
галіны, не толькі асобныя прадпры-
емствы і вытворчасці”, — сказаў ён. 
У гэтым плане перспектыўным для 
Беларусі з’яўляецца развіццё ІТ-ін-
дустрыі, хімічнай галіны, у тым ліку 
хіміі палімераў і тэхналогій глыбо-
кай перапрацоўкі нафты, фармацэў-
тычнай галіны.

сумесныя 
ПраекТы 

Беларусь і Кітай плануюць новыя 
пераклады і выданне твораў 
аўтараў дзвюх краін

Год абяцае быць вельмі насы-
чаным сумеснымі мерапрыем-

ствамі ў сферы друку ды інфар-
мацыі. Чакаецца, што яго пачатак 
будзе адзначаны шырокім удзе-
лам выдавецкіх арганізацый КНР 
у Мінскай міжнароднай кніжнай 
выставе-кірмашы. Мяркуецца, 
што яе вынікам стануць новыя 
сумесныя праекты па перакладзе 
і выданні твораў аўтараў Беларусі 
і Кітая.

У маі, калі будзе праходзіць 
XХII Міжнародная спецыяліза-
ваная выстава “СМІ ў Беларусі”, 
запланаваны чарговы прэс-тур 
кітайскіх журналістаў у Беларусь. 
Яго асноўнай тэмай стане Год ту-
рызму ў беларуска-кітайскіх ад-
носінах. Акрамя таго, вызначана 
правядзенне сумесных конкурсаў, 
будзе дадзены старт новых пра-
ектаў паміж рэдакцыямі вядучых 
дзяржаўных СМІ дзвюх краін.

У сваю чаргу пасол Белару-
сі ў КНР Кірыл Руды адзначыў 
прадуктыўнасць і выніковасць 
2017 года для беларуска-кітайскіх 
адносінаў у медыйнай сферы і лі-
таратуры. Паспяхова праведзены 
шэраг мерапрыемстваў, у тым ліку 
першы прэс-тур кітайскіх СМІ 
ў Беларусь, сустрэча Прэзідэнта 
Аляксандра Лукашэнкі з кітайскі-
мі журналістамі. Беларуская дэ-
легацыя на Пекінскай міжнарод-
най кніжнай выставе прадставіла 
лепшыя ўзоры кніг, праведзены 
конкурс эсэ пра Беларусь.

зОна 
ТурбуленТнасці 
скОнчылася

Сёлета прадвяшчаюць рост 
эканомікі, прычым вышэйшы, чым 
летась, — тры з паловай працэнты 
супраць двух. Здавалася б, можна 
крыху расслабіцца і перавесці дух. 
Аднак ва Урадзе ўсведамляюць, што 
задачы, якія трэба будзе вырашыць 
у 2018-м, аб’ектыўна нават больш 
складаныя за леташнія. 

— На працягу трох гадоў мы павін-
ны паказаць такі эканамічны рост, каб 
выйсці на параметры пяцігодкі. Трэці 
год пяцігодкі рашаючы, — “баявы” 
настрой Прэм’ер-міністра Андрэя Ка-
бякова, па ідэі, павінен перадацца ўсім 
міністрам і кіраванцам. Задзел для 
гэтага створаны. Стабілі-
заваліся знешнія рынкі, і 
перш за ўсё рынак наша-

 га галоўнага гандлёва-эканамічнага 
партнёра Расіі. У 2017-м значна павя-
лічыўся экспарт, скараціліся складскія 
запасы. Гэта пацягнула за сабою рост 
прамысловасці. Сітуацыю, якая скла-
лася на пачатак года, Прэм’ер-міністр 
ахарактарызаваў так: 

— Зона “турбулентнасці” скончы-
лася. У аснову сталі пытанні фінанса-
вага аздараўлення прадпрыемстваў. 

Шлях тут, відавочна, адзін: 
выходзіць на дыверсіфіка-
цыю экспарту па формуле 
“трэць — трэць — трэць” 
(гэта значыць падзяліць 
раўнамерна пастаўкі 
ў Расію, ЕС і кра-
іны далёкага 
замежжа). 
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сюжЭт Пра бюджЭт

 Г
раматна скласці бюджэт нават для асобнай 
сям’і — няпростая навука. Што ўжо гава-
рыць пра маштабы дзяржаўныя. Тут трэба 
ўлічыць усё: і сітуацыю на сусветных тавар-
ных рынках, і кошт нафты, і курс долара. 
Наогул, задачка са многімі невядомымі. 
Нездарма яе рашэнне часам зацягваецца да 
канца года. У гэты раз дэпутаты прынялі 
галоўны фінансавы дакумент пад заслону 
парламенцкай сесіі.

Ва Урадзе вырашылі перастрахавацца і звярсталі рэс-
публіканскі бюджэт-2018 зыходзячы з кансерватыўнага 
сцэнарыя развіцця эканомікі. За аснову разлікаў узялі 
нафту па цане 43 долары за барэль (цяпер, дарэчы, каля 
65 долараў). Курс долара — 2,038 беларускага рубля і 62,3 
— расійскага. Інфляцыя прагназуецца не большая за 7,4 
працэнта, а стаўка рэфінансавання складзе 11 працэнтаў 
гадавых. Але нават пры такіх асцярожных прагнозах 
эканоміка падрасце як мінімум на 1,2 працэнта, а даходы 
дзяржказны перавысяць расходы на 734 мільёны рублёў. 

Калі ж абапірацца на мэтавы сцэнарый, пры якім і кошт 
нафты вышэйшы, і долар таннейшы, а эканоміка Расіі і ЕС 
расце больш высокімі тэмпамі, чым цяпер, то прафіцыт 
бюджэту акажацца яшчэ больш важкім. Зрэшты, шмат 
грошай, як вядома, не бывае і заўсёды знойдзецца на што іх 
патраціць, упэўнены кіраўнік профільнай парламенцкай 
камісіі Людміла Дабрыніна:

— Мы бачым, што ў 2017 годзе эканоміка набірала аба-
роты. Пры такім раскладзе дадатковыя даходы пайдуць у 
першую чаргу на павышэнне зарплаты бюджэтнікам. Гэта 
задача нумар адзін. 

У прыярытэце — фінансаванне адукацыі і аховы зда-
роўя, фарміраванне сямейнага капіталу.

Міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч 
прадставіла выкладкі па дынаміцы даходаў грамадзян. У 
залежнасці ад сцэнарыя эканамічнага росту сярэдняя зар-
плата чакаецца ў межах 920-940 рублёў. Прычым у рэаль-
ным сектары гэты паказчык перавысіць 1000 рублёў. Бю-
джэтнікі могуць разлічваць у сярэднім на 700-760 рублёў. 
За ростам зарплат абавязкова пацягнуцца і іншыя даходы. 

У тым, што ў 2018 годзе рост эканомікі прадоўжыцца,  
упэўненыя і беларускія парламентарыі  

 ч  АкАННі гОДА
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Чаго чакаць пенсіянерам? На гэтае пытанне Ірына Касцевіч 
таксама адказала:

— Пенсіі ў 2018 годзе, бясспрэчна, будуць павышацца. 
Але мы павінны разумець, што іх рост залежыць ад росту 
эканомікі. Па кансерватыўным сцэнарыі пенсіі вырастуць 
у сярэднім на 12 працэнтаў. Калі пойдзем па мэтавым сцэ-
 нарыі, тэмп росту будзе яшчэ вышэйшы. Але пры любым 
варыянце суадносіны пенсій да сярэднямесячнай зарплаты 
павінны скласці не менш за 40 працэнтаў.

Ажывіцца і будаўнічая галіна. 
У 2018 годзе плануецца пабудаваць чатыры мільёны ква-

дратных метраў жылля, з іх амаль чвэрць з дзяржпадтрым-
кай. Крыніцамі фінансавання дзяржпраграмы будаўніцтва 
жылля стануць уласныя сродкі грамадзян і арганізацый, а 
таксама крэдытныя рэсурсы банкаў. 

Акрамя захавання сацыяльных гарантый, у дзяржавы 
ёсць яшчэ адзін прыярытэт — выплаты па даўгавых абавя-
зацельствах. Міністр фінансаў Уладзімір Амарын не бачыць 
тут падставы для асцярогі:

— Абслугоўванне дзярждоўгу поўнасцю ажыццяў-
ляецца за кошт агульных даходаў бюджэту. На пагашэнне 
валютнага дзярждоўгу будуць накіраваныя недаўгавыя 
крыніцы, гэта значыць вывазныя мытныя пошліны на 
нафтапрадукты, а таксама валютныя рэшткі сродкаў рэс-
публіканскага бюджэту, сфарміраваныя ад размяшчэння 
ў бягучым годзе еўрааблігацый. Гэта добрая падушка 
бяспекі для нашай краіны.

Дарэчы, летась дзяржава ўжо практычна разлічылася 
па ўсіх абавязацельствах. Акрамя таго, давядзецца завяр-
шыць праграму з Еўразійскім фондам стабілізацыі і раз-
віцця. Засталося атрымаць яшчэ два траншы — гэта 400 
мільёнаў долараў. Уладзімір Амарын запэўніў: індыкатар 
эканамічнай бяспекі па дзярждоўгу на канец 2018 года 
будзе выкананы. Праектам бюджэту прапаноўваецца за-
цвердзіць ліміт унутранага дзяржаўнага доўгу ў памеры 
10 мільярдаў рублёў, а ліміт знешняга дзярждоўгу — 19,6 
мільярда долараў.

Безумоўна, напаўненне бюджэту залежыць ад таго, як 
спрацуюць экспарцёры. Задача на будучы год пастаўлена 
дакладна: асваенне новых і замацаванне на старых рынках 
краін “далёкай дугі”. Стаўка робіцца на развіццё ўсебако-
вага стратэгічнага партнёрства з Кітаем. У прыватнасці, 
экспарт тавараў і паслуг у гэтую краіну ў будучым годзе 
павінен перавысіць 800 мільёнаў долараў, у тым ліку за 
кошт павелічэння паставак прадуктаў харчавання, машын 
і абсталявання. Хутка ў Кітаі будзе створана сумеснае 
прадпрыемства па прасоўванні нашых прадуктаў хар-
чавання на кітайскі рынак. Ужо ў пачатку будучага года 
Беларусь плануе паставіць у Паднябесную першыя партыі 
мяса птушкі. Гэта і ёсць той бізнес, які зблізіць эканаміч-
ныя інтарэсы нашых краін.

Чым яшчэ для нас важны экспарт? Прыток валюты ў 
краіну будзе садзейнічаць стабільнасці ўнутранага валют-
нага рынку. 

А ўстойлівасць беларускага рубля, якая падтрымліва-
ецца збалансаванасцю знешняга гандлю, забяспечыць да-
лейшае зніжэнне тэмпаў інфляцыі. Чакаецца, што ўжо па 
выніках гэтага года яна выйдзе на гістарычна мінімальны 
ўзровень.

Арсеній кавальчук

Уладзімір Улаховіч, старшыня Беларускай гандлёва-
прамысловай палаты:

— Цяпер каля 40 працэнтаў белару-
скіх тавараў экспартуецца на еўразій-
скі рынак. Вядома, у гэтым ёсць пэўная 
ўразлівасць. Тым не менш задача стаіць 
не толькі захаваць там прысутнасць 
нашай прадукцыі, але і нарасціць яе, у 
першую чаргу аб’ёмы навукаёмістай і высокатэхнала-
гічнай прадукцыі. Што датычыцца ЕС, то на яго долю 
прыпадае менш за 30 працэнтаў продажаў. Еўрапей-
скі рынак вельмі складаны. Каб туды трапіць, трэба 
прайсці працэдуру сертыфікацыі, часам з элементамі 
пратэкцыянізму. Гэта абавязвае прадпрыемства ўво-
дзіць новую кіраўніцкую культуру і маркетынгавую па-
літыку, удасканальваць прадукцыю, рухацца ў бок кан-
курэнтаздольнасці ў суадносінах цана — якасць. Калі 
мы атрымліваем сертыфікат на рынак ЕС — я заўсёды 
гавару пра гэта дырэктарам прадпрыемстваў, — то 
нам значна прасцей ісці на ўсе іншыя рынкі. Мы вельмі 
актыўна стараемся цяпер замацавацца ў краінах Аф-
рыкі. Арганізавалі бізнес-візіты ў Мазамбік, Буркіна-
Фасо, Нігерыю, ПАР, Алжыр, Егіпет. Сёлета правялі 
выставу ў Алжыры. На наступны год запланавалі тры 
візіты ў Лацінскую Амерыку, Афрыку, Паўднёва-Усход-
нюю Азію, глыбока прапрацаваўшы гандлёвыя нішы з 
нашымі прадпрыемствамі, каб атрымаць максімальны 
эфект ад гэтых візітаў. Ёсць яшчэ Рэспубліка Карэя, 
Японія — высокатэхналагічныя краіны, дзе таксама 
ёсць нішы для асобных відаў беларускай прадукцыі.

Вячаслаў Ярашэвіч, кандыдат 
эканамічных навук, дацэнт:

— З пункту гледжання міжнарод-
ных арганізацый, нашых крэдытораў, 
рэспубліканскі бюджэт-2018 выглядае 
як цалкам рэалістычны і кампрамісны дакумент, які 
ўлічвае тыя ўмовы, у якіх працуе эканоміка краіны. Трэ-
ба разумець, што прафіцыт бюджэту патрэбны перш 
за ўсё для таго, каб забяспечыць плацяжы па нашых 
даўгавых абавязацельствах. Але з улікам прагнозаў са-
цыяльна-эканамічнага развіцця на будучы год бюджэт 
вельмі ўжо кансерватыўны. Наша эканоміка цяпер 
інтэнсіўна разаграваецца, як і эканоміка Расіі, краін 
ЕС. Таму запланаваныя 1,2 працэнта росту — гэта 
вельмі мала. Асабліва на фоне пазітыўнай дынамікі цэн 
на энерганосьбіты. Таму ў бліжэйшы год структурных 
ваганняў на рынку нафты чакаць не варта. Для Бе-
ларусі гэта вельмі важна, паколькі нафтапрадукты 
— аснова нашай экспартнай валютнай выручкі. У той 
жа час нам давядзецца замацаваць распачаты аднаў-
ленчы рост эканомікі. А для гэтага трэба не проста 
нарошчваць экспарт, а дыверсіфікаваць яго з пункту 
гледжання геаграфіі ды таварнай наменклатуры.

МЕРкАВАННі эксПЕРТАЎ

 ч  АкАННі гОДА
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смеласць зазірнуць 

 А
гульная т эма дыск усі і 
— вызначыць ролю і мес-
ца навукі ва ўсё больш 
дынамічнай інтэлект у-
алізацыі эканомікі. Ме-
навіта на гэта скіраваны 
праект стратэгіі “Навука 
і тэхналогіі: 2018-2040”, 
пр а дс т аўлены на  гр а-
мадскае абмеркаванне. 
Старшыня прэзідыума 
НАН Уладзімір Гусакоў 
прывёў некаторыя пры-

клады таго, што зроблена вучонымі ў гэтым напрамку 
за апошні час. Створаны партатыўны суперкамп’ютар, 
у 2,5 раза больш прадукцыйны, чым зыходны “СКІФ”. 
З’явіўся макет беларускага электрамабіля, а распрацоўка 

накапляльніка энергіі для яго завяршаецца. Створана сі-
стэма ДНК — пашпартызацыі чалавека. У ліку асноўных 
задач — выйсці да 2040 года на навукаёмістасць ВУП у 
3 працэнты, доля прарыўных навуковых даследаванняў 
і распрацовак павінна скласці амаль трэць ад агульнай 
колькасці, высокатэхналагічныя сектары ў эканоміцы 
дасягнуць 10 працэнтаў. Чвэрць прамысловай прадук-
цыі будзе інавацыйнай.

Аднак сам выхад на гэтыя параметры патрабуе ад на-
вукі ды іншых галін, такіх як адукацыя, цэлай стратэгіі 
развіцця на новых прынцыпах. Чаму і была прысвечана 
на з’ездзе праграмная прамова Аляксандра Лукашэнкі. 
Прэзідэнт Беларусі вызначыў асноўныя напрамкі, па 
якіх давядзецца ўдасканальваць развіццё беларускай 
навукі. Першы і найважнейшы — больш эфектыўна 
злучыць навуку і вытворчасць. Не павінна застацца 
на другім плане і навукова-тэхнічнае ўдасканаленне 

Мінулы год — Год навукі — у Беларусі завяршыўся з’ездам вучоных краіны. Маштабная 
падзея: 2600 удзельнікаў, у тым ліку і госці з дзясяткаў дзяржаў, абмеркаванне 
глабальнай праграмы развіцця беларускай навукі на маючыя адбыцца два з 
лішнім дзясяткі гадоў. Нагляднай ілюстрацыяй таго, што зроблена і што яшчэ трэба 
зрабіць, стала выстава перспектыўных распрацовак “Беларусь інтэлектуальная”, 
якая складалася з 8 кластараў: па IT-тэхналогіях, электроніцы, нанаіндустрыі...  

 У  ДАкЛАДНЕННЕ ПАЗіцЫй
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АПК. У ліку прыярытэтаў таксама раз-
віццё IT-тэхналогій, стварэнне навукова-
тэхнічных паркаў па розных напрамках 
даследаванняў, стварэнне сацыяльных 
тэхналогій як вынік павышэння аддачы 
ад гуманітарных навуковых арганізацый. 
Самай пільнай увагі патрабуюць пытанні 
фінансавання навуковай ды інавацыйнай 
дзейнасці пры адначасовым павышэнні 
эфектыўнасці капукладанняў у гэт ую 
сферу. І, вядома, усё гэта немагчыма без 
стварэння самых спрыяльных умоў для 
навуковай творчасці.

Рэалізацыя намечанага, падкрэсліў 
Аляксандр Лукашэнка, дасць магчымасць 
палепшыць якасць жыцця, вывесці эка-
номіку на больш высокі ўзровень, фармі-
руючы новыя фактары доўгатэрміновага 
эканамічнага росту.

З тым, што вучоныя павінны засяродзіць 
намаганні на інтэлектуалізацыі эканомікі, 
поўнасцю згодны і прэзідэнт Расійскай ака-
дэміі навук Аляксандр Сяргееў, які такса-
ма ўдзельнічаў у рабоце з’езда:

— Гэта пытанні, звязаныя з робататэх-
нікай, з эфектыўным і разумным кіраван-
нем вытворчасцямі, з тым, што мы можам у 
“лічбе” праектаваць і спрагназаваць развіццё 
канкрэтнага прадпрыемства або цэлай галіны 

эканомікі... Мы павінны прайсці 
доўгі шлях, каб у нас пачынаўся 
самарэгулявальны працэс, калі 
эканоміка дае грошы ў навуку, а 
навука хутка рэагуе і падсілкоўвае 
эканоміку.

Першыя парасткі гэтай рэальнас-
ці можна назіраць на прыкладзе саюз-
ных навукова-тэхнічных праграм. 
Аляксандр Сяргееў прывёў такія ліч-
бы: з 50 сумесна рэалізуемых праек-
таў 13 прапанаваныя НАН Беларусі. 
Варта яшчэ цясней каардынаваць 
работу ў вырашэнні сучасных задач. 
І дыстанцыйнае зандаванне Зямлі з 
космасу — адна з іх. Поўным ходам 

ідзе стварэнне беларуска-расійска-
га апарата дыстанцыйнага занда-
вання высокай ступені распазна-
вання. Беларускі бок ужо ўзгадніў 
тэхнічнае заданне, да канца года 
гэта павінна зрабіць дзяржкар-

парацыя “Раскосмас”. А ветэран 
расійскай касманаўтыкі Уладзімір 

Аксёнаў, які таксама ўдзельнічаў у 
з’ездзе беларускіх навукоўцаў, намеціў 

і наступны этап сумесных даследаванняў 
— далёкія палёты ў космас.

Дзяніс Аляксандраў 

у нОвую рЭальнасць

 У  ДАкЛАДНЕННЕ ПАЗіцЫй

Больш за 26 
тысяч вучоных 
ды іншых 
спецыялістаў  
працуюць  
у галіне  
навукі 
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Вуліца Акадэмічная ў Мінску — эпіцэнтр 
навукі і ўсяго, што з ёю звязана. Літаральна 
ў кожным будынку — даследчыя інстытуты, 
лабараторыі… Куды ні пайдзі, натрапіш  
на навукоўца. Або, як варыянт, апынешся  
ў банку... ДНК. Адзіным, дарэчы,  
на постсавецкай прасторы.

На вагу золата
— Нацыянальнае “сховішча генафонду” 

знаходзіцца пад вамі, — расказвае Валян-
ціна Лемеш, кандыдат біялагічных навук, 
дырэктар Інстытута генетыкі і цыталогіі На-
цыянальнай акадэміі навук Беларусі (НАН), 
сустрэўшы мяне на другім паверсе будынка. 
— Без яго немагчыма ні адно генетычнае 
даследаванне. Тым больш саюзная праграма 
“ДНК-ідэнтыфікацыя”, якая патрабуе шмат 
біялагічнага матэрыялу.

Над яе увасабленнем навукоўцы пра-
цуюць ужо другі год. Поўная назва ледзь 
змяшчаецца ў некалькі радкоў: “Распрацоў-
ка інавацыйных генагеаграфічных і геном-
ных тэхналогій ідэнтыфікацыі асобы ды 
індывідуальных асаблівасцяў чалавека на 
аснове вывучэння генафондаў рэгіёнаў”. За 
кожным словам — карпатлівая праца гене-
тыкаў. Пачынаецца яна са збору біялагічна-
га матэрыялу — зусім не для спецслужбаў, 
як любяць гаварыць з экрана тэлевізара, а 
для маштабнага аналізу і вывядзення зака-
намернасцяў функцыянавання і развіцця 
геному чалавека. Вялікія калекцыі ўзораў 
ДНК і біялагічнага матэрыялу беларускія 
навукоўцы сабралі, выконваючы заданні 
дзяржаўных праграм: матэрыял не знішча-
лі, а пакідалі на захоўванне ў банку. Кожны 

ўзор выкарыстоўваецца шмат разоў — гэта 
эфектыўна і эканомна (да 130 долараў з 
кожнай адзінкі!).

У спецыяльным памяшканні ў вялікіх 
маразільных камерах з тэмпературай мінус 
80 размешчаны больш за восем тысяч ДНК 
чалавека, раслін, жывёл і мікраарганізмаў. 
Тут ёсць узоры пацыентаў са злаякаснымі і 
дабраякаснымі пухлінамі лёгкіх, мачавога пу-
зыра, людзей з бранхіяльнай астмай, сардэч-
на-сасудзістай паталогіяй і астэапарозам... У 
працэсе даследаванняў іх параўноўваюць з 
узорамі генетычнага кода здаровых людзей, 
аналізуюць, робяць высновы. Захоўваюцца 
тут і 780 узораў ДНК карэнных жыхароў Бе-
ларусі з 18 населеных пунктаў шасці рэгіёнаў 
краіны. А яшчэ — біяматэрыял спартсменаў 
нацыянальных каманд.

Гэта падобна да сістэматызаванай бі-
бліятэкі, якая дае навукоўцам вялікія маг-
чымасці для даследаванняў. Папаўняць яе 
дапамагаюць урачы буйных рэспубліканскіх 
медцэнтраў.

— Сабраць дастатковую колькасць узораў 
пэўнай паталогіі ў медыцынскай генетыцы 
цяжка, — падкрэслівае Валянціна Лемеш. — 
Працэс жорстка рэгламентаваны, праводзіц-
ца з захаваннем прынцыпаў добраахвотнасці 
ды інфармаванай згоды, з абавязковым анке-
таваннем. Кожны ўзор — на вагу золата.
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Знайсці і абясшкодзіць
На праект “ДНК-ідэнтыфікацыі” вылу-

чана амаль два мільярды рублёў. Разлічана 
праграма да 2021 года. Спецыялісты пра-
цуюць адразу на некалькіх навуковых пля-
цоўках — у Мінску, Маскве, Новасібірску 
і Томску. Вынікі — канкрэтныя методыкі і 
тэхналогіі — будуць прымяняцца ў галіне 
медыцынскай генетыкі для прафілактыкі, 
дыягностыкі і прагнозу развіцця шырокага 
спектра хвароб і крыміналістыкі.

— Калі ў чалавека схільнасць да ды-
ябету, астэапарозу, сардэчна-сасудзістых, 
анкалагічных, аўтаімунных захворванняў, 
то можна будзе прадказаць іх узнікненне, 
спыніць і прадухіліць развіццё, — расказ-
вае дырэктар Інстытута генетыкі і цытало-
гіі НАН. — Наяўнасць хваробы дапаможа 
знайсці злачынца, звузіць круг пошуку.

Для крыміналістаў гэта сур’ёзная дапа-
мога ў зборы доказнай базы. Такія дасле-
даванні праводзяць толькі лабараторыі з 
міжнародным сертыфікатам. Беларуская 
— адзіная ў СНД, акрэдытаваная па гэтых 
стандартах.

Дакладнасць і якасць даследаванняў 
залежыць ад дарагой апаратуры. Вось но-
венькі фрагментарны аналізатар — такіх 
пакуль 20 штук у свеце. Кампактны бокс 

з сэнсарнымі кнопкамі істотна паскорыць 
расследаванне злачынстваў. Генагеаграфіч-
ныя даследаванні дапамогуць з устанаў-
леннем асобаў, загінулых у катастрофах і ў 
ваенны час. Вынікі даследаванняў будуць 
асцярожна складзены ў банкаўскую “гена-
 скарбонку” і праслужаць дзясяткі гадоў.

стрэс байцу не таварыш
Некаторыя метады пачнуць абкатвацца 

ўжо ў новым годзе. Беларусы будуць прахо-
дзіць генетычнае тэставанне на стрэсаўс-
 тойлівасць і псіхаэмацыйныя асаблівасці 
асобы. Тэст патрэбны для спецыялістаў 
экстранных службаў — МНС, авіяцыі.

— За с трэсаўс тойлівасць а дказвае 
комплекс генаў, — расказала Ірма Масэ, 
загадчыца лабараторыі генетыкі чалавека. 
— Чалавек можа быць здаровы і па фізіч-
ных паказчыках падыходзіць для работы ў 
гэтых сферах, але ў стрэсавай сітуацыі не 
вытрымае і зламаецца. Мы зможам на па-
чатковым этапе вызначыць, ці падыходзіць 
чалавек для такой работы.

Падобныя тэсты змогуць праходзіць 
усе жыхары Беларусі, каб ведаць свой ге-
нетычны пашпарт, прыродныя схільнасці 
і асаблівасці. Папярэджаны — значыць, 
узброены.

Алена Прокіна

Маргарыта Смаль 
— навуковы супрацоўнік 

лабараторыі 
малекулярных асноў 
стабільнасці геному 

Інстытута генетыкі  
і цыталогіі НАН Беларусі

 Н  АД чЫМ ПРАцУюць НАВУкОЎцЫ
В

іТ
А

л
ій

 П
іВ

А
В

А
РЧ

ы
К

1�Беларусь.BelaruS
СТудЗЕнь   2018



устОйлівасць 
сусветнага 
маШтабу
Краіны-члены ААН прынялі цікавы дакумент: “Мэты ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 года”.  
Ён уключае спіс з 17 мэт, накіраваных на ліквідацыю ў свеце беднасці, барацьбу з няроўнасцю  
і несправядлівасцю, а таксама на вырашэнне праблем, звязаных са змяненнем клімату. Да праекта далучыліся 
193 дзяржавы планеты, у тым ліку і Беларусь. У канцы мінулага года прайшлі адкрытыя парламенцкія слуханні 
“Партнёрства галін улады як неабходная ўмова паспяховага дасягнення Мэт устойлівага развіцця”.  
Падрабязна аб праекце нам расказала намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу, 
нацыянальны каардынатар па дасягненні Мэт устойлівага развіцця Мар’яна Шчоткіна.

 с  яМНАццАць МэТ

лІКВІДАЦыЯ 
БЕДНАСЦІ

ДОБРАЕ ЗДАРОЎЕ  
І ДАБРАБыТ

лІКВІДАЦыЯ 
ГОлАДУ

ЯКАСНАЯ 
АДУКАЦыЯ

ГЕНДАРНАЯ 
РОЎНАСЦЬ

ЧыСТАЯ ВАДА  
І САНІТАРыЯ

ДАСТОЙНАЯ 
ПРАЦА  
І ЭКАНАМІЧНы 
РОСТ

ЗМЯНШЭННЕ 
НЯРОЎНАСЦІ

ПРАМыСлОВАСЦЬ, 
ІНАВАЦыІ Ды 
ІНФРАСТРУКТУРА

ЭКАлАГІЧНА 
ЧыСТыЯ 
НАСЕлЕНыЯ 
ПУНКТы

ДЗЕЙНАСЦЬ 
ПА ЗАХАВАННІ 
КлІМАТУ

ЗАХАВАННЕ 
ЭКАСІСТЭМы 
СУШы

ЗАХАВАННЕ 
ВОДНыХ 
ЭКАСІСТЭМ

МОЦНыЯ 
ІНСТыТУТы 
ПАРАДКУ І 
ПРАВАСУДДЗЯГлАБАлЬНыЯ МЭТы

ўстойлівага  
развіцця
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— На што, улічваючы сённяшнія рэаліі, на ваш по-
гляд, трэба зрабіць упор пры рэалізацыі Мэт устойліва-
га развіцця?

— Падыходы па дасягненні МУР адлюстраваныя ў двух 
асноўных стратэгічных дакументах: гэта Нацыянальная 
стратэгія ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця 
на перыяд да 2030 года — ключавы праграмны дакумент, 
які задае магістральныя напрамкі ў галіне развіцця і пе-
 раклікаецца з Парадкам дня-2030, Праграма сацыяльна-
эканамічнага развіцця на 2016-2020 гады, а таксама шэраг 
іншых дакументаў на ўзроўні галін і рэгіёнаў. Разам з тым 
аналіз праграм паказаў: далёка не ўсе паказчыкі знайшлі 
ў іх сваё адлюстраванне. Задача, якую мы сёння ставім, 
— распрацоўка нацыянальных паказчыкаў ды 
імплементацыя іх у рэспубліканскія, галіновыя, 
рэгіянальныя праграмы рознага ўзроўню.

Усе 17 мэт узаемазвязаныя. Іх сутнасць — па-
вышэнне ўзроўню і якасці жыцця нашых людзей. 
Базай для доўгатэрміновага развіцця павінна стаць 
забеспячэнне дабрабыту насельніцтва на аснове 
дыялектычнай залежнасці эканамічнай і сацыяльнай 
сфер. Не можа быць сацыяльнага развіцця без экана-
мічнага, таксама як і наадварот — без развіцця чалаве-
чага патэнцыялу немагчымы эканамічны прагрэс.

— Відавочна, што паняцце Мэт устойлівага раз-
віцця больш шырокае, чым межы адной ці некалькіх 
дзяржаў. Які ўклад мы можам унесці для працвітання 
міру і партнёрства на планеце?

— Глабалізацыя робіць вялікі ўплыў на сацыяльную 
палітыку. Калі раней сацыяльныя пытанні традыцыйна 
былі сферай адказнасці нацыянальных урадаў, то сёння 
немагчыма пазбегнуць міжнароднага ўплыву. Ва ўсім свеце 

распаўсюджваюцца найбольш перада-
выя практыкі, агульныя ідэі, прынцы-
пы, падыходы. І вельмі важна, каб наша 
нацыянальная сістэма прымяняла тыя 
падыходы, якія адпавядаюць інтарэсам 
нашых людзей.

Напрыклад, развіццё IT-тэхналогій 
— несумненны прыярытэт, але мы павін-
ны ўлічваць, што новыя тэхналогіі патра-
буюць новых навыкаў на рынку працы. 
Гэта — уменне працаваць з вялікімі ма-
сівамі інфармацыі, а значыць, у чалавека 
павінна быць адпаведная кваліфікацыя. І 
людзі старэйшага пакалення для таго, каб 
не аказацца на перыферыі рынку працы, 
павінны мець магчымасць навучання і 
перанавучання. Інфарматызацыя пра-
 цэсаў і дзейнасці дыктуе неабходнасць 
пераходу да новага тыпу занятасці, і гэта 
трэба ўлічваць, рэгулюючы працоўныя 
адносіны. Укараненне новых сучасных 
тэхналогій мае вынікам аптымізацыю 
колькасці, а гэта — пытанне занятасці. 
Таму так важна ствараць новыя вытвор-
часці, стымуляваць развіццё прадпры-
мальніцтва.

Дасягненне МУР — амбіцыйная зада-
ча, якую дзяржавы не здольныя адолець 

у адзіночку, мабілізуючы толькі ўнутраныя рэсурсы. Мы 
падтрымліваем ідэю “інтэграцыі інтэграцый”, прапанава-
ную Прэзідэнтам на саміце ААН у 2015 годзе, — рэалізоў-
ваць шматбаковыя ініцыятывы ў мэтах сумеснага пошуку 
аптымальных шляхоў устойлівага росту і скаардынаванага 
процідзеяння глабальным выклікам і пагрозам.

— Можна сказаць, што некаторыя задачы, якія 
краіны — члены ААН плануюць супольна вырашыць да 
2030 года, для нас губляюць сваю вастрыню — зніжэнне 
дзіцячай смяротнасці, паляпшэнне мацярынскага зда-
роўя і многае іншае. Ці будуць мяняцца прыярытэты?

— Сапраўды, стартавыя пазіцыі нашай дзяржавы для 
дасягнення Мэт устойлівага развіцця ААН даволі высо-

кія. Краіна змагла датэрмінова выканаць найважнейшую 
мэту развіцця тысячагоддзя, звязаную з выкараненнем 
беднасці і голаду. Мы поўнасцю забяспечваем свае патрэ-
бы ў харчаванні. Была дасягнута мэта развіцця тысяча-
годдзя па скарачэнні дзіцячай смяротнасці, паляпшэнні 
аховы мацярынства, барацьбе з ВІЧ/СНІДам, малярыяй і 
сухотамі. А яшчэ наша краіна дэманструе поспехі ў дася-
гненні гендарнай роўнасці ды адукацыйнай сферы. Але і 
па гэтых пазіцыях яшчэ трэба будзе шмат зрабіць. Краіна 
ўзяла для ажыццяўлення ўсе 17 Мэт устойлівага развіцця, 
і гэта складаны, але неабходны шлях, задача якога нікога 
не пакінуць убаку. 

— У лютым у нас у краіне пройдзе першы рэгіяналь-
ны форум, дзе збяруцца нацыянальныя каардынатары 
па дасягненні Мэт устойлівага развіцця краін Еўропы і 
СНД. Што чакаеце ад гэтай сустрэчы?

— Так, сапраўды, планы па правядзенні ў Мінску ў лю-
тым 2018 года рэгіянальнага форуму лідараў рэгіянальных 
ініцыятыў устойлівага развіцця ёсць. Мы плануем, што 
тут змогуць сабрацца кіраўнікі, адказныя за каардынацыю 
работы па дасягненні МУР у краінах Еўропы і Цэнтраль-
най Азіі, службовыя асобы ААН і міжнародныя эксперты. 
Гэта дасць магчымасць абмяняцца досведам работы па 
ўстойлівым развіцці, устанавіць партнёрскія сувязі паміж 
нацыянальнымі каардынатарамі МУР, вырашыць шэраг 
іншых пытанняў, накіраваных на дасягненне сацыяльнай, 
эканамічнай і экалагічнай устойлівасці.

Але пры гэтым мы павінны разумець, што ніхто, акра-
мя нас, не будзе дзейнічаць у інтарэсах нашай краіны. 
Таму работа па дасягненні МУР — гэта ўклад кожнага з 
нас, наша ўзаемападтрымка, узаемаразуменне, узаемадзе-
янне ў імя сучасных і будучых пакаленняў.

 с  яМНАццАць МэТ

Усе 17 мэт узаемазвязаныя. Іх сутнасць 
— павышэнне ўзроўню і якасці жыцця 

людзей. Базай для доўгатэрміновага 
развіцця павінна стаць забеспячэнне 

дабрабыту насельніцтва на аснове 
дыялектычнай залежнасці 

эканамічнай і сацыяльнай сфер

ДАСТУПНАЯ І 
ЧыСТАЯ ЭНЕРГІЯ

АДКАЗНАЕ 
СПАЖыВАННЕ  
І ВыТВОРЧАСЦЬ

ПАРТНЁРСТВА 
ДлЯ МЭТ
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ПераканаЎчая 
калькуляцыя 
выгады

 У 
свеце добраах-
вотна абавяза-
ліся скараціць 
шкодныя выкіды 
ў атмасферу каля 
в а с ь м і  т ы с я ч 
гарадоў з насель-
н і ц т в а м  з в ы ш 
240 мільёнаў ча-

лавек. Да адной з найбуйнейшых су-
светных ініцыятыў у галіне клімату і 
энергіі далучылася і Беларусь. Ёсць 
і першыя вынікі: у Полацку ўдало-
ся скараціць выкіды вуглякісла-
га газу на 12 працэнтаў. Брэст, 
Магілёў і яшчэ пятнаццаць  
гарадоў краіны таксама плён-
на працуюць над новымі 
праектамі ў галіне клімату і 
энергіі. Не так даўно да яго 
падключыліся яшчэ двац-
цаць населеных пунктаў. 
Гэта Бабруйск, Быхаў, 
Верхнядзвінск, Ві-
цебск, Ваўкавыск, 
Гарадок, Докшыцы, 
Івацэвічы, Калінка-
в ічы,  Кр асна пол ле , 
Карма, Масты, Мсціс-
лаў, Нясвіж, Наваполацк, 

Пружаны, Светлагорск, Слаўгарад, 
Слуцк, Смаргонь.

 “Пагадненне мэраў па клімаце 
і энергіі” — гэта ініцыятыва Еўра-
пейскага саюза. Палепшыць якасць 
жыцця гараджан абавязаліся па све-
це ўжо больш за трыста краін. Ідэю 

падтрымалі і ў рэгіёне “Усходняга 
партнёрства”. Дарэчы, на ўсе ме-

рапрыемствы ў сферы энергаэ-
фектыўнасці прадугледжана 

225 мільёнаў еўра.
І в а н  Ш ч а д р а н ок , 

нацыянальны эксперт 
праекта ЕС “Пагаднен-
не мэраў па клімаце 
і энергіі”  ў Беларусі 
разважае пра тэн-
дэнцыю:

—  Б ел а р у с к і я 
гарады выяўляюць 
актыўную цікавасць 
да гэтай ініцыятывы:  
толькі за мінулы год 

колькасць удзель-
нікаў павялічылася 

амаль у два разы. У 
пачатку 2018-га — ужо 40 

падпісантаў. З чым гэта звязана? 
Па-першае, у гарадоў з’яўляецца 

ўнікальная магчымасць карыстацца 
сусветнымі ведамі і кампетэнцыяй 
у сферы клімату, пераймаць досвед 
на міжнародным узроўні. Па-другое, 
на падпісантаў звяртаюць увагу так 
званыя донары і крэдытныя ўстановы, 
гатовыя дапамагчы фінансава. Інве-
старам важна, што ў гарадоў распра-
цаваны канкрэтны бізнес-план для 
скарачэння выкідаў СО2. Гэта вельмі 
паказальны індыкатар для супрацоў-
ніцтва.

Так, першым у краіне да “Пагад-
нення мэраў” далучыўся старажытны 
горад Полацк. Як вядома, там ужо 
ўдалося скараціць выкіды вуглякісла-
га газу на 12 працэнтаў, чакаецца, што 
да 2020 года лічба павялічыцца ўдвая. 
У горадзе паспяхова рэалізуецца 
праект “Гарсвятло” — гэта маштаб-
ная мадэрнізацыя сістэмы вулічнага 
асвятлення з бюджэтам у 1 мільён 
300 тысяч еўра. Такая ініцыятыва 
прыйшлася даспадобы гараджанам: 
людзі самі сталі мяняць звычайныя 
лямпачкі напальвання на святлоды-
ёдныя, уцяпляць дамы, эканоміць 
ваду, цяпло, электраэнергію.

Прыклад можна браць і з горада Ча-
вусы, дзе абароты набірае праект “Бе-

Беларусь далучылася да ініцыятывы ЕС у галіне клімату 
і энергіі. І актыўна рухаецца ў рэчышчы ўкаранення 
перспектыўных праектаў. 
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ражыце ваду” — гэта разумная сістэма 
для ўліку выдаткаванай энергіі і вады. 
Бюджэт праекта — 595 тысяч еўра. 
У выніку горад будзе эканоміць 250 
тысяч еўра ў год. Таксама для людзей 
распрацавалі інтэрактыўныя анлайн-
калькулятары. У электроннай табліцы 
можна палічыць, як зэканоміць на ра-
хунках за камунальныя паслугі.

Ініцыятыву ЕС у свой час падтры-
маў і горад Навагрудак. Там сур’ёзна 
развіваюць зялёную энергетыку: не 
так даўно пачаў працаваць самы ма-
гутны ў  краіне вятрак. І на гэтым тут 
спыняцца не плануюць: для развіцця 
аднаўляльных крыніц энергіі ў раёне 
вылучана 600 тысяч еўра. 

Актыўна працуе і Брэст — у аблас-
ным цэнтры развіваюць ідэю зялёнага 
горадабудаўніцтва. Да таго ж пабудава-
ны смеццеперапрацоўчы завод — гэта 
выдатны прыклад інтэграцыі нацыя-
нальнага фінансавання і еўрапейскай 
грашовай дапамогі. Магчыма, у хуткім 
часе мадэрнізуюць водаачышчальныя 
збудаванні горада.

Іван Шчадранок пералічвае дася-
гненні і звяртае ўвагу: у краіне пас-
пяхова рэалізуецца дзяржпраграма 
“Энергазберажэнне” на 2016-2020 гады. 

Яна павінна дазволіць  выйсці на яшчэ 
больш высокія паказчыкі энергаэфек-
тыўнасці, ушчыльную наблізіцца да 
лічбаў большасці развітых краін. Аднак 
ёсць пералік мерапрыемстваў, якія па 
тых ці ін-
шых пры-
 ч ы н а х 
не ўвахо-
 д з я ц ь  у 
дзяржпрагра-
му. Увасобіць 
і х  у  ж ы ц ц ё , 
знайсці знешнія 
крыніцы фінанса-
вання рэальна якраз 
з дапамогай удзелу ў 
“Пагадненні мэраў”.

— Да ініцыятывы 
падключаюцца прагрэс-
іўныя гарады, якія хочуць 
зрабіць больш, чым пра-
дугледжвае дзяржпраграма. 
Напрыклад, ставяць задачы да 
2050 года напалову скараціць 
энергаспажыванне, астатнія 50 пра-
 цэнтаў атрымліваць з аднаўляльных 
крыніц. Многія да таго часу наогул 
імкнуцца дасягнуць поўнай кліматыч-
най нейтральнасці, перастаць аказваць 

згубнае ўздзеянне на змяненне клімату, 
— тлумачыць Іван Шчадранок.

Дарэчы,  пра такое жаданне ўжо 
заявіў Браслаўскі раён на Віцебш-
чыне, які імкнецца стаць першым 

кліматычна нейтральным муніцыпа-
літэтам у краіне. На гэта ЕС у якасці 
фінансавай падтрымкі вылучыць не-
малыя сродкі.

Уладзімір Міхайлаў

Многія беларускія гарады выяўляюць 
актыўную цікавасць  

да экаініцыятывы. У Полацку, 
напрыклад, паспяхова рэалізуецца 

праект “Гарсвятло” — гэта 
маштабная мадэрнізацыя 

сістэмы вулічнага асвятлення 
з бюджэтам у 

1 300 000 еўра
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  ключы  

да ЭлектрОннага             

  Ўрада

 Г
рамадзяне і бізнес, у 
сваю чаргу, чакаюць 
ад дзяржавы простага, 
хуткага і эфектыўнага 
дыялогу. Яго здольны 
забяспечыць электрон-
ны ўрад. Хоць да гэтага 
тэрміна не ўсе да канца 

прывыклі, зразумела, што размова 
пра новыя формы ўзаемадзеяння 
дзяржаўных органаў, аптымізацыю 
прадастаўлення паслуг, падтрымку 
і пашырэнне магчымасцяў самааб-
слугоўвання грамадзян... На якім мы 
цяпер этапе?

Цяжка паверыць, але ўсяго 15 га-
доў назад у нас практычна адсутнічалі 
механізмы ўзаемадзеяння ў электрон-
ным выглядзе органаў дзяржаўнага 
кіравання як паміж сабою, так і з 
юрыдычнымі і фізічнымі асобамі. Не-
абходныя звесткі людзі атрымлівалі, 
абіваючы парогі розных арганізацый 
альбо ведучы знясільваючую пера-
піску. Праблема патрабавала выра-
шэння, і ў рэшце рэшт былі створаны 
агульнадзяржаўная аўтаматызаваная 
інфармацыйная сістэма, сістэма між-
ведамаснага электроннага дакумента-
абароту дзяржаўных органаў і дзярж-
сістэма кіравання адкрытымі ключамі 
праверкі электроннага лічбавага под-
пісу. Аператарам гэтых міжведамас-
ных сістэм стаў адкрыты ў 2012 годзе 

Аператыўна-аналітычным цэнтрам 
пры Прэзідэнце Нацыянальны цэнтр 
электронных паслуг. І цяпер не пра-
блема ў рэжыме анлайн запоўніць або 
прадаставіць электронныя формы, 
ажыццявіць аплату. Больш за тое, для 
атрымання патрэбных папер можна 
здзейсніць усяго адзін візіт у дзяржаў-

ны орган альбо зусім без яго абысціся 
— неабходны дакумент, які мае ўсе 
паўнамоцтвы папяровага сабрата, 
аформяць і ў электронным выглядзе. 
Новыя грані патэнцыялу электроннага 
ўрада праяўляюцца рэгулярна. Дырэк-
тар “Нацыянальнага цэнтра электрон-
ных паслуг” (НЦЭП, nces.by) Андрэй 
Ільін перакананы, што мы стаім на 
парозе глабальных перамен у сферы 
аўтаматызацыі кіраўніцкіх працэсаў, 
і галоўная задача цяпер — своечасова 
навучыцца карыстацца магчымасцямі, 
якія прадастаўляюцца:

— Наша прадпрыемства — той 
міжведамасны аператар, які дапамагае 
юрыдычным і фізічным асобам атры-
мліваць дадзеныя з органаў дзярж-
кіравання. На аснове гэтых звестак 
фарміруецца пералік адпаведных 
электронных паслуг і адміністрацый-
ных працэдур. 

Цэнтральная платформа для атры-
мання электронных паслуг грамадзя-
намі і бізнесам — Адзіны партал элек-
тронных паслуг (АПЭП, portal.gov.by). 
Гэта пункт доступу да ўсялякіх сэрві-
саў і крыніца інфармацыі аб адміні-
страцыйных працэдурах. Тут выкары-
стоўваецца тэхналогія дыстанцыйнага 
заказу, а вынікі выканання бачныя ў 
рэжыме рэальнага часу. Ужо больш за 
2.000.000 электронных паслуг аказана, 
і штотыдзень назіраецца дадатная 

Развіццё лічбавай эканомікі 
як часткі амбіцыйнага праекта 

пабудовы IT-краіны — адна  
з прыярытэтных задач

Доля 
адміністрацыйных 
працэдур  
і дзяржаўных 
паслуг, што 
аказваюцца  
ў электронным 
выглядзе ў Беларусі, 
у 2022 годзе павінна 
скласці не менш за 

75%
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дынаміка яшчэ ў 100.000. Рэзкі пры-
рост карыстальнікаў адбываецца, калі 
ведамствы пераводзяць тую ці іншую 
працэдуру ў электронны выгляд. Да 
прыкладу, МУС нядаўна прадаставіла 
магчымасць перадаваць інфармацыю 
аб замежных грамадзянах і асобах без 
грамадзянства праз АПЭП, і гэтым 
сэрвісам ужо карыстаюцца большасць 
гасцініц, аграсядзібы, індывідуальныя 
прадпрымальнікі.

Зразумела, далёка не ўсе паслугі 
бясплатныя, але ж за каштоўную ін-
фармацыю, як і за новыя магчымасці, 
трэба раскашэліцца. Возьмем, да пры-
кладу, электронны дакументаабарот. 
У краіне больш за 8.600 удзельнікаў 
такога абмену маюць магчымасць 
адпраўляць і атрымліваць на 100 
працэнтаў юрыдычна значныя элек-
тронныя дакументы. Яшчэ адзін плюс 
— можна выкарыстоўваць праграмнае 
забеспячэнне ад розных вытворцаў. 
У электронным абароце штотыдзень 
знаходзяцца каля 60.000 дакументаў, у 
той час як у 2013-м было ўсяго 300 (!). 
Гэта гіганцкі крок наперад. Андрэй 
Ільін успамінае:

— На заранку электроннага даку-
ментаабароту многія не разумелі, на-
вошта траціць грошы на саму сістэму, 
на камп’ютарную тэхніку, аплату пра-
цы інжынераў. Цяпер слова “навошта” 
паволі знікае з лексікону арганізацый, 

асабліва тых, хто актыўна пераходзіць 
на электронны дакументаабарот, больш 
эфектыўны і менш затратны. Усё больш 
суб’ектаў гаспадарання разумеюць, што 
інакш рана ці позна сутыкнешся з кры-
зісам. Так што нядзіўна, што, да пры-
кладу, ключы электроннага лічбавага 
подпісу (ЭЛП), якія выкарыстоўваюц-
ца для работы ў 20 інфармацыйных 
сістэмах, ужо набылі больш за 250.000 
уладальнікаў. Штодзень іх колькасць 
павялічваецца ад 500 да 1.500. У краіне 
створана сетка з 34 рэгістрацыйных 
цэнтраў, дзе аказваюць увесь спектр 
паслуг па рэгістрацыі карыстальнікаў, 
выпуску сертыфікатаў адкрытага клю-
ча, выдачы сродкаў ЭЛП.

Пакуль ключы ЭЛП выкарыстоў-
ваюць у асноўным прадстаўнікі дзярж-
структур, буйнога і малога бізнесу, 
індывідуальныя прадпрымальнікі для 
вырашэння штодзённых вытворчых 
задач. Але ўсё большую папулярнасць 
гэты электронны інструмент аўтэнты-
фікацыі набірае і сярод фізічных асо-
баў. Чакаецца, што масава яго выка-
рыстоўваць пачнуць ужо ў бліжэйшай 
будучыні — тады, калі значная коль-
касць паўсядзённых жыццёвых задач, 
дзе патрабуецца ідэнтыфікаваць асобу, 
можна будзе вырашаць з дапамогай 
Адзінага партала электронных паслуг 
або інтэрнэту ў цэлым. 

Аляксандр Несцераў 

ТОП-5 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПАСЛУГ АДЗІНАГА  
ПАРТАЛА 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПАСЛУГ

Перадача інфармацыі аб 
замежных грамадзянах і асо-
бах без грамадзянства.

Пацверджанне аператара-
мі электрасувязі звестак пра 
абанентаў.

інфармацыя аб памеры 
атрымліваемай пенсіі.

Уключэнне звестак у рэ-
естр бытавых паслуг, гандлё-
вы рэестр.

інфармацыя аб прыналеж-
ных канрэтнай фізічнай асобе 
правах на аб’екты нерухомай 
маёмасці.











http://portal.gov.by
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П
 Дэкрэт Прэзідэнта “Аб развіцці лічбавай эканомікі”, які прадстаўнікі IT-галіны называлі “ПВТ 2.0”, падпісаны. 
Галоўная яго мэта — стварыць у краіне такія ўмовы, каб сусветныя IT-кампаніі прыходзілі да нас, адкрывалі 
свае прадстаўніцтвы і стваралі запатрабаваны ў свеце лічбавы прадукт. Другая мэта дэкрэта — інвестыцыі 
ў будучыню. Гэта IT-кадры і адукацыя. Трэцяя — укараненне найноўшых фінансавых інструментаў і 
тэхналогій. Вядучыя эканомікі свету яшчэ толькі прыглядаюцца да гэтай новай з’явы. І мы, па сутнасці, сталі 
першай у свеце дзяржавай, якая адкрывае шырокія магчымасці для выкарыстання тэхналогіі блокчэйн.  
Пра тое, ці можна будзе расплачвацца ў нас крыптавалютамі і ці варта асцерагацца таго, што айцішнікі адбяруць 
хлеб у прадстаўнікоў іншых прафесій, расказаў выканаўчы дырэктар кампаніі VP Capital Віктар Пракапеня.

IT:  
дазвол 

на ўзлёт 

— Пасля нядаўняй нарады ў Прэзідэнта вы пісалі ў 
сацыяльнай сетцы Facebook, што дакумент будзе “пры-
няты ў суперліберальнай форме”, і пералічылі асноўныя 
змены: любыя спосабы прымянення блокчэйна, 100-пра-
 цэнтная адсутнасць бюракратыі, любыя прадуктовыя 
бізнес-мадэлі, свабода ў найме замежных спецыялістаў. 
Чаму гэта важна, што прынцыпова зменіцца ў параўнан-
ні з тым, што было раней?

— Па-першае, наша краіна стварае прававое асяроддзе 
для выкарыстання тэхналогій блокчэйна. Гэтую тэхналогію 
можна параўнаць з развіццём інтэрнэту ў 1990-я гады. Су-
светная сетка ж пераўтварыла многія прафесійныя сферы. 

Гэтак жа будзе і з блокчэйнам. Важна, што наша краіна ў 
гэтым пытанні ідзе ў нагу з апошнімі тэндэнцыямі. 

Дэкрэт вызваляе рэзідэнтаў ПВТ ад многіх бюракра-
тычных праблем, якія не давалі паўнацэнна развівацца 
прадуктовым мадэлям у сферы IT. Напрыклад, для таго каб 
заключыць дагавор з нерэзідэнтам, патрабавалася афар-
мленне папер, падпісаных абодвума бакамі, кожную апе-
рацыю неабходна было пацвярджаць першасным уліковым 
дакументам, таксама падпісаным двума бакамі, і да таго 
падобнае. Увесь прагрэсіўны свет жыве цяпер па-іншаму. 
Здзелкі заключаюцца шляхам перапіскі ў электроннай фор-
ме. Паперу цяпер ніхто з краіны ў краіну не возіць. 
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Вялікім кампаніям гэтыя абмежаванні не моцна 
перашкаджалі, бо яны заўсёды могуць наняць больш 
бухгалтараў і юрыстаў для афармлення папер або пе-
раструктураваць бізнес. Ідэя з дэбюракратызацыяй IT 
— гэта магчымасць для малых кампаній, для стартапаў, 
для таленавітай моладзі. Менавіта яны змогуць ствараць 
і развіваць прадуктовую мадэль. Важна, каб маладыя лю-
дзі канцэнтраваліся на сваім прадукце.

— Ці няма небяспекі, што калі ў нас вырасце коль-
касць айцішнікаў і яны будуць вельмі добра падрыхта-
ваныя, то іх яшчэ актыўней будуць перавабліваць за-
межныя кампаніі? Ці ж гэтым кампаніям будзе больш 
выгадна адкрываць філіялы тут?

— Горш будзе, калі іх не вучыць і яны застануцца. Не 
хвалюйцеся, гэта жарт. На самай справе работа IT-спе-
цыяліста не прывязана да знаходжання ў якой-небудзь 
лакацыі. Перавабліваць работнікаў IT-кампаній, а тым 
больш цэлыя каманды з нашай краіны становіцца нявы-
гадным. Пераезд спецыяліста — гэта, як правіла, павы-
шэнне абавязацельстваў кампаніі перад ім у фінансавым 
плане. Таму масавай гэтая з’ява наўрад ці стане. З дру-
гога боку, ператок высакакласных спецыялістаў паміж 
кампаніямі, як правіла, павышае ўзровень кампетэнцыі 
такіх спецыялістаў. Таму такую з’яву можна толькі вітаць. 
Не адзінкавыя выпадкі, калі разумныя маладыя людзі, 
папрацаваўшы ў топавых сусветных IT-кампаніях, вяр-
таюцца да нас у краіну і пачынаюць свае праекты тут.

— Што нам дадуць нормы англійскага права, якія 
ўводзяцца новым заканадаўствам, калі тлумачыць 
“на пальцах”?

— Міжнародныя інвестыцыі 
ажыццяўляюцца заўсёды па 
адных і тых жа правілах. За-
латы стандарт тут — нормы ан-
глійскага права. Гэта зразумелыя 
для інвестараў інстытуты, якія рэ-
гулююць правы і абавязкі інвестараў. 
Бакі павінны разумець, што, праду-
гледзеўшы пэўныя правы і абавязкі ў 
акцыянерным пагадненні, яны змогуць 
яго выканаць.

У нашай краіне прымяняюцца нормы 
беларускага права. Яно мала знаёмае інвеста-
рам, а любая невядомасць павялічвае рызыкі. 
Дэкрэт дае магчымасць інвестарам разумець, што 
з іх укладаннямі нічога не здарыцца ні пры якіх 
абставінах, яны абаронены законам. І гэтае разуменне 
зробіць нашу эканоміку больш прывабнай для буйных 
укладанняў.

— На нядаўняй нарадзе Прэзідэнт заклікаў думаць 
не толькі пра прыбыткі, але і пра інтарэсы дзяржавы. 
Ці не будзе гэта азначаць, што на IТ-кампаніі “паве-
сяць” нейкія дадатковыя сацыяльныя абавязацель-
ствы і ці не будзе гэта адпужваць бізнес?

— Думаю, тут гаворка ішла не пра дадатковыя аба-
вязацельствы, якія будуць адпужваць бізнес. Тут важна 
іншае. ПВТ не існуе ізалявана ад астатняй краіны і эка-
номікі. Важна падтрымліваць адукацыю — школьную, 
вышэйшую. Сюды ўваходзіць падтрымка алімпіяд, адо-
раных школьнікаў, арганізацыя камп’ютарных класаў у 

вясковых школах. Гэта значыць IT-галіна павінна быць 
арыентавана на развіццё бізнесу не толькі ў кароткатэр-
міновай перспектыве, але і ў доўгатэрміновай.

— Як мяркуеце, усё-такі будзе дазволена выкары-
стоўваць у нас крыптавалюты для аплаты тавараў 
і паслуг? Пазіцыя Нацбанка неяк улічана ў гэтым 
пытанні? Бо кіраўнік рэгулятара Павел Калаур яшчэ 
нядаўна заяўляў, што ў нас у краіне можа быць толькі 
адзін законны плацежны сродак — беларускі рубель.

— Крыптавалюты не прызнаюцца ў якасці плацежнага 
сродку. Згодна з заканадаўствам плацежным сродкам на 
тэрыторыі краіны з’яўляецца беларускі рубель. Дэкрэт у 
гэтым сэнсе нічога не мяняе.

— Ці ёсць сэнс стварэння нашых мясцовых крыпта-
валют? Бо ўжо ёсць прэцэдэнты ў суседзяў — скажам, 
крыптаталер...

— Гэта ўжо будзе вырашаць рынак.
— Але майнінг усё-такі будзе дазволены. Як прапа-

ноўваецца рэгуляваць “здабычу” лічбавай валюты?
— Майнінг — важная частка інфраструктуры блок-

чэйна, нюансы рэгулявання гэтай тэхналогіі трапілі ў 
Дэкрэт. Майнінгам атрымаюць права займацца фізічныя 
асобы і рэзідэнты Парка высокіх тэхналогій. Дэкрэт, па 
сутнасці, дае зялёнае святло і майнінгу, і майнерам.

— Вы не раз заяўлялі, што галоўнае ў новым Дэкрэце 
— гэта нават не магчымасці для зарабляння грошай, 
а рэалізацыя сваіх запаветных жаданняў для моладзі. 
Але ці абавязкова ў будучыні трэба быць 
толькі праграмістам, каб і рэалізаваць 
сябе, і добрыя грошы атрымаць?

— У прадуктовай мадэлі бізнесу, якую падтрымлівае 
дэкрэт, на аднаго праграміста прыпадае пяць спецыялі-
стаў іншага профілю: бізнес-аналітыкі, дызайнеры, мар-
кетолагі, перакладчыкі ды іншыя. IT стварае дадатковыя 
працоўныя месцы для неайцішнікаў.

— Ці варта людзям іншых прафесій тэрмінова ат-
рымліваць хоць бы базавую IТ-адукацыю?

— Вучыцца трэба ўсё жыццё. Гісторыя, калі чалавек 
атрымаў адну прафесію і ўсё жыццё працуе ў гэтай сферы, 
адыходзіць у мінулае. Важна вучыцца пастаянна: англій-
ская мова, асновы праграмавання, маркетынгу і гэтак 
далей. Веды цяпер даступныя, як ніколі раней. Важнае 
толькі жаданне і ўнутраная матывацыя.

Уладзіслаў кулецкі

Дэбюракратызацыя IT —  
гэта магчымасць для малых 

кампаній, для стартапаў,  
для таленавітай моладзі. 

Менавіта яны змогуць 
ствараць і развіваць 

прадуктовую мадэль
Віктар Пракапеня

 Н  А кРОк НАПЕРАДЗЕ
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 Г
од мінулы ў навуковай 
сферы краіны быў знака-
вым. І не толькі таму, што 
ў прынцыпе ён прайшоў 
пад лозунгам Года навукі, 
але і таму, што ў 2017-м 
адбыўся шэраг важных 
падзей. Без сумнення, 

адна з іх — дэманстрацыя эксперы-
ментальнага ўзору нашага электрама-
біля. І няхай гэта яшчэ не прамысловы 
маштаб, планы ў навукоўцаў адносна 
электрамабілебудавання, у тым ліку 
беспілотнага, вельмі амбіцыйныя. 
Пра гэта карэспандэнту “Р” расказаў 
намеснік генеральнага дырэктара 
па навуковай рабоце і інавацыйнай 
дзейнасці Аб’яднанага інстытута ма-

 шынабудавання НАН Алег 
Елавой. 

З месца — у кар’ер
— Алег Міхайлавіч, бес-

пілотныя таксі апошнім 
часам не рэдкасць — такія 
праекты ўжо ёсць у Японіі, 
ЗША, ААЭ ды іншых краінах. 
А як ідуць справы з беспілот-
нымі аўто ў нашай краіне? 

— Развіццё беспілотнага 
транспарту мы пачынаем з гру-
завога. Сёння гэты напрамак 
найбольш актуальны. І таму што 
гістарычна склалася, што краіна 
спецыялізавалася на вытворча-
сці буйной тэхнікі і мае вялікія 

галОЎнае —  
не згубіць час

 22 ліпеня 2017 года можна лічыць днём нараджэння 
айчыннага электрамабілебудавання

напрацоўкі.  І  таму 
што, як гэта ні дзіўна 
на першы погляд пра-

гучыць, грузавы транс-
парт для беспілотнага 
кіравання больш про-
сты. У першую чаргу мы 
гаворым пра кар’ерныя 
самазвалы, у якіх строгія 
маршруты і якім задачы 
пастаўлены канкрэтныя. 
Гэта тая тэхніка, якая ў 

Менавіта ад такой зарадкі 
айчыннай вытворчасці 
падзараджаецца наш 
эксперыментальны 
электрамабіль

 с  АМЫя сУР’ёЗНЫя НАМЕРЫ
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кіроўцу мае патрэбу менш за ўсё. Вя-
дома, такая машына — задавальненне 
нятаннае, але яно таго вартае. Бо гэта 
выключае масу фінансавых выдаткаў 
— і на чалавечыя памылкі, і на зара-
ботную плату для кіроўцы. Дастаткова 
аднаго спецыяліста, які б за пультам 
з офіса кантраляваў работу адразу 
некалькіх устройстваў. Перадавыя су-
светныя кампаніі, напрыклад Komatsu, 
актыўна развіваюць гэты напрамак. 
Спадзяёмся, з нашага супрацоўніцтва 
з БелАЗам таксама народзіцца рабаты-
заваны кар’ерны самазвал. Але гэта — 
задача не сённяшняга дня. Мы толькі ў 
пачатку шляху.

— І ўсё ж напэўна кіроўцаў пазба-
вяцца не толькі самазвалы?

— Другім перспектыўным беспі-
лотным напрамкам, як нам бачыцца, 
будуць кары, якія курсіруюць па тэры-
торыях заводаў. Тыя, якія займаюцца 
перавозкай запчастак, абсталявання, 
наменклатуры. Гэта не падобна да 
дробных складскіх аўто, да якіх мы 
ўжо прывыклі, — гэта больш буйная 
тэхніка. І, вядома, мы зусім не выклю-
чаем з беспілотнай лінейкі легкавыя 
аўто, паколькі зусім нядаўна наша 
краіна стала і дзяржавай легкавога 
аўтамабілебудавання. 

— Колькі часу патрэбна для ства-
рэння нашага беспілотнага аўто? І 
што тармозіць развіццё напрамку?

— Калі з’явіцца такі заказчык, 
навукоўцам спатрэбіцца 1,5-2 гады на 
стварэнне доследнага ўзору. Але ёсць 
больш важнае пытанне, якое, дарэчы, 
гучала з вуснаў Прэзідэнта падчас II 
З’езда навукоўцаў. Гэта ўспрымаль-
насць прамысловасці. Каб спажываць 
навуковыя вынікі, трэба заводам быць 
да гэтага гатовымі. Любая інавацыя 
патрабуе не толькі смеласці, але і 
часцяком абнаўлення вытворчага аб-
сталявання, тэхпрацэсаў і тэхналогій, 
канвеера. На гэта асмельваюцца не ўсе. 
Але ж я перакананы: калі прадпрыем-
ства выпускае менш за трэць новай тэх-
нікі ў агульным яе аб’ёме, яно рана ці 
позна страціць свае пазіцыі на рынку. 
Нямецкія аўтавытворцы, напрыклад, 
раз у два гады абнаўляюць прадукцыю 
на 40 працэнтаў. Аналагічны паказчык 
у японцаў. І мы рухаем да гэтага наш 
аўтапрам. Але там ёсць шэраг іншых 
праблем. У першую чаргу гэта недахоп 
высакакласных кадраў інжынернага 
звяна і сур’ёзнае тэхналагічнае адста-
ванне. Нам часта прыходзіцца замяш-

чаць важную 
тройку канструк-

тар — тэхнолаг — даслед-
чык і, на жаль, падстройвацца 

пад вытворчасць. 

Пакажы тварык
—  22 ліпеня 2017 года можна 

лічыць днём нараджэння айчыннага 
электрамабілебудавання. У жніўні 
ўсе мы ўбачылі пілотны ўзор на ўлас-
ныя вочы. Камусьці ўдалося нават 
пасядзець за рулём. Але ўжо неадна-
разова гаварылася: наш электрама-
біль будзе іншым. Якім? 

— Мы разглядаем два варыянты 
электрамабіля. Гэта абмяркоўвалася 
на жнівеньскай нарадзе ў Прэзідэнта. 
Першы варыянт — малабюджэтны, 
гэта, напрыклад, кар для садова-пар-
кавых зон. З яго з часам можа вырасці 
недарагі гарадскі аўтамабіль. Напры-
клад, для сэрвісных службаў — таксі 
і дастаўкі, пошты. У перспектыве ён 
можа стаць службовым аўтамабілем 
арганізацыі. Першыя доследныя 
ўзоры плануецца выкарыстоўваць у 
Батанічным садзе НАН, які, дарэчы, 
знаходзіцца ад нас па суседстве. Там 
мы адпрацуем тэхнічныя рашэнні, 
звязаныя з асаблівасцямі эксплуата-
цыі, у тым ліку пытаннямі зарадкі 
батарэі. Дарэчы, т у т мы зможам 
рэалізаваць адразу дзве ідэі, у тым 
ліку беспілотную, паколькі такі элек-
трамабіль будзе рухацца па парку па 
зададзеным маршруце. Але самае га-
лоўнае, гэты кар будзе поўнасцю бела-
рускім. Плануем сабраць яго на базе 
нашага інстытута. Яшчэ адна важная 
навіна — для гэтых мэт будзем ства-
раць доследную вытворчасць. Плош-
чы ў нас ёсць, станкі таксама. Акра-
мя таго, па плане дзеянняў у галіне 
электрамабілебудавання, зацверджа-
ным ва Урадзе, мы стварылі кластар 
“Інтэлектуальны электратранспарт”, 
куды ўвайшлі 19 удзельнікаў. Гэта не 
толькі навуковыя інстытуты, але і 
прадпрыемствы, у тым ліку прыват-
ныя, і ВНУ, напрыклад, БНТУ, БДУІР 
з іх тэхнапаркамі. Паводле нашых 

Уладзімір ГУСАКОЎ, старшыня прэзідыума Нацыянальнай 
акадэміі навук:

— Год навукі быў багатым на падзеі. У ліку самых 
значных дасягненняў нашай навукі, пра якія гаварылася 
на II З’ездзе навукоўцаў, — распрацоўка партатыўнага 
суперкамп’ютара, які выконвае да 20 трыльёнаў апе-
рацый за секунду, стварэнне нацыянальнай сістэмы 
ідэнтыфікацыі, маркіравання і суправаджэння тавараў і транспартных 
сродкаў, якая дае магчымасць пазбегнуць фальсіфікацыі тавараў, а так-
сама стварэнне серыі высокаэфектыўных лекавых прэпаратаў, новых 
гатункаў сельскагаспадарчых раслін, машын для АПК і многае іншае. 
Але адной са знакавых падзей у машынабудаванні стала распрацоўка 
электрамабіля і малога персанальнага электратранспарту, работа над 
уласным накапляльнікам энергіі. 

Мы пастаянна працуем над удасканаленнем электрамабіля. Думаю, у 
бліжэйшай будучыні зможам яго пазіцыянаваць як нашу комплексную рас-
працоўку.

У ТэМУ

“Вядома,  
мы зусім  
не выключаем  
з беспілотнай 
лінейкі легкавыя 
аўто, паколькі 
зусім нядаўна 
наша краіна 
стала  
і дзяржавай 
легкавога 
аўтамабіле-
будавання”
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прагнозаў, вытворчасць можа пачаць 
дзейнічаць ужо да 2019 года, і тады ж 
мы зможам выдаць доследныя ўзоры 
такіх машын. 

— Другі варыянт, як гэта гава-
рылася раней, — электрамабіль на 
базе завода “БелДжы”?

— Прадпрыемства — наш парт-
нёр і ідзе нам насустрач. Плануецца, 
што нам будзе прадстаўлены адзін 
з варыянтаў красовера, а магчыма, 
нават адна з мадэляў лінейкі элек-
трамабіляў Geely. Цяпер мы сумесна 
з Мінпрамам рыхтуем дарожную 
карту праекта. Будзем зыходзіць з 
таго, якое рашэнне тут будзе прынята 
кіраўніцтвам кампаніі, БелДжы, НАН 
і Мінпрамам. У цэлым перспектыва 
электрамабілебудавання — добрая 
магчымасць ісці наперадзе хоць бы 
на ўзроўні еўразійскай прасторы. 
І па патрабаваннях ЕАЭС мы ўжо 
гатовыя да 30 працэнтаў лакалізацыі 
вытворчасці кампанентаў электрама-
біля. Далей — больш.

Калі спатрэбіцца, мы не баімся 
перарабляць і бензінавае аўто — такі 
досвед ужо ёсць. Дарэчы, наш экспе-
рыментальны электрамабіль пастаў-
лены на ўлік у ДАІ, і мы на ім часам 
ездзім па горадзе. Што датычыцца 
запраўкі, карыстаемся станцыяй вы-
творчасці віцебскага завода “Віцязь”. 
У краіне для стварэння інфраструк-
туры пад электрамабілі ёсць усё. Да-
рэчы, па даручэнні Прэзідэнта будзе 
распрацоўвацца праграма развіцця 
электрамабільнага транспарту. Ужо 
на выхадзе праект указа, які прадугле-
джвае меры па стымуляванні попыту 
на электракары. Усё гэта павінна даць 

штуршок развіццю электрамабілебу-
давання. 

— Не магу не спытаць пра бата-
рэю для будучага электракара. Аб’ём, 
хуткасць зарадкі, вага — параме-
тры, над якімі б’юцца сусветныя лі-
дары электрамабілебудавання. Якім 
шляхам пойдзем мы?

— Лічу, што, ствараючы вытвор-
 часць электранакапляльнікаў у кра-
іне, а цяпер гэта пакуль самы дарагі 

кампанент электракара, не трэба 
ўцягвацца ў асваенне літыйіонных 
тэхналогій. Яны вельмі брудныя і 
даволі дарагія, паколькі для іх вы-
творчасці патрэбны кобальт. Яго 
радовішчаў у свеце не так шмат, і 
краіны, якія іх маюць, ужо плануюць 
павышаць цэны. Мы пайшлі іншым 
шляхам. Вось-вось будзе гатовы ўзор 
графенападобнага матэрыялу, ячэйка 
на аснове якога па характарыстыках 
не саступае літыйіоннай. Але яго 
вытворчасць больш простая, чыстая, 
і ён выйграе па паказчыках эканомі-
кі. У прыватнасці, па вазе. Ён больш 
надзейны у эксплуатацыі — не баіцца 
ні зімы, ні лета, не выбухованебяс-
печны і, што немалаважна, у разы 
таннейшы. Так што можна будзе 
ствараць батарэі патрэбнай ёмістасці 
і магутнасці, раўнамерна размяркоў-
ваючы графенавыя лісты ў ячэйках 
па корпусе электракара. Стварэнне 
доследнага ўзору такой графенавай 
ячэйкі цяпер і завяршаецца ў адной з 
акадэмічных арганізацый НПЦ па ма-
тэрыялазнаўстве. Хоць першыя серыі 
нашых электракараў будуць, хутчэй 
за ўсё, з традыцыйнымі літыевымі на-
капляльнікамі і суперкандэнсатарамі 
— час не чакае. Адначасова будзем 
выпрабоўваць і асвойваць графен.

Ва ўсіх нашых электрамабільных 
праектах важна не ўпусціць час 
— каб не здаць пазіцыі іншым кра-
інам. Мы разлічваем на падтрымку 
прамысловасці. Высокая дабаўленая 
вартасць у высокатэхналагічных 
прадуктах павінна заставацца ў на-
шай краіне.

Вера Артэага

алег Елавой: 

“Адзін  
з варыянтаў 
электрамабіля — 
малабюджэтны, 
напрыклад,  
кар для садова-
паркавых зон”

 с  АМЫя сУР’ёЗНЫя НАМЕРЫ
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“вялікі камень” 
Падае Прыклад 

М
інулы год для “Вялі-
кага каменя” аказаў-
ся, не пабаюся гэтага 
слова, прарыўным. 
Калі ў снежні 2016-
га ў ім было ўсяго 

восем рэзідэнтаў, то цяпер ужо 23. 
І гэта не навічкі ў бізнесе, а вельмі 
моцныя, брэндавыя кампаніі з Кітая, 
Расіі, Літвы, Аўстрыі, Германіі, ЗША. 
Жадаючых далучыцца да яго стано-
віцца ўсё больш. Чакаецца, што да 
2020 года рэзідэнтамі парка стануць 
не менш за сто сусветных карпара-
цый. А гэта праекты на сотні мільёнаў 
долараў. Са зносінаў з бізнесменамі 
ды інвестарамі зразумеў: яны прый-
шлі сюды сур’ёзна і надоўга. Яшчэ б, 
дзяржава ж стварыла для іх цудоўныя 
ўмовы. У прыватнасці, карпарацыі 
вызваляюцца ад падатку на зямлю і 
нерухомую маёмасць. Першыя дзе-
сяць гадоў яны не плацяць падатак 
на прыбытак, падаходны падатак 
— усяго 9 працэнтаў. Усе ўвазныя 
матэрыялы і абсталяванне поўнасцю 
вызваляюцца ад мытных пошлін і ад 
падатку на дабаўленую вартасць.

Атрымліваецца, “Вялікі камень” 
атрымаў карт-бланш на многія гады 
наперад. Нядзіўна, што замацавацца 
тут хацелі б многія бізнесмены. Але 
дзверы адкрыты толькі для інавацый-
ных, навукаёмістых вытворчасцяў, 
якія заўтра прынясуць у краіну міль-
ярды долараў экспартнай выручкі.

Напрыклад, адным з піянераў 
парка стаў камерцыйны гігант Chi-
na Merchants Group, у актыве якога 
адзін трыльён долараў капіталізацыі 
і самы буйны ў свеце гандлёвы флот. 
Зусім хутка ў “Вялікім камені” ча-
каюць кампанію CITIC, якая гатова 
збіраць высокатэхналагічную раба-
тызаваную тэхніку для аварыйна-
выратавальных работ, і нямецкую 
карпарацыю Dieffenbacher па вы-
творчасці кампазітных матэрыялаў. 
Як растлумачылі мне, многія кампа-
зіты па сваіх механічных уласцівас-
цях пераўзыходзяць традыцыйныя 
металы і сплавы і ў той жа час значна 
лягчэйшыя за іх. Увесну стартуе вы-
творчасць суперкандэнсатараў для 
электробусаў. Амерыканцы будуць 
выпускаць станкі з лазерамі, літоў-

Цэнтральныя праспекты гэтага 
населенага пункта назвалі сімвалічна — 
Мінскі і Пекінскі. Нашаму карэспандэнту 
давялося пабываць у Кітайска-
Беларускім індустрыяльным парку,  
які цяпер будуецца, і яшчэ раз 
пераканацца ў тым, што лепш адзін раз 
убачыць, чым сто разоў пачуць.

цы — экалагічна чыстую ўпакоўку, 
кітайцы на пару з МАЗам — рухавікі 
ўну транага згарання для цяжкай 
тэхнікі. З расійскімі партнёрамі да-
мовіліся пра вырошчванне штучных 
сапфіраў, запатрабаваных у мікра-
электроніцы, оптыцы, медыцыне і 
лазернай тэхніцы.

Прыняты пад заслону мінулага 
года пакет дакументаў аб лібералі-
зацыі бізнесу, у тым ліку дэкрэт аб 
развіцці лічбавай эканомікі, стварае 
дадатковыя перавагі для прыцягнен-
ня ў краіну тэхналогій, капіталаў і, 
галоўнае, разумных і таленавітых 
людзей з усяго свету. А досвед Кі-
тайска-Беларускага парка дае маг-
чымасць паглядзець на гэтую работу 
шырэй. Просты прыклад. Заснаваль-
нікі, акцыянеры, інвестары “Вялікага 
каменя” ўжо сёння могуць працаваць 
у Беларусі 180 дзён у бязвізавым 
рэжыме. Чаму б такую прывабную 
норму не распаўсюдзіць на ўсю тэ-
рыторыю краіны для ўсіх буйных 
інвестпраектаў? Думаецца, гэта ціка-
вая тэма для яе абмеркавання.

Яўген канановіч 
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П
ШтО чакаць  
ад рЭФОрмы

Тры гады за шэсць
Пад націскам дэмаграфічнага прэса летась змяніўся 

 ўзрост выхаду на заслужаны адпачынак для беларусаў. Боль-
шасць, мякка кажучы, скептычна паставіліся да ініцыятывы 
ўрада. Хоць з усіх варыянтаў вылучылі найменш балючы, 
паступовае павышэнне па формуле “плюс тры гады за шэсць 
гадоў”.

Падаплёка гэтага кроку цалкам аб’ектыўная. У Белару-
сі суадносіны пенсіянераў і працуючых сёння на ўзроўні 
амаль адзін да двух. Нацыя старэе, і ўсё менш і менш тых, 
хто пенсію зарабляе, усё больш тых, хто атрымлівае прыз-
начаную выплату.

Са студзеня пенсійны ўзрост мужчын у Беларусі склаў 61 год,  
для жанчын — 56 гадоў

Узрост выхаду  
на пенсію ў розных краінах свету

Мужчыныжанчыны

Расія

Беларусь

Малдова

казахстан

ЗшА

японія

германія

Вялікабрытанія

 ё  сць ТАкАя фОРМУЛА
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Рэформу расцягнулі на пяць гадоў. З першага студзеня 
2017 года пенсійны ўзрост для мужчын склаў 60,5 года, а для 
жанчын — 55,5. Змяненні закранулі прыкладна сто тысяч 
чалавек.

У студзені 2018-га планка паднімецца яшчэ на паўгода. 
Да 2022 года мужчынская частка насельніцтва ў Беларусі бу-
дзе выходзіць на пенсію ў 63 гады, а жанчыны — у 58 гадоў. 
Пры гэтым у Беларусі, як і ў многіх іншых краінах свету, 
існуе гендарны дысбаланс: жанчыны даўжэй атрымліваюць 
пенсію, чым мужчыны. У сярэднім — каля дваццаці пяці 
гадоў супраць мужчынскіх пятнаццаці з хвосцікам.

Што чакае ўрад ад рэформы? Эканамісты падлічылі выго-
ды: павышэнне пенсійнага ўзросту скарачае дэфіцыт сродкаў 
Дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацабароны насельніц-
тва (ФСАН), з якога і плацяцца пенсіі, а таксама павялічыць 
колькасць працуючых у краіне. Больш позні выхад беларусаў, 
на думку экспертаў, дасць прырост ВУП больш як на адзін 
працэнт, пачынаючы з 2019 года.

Па заслугах і памер
Велічыня пенсіі ў беларусаў залежыць ад двух асноўных 

параметраў: стажу і памеру зарплаты, з якой выплачваліся 
страхавыя ўзносы ў ФСАН. Мінімальны працоўны стаж 
для жанчын — дваццаць гадоў, для мужчын — на пяць га-
доў больш.

Нядаўна дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў пер-
шым чытанні папраўкі ў закон аб пенсійным забеспячэнні, 
скараціўшы некаторым катэгорыям грамадзян стаж работы 
з выплатай страхавых узносаў да дзесяці гадоў. Такую льготу, 
напрыклад, атрымаюць людзі, якія працяглы час (не менш 
за дзесяць гадоў) служылі ў арміі, але не атрымалі права на 
пенсію як ваеннаслужачыя, і тыя, хто даглядаў інваліда I 
групы альбо дзіця-інваліда, а таксама пажылых людзей.

Памер працоўнай пенсіі — гэта прыкладна 55 працэн-
таў ад сярэдняй заработнай платы ў краіне. Хто не зарабіў 
патрэбны стаж, можа прэтэндаваць на сацыяльную пенсію, 
якая залежыць ад пражытачнага мінімуму (сёння гэта каля 
двухсот беларускіх рублёў, або ста долараў).

Калі чалавек не спяшаецца на заслужаны адпачынак, 
пры афармленні пенсіі атрымае дадатковы бонус — плюс 
шэсць працэнтаў да пенсіі за кожны адпрацаваны год звыш 
нормы. Улічаць таксама заслугі перад дзяржавай: узнагаро-
ды, ганаровыя званні і да таго падобнае. Паводле дадзеных 
статыстыкі, цяпер у краіне працягваюць працаваць больш 
за чвэрць беларусаў пенсійнага ўзросту.

Пенсіі ў Беларусі выплачваюць з Дзяржаўнага паза-
 бюджэтнага фонду сацабароны насельніцтва. З яго ж ап-
лачваюць бальнічныя лісткі і робяць іншыя сацыяльныя 
выплаты. Кожны работнік адлічвае ў ФЗАН адзін працэнт 
ад налічанай заработнай платы. Большасць наймальнікаў 
робіць у яго пенсійны ўзнос у 29 працэнтаў і яшчэ страхавы 
— у шэсць працэнтаў.

— Пенсіі і дапамогі выплачваюцца заўсёды ў тэрмін, хоць 
складанасці са сродкамі ў фондзе сацабароны насельніцтва 
існуюць, — тлумачаць у Мінфіне Беларусі. — Яны звязаны і з 
паніжэннем суадносінаў працуючых да пенсіянераў, а таксама 
з пратэрмінаванымі плацяжамі па ўзносах. У цэлым у студзе-
ні-верасні паступленні ў фонд склалі каля дзевяці мільярдаў 
беларускіх рублёў, а расходы — на 62 мільёны больш.

Герман Маскаленка 

Прыгажуня даШа
Пад заслону мінулага года фінал конкурсу самых 
прыгожых замужніх жанчын планеты прайшоў  
у Іаханэсбургу. Сябе паказаць ды на іншых паглядзець 
сюды прыехалі 35 прадстаўніц з розных краін. 

У адрозненне ад большасці конкурсаў прыгажосці 
“Місіс Свету” збірае жанчын, якія маюць сям’ю, 

дзяцей, рэалізаваліся ў прафесіі і могуць прапанаваць 
свету ўласны сацыяльны праект.

Дар’я Рэўт — саўладальніца брэнда My Muse Vintage, 
рэдактар часопіса Famous і маці чатырохгадовага сына 

Марка. Прыгажу-
ням трэба было 
ўразіць журы пад-
час дэфіле ў сукен-
ках і купальніках. 
Выхад беларускі 
аказаўся адным з 
самых яркіх. Дар’я 
з’явілася на сцэне 
ў  не звычайным 
па літо,  на  якім 
дызайнеры адлю-
стравалі карціну 
пад назвай “Мая сі-
нявокая Беларусь”. 
Рашэннем журы 
Д а ш а  ў в а й ш л а 
ў лік 12 лепшых 
і ў выніку стала 
другой віцэ-місіс. 
Першай віцэ-місіс 
выбралі прадстаў-
ніцу Коста-Рыкі 

Джэніфер Міранду, а пераможцай стала ўдзельніца з 
Ганконга Лі Джыянета.

— Я шчаслівая! Вельмі рада і зведваю пачуццё вы-
кананага абавязку, — эмоцыі перапаўнялі нашу кан-
курсантку. — Канкурэнцыя была годная. Многія рых-
таваліся да конкурсу на працягу года, я ж даведалася 
пра свой удзел толькі за паўтара месяца. Конкурсны 
графік быў распісаны літаральна па хвілінах. На сон 
заставалася 4-5 гадзін, — расказала Дар’я. — Але самым 
складаным было нават не гэта, а інтэрв’ю на англійскай 
мове. Ад яго залежала палова поспеху. Кожны з пяці 
суддзяў задаваў пытанні, якія, на іх погляд, дапамогуць 
пазнаць канкурсантку як асобу. Я нядрэнна ведаю 
англійскую мову. Але для многіх дзяўчат яна родная, і 
выказвацца ім было значна прасцей. Але, мяркуючы па 
ўсім, я справілася. 

Па спецыяльнасці Дар’я — настаўнік рускай і бе-
ларускай моў і літаратуры, захапляецца тэатральным 
мастацтвам, спортам, любіць падарожнічаць, гата-
ваць. Сёлета на фестывалі Taste of Minsk Дар’я рэа-
лізавала праект інтэграцыі ў сацыяльнае асяроддзе 
сем’яў бежанцаў з Афганістана і Украіны сумесна з 
офісам UNHCR.



Дар’я Рэўт, другая віцэмісіс  
Свету2017

 В  ЕДАй НАшЫХ
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свОй ХлОПец

бары
У амерыканскага лаўрэата  

Нобелеўскай прэміі па фізіцы Бары 
Барыша — беларускія карані
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Сайман Каваль
Атрымаў Нобелеўскую прэмію па эканоміцы ў 

1971 годзе. Увёў у навуковы абарот тэрмін, якім 
цяпер аперуюць як галоўным паказчыкам фінан-
савай актыўнасці ў краіне, — “валавы нацыяналь-
ны прадукт”. А таксама растлумачыў ролю “чала-
вечага капіталу”. Нарадзіўся Сайман у Пінску, у 
ЗША пераехаў у 1922 годзе.

Менахем Бегін
Атрымаў Нобелеўскую прэмію свету ў 1978 го-

дзе. Ён нарадзіўся ў Брэст-Літоўску (сучасны Брэст), 
скончыў яўрэйскую рэлігійную школу і дзяржаўную гімназію. Пасля 
пераехаў з сям’ёй у Ізраіль. Актыўна ўдзельнічаў у вайне за незалеж-
насць Ізраіля і ў выніку атрымаў перамогу на прэзідэнцкіх выбарах. 
Праз год пасля назначэння яму прысудзілі прэмію за ініцыяцыю пе-
рагавораў з егіпецкім прэзідэнтам Анварам Садатам. У выніку Кэмп-
Дэвідскіх пагадненняў удалося пазбегнуць буйнога ваеннага канфлік-
ту і вярнуць Егіпту Сінайскі паўвостраў.

Шымон Перэс
Знакаміты ўраджэнец Валожынскага раёна Мінскай вобласці быў 

прэзідэнтам Ізраіля і атрымаў Нобелеўскую прэмію свету ў 1994 годзе. 
Яго маці Рабіна Роза Коэн нарадзілася і доўга жыла ў Магілёве. Калі Шы-
мону было 11 гадоў, сям’я пераехала ў Палестыну. Вырас Перэс у Тэль-
Авіве. У 1941 годзе ў вёсцы Вішнева загінулі ад рук нацыстаў усе сваякі 
палітыка, якія засталіся ў Беларусі. У Вішнева Перэс прыязджаў двойчы. 
Нобелеўскі камітэт адзначыў яго намаганні па дасягненні міру і ўклад у 
мірнае ўрэгуляванне на Блізкім Усходзе.

Святлана Алексіевіч
Беларуская пісьменніца, вядомая як аўтар кніг “Час сэканд-хэнд”, 

“Чарнобыльская малітва”, “У вайны не жаночае аблічча” і многіх іншых, 
атрымала ўзнагароду ў 2015 годзе “за шматгалосую творчасць — пом-
нік пакутам і мужнасці ў наш час”. Алексіевіч стала першай у гісторыі 
суверэннай Беларусі і першым рускамоўным пісьменнікам за апошнія 
трыццаць гадоў, якія атрымалі Нобелеўскую прэмію ў галіне літарату-
ры. Святлана нарадзілася на тэрыторыі Украіны, затым сям’я пераехала 
ў Мінск. Больш як дзесяць гадоў яна жыла ў краінах Заходняй Еўропы, 
але ў 2013-м вярнулася ў Беларусь.

Жарэс Алфёраў
Хоць знакаміты савецкі навуковец жыве і працуе ў Расіі, нарадзіўся 

ён у Віцебскай вобласці, з залатым медалём скончыў мінскую школу. Вы-
шэйшую адукацыю і доктарскую ступень фізіка-матэматычных навук 
Жарэс Іванавіч атрымаў у Расіі. Нобелеўскай прэміі ўдастоены ў 2000 
годзе за распрацоўку паўправадніковых гетэраструктур, стварэнне хут-
кіх опта- і мікраэлектронных кампанентаў, якія забяспечылі прарыў у 
мікраэлектроніцы.

леанід Кантаровіч
Лаўрэат таксама атрымаў прэмію па эканоміцы (1975), таксама мае 

беларускія карані — яго бацька родам з вёскі Наднёман Мінскай вобла-
сці, а маці — карэнная мінчанка. Сам Леанід нарадзіўся ў Пецярбурзе, 
вучыўся, працаваў і пражыў усё жыццё ў Расіі. Узнагароду яму прысудзі-
лі “за ўклад у тэорыю аптымальнага размеркавання рэсурсаў”.

ДА ВЕДАМА

 Н
ядаўна свет са-
 чыў за навінамі 
са  Стакгольма, 
д з е  а б ’ я ў л я л і 
імёны лаўрэатаў 
Н о б е л е ў с к а й 
прэміі. У галіне 
ф і з і к і  к а м і т э т 

адзначыў прарыўныя даследаван-
ні амерыканскіх навукоўцаў Кіпа 
Торна, Райнера Вайcа і  Бары Ба-
рыша. Менавіта яны даказалі існа-
ванне прадказаных Эйнштэйнам 
гравітацыйных хваляў.

Ака з а лася,  што пр одкі  Бары 
Барыша — яўрэі-эмігранты, якія 
вые х а лі  ў  Амерык у з  Заходняй 
Беларусі. Дакладней, у канцы XIX 
— пачатку XX стагоддзя тэрыто-
рыі цяперашніх Гродзенскай і Ві-
цебскай абласцей былі паўночна-
заходнім краем Расійскай імперыі. 
Пра гэта ён расказваў у сваіх ін-
тэрв’ю.

Сам Барыш нарадзіўся ў аме-
рыканскім штаце Небраска ў 1936 
годзе.  І  яго бацькі нарадзіліся і 
пазнаёміліся таксама ў эміграцыі, 
на Заходнім узбярэжжы ЗША.

— Мы жылі ў горадзе Амаха, 
пакуль мне не споўнілася дзевяць, 
а потым, адразу пасля Другой су-
светнай, пераехалі ў Лос-Анжэлес, 
— расказваў навуковец.

Тое, што Барыш стаў займацца 
навукай, шмат у чым заслуга яго 
б а ц ь ко ў.  На ш ч а д к і  э м і г р а н т аў 
першай хвалі, яны самі не змаглі 
атрымаць а д укацыю, а ле вельмі 
хацелі, каб іх дзеці вучыліся. Таму 
ўсяляк спрыялі развіццю цікавас-
ці да навукі.  Маці Барыша была 
пісьменнай жанчынай, старалася 
займацца самаадукацыяй. Толькі 
пасля яе смерці буд учы лаў рэат 
Нобелеўкі даведаўся, што яна пас-
пяхова здала іспыты ў каледж. Але 
мары пра вышэйшую а д укацыю 
так і  не наканавана было спраў-
дзіцца. Яе бацькі настойвалі, што 
жанчына павінна займацца вы-
ключна сям’ёй.

Барышу з юных гадоў лёгка да-
валася матэматыка, і пасля школы 
будучы лаўрэат адправіўся вучыц-
ца на інжынера ў Каліфарнійскі 
ўніверсітэт. Там ён захапіўся фізі-
кай і паступова дасягнуў небыва-
лых вышынь.

Алена Прокіна 
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 Т
урыстычная галіна 
краіны з кожным го-
дам прапаноўвае ўсё 
больш разнастайны 
і цікавы адпачынак. 
Жадаючых з’ехаць 
ад гарадскога шуму 
запрашаюць у гас-
цінныя аграсядзібы 

або ўтульныя, акружаныя лесам са-
наторыі. Ідэальны варыянт для гур-
манаў — гастранамічныя туры, дзе 
прапануюць усе вынаходствы нацы-
янальнай кухні. А для аматараў экс-
трыму — выдатная падстава асвоіць 
сплаў на байдарках. Нядзіўна, што 
ўсё часцей і расіяне, вызначаючыся 
з маршрутам адпачынку, робяць 
выбар на карысць Беларусі. Адны 
едуць у нашы бязмежныя лясы на 
паляванне, другія праводзяць вод-
пуск на беларускіх азёрах у лодцы і 
з вудачкай у руках, а трэція ўстаюць 
тут на снаўборд і лыжы. 

Адпачынак  
з водарам дранікаў

Сёння ў Беларусі каля 2 300 агра-
сядзіб, якія за год прымаюць больш 
за 300 тысяч гасцей. Дарэчы, менаві-
та Беларусь заваявала першае месца 
ў рускамоўным рэйтынгу National 
Geographic Тraveler Awards па выніку 
галасавання ў катэгорыі “Агратурызм”, 
пакінуўшы ззаду дасведчаных у сель-
скім адпачынку Францыю і Італію.

Складана паверыць, што аграэка-
турызм з’явіўся ў Беларусі толькі 15 
гадоў назад, і ўвесь гэты час даказвае: 
адпачынак у вёсцы зусім не сумны. 
Самі памяркуйце: за гэтыя гады звы-
чайныя домікі ў вёсцы ператварылі 
ў цэлыя кластары, якія прапануюць 
турыстам забавы на любы густ. Тут 
і майстар-класы, і гастранамічныя 
туры, і разнастайныя актыўнасці. Так, 
гэта бясспрэчна беларуская фішка, 
якая з кожным годам прырастае ўсё 
новымі адметнасцямі. Чым здзіў-
ляюць? Да прыкладу, у Дзяржынскім 
раёне гасцям прапаноўваюць прайсці 
кукурузны лабірынт, у Чэрвеньскім 
— адправіцца на збор дурніц, а на 
Брэстчыне запрашаюць на прагулку па 
фітамаршруце. Адны гаспадары сядзіб 
праводзяць пленэры і ствараюць арт-
аб’екты, другія забаўляюць турыстаў 
пры дапамозе батлейкі (беларускага 
народнага лялечнага тэатра), а трэція 
арганізуюць чарговыя гастранамічныя 

Турызм з “беларускім акцэнтам” 
адкрывае цікавыя магчымасці

Прыязджайце, 
вам тут рады 
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фестывалі, сярод якіх “Дранік Фэст” і 
“Мотальскія прысмакі”. Больш за ўсё 
сядзіб у Віцебскай і Мінскай абласцях 
(каля 600 у кожнай!), што нядзіўна, бо 
менавіта тут знаходзяцца буйныя азё-
ры Нарачанскага і Браслаўскага нацы-
янальных паркаў. Удвая менш сядзіб 
пакуль у Брэсцкім і Гродзенскім рэгі-
ёнах, і яшчэ толькі пачынае развіваць 
гэты напрамак Гомельская вобласць. 
Аднак цікавасць да аграбізнесу на-
пэўна будзе толькі ўзрастаць, бо гэтая 
восень стала для адпачынку ў вёсцы 
знакавай: Прэзідэнт падпісаў Указ “Аб 
развіцці аграэкатурызму”, які ўступіў 
у сілу з 1 студзеня. Новы дакумент 
прыкметна спрашчае ўмовы работы 
на вёсцы і пашырае магчымасці, у тым 
ліку легалізуе гасцявыя домікі і дае ся-
дзібам дабро на правядзенне банкетаў 
і вяселляў.

Актыўны адпачынак 
— лыжы і байдаркі

Едуць у Беларусь і па актыўны 
адпачынак. Класічны варыянт — мяс-
цовыя гарналыжныя курорты. Так, 
у Беларусі няма высокіх гор, але гэта 
зусім не перашкода для зімовага ад-

пачынку. Прама ў Мінску размешчана 
“Сонечная даліна”, дзе можна ўдо-
сталь пакатацца на лыжах, каньках і 
снаўбордах. Больш сур’ёзныя схілы 
знаходзяцца за пару дзясяткаў кіламе-
траў ад горада — “Сілічы”, “Лагойск” і 
“Раўбічы”, якія атрымалі пахвальную 
назву “беларуская Швейцарыя”. Спіс 
быў бы няпоўным і без менш вядома-
га, але годнага для наведвання парку 
актыўнага адпачынку “Якуцкія горы”, 
побач з гарой Дзяржынскай — самым 
высокім пунктам Беларусі.

Калі ў беларускія горы варта ехаць 
узімку, то ўлетку аматарам актыўнага 
адпачынку даспадобы прыйдуцца 
мясцовыя рэкі. Дакладней, сплавы 
па іх на байдарках, якія традыцыйна 
прапаноўваюць з мая па верасень. І 
калі экстрэмалам напэўна спадаба-
ецца складаны маршрут у палескай 
глушы, для навічкоў ёсць варыянты 
больш простыя, у тым ліку ў самім 
Мінску. Для тых жа, хто любіць больш 
размераныя водныя паездкі, знаход-
кай стане рачны круіз па Прыпяці на 
цеплаходзе, які ўпершыню пракаціў 
пасажыраў у красавіку гэтага года ад 
Брэста да Мазыра.

Вольга Пасіяк

У Гродне турыстам прапаноўваюць паглядзець на месцы здымак 
любімых фільмаў. такіх карцін тут налічылі больш за пяць дзясяткаў. 
Знакавыя месцы вырашылі пазначаць спецыяльнымі інфармацый-
нымі стэндамі і тэматычнымі арт-аб’ектамі. Поўнасцю праект пачне 
дзейнічаць да красавіка наступнага года, але адзін з першых такіх 
стэндаў ужо з’явіўся на вуліцы курчатава, дзе ў былой вёсцы Дзевя-
тоўка ў 1984 годзе здымалі легендарны фільм “Белыя Росы”.



ДАРэчЫ

Пад адным 
небам 

Фестываль у Гродне збярэ каля 
дзвюх тысяч прадстаўнікоў 
розных нацыянальных культур  

У нашай краіне ў сяброўстве 
і паразуменні пражываюць 

прадстаўнікі 141 нацыянальнасці. 
Каб аб’яднаць дыяспары, захаваць 
іх нацыянальную самабытнасць, 
а разам з тым спрыяць узаемнаму 
разуменню і ўзбагачэнню культур, 
раз у два гады праходзіць Рэспу-
бліканскі фестываль нацыяналь-
ных культур. Ужо вядомыя даты 
правядзення наступнага форуму 
— 1-2 чэрвеня 2018 года вуліцы 
Гродна напоўняцца яскравымі 
фарбамі і каларытам шматлікіх 
краін і народаў. 

Да вялікай культурнай пад-
зеі яшчэ паўгода, але асноўная 
падрыхтоўчая праца ўжо праве-
 дзена. Ва ўсіх абласцях прайшлі 
адборачныя туры — дыяспары 
прадэманстравалі традыцыйную 
культуру, гісторыю, абрады, дэка-
ратыўна-прыкладное мастацтва і 
нацыянальную кухню. 

— 13 снежня лепшыя калекты-
вы выступілі ў Вялікай зале Бел-
дзяржфілармоніі на ўрачыстым 
адкрыцці фестывалю, — распа-
вядае дырэктар Рэспубліканска-
га цэнтра нацыянальных культур 
Вольга Антоненка. — У канцэрце 
прынялі ўдзел больш за 300 ча-
лавек. Гэта прадстаўнікі армян-
скай, грузінскай, карэйскай, цы-
ганскай, яўрэйскай, малдаўскай, 
чувашскай, татара-башкірскай, 
венесуэльскай ды іншых нацы-
янальных культур. Па традыцыі 
дэлегацыі, якія найбольш яскра-
ва паказалі каларыт гістарычнай 
радзімы, запрашаюцца на свята 
ў Гродна. Звычайна ў заключным 
этапе форуму прымае ўдзел каля 
дзвюх тысяч чалавек. Летась на 
фестывалі былі прадстаўлены 
каля 40 нацыянальнасцяў.На ад-
борачных турах былі заўважаны 
цікавыя прадстаўнікі Паўночна-
Афрыканскай Рэспублікі, Кітая 
ды іншых краін.
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граФскія 
разваліны  
цяПер  
не Пазнаць   

Па дарозе са старадаўняй цэглы
Яшчэ зусім нядаўна, праязджаючы паблізу маляўнічага 

ўзгорка, акружанага сасновым лесам, складана было зда-
гадацца, што там стаяў легендарны замак. Да нашых дзён 
дажылі толькі сцены. Ды і тыя ў жаласным стане.

Хоць нават проста паглядзець на гістарычныя руіны ў 
апошнія гады ў Косава (Брэсцкая вобласць) прыязджалі 
тысячы турыстаў. Падарожнікі абыходзілі “графскія разва-
ліны”, фантазіруючы, як усё тут магло быць у даўніну.

У 2008 годзе адзін з самых загадкавых будынкаў Беларусі 
вырашылі адрэстаўраваць. Паркавую тэрыторыю добраўпа-
 радкавалі, і цяпер замак відаць здалёк ва ўсёй красе.

— Каб правесці менавіта рэстаўрацыю, а не выбудаваць 
“навадзел”, шукалі тую самую старую цэглу, якую і выка-
рысталі для работы, — гаворыць дырэктар “Брэстрэстаўра-
цыі” Уладзімір Казакоў. — Правялі хімічныя даследаванні, 
каб аднавіць склад раствору для муравання.

Пакуль гасцям замка паказваюць толькі некалькі залаў. 
Прычым адкрылі іх яшчэ на стадыі чарнавой тынкоўкі. 
Паралельна вядуць работы над дэкаратыўным аздаблен-
нем сцен “пад Марконі”. Гэты італьянскі мастак і ствараў 
тут палацавыя інтэр’еры. Замак хутка стаў адным з самых 
наведвальных аб’ектаў рэгіёна.

Жамчужыну беларускай 
архітэктуры — Косаўскі 
замак — адкрылі  
для наведвальнікаў.  
Але поўнасцю рэстаўрацыя 
завершыцца толькі праз 
пяць гадоў

Дванаццаць вежаў-месяцаў
У гісторыі замка шмат белых плям. Яго гаспадар граф Пус-

лоўскі заказаў вядомаму польскаму архітэктару Францішку 
Яшчолду неаготыку. Але скрозь характэрныя 
“вострыя” дэталі выразна праглядаюцца рысы 
блізкаўсходніх сярэднявечных будынкаў, якія 
на палесцінскіх землях тысячу гадоў назад 
у з в о д з і л і т а м п л і е ры .  Ц і к а в а ,  
х т о  б ы ў ф а н а т а м  э п о х і 
рыцараў — заказчык ці архі-
тэктар?
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Ва ўсіх пакояў ёсць імёны. Белая зала, Ружовая... У 
Чорную, напрыклад, пускалі толькі мужчын. Там было 
казіно. Парадная зала — са шкляной падлогай, дзе раней 
быў вялізны акварыум. Там плавалі рыбы і розныя мар-
скія насельнікі. Хто ўпершыню трапляў сюды, палохаўся 
да чорцікаў.

Першы этап рэканструкцыі завяршыўся. Яшчэ абяцаюць 
аднавіць зімовы сад і парк з фантанамі. У планах адкрыць 
некалькі гасцінічных нумароў і рэстаран. Па вопыце Нясві-
жа і Мірскага замка мяркуюць, што папулярнай паслугай 
стане выязная рэгістрацыя маладажонаў з касцюмаваным 
балем і фотасесіяй.

* * *
Пуслоўскія — дваранскі род Рэчы Паспалітай і Ра-

сійскай імперыі. Войцех Пуслоўскі — бацька Вандаліна, 
прамыслоўца, прадвадзіцель дваранства Слонімскага 
павета. Валодаў мястэчкам Косава ды іншымі земля-
мі на Брэстчыне. Да нашых дзён захаваліся Косаўскі 
палац, спіртзавод і брама (парадны ўезд) у вёсцы Пяскі 
Бярозаўскага раёна, касцёлы і капліцы. Менавіта на ма-
нуфактурах Пуслоўскіх упершыню ў Расійскай імперыі 
была выкарыстана паравая машына.

Герман Маскаленка 

Граф Вандалін Пуслоўскі, распачаўшы ў далё-
кім 1838 годзе будаваць у косава палац, выра-
 шыў пераўзысці рэзідэнцыі Радзівілаў, Сапег ды 
іншых магнатаў Рэчы Паспалітай.

Які ж замак без легенд? Гавораць, па начах па-
лац ахоўваў леў. Звер жыў у зімовым садзе. Мяс-
цовыя жыхары абыходзілі ўладанні графа бокам 
нават днём. На ўсялякі выпадак.

Ёсць гісторыя і пра падземны ход. Сцвяр-
джаюць, што ён злучаў косаўскі замак і Ружанскі 
палац Сапег, да якога — больш за дваццаць кіла-
метраў. Маўляў, па ім нават карэта магла прае-
 хаць. Зрэшты, пакуль ход не знайшлі.

Ёсць у замку нават свой прывід — прывід 
графіні Пуслоўскай. Яна была незадаволеная бе-
сталковымі паводзінамі сына Лявона, які ў рэшце 
рэшт прайграў палац у карты. Гавораць, нецвяро-
зым або моцна развязаным гасцям замка бачыц-
ца прывід Чорнай дамы.

У гады Першай сусветнай вайны палац раз-
рабавалі. Знікла калекцыя каштоўных рукапісаў, 
каля дзесяці тысяч рэдкіх кніг, карціны, габеле-
ны, амаль уся абстаноўка. Пасля рэвалюцыі ў 
замку размясцілі сельскагаспадарчую школу. У 
1944 годзе партызаны здзейснілі налёт на нямец-
кі гарнізон, які там кватараваў. Адбыўся пажар, 
згарэлі перакрыцці, абваліўся дах.











Першапачаткова замак упрыгожвалі дванаццаць вежаў 
у 365 зубцоў — такі вось каменны каляндар. Цэнтральныя 
бастыёны значна большыя і мацнейшыя за астатнія. Яны 

сімвалізуюць цёплыя і хлебныя месяцы — май, 
чэрвень, ліпень, жнівень. Усяго ў палацы 132 залы. 

Прычым, па задумцы архітэктара, як мінімум 
два дні на год сонца павінна бываць у кожнай 
з іх і паспець асвяціць усе яе куткі. 
У гэты час, па легендзе, ладзілі 
свята менавіта гэтай залы: 
упрыгожвалі, давалі балі.
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самабытны край  
з унікальным  
навакОллем,

Альбо ПЯць Прычын  
нАВеДАць МЯДзел

Гэты горад — непадалёк ад знакамітага возера Нарач — 
вядомы яшчэ з чатырнаццатага стагоддзя. У 1324 годзе яго 
крэпасць штурмавалі тэўтонскія рыцары, але ўзяць цвярдыню 
так і не змаглі.

Знайсці залатога ідала
Разбурыць замак удалося толькі 

праз чатыры стагоддзі шведам падчас 
Паўночнай вайны. Руіны дагэтуль за-
хоўваюць мноства загадак. Археолагі 
знайшлі падмурак крэпасці з палацам 
і трыма вежамі. Па легендзе, тут захоў-
ваўся вялізны залаты ідал з вачамі з 
каштоўных камянёў і ледзь не з кулак, 
які і ахоўваў цытадэль ад непрыяцеляў. 
Многія вераць, што каштоўная статуя 
дагэтуль недзе ў падзямеллях замка, і 
прыязджаюць на пошукі.

Мядзельшчына — увасабленне і 
старажытнай, і найноўшай гісторыі 

краіны. Другі пункт прыцягнення ту-
рыстаў у гэтыя месцы адносіцца ўжо 
да сімвалаў сучаснай Беларусі. У агра-
сядзібу “Наносы-Наваселле” едуць 
адусюль паглядзець на дзеючы ста-
ражытны вятрак, а таксама ўнікальны 
музей самавараў. Многія з тамтэйшых 
меднабокіх экспанатаў — героі фільмаў 
і пераможцы разнастайных выстаў у 
Расіі, Беларусі ды іншых краінах.

Пачуць легенду 
пра Нару

Беларусь нездарма называюць “Сі-
нявокай”. Самы буйны брыльянт у се-
рабрыстым россыпе азёраў і рэк знахо-

дзіцца ў Мядзельскім раёне. Гэта возера 
Нарач, спадчына ледніковага перыяду.

Паданне гаворыць, што даўным-
даўно тут жыў ляснік з прыгажуняй 
дачкой Нарай. Кахала яна смелага і 
моцнага юнака. Аднойчы ён падарыў 
ёй люстэрка і сказаў: “Беражы яго, 
яно чароўнае, з крынічных пясчынак. 
У ім ты ўбачыш свой лёс”. Паглядзе-
лася дзяўчына і нічога не зразумела: 
убачыла толькі возера ды чайку, якая 
лунала над хвалямі...

Аднойчы мясцовы князь задумаў 
ажаніцца і загадаў слугам схапіць 
прыгажуню. Закаханыя ўцяклі. Юнак 
схаваў Нару і адвёў пагоню за сабою, 
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гэтую экзатычную рыбу на Нарачы 
забаронена, але паспрабаваць яго 
можна. Пальчыкі абліжаш!

Разгадаць таямніцу 
Мёртвага возера

У Ізраілі ёсць Мёртвае мора, а 
непадалёк ад Мядзела ў прыродным 
комплексе “Блакітныя азёры” на-
цыянальнага парку “Нарачанскі” — 
Мёртвае возера. Самае загадкавае ў 
Беларусі. Мясцовыя жыхары заўсёды 
абыходзілі яго бокам. Гаварылі, што 
ў чорным вадаёме і па берагах жыве 
нячыстая сіла — вадзянікі, русалкі, 
ведзьмы і лесуны. Рыба ў ім зроду не 
вадзілася, на паверхні ніякай раслін-
насці — таму і “мёртвае”. Навукоўцы 
знайшлі разгадку. Жыццю тут не дае 
развіцца вялікае воблака серавадаро-
ду, якое ляжыць на дне возера.

Зрэшты, у прыродным комплексе 
не адзін унікальны вадаём — дзясяткі, 
у кожнага з якіх свой колер вады — ад 
ярка-блакітнага да чорнага. Населеных 
пунктаў тут амаль няма, таму засталася 
чыстая прыродная прыгажосць! Высо-

але так і не вярнуўся. Даведаўшыся, 
што ён загінуў, дзяўчына ў роспачы 
выпусціла люстэрка. Там, дзе ўпалі 
серабрыстыя асколкі, заблішчэлі азё-
ры. Самае вялікае — гэта Нарач. А 
дзяўчына ператварылася ў чайку, якая 
дагэтуль кружыць над вадой і кліча 
каханага.

Паспытаць 
вэнджанага вугра

Нарачанскія берагі быццам ство-
раныя для адпачынку. Да Вялікай 
Айчыннай гэта быў курорт для знаці 
з Варшавы і Вільнюса. 

Пасля вайны сталі з’яўляцца са-
наторыі і дамы адпачынку. Сёння на 
Нарачы іх дзясяткі. Круглы год пра-
паноўваюць самае сучаснае лячэнне, 
рэабілітацыю і проста адпачынак на 
любы густ і кашалёк. Самыя вядомыя 
— “Белая Русь”, “Нарач”, “Сосны”, 
“Прыазёрны”, “Спадарожнік”.

Акрамя таго, Мядзельскі край 
— рай для рыбаловаў, паляўнічых і 
гурманаў. Асаблівай цікавасцю кары-
стаецца вядомы мясцовы далікатэс 
— вэнджаны вугор. Хоць рыбалка на 

кія ўзгоркі, запаведныя лясы і мноства 
прыгожых рэк і лясных ручаёў.

Даследаваць доты 
Першай сусветнай

На берагах легендарных мядзель-
скіх азёраў было шмат бітваў з няпро-
шанымі гасцямі: мангола-татарамі, 
шведамі, французамі, немцамі. Адна 
з самых кровапралітных адбылася 
ў Першую сусветную вайну. Тады 
Мядзельшчыну акупавала Германія. 
А ў сакавіку 1916 года менавіта тут 
пачалося наступленне рускіх вой-
скаў, вядомае як “Нарачанская апе-
рацыя”. Расія спрабавала дапамагчы 
французам, якія сыходзілі крывёю 
пад Вердэнам. Аднак немцы пусцілі 
атру тныя газы, і наст упленне на 
нарачанскіх берагах захлынулася. 
За дзесяць дзён баёў палегла каля 
васьмідзесяці тысяч рускіх салдат і 
каля сарака тысяч нямецкіх. Знатакі 
ваеннай гісторыі асабліва любяць 
тут адзін квэст — залезці ва ўсе бе-
тонныя доты, якіх засталося нямала 
з тых часоў.

Нарачанскія берагі быццам 
створаныя для адпачынку. 

Акрамя таго, Мядзельскі 
край — рай для 

рыбаловаў, паляўнічых 
і гурманаў
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Падзея,  
якую чакаюць 

На лёдзе мінскай “Чыжоўка-Арэны” 
прайшоў традыцыйны, чатырнаццаты 
па ліку Калядны турнір аматараў хакея 

на прыз Прэзідэнта Беларусі 

 Б
ыла ў цяперашніх спаборніцтваў і свая “ра-
зыначка”. Менавіта на яе, выступаючы на 
цырымоніі адкрыцця, звярнуў увагу Прэзі-
дэнт Аляксандр Лукашэнка: “Сапраўдным 
падарункам для ўсіх стала сумеснае правя-
 дзенне Каляднага турніру і рэспубліканскіх 
спаборніцтваў “Залатая шайба”. Для юных 
аматараў хакея гэта двайное свята. Яны 

змогуць праявіць тут свае лепшыя спартыўныя якасці і 
волю да перамогі, а таксама атрымаць задавальненне ад 
майстэрства спрактыкаваных хакеістаў. Калядны турнір у 
Мінску штогод збірае нашых добрых сяброў. Асабліва мы 
вітаем каманду Кітайскай Народнай Рэспублікі, якая ўпер-
шыню прымае ўдзел у турніры”.

Так, амаль адначасова з гульнямі Каляднага турніру 
свае сустрэчы пачалі і юныя хакеісты. Аб’ядноўваючы 
спаборніцтвы зорных ветэранаў з матчамі дзіцячага тур-
ніру “Залатая шайба”, арганізатары мелі адразу некалькі 
мэт. Па-першае, падобны сімбіёз — выдатная магчымасць 
правесці хакейны фестываль у рэжыме нон-стоп, а заадно 
падарыць дзятве з рэгіёнаў магчымасць ужывую ўбачыць 
на лёдзе сапраўдных хакейных зорак. Адначасова новы 
фармат спаборніцтваў даў магымасць па максімуме на-
грузіць усе службы спартыўнага комплексу, якому ўжо 
зусім хутка прымаць Еўрапейскія гульні і матчы чэмпі-
янату свету па хакеі. 

Спорт — вялікая дыпламатыя. Аматарскі спорт 
— не выключэнне. З першых дзён правядзення Ка-
ляднага турніру, які тайна называюць чэмпіянатам 

свету сярод непрафесійных каманд, фармат дзейства, 
што адбываецца ў Мінску, рэдка абмяжоўваецца гуль-

нямі. У складах зборных, якія прыязджаюць у Беларусь, 
хапае не толькі ў нядаўнім мінулым вядомых гульцоў, для 
якіх Калядны турнір — выдатная магчымасць сустрэцца з 
ранейшымі “баявымі таварышамі”, але і спартыўных кіраў-
нікоў. Для гасцей арганізуюць сустрэчы і экскурсіі, з імі 
наладжваюць адносіны, якія кладуцца чарговай цаглінкай 
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у скрупулёзна ўзводзімы аўтарытэт беларускага хакея на 
міжнародным узроўні. Хто ведае, быць можа, цёплы прыём 
у Мінску адыграў не апошнюю ролю ў тым, што ў 2021 годзе 
Беларусь у другі раз за апошнія 8 гадоў прыме матчы чэмпі-
янату свету. Хапала цікавых гасцей і ў цяперашняй заяўцы. 
У складзе дэлегацыі Балкан, напрыклад, шасцёра кіраўнікоў 
хакейных ведамстваў. Нехта, як кіраўнік славенскай федэ-
рацыі Матыяш Раковец, на лёд не выходзіў, абмежаваўшыся 
афіцыйнай часткай. Кіраўнікі ізраільскага і балгарскага 
хакея — Яўген Гусін і Марцін Міланаў — самі ўзялі ў рукі 
клюшкі. Члены камісіі IIHF па развіцці Петэр Пржыза і 
Аку Ніемінен прыляцелі ў Мінск для правядзення семінара. 
Найбольшую ж інтрыгу ў дзейства ўносіла каманда Кітая. 

Незвычайныя каманды ў гісторыі Каляднага турніру 
ўжо былі. Яшчэ нядаўна, падаецца, балельшчыкі са здзіў-
леннем віталі на лёдзе прадстаўнікоў Аб’яднаных Арабскіх 
Эміратаў, якія ў мінулым студзені ўмудрыліся павезці з 
Мінска бронзу. Кітайскі хакей яшчэ гадоў пяць назад такса-
ма адносіўся да разраду экзотыкі. Сёння ўсё куды сур’ёзней. 
Атрымаўшы права правесці ў Пекіне зімовую Алімпіяду, у 
Паднябеснай распрацавалі цэлую дзяржаўную праграму 
развіцця хакея. Вынікам ужо стала з’яўленне прафесійнага 
хакейнага клуба ў КХЛ.  Дарэчы, па запрашэнні кітайскага 
боку ў Мінск прыбыў знакаміты канадскі форвард Філ 
Эспазіта. У далёкім 1972 годзе ён праславіўся па 
абодва бакі акіяна, стаўшы лепшым бамбардзі-
рам легендарнай суперсерыі СССР — Канада. 
Эспазіта двойчы выйграваў Кубак Стэнлі. У 
хакеі і пра хакей ён ведае ўсё, але мінскі 
турнір нават яго па-добраму здзівіў.

А ў фінале турніру каманда Прэзі-
дэнта сустрэлася з расійскімі хакеістамі 
і ўпэўнена перамагла — 6:1. Бронза-
выя ўзнагароды дасталіся чэхам. Але 
галоўныя вынікі значна шырэйшыя, 
чым лічбы на табло або статыстыка ў 
пратаколах.

Пытанне пра мэту, з якой у нядаўнім мінулым вядо-
мыя хакеісты і проста аматары спорту выходзяць на лёд, 
удзельнікам калядных матчаў задаюць з зайздросным па-
стаянствам. Аднак, каб зразумець сутнасць падзей, трэба 
глядзець не толькі на пляцоўку, але і вакол яе. Напрыклад, 
прагуляцца каля спартыўнага комплексу, які прымаў гэтым 
разам усе матчы турніру. Складана сказаць, ці стаў пры-
 чынай Калядны турнір, які пераехаў пад адзін дах, або арга-
нізатары паступова напрацоўваюць досвед напярэдадні бу-
дучых Еўрапейскіх гульняў і чэмпіянату свету па хакеі, але 
насычанасці забаўляльнай праграмы маглі б пазайздросціць 
многія з топ-турніраў, якія праходзілі ў Беларусі. Зрэшты, на 
лёдзе таксама было на што паглядзець.

Спартыўная сучаснасць і недалёкае мінулае было прад-
стаўлена на галоўнай пляцоўцы лядовай арэны. Знакамі-
тых гасцей сярод удзельнікаў спаборніцтваў хапала ва ўсе 
гады, і гэты не стаў выключэннем. Даволі сур’ёзны ўзро-
вень гульні паказвалі нават дэбютанты — зборная Кітая. 
Да медалёў яны, праўда, не дабраліся, але затое заручыліся 
падтрымкай на перспектыву. 

Аляксей Фядосаў

Прадстаўнікі 
Каляднага турніру прыня-

лі ўдзел у традыцыйнай дабрачыннай 
акцыі. У мінулыя гады дапамогу ўжо атрымалі 

сем дзіцячых дамоў і школ-інтэрнатаў. Сёлета да іх да-
бавіўся мінскі дзіцячы дом № 5, які атрымаў і фінансавую 

дапамогу, і гару падарункаў. Паводле слоў дырэктара дзіцячага 
дома Тамары Лаўрухінай, такая ўвага аказалася вельмі дарэчы:

— У нас у школе многія займаюцца скалалажаннем і турызмам, 
марылі аб тым, каб у спартыўнай зале з’явіўся вяровачны гарадок 

са скаладромам. Цяпер дзякуючы Беларускай федэрацыі хакея і 
Прэзідэнцкаму спартыўнаму клубу іх мара ажыццявіцца. Але 
яшчэ больш важная магчымасць сустрэцца са спартсменамі, 

распытаць іх, паказаць, чаму навучыліся самі.
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З
усім нядаўна трапіў 
мне ў рукі штогоднік 
“Дзень паэзіі-1972”, які 
ўяўляе з сябе зборнік 
вершаў паэтаў розных 
пакаленняў. Пад ад-
ной вокладкай кнігі, 
што выйшла ў мінскім 

выдавецтве “Мастацкая літаратура”, 
сустрэліся Мікола Арочка, Іван Ара-
бейка, Раіса Баравікова, Марына Бар-

сток, Пятрусь Броўка, Канстанцыя 
Буйло, Зіновій Вагер, Анатоль Вера-
бей, Барыс Ганкін, Людміла Ганчарова, 
Віктар Гардзей, Ніл Гілевіч, Анатоль 
Грачанікаў, Леанід Дайнека, Таццяна 
Дзмітрусёва, Мар’ян Дукса, Людміла 
Забалоцкая, Алесь Звонак, Васіль Зу-
ёнак, Артур Вольскі, Кастусь Ільюш-
чыц, Вольга Іпатава, Казімір Камей-
ша, Галіна Каржанеўская, Уладзімір 
Караткевіч, Галіна Карпава... Першая 

кніга Канстанцыі Буйло выйшла ў 
1914 годзе, у іншых аўтараў вершы ў 
паэтычным штогодніку сталі адной 
з першых або першай публікацыяй. 
Поруч з беларускамоўнымі паэтамі ў 
“Дні паэзіі-1972” выступілі і літарата-
ры, якія пісалі на рускай мове: Эдуард 
Каспяровіч, Пётр Касьяненка, Навум 
Кіслік, Ігар Малашкаў, Васіль Пак, Ле-
анід Рашкоўскі, Юрый Саковіч, Давід 
Сімановіч... 

туркменскія 
старОнкі  
Ў іХ лёсе

У 1946-м у Ашхабадзе жыў празаік Барыс Мікуліч, падчас Вялікай Айчыннай непадалёк ад сталіцы  
нёс салдацкую службу паэт і празаік Аркадзь Марціновіч. У Ашхабадзе нарадзілася любоў Турбіна.  
Як паэтка яна рэалізавалася ў Беларусі, хоць і піша на рускай мове. А яшчэ “свая Туркменія” ёсць  
у лёсе Міхаіла Карпенкі, любові Філімонавай, Мікалая Калінковіча, Васіля Ткачова. Гасцявалі  
ў туркменскім краі Алег лойка, Рыгор Барадулін, Алесь Жук, Алесь Емяльянаў...  
З Туркменістанам звязаны лёс многіх беларускіх пісьменнікаў.
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Не трэба забываць, што 1972-гі 
год — юбілейны для савецкай краіны: 
споўнілася 50 гадоў з часу ўтварэння 
СССР. Укладальнік, рэдкалегія, вы-
давецтва прынялі рашэнне ў сувязі з 
гэтым наступнае: прадставіць у пе-
 ракладзе на беларускую мову вершы 
паэтаў кожнай з савецкіх рэспублік. 
З Туркменістанам чытач пазнаёміўся 
праз паэта Кара Сейтліева. Юрась 
Свірка пераклаў яго верш “Гастэла”, 
прысвечаны легендарнаму лётчыку-
беларусу.

Але дзевяць сейтліеўскіх строф 
— гэта не адзіныя “туркменскія” ста-
ронкі беларускага “Дня паэзіі-1972”. З 
вершам “Туркмения” ў штогодніку вы-
ступае Браніслаў Спрынчан. “Рассвет, 
и свежесть рощицы,/ И переливы нив/ 
Искусные ковровщицы \ Сплели в один 
мотив”, — так пачынаецца “паэтычная 
справаздача” Браніслава Пятровіча 
пра падарожжа ў Туркменістан.

...Так здарылася, што з Браніславам 
Спрынчанам мы сустракаліся не вельмі 
часта. Гэта і зразумела. З розных пака-
ленняў. Браніслаў Пятровіч нарадзіўся 
ў 1928-м... Я — у 1964-м... Але ў 1990-
2009, амаль да самай трагічнай смерці 
паэта, усё ж сустракаўся з Браніславам 
Пятровічам, не аднойчы размаўляў з 
ім. Ёсць у мяне і яго кніга з аўтогра-
фам. Але вось пра Туркменістан неяк 
не пагаварылі. А штогоднік “Дзень па-
эзіі-1972” трапіў да мяне ў рукі не так 
даўно. Ужо пасля смерці паэта. 

Пра сваю цікавасць да “туркмен-
скага” верша Браніслава Пятровіча я 
расказаў яго сыну — Вадзіму Спрын-
чану. Ён працаваў тады рэдактарам 
аддзела паэзіі часопіса “Полымя”. Піша 
на рускай і беларускай мовах....

— Так, бацька быў у Туркменістане, 
— адразу ўспомніў Вадзім Браніслава-
віч. І прынёс мне ў падарунак дзве кнігі 
вершаў бацькі — “Ясень” (Мінск, 1973) 
і “Свет любви: Избранное” (Мінск, 
1988). Адкрываю “Ясень”, вокладку 
для якой, застаўкі на асобных старон-
ках выканалі выдатныя беларускія 
кніжныя графікі Уладзімір і Міхаіл 
Басалыгі. Але вось ужо ў кнізе “Ясень”, 
якая выйшла праз год пасля “Дня па-
эзіі-1972”, верш называецца інакш — 
“Туркмении”, аўтар тым самым не про-
ста расказвае пра адкрыццё невядомай 
яму дагэтуль старонкі, а звяртаецца да 
Туркменіі, дзеліцца сваімі ўражаннямі 
адрасна. Твор напісаны ў 1971 годзе, па 
свежых слядах ад паездкі.

Але ў “Ясене” —  тры “туркменскія” 
вершы. Акрамя “Туркмении” — яшчэ 
і “Река жизни”, “Захмет”. Чытаючы 
творы Браніслава Спрынчана, успа-
мінаю паэзію Уладзіміра Лугаўскога, 
Мікалая Ціханава, іх вершы, прысве-
чаныя Туркменістану. Рускія паэты 
адкрывалі Усход у 1930-я... Браніслаў 
Спрынчан таксама па-свойму робіць 
адкрыцці. Іх змест быў прывязаны да 
ўсведамлення галоўных каштоўнас-
цяў акаляючай паэта рэчаіснасці, а 
фундаментам жыццёвага ўладкаван-
ня і тады, і цяпер з’яўляецца праца, 
стваральны пачатак. “Даже в желтой 
пустыне/ Каракумский канал/ Пере-
плесками сини/ Глухоту доконал./ 
Ивы/ слева и справа./ Воздух мя-
гок и свеж. / Обозначили 
т р а вы/  Жизни новый 
рубеж”, — гэта з верша  
“Река жизни”.

Любыя паралелі ў ма-
стацкай справе недарэчныя. 
Але я ізноў задумаўся пра Лу-
гаўскога (дарэчы, у Браніслава 
Спрынчана ёсць выдатны верш 
“У скалы Владимира Луговского 
в Ялте”, напісаны ў 1966 годзе). 
Лірычная эпапея рускага паэта 
“Большевикам пустыни и весны” 
(а ёсць у яе і іншая назва — “Пу-
стыня и весна”), відаць, і для Брані-
слава Спрынчана была пуцяводнай 
зоркай у адкрыцці Туркменістана.

Трэцім у падборцы з паездкі 1971 
года (усе тры вершы ўвайшлі і ў кнігу 
выбранага) стаў верш “Захмет”, які 
праслаўляе працу.

Крыху раскажу пра Браніслава 
Спрынчана. Нарадзіўся будучы паэт 
16 жніўня 1928 года ў вёсцы Каніж 
Кіраваградскай вобласці, ва Украіне. 
Скончыў Кіраваградскі машынабу-
даўнічы тэхнікум, працаваў на “Гом-
сельмашы” майстрам кавальскага 
цэха. Потым — у заводскай “шматты-
ражцы”. Завочна скончыў Літаратур-
ны інстытут імя М. Горкага. Пераехаў 
у Мінск. Доўгія гады быў рэдактарам 
аддзела паэзіі часопіса “Нёман”. Пер-
шы зборнік вершаў — “Над кручами 
Сожа” — выдаў у 1957 годзе. Затым 
былі іншыя кнігі: “В центральном 
пролёте”, “Ветер на откосах”, “Плав-
ка”, “Надежды нежные ростки”...

“Туркменскі цыкл” Браніслава 
Спрынчана надрукаваны таксама 
ў кнізе выбраных вершаў — “Свет 
любви” (Мінск, 1988 год). Прадмову 

да гэтага ёмістага тома напісаў выдат-
ны беларускі паэт, літаратуразнаўца 
Алег Лойка: “Увогуле маюць рацыю 
тыя крытыкі, якія гавораць, што паэ-
зія Б. Спрынчана глыбокімі каранямі 
ідзе ў беларускую нацыянальную 
глебу. Думаецца, што ў яго паэзіі, як 
і ў прозе Ч. Айтматава, нацыянальны 
пачатак стаў настолькі вызначаль-
ным, што моўная форма не магла яго 
затушаваць.

Браніслаў Спрынчан — выдатны 
перакладчык. Ён паспяхова перш за 
ўсё перакладаў сучасных беларускіх 
паэтаў, і гэтыя пераклады склалі 
анталогію беларускай савецкай па-
эзіі. Але, як гэта сёння відаць, пасля 
спрынчанаўскіх перакладаў паэтыч-

най спадчыны класіка беларускай 
паэзіі Максіма Багдановіча — праз 
пераклады сваіх сучаснікаў — ён ішоў 
да большага, да таго, што ўжо толькі 
адно магло скласці мэту жыцця асоб-
нага чалавека: Браніслаў Спрынчан 
несумненна стаў адным з лепшых 
перакладчыкаў Максіма Багдановіча.

Асабліва хочацца падкрэсліць 
яшчэ адно ў Браніславе Спрынчане, 
без чаго яго як паэта не было б, чаго ў 
яго вершах непасрэдна не разгледзець. 
Я маю на ўвазе яго незвычайную цягу 
да спасціжэння ўсяго прыгожага, 
што створана чалавекам у слове, яго 
зайздросную памяць на вершы самых 
розных паэтаў і яшчэ — развітое ў ім 
пачуццё гармоніі, формы слова...” Да 
апошніх дзён свайго жыцця Браніслаў 
Спрынчан жыў адчуваннем сапраўд-
най гармоніі, высокай мастацкай 
формы. Выдатна, што гэтае адчуван-
не звязана і з туркменскай тэмай у 
творчасці беларускага паэта, украін-
ца па нацыянальнасці і нараджэнні, 
літаратара, які пісаў па-руску.

Кастусь Ладуцька

Туркменская  
тэма ў творчасці 

беларускіх паэтаў, 
пісьменнікаў, 

літаратараў — 
з'ява адметная
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 П
рызнаюся,  т акога 
грандыёзнага гала-
канцэрта, фінал якога 
ўвянчаўся выбухам 
апладысментаў гле-
дачоў, на маёй памяці 
ў Вялікім яшчэ не 
было. Удзячная пу-

бліка, якая некалькі гадзін знаходзілася 
ў атмасферы радаснага ўздыму пачуц-
цяў, калі мозг настройваецца на ўзвы-

шаныя частоты, доўга не адпускала ўсіх 
удзельнікаў канцэрта, якія здзіўлялі яе 
віртуозным выкананнем. Хто з маіх 
калег пабываў там у той вечар, не мог 
не назіраць за прыхільнікамі опернага 
мастацтва. Прасветленыя, адухоўле-
ныя, усмешлівыя… Увогуле, цэлая гама 
пачуццяў адлюстроўвалася на іх тва-
рах, калі выканаўцы — сапрана, басы, 
барытоны або мецца-сапрана — пакло-
намі завяршалі свае выступленні. 

Новыя імёны
Рэспект кіраўніцтву тэатра на 

чале з Уладзімірам Грыдзюшкам, 
генеральным дырэктарам Вялікага 
тэатра, які запрасіў знакамітых ар-
тыстаў, чые галасы гучалі і гучаць 
на праслаўленых оперных сцэнах. 
І Міхаілу Панджавідзэ, галоўнаму 
рэжысёру, які, дарэчы, кіраваў паста-
ноўкай гала-канцэрта. 

каляды
Гала-канцэрт у Вялікім тэатры Беларусі з удзелам пераможцаў ІV Мінскага міжнароднага каляднага 
конкурсу вакалістаў, якім завяршыўся Мінскі міжнародны калядны оперны форум, восьмы па ліку, 
сабраў знакамітых выканаўцаў. Для знаўцаў опернага мастацтва спявалі зоркі сусветнай оперы  
з Беларусі, Расіі, Украіны, Грузіі, Арменіі, Казахстана, Азербайджана, Малдовы, літвы, Эстоніі, 
Балгарыі, Францыі. І нават Мексікі і Канады.

гЭтыя чарОЎныя 
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Праграма была вялікая. Гучалі 
ўверцюры, рамансы, арыі, вядомыя 
нам і менш вядомыя, а таксама арыі 
з рэдкіх опер, якіх няма ў рэпертуа-
ры Вялікага. У заключным канцэрце 
ўдзельнічалі і лаўрэаты міжнародных 
конкурсаў, ужо добра знаёмыя мінскай 
публіцы па папярэдніх гадах. Гэта і 
Тыгран Аганян з Арменіі, Лаша Сесі-
ташвілі з Грузіі, Надзея Паўлава з Расіі 
ды іншыя. Вядома, для нас 21 снежня 
спявалі і пераможцы міжнароднага 
каляднага конкурсу вакалістаў. Бас 
з Арменіі Саргіс Бажбеук-Мелікян, 
які атрымаў Гран-пры IV Мінскага 
міжнароднага Каляднага опернага 
конкурсу, выканаў арыю Млынара з 
оперы “Русалка”. Дарэчы, за галоўны 
прыз конкурсу, які ўжо чацвёрты раз 
праводзіўся напярэдадні Калядаў, 
змагаліся 111 выканаўцаў з 16 краін. 
Удзельнічалі ўладальнікі ўсіх тыпаў га-
ласоў. Сем дзён, як піша часопіс “Пар-
тэр”, у рэжыме нон-стоп міжнароднае 
журы ў складзе васямнаццаці прафе-
сіяналаў у галіне опернага і музычнага 
мастацтва ацэньвалі прэтэндэнтаў 
на перамогу. Два этапы конкурснага 
адбору праходзілі пад акампанемент 
фартэпіяна, а трэці ў суправаджэнні 
аркестра і пры падтрымцы вядучых 
майстроў Вялікага тэатра. Да другога 
тура прыйшлі 30 чалавек, а ў фінале 
аказаліся 10 выканаўцаў. 

Традыцыйна больш за ўсё ўдзель-
нікаў было з Беларусі, Расіі і Украіны. 
Акрамя таго, у конкурсе прынялі ўдзел 
спевакі з Грузіі, Казахстана, Арменіі, 
Ізраіля, ЗША, Германіі, Канады, Мал-
довы, Латвіі, Кітая, Азербайджана, 
Францыі, Эстоніі.

Некалькі слоў і пра іншых пера-
можцаў. Іх імёны сталі вядомыя 20 
снежня ў 23.30 толькі пасля трэцяга 
аддзялення гала-канцэрта фіналістаў 
конкурсу “Новыя галасы сусветнай 
оперы”. У ім, акрамя дзесяці лаўрэа-
таў, спявалі і зоркі беларускай оперы. 
Прыемна было бачыць і чуць прызна-
ных майстроў Вялікага, скажам, таго 
ж Станіслава Трыфанава, заслужанага 
артыста Беларусі, у пары з фіналісткай 
конкурсу Маргарытай Ляўчук, ула-
дальніцай лірычнага сапрана, у сцэне 
і дуэце Віялеты і Жэрмона з оперы 
“Травіята”. Ляўчук, дарэчы, атрымала 
заахвочвальную прэмію і прыз глядац-
кіх сімпатый. І яшчэ Трыфанаў спяваў з 
францужанкай Элен Карпанцье, якую, 
як і Ляўчук, узнагародзілі заахвоч-

вальнай прэміяй. Выступіў ён і ў ду-
эце з фіналістам конкурсу, паўтаруся, 
пераможцам Саргісам Бажбеук-Мелі-
кянам, які выканаў арыю хана Канчака 
з оперы “Князь Ігар”. На той момант 
мы яшчэ не ведалі, што галоўны прыз 
выйграе гэты каларытны госць з Арме-
ніі, а маглі толькі шчыра жадаць, каб 
ён дастаўся менавіта Саргісу: настоль-
кі выключным і праніклівым басам ён 
валодае. Не памылюся, калі скажу, што 
зала замірала, калі спявак браў нізкія 
ноты. 

Дапамагаў Трыфанаў і беларусцы 
Марыі Галкінай у сцэне і дуэце Леано-
ры і Графа ды Луна з оперы “Трубадур”. 
Марыя Галкіна і Ксенія Бахрытдзінава з 
Украіны падзялілі паміж сабою другую 
прэмію. Відаць, сцэна пісьма Таццяны 
з оперы “Яўгеній Анегін”, якую палка 
выканала Ксенія, так уразіла аўтары-
тэтнае журы, што абысці ўзнагародай 
яе не змаглі і вырашылі адзначыць гэ-
тую маладую спявачку. Як сказаў нам 
Уладзімір Грыдзюшка, якога мы пасля 
канцэрта сустрэлі ў фае, такога яшчэ 
ў гісторыі конкурсаў не было, каб да-
вялося дзяліць узнагароды: ужо вельмі 
моцныя былі артысты, якія набралі 
аднолькава высокія балы. 

Трэцяе месца дасталася любімцу 
нашай публікі беларускаму тэнару 
Аляксандру Гелаху і барытону Кан-
станціну Сучкову з Расіі. Гелах высту-
піў у сцэне і дуэце Мімі і Рудольфа з 
оперы “Багема” ў пары з Таццянай Гаў-
рылавай, прызнаным майстрам бела-
рускай опернай сцэны. Яна ж спявала 

і з Сучковым у дуэце Разіны і Фігара з 
оперы “Севільскі цырульнік”. 

Лаўрэатам першай прэміі стаў 
уладальнік барытону Сяргей Кайдалаў 
з Расіі. Ён выканаў партыю Анегіна ў 
заключнай сцэне Таццяны і Анегіна з 
оперы “Яўгеній Анегін”. 

Маскі форуму
Конкурс маладых вакалістаў, як і 

Калядны форум, — штогадовае свое-
асаблівае віншаванне тэатра з Новым 
годам і Калядамі. Ці задаволены Ула-
дзімір Грыдзюшка тым, як прайшлі гэ-
тыя два святы? Бясспрэчна, прызнаўся 
нам генеральны дырэктар. 

— Шчыра спадзяюся, што мы 
змаглі парадаваць нашых гледачоў. Я 
шчаслівы, што яны атрымалі асалоду 
не толькі ад безумоўнага вакальнага 
таленту беларускіх артыстаў, але і ад 
галасоў прызнаных сусветных зорак 
на Гала-канцэрце зорак сусветнай опе-
ры. Што датычыцца Мінскага форуму, 
то адзначу: ён вырас да маштабнага 
культурнага праекта, трывала зацвер-
дзіўся ў шэрагу значных культурных 
падзей краіны і набыў міжнародную 
вядомасць і прызнанне. Бо Калядны 
форум — гэта грандыёзнае свята 
Оперы, вынік дасягненняў класічнага 
музычна-тэатральнага мастацтва за 
мінулы год.

Дарэчы, першым спектаклем фо-
руму быў прэм’ерны спектакль “Ча-
роўная флейта” Вольфанга Амадэя 
Моцарта. Гэтую маштабную оперу 
з элементамі фэнтэзі стварыла між-
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народная каманда на чале з рэжысё-
рам-пастаноўшчыкам, прафесарам 
Хансам-Іахімам Фраем. Вось як ён 
выказаўся ў інтэрв’ю “Партэру”: “Мы 
зрабілі спектакль, дзе не прасочваюц-
ца якія-небудзь канкрэтныя часавыя 
межы. Пастараліся злучыць некалькі 
эпох і стварыць адцягнены гістарыч-
ны перыяд так, як прынята ў творах 
стылю фэнтэзі, дзе часта змешана 
гісторыя Сярэднявечча, каменнага 
веку, Рэнесансу, прасочваюцца нават 
элементы футурызму”. У выніку атры-
малася казка, дзе чараўніцтва і фанта-
зія ідуць поплеч. 

Партыю Царыцы ночы спявала 
Надзея Кучар, адзіная беларуская пе-
раможца прэстыжнага міжнароднага 
конкурсу спевакоў “Бі-бі-сі” ў Кар-
дыфе “Спявак свету”, двойчы лаўрэат 
Нацыянальнай тэатральнай прэміі 
“Залатая маска” (інтэрв’ю з ёю чытай-
це ў нумары — Аўт.) 

Надзея — ураджэнка Мінска. У 
Мінску жывуць яе родныя і блізкія. 
Таму яна, як прызналася на прэс-
канферэнцыі з журналістамі, заўсёды 
рада спяваць для беларускай публікі. 
Як і многія іншыя выканаўцы, Надзея 
лічыць нашага гледача на дзіва ўдзяч-
ным. Так яно і ёсць, пра што я неадна-
разова ўжо згадвала ў сваіх артыку-
лах. Характэрная якасць беларускай 
публікі — непадробная цікавасць да 
опернага жанру. І нават калі нешта ёй 
не даспадобы, яна нязменна праявіць 
тактоўнасць і не пакіне выканаўцаў без 
шчодрых апладысментаў. І гэта лёгка 
вытлумачальна. Таму што ёсць у бе-

ларускім характары, акрамя талерант-
насці, яшчэ адна, па-мойму, выдатная 
якасць — павага да чужой працы. 
Надзею Кучар сустракалі і праводзілі 
як родную — бурнымі апладысмента-
мі. Зрэшты, і іншыя спектаклі форуму 
прайшлі з авацыямі. 

Убачылі мы і “Кармэн” Жоржа 
Бізэ — пастаноўку Падляскай оперы і 
філармоніі з польскага Беластока, якая 
ўпершыню гастралявала ў Беларусі. 
Традыцыйныя яркія іспанскія сукенкі 
жанчын і працоўныя робы мужчын, 
яркія шалікі на фоне асляпляльна 
чырвонай сцэны і ваенны джып, каля 
якога ці то адпачываюць, ці то су-

муюць салдаты ў штанах колеру хакі 
і чорных майках… Гэтая опера раз-
бурыла ўяўленне аб класічнай оперы: 
такой “Кармэн” нашы гледачы яшчэ 
не бачылі. Тэатральныя крытыкі гаво-
раць пра гэтую оперу як пра сучасную, 
арыгінальную і неадназначную. У ролі 
Кармэн спявала наша непераўзыдзеная 
прыма — Аксана Волкава. Па задумцы 
рэжысёра-пастаноўшчыка Беаты-Рэдо 
Добер, Кармэн хоць і дэманструе сябе 
агрэсіўнай, на самай справе натура, 
якая тонка адчувае, у некаторыя мо-
манты нават слабая, якая мае патрэбу 
ў абароне. Бясспрэчна, Аксана — спя-
вачка ўнікальная, яе мецца-сапрана 
зачароўвае. Акрамя таго, яна выдатная 
актрыса, для якой важная псіхалагіч-
ная нюансіроўка характару. Дарэчы, 
роля Кармэн — адна з яе любімых. 
Паводле слоў Аксаны, нягледзячы на 
тое, што яна спявала партыю Кармэн 
у 14 краінах свету, у гэтай ролі можна, 
працягваючы тварыць, быць рознай, 
прыўносіць нешта новае… 

У гангстарскай драме “Сельскі го-
нар” П’етра Масканьі (прэм’ера міну-
лага сезона ў пастаноўцы Міхаіла Пан-
джавідзэ) спяваў заслужаны артыст 
Расіі з Марыінінскага тэатра Ахмет 
Агадзі, жаданы госць Вялікага тэатра 
і любімец беларускай публікі.

У “Травіяце” Джузэпэ Вердзі, яшчэ 
адным спектаклі форуму (пастаноўка 
латвійскага рэжысёра Андрэйса Жа-
гарса), у ролі Віялеты раскрывала свой 
яркі талент Надзея Паўлава. У мінулым 
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тэатральным сезоне яна ўвайшла ў лік 
запрошаных салістаў Вялікага тэатра 
Беларусі. 

Вось як адазвалася пра Паўлаву 
Улькяр Аліева, музычны і тэатральны 
крытык з Азербайджана, часты госць 
на міжнародных форумах.

— Нягледзячы на тое, што фінал 
оперы даволі трагічны, публіка заста-
лася спектаклем цалкам задаволена, 
яшчэ раз пераконваючыся, наколькі 
кароткае і кволае чалавечае жыццё, а 
любоў — самае галоўнае, што існуе ў 
кароткім прамежку часу паміж нара-
джэннем і смерцю… Расійскае сапрана 
Надзея Паўлава пакарыла беларускую 
публіку і аўтара гэтых радкоў яшчэ два 
гады назад, па праву заваяваўшы Гран-
пры Міжнароднага конкурсу вакалі-
стаў у Мінску. Голас цудоўны — пла-
стычны, палётны, усёпранікальны, з 
вытанчанай пеўчай лініяй і градацыяй 
найтанчэйшых дынамічных адценняў 
— як мага лепш падыходзіць да партыі 
Віялеты, якая прадугледжвае акрамя 
віртуознай тэхнікі, яшчэ і ўменне спя-
ваць драматычна…  Голас, як і акцёр-
скае выкананне Паўлавай, нібы бутон, 
раскрываецца паступова. І як толькі ён 
поўнасцю раскрываецца, глядач будзе 
сачыць за выканаўцай неадрыўна, па-
кораны рэдкім сплавам выдатнага па 
тэхніцы і натуральнага, як дыханне, 
голасавядзення. Умоўнасць опернага 
дзейства выпараецца і застаецца па-
дуладная толькі музыцы пульсацыя 
аголенага чалавечага сэрца, якое памі-

рае. Што датычыцца Юрыя Гарадзец-
кага-Альфрэда, то той дэманстраваў 
шчодрасць вакальную і душэўную: 
зачароўваў мяккім, камфортным для 
слухацкага ўспрымання тэмбрам го-
ласу, празрыстасцю дыкцыі, багаццем 
адценняў. 

Што і гаварыць, лепш 
не скажаш пра галоўных 
герояў самай сенты-
ментальнай і цудоўнай 
оперы.

і грымнуў 
баль…

Калядныя святы 
ў Вялікім т эатры 
завяршыліся, вядома 
ж, пышным каляд-
ным балем, які ўжо 
дзявяты раз па тра-
дыцыі праводзіўся 
13 студзеня напя-
рэдадні старога Но-
вага года. Заўважу: 
яго святкаванне 
паводле юліянскага 
календара таксама 
папулярнае ў Бе-
ларусі. Год ад году 
баль становіцца 
ўсё больш насы-
чаным забавамі. 
Цяперашні  і 
зусім здзівіў 
г а с ц е й  і х 
мноствам Га-

лоўным пастаноўшчыкам балю быў 
Міхаіл Панджавідзэ, а дапамагала 
яму Кацярына Шымановіч, маладая 
мастачка са службы галоўнага мастака 
тэатра Аляксандра Касцючэнкі. Яшчэ 
за тыдзень апошнія жадаючыя трапіць 
на баль атакавалі касы Вялікага тэатра, 
а білеты актыўна пачалі раскупляцца, 
пачынаючы з восені. Гасцямі балю 
былі і мае калегі, якія, як і я, зразумела, 
падзяліліся ў СМІ сваімі ўражаннямі.  

Навагодні баль — гэта выдатная 
магчымасць апынуцца ў атмасферы  
мінулых стагоддзяў. Асабліва, калі 
прадумаць убор, адпаведны, скажам, 
модзе пачатку ХХ або ХІХ стагоддзяў. 
Для дам, як ужо было “абкатана” ў 
папярэднія гады, пажаданыя сукенкі 
да падлогі, для мужчын — смокінгі 
ці элегантныя касцюмы. Музычная 
праграма ашаламіла разнастайнасцю. 
Акрамя музыкі, на традыцыйным 
Рускім і Венскім балі гучала шмат і 
другіх танцавальных і забаўляльных 
твораў, класічных і сучасных. Мы 
слухалі і музыку Іспаніі ў выкананні 
гітарыстаў-віртуозаў, і струнны квар-
тэт “Серэнада”. Фатаграфаваліся ў фо-
тазоне “Ёлка” і даведваліся пра свой 
лёс у астролагаў, а таксама наведалі 

майстэрню вядомага бела-
рускага парфумера Улада 
Ракунова, дзе ўдыхалі ча-
роўныя водары. 

Пасля ўрачыстага ад-
крыцця паланэзам з оперы 
“Ноч перад Калядамі” Міка-

лая Рымскага-Корсакава 
пачаўся Рускі баль, на 
якім дэбютанты-пачат-
коўцы змаглі праявіць 
свае здольнасці да харэ-
аграфіі ў чатырох тан-
цах. Бо яны рыхтаваліся 
да балю загадзя, яшчэ з 
лістапада наведваючы 
ўрокі танцаў. Танца-
валі і карыфеі. А на 
Венскім балі пасля 

поўначы ў рытмах 
т а н ц а в а л ь н ы х 

мелодый маглі 
рухацца ўсе жа-
даючыя. І ўсё 
вакол зіхаце-
ла, іскрылася 

і радавала 
вока.

Валянціна 
Ждановіч 

 с  ВяТОчНЫ МАРАфОН

Спектакль  “Кармэн” у пастаноўцы Падляскай оперы і філармоніі
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з Парыжскім акцЭнтам

 Н
адзея Кучар, якая 
атрымала два гады 
таму званне “Спя-
вачка свету”, дала 
канцэрт у Белдзярж-
філармоніі. Гучала 
толькі французкая 
м у з ы к а ,  Н а д з е я 

проста купалася ў ёй і выглядала 
як сапраўдная мадэмуазель. Але не, 
яна наша, беларуска. У Мінску нара-
дзілася і вырасла, тут жа скончыла 
музычнае вучылішча. Праўда, у кан-

серваторыю паехала піцерскую, ды і 
служыць яна не ў нашым Вялікім, а ў 
Пермскім оперным. Хоць правільней 
сказаць, ды дзе яна толькі не спя-
вае! Вялікабрытанія, Швейцарыя, 
Чылі… Спявачка свету ўсё-такі. Але 
яе сапраўдны дом у Мінску, сюды яна 
вяртаецца не толькі, каб праведаць 
родных, але і парадаваць блізкую ёй 
публіку. Але канцэрт у Белдзяржфі-
лармоніі — першы сольны ў Мінску 
ў суправаджэнні аркестра. Білетаў 
было не дастаць.

— Надзея, а чаму менавіта фран-
цузкая музыка?

— Ідэя французкага рэпертуару 
зыходзіла ад народнага артыста Расіі 
Сяргея Стадлера, у канцы мінулага 
года мы далі з ім Калядны канцэрт у 
Александрынскім тэатры Санкт-Пе-
 цярбурга. 

— Не думалі зрабіць канцэрт ру-
скай музыкі, рамансаў?

— Я не люблю стандарт. Вельмі не 
люблю. Ніколі не іду на повадзе ў пу-
блікі. У мяне ёсць задачы, якія стаўлю 

“Спявачка свету” Надзея Кучар не прызнае стандартаў  
і не ідзе на повадзе ў публікі

Надзея Кучар вельмі цэніць беларускую публіку
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перад сабою, хачу несці гледачу нешта 
новае. Нельга варыцца ў адным соку 
— тады няма развіцця. Вядома, мож-
на зрабіць і канцэрт рускай музыкі, 
рамансаў. Я ўжо гэта рабіла і напэўна 
яшчэ вярнуся да гэтага. Але ў мяне 
вельмі шмат работы ў оперы і на ас-
татняе проста няма часу.

— А на адпачынак?
— Я пастаянна нешта развучваю. 

Мне заказваюць нейкую канкрэтную 
ролю, і я пачынаю яе рыхтаваць. Вель-
мі б хацела падрыхтаваць нешта для 
сябе, але ў мяне на гэта наогул няма 
часу. Працую круглыя суткі. Разумею, 
што часам трэба адпачываць. Але ўсё, 
што я магу сабе дазволіць, — гэта ча-
сам схадзіць з мужам у кіно. А калі я 
знаходжуся на пастаноўцы, то ні пра 
што іншае я наогул думаць не магу.

— У вас усё распісана на год на-
перад. Гэта міжнародны оперны 
конкурс ВВС у Кардыфе так змяніў 
ваша жыццё?

— У мяне ўсё было распісана яшчэ 
да таго конкурсу. Увага да мяне ўзмац-
 нілася пасля перамогі ў Галандыі ў 
2012 годзе. Гэта вельмі добры конкурс, 
я ўсім маладым спевакам раю туды 
ехаць. Людзі, якія стварылі яго, заці-
каўленыя, каб іх лаўрэаты з’яўляліся 
на вядучых сцэнах свету. Яны запра-
шаюць у журы людзей, якія могуць 
прапанаваць ім работу. Прычым гэта 
датычыцца не толькі пераможцаў.

— Выбіраючы паміж пастаяннай 
работай у тэатры і выступленнямі 
за мяжой, чаму аддаяце перавагу?

— Такі выбар наогул не стаіць. У 
нас ёсць дакладныя дамоўленасці ў 
тэатры: у прыярытэце — замежныя 
выступленні. Гэта звязана з рознымі 
пытаннямі. Фінансавымі, кар’ерным 
ростам, развіццём. У тэатры я выкон-
ваю некалькі роляў, выступленні ж 
за яго межамі даюць мне магчымасць 
спяваць зусім іншае. 

— Да эксперыментатараў 
вас можна аднесці?

— Здаралася ў маім жыц-
ці і такое. Была пастаноўка 
оперы Medeamaterial,  за 
якую я атрымала “Залатую 
маску”. Гэта як снег на галаву 
— прапанова вельмі нечака-
ная. Пытанне стаяла так: калі ў 
такі кароткі тэрмін я змагу па-
дрыхтавацца — выдатна, не 
— значыць, праект не адбуд-
зецца зусім. Гэта была мая 
першая работа ў сучаснай 
музыцы. Лібрэта было на 
нямецкай мове. Гэта знач-
ыць, з аднаго боку, скла-
даная музыка, з другога 
— вельмі складанае лі-
брэта. Я заўсёды раблю 
пераклады ўсіх сваіх 
роляў самастойна, калі 
гэта французкая, ня-
мецкая, італьянская 

або англійская мовы, 
таму што калі я не буду 
разумець кожнае сло-
ва, я не змагу дакладна 
перадаць увесь сэнс 
твора. Гэта была вельмі 
складаная работа, але 
мы яе выканалі.

—  В я д о м ы  л а -
тышскі акцёр, а ця-
пер оперны рэжысёр 
Андрэйс Жагарс, які 
нядаўна паставіў 
у нас “Травіяту”, 
любіць паўтараць: 
“Я не працую са 
спевакамі, якія не 
маюць акцёрскіх 
з д о л ь н а с ц я ў ” . 
В ы к а з в а н н е 
неадназначнае. 
Што вы думаеце 
наконт гэтага?

— Мне вельмі падабаюц-
ца драматычныя рэжысё-
ры, якія працуюць у оперы. 
Я працавала з Жагарсам у 
“Балі-маскарадзе”. Быў у 

маім жыцці Дытэр Дорн, 
якому на той момант было 
восемдзесят гадоў, але энер-

гі і  яму не займаць 
— ставілі “Траві-

я т у ”.  Ё н  д а с т а -
ваў найменшыя 
п а д р а бя з н а с ц і 
псіха лагічнага 
стану Віялеты, 
да дэталяў. Рэ-
петыцыі былі 
в е л ь м і  э м а -
цыйнымі. Па-
дрыхтоўка ішла 
паўтара месяца, 
але ён не даваў 
расслабіцца ні 
на хвіліну. Гэта 
вельмі цікавы 
досвед. І з Жа-
гарсам такая ж 
сітуацыя. Мы 
з ім сустрэліся 
ў  Міх айлаў-
скім тэатры, 
я тады яшчэ 
ву ч ы ла с я  ў 
кансервато-
рыі. У мяне 
пр а к ты чна 
не было ні-
якага досве-

ду. Разумееце, 
у кансерваторыі 
ёсць прадметы 
“Акцёрскае май-
стэрства”, “Сцэ-
н і ч н а я  м ов а ”, 
а д на к  т а м  м ы 

х у т чэй ат рымлі-
ваем інфармацыю 
ў агульных рысах, 
але сур’ёзна гэтым 
ніхто не займаецца. 

Выходзім адтуль неспрак-
тыкаванымі птушанята-
мі. Добра памятаю, як 
мне даставалася ад Ан-
дрэйса. Але я яму вельмі 
ўдзячная і шчаслівая, 
што працавала з такім 
чалавекам. Я тады вель-
мі шмат пачарпнула.

наталля Сцяпура

Працую круглыя суткі. 
Разумею, што часам трэба 
адпачываць. Але ўсё, што я 
магу сабе дазволіць, — гэта 
часам схадзіць з мужам у кіно
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у дОбрааХвОтным 
ПалОне Ў ПрырОды

 В
ядома ж, як заўсёды, 
выстава ўдалася. Ёсць 
з чым параўноўваць — 
бачыў і раней экспазіцыі 
мастака. Цяперашняя 
не горшая, хутчэй наад-
варот… Яна маштабная, 
разнапланавая, хоць 

жанр то адзін — пейзаж. Але ў работах 
з’явіліся новыя рысы, якія гавораць, 
што майстар не спачывае на лаўрах. Ён 
па-ранейшаму ў пошуку, хоць свайму 
шкарубаўскаму стылю, напэўна, не 
здрадзіць ніколі. Зрэшты, і сціпласці 
яму, як гаворыцца, не займаць.

Толькі адзін штрых. Валерый на-
ведваўся амаль кожны дзень у залу, дзе 
экспанавалася выстава. Чакаў  асабі-
стай сустрэчы з тымі, хто прыходзіў у 
музей спецыяльна “на Шкарубу”.  Яму 
было важна пачуць, што называец-
ца, па свежых слядах, іх аб’ектыўнае 
меркаванне аб працах. Пацікавіўся і 
я  аднойчы ў Валерыя, таксама зазір-
нуўшы на выставу: “Ну, як водгукі?..” 
І пачуў неспадзявана ў адказ: “Ой, 
многія крытыкуюць, гавораць, што 
не падабаецца…”  Ён выказваўся  пра 
гэта так, што, падавалася, гэта былі для 
яго самыя пахвальныя, самыя важныя 
ацэнкі (хоць у журнале водгукаў — аса-
біста прагартаў — безліч захопленых 

эпітэтаў ад тых, для каго 
экспазіцыя пакінула неза-
быўнае ўражанне).  Але ў гэ-
тым увесь Валерый Шкаруба 
— самакрытычны, сціплы ў 
асабістых поглядах на ўласную 
творчасць. І гэтая яго якасць 
мне асабіста вельмі імпануе.

Так, чалавек, які думае, як 
правіла, усё ставіць пад сум-
ненне. І пытанне “Навошта 
гэта трэба?” — не рэдкае ў яго 
ўласных маналогах-разважаннях. 
Успамінаю, як прапаноўваў Вале-
рыю Шкарубу запісаць інтэрв’ю, 
а ён у адказ запытальна: “А нагода 
якая?” Іншы б ухапіўся за прапано-
ву — не кожны дзень прыходзяць з 
прапановай апублікавацца ў часо-
пісе. А тут, на табе, нагоду падавай. 
Уласна, гэтым адказам тады і заха-
 піў Валерый. Бо калі чалавек не го-
ніцца за фармальнай вядомасцю, 
значыць будзе разважаць адкрыта. 
А падстава для гутаркі знойдзецца. 
Узяць хоць бы тую ж даволі асобас-
ную сферу — творчасць. Што з’яў-
ляецца заахвочвальным матывам 
у ёй для сучаснага мастака? Хіба 
не цікава даведацца? Усё-
такі ўгаварыў Валерыя на 
інтэрв’ю.

Сваё шасцідзесяцігоддзе вядомы 
беларускі мастак-пейзажыст Валерый 
Шкаруба адзначыў персанальнай 
выставай у галоўным музеі краіны
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— Кожны мастак хоча быць не як 
усе, імкнецца выдзеліцца, адзначыц-
ца чымсьці арыгінальным. Вы так-
сама ідзяце такім шляхам у сваёй 
творчасці?

— Я лічу, што мастак не павінен ста-
віць для сябе задачу быць арыгінальным. 
Арыгінальнасць  — яна ці ёсць, ці яе няма. 
Нават не варта задумвацца. Мастак не 
мае права траціць час, разважаючы над 
гэтым пытаннем. Калі толькі задумаўся 
— ужо арыгінальным не будзеш. І зноў 
жа, дзеля чаго ўсё? Арыгінальнасць як 
самамэта, гэта, мабыць, няправільна.

— Напэўна і ў вас, як у многіх 
на пачатку творчага шляху, была 
вялікая спакуса капіраваць вядомых 
мастакоў?

— Кожны пачынаючы мастак пра-
ходзіць гэты шлях. У мяне ў маладосці 
таксама былі аўтарытэты ў выяўленчым 
мастацтве, якім хацелася наследаваць. 
Перш за ўсё, гэта вядомы беларускі 
мастак Бялыніцкі-Біруля. Але потым я 
зразумеў, што  ўсё жыццё можна капі-
раваць, глядзець на свет вачамі іншых 
мастакоў. Вырашыў, што сябе трэба 
ачысціць ад гэтага. Паспрабаваць уявіць, 
што няма наогул мастацтва. Ёсць я, ёсць 
навакольная прырода, больш нічога. 
Вядома, так абстрагавацца можна толькі 
тэарэтычна. Але ідылія ёсць — гэта пры-
рода. Сёння ў яе ўспрыманні на мяне не 
ўплывае ніякая школа. 

Так, асноўная тэма яго творчасці 
— прырода Беларусі. Валерый Шкаруба 
шмат часу надае пошуку і вывучэнню 
таго ці іншага матыву на пленэры. 
Але пейзаж-карціна ў яго нараджаецца 
ў адзіноце, у цішыні майстэрні, пасля 
доўгіх, няспешных роздумаў. У яго пей-
зажах адсутнічаюць вобразы людзей, 
што стварае дадатковы бар’ер та-
ямнічасці, робіць атмасферу карціны 
некалькі ірэальнай.

— Калі ж прыйшлі да свайго сты-
лю, які не паўтарае іншых мастакоў?

— Напэўна, гадоў 25 таму. Але не 
раней, чым праз 5 гадоў пасля закан-
чэння мастацкага інстытута. Падчас 
вучобы педагогі вельмі моцна ўплы-
ваюць. Нездарма ў работах студэнтаў 
заўсёды вельмі шмат падобнага да 
работ настаўнікаў. Пасля інстытута га-
доў пяць ішло станаўленне, намацваў 
сваё. Я спачатку пісаў абстрактныя 
карціны. Нас вучылі, што гэта модна, 
сучасна. Займаўся фармальнай кампа-

зіцыяй — мне было цікава. Потым па-
волі ўсё вярнулася на кругі свая. Гадоў 
праз шэсць-сем пасля інстытута пачаў 
больш-менш сур’ёзна нешта рабіць.

— Вы працуеце цалкам у жанры 
пейзажа. Якую глыбінную сутнасць 
убачылі ў прыродзе?

— У вашым пытанні ўжо хаваецца 
адказ, таму што ў пейзажы як ні ў якім 
іншым жанры я бачу глыбіню. Ні ў на-
 цюрморце, ні ў партрэце я не магу гэта-
га бачыць. Я не магу напісаць глыбокі 
па сутнасці нацюрморт у адрозненне ад 
пейзажа. Гэта добрае пытанне. Важна 
не тое, што адлюстравана на палатне, 
а тое, што стаіць за гэтым. Гэта трэба 
адчуваць. Пакуты мастака — гэта ўсё 
павінна быць відно на палатне. Пе-
ражыванні, думкі — усё павінна быць 
у рабоце. У пейзажы, як мне падаецца, 
гэта можна выказаць як ні ў якім ін-
шым жанры. Пейзаж для мяне — гэта 
загадка, таінства прыроды. Гэта самае 
галоўнае, што можа быць у мастацтве.

Думаю, што, сапраўды, індывіду-
альнасць  Валерыя Шкарубы сфарміра-
валася не ў пагоне за арыгінальнасцю і 
эпатажам, а ў паступовым і асэнсава-
ным пошуку свайго “я”. Своеасаблівасць 
стала для яго вынікам творчай работы 
над сабою, пастаяннага і паслядоўнага 
спасціжэння сваіх, сугучных толькі яго 
характару і складу думак, сродкаў выра-
жэння. Ён крок за крокам “выціскаў з сябе 
раба” наследавання іншым майстрам.

— Вы самі можаце растлумачыць, 
чаму пейзаж выцесніў іншыя магчы-
мыя жанры, у якіх бы мог працаваць 
мастак Шкаруба?

“Непазбежнасць” (1997)
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— Напэўна, таму, што пейзаж для 
мяне самы філасофскі жанр. Калі ко-
ратка: пейзаж — гэта самае простае і 
адначасова самае складанае. Пейзаж 
пішуць амаль усе мастакі. Так было 
ва ўсе часы. Многія лічаць, што пей-
заж — гэта лёгкі жанр. Я ж упэўнены, 
што ў гэтай прастаце ўся яго глыбіня, 
якую я толькі пачынаю спасцігаць. У 
пейзажы, як ні ў якім іншым жанры, я 
бачу шмат таямнічага, глыбіннага.

— Ён вас прыцягвае?
— Так.

Пейзаж для мастака Шкарубы, на 
маю думку, стаў не толькі сродкам 
самавыяўлення, але і самаспасціжэння. 
Гэта магчымасць данесці да гледача 
той свет ідэй, вобразаў і пачуццяў, якія і 
складаюць змест яго творчасці.

— Які вобраз прысутнічае ў вашых 
працах. Ці вы проста ілюструеце тое, 
што ўбачылі? Бо ў таленавітым ад-
люстраванні таксама ёсць значнасць 
уражання. Адным словам, давайце ўда-
кладнім: вы рэаліст або летуценнік?

— Напэўна, больш рэаліст. Наогул, 
рэалістычнае мастацтва настолькі шы-
рокае… Чым больш мы жывём, тым 
больш пераконваемся, што няма грані 
рэалістычнага мастацтва. Бо карціны 
Заборава — таксама рэалізм. Свой рэа-
лізм, непадобны да іншага.

У 2003 годзе, знаходзячыся ў Францыі, 
ён пазнаёміўся з мастаком беларускага 
паходжання Барысам Заборавым, які 
пражываў там ужо доўгі час.

Па-свойму хуткаплыннымі былі 
тыя зносіны, а праз некаторы час ужо 
ў Мінску ў кватэры Валерыя Шкарубы 
раздаўся нечаканы званок з беларускага 
МЗСа: вам пісьмо з Францыі. Аказалася, 
пісьмо ад Барыса Заборава.

З пісьма Барыса Заборава Валерыю 
Шкарубу:

“Валерый, паглядзеўшы ўважліва 
каталогі, падораныя вамі, у мяне ўзні-
кла жаданне напісаць вам, і я не стаў 
гэтае жаданне заглушаць. Магчыма, 
хто ведае, мае словы ўмацуюць вас у 
правільнасці абранага шляху, выклю-
чнасці, якая прысутнічае ў кожным з 
нас, але якую ўсведамляюць і знаходзяць 
у сабе, на жаль, нямногія, а часцей за ўсё 
сыходзяць, так і не прыйшоўшы да сябе, 
не асэнсаваўшы адзінасці свайго “я”. Вы ў 
сябе. Гэта рэдкі прывілей. Верце мне і бе-

ражліва захоўвайце гэтую каштоўную 
якасць. Уласцівы вам свет пачуццяў, яго 
прастадушная і няхітрая адкрытасць 
дазваляюць вам глядзець на навакольны 
прыродны свет адкрытым і чыстым 
позіркам. Гэта дарагога вартае. Адзіная 
сіла, здольная ўтрымаць сучаснага ма-
стака ад спакусаў сотняў тысяч сціл і 
харыбт на яго шляху, — гэта вернасць 
свайму духоўнаму стрыжню. На гэтым 
шляху я жадаю вам мужнасці”.

— Што датычыцца вобраза, як ён 
узнікае?

— Я, калі іду на прыроду, загадзя 
сабе ствараю вобраз. Тое, што я хачу 
ўбачыць. І тое, што я бачу, гэта ўжо ней-
кі сюжэт, падказка. Сюжэт для мяне не 
галоўнае. Важна не тое, што паказваць, 
важна перадаць той настрой, стан, якія 
я хачу данесці гледачу. Я іду на прыроду 
і шукаю тое, што мне трэба. Першым 
ідзе вобраз, той, які я сам сабе ствараю 
ў галаве. Потым я шукаю для гэтага во-
браза нейкія элементы ў прыродзе. Не-
дзе кавалачак неба, лес... Усе пейзажы ў 
мяне зборныя. Такога ў прыродзе няма, 
таму што я прыдумляю. Гэта працяглы 
шлях. Я працую да таго часу, пакуль не 
дабіваюся таго, што хацеў. Я доўга пішу 
работы, доўга пакутую.

— А вы хацелі б выхоўваць сваёй 
творчасцю тых, хто будзе з ёю знаё-
міцца.

— Думаю, што не. У мастацтва, 
напэўна, іншыя мэты. Я толькі хацеў 
бы, каб людзі адчулі тое, што я адчуваў, 
калі пісаў работу — усе гэтыя думкі, 
перажыванні. А ўплываць, тым больш 
выхоўваць, гэта складана.

— Значыць, вы не думаеце, што 
паўплываеце на гледачоў вашых ра-
бот?

— Не. Мастак такой задачы не можа 
ставіць. Ён не тое, каб супраць гэтага, 
але калі такую мэту паставіць загадзя, 
то гэта будзе фальш, падман.

— На вашых работах прысутнічае 
прырода Беларусі…

— Пераважна.
— Вы падарожнічаеце, бачыце ін-

шыя месцы. Як у параўнанні прырода 
родных мясцін? Яна вам больш блізкая? 
Ці ўсюды ёсць нешта прыгожае.

— Я вельмі многа дзе быў. Бачыў эк-
затычныя месцы, шмат краявідаў, амаль 
ва ўсіх краінах пісаў эцюды. Але самыя 
паспяховыя эцюды былі тыя, у якіх 
нешта нагадвала Беларусь. Бывае, пры-
рода настолькі прыгожая, што мастаку 
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“Адзінокая зіма” (2017)

“Белы снег” (2003)

там няма чаго і рабіць. Там трэба толькі 
скапіраваць, і ўсе будуць любавацца. 
Наша ж прырода не такая яркая. Яна 
больш стрыманая. Але яна мне больш 
падабаецца — наша прырода больш за-
думенная. Больш складаная па колерах. 
У гэтым я бачу нешта сваё.

— Вы філасофствуеце ў сваіх рабо-
тах?

— Калі працуеш, заўсёды разважа-
еш. Выходзіць, філасофствую. Бо я на 
99 працэнтаў пішу чыстую прыроду. 
Гэта значыць, пішу тое, што было да 
нас, што ёсць цяпер, што будзе. Часовае, 
што прыйшло і пайшло, я стараюся не 
пісаць, мне гэта не цікава. Мудра сказа-
на: жыццё кароткае, мастацтва вечнае. Я 
хачу, каб людзі, гледзячы на мае карціны, 
дакрануліся да чагосьці вечнага.

З пісьма Барыса Заборава Валерыю 
Шкарубу:

“Літаратурныя хітрыкі ў назвах 
работ — доля і дакладная прыкмета 
тых, хто адчувае недастатковасць 
або безгрунтоўнасць мовы свайго 
мастацтва. Вашы работы не толькі 
не маюць патрэбы ў гэтай літара-
туры, але і пратэстуюць супраць яе. 
“Сумнае змярканне”. Наколькі бедныя 
і трывіяльныя гэтыя два словы побач 
з гэтым шматзначным згусткам па-
чуццёвай інфармацыі, заключанай у 
адзіноце кута ў заснежанай прасторы. 
Ці варта нагадваць, што размову вяду 
не пра этыкет, а пра мысленне. Каб 
яно суадносілася з узроўнем эмацый-
най пачуццёвай сілы вашай карціны. 
А тое светамысленне, якое прадыкта-
вала вам адзінае правільнае імя адной 
з самых выразных карцін — “Дарога”. 
Не шмат паняццяў, выказаных гэтым 
словам, якія ўключалі б у сябе такое 
мноства думак і пачуццяў, эмоцый і 
стымулявалі б уяўленне, гульню фан-
тазій, ад бытавых геаграфічных, да 
філасофскіх, містычных. Дарога, шлях. 
Ваша дарога, якая ідзе ў непазбежнас-
ць, што раствараецца ў паветранай 
смузе, поўная невыказнага суму, яна 
рухаецца не толькі ўдалячынь, але ў 
адваротны бок, у глыб нас саміх”.

— Вы дадаяце ў рэальны пейзаж 
тое, што малюе ваша ўяўленне?

— Так. Я прыдумляю. Я не спрабую 
поўнасцю капіраваць, канкурыраваць 
з фатаграфіяй. Гэта дарэмна. У мастац-
тве галоўнае прадставіць сваё бачанне. 
Скапіраваць можна, але тады навошта 

мастак. У мастацтве цэніцца толькі ін-
дывідуальнасць. Асоба ці ёсць, ці няма.

З пісьма Барыса Заборава Валерыю 
Шкарубу:

“Паўтаруся, але з намерам, вы, на 
сваё шчасце, не павінны пацвярджаць 
любоў лішнімі словамі. Вы яе дэкларуеце з 
усёй выразнасцю, на якую здольная мова 
нашага рамяства”.

— На вашых карцінах часта пры-
сутнічае дарога.

— Дарога — шлях, дарога — гэта рух. 
Рух — ёсць жыццё. Па дарозе прайшлі 
або праехалі тысячы людзей. Людзі са 
сваімі перажываннямі. Яны бачылі гэты 
пейзаж. Я пішу тое, што бачылі тысячы 
людзей. Гэта прыцягвае, у гэтым ёсць 
глыбіня, бясконцасць.

— Гэта жыцёвы сімвал?
— Так, у гэтым ёсць нейкі знак. Мож-

на дарогі пісаць усё жыццё і рэалізавац-
ца як мастак. Я буду і далей іх пісаць.

— Скажыце, як вы самі сябе адчу-
ваеце на прыродзе?

— Прырода мяне зачароўвае, я ад-
чуваю яе націск, як у палон трапіў. Пей-
заж вельмі моцна ўплывае на чалавека. 
І толькі калі знаходжуся ў майстэрні 
адзін, каб нават радыё не працавала, 
тады разнявольваюся.

— Якія планы — выставачныя, 
творчыя — у мастака Шкарубы?

— Выставачных праектаў цяпер менш 
стала. Відаць, у сувязі з крызісам. Гэта 
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добра. Раней у мяне было шмат выстаў за 
мяжой і па Беларусі. Гэта адцягвае. Чым 
менш такіх праектаў, тым больш часу 
працаваць. Я цяпер спакойна працую і 
сябе камфортна адчуваю. Не я сказаў: 
служэнне муз не церпіць мітусні. Кожны 
дзень працую ў майстэрні. Планы — гэта 
работа, творчасць. Я працую над тым, каб 
пейзаж у мяне быў больш глыбокім, можа 
быць, больш задуменным. Я не стараюся 
пашыраць яго біяграфію, пісаць горы, 
напрыклад. Я стараюся паглыбляцца ў 
наш беларускі пейзаж. Гэтак жа, як любы 
пісьменнік паглыбляецца ў псіхалогію, у 
душу чалавека.

* * *
Такім чынам, пейзаж для Валерыя 

Шкарубы — сродак, які дае магчымасць 
данесці да гледача той свет ідэй, вобра-
 заў і пачуццяў, якія і складаюць змест 
яго творчасці. Пад яго пільным погля-
дам усё становіцца важным, набывае 
свой адмысловы сэнс. Гэта могуць быць 
цалкам звычайныя, бачаныя намі сотні 
разоў куткі прыроды, дзе мастак знахо-
дзіць і адлюстроўвае на палатне нешта 
такое, што аказвае магічнае ўздзеянне, 
выклікае хвалю эмоцый. 

Так, пейзажы Валерыя Шкарубы 
імкнуцца да філасафічнасці і сімваліч-
насці. Разам з тым у іх няма імкнення да 
штучнага ўскладнення формы, ва ўгоду 
тым ці іншым модным павевам. А што 
такое форма?  Яна — толькі неабходны 
выразны сродак. Каштоўнасць твора 

вызначаецца ступенню яго зразумелас-
ці, упарадкаванасцю кампазіцыі, пра-
думанасцю. Думаю, што Валерыю Шка-
рубу  важна ўразумець і сфармуляваць 
для сябе задачу ў кожнай рабоце. Яго 
мастацтва ў значнай ступені канцэпту-
альнае, паколькі заўсёды падпарадкава-
на адлюстраванню загадзя вызначанай і 
прадуманай аўтарскай ідэі. У пейзажах 
Шкарубы адсутнічаюць людзі, што 
стварае дадатковы бар’ер таямнічасці, 
робіць атмасферу карціны некалькі 
ірэальнай, дазваляе надаць ёй глыбіню. 
Мастак валодае шчаслівым уменнем 
прыадкрыць заслону, што хавае ад ста-
ронніх вачэй прыгажосць звычайнага. 
Пад яго пэндзлем тыя, на першы по-
гляд, малаважныя, пазбаўленыя голасу 
і душы фрагменты прыроды, імя якім 
— пейзаж, ператвараюцца, знаходзяць 
індывідуальнасць, пачынаюць весці 
ціхую, праніклівую размову, становя-
 чыся карцінамі. Ён заўсёды імкнецца 
адлюстраваць не той канкрэтны пей-
заж, убачаны ў рэальнасці, а створаны 
ім ва ўяўленні. Адным словам, Валерый 
Шкаруба — мастак, які мае карціннае 
мысленне, які піша не “віды”, а стварае 
партрэт пейзажа.

У яго карцінах амаль заўсёды адлю-
страваны пераходны стан у прыродзе — 
позняя восень, ранняя вясна, змярканне, 
вечар, туман, апошні промень сонца… 
Ён перадае мяккае святло восені, глухія 
фарбы пажоўклай, калючай травы, ха-
лодны змрок на пачатку зімы. І кожны 
твор мастака працяты адчуваннем лёг-
кага суму, задуменнасцю, унутраным 
напружаннем і трывогай. Так, асаблівае 
месца ў яго творах займае матыў дарогі. 
Яна можа выклікаць пачуццё хваля-
вання і адчування чагосьці няўлоўнага 
і няпэўнага, можа ледзьве прыкметна 
весці вас да нечага таямнічага, поўнага 
нечаканасці і трывог. 

У сучасным свеце, шумным, эпатаж-
ным, агрэсіўным, дзе кожны імкнецца 
быць непаўторным і арыгінальным, 
не так часта мы можам дазволіць сабе 
весці няспешную, праніклівую, ціхую 
і жывую размову сам-насам з жыва-
пісным палатном, паглыбіцца ў чысты 
свет прыроды, які прасвятляе і ачыш-
чае душу. Менавіта гэтую магчымасць 
стаць  больш чулымі  прадастаўляе 
нам Валерый Шкаруба сваімі работамі. 
Паспрабуйце прайсці  разам з мастаком 
па дарогах і сцежках яго карцін, каб 
адчуць шэпт і шорахі цішыні…

Веніямін Міхееў
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“На павароце” (2014)
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