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ВіктАР ХАРкоў

Т
ак, суверэнная Беларусь стано-
віцца ўсё больш вядомай краінай 
у свеце. Традыцыйна, дзякуючы 
сваёй экспартна арыентаванай 
эканоміцы. Беларускую высо-
катэхналагічную прадукцыю, 
такую як аўтагіганты БелАЗ ці 
трактары з маркай “Беларус”, 

сёння добра ведаюць на многіх кантынентах 
планеты. Але ж ёсць і іншыя вырабы, што ра-
зыходзяцца па свеце пад брэндам “Зроблена ў 
Беларусі” і карыстаюцца попытам у імпарцёраў. 
Апошнім часам з наступальным характарам 
заяўляе пра сябе IТ-прадукт, створаны менавіта 

ў нашай краіне. Вось яна рэпутацыя, 
заснаваная на прафесіяналізме 
выканаўцаў. Годнай якасці работа 
— лепшая рэкамендацыя для тых 

замежных партнёраў, якіх толькі 
т а к і м 

ч ы -
нам мож-

на “сагітаваць” 
на выгаднае для абодвух 
бакоў супрацоўніцтва. 

З нядаўніх часоў Беларусь 
уступіла ў клуб касмічных дзя-
ржаў і стварыла ўласнае ракета-
будаванне. А з запускам завода “БелДжы” 
краіна стала паўнапраўным удзельнікам сусветна-
га аўтаклуба нараўне з такімі саліднымі гульцамі, 
як ЗША, Германія, Японія, Францыя, Кітай.

Але ёсць і іншая пазнавальнасць для суве-
рэннай дзяржавы — знешнепалітычная. І тут у 
Беларусі свае дасягненні. Асабліва вылучаецца 
яе пасрэдніцкая дзейнасць у вырашэнні кан-
флікту на ўсходзе Украіны. Варта згадаць пра 
перагаворную пляцоўку менавіта ў Мінску па 
ўрэгуляванні праблемы, а таксама пра гатоў-
насць краіны  ўдзельнічаць у міратворчай місіі 
непасрэдна ў зоне бакоў, якія проціборствуюць.

Беларусь актыўна выступае за зніжэнне на-
пружанасці ў цэлым на еўрапейскім кантыненце. 
І вось ужо з Мінска недвухсэнсоўна прагучала 
ініцыятыва пра “Хельсінкі-2”. Так, пакуль ёсць 

толькі асцярожная рэакцыя еўрапейскіх палі-
тыкаў на гэты пасыл. Але тое, што ініцыятыва 
не засталася без увагі, відавочна.

Тым часам, у студзені гэтага года Генеральны 
сакратар Арганізацыі Аб’яднаных Нацый Анто-
ніу Гутэрыш прадставіў даклад “Рэалізацыя мэт 
міграцыі на карысць усіх”. Старшыня ААН зрабіў 
акцэнт на станоўчых аспектах міграцыі, якая, па-
водле яго слоў, стымулюе эканамічны рост, спрыяе 
скарачэнню маштабаў няроўнасці і ўмацаванню 
сувязяў паміж рознымі супольнасцямі. Акрамя 
ўсяго, як упэўнены Генеральны сакратар ААН, мі-
грацыя дапамагае вырашыць праблемы, звязаныя 
са скарачэннем і старэннем насельніцтва. Антоніу 
Гутэрыш нагадаў, што з 2000 года колькасць мі-
грантаў у свеце павялічылася амаль удвая і складае 
цяпер 256 мільёнаў чалавек. Большая частка з іх 
перабралася ў іншыя краіны легальным шляхам. 
Паводле слоў Генеральнага сакратара ААН, самы 
лепшы спосаб скончыць са стыгмай у адносінах 
да нелегалаў і варожым стаўленнем да мігрантаў 
— гэта забяспечыць законныя шляхі міграцыі.

Нягледзячы на тое, што міграцыйная аб-
станоўка ў Беларусі застаецца 
спакойнай і кіруемай, у краіну, 
паводле дадзеных Міністэрства 
ўнутраных спраў, толькі за 2017 год 
прыбыло больш за чатыры мільёны 
замежных грамадзян. Вось чаму так 
важна развіваць партнёрскія адно-
сіны ў сферы барацьбы з незаконнай 
міграцыяй з суседнімі краінамі і між-
народнымі арганізацыямі, а таксама 
рыхтаваць Нацыянальную канцэп-

цыю міграцыйнай палітыкі.
Відавочна, што ў вырашэнні пы-

танняў міграцыйнай праблематыкі нельга не 
ўлічваць досвед такіх структур, як Арганізацыя 
Аб’яднаных Нацый. Пра гэта — і праграмны ар-
тыкул Генеральнага сакратара ААН, які Антоніу 
Гутэрыш прадаставіў для эксклюзіўнай публіка-
цыі ў нашым часопісе. Лічу, што гэта робіць гонар 
рэдакцыі. А часопіс такім чынам таксама спрыяе 
большай пазнавальнасці Беларусі ў свеце.

Дарэчы, на гэтую ж тэму, пра міграцыйную 
праблематыку, мы пагаварылі і з Зейналам  Га-
джыевым, Кіраўніком Прадстаўніцтва Міжна-
роднай арганізацыі па міграцыі (МАМ) у Рэспу-
бліцы Беларусь. Чытайце інтэрв’ю з ім таксама ў 
гэтым выпуску.

Пазнавальнасць 
У шырокім сэнсе
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панараМа

Упэўненым 
крокам 

Паводле экспертнага заключэння 
Сусветнага банка, эканоміка 
Беларусі ў 2018-2020 гадах будзе 
расці больш як на 2 працэнты  

2018-ы год у эканамічным 
плане абяцае быць 

стабільным. Пра гэта сведчыць і 
студзеньскі даклад Сусветнага банка 
“Перспектывы сусветнай эканомікі”. 

У цэлым сёлета тэмпы эканаміч-
нага росту ў Еўропе і Цэнтральнай 
Азіі складуць 2,9 працэнта. Як га-
ворыцца ў дакладзе, Расія прыста-
савалася да новага ўзроўню цэн на 
нафту, і, паводле прагнозаў, рост 
яе эканомікі прадоўжыцца і скла-
дзе 1,7 працэнта. Гэты ж працэс у 
Казахстане будзе ўмераным — на 
ўзроўні 2,6 працэнта. Чакаецца, 
што з паніжэннем геапалітычнай 
напружанасці актыўней адновіцца 
эканоміка Украіны: з 2 працэнтаў у 
мінулым годзе да 3,5. 

Летась тэмпы эканамічнага росту 
ў Еўропе і Цэнтральнай Азіі перавы-
сілі чаканні і дасягнулі 3,7 працэнта. 
Гэтыя поспехі, канстатуюць экспер-
ты Сусветнага банка, былі дасягнуты 
пасля трох гадоў вельмі павольнага 
росту ўслед за рэзкім падзеннем цэн 
на нафту ў 2014 годзе. 

Паводле ацэнак арганізацыі, 
сусветны ВУП у 2018-м павялічыц-
ца да 3,1 працэнта, але патэнцыял 
далейшага росту выклікае занепа-
коенасць. Чакаецца, што існуючыя 
рэзервы будуць паступова вычарпа-
ны. Акрамя таго, упершыню пасля 
фінансавага крызісу 2008-2009 гадоў 
сусветная эканоміка будзе праца-
ваць амаль на поўную магутнасць. 



краіна 
прыемнага 
здзіўлення

Тры дні студзеня ў самым цэнтры 
амерыканскага бізнесу —  
Нью-Ёрку — гучала гасціннае,  
хоць і не вельмі звыклае  
для мясцовага слыху, шчырае 
прывітанне: “Сардэчна запрашаем 
у Беларусь”. Краіна ўпершыню 
прадстаўляла ўвесь турыстычны 
патэнцыял на адной з самых 
прэстыжных сусветных выстаў: 
New York Times Travel Show-2018.

Беларусь, як вядома, моцная і 
жывая не толькі сваімі трады-

цыямі, але і энергіяй спартыўнага 
духу. Гасцям расказвалі пра міжна-
родныя спаборніцтвы, якія будуць 
праходзіць у краіне ў бліжэйшыя 
гады. Гэта і  Еўрагульні-2019, а 
яшчэ праз два гады — у 2021 го-
дзе — Мінск разам з Рыгай прыме 
сусветных зорак чэмпіянату свету 
па хакеі.

Міністэрства спорту і турызму 
пры папулярызацыі краіны на вы-
ставе асаблівую ўвагу акцэнтавала 
на магчымасцях, якія прадастаўляе 
пяцідзённы бязвізавы ўезд для 
замежнікаў. Летась гэтым ужо ска-
рысталіся амаль 80 тысяч чалавек. 
Дарэчы, ЗША ўваходзяць у топ-10 
краін, грамадзяне якіх наведваюць 
Беларусь па бязвізавым рэжыме. 



родныя сэрцУ 
мясціны

2018-ы аб’яўлены Годам малой 
радзімы ў Беларусі

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка 
растлумачыў, што прыняцце 

такога важнага рашэння выклікалі 
разважанні пра важнасць малой 
радзімы ў лёсе кожнага чалавека: 
“Яна шматаблічная. Для адных гэта 

родны горад, вуліца ў горадзе або 
невялікі дворык, вёска, дзе прайшлі 
лепшыя дзіцячыя гады, для другіх 
— кавалачак дзікай прыроды, які 
радаваў вока і дарыў пачуццё напоў-
ненасці і спакою. А для тых, хто пае-
хаў шукаць шчасце ў іншыя краіны, 
малой радзімай стала Беларусь”.

Сёння Беларусь — прыгожая і 
добраўпарадкаваная краіна з чысты-
мі ўтульнымі гарадамі, дагледжаны-
мі сельгасугоддзямі, багатай прыро-
дай. “Але ж няма мяжы дасканаласці, 
і заўсёды знойдзецца дзе прымяніць 
уласныя сілы. Беларусь — наш агуль-
ны дом, і ў нашых інтарэсах зрабіць 
яго ўтульным і ўзорным, — сказаў 
Аляксандр Лукашэнка. — Давайце 
пакажам, што мы сапраўдныя і ру-
плівыя гаспадары сваёй зямлі. Нас 
шмат, і таму нават самы сціплы ўклад 
кожнага адыграе сваю ролю, зробіць 
краіну яшчэ прыгажэйшай”.

Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, 
асабісты ўдзел кожнага ў гэтым працэ-
 се будзе для новых пакаленняў пры-
кладам сапраўднага патрыятызму, 
калі прыгожыя лозунгі і словы пад-
мацоўваюцца канкрэтнымі справамі. 
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 д  ыпламатычны корпус

адказная місія — 
Умацоўваць адносіны 

С
ваю місію ў краіне рас-
пачалі дыпламаты Грузіі, 
Егіпта, Ісландыі, Казахста-
на, Камбоджы, Калумбіі, 
Кубы, Малайзіі, Мальты, 
Нігерыі, Таджыкістана і 

Харватыі.
Вітаючы кіраўнікоў дыпмісій, 

Аляксандр Лукашэнка гаварыў пра ад-
крытасць краіны для канструктыўнага 
ўзаемадзеяння з любымі дзяржавамі:

— Нашы сэрцы заўсёды адкрытыя 
для партнёраў, зацікаўленых ва ўмаца-
ванні адносінаў, пашырэнні ўсебако-
вага супрацоўніцтва. Беларусь — мі-
ралюбівая еўрапейская дзяржава, якая 
выступае донарам бяспекі і пляцоўкай 
па ўрэгуляванні шэрага канфліктаў 
у рэгіёне. Беларускія прапановы па 
розных мадэлях інтэграцыі, сумесным 
процідзеянні сучасным выклікам 
і пагрозам заваёўваюць усё больш 
прыхільнікаў сярод іншых дзяржаў і 
міжнародных арганізацый.

Як заўсёды, на падобных мерапрыем-
ствах Прэзідэнт коратка абазначыў спа-
дзяванні Мінска ад развіцця ўзаемадзе-
 яння з кожнай з прадстаўленых краін.

З Казахстанам як стратэгічным 
партнёрам мы нацэлены на безу-
моўную рэалізацыю палажэнняў 
маштабнага дагавора аб сацыяльна-
эканамічным супрацоўніцтве да 2026 
года. Гэты дакумент падпісаны падчас 
нядаўняга візіту ў Мінск Нурсултана 
Назарбаева.

Асновай для прадуктыўнага ды-
ялогу з Таджыкістанам і павелічэння 
тавараабароту павінны паслужыць да-
 моўленасці, дасягнутыя падчас візіту ў 
Беларусь Прэзідэнта гэтай краіны Эма-
малі Рахмона ў канцы мінулага года.

Аляксандр Лукашэнка мае намер 
абмеркаваць перспектывы партнёрства 
з кіраўніцтвам Грузіі. Гэтая размова 
павінна адбыцца падчас запланаванага 
візіту Прэзідэнта Беларусі ў Тбілісі.

Мінск зацікаўлены ў развіцці палі-
тычных, эканамічных, турыстычных 
ды іншых сувязяў з Мальтай.

З Харватыяй мы лічым важным 
паслядоўна праводзіць сумесную 
работу бізнес-колаў, нацэленую на 
нарошчванне тавараабароту ды інве-
стыцыйнага супрацоўніцтва.

Беларуска-ісландскаму тавараабаро-
ту пажадана надаць больш збалансаваны 
характар. Тут неабходна засяродзіцца 
на стварэнні двухбаковай дагаворна-
прававой базы супрацоўніцтва.

Беларускія прадпрыемствы гато-
выя ўдзельнічаць у праектах развіцця 
транспартнай і энергетычнай інфра-
структуры, здабычы карысных выкап-
няў у Камбоджы.

Узаемадзеянне з Малайзіяй Аля-
ксандр Лукашэнка ахарактарызаваў як 
поле яшчэ не рэалізаваных магчымас-
цяў. Патэнцыял тут вялікі, і неабходна 
стварыць умовы для сумесных экана-
мічных ініцыятыў, пашырэння навуко-
ва-тэхнічных і гуманітарных сувязяў.

Добры імпульс актывізацыі парт-
нёрства з Егіптам надаў візіт Аля-
ксандра Лукашэнкі ў гэтую краіну. 
Мінск чакае кроку ў адказ егіпецкага 
кіраўніцтва, лічачы, што ён прывядзе 
да значных вынікаў.

На нігерыйскім напрамку трэба 
засяродзіцца на актывізацыі гандлёва-
эканамічных і гуманітарных кантак-
таў.

Куба для Беларусі — асабліва блізкі 
партнёр. Мінск прадоўжыць аказваць 
Гаване ўсялякае садзейнічанне яе па-
літычным і эканамічным інтарэсам у 
нашым рэгіёне. Прэзідэнт пацвердзіў 
гатоўнасць наведаць Кубу.

Адносна Калумбіі Мінск дэкларуе 
зацікаўленасць у наладжванні вытвор-
чай кааперацыі, стварэнні сумесных 
прадпрыемстваў па зборцы сучаснай 
аўтамабільнай, сельскагаспадарчай ды 
іншай тэхнікі.

Прэзідэнт запрасіў замежных ды-
пламатаў да ўзаемадзеяння, нацэлена-
га на ўзаемакарысны вынік:

— Наша краіна адкрытая новым 
ідэям, праектам ды ініцыятывам. 
Упэўнены, што ў якасці паслоў вы 
прыкладзяце максімум намаганняў 
для надання пазітыўнай дынамікі 
палітычным і гандлёва-эканамічным 
кантактам. Запэўніваю вас, што з боку 
беларускіх партнёраў вы сустрэнеце 
гатоўнасць да плённай і выніковай 
сумеснай работы.

Аляксей Фядосаў 

12 новых 
паслоў 
замежных краін 
акрэдытаваны 
ў Мінску
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 у  ліку прыярытэтаў

мяжа 
бясПекі 
Прэзідэнт Беларусі зацвердзіў рашэнне 
на ахову дзяржграніцы ў 2018 годзе

 Р
ашэнне прынята з улікам 
новых элементаў абста-
ноўкі. Улічана ўзмац-
ненне сумежнымі 
д з я р ж а в а м і 
аховы знеш-

няй граніцы ЕС. Гэта вы-
нік міграцыйнага крызісу 
і павышэння ўзроўню 
тэрарыстычнай небяс-
пекі ў краінах Заход-
няй Еўропы. Яшчэ 
адзін фактар — за-
хаванне высокай 
рызыкі кантрабанды 
ў нашу краіну зброі, 
боепрыпасаў, выбу-
ховых рэчываў. У ліку 
прыярытэтаў сваёй 
дз ейнасці  орг аны 
пагранічнай службы 
бачаць папярэджанне 
нелегальнага прані-
кнення тэрарыстаў, 
экстрэмістаў, спыненне 
экстрэмісцкай ды іншай 
злачынна й дз ейнасці . 
Пагранічнікі нацэлены не 
дапускаць кантрабанды, 
змагацца з нелегальнай мі-
грацыяй і наркатрафікам, 
развіваць інфраструктуру 
на граніцы і сумежных з 
ёю тэрыторыях. 

Перад тым як падпісаць рашэнне, 
Прэзідэнт коратка ахарактарызаваў 

сітуацыю ў пагранічнай сферы: 
— Пагранічная бяспека, 
абстаноўка на рубяжах 
Беларусі — гэта най-
важнейшы прыярытэт 

дзяржаўнай палітыкі. 
Гэта звязана перш за 

ўсё з міжнароднай 
сіт уацыяй вакол 
Беларусі. Вы ведае-
це, што адбываец-
ца ў Еўрапейскім 
саюзе... Пра ўсход-
нюю граніц у мы 
нядаўна падрабязна 

гаварылі падчас аб-
меркавання нашых 
візавых праблем з 
Расійскай Федэра-
ц ы я й .  Паўд нё в а я 
граніца, зразумела, 
з н а х о д з і ц ц а  п а д 

уплывам тых працэсаў, 
якія адбываюцца перш 
за ўсё ва Украіне. Што да 
балтыйскага напрамку, 
рыторыка, якая гучыць 
у гэтых краінах, што 

нас прылічаюць разам з 
Расіяй ледзь не ў разрад 
“агрэсараў”, таксама не 
праходзіць міма нашых 

вушэй. Словам, праблем хапае, хоць 
яны не з’яўляюцца абсалютна вос-
трымі праблемамі, якія патрабуюць 
нейкага надзвычайнага рэагавання. 
Але порах трэба трымаць сухім, і гра-
ніцы як і раней, так і цяпер павінны 
быць свяшчэнныя і недатыкальныя.

Прэзідэнт не лічыць, што ў блі-
 жэйшы час абстаноўка на граніцы 
карэнным чынам палепшыцца. Ад-
сюль задача:

— Актыўнымі т эмпамі варта 
працягваць абсталёўваць паграніч-
ныя рубяжы, ствараць нармальныя 
ўмовы для нясення службы паграніч-
нікамі, будаваць заставы, аснашчаць 
сучаснымі тэхнічнымі сродкамі дзя-
ржаўную граніцу.

Прэзідэнт звяртае ўвагу на аса-
бліва важны момант. Беларусь за-
бяспечвае бяспеку на сваіх рубяжах, 
зыходзячы не толькі з уласных нацы-
янальных інтарэсаў:

— Беларусь з’яўляецца востравам 
бяспекі на Еўразійскім кантыненце. 
Мы нясём значныя выдаткі, пераш-
каджаючы рознага роду мігрантам, 
бандытам, шарлатанам, злачынным 
групоўкам — іх пранікненню ў Еўропу 
і назад на Усход. Выконваем важную 
міжнародную функцыю тут, у Бела-
русі, але скажу адкрыта: міжнародная 
супольнасць, еўрапейцы, ды і расія-
не, маглі б фінансава больш актыўна 
паўдзельнічаць у тым, каб падтры-
маць нашы намаганні па барацьбе з 
рознага роду правапарушальнікамі.

Пра інтэнсіўнасць беларускага 
трансгранічнага шляху гавораць 
лічбы. Летась праз нашы граніцы 
прайшлі амаль 26 мільёнаў чалавек. 
Прырост у параўнанні з папярэднім 
годам большы чым на 3 мільёны ча-
лавек. Прычым павелічэнне патоку 
адзначаецца на ўсіх напрамках. А 
вось лічбы, якія ілюструюць тое, 
якую партнёрскую паслугу нашы па-
гранічнікі аказваюць калегам з сусед-
ніх краін: за год яны затрымалі каля 
600 парушальнікаў граніцы. Гэта на 
20 працэнтаў больш, чым годам ра-
ней. А прырост канфіксаваных нар-
катычных сродкаў і зусім каласальны 
— у 35 разоў.

Дзяніс Аляксандраў 
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 е  ўрапейскі кантэкст

Паважліва,  
Па-сУседскУ
У апошнія гады відавочная пазітыўная дынаміка дыялогу 
Беларусі з Еўрапейскім саюзам. У Мінск усё часцей 
прыязджаюць высокапастаўленыя прадстаўнікі ЕС,  
і перагаворы, у якіх яны ўдзельнічаюць, маюць цалкам 
канструктыўны характар. Гэтай танальнасці поўнасцю 
адпавядае і змест сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі  
з еўракамісарам па еўрапейскай палітыцы суседства  
і перагаворах аб пашырэнні ЕС Ёханесам Ханам.

ляксандр Лукашэнка сказаў пра шчы-
рую зацікаўленасць Мінска мець у 
асобе ЕС моцнага партнёра:

— Мы катэгарычныя прыхіль-
нікі існавання моцнага Еўрапей-
скага саюза. Мы катэгарычна 
супраць цэнтрабежных сіл у 
Еўрапейскім саюзе, якія ас-
лабляюць яго. Гавару гэта не 
для ліслівасці, а таму, што 
мы прыхільнікі шматпаляр-
нага свету. Еўрапейскі саюз 
— адна з наймагутнейшых 
апор нашай планеты, і 
разбурэнне гэтай, мож-
на сказаць, асноўнай 
апоры шматпалярнага 
с в е т у  п ры в я д з е  д а 
разбурэння сістэмы 

не толькі бяспекі, але і 
эканомікі, і ўсіх іншых сфер жыцця 
на нашай зямлі.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што 
ў свой час ён таксама прама і адкрыта 
выкладаў гэты пункт погляду членам 
брытанскай каралеўскай сям’і. За-
 кранаючы эканамічнае ўзаемадзеянне 
з ЕС, Прэзідэнт адзначыў важнасць 

Еўрасаюза як другога па значнасці 
гандлёвага партнёра:

— У гэтай сувязі мы вельмі заці-
каўленыя ў пашырэнні нашых экана-
мічных сувязяў. Я вам удзячны за тыя 
зрухі, якія ў нас адбыліся ў перагаворах 
па ўваходжанні Беларусі ў Сусветную 
гандлёвую арганізацыю.

Тэма беларускага ўдзелу ва “Усход-
нім партнёрстве” таксама была ў ліку 
актуальных.

— Мы вялікую ўвагу ўдзяляем на-
шаму супрацоўніцтву ў рамках гэтай 
арганізацыі. У гэтым плане вы можаце 
на нас разлічваць. Наша пажаданне, 
каб “Усходняе партнёрства” было 
больш прыземленым. Каб яно было 
практыка-арыентаваным. Каб мы ў 
рамках “Усходняга партнёрства” маглі 
вырашаць тыя задачы, якія стаяць пе-
рад Еўропай, і развіваць тыя праекты, 
якія цяпер вельмі актуальныя. Дапус-
цім, энергетыка, транспарт, лагістыка, 
іншыя пытанні і праблемы, у тым ліку 
жыцця людзей, візавыя пытанні.

Адносна палітычнага вымярэння 
“Усходняга партнёрства” Аляксандр 
Лукашэнка сказаў так:
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 е  ўрапейскі кантэкст

— Вядома, без палітыкі не можа іс-
наваць ні адна арганізацыя. Але нельга 
дапусціць, каб “Усходняе партнёрства” 
стала чыста палітызаванай арганізацы-
яй, і не дай бог паставіць за мэту перад 
краінамі “Усходняга партнёрства”, каб 
гэты пояс стаў раздзяляльнай зонай 
паміж Еўрасаюзам і Расіяй, Кітаем, 
Усходам у цэлым.

Аляксандр Лукашэнка запэўніў 
тады госця ў адкрытасці Мінска для 
канструктыўнага дыялогу і надзейнас-
ці партнёрскіх памкненняў:

— Наша краіна знаходзіцца ў 
самым сэрцы Еўропы. Пад горадам 
Полацкам — геаграфічны цэнтр 
еўрапейскага кантынента. Гэтым усё 
сказана. Вы можаце на нас разліч-
ваць. Мы заўсёды будзем прыхільныя 
да добрасуседства і гатовыя зрабіць 
любы ўнёсак у забеспячэнне бяспекі 
Еўрапейскага кантынента. Гэта вельмі 
актуальна сёння.

Ёханес Хан сказаў пра ўдзячнасць 
за бачанне Мінскам еўрапейскіх пра-
блем. Яны сапраўды няпростыя, але 
еўракамісар глядзіць у будучыню з 
аптымізмам:

Ёханес Хан сустрэўся з Міністрам замежных спраў Уладзімірам 
Макеем, абмеркаваўшы працэс перагавораў аб прыярытэтах парт-
нёрства Беларусі і ЕС, якія стануць “дарожнай картай” развіцця ад-
носінаў да 2020 года. Госць запэўніў, што ЕС імкнецца ўмацоўваць 
сувязі з краінай, актыўна падтрымлівае дыялогі з Мінскам у сферы 
павелічэння гандлю, уступлення ў СГА. Еўракамісар вітае меры, якія 
былі прыняты беларускім урадам па стварэнні больш камфортна-
га бізнес-клімату для малых і сярэдніх прадпрыемстваў. На думку 
Ёханеса Хана, павелічэнне беларускага экспарту ў ЕС больш як на 30 
працэнтаў дэманструе, які значны патэнцыял ёсць у двухбаковага 
эканамічнага ўзаемадзеяння. Ёханес Хан сказаў пра зацікаўленасць 
ЕС ва ўмацаванні эканомік сваіх суседзяў, паколькі гэта будзе садзей-
нічаць міру і стабільнасці ў рэгіёне. Еўракамісар высока ацаніў ролю 
Беларусі ва “Усходнім партнёрстве”. На яго думку, краіна можа толькі 
паляпшаць сваё становішча ў гэтым праекце.



дарэчы

— Я вымушаны прызнаць, што 
Еўрапейскі саюз у апошнія некалькі 
гадоў сутыкнуўся з шэрагам выклі-
каў... На нас самым сур’ёзным чынам 
паўплываў міжнародны фінансава-
эканамічны крызіс. Гэтак жа сур’ёзна 
на нас аказала ўплыў хваля міграцыі. 

А звыш таго нам даводзіцца займацца 
брэксітам. Але, напэўна, гэта адна з 
якасцяў структуры, якая грунтуецца 
на моцным падмурку, Еўрапейскі саюз 
з усіх гэтых сітуацый выходзіць больш 
моцным і ўстойлівым.

Дзяніс Аляксандраў
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Аляксандр лукашэнка і Ёханес Хан падчас сустрэчы ў Мінску
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Усё 
Пачынаецца 
з даверУ

 П
а-першае, у еўра-
п е й с к і м  р э г і ё н е 
с ёння  с ф армір а-
ваўся цэлы клубок 
с упярэчнасцяў.  І 
д л я  к і р а ў н і ц т в а 
АБСЕ, іншых між-
народных структур 

вельмі важна пачуць і вывучыць усе 
варыянты магчымага вырашэння на-
запашаных праблем. У гэтым плане 
нашым заходнім партнёрам асабліва 
цікавая пазіцыя Мінска, які заслужыў 
статус донара рэгіянальнай бяспекі. І 
Прэзідэнт на сустрэчы з еўрапейскім 
госцем яшчэ раз яе агучыў: 

— Для АБСЕ мы будзем добрай 
апорай тут, у цэнтры Еўропы, і будзем 
рабіць усё, каб у нашым агульным 
еўрапейскім доме былі мір і парадак. 
Нам трэба тэрмінова нешта рабіць, 
каб знізіць негатыўныя тэндэнцыі, 
якія характарызуюць напружанасць у 
Еўропе. Мы прапанавалі абмеркаваць 
у якасці варыянта і падысці да нейка-
га “Хельсінкі-2”, каб вядучыя краіны 
планеты, якія ўваходзяць у АБСЕ, 
селі за стол перагавораў і абмеркавалі 

далейшыя дзеянні па зніжэнні напру-
жанасці на Еўрапейскім кантыненце. 
Няхай гэта будуць не “Хельсінкі-2”, 
няхай нейкая іншая фармулёўка. Хоць, 
думаю, “Хельсінкі-2” — гэта зразумела 
і адлюстроўвае працяг таго працэсу, 
які некалі быў абазначаны. 

Акрамя таго, цяперашні прыезд 
спадара Харстэда прыпаў якраз на сярэ-
дзіну палітычнай кампаніі па выбарах 
дэпутатаў у мясцовыя Саветы. А таму 
цалкам чаканым пунктам парадку дня 
стала абмеркаванне ўдасканалення вы-
барчага працэсу ў краіне, у тым ліку на 
аснове рэкамендацый АБСЕ. У Мінску 
гатовыя абмяркоўваць любыя ідэі і пра-
пановы, але з адной умовай. Аляксандр 
Лукашэнка агучыў яе рашуча і цвёрда: 

— Мы — суверэнная незалежная 
краіна, і, як любая іншая краіна, як і 
ваша родная Швецыя, мы не можам 
пагадзіцца або дапусціць, каб нас не-
дзе штурхалі ў спіну, пануквалі намі, 
павучалі нас. Мы гатовыя вучыцца, а 
павучанне ўспрымаем, як і любая ін-
шая краіна, негатыўна. Па-мойму, гэта 
нармальная ўмова для нашага супра-
цоўніцтва. 

 т  эрыторыя партнёрства

Візіт у Беларусь спецыяльнага прадстаўніка Парламенцкай 
асамблеі АБСЕ па Усходняй Еўропе Кента Харстэда паказальны 
па шэрагу момантаў

Кент Харстэд:
“Павінен 
прызнаць, што я 
вельмі добра 
стаўлюся 
да вашай краіны  
і народа...”
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У цэлым спецпрадстаўнік 
Парламенцкай асамблеі АБСЕ 
па Усходняй Еўропе кент Хар-
стэд высока ацэньвае ўдзел 
Беларусі ў рабоце асамблеі. 

“Мінулы год быў асаблівым, 
паколькі Беларусь пагадзілася 
правесці на сваёй тэрыторыі 
летнюю сесію Парламенцкай 
а с а мб л е і ,  а  г эта  а д ы гр а л а 
вельмі вялікую ролю для яе 
іміджу ўнутры ПА АБСЕ. Сотні 
парламентарыяў з 56 краін 
прыбылі сюды на пасяджэн-
не”, — сказаў кент Харстэд. 
Паводле яго слоў, гэтыя людзі, 
даволі ўплывовыя, атрымалі 
добрае ўражанне аб тым, што 
адбываецца ў Беларусі, а гэта 
каштоўна. 

Б е л а ру с ь  у с ё  а к т ы ў н е й 
удзельнічае ў рабоце ПА і пра-
паноўвае ініцыятывы ў розных 
сферах. Яны датычацца аховы 

навакольнага асяроддзя, про-
цідзеяння гандлю наркотыка-
мі, гандлю людзьмі. Беларусь 
вельмі паспяховая ў гэтым 
напрамку, адзначыў кент Хар-
стэд. 

Беларусь можа быць сярод 
краін, якіх лічаць мастамі па-
між Усходам і Захадам, упэў-
нены кент Харстэд. У Еўропе 
часта гавораць пра іншыя кра-
іны як пра аналагічныя масты. 
Напрыклад, аўстрыйская Вена 
або Польшча, Фінляндыя. “Але, 
безумоўна, дзякуючы таму, 
як паказала сябе Беларусь, у 
прыватнасці падчас мінскага 
працэсу, можна з упэўненасцю 
сказаць, што яна можа быць у іх 
ліку. тэрыторыя паміж Усходам 
і Захадам вельмі вялікая. таму 
нам неабходна мець некалькі 
сувязных мастоў. і Беларусь 
— адзін з іх”, — рэзюмаваў ён. 

пастФактум

 т  эрыторыя партнёрства

Яшчэ адна асаблівасць гэтага візіту 
ў тым, што ён не абмежаваўся толькі 
палітычным вымярэннем. Бо, акрамя 
бяспекі, яшчэ адно ключавое слова ў 
абрэвіятуры АБСЕ — супрацоўніцтва. 
Чым не падстава прадставіць высока-
му госцю інвестыцыйны патэнцыял 
нашай краіны. Кент Харстэд наведаў 
Кітайска-Беларускі індустрыяльны 
парк “Вялікі камень” і Парк высокіх 
тэхналогій. Даведаўшыся пра дэкрэт аб 
лічбавай эканоміцы, аб магчымасцях, 
якія Беларусь гатовая прадаставіць су-
светным кампаніям, Харстэд паабяцаў 
праінфармаваць заходніх бізнесменаў 
аб усіх перавагах работы з Мінскам: 

— Я вельмі добра стаўлюся да 
вашай краіны і народа. Думаю, у Бе-
ларусі ёсць добрыя магчымасці для 
пашырэння многіх ініцыятыў. Што 
датычыцца “Хельсінкі-2”, то тут не без 
цяжкасцяў, ёсць шмат меркаванняў 
наконт пачатку такога працэсу. Лічу, 
у многіх сталіцах цяпер думаюць над 
гэтай ініцыятывай. Я абавязкова пра-
інфармую Парламенцкую асамблею 
АБСЕ па гэтым пытанні.

Яўген канановіч

На сесіі ПА АБСе ў 2017 годзе
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 с  оцыум

разлікі 
атрымалі 
адабрэнне
У новы год краіна ўвайшла з бюджэтам, 
якому ў большай ступені ўласціва 
сацыяльная скіраванасць

 П
а в од л е  р а з л і к а ў, 
даходы дзяржказны 
сёлета перавысяць 
20 мільярдаў рублёў. 
Патрацім менш, чым 
заробім. Прафіцыт 
734 мільёны рублёў 
пойдзе на пагашэнне 

часткі дзярждоўгу. Асноўныя расхо-
ды, як і раней, звязаны з сацыяльнай 
палітыкай. Прычым на адукацыю і 
ахову здароўя сёлета выдзеляць нават 
больш, чым летась. 

— Галоўны фінансавы дакумент 
разлічаны па кансерватыўным сцэ-
 нарыі развіцця эканомікі, — пракамен-

ціравала бюджэтны расклад старшыня 
парламенцкай камісіі па бюджэце і фі-
нансах Людміла Дабрыніна. — Мы ўжо 
маем такі досвед фарміравання бюджэ-
ту папярэдніх гадоў, і ён паказвае, што 
гэта пэўны пункт адліку ўпэўненасці ў 
фарміраванні даходнай часткі бюджэ-
ту. Тым больш што наша эканоміка на-
бірае абароты, растуць ВУП, экспарт. 

А вось кандыдат эканамічных на-
вук Вячаслаў Ярашэвіч лічыць, што 
пры планаваным росце эканомікі бю-
джэт залішне кансерватыўны: 

— Зрэшты, з пункту гледжання 
палітэканоміі нічога дзіўнага ў гэтым 
няма. Такія параметры закладваюцца 
ў тых краінах, якія павінны выконваць 
свае абавязацельствы перад крэдыто-
рамі, і менавіта крэдыторы настой-
ваюць на прафіцытным бюджэце, каб 
забяспечыць зварот сваіх сродкаў. 

Аляксандр Лукашэнка зацвердзіў 
таксама асноўныя напрамкі грашова-
крэдытнай палітыкі на 2018 год. Яна 
захавае стратэгічную скіраванасць на 
забеспячэнне цанавой стабільнасці. 
Інфляцыя не павінна перавысіць шасці 
працэнтаў. З улікам пагашэння ўрадам 
і Нацыянальным банкам унутраных і 
знешніх абавязацельстваў у замежнай 
валюце міжнародныя рэзервовыя ак-
тывы на канец 2018 года складуць не 
менш за шэсць мільярдаў долараў. 

Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка 
падпісаў Указ “Аб задачах сацыяльна-эка-
намічнага развіцця на 2018 год”. Ураду да-
ручана забяспечыць далейшы эканаміч-
на абгрунтаваны рост зарплат у краіне на 
аснове стварэння перш за ўсё высокапра-
дукцыйных працоўных месцаў. 

— Мэтавым арыенцірам для нас 
павінен быць прырост эканомікі на 6-7 
працэнтаў у год, — лічыць Віктар Марге-
лаў, старшыня Рэспубліканскай канфе-
дэрацыі прадпрымальніцтва. — Буйныя 
прадпрыемствы не могуць забяспечыць 
такое паскарэнне, а вось малое прад-
прымальніцтва мае дастатковы патэн-
цыял нават у сучасных умовах. Праўда, 
для яго раскрыцця патрэбна дапамога 
дзяржавы. Неразважліва меркаваць, 
што свабодны рынак вырашыць за нас 
усе праблемы і сам па сабе забяспечыць 
устойлівы рост прадпрымальніцтва. 
Дзяржаве неабходна мэтанакіравана, 
сістэмна стымуляваць развіццё суча-
снага, інавацыйнага бізнесу. 

Алег Багамазаў

Асноўныя расходы, 
як і раней, звязаны  
з сацыяльнай 
палітыкай. Прычым  
на адукацыю  
і ахову здароўя 
сёлета выдзеляць 
нават больш,  
чым летась
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 п  ерспектывы росту

лічбе 
Пераклад  
не Патрэбны

Т
акім чынам, глабальны 
эканамічны крызіс у 
мінулым. Як вынік усе 
індыкатары развіцця 
прыйшлі ў рух. ААН 
адзначае, што сусвет-
ныя цэны на харча-
ванне падскочылі да 

максімуму — добрая вестка для нашых 
экспарцёраў. Белстат гаворыць, што 
валавы ўнутраны прадукт Беларусі па 
выніках 2017-га вырас на 2,4 працэнта 
— больш, чым планавалася першапа-
чаткова. Што наперадзе?

Як мінімум — працяг тэндэнцыі 
росту ВУП. Усе падставы бачыць для 
гэтага дырэктар Інстытута эканомікі 
НАН Валерый Бельскі:

— Павялічваюцца інвестыцыі ў 
беларускую эканоміку. Растуць спаж-
ывецкі попыт, прадукцыйнасць працы 
і рэальныя грашовыя даходы насель-
ніцтва. Стабілізавалася сітуацыя пасля 

даволі складанага перыяду на рынку на-
шага асноўнага гандлёва-эканамічнага 
партнёра — Расійскай Федэрацыі, по-
пыт ажывае. Немалаважным фактарам 
для росту нашай эканомікі з’яўляецца 
стабілізацыя цэн на энерганосьбіты на 
сусветным рынку, што будзе спрыяць 
павелічэнню даходаў беларускіх наф-
таперапрацоўчых заводаў.

Больш аддаленую перспектыву 
— на стыку цяперашняй і будучай 
пяцігодак — малюе Міністр эканомікі 
Уладзімір Зіноўскі. З яго прагнозаў 
вынікае, што леташні рэкордна нізкі 
ўзровень інфляцыі ў нашай краіне (4,6 
працэнта) — зусім не мяжа:

— У ідэале інфляцыя павінна 
быць 2-3 працэнты, не больш. Гэта 
дасць магчымасць яшчэ больш знізіць 
стаўку рэфінансавання і працэнты 
па крэдытах. Мне падаецца, што мы 
проста абавязаны будзем у 2020-2021 
гадах выйсці на гэтыя лічбы.

Акрамя відавочнага запаволення 
росту цэн і павышэння даступнасці 
крэдытаў, гэта пазітыўна адаб’ецца і 
на сітуацыі ў сферы занятасці. Напры-
клад, прадоўжыцца працэс стварэння 
новых працоўных месцаў у дзяржсек-
тары. Асаблівая роля пры гэтым адво-
дзіцца Дэкрэту № 8 “Аб развіцці лічба-
вай эканомікі”. Сэнс гэтага дакумента, 
разважае Міністр эканомікі, не толькі 
ў развіцці IT-сферы:

— З прыняццем дэкрэта ў нас 
створаны спрыяльныя ўмовы для пра-
нікнення інфармацыйных тэхналогій 
у прамысловасць, сельскую гаспадарку 
і сацыяльную сферу і стварэння на іх 
аснове новых бізнес-мадэляў.

Найбольш значныя сацыяльныя 
напрамкі развіцця лічбавай эканомікі 
— ахова здароўя, адукацыя. І згаданыя 
спачатку разумныя гарады. Пакуль 
такіх не так шмат, месцы рэалізацыі 
такіх праектаў можна пералічыць 
па пальцах: Амстэрдам, Барселона, 
Брусэль, Вена, Нью-Ёрк, Сеул, Токіа, 
Шанхай. Але ў маі ў Мінску плануецца 
правесці лічбавы форум краін Еўра-
зіі. Мэта — развіццё розных формаў 
дзяржаўна-прыватнага партнёрства, 
гарманізацыі нацыянальных лічбавых 
рынкаў краін Еўропы і Азіі. А таксама 
паэтапнае фарміраванне пан’еўразій-
скай лічбавай рыначнай прасторы. 
Эканамічная стабілізацыя плюс лічба-
візацыя — чым не формула для перс-
пектыўнага развіцця Беларусі?

Максім осіпаў

“Калі XIX стагоддзе было стагоддзем імперый, а XX — стагоддзем 
нацыянальных дзяржаў, то XXI стагоддзе стане эпохай гарадоў”, 
— гаворыць віцэ-прэзідэнт IBM па напрамку “Разумны горад”  
Джэры Муні. Гаворка ідзе аб развіцці лічбавай эканомікі 
— трэндзе, якога Беларусь прытрымліваецца ўжо не першы год. 
Эканамічная стабілізацыя, не толькі садзейнічае гэтаму,  
але і адкрывае новыя магчымасці.
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я
што там,  
на крыПце?

майнінг пайшоў у масы
Яшчэ гады чатыры таму дзяўчына магла расстацца са 

звар’яцелым хлопцам, які зрабіў са свайго дома рай для 
нейкіх там алгарытмаў. Цяпер жа яна, думаю, кусаючы 
локці, будзе шукаць нумар яго тэлефона і паспрабуе разы-
граць сцэну “на самай справе мы былі створаны адно для 
аднаго”...

Жарты жартамі, а жыццё і сапраўды ў адно імгненне 
зрабіла праграмістаў-дзівакоў аднымі з самых забяспеча-
ных людзей. І Беларусь у гэтай сітуацыі аказалася на галоў-
ных ролях. Мы сталі адной з нямногіх краін, дзе майніць 
крыптавалюты зусім хутка можна будзе абсалютна законна. 
І нават прадаваць іх на біржах. Бо 28 сакавіка ў сілу ўступае 
дэкрэт Прэзідэнта аб развіцці лічбавай эканомікі.

Што гаварыць, калі ўжо ферму для майнінгу можна ку-
піць амаль гэтак жа проста, як звычайны камп’ютар. Праў-
да, давядзецца пачакаць з дастаўкай. На рынку сур’ёзны 
дэфіцыт, і знайсці ў наяўнасці майнінгавае абсталяванне 
фактычна немагчыма.

Затое зусім рэальна забіць сабе месцейка ў так званым 
майнінг-гатэлі. Гэта спецыялізаванае памяшканне, дзе вы 
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можаце размясціць сваё абсталяванне і ціха майніць што 
хочаце, не захламляючы свой дом.

Хоць некаторыя спрабуюць правезці дарагое абсталя-
ванне ў краіну незаконна. Ужо зафіксаваны выпадкі кан-
трабанды ўстройстваў для майнінгу на беларуска-польскай 
граніцы. Увогуле, імкненне беларусаў да здабыцця крыпта-
валют ужо, відаць, нічым не спыніш.

Не прапусціць хайп стараюцца і нашы прадпрыем-
ствы. Паўгода назад можна было пачуць толькі пра адзін-
кавыя выпадкі прыёму крыптавалют нейкімі юрасобамі, 
якія, хутчэй, былі піярам, чым рэальнай бізнес-мадэллю. 
Цяпер жа гульня выйшла на новы ўзровень. БелАЗ га-
товы прадаваць самазвалы за біткоіны сваім надзейным 
партнёрам. 

перадавыя фермы
Майнер Яўген Ціханаў і крыптааналітык Марыс Поль-

нікаў зразумелі, што за крыптавалютамі будучыня, года 
паўтара назад. Цяпер яны ўжо ў гэтым не сумняваюцца:

— Гэты напрамак вельмі перспектыўны. Не існуе сёння 
ніякіх іншых бізнесаў, якія давалі б такую ж маржыналь-
насць, як крыптавалюты, — і 100, і 200, і 1000 працэнтаў. 
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У нармальных бізнесменаў такія лічбы нават у галаве не 
ўкладваюцца. Для нас таксама на пачатковым этапе гэта ўсё 
было дзіка.

У Яўгена ёсць майнінгавыя фермы. Ён, акрамя біткоі-
наў, здабывае Ethereum і Litecoin. Верыць ён і ў беларускі 
крыптаталер:

— Але цяжка сказаць, ці ёсць у талера будучыня. Так, яго 
цяпер майняць каля 5 тысяч чалавек. Але ва ўсяго, у тым 
ліку ў крыптавалюты, павінен быць сэнс, функцыя. Цяпер 
рынак пусты і практычна няма канкурэнцыі, але пазней 
сітуацыя можа змяніцца. І тады перад распрацоўшчыкамі 
талера паўстане шмат праблем. Змогуць яны іх вырашыць 
— добра. Не — нічога не паро-
біш.

Нават біткоін сёння губляе 
свае пазіцыі, таму што вельмі 
шмат буйных гульцоў з’явілася 
на рынку. І цяпер гульня ўжо не-
сумленная. Напрыклад, нядаўна на 
Чыкагскай біржы ўвялі ф’ючэрсы на 
біткоіны. Гэта азначае, што людзі, якія ў 
прынцыпе не маюць манет, могуць купіць 
іх па фіксаванай цане, а потым спрацаваць 
на паніжэнне. Яўген Ціханаў папярэджвае:

— У каго кашалёк таўсцейшы, той і ведае, 
куды пойдзе рынак. Можна абвальваць яго, ку-
пляючы манеты, а на ф’ючэрсах мець 10-разовы 
або 100-разовы прыбытак. Бо ф’ючэрс — гэта фік-
саваны кантракт. 

усе хочуць зарабіць
Многія параўноўваюць крыптавалютны рынак з піра-

мідай МММ з 1990-х. Але вось самі майнеры лічаць, што 
крыптавалюты, хутчэй, чымсьці нагадваюць сеткавы 
маркетынг. Кожная манета адразу ўтварае вакол сябе су-
полку, у якой ва ўсіх роўныя правы, усталяваныя матэма-
тычным алгарытмам. Фактычна найважнейшай іх мэтай 
становіцца прыцягненне новых удзельнікаў, якія альбо 
здабываюць, альбо купляюць ужо здабытую крыптава-
люту і тым самым павышаюць попыт на яе, а значыць, і 
цану. Тыя, хто прыйшоў у гэтую суполку раней, больш за 
ўсіх і выйгралі.

Марыс Польнікаў прапаноўвае рэальна глядзець на 
ўсё, што адбываецца з крыптавалютамі:

— Не крывячы душой, можна сказаць, што ўсё гэта 
бізнес. І ва ўсіх ёсць абсалютна канкрэтная мэта — зара-
біць. Гэта бізнес, які прынясе людзям шмат грошай, але 
і забярэ таксама нямала. Не пазбегнуць і махлярства, і 
крадзяжу. Аднак галоўны вораг тых, хто пачынае май-
ніць або купляць крыптавалюты, — іх уласная прагнасць. 
Бачачы гіганцкія прыбыткі, многія не могуць у патрэбны 
момант спыніцца. Такія людзі тут могуць страціць усё.

Маладыя людзі ўпэўненыя, што пакуль ёсць магчы-
масць і рынак гэтага хоча, крыптавалюты будуць існа-
ваць. Рынак будзе дапрацоўвацца, удасканальвацца, і не 
факт, што запраўляць на ім будуць тыя ж валюты, што і 
цяпер. Гэта, паводле іх слоў, нармальны працэс:

— Калі ўсе буйныя дзяржавы захочуць, то змогуць, 
вядома, зрабіць так, што праект гэты заглухне, але пакуль 
рынку гэта трэба. У любым выпадку рана ці позна піра-

міда абваліцца. Гэта адбудзецца, калі наступіць перана-
сычэнне рынку. І будзе непазбежны абвал крыптавалют. 
Але будуць нейкія новыя тэхналогіі і рашэнні. З’явіцца 
нешта замест крыптавалют. А магчыма, наогул у кожнага 
пласта насельніцтва будзе свая валюта. Можна фантазі-
раваць колькі хочаш.

Але нават гэта ўсё не палохае майнераў.

сезонны фактар
Крыптавалютныя біржы фактычна нічым не адрозні-

ваюцца ад звычайнага рынку Форэкс. Вось толькі крып-
тавалюты моцна схільныя да сезоннасці. Да лета ўсе скі-

даюць іх і фіксуюць прыбытак. А потым зноў купляюць 
па нізкай цане да восені. Пік росту цаны прыпадае на май 
і лістапад.

Акрамя таго, трэба разумець, што лідзіруючую пазі-
цыю на рынку крыптавалют займае Кітай — 80 працэнтаў 
майнінгу. Таму ад гэтай краіны таксама многае залежыць. 

Увогуле, справа гэта нервовая — інвестыцыі ў крып-
тавалюты. Але майнеры ніяк на ўсе гэтыя ваганні не рэ-
агуюць. Яны спрабуюць пралічыць далейшы рост курсаў і 
спадзяюцца на свае доўгатэрміновыя ўкладанні.

Цяпер на гэтым рынку ёсць два віды інвестараў. Тыя, 
хто ўвайшоў раней на нізкім курсе, і тыя, хто прыйшоў 
нядаўна. Першыя больш схільныя да доўгатэрміновых 
інвестыцый і будуць трымаць крыптавалюту ў сябе максі-
мальна доўга. Другія больш патрацілі на ўваход і чакаюць 
хуткай аддачы.

Акрамя таго, энтузіястаў не палохае нават той факт, што 
ў адзін цудоўны дзень наступіць такі момант, калі майніць 
стане зусім не выгадна. Вось толькі пралічыць гэты момант 
цяжка. Мы не ведаем, якім будзе курс біткоіна або іншай 
валюты, колькі будзе ісці сродкаў на тое, каб набыць хоць 
бы адзін біткоін. Таму Яўген і Марыс прапаноўваюць атры-
мліваць выгаду ад сённяшняй сітуацыі — як звычайным 
людзям, так і краіне ў цэлым:

— Гэта рынак на трыльёны долараў. Што б там хто ні 
заяўляў, пакуль усё роўна ўсе майняць. І наша краіна можа 
зарабіць на гэтым. Як я гэта бачу? Беларусь будзе займацца 
транзітам. Ужо існуюць крыптавалютныя біржы міжнарод-
нага ўзроўню. Яны пачнуць адкрываць тут свае філіялы. 
Мы будзем мець выгаду на працэнце ад транзакцый.

Уладзіслаў кулецкі

Да 1 студзеня 2023 года поўнасцю вызваленыя  
ад падаткаабкладання токенаў, крыптавалют 

фізічныя асобы. Яны не выплачваюць 
падаходны падатак ад дзейнасці па майнінгу, 

набыцці (гэта датычыцца і дарэння), 
адчужэнні токенаў за беларускія рублі, 

замежную валюту, электронныя грошы 
або падчас абмену на іншыя токены

 н  а крок наперадзе
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каПітал ідзе  
ў анлайн 

 Л
ат в і я ,  Э с т он і я  і 
Ф р а н ц ы я  ў в я л і 
стартап-візы — пе-
раехаць сюды, каб 
развіваць ІТ-праект, 
цяпер вельмі проста. 
Раней на гэта пай-
шлі Ірландыя, Літва 

ды іншыя дзяржавы. Усё больш краін 
задумваюцца над тым, як прыцягнуць 
да сябе маладыя ІТ-кампаніі ці выга-
даваць уласныя. Мы не выключэнне. 
У канцы мінулага года Прэзідэнт пад-
пісаў Дэкрэт № 7, які значна спрашчае 
жыццё бізнесменам-пачаткоўцам. 

Летась, паводле дадзеных Bloom-
berg, еўрапейскія стартапы прыцягну-
лі рэкордную суму інвестыцый — 19 
мільярдаў долараў. Лічба ўражвае. На 
розум прыходзіць абыходкавае мерка-
ванне: дайце грошы — будзе бізнес. У 
тым ліку высокатэхналагічны. Змог бы 
так раскруціцца Uber без 11,5 мільярда 
долараў, укладзеных у яго?

У Юліі Лакатковай за плячыма 
— дзве вышэйшыя адукацыі, вялікі 
досвед работы ў маркетынгу і жур-
налістыцы. Сёння яна кіруе двума 
праектамі: PingFin — праграма, якая 
дапаможа кіраваць асабістымі фінан-

самі, і Graime — сацсетка для вуліч-
ных музыкантаў. І не па чутках ведае 
— запусціць стартап часам можна з 
нулявымі ўкладаннямі:

— У каманду праекта PingFin перша-
пачаткова ўвайшлі людзі, якія закрылі 

ўсе расходныя артыкулы: праграмісты, 
маркетолаг, вэб-дызайнер. Наогул, лі-
 чыцца, што ў першыя часы трэба 10-
20 тысяч долараў. Але, як правіла, гэта 
чэрпаецца з асабістых зберажэнняў. 

Цяпер PingFin развіваецца ў поль-
скім акселератары Huge Thing. У такіх 
структурах стартапы падтрымліваюць 
не толькі фінансава:

— Цяпер мы праходзім тут наву-
чанне. Гэта практычна на дзяржуз-
роўні падтрымка інавацый у рэгіёне. 

У любой краіне з развітым прадпры-
мальніцтвам можна прыйсці ў такую 
структуру і атрымаць дапамогу. У нас 
гэта пакуль не развіта. 

Яркі прыклад — Ізраіль. Гэта са-
праўдная стартап-нацыя. І найбольш 

блізкая да нас мадэль фарміравання 
рынку. Тэрыторыя ў 10 разоў меншая 
за нашу, затое насельніцтва прыкладна 
такое ж. І яно адукаванае, асабліва ў 
інжынернай частцы, матэматыцы, пра-
грамаванні, расказвае дырэктар Цэнтра 
падтрымкі прадпрымальніцтва “Стар-
тап тэхналогіі” Аляксей Шаблоўскі:

— Штогод каля 100 ізраільскіх 
стартапаў прадаецца за мяжу. У нас 
лік невялікі. Але патэнцыял значны. 
У Ізраілі ўсё грунтуецца на ВНУ: сюды 

Усё больш краін задумваюцца над тым, як прыцягнуць  
да сябе маладыя ІТ-кампаніі або вырасціць уласныя.  
Беларусь не выключэнне. Хутчэй — наадварот:  
паказвае прыклад у гэтым накірунку

У нашай краіне выраслі кампаніі,  
якія здолелі праславіцца на ўвесь свет.  
У 2013-2014 гадах былі паспяховыя выхады 
Maps.me і Viber, летась — продаж MSQRD 
карпарацыі Facebook. Сёлета Google купіла 
беларускую фірму AlMatter

 а  бгрунтаваная  мэтазгоднасць
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прыходзяць інвестары, фонды, утва-
раюць суполкі. Наша ж сістэма адука-
цыі цяпер не настроена на бізнес. Калі 
і мы пачнём рухацца ў гэтым напрам-
ку, я ўпэўнены, што пры правільным 
размеркаванні грошай наша краіна 
паўторыць досвед Ізраіля. 

Дзе ўзяць фінансы? У нас гэтага 
рынку пакуль няма. Створаны Белару-
ска-расійскі венчурны фонд, ёсць перс-
пектывы супрацоўніцтва з кітайскімі 
партнёрамі. Але пакуль рана рабіць 
высновы, лічыць Аляксей Шаблоўскі:

— У нас шмат інвестараў, якія 
ўкладваюцца ў рэальны сектар, але 
няма тых, хто гатовы ўкласціся ў 
100 праектаў, першапачаткова ра-
зумеючы, што толькі адзін з іх будзе 
паспяховым. Гэта зусім іншы ўзровень 
рызыкі. А для вытворчасці праграмных 
прадуктаў сусветнага ўзроўню ды іх 
пашырэння на заходніх рынках па-
трэбныя вялікія інвестыцыі — сотні 
тысяч або мільёны долараў.

Стартап-рух у нас зарадзіўся каля 
5-6 гадоў назад. І за гэты параўнальна 
невялікі тэрмін у нас выраслі кампаніі, 
якія здолелі праславіцца на ўвесь свет. 
У 2013-2014 гадах былі паспяховыя 
выхады Maps.me і Viber, летась — про-

даж MSQRD карпарацыі Facebook. Сё-
лета Google купіла беларускую фірму 
AlMatter — і гэтая здзелка ўнікальная 
ў сваім родзе, тлумачыць Аляксей 
Шаблоўскі:

— Інвестары, якія працуюць на 
міжнародных рынках, прывыклі да 
міравых стандартаў у галіне права. У 
нас жа ў гэтым плане сфарміравалася 
спецыфічнае заканадаўства. Падла-
 джвацца пад яго, несці высокія рызыкі 
замежныя інвестары не хочуць. AlMat-
ter — першая беларуская кампанія, якая 
была прададзена ў рамках беларускага 
права. Думаю, выключна па ініцыяты-
ве лідара каманды Юрыя Мельнічка. І 
для гэтага давялося правесці каласаль-
ную работу.

Безумоўна, нам ёсць над чым пра-
цаваць. І мы ўжо робім першыя крокі. 
Дэкрэт № 7 не закранае непасрэдна 
інтарэсаў ІТ-стартапаў, але гэта магут-
ны штуршок для разняволення дзела-
вой ініцыятывы. Сёння ў нас ёсць 24 
бізнес-інкубатары. Тут дапамагаюць 
прадпрымальнікам-пачаткоўцам. 
Ігар Саявец, дырэктар ТАА “З намі 
будучыня”, дзе сёння развіваецца каля 
50 вытворчых і будаўнічых праектаў, 
гаворыць:

— Дэкрэт пойдзе на карысць тым, 
хто толькі збіраецца адкрыць бізнес. 
Тут перш за ўсё цікавы паведамляльны 
прынцып. Распачаць сваю справу ў нас і 
раней было нескладана, але цяпер будзе 
яшчэ прасцей. Таксама вельмі важна 
змяненне судовай практыкі па пры-
цягненні да субсідыяльнай адказнасці. 
Раней з гэтым было звязана шмат 
страхаў.

Аляксей Шаблоўскі гаворыць, што 
прыняцце Дэкрэта — гэта ўжо важны 
крок, але не менш важна і тое, як яго 
будуць выконваць на месцах:

— Гэта добры сігнал для бізнесу. 
Але пасыл Дэкрэта павінен трансля-
вацца па ўсёй сістэме ўлады, тады 
гэта пачне працаваць. 

Многія пытанні ІТ-бізнесу могуць 
быць вырашаны ў Дэкрэце “Аб раз-
віцці лічбавай эканомікі”. Раней агуч-
валіся ключавыя напрамкі. Сярод іх 
— прыцягненне ў краіну інвестыцый-
ных фондаў (уключаючы венчурныя),  
стварэнне прававых умоў для развіцця 
беспілотнікаў і тэхналогіі блокчэйн. 
Дакумент абяцае стаць рэвалюцый-
ным. І ў нас ёсць добры шанц пабуда-
ваць лічбавую эканоміку.

Валерыя Гаўрушава 

 а  бгрунтаваная  мэтазгоднасць
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У студзені гэтага года Генеральны сакра-
тар Арганізацыі Аб’яднаных Нацый Антоніу 
Гутэрыш прадставіў даклад “Рэалізацыя мэт 
міграцыі на карысць усіх”. кіраўнік ААН зрабіў 
акцэнт на станоўчыя аспекты міграцыі, якая, 
паводле яго слоў, стымулюе эканамічны рост, 
спрыяе скарачэнню маштабаў няроўнасці ды 
ўмацаванню сувязяў паміж рознымі суполь-
насцямі. Акрамя таго, як упэўнены Генеральны 
сакратар ААН, міграцыя дапамагае вырашыць 
праблемы, звязаныя са скарачэннем і старэн-
нем насельніцтва.

Антоніу Гутэрыш нагадаў, што з 2000 года 
колькасць мігрантаў у свеце павялічылася 
амаль удвая і складае цяпер 256 мільёнаў чала-
век. Большая частка з іх перабралася ў іншыя 
краіны легальным шляхам. Паводле слоў Гене-
ральнага сакратара ААН, самы лепшы спосаб 
пакончыць са стыгмай у дачыненні  нелегалаў 
і варожых адносінаў да мігрантаў — гэта забяс-
печыць законныя шляхі міграцыі.

Пра гэта таксама гаворыцца і ў артыкуле  
Генеральнага сакратара ААН, які Антоніу Гутэ-
рыш прадаставіў для эксклюзіўнай публікацыі 
ў нашым часопісе

 а  кцэнты

на шляхУ да новага 
глабальнага 

дагавора 

антоніу гутэрыш, 
генеральны 
сакратар аан
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м
 а  кцэнты

Міграцыя з’яўляецца крыніцай эканамічнага росту, яна 
памяншае няроўнасць і забяспечвае сувязь паміж рознымі 
грамадствамі. Большасць мігрантаў жывуць і працуюць на 
законных падставах. Аднак міграцыя — гэта таксама крыні-
ца палітычнай напружанасці і чалавечых трагедый, паколькі 
меншасць, якая адчаялася, рызыкуе жыццём, сутыкаючыся 
з дыскрымінацыяй і злоўжываннямі.

У наступныя гады дэмаграфічныя праблемы і наступ-
ствы змянення клімату, хутчэй за ўсё, будуць працягваць 
стымуляваць міграцыю. Глабальная супольнасць стаіць 
перад выбарам. Ці хочам мы, каб міграцыя была крыніцай 
працвітання і міжнароднай салідарнасці? Ці мы хочам, каб 
яна стала ўвасабленнем бесчалавечнасці і сацыяльных роз-
нагалоссяў?

Сёлета ўрады будуць весці ў рамках Арганізацыі Аб’яд-
наных Нацый перагаворы аб заключэнні першага ў гісторыі 
ўсёахопнага міжнароднага пагаднення па міграцыі — гла-
бальнага дагавора аб міграцыі.

Гэтае пагадненне не будзе афіцыйным дагаворам і не 
будзе накладаць на дзяржавы якія-небудзь юрыдычныя 
абавязацельствы.

Але яно дасць лідарам беспрэцэндэнтную магчымасць 
развянчаць шкодныя міфы пра мігрантаў і выказаць агуль-
нае бачанне адносна таго, як зрабіць так, каб міграцыя ад-
павядала інтарэсам усіх. 

Гэта неадкладная задача. Нядаўні відэасюжэт аб про-
дажы мігрантаў у рабства — сведчанне таго, што бывае, калі 
масавая міграцыя адбываецца ў адсутнасць эфектыўнага 
рэгулявання.

Як мы можам прадухіліць гэтую несправядлівасць і па-
класці ёй канец?

У аснове нашага падыходу павінны ляжаць тры асноў-
ныя меркаванні.

Па-першае, нам неабходна прызнаць і ўмацаваць выго-
ды ад міграцыі, пра якія так часта забываюць падчас гра-
мадскай дыскусіі.

Мігранты прыносяць вялікую карысць як прымаючым 
іх краінам, так і краінам іх паходжання. Яны займаюць такія 
працоўныя месцы, якія не ўдаецца запоўніць за кошт мяс-
цовых кадраў. Многія з іх становяцца наватарамі і прадпры-
мальнікамі. Амаль палову ўсіх мігрантаў складаюць жанчы-
ны, якія прыязджаюць у пошуках 
лепшага жыцця і магчымасцяў у 
плане працаўладкавання.

Мігранты таксама адпраў-
ляюць на радзіму грашовыя пера-
воды, агульная сума якіх у мінулым 
годзе склала амаль 600 мільярдаў 
долараў ЗША, што 
ў тры разы больш 
за ўсю дапамогу ў 
мэтах развіцця.

Асноўная задача 
заключаецца ў 
тым, каб мак-
с і м а л ь н а 
павялічыць 
выгоды ад 
м і г р а ц ы і  і 
пакончыць 

са злоўжываннямі, якія ператвараюць жыццё меншасці 
мігрантаў у сапраўднае пекла.

Па-другое, дзяржавам неабходна ўмацаваць вяршэнства 
права, якое ляжыць у аснове іх работы з мігрантамі і дзеян-
няў па іх абароне.

Улады, якія ўзводзяць на шляху міграцыі вялікія пе-
рашкоды ці абмяжоўваюць магчымасці мігрантаў у плане 
працаўладкавання, наносяць сабе ж нікому непатрэбную 
эканамічную шкоду і могуць ненаўмысна заахвочваць не-
легальную міграцыю.

Людзі, якія адважыліся на ад’езд, пазбаўленыя законных 
каналаў для міграцыі, звяртаюцца да незаконных методаў, 
што для іх можа скончыцца небяспекай, а для ўрадаў — па-
дрывам аўтарытэту.

Найлепшы для ўрадаў спосаб пакончыць з беззаконнем 
і злоўжываннямі — гэта забяспечыць дадатковыя законныя 
каналы для міграцыі. Дзяржавам таксама неабходна актыў-
ней супрацоўнічаць адна з адной у мэтах забеспячэння ўза-
емнай выгады ад міграцыі, напрыклад, шляхам наладжван-
ня партнёрскіх сувязяў для выяўлення прабелаў з пункту 
гледжання пэўных прафесій у адной краіне, якія могуць 
быць запоўнены мігрантамі з іншай краіны.

Па-трэцяе, нам неабходна актывізаваць міжнароднае 
супрацоўніцтва ў мэтах абароны ўразлівых мігрантаў, а так-
сама бежанцаў, і мы павінны аднавіць цэласнасць рэжыму 
абароны бежанцаў у адпаведнасці з нормамі міжнароднага 
права. 

Гібель тысяч людзей, якія спрабуюць перасякаць моры 
і пустыні, — гэта не проста чалавечая трагедыя. Нерэгулю-
емыя масавыя перамяшчэнні людзей у адчайных умовах 
спараджаюць адчуванне, што граніцы знаходзяцца пад па-
грозай, а ўрады не кантралююць сітуацыю.

Гэта, у сваю чаргу, прыводзіць да драконаўскіх мер па-
гранічнага кантролю, якія падрываюць нашы калектыўныя 
каштоўнасці ды ўвекавечваюць трагедыі.

Нам неабходныя тэрміновыя меры для аказання дапамо-
гі тым, хто апынуўся ў транзітных лагерах або сутыкаецца 
са злоўжываннямі ці то ў Паўднёвай Амерыцы, ці то ў Паў-
ночнай Афрыцы. Мы павінны прадугледзець маштабныя 
дзеянні па рассяленнях тых, каму няма куды ісці.

Мы павінны таксама прыняць меры — у выглядзе да-
памогі ў мэтах развіцця, дзейнасці па памяншэнні 
наступстваў змянення клімату і па папярэджан-
ні канфліктаў, к а б  па з б е г н у ц ь  не р эг у -

люемых масавых перамяш-
чэнняў людзей. Міграцыя 
не павінна асацыявацца з 

пакутамі.
Нам цалкам пад 

сілу пабудаваць 
свет, у якім мы змо-

жам ганарыцца мі-
грацыяй і яе пазітыў-

 ным укладам. Гэты 
год можа с таць 
важнай вяхой на 
шляху да ператва-

рэння міграцыі ў 
рэальную карысць 
для ўсіх.
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Нягледзячы на тое, што 
міграцыйная сітуацыя ў 

Беларусі застаецца спакойнай 
і кіруемай, у краіну, паводле 

дадзеных Міністэрства 
ўнутраных спраў, толькі за 

мінулы год прыбыло больш за 
чатыры мільёны замежных 

грамадзян. Вось чаму так 
важна развіваць партнёрскія 

адносіны ў сферы барацьбы 
з незаконнай міграцыяй 

з суседнімі краінамі і 
міжнароднымі структурамі, 

а таксама мець дакладную 
нацыянальную канцэпцыю 

міграцыйнай палітыкі. 
Відавочна, што ў вырашэнні 

пытанняў міграцыйнай 
праблематыкі нельга не 
ўлічваць багаты досвед 

Арганізацыі Аб’яднаных 
Нацый, пра што гаварылася 

ў артыкуле Генеральнага 
сакратара ААН. На гэтую 
ж тэму мы пагутарылі з 
Зейналам  Гаджыевым, 

Кіраўніком Прадстаўніцтва 
Міжнароднай арганізацыі па 
міграцыі (МАМ) у Рэспубліцы 

Беларусь. (Zeynal Hajiyev, 
International Organization for 

Migration (IOM) in the Republic 
of Belarus, Chief of Mission)я

— Як Вы можаце пракаменці-
раваць нядаўні даклад па міграцыі 
Генеральнага сакратара ААН? Якая 
па гэтай праблематыцы пазіцыя 
МАМ?

— Сёння пытанні міграцыі сапраўды 
актуальныя як ніколі. Па гэтай прычыне 
практычна ўсе краіны свету працуюць 
над Глабальным дагаворам аб бяспеч-
най, упарадкаванай і легальнай мігра-
цыі, які, як чакаецца, будзе садзейнічаць 
стварэнню эфектыўных механізмаў для 
кіравання міграцыйнымі працэсамі. А 
гэта, у сваю чаргу, дазволіць абараніць 
правы мігрантаў, забяспечыць бяспеч-
ную і рэгулюемую міграцыю. Таксама 
будзе садзейнічаць змяншэнню выму-
шанай міграцыі. Даклад Генеральнага 

сакратара з’явіўся менавіта ў той момант, 
калі працэс падрыхтоўкі Глабальнага 
дагавора падыходзіць да заключнага 
этапу. Даклад змяшчае аналіз сучасных 
праблем, звязаных з міграцыяй, а такса-
ма перспектыўнае бачанне магчымых 
шляхоў іх вырашэння. 

Безумоўна, МАМ, як вядучае 
агенцтва ў сферы міграцыі, не можа 
са свайго боку не адзначыць важную 
ролю даклада ў кантэксце міжнарод-
нага дыскурсу аб міграцыі. У першую 
чаргу, даклад ставіць перад урадамі 
задачу стварэння ўсёабдымных нацы-
янальных сістэм кіравання міграцыяй 
на аснове вяршэнства закона. Даклад 
акцэнтуе ўвагу на неабходнасці мак-
сімізаваць выгоды, якія нясе ў сабе 

Б
ел

ТА

18 Беларусь.BelaruS
люТы   2018



МігрАцыЯ –
на карысць Усіх?

 б  еларусь і аан

міграцыя. МАМ асабліва высока 
ацэньвае адлюстраваную ў Дакладзе 
прыхільнасць да таго, што міграцыя 
павінна быць пытаннем свабоднага 
выбару, а не неабходнасцю. Мы  такса-
ма падтрымліваем абарону правоў усіх 
без выключэння мігрантаў. 

Акрамя таго, МАМ цалкам падзя-
ляе занепакоенасць Генеральнага сак-
ратара адносна ўразлівых катэгорый 
мігрантаў, уключаючы пацярпелых 
ад пагаршэння экалагічнай сітуацыі 
і неспрыяльных змяненняў кліма-
ту. Мы таксама вітаем выказаную ў 
дакладзе пазіцыю аб неабходнасці 
процідзеяння нерэгулярнай міграцыі. 
Але асабліва хацелася б падкрэсліць 
важнасць таго, што міграцыя як з’ява 

разглядаецца ў дакладзе ў пазітыўным 
ключы. Усе пералічаныя ў ім пытанні 
з’яўляюцца неад’емнай часткай дзей-
насці МАМ, якая пацвярджае сваю 
прыхільнасць да супрацоўніцтва з усі-
 мі зацікаўленымі партнёрамі для таго, 
каб садзейнічаць стварэнню сапраўды 
эфектыўнага Глабальнага пагаднення 
ў сферы міграцыі і аказваць падтрым-
ку ўрадам у выкананні ўзятых на сябе 
абавязацельстваў, якія, як мы спадзя-
ёмся, абавязкова будуць уключаны ў 
выніковы дакумент дагавора.

— Якой Вам бачыцца роля Бела-
русі ў працэсе стварэння Глабальнага 
дагавора ў сферы міграцыі?

— Беларусь, як і іншыя краіны, 
непасрэдна ўдзельнічае ў працэсе 

стварэння дадзенага дакумента, па-
 чынаючы з самага першага этапу — 
правядзення нацыянальных кансуль-
тацый. Нацыянальныя кансультацыі 
ўяўляюць з сябе важны інструмент, 
які дазваляе дзяржавам сфарміраваць 
іх пазіцыю па гэтым пытанні з улікам 
меркаванняў усіх зацікаўленых бакоў. 
Дарэчы, Беларусь стала адной з пер-
шых краін у рэгіёне, якая правяла на-
цыянальныя кансультацыі па Глабаль-
ным дагаворы, сабраўшы за адным 
сталом прадстаўнікоў дзяржаўных 
органаў і ўстаноў, грамадскіх аб’яд-
нанняў, міжнародных арганізацый, 
бізнес-сектара, навуковых колаў і ды-
яспар. Рэкамендацыі, выпрацаваныя 
падчас нацыянальных кансультацый, 
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былі пазней выкарыстаны для вызна-
чэння прыярытэтаў і фарміравання 
пазіцыі Рэспублікі Беларусь адносна 
Глабальнага дагавора — у мэтах іх 
выкарыстання ў наступных стадыях 
распрацоўкі  дакумента. 

— У якіх сферах Міжнародная ар-
ганізацыя па міграцыі супрацоўнічае 
з беларускім урадам?

— Супрацоўніцтва Міжнароднай 
арганізацыі па міграцыі з урадам 
пачалося больш за 20 гадоў таму. 
Напрамкі дзейнасці МАМ у канкрэт-
най краіне, як правіла, залежаць ад 
патрэбаў гэтай краіны, яе сацыяль-
на-палітычнага кантэксту. І вызна-
чаюцца асноватворнымі прынцыпамі 
кіравання міграцыяй, якія адлюстра-
ваны ў распрацаваным Міжнароднай 
арганізацыяй па міграцыі дакуменце 
пад назвай “Аперацыйныя рамкі кі-
равання міграцыяй”, прынятым і за-
цверджаным краінамі-членамі МАМ.  
Гэта першы і пакуль адзіны ўзгоднены 
на міжнародным узроўні дакумент, 
які вызначае ўмовы, неабходныя для 
эфектыўнага рэгулявання міграцыі. 
Згодна з дакументам, у кіраванні мі-
грацыяй неабходна прытрымлівацца 
трох асноўных прынцыпаў: прыхіль-
насці да міжнародных стандартаў у 
гэтай сферы; фарміравання граматнай 
міграцыйнай палітыкі на аснове агуль-
надзяржаўнага падыходу; далучэння 
максімальнай колькасці зацікаўленых 

партнёраў да вырашэння задач, звяза-
ных з міграцыяй.

Рэалізацыя такіх прынцыпаў, у 
сваю чаргу, накіравана на павышэнне 
ўзроўню сацыяльна-эканамічнага 
дабрабыту мігрантаў і грамадства, а 
таксама на забеспячэнне бяспечнай і 
ўпарадкаванай міграцыі, заснаванай 
на павазе чалавечай годнасці ўсіх мі-
грантаў незалежна ад іх статусу.

У Беларусі мы, галоўным чынам, 
факусіруемся на распрацоўцы эфек-
тыўнай нацыянальнай міграцыйнай 
палітыкі, якая б адначасова ўлічвала 
як нацыянальныя інтарэсы, так і пра-
вы мігрантаў. МАМ, з’яўляючыся вя-
дучым міграцыйным агенцтвам, заў-
сёды гатовая аказваць ураду Беларусі 
экспертную падтрымку. 

Таксама мы ўдзяляем увагу рас-
працоўцы канцэпцыі інтэграванага 
кіравання граніцамі. Нядаўняя рэалі-
зацыя сумесна з Дзяржаўным пагра-
нічным і мытным камітэтамі праектаў 
міжнародна-тэхнічнай дапамогі па 
ўмацоўванні аховы граніц, укараненні 
сістэмы папярэдняга абмену мытнай 
інфармацыяй ПРЫНЕКС і стварэнні 
сістэмы інтэлектуальнага відэакан-
тролю дасць магчымасць выкарыстаць 
назапашаны досвед пры распрацоўцы 
названай канцэпцыі.

Вырашэнне пытанняў нерэгу-
лярнай міграцыі таксама з’яўляецца 
прыярытэтам. Тут я хачу адзначыць 

маючую адбыцца рэалізацыю буйна-
маштабнага праекта, фінансуемага 
Еўрапейскім саюзам, накіраванага на 
аказанне дапамогі Беларусі ў вырашэн-
ні пытанняў, звязаных з павелічэннем 
колькасці нерэгулярных мігрантаў. 
Неабходнасць гэтага праекта шмат у 
чым абумоўлена падрыхтоўкай Пагад-
нення аб рэадмісіі паміж Рэспублікай 
Беларусь і Еўрапейскім саюзам у мэтах 
паніжэння рызык, звязаных з нерэгу-
лярнай міграцыяй, а таксама захаван-
ня правоў мігрантаў.

Гаворачы пра нерэгулярную мігра-
цыю, нельга асобна не згадаць прабле-
му гандлю людзьмі, вырашэнне якой 
на працягу многіх гадоў з’яўляецца 
адным з прыярытэтаў Беларусі. МАМ 
сумесна з МУС ды іншымі зацікаўле-
нымі бакамі рэалізуе праекты, накіра-
ваныя на ўмацаванне супрацоўніцтва 
ў сферы процідзеяння гандлю людзьмі, 
стварэння нацыянальнага механізму 
перанакіравання пацярпелых, аказан-
не дапамогі ахвярам гандлю людзьмі і 
мінімізацыі сацыяльных наступстваў 
гэтай з’явы. 

Варта адзначыць, што МАМ вы-
сока цэніць намаганні, якія прыкла-
даюцца Беларуссю ў дадзенай сферы 
як на нацыянальным, так і на міжна-
родным узроўні. У маі мінулага года, 
напрыклад, краіна стала ініцыятарам 
правядзення мерапрыемства па про-
цідзеянні гандлю людзьмі на палях 

Удзельнікі маладзёжнага летняга лагера “Вывучай. Дзейнічай. Падзяліся”, кампанія “МАМІКС: Спыні гандаль людзьмі”
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сесіі Парламенцкай Асамблеі АБСЕ ў 
Мінску, сабраўшы на адной пляцоў-
цы вядучых міжнародных экспертаў. 
Дарэчы, Беларусь была ініцыятарам 
стварэння  і прыняцця Глабальнага 
плана дзеянняў па барацьбе з гандлем 
людзьмі ў 2010 годзе, а пазней і Групы 
сяброў, якія аб’ядналіся ў 
барацьбе з гандлем людзь-
мі, створанай для садзейні-
чання актывізацыі барацьбы 
з гэтым злом на глабальным 
узроўні. І, нарэшце, у 2014 го-
дзе шмат у чым па ініцыятыве 
Беларусі быў заснаваны Сусветны 
дзень барацьбы з гандлем людзьмі. 
Кожны год МАМ сумесна з МУС і 
МЗС Беларусі арганізуе тэматычныя 
ды інфармацыйныя мерапрыемствы. 
Адным з іх стала правядзенне ма-
ладзёжнага летняга лагера ў рамках 
кампаніі “МАМ-ІКС: Спыні гандаль 
людзьмі”, прымеркаванай да Сусвет-
нага дня барацьбы з гандлем людзьмі, 
падчас якога ўдзельнікі абмяркоўвалі 
з экспертамі пытанні бяспечнай мі-
грацыі, процідзеяння гандлю людзьмі, 
гендарнай роўнасці, хатняга насілля, 
прафілактыкі ВІЧ/СНІД ды іншыя. 
Мэтай лагера было навучанне мала-
дых людзей для таго, каб у далейшым 
яны змаглі ўдзельнічаць у якасці ва-
ланцёраў або арганізатараў такіх тэма-
тычных мерапрыемстваў, навучаючы і 
далучаючы ў іх сваіх равеснікаў.

— Як МАМ  ацэньвае бягучую мі-
грацыйную сітуацыю ў Беларусі? 

— У цэлым міграцыйная сітуацыя 
ў Беларусі застаецца спакойнай і кан-
тралюемай. Можна прывесці прыклад 
праактыўнай пазіцыі дзяржавы, калі 
ў 2014 годзе ў сувязі з падзеямі на 
ўсходзе Украіны Рэспубліцы Беларусь 
давялося сутыкнуцца з вялікім наплы-
вам мігрантаў з гэтай суседняй  краіны 
і прымаць аператыўныя меры, каб ака-
заць ім своечасовую дапамогу. Была 
створана спецыяльная рабочая група, 
у якую таксама ўвайшлі і прадстаўні-
кі МАМ, каб эфектыўна вызначыць 
патрэбы мігрантаў з Украіны і хутка 
рэагаваць на праблемныя пытанні.  
Міжнародная арганізацыя па міграцыі 
таксама прымала ўдзел у маніторанга-
вых паездках Упраўлення Вярхоўнага 
камісара  ААН па бежанцах  з тым, каб 
адсочваць сітуацыю, і, вядома, аказва-
ла непасрэдную дапамогу грамадзянам 
Украіны ў выглядзе кансультацый, са-
 дзейнічання ў добраахвотным вяртан-
ні на радзіму і прадастаўлення рэінтэ-
грацыйнай дапамогі.

Што да праблемы так званай  “уцеч-
кі мазгоў” у традыцыйным разуменні 
гэтага тэрміна, то яна характэрная 
для Беларусі ў меншай ступені, чым, 
скажам, для многіх іншых краін. Хаце-

лася б падкрэсліць, што мы наўмысна 
стараемся адыходзіць ад выкарыстан-
ня дадзенага тэрміна, замяняючы яго 
“цыркуляцыяй мазгоў”, паколькі мно-
гія мігранты сёння, як правіла, не пе-
раязджаюць у іншыя краіны назусім, 
а ад’язджаюць на нейкі перыяд, пасля 
чаго вяртаюцца на радзіму, узбага-
чаныя новымі ведамі і досведам, якія 
яны могуць прымяніць у сябе ў краіне. 
Хацеў бы згадаць такое паняцце, як 

“прыток мазгоў”, гэта значыць  пры-
цягненне талентаў у краіну з трэціх 
краін, што варта разглядаць як адзін з 
пазітыўных бакоў міграцыі.

—  Якія міфы аб міграцыі сёння,  
на ваш погляд, найбольш распаўсю-
джаныя?

— Безумоўна, вакол міграцыі і 
мігрантаў існуе мноства міфаў, адзін з 
якіх, напрыклад, гаворыць, што мігран-
ты — гэта людзі з нізкім даходам, якія 
пераязджаюць з бяднейшых паўднёвых 
краін у больш багатыя паўночныя. На 
самай жа справе дарослыя мігранты, 
якія перамяшчаюцца з поўдня на поў-
нач, складаюць толькі 40 працэнтаў ад 
агульнай колькасці мігрантаў. Каля 33 
працэнтаў мігрантаў перамяшчаюцца 
паміж паўднёвымі краінамі, 22 пра-
 цэнты паміж паўночнымі краінамі і 5 
працэнтаў з поўначы на поўдзень. Пе-
рамяшчэнне мігрантаў паміж краінамі, 
якія развіваюцца, практычна тоеснае 
перамяшчэнню мігрантаў з краін у 
стадыі развіцця ў развітыя.

Другі папулярны міф заключаецца 
ў тым, што мігранты быццам бы “кра-
дуць” працоўныя месцы ў мясцовага на-
сельніцтва. У рэальнасці ж справа ідзе 
з дакладнасцю да наадварот: дзякуючы 
міграцыйным працэсам з’яўляюцца 
новыя працоўныя месцы. Звычайна 

мігранты займаюць тыя працоўныя 
месцы, якія падаюцца непрывабнымі 
для мясцовых жыхароў, ці ж яны ад-
крываюць уласны бізнес, тым самым 
ствараючы новыя працоўныя месцы. 

Таксама нярэдка даводзіцца чуць, 
быццам бы мігранты жывуць выклю-
чна за кошт дзяржаўных сродкаў. На 
самай жа справе сумарны даход, які 
мігранты ўносяць у дзяржаўную казну, 
значна перавышае расходы на выпла-

 б  еларусь і аан

У Беларусі мы, галоўным чынам, факусіруемся на 
распрацоўцы эфектыўнай нацыянальнай 
міграцыйнай палітыкі, якая б адначасова 
ўлічвала як нацыянальныя інтарэсы,  
так і правы мігрантаў. МАМ, з’яўляючыся 
вядучым міграцыйным агенцтвам, заўсёды 
гатовая аказваць ураду Беларусі 
экспертную падтрымку. 
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ту сацыяльнай дапамогі ад дзяржавы. 
Шматлікія даследаванні ў Вялікабры-
таніі, Канадзе, Германіі, Грэцыі, Парту-
галіі ды Іспаніі сведчаць аб тым, што 
мігранты ў той жа ці нават у меншай 
ступені залежаць ад дзяржаўных срод-
каў, чым мясцовыя жыхары.

Яшчэ адзін міф: развітыя краіны 
перапоўненыя і больш не ў стане 
прымаць імігрантаў. Фактычна ж 
колькасць карэннага насельніцтва ў 
большасці развітых краін няўхільна 
зніжаецца. Міграцыя з’яўляецца клю-
чом да падтрымання ўзроўню насель-
ніцтва на належным узроўні і наяў-
насці дастатковай колькасці людзей 
працаздольнага ўзросту, каб падтры-
мліваць пенсіянераў, лік якіх расце.

Як бачыце,  тыя ст эрэатыпы, 
якія мы часцяком можам сустрэць у 
сродках масавай інфармацыі, мякка 
кажучы, не адпавядаюць рэчаіснасці 
і садзейнічаюць фарміраванню нега-
тыўнага стаўлення да міграцыі і саміх 
мігрантаў. Для таго, каб развянчаць 
падобныя міфы і негатыўныя стэрэ-
атыпы, МАМ праводзіць адпаведныя 
інфармацыйныя кампаніі. Хацеў бы ў 
гэтай сувязі згадаць кампанію “Я мі-
грант” (“Iamamigrant”), прызначаную 
змагацца з ксенафобіяй і негатыўным 
стаўленнем да міграцыі з дапамогай 
асабістых гісторый мігрантаў, якія ра-
сказваюць пра свой жыццёвы шлях. На 
іх прыкладзе мы хочам паказаць, што ў 
міграцыі ёсць твар і твар прывабны, а 

не агідны. Дарэчы кажучы, гэтая кам-
панія з’яўляецца часткай ініцыятывы 
ААН “Разам” (TOGETHER). 

Яшчэ адна кампанія МАМ у рамках 
гэтай жа ініцыятывы ААН, якая заклі-
кана паказаць пазітыўны бок міграцыі, 
— гэта Глабальны фестываль фільмаў 
пра міграцыю. Бо кіно і міграцыя — 
унікальнае спалучэнне, якое з’явілася 
больш як сто гадоў назад. Тады кіна-
прадзюсары, якія самі часцяком былі 
мігрантамі, пачалі здымаць фільмы пра 
людзей, якія знаходзяцца ў руху, пра 
свет у руху, расказваючы іх сумныя, 
праніклівыя або вясёлыя гісторыі. 

У аналагічным духу быў задуманы 
Глабальны фестываль фільмаў пра 
міграцыю, які МАМ запусціла ў 2016 

годзе. Фестываль уключае паказ суча-
сных фільмаў, якія адлюстроўваюць 
патэнцыял і складанасці міграцыйнага 
працэсу для тых, хто пакінуў свае дамы 
ў пошуках лепшага жыцця, а таксама 
якія дэманструюць унікальны ўклад 
мігрантаў у развіццё новых згуртаван-
няў. Гэта своеасаблівае акно ў жыццё 
людзей, якіх мы наўрад ці сустрэлі б 
і пазналі без дапамогі кінематографа. 
Першы Глабальны фестываль фільмаў 
прайшоў у 2016 годзе ў 89 краінах. 13 
мастацкіх і дакументальных фільмаў, 
а таксама каля 200 кароткіх відэаролі-
каў паглядзелі больш за 10 000 тысяч 
гледачоў. Фестываль прымеркаваны да 
Міжнароднага дня мігранта і ставіць за 
мэту змяненне негатыўнага ўспрыман-

ня і стаўлення да мігрантаў. Летась  фе-
стываль праходзіў з 5 па 18 снежня, на 
працягу гэтых дзён у 100 краінах свету 
адбыўся паказ больш як 30 фільмаў на 
розных мовах. У Беларусі фестываль 
стаў часткай штогадовага фестывалю 
фільмаў ААН-ЕС “Чалавечая годнасць. 
Роўнасць. Справядлівасць”. У рамках 
фестывалю намі быў прадэманстрава-
ны фільм пра ўзаемасувязь міграцыі і 
здароўя, што з’яўляецца адной з найва-
жнейшых сфер дзейнасці МАМ.

— А Вы самі маглі б назваць сябе 
мігрантам?

— Так, безумоўна. Я таксама мі-
грант, як і многія з нас у пэўны момант  
жыцця. Хоць мне не давялося зведваць 
усе цяжкасці і складанасці, з якімі су-
тыкаюцца многія мігранты сёння. Аб  
праблемах, праз якія яны праходзяць, 
ведаю не па чутках. Па-першае, я 
працую ў МАМ, вядучай глабальнай 
арганізацыі па міграцыі, больш за 20 
гадоў, і мы аказваем непасрэдную да-
памогу тысячам мігрантам штодзень. 
Па-другое, так атрымалася, што шмат 
гадоў назад мае родныя і блізкія ў адзін 
момант сталі вымушанымі мігрантамі, 
калі ім давялося пакінуць свае родныя 
дамы ў Арменіі, як і ўсім іншым сотням 
тысяч этнічных азербайджанцаў, якія 
раней пражывалі там і знайшлі схо-
вішча ў Азербайджане. Гэта адбылося 
яшчэ ў савецкі час, у 1988 годзе. Без 
болю ў сэрцы немагчыма ўспамінаць і 
гаварыць пра тое, праз якія цяжкасці і 
нягоды ім даводзілася і дагэтуль даво-
дзіцца праходзіць... На жаль, з такімі 
цяжкасцямі сутыкаюцца не толькі вы-
мушаныя мігранты, але і многія “звы-
чайныя” або, як іх часта называюць, 
эканамічныя мігранты, якія ў пошуках 
лепшага жыцця нярэдка аказваюцца ў 
складанай сітуацыі з-за адсутнасці ле-
гальных шляхоў для міграцыі, падвяр-
гаючы сябе небяспечным для жыцця і 
для здароўя незаконным спосабам пе-
рамяшчэння праз граніцу. Думаю, тут 
будзе да месца працытаваць Генераль-
нага сакратара ААН Антоніа Гутэры-
ша: “Я — мігрант, але гэта не азначае, 
што я павінен, рызыкуючы жыццём, 
плыць у лодцы, якая працякае, альбо 
плаціць кантрабандыстам. Бяспечная 
міграцыя не можа быць прывілеем 
толькі глабальнай эліты”. Я перакана-
ны, што міграцыя павінна быць ад-
нолькава бяспечнай для ўсіх людзей, 
якія могуць назваць сябе мігрантамі.

Уладзімір Міхайлаў
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Дарэн, удзельнік 
кампаніі “я мігрант”
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панараМа

тУрыстам стане 
прасцей 
арыентавацца 

Сістэму прасторавага арыентавання 
пешаходаў у Мінску зрабілі 
зразумелай для гасцей з Паднябеснай 

На стэндах, размешчаных на тэры-
торыі Верхняга горада, Траецкага 

прадмесця, Прывакзальнай плошчы, 
плошчы Якуба Коласа, па вуліцы Ня-
міга, праспекце Незалежнасці, з’яві-
лася інфармацыя на кітайскай мове. 
“Работа ў гэтым напрамку практычна 
завершана. Гасцям з Кітая цяпер стане 
прасцей арыентавацца ў беларускай 
сталіцы”, — адзначыла дырэктар 
інфармацыйна-турысцкага цэнтра 
“Мінск” Алена Пліс.

У канцы мінулага года на туры-
стычным партале minsktourism.by 
створаны раздзел для кітайскіх ту-
рыстаў, дзе можна знайсці ўсю неаб-
ходную інфармацыю пра славутасці 
Мінска, бязвізавы рэжым, паглядзець 
відэаролік пра горад. Акрамя таго, 
выдадзены інфармацыйна-рэкламныя 
матэрыялы на кітайскай мове, экс-
курсіі для турыстычных груп з Кітая 
могуць праводзіць  атэставаныя гіды-
экскурсаводы.

Як вядома, 2018-ы аб’яўлены Годам 
турызму Беларусі ў Кітаі. Бакі маюць 
намер актывізаваць супрацоўніцтва 
ў гэтым напрамку. Упершыню туры-
стычны патэнцыял Мінска плануецца 
прадставіць на турыстычнай выставе 
ў Шанхаі.



для тых,  
хто цікавіцца 
кітайскай 
мовай

Дапаможнік па іерагліфічным 
пісьме выдадзены ў 
Белдзяржуніверсітэце

Аўтарам дапаможніка 
выступіла дацэнт 

к а ф ед ры  к і т а йс к а й 
філалогіі філалагічнага 
факультэта ВНУ Юлія Ма-
латкова. Над падрыхтоўкай 
кнігі яна працавала з 2010 
года. Для Беларусі такое 
выданне — унікаль-
нае. Пры падрых-
тоўцы падручніка 
аўтар абапіралася 
на вынікі навуковых экс-
перыментаў у сферы вывучэння 
іерагліфічнага пісьма, якія былі 
атрыманы ў працэсе выкладання 
курса “Асновы іерагліфікі” на філа-
лагічным факультэце БДУ. 

 Даследчык раскрыла лінгвістыч-
ныя асаблівасці знакавай сістэмы, а 
таксама псіхалагічныя заканамер-
насці яе засваення. Яна распраца-
вала эфектыўную методыку наву-
чання іерагліфічнаму пісьму, якая 
грунтуецца на агульных падобных 

прыкметах іерогліфаў — яны 
могуць супадаць па напісанні, 
гукалітарным стандарце і зна-

чэнні.
Дарэчы, дапа-

можнік змяшчае не 
толькі тэарэтычны 

матэрыял, але таксама 
і практычныя заданні. 
Усяго падручнік уклю-

чае адну тысячу іеро-
гліфаў, якія прызначаны 

для засваення пісьма 
п а д ч а с  п е р -

шаг а  года 
навучання. 

В ы д а н н е 
прызначана для лінгвістаў, выклад-
чыкаў кітайскай мовы, студэнтаў, 
магістрантаў, а таксама ўсіх, хто 
цікавіцца кітайскай мовай і іераглі-
фічным пісьмом.

Фота касцёла ў беларУскім дзятлаве 
трапіла на першУю старонкУ  
The Wall STreeT Journal



Фотаздымак каляднай службы 
ў касцёле Узнясення Прасвятой 
Дзевы Марыі ў горадзе Дзятлава 
Гродзенскай вобласці быў 
надрукаваны на першай старонцы 
ўплывовай амерыканскай газеты

Аўтарам здымка з’яўляецца Васіль 
Фядосенка — фотакарэспандэнт 

Рэйтар у Беларусі. Касцёл Узнясення 
Прасвятой Дзевы Марыі ў горадзе 
Дзятлава — помнік архітэктуры ў стылі 
барока. Пабудаваны ў 1624-1646 гадах. 
Храм уключаны ў Дзяржаўны спіс гіста-
рычна-культурных каштоўнасцяў Рэс-
публікі Беларусь. У 1743 годзе касцёл зга-
рэў, быў страчаны амаль увесь інтэр’ер, 
уключаючы галоўны алтар. У 1751 годзе 
ён быў рэканструяваны архітэктарам  
А. Асікевічам на сродкі князя Мікалая 
Радзівіла, быў пабудаваны новы галоў-
ны фасад і адноўлены інтэр’ер.
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 н  овы брэнд на старце

Паставілі   
на колы

З запускам завода 
“БелДжы” пад Барысавам 
Беларусь стала 
паўнапраўнай удзельніцай 
сусветнага аўтаклуба

я
ўГ

еН
 К

о
л

Ч
А

ў

24 Беларусь.BelaruS
люТы   2018



 н  овы брэнд на старце

З 
нядаўніх часоў Бела-
русь уступіла ў клуб 
касмічных дзяржаў і 
стварыла ўласнае ра-
кетабудаванне. Белару-
скія самазвалы, аўтобу-
сы і трактары ведае, без 
перабольшання, увесь 

свет. Па экспарце малочнай прадук-
цыі мы таксама ў лідарах. З запускам 
завода “БелДжы” пад Барысавам Бела-
русь стала паўнапраўным удзельнікам 
сусветнага аўтаклуба нараўне з такімі 
саліднымі гульцамі, як ЗША, Германія, 
Японія, Францыя, Кітай.

З канвеера сумеснага беларуска-
кітайскага прадпрыемства будуць 
сыходзіць і элегантныя красоверы, і 
кампактныя седаны. На першым этапе 
па 60 тысяч аўтамабіляў у год, а затым 
плануецца падвоіць вытворчасць. Усе 
аўтамабілі аснашчаюцца як механічнай, 
так і аўтаматычнай каробкай перадач і 
адпавядаюць экалагічнаму класу Еўра-
 5. У прыватнасці, на флагманскім паза-
дарожніку Atlas усталяваны чатырох-
цыліндравыя “атмасфернікі” аб’ёмам 
2 і 2,4 літра, распрацаваныя пры тэх-
нічнай падтрымцы Volvo. Магутнасць 
абодвух агрэгатаў — пад 150 конскіх 
сіл. Цалкам дастаткова, каб задаволіць 
амбіцыі аматараў хуткаснай язды.

Новая вытворчасць пад Барысавам 
адпавядае ўсім патрабаванням сусвет-
нага аўтапрама. Напрыклад, зваркай ку-
зава займаюцца баварскія робаты. Тыя 
самыя, якія прымяняюцца на заводзе 
Porsche ў Германіі. Прычым разумная 
электроніка сама ўстанаўлівае рэжым 
зваркі, зыходзячы з таўшчыні металу. 
Тэхналогія афарбоўкі запазычана ў кам-
паніі Volvo. Гэты шведскі брэнд, нагадаю, 
належыць канцэрну Geely. Якасць збор-
кі — пад поўным кантролем аўтаматыкі. 
Нават калі звычайная гайка закручана 
не да канца, робат не дазволіць машыне 
прайсці на наступны ўчастак канвеера. 
Памочнік дырэктара завода па тэхніч-
най частцы “БелДжы” Чэн Вэньань у 
якасці аўто ўпэўнены на ўсе сто: 

— Абсталяванне настроена на тры 
мадэлі аўтамабіляў без пераналадкі. 
Спецыялісты прайшлі стажыроўку ў 
Кітаі. Прычым гэта было навучанне 
поўнага цыкла. Так што вашы хлопцы 
цяпер могуць працаваць на любой 
аўтамабільнай вытворчасці ў любым 
пункце свету.

— Са з’яўленнем вытворчасці 
легкавых машын беларуская экано-
міка атрымлівае яшчэ адзін магутны 
драйвер, які дае магчымасць загрузіць 
шмат іншых галін, — апісвае перспек-
тывы Міністр прамысловасці Віталь 
Воўк. — Адно працоўнае месца ў ма-
 шынабудаванні дае ад 7 да 12 працоў-
ных месцаў у іншых сектарах. 

Цэнавая палітыка таксама адыгры-
вае не апошнюю ролю. Паводле некато-
рых звестак, стартавы кошт красовера 
Geely Atlas NL3 будзе ў раёне 34 тысяч 
рублёў. Гэта супастаўна з канкурэнтамі 
расійскай зборкі і ўжо дакладна танней 
за аналагі з ЕС. Аднак на прадпрыем-
стве запэўніваюць: 
з выхадам на ры-
нак флагманска-
га седана Emgrand 
GT у бізнес-класе 
павінен з ’явіцца 
гулец па неверагодна 
нізкай цане.

Цяпер узровень ла-
калізацыі на “БелДжы” 
дасягае 30 працэнтаў. З бе-
ларускага ў новых аўтама-
білях — акумулятар, шыны, 
дыскі, крэслы, выхлапная і 
тармазная сістэмы. Праз год 
больш за палову дэталяў будуць мяс-
цовай вытворчасці. Так што развіццё 
такіх сумежных напрамкаў, як абста-
ляванне і сэрвіс, таксама забяспечана.

Тут у якасці прыкладу выдатна 
падыходзіць досвед Славакіі. Да мо-
манту распаду ЧССР там наогул не 
выраблялі аўтамабілі. Дзякуючы палі-
тыцы прыцягнення інвестыцый цяпер 
невялікая краіна з насельніцтвам 5,5 
мільёна чалавек выпускае больш за 1 
мільён аўтамабіляў у год (такія аб’ёмы 
забяспечаны трыма прадпрыемствамі: 
Volkswagen, Kia Motors і PSA Peugeot 
Citroen).

Вядома, вырабіць якасную пра-
дукцыю — гэта толькі паўсправы. Не 
лягчэй, а можа, нават і складаней яе 
прадаць. Павелічэнне гарантыйнага 
тэрміну эксплуатацыі да пяці гадоў, 
стварэнне сеткі сэрвісных станцый і 
ўласнага канструктарскага бюро на 
базе “БелДжы” — першыя і самыя 
відавочныя крокі да папулярнасці 
новых мадэляў. Але адначасова давя-
 дзецца распрацаваць гібкую сістэму 
лаяльнасці для спажыўца. 

Разважае эксперт у галіне аўтарын-
ку Сяргей Варывода:

— Прадбачу масу крытычных стрэл 
у духу “Каму гэтыя Geely патрэбныя?”. 
Але, як правіла, пра якасць кітайскіх 
аўтамабіляў гавораць тыя, хто на іх 
ніколі не ездзіў. Грошы любяць падлік, 
а якасць вырабляемых сёння рознымі 
кампаніямі аўтамабіляў збліжаецца. 
Навошта пераплачваць за лагатып? На 
мой погляд, павінна быць запушчана 
сістэма льготнага крэдытавання і аў-
талізінгу, праграмы падтрымкі абмену 
старых аўтамабіляў уладальнікаў на 
новенькія Geely (трэйд-ін), магчыма, 
праграмы субсідавання куплі першага 

аўтамабіля або куплі шматдзетнымі 
сем’ямі. Маюць права на жыццё і 
падатковыя льготы для пакупнікоў 
айчынных аўтамабіляў. Напрыклад, 
у выглядзе падатковага выліку пры 
лічэнні падаходнага падатку.

Дарэчы, у свеце існуе каля 15 
інструментаў падтрымкі аўтапрама. 
Практыка стымулявання попыту 
праз рынак рознічнага крэдытавання 
— самая эфектыўная і папулярная. 
На рынку Расіі, напрыклад, кожны 
другі легкавы аўтамабіль сёлета будзе 
прададзены з выкарыстаннем праграм 
бюджэтнай падтрымкі, накіраваных 
на стымуляванне спажывецкага попы-
ту. Сярод самых вядомых — “Першы 
аўтамабіль”, “Сямейны аўтамабіль”, 
“Рускі фермер”, “Рускі цягач” і “Свая 
справа”. Першыя дзве прызначаны 
для прыватных асоб, астатнія — для 
карпаратыўных закупак. Шмат у чым 
дзякуючы гэтым мерам  расійскі на-
цыянальны брэнд Lada стаў лідарам 
унутранага рынку. Ці паўторыць гэты 
поспех Geely?

Яўген конанаў

Са з’яўленнем вытворчасці 
легкавых машын беларуская 

эканоміка атрымлівае яшчэ 
адзін магутны драйвер,  

які дазваляе загрузіць 
шмат іншых галін
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У Ашмянскім раёне маюць намер  

пабудаваць сучасны ветрапарк
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Міраслаў Сарасек, старшыня Ашмянскага райвыканкама: 
— Як павінен развівацца рэгіён? Безумоўна, бачым 

наш транзітны патэнцыял, звязаны з хуткім з’яўленнем 
тут транспартна-лагістычнага цэнтра. Гэты праект 
пацягне за сабою і іншыя напрамкі: ёсць магчымасць для 
набыцця вольных зямельных участкаў, актыўна добраўпа-
 радкуюцца аб’екты прыдарожнага сэрвісу. У сферы прамысловасці мы раз-
лічваем на шэраг нашых прадпрыемстваў і шукаем стратэгічных парт-
нёраў. Ёсць шэраг напрамкаў у сельскай гаспадарцы, па якіх мы гатовыя 
прыцягнуць інвестара. Вядзём перагаворы з польскімі, літоўскімі і нават 
арабскімі бізнесменамі. 

дакладна

кватэр плануецца ўключыць у склад 
жылых памяшканняў камерцыйнага 
выкарыстання.

справа маладых
Сёння рэгіён можа пахваліцца 

тым, што кожны год сюды вяртаецца 
больш за трыста спецыялістаў. Два 
гарадскія мікрараёны з трох заселены 
маладымі сем’ямі. Гэта сведчыць аб 
тым, што ў маладых людзей ёсць маг-
чымасць працаўладкавацца. Агульны 
паказчык па рэгіёне: на 200 вакансій 
— 100 беспрацоўных. Па сутнасці, 
пры жаданні ўладкавацца можа кож-
ны. Раён мае патрэбу ва ўладальніках 
працоўных спецыяльнасцяў, прадаў-
цах, кандытарах… Ёсць магчымасць 
навучаць іх адразу на месцы.

А ці не сумна моладзі ў глыбінцы? 
Гэтае пытанне спрэчнае. Чамусьці 
маладыя людзі аддаюць перавагу пра-
водзіць час на дыскатэках у адным з 
сельскіх дамоў культуры. Непадалёк 
ад раённага цэнтра на пастаяннай ас-
нове арганізавалі клуб інтэлектуаль-
ных гульняў, дзе таксама не супраць 
правесці час юнакі. У планах мясцо-

вых органаў улады адкрыць цэнтр 
традыцыйных культур на базе кінатэ-
атра. Гэта будзе месцам канцэнтрацыі 
моладзі з 3D-кінатэатрам, боўлінгам 
ды іншымі навінкамі. 

Цэнтрам прыцягнення турыстаў 
застаецца Гальшанскі замак. Цяпер 
праектная прапанова па рэканструк-
цыі паўночнай вежы знаходзіцца ў 
рэзервовым спісе сумеснай польска-
беларуска-ўкраінскай праграмы. Ад-
нак жыхары Ашмяншчыны стараюц-
ца надзяліць асаблівым каларытам 
кожны куток сваёй зямлі. Напрыклад, 
зусім хутка ў Жупранах прэзентуюць 
камень, каля якога, па легендзе, На-
палеон развітаўся са сваім войскам. 
Тут жа прывялі ў парадак магілу 
Францішка Багушэвіча і тэрыторыю, 
прылеглую да помніка. 

Цікава, што ў ліпені 2017 года 
традыцыя шанавання валуна ў скве-
ры “Нявесцін камень” была ўключана 
ў Дзяржаўны спіс нематэрыяльнай 
гістарычна-культурнай спадчыны. 
Традыцыя дакрануцца да каменя 
перад замужжам прарочыць доўгае і 
шчаслівае сямейнае жыццё.

С
 
 
 
 
 
 
 
а м ы м і  з н а ч н ы м і 

пунктамі прыцягнення Ашмяншчыны 
па гэты дзень застаюцца гістарычныя 
цэнтры Гальшаны і Жупраны. Сваю 
ролю адыграла набліжанасць да літоў-
скай мяжы: галоўным інвестпраектам 
стаў транспартна-лагістычны цэнтр, 
які пабудуюць у пункце пропуску “Ка-
менны Лог” да мая. Таксама перспек-
тыўнай задумкай аказаўся ветрапарк. 
Магчыма, работу над ім пачнуць ужо 
сёлета, бо ашмянскі вецер поўнасцю 
прыдатны для такой навінкі. 

Шлях развіцця
Касцяк эканомікі Ашмянска-

га раёна — дзевяць прамысловых 
прадпрыемстваў, буйная будаўнічая 
арганізацыя, восем камунальных 
сельгаспрадпрыемстваў і дваццаць 
чатыры фермерскія гаспадаркі. Ра-
звітая эканамічная галіна стварае 
вытворчую пляцоўку для рабочых 
месцаў, заработнай платы і якасці 
жыцця ў цэлым. 

Але кіраўнікі рэгіёна ўпэўненыя: 
сэнс жыцця вызначае ўсё-такі са-
цыяльная сфера. І якраз тут падстаў 
для гонару ў рэгіёна не менш. У 2017 
годзе пабудавалі новую амбулаторыю 
ў Гальшанах, амаль завяршылі ра-
монт радзільнага аддзялення, абна-
вілі Гальшанскую школу мастацтваў, 
правялі мадэрнізацыю шостага садка 
і першай школы, адкрылася сучасная 
трэнажорная зала ў аддзяленні для 
грамадзян пажылога ўзросту. 

Летась у Ашмянах пабудавалі 60-
кватэрны дом. У хуткім часе сюды 
заселяцца 45 шматдзетных сем’яў. А 
сёлета за кошт крэдыту КНР у горадзе 
плануюць узвесці яшчэ адзін значны 
30-кватэрны дом — сацыяльны. Тут 
паселяцца дзеці-сіроты, сем’і, якія 
выхоўваюць дзяцей-інвалідаў. Частку 

 ё  сць планы
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абаяльная  
даследчыца  

генаў
Званне “Вучоны года 
Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі-2017” 
прысвоена Эміліі Каламіец
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Адкрыццё лініі па вытворчасці лактаферыну

“В
 
 
 
 
 
 
 
учоным года-2017” Нацыяналь-

ная акадэмія навук назвала Эмілію Каламіец — члена-ка-
рэспандэнта Акадэміі, кіраўніка Інстытута мікрабіялогіі і 
генеральнага дырэктара навукова-вытворчага аб’яднання 
“Хімічны сінтэз і біятэхналогіі”. Гэтае ганаровае званне 
прысвойваецца ўпершыню, што азначае пачатак новай 
традыцыі — вызначаць самую значную персону года напя-
рэдадні Дня беларускай навукі, які адзначаецца ў апошнюю 

нядзелю студзеня. Радуе, што першым у гісторыю звання 
будзе ўпісана імя Эміліі Каламіец — не толькі буйнога 
вучонага і арганізатара, але і асобы, пад абаянне якой 
цяжка не трапіць. Нязменная добразычлівасць — і 
цвёрды курс на развіццё біятэхналагічнай галіны. 

Узяць толькі такі факт: за апошнія 5 гадоў па 
распрацоўках Інстытута мікрабіялогіі выраблена і 

рэалізавана біятэхналагічнай прадукцыі на суму звыш 
4 мільёнаў долараў. Асноўная ідэя ў тым, што з прабле-

мамі, якія раней вырашаліся толькі 
пры дапамозе хіміі, паспяхова — і пры 
гэтым без шкоды для прыроды — мо-
гуць дапамагчы справіцца мікробныя 
біятэхналогіі. Сярод распрацовак інсты-
тута — унікальныя па эфектыўнасці біяпе-
стыцыды; комплексныя сродкі, здольныя 
ўзбагачаць глебу і змагацца з патагеннымі 
мікраарганізмамі. Мікробныя ўгнаенні, 
якія паляпшаюць экалогію. Прабіётыкі для 
жывёлагадоўлі і рыбаводства (прычым адна 
папулярная кармавая дабаўка для рыб носіць 
назву “Эмілін”). Ферменты, якія прымяняюцца 
для вытворчасці супрацьпухлінных прэпаратаў 
“Лейкладзін” і “Флударабел”, а таксама для экс-
прэс-аналізу ўтрымання глюкозы ў крыві... За 
гэтым і многім іншым стаіць моцная навуковая 
школа. Створаны ў інстытуце па ініцыятыве Эміліі 
Каламіец цэнтр аналітычных і генна-інжынерных 
даследаванняў, а таксама цэлы шэраг вытворчасцяў 
дазваляюць даводзіць ідэі да практыкі. Нядзіўна, што 
інстытут неаднаразова дэманстраваў лепшыя паказ-
чыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця сярод навуко-
вых арганізацый.

Мінулы год для Інстытута мікрабіялогіі быў багаты на 
падзеі. Чаго варты толькі выйграны ў Кітаі грант і магчы-
масць працаваць сумесна з кітайскімі даследчыкамі, а так-
сама ўключэнне дасягненняў лабараторыі, якой кіруе Эмілія 
Каламіец, у навуковы топ-10 2017 года! Сярод важных вех 
— стварэнне вытворчасці ферментаў і сухіх формаў прабія-
тычных прэпаратаў, што адкрывае шлях на турэцкі рынак.

Узнагароджанне прайшло 26 студзеня ў Нацыяналь-
най бібліятэцы падчас Рэспубліканскага сходу навуковай 

грамадскасці, прысвечанага Дню беларускай навукі. Там 
было ўручана таксама нямала іншых узнагарод вучоным, 
якія праславіліся за год. Паралельна адбылася маштабная 
выстава навукова-тэхнічных дасягненняў. Экспазіцыя, 
даступная для ўсіх жадаючых, была разгорнута як на ад-
крытай пляцоўцы перад бібліятэкай, так і ў яе сценах — 

дэманстравалася каля 270 перадавых распрацовак. У пры-
ватнасці, узоры новай тэхнікі, у тым ліку ад МТЗ, Мінскага 
завода колавых цягачоў, МАЗа, магчымасці адытыўных 
тэхналогій і офісны суперкамп’ютар, які ўвайшоў у топ-10 
галоўных навуковых дасягненняў. З лепшых работ сфар-
міраваны топ-100 прапаноў для розных галін эканомікі. А 
для больш эфектыўнага пашырэння распрацовак у вытвор-
часць у Акадэміі навук разглядаюць пытанне аб стварэнні 
тэхнапарка “Акадэмтэхнаград”.

Юлія Васільева
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Свае эмоцыі з нагоды прысваення звання  
Эмілія Каламіец апісвае так:
— Гэта нейкае пачуццё бязважкасці...  
Да такога моманту нельга быць 
падрыхтаваным. Сябе вельмі цяжка 
ацэньваць. Лічу, што ў нас вельмі 
шмат выдатных вучоных і сказаць, 
што нехта лепшы, — гэта вельмі 
цяжкае рашэнне. Але, безумоўна, гэта 
падстава для радасці, увесь 
інстытут радуецца. Бо гэта заслуга 
ўсяго калектыву і яго ацэнка.
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 Н
а г а д а е м  ч ы т ач у, 
ш т о  г а н а р о в а е 
званне акадэміка 
Уладзімір Адамавіч 
атрымаў напярэ-
дадні Другога з’езда 
н а в у к о ў ц а ў,  я к і 
праходзіў у Мінску 

ў снежні мінулага года. Тады ж мы з 
ім і гутарылі (“Беларусь. Belarus”, № 
12 ) і дамовіліся пасля больш дэталёва 

даведацца і пра ствалавыя клеткі, і пра 
тое, як яны “працуюць” і як беларускія 
навукоўцы ды медыкі ўжо праводзяць 
з іх выкарыстаннем унікальныя апе-
рацыі. Акрамя таго, нам было цікава 
даведацца, як Кульчыцкі-навуковец 
падтрымлівае сябе ў добрай творчай 
форме. Распыталі яго і пра таямніцы 
чалавечага мозга, і пра справы ў Ін-
стытуце, і, вядома ж, у лабараторыі 
нейрафізіялогіі.

— Уладзімір Адамавіч! Якое ваша 
ўражанне ад сустрэчы навукоўцаў у 
Нацыянальнай бібліятэцы і ад самой 
выставы?

— Добрае! Паверце, я зведваў па-
чуццё гонару за сваіх сабратаў па цэху. 
Бо дасягненні беларускіх навукоўцаў 
— прадмет гонару не толькі нашай 
краіны. Дзякуючы іх даследаванням і 
распрацоўкам ствараюцца новыя вы-
творчасці і цэлыя галіны нацыяналь-

эксПерыменты  
ў імя бУдУчыні

Студзень адзначыўся шматлікімі мерапрыемствамі, прысвечанымі Дню беларускай навукі.  
Адно з самых значных праходзіла ў Нацыянальнай бібліятэцы, дзе была арганізавана выстава 
найбольш важных вынікаў навукова-тэхнічнай ды інавацыйнай дзейнасці. Тут жа прайшоў сход 
навуковай грамадскасці краіны “Навука — інтэлектуальнай эканоміцы”. На выставе Акадэмія навук 
прадставіла звыш 80 новых распрацовак і тэхналогій. Экспазіцыя складалася з 7 кластараў: “IТ-краіна: 
тэхналогіі штучнага інтэлекту”, “электроніка”, “нанаіндустрыя і адытыўныя тэхналогіі”, “хімічныя  
і біятэхналогіі, медыцына”, “прамысловыя тэхналогіі і новыя матэрыялы”, “гуманітарыстыка”.

У ліку прадстаўнікоў навуковай эліты быў і наш суразмоўца — акадэмік Уладзімір Кульчыцкі,  
намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута фізіялогіі Нацыянальнай акадэміі навук. 
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най эканомікі, з’яўляюцца ўнікальныя 
інфармацыйныя і медыцынскія тэхна-
логіі, вырашаюцца пытанні харчовай 
бяспекі. Для павышэння прэстыжу 
навуковай дзейнасці выбудавана пра-
думаная сістэма падтрымкі таленаві-
тай моладзі, удасканалены падыходы 
да аплаты працы, забяспечаны ўмовы 
для пошуку і творчасці. Як вядома, у 
сучасным дынамічным свеце навука 
з’яўляецца асновай пабудовы моцнай 
і квітнеючай дзяржавы.

— Як трымаеце сябе ў творчай 
форме? Што для гэтага робіце?

— Звычку трымаць сябе ў добрай 
творчай і фізічнай форме набыў яшчэ 
ў маладосці. Рэгулярна ездзіў у свае 
“навуковыя водпускі” ў вядучыя НДІ 
краіны, каб даследаванні правесці, 
публікацыі падрыхтаваць, нешта ў 
дысертацыях выкарыстаць. І дагэтуль 
частку свайго адпачынку праводжу 
дзе-небудзь у лабараторыі, дзе ёсць 
унікальнае абсталяванне. Да прыкладу, 
мы  апошнім часам у Маскве працавалі 
з Інстытутам авіяцыйнай і касмічнай 
медыцыны, які ўзначальваў засна-
вальнік касмічнай біялогіі і медыцыны 
акадэмік Алег Георгіевіч Газенка. Там у 
іх ёсць унікальныя цэнтрыфугі і ана-
літычнае абсталяванне. А нам трэба 
было складаныя даследаванні рабіць 
— з французкімі навукоўцамі ў адным 
праекце працавалі. Па мадэляванні мі-
крагравітацыі. Так мы з калегамі з Ма-
сквы пазнаёміліся і да іх сталі ездзіць 
досведам абменьвацца.

— А другую частку водпуску дзе 
праводзіце?

— Як вы ўжо ведаеце, я захапляўся 
горным турызмам і альпінізмам, але 
не скалалажаннем: неапраўданую ры-
зыку не люблю. Каўказ з аднадумцамі 
хутка асвоілі. І на Эльбрус рабілі ўзы-
ходжанне. Але пасля сталі хадзіць у 
легендарныя Фанскія горы, якія цяпер 
у выніку розных прычын сталі цяжка-
даступнымі.

— Так, ёсць у Юрыя Візбара такі 
радок у песні: “Я сэрца пакінуў у 
Фанскіх гарах”...

— Вось я іх і абышоў. Але га-
лоўнае: мой старэйшы сын, калі 
скончыў школу, там быў са мною. 
Сам захацеў: бачыў, які загарэлы, 
як з іншай планеты, я дадому пры-
язджаў. І запомніў ён той паход у 
Фанах — на ўсё жыццё. Цяпер пра 
яго дзеткам сваім расказвае: дачцэ 
тры гадкі, а сыну 12 гадоў. Вось як той 

паход яго ўразіў! У нас быў з ім марш-
рут 4-й катэгорыі складанасці. І мы з 
сынам удвух яго педантычна адолелі. 
І ён з тых часоў запомніў, як важна 
адносіцца ў жыцці сур’ёзна да ўсяля-
кіх дробязяў — інакш можна проста 
загінуць. Бо зрабі невялікі промах — і 
ў навуковай лабараторыі атрымаеш 
ілжывы вынік. А наколькі фатальныя 
памылкі ва ўрачэбнай дзейнасці. Так 
што вельмі рад, што свой жыццёвы 
досвед перадаў сыну. 

— Многія вядомыя навукоўцы 
і акадэмікі ў тым ліку ў горы раней 
хадзілі. 

— Дык мы ж там са многімі і зна-
ёміліся. І з тымі, да каго потым ездзіў 
эксперыменты ставіць. Так фармірава-
лася гэткае брацтва аднадумцаў. Нас 
нават аднойчы выручылі ў складанай 
сітуацыі на вышыні хлопцы з Новасі-
бірска. І песні ля кастроў, вядома ж, 
спявалі. А яшчэ мы з таварышам пеш-
шу абхадзілі ўсю Цвярскую губерню, 
манастыры ў раёне возера Селігер і 
вытокаў Волгі. 

— Знакамі-
тае возера: 
з яго Волга 
бярэ пача-
так. І, па-
даецца, бе-
ларуская 
Дзвіна.

— Так, 
т а м  з д о -
р а в а .  М ы 
спачатку ішлі, 
а потым яшчэ 
на лодцы 

Дасягненні 
беларускіх 
навукоўцаў — 
прадмет гонару  
не толькі нашай 
краіны. Дзякуючы  
іх даследаванням  
і распрацоўкам 
ствараюцца новыя 
вытворчасці  
і цэлыя галіны 
нацыянальнай 
эканомікі, 
з’яўляюцца 
ўнікальныя 
інфармацыйныя  
і медыцынскія 
тэхналогіі, 
вырашаюцца 
пытанні харчовай 
бяспекі
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плылі. На астравах ладзілі начлег. 
Стасу тады майму было гадоў сем, як 
і Фёдару, сыну майго таварыша. Мы 
былі ля вытока Волгі, там альтанка 
прыметная стаіць. Шмат фатаграфа-
валіся. Але што цікава: тры кадры зра-
білі, як быццам мы пераступаем Волгу 
па мосце. І ні адзін кадр не атрымаўся 
— засвяціліся. А іншыя ўсе добрыя. 
Там жа кожны фатаграфаваў другога 
сваім фотаапаратам — і аднолькавы 
вынік ва ўсіх. Вось як тут не паверыць, 
што ёсць нешта над намі! 

— Маўляў, хлопцы, не зневажайце 
Бога: Волга — рака святая…

— Цалкам дакладна. Мы гэта зра-
зумелі, абмеркавалі і запомнілі на ўсё 
жыццё. 

— Падказкі ў жыцці бываюць. 
Калі, вядома, быць уважлівымі…

— Так. Супала цікава. 
— А яшчэ гавораць: мозг — гэта 

вялікая таямніца, і не трэба спраба-
ваць спазнаць яго ва ўсіх тонкасцях. 
Існуе меркаванне, што функцыі, 
прызначэнне, скажам так, некато-
рых абласцей мозга так і застануцца 
нераскрытымі…

— Тут ёсць тонкасці. Па сутнасці, 
усе ўчасткі, аддзелы мозга звязаны 
адзінай нейроннай сеткай. Але калі 
ўявіць сабе тую сетку, напрыклад, у 
выглядзе маскоўскага метро, то можна 
зразумець, што ў нейкі момант часу на 
пэўным участку сапраўды можа быць 
зацішша. Там няма руху цягнікоў. Гэта 

значыць няма актыўнасці. Але гэта не 
значыць, што метро не працуе. Так і ў 
мозгу. Калі мы яго назіраем, то ў нейкіх 
абласцях мозга актыўнасць можа быць 
мінімальнай. 

— Падобна і да балота белару-
скага: падаецца, што там застой, 
а на самай справе ідуць складаныя 
працэсы… 

— Правільная аналогія. У зоне 
“мора Герадота”, у беларускіх балотах 
стагоддзямі адбываліся складаныя 
біялагічныя працэсы. Дарэчы, і са-
цыяльныя працэсы, якія звязаны з 
фарміраваннем славян. Таму, калі 
нейроны не праяўляюць актыўнасць, 
то гэта не заўсёды значыць, што пры-
сутнічае паталогія або клеткі загінулі. 
У гэты момант працягваецца скрыты 
працэс апрацоўкі інфармацыі. Нават 
на ўзроўні адной клеткі. Вось член-
карэспандэнт Юрый Шанько гаварыў 
пра тое, што, каб змадэляваць работу 
па бітах аднаго нейрона, гэта значыць 
тую інфармацыю, якую ён апрацоў-
вае, патрэбны адзін з самых магут-
ных ноўтбукаў. Так гавораць і іншыя 
спецыялісты. Але гэта ўсяго толькі 
адзін нейрон! А іх у нас мільярды. Хто 
лічыць 100, хто — 200 мільярдаў... Але 
самае галоўнае — кантакты паміж 
нейронамі. Сувязі! Мы жывём у гра-
мадстве, таму нам гэта знаёма. Што 
такое адзін нейрон ці адзін чалавек? 
А вось калі яны ўсе разам... прычым 
камбінацыі такія розныя! Яны непаў-

торныя ў мозгу нават аднаго чалавека 
— як асобныя ўчасткі зорнага неба. 
Пластычнасць і адаптыўнасць нерво-
вай сістэмы здзіўляе. Нейронныя сеткі 
пастаянна мяняюцца. Як у адну раку 
нельга ўступіць двойчы. Так і ў аднаго 
і таго ж чалавека ў мозгу ў працэсе 
прадумвання элементарнага пытання 
ўзнікаюць розныя камбінацыі сувязяў 
нейронаў. І нараджаюцца новыя гіпо-
тэзы, вершы, паэмы, сімфоніі.

— Ужо не гаворачы пра тое, на-
колькі адрозніваюцца гэтыя сувязі 
пры разважанні аб негатыўным і 
пазітыўным...

— І ўявіце сабе: ваша пазітыўная 
думка здольная выклікаць негатыўны 
водгук у нейроннай сетцы іншага моз-
га. Адсюль і канфлікты рознага ўзроў-
ню і наступстваў. 

— Чым канкрэтна займаецеся 
цяпер?

— Даследуем гэтыя самыя нейрон-
ныя сеткі. Па розных прычынах, зда-
раецца, яны пачынаюць разбурацца, 
што цягне за сабою вялікія праблемы 
і хваробы. А нам трэба нейкім чынам 
павысіць эфектыўнасць работы тых 
участкаў сетак, якія захаваліся. З міль-
ярдаў клетак нешта ж засталося. Гэта 
як на фронце: калі стала менш салдат 
у выніку баявых дзеянняў, тыя, што 
засталіся, усё роўна павінны трымаць 
абарону. Гаворка ідзе пра замяшчэнне 
функцый. Ёсць розныя спосабы. Існуе 
фармакатэрапія, фізіятэрапія, клетач-
ная тэрапія ды іншыя методыкі. Але 
мы пайшлі шляхам, які бліжэйшы да 
таго шляху рэабілітацыі, што пры-
думала прырода. Навукоўцы і раней 
дапускалі ў мозгу наяўнасць асаблівых 
клетак — так званых ствалавых, з якіх 
магчымае развіццё нервовых і гліяль-
ных клетак. Гліяльных клетак у мозгу 
значна больш, чым нейронаў, і іх роля 
ў дзейнасці нейронных сетак пастаян-
на ўдакладняецца. Ствалавыя клеткі 
знаходзяцца не толькі ў мозгу, але і ў 
кожным органе. Яны патрэбныя для 
ажыццяўлення аднаўленчых працэсаў 
у кожнай тканцы пры пашкоджан-
нях, траўмах, запаленчых працэсах. 
Усе чытачы ведаюць пра тую адзіную 
клетку, з якой пачынаўся кожны з нас 
(зліццё яйцаклеткі і сперматазоіда, іх 
ДНК). Гэтая клетка з’явілася асновай 
для фарміравання ўсіх астатніх эле-
ментаў органаў, тканак, усяго арганіз-
ма. Адрозненне шматлікіх ствалавых 
клетак у арганізме кожнага чалавека 
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ад “першапачатковай” клеткі заклю-
чаецца ў тым, што ствалавыя клеткі 
кожнага органа настроены натураль-
ным чынам дыферэнцыравацца толькі 
ў некалькі тканак — але не ва ўсе абса-
лютна тканкі арганізма. Таму, скажам, 
у мазгавой тканцы ствалавыя клеткі 
— адмысловыя. Як і ў сэрцы: яны 
эвалюцыяй “прывучаныя” вырастаць 
у тыя клеткі, якія патрэбныя менавіта 
гэтаму органу. 

— Гэта як у народзе кажуць: дзе 
нарадзіўся, там і згадзіўся. 

— Прыкладна так. Ёсць так званая 
спецыялізацыя. Дык вось, ствалавыя 
клеткі мозга ёсць у кожнага чалавека 
— ад нараджэння і да смерці. Такія 
клеткі заўсёды актывуюцца ў дзвюх 
асноўных сітуацыях. Першая — калі 
ў працэсе запамінання неабходна 
аператыўна сфарміраваць новую кан-
струкцыю нейронных сетак. Бывае, 
што для даўгачаснага запамінання, як 
у камп’ютары, мозгу не хапае нейкага 
аб’ёму памяці. Тады як бы нарошчва-
ецца патэнцыял дадатковай колькасці 
клетак. Асабліва дэманстратыўны гэты 
працэс у гіпакампе — структуры, якая 
дырыжыруе працэсам запамінання. 
Гэты нумар адбываецца ва ўсіх людзей 
на працягу ўсяго жыцця. Але ёсць і 
сумны прыклад знакамітага гоншчы-
ка Міхаэля Шумахера... Яму дагэтуль 
цяжка дапамагчы. Чамусьці ствалавыя 
клеткі, якія існуюць у мозгу чалавека, 
самі не здольныя эфектыўна аднавіць 
тое, што страчана пры траўме.

— Ці не звязана гэта з занадта 
вялікім аб’ёмам траўміравання?

— А ў тым і справа, што бываюць 
рэальна больш значныя траўмы, а 
функцыі мозга аднаўляюцца. Як гэта 
здарылася з маршалам Кутузавым. 
Ён жа двойчы быў паранены ў галаву. 
Прычым выпадак неверагодны: і пер-
шая, і другая турэцкія кулі ўваходзілі 
практычна ў адно і тое ж месца! У ад-
наго вока прытым быў перабіты зрока-
вы нерв. І здарылася кантузія лобных 
доляў. А яны — эвалюцыйна самыя 
маладыя з усіх аддзелаў мозга, якія 
адказваюць за інтэлект. І можна вы-
казаць здагадку, што ствалавыя клеткі 
Кутузава добра выканалі функцыю па 
аднаўленні інтэлекту маршала. І звяр-
ніце ўвагу, інтэлекту Кутузава пасля 
траўмаў мозга хапіла, каб перамагчы 
аднаго з самых таленавітых у свеце 
за ўсю гісторыю чалавецтва каман-
дуючых арміяй — Напалеона. Ваенная 

тактыка Кутузава ў выніку аказалася 
больш выйгрышнай.

— А можа, мозг пашкоджаны па-
рознаму рэагуе на траўмы, атрыма-
ныя ў баі — у стане найвышэйшага 
нервовага напружання і ў расслабле-
ным стане, на адпачынку?

— Пра гэта можна спрачацца і раз-
важаць, але факт застаецца фактам: 
у аднаго чалавека мозг аднавіўся. А ў 
другога — не. Я да чаго падводжу: мы 
якраз шукаем, як дапамагчы ствала-
вым клеткам, якія знаходзяцца ў мозгу, 
у іх больш эфектыўнай рабоце. А дапа-
мога, мы лічым, можа быць і за кошт 
колькасці — каб з іх нарасціць якасць. 
У свеце ўжо ёсць спосабы, калі на-
рошчваюць ствалавыя клеткі. Часцей 
за ўсё іх бяруць 
у самога чала-
века, да пры-
кладу, з касця-
вога мозгу. Гэта 
распаўсюджаная 
методыка пры ля-
чэнні лейкозаў, да 
прыкладу, у Рэспу-
бліканскім навукова-
практычным цэнтры 
дзіцячай анкалогіі, 
гематалогіі і імуналогіі, 
які ўзначальвае член-
карэспандэнт Вольга Ві-
тальеўна Алейнікава.

— Ёсць яшчэ лаба-
раторыя малекулярнай 
біялогіі клеткі ў Ігара Ва-
латоўскага ў Інстытуце 
біяфізікі і клетачнай інжынерыі 
Акадэміі навук?

— У цяперашні час пад кіраўніц-
твам акадэміка Ігара Дзмітрыевіча 
Валатоўскага ў НАН Беларусі сфармі-
раваўся Цэнтр клетачных тэхналогій. 
Мы ў Ігара Дзмітрыевіча працавалі 
ў Саюзнай праграме па ствалавых 
клетках сумесна з акадэмікам Сяргеем 
Мікалаевічам Чаранкевічам з БДУ і з 
членам-карэспандэнтам Юрыем Геор-
гіевічам Шанько з РНПЦ неўралогіі 
і нейрахірургіі Міністэрства аховы 
здароўя. І распрацоўвалі менавіта 
гэтую тэхналогію. Але там у кожнага 
былі свае задачы. Мы займаліся пра-
блемамі аднаўлення нейронных сетак 
мозга. Акадэмік Валатоўскі — многі-
мі іншымі прарыўнымі напрамкамі. 
Дык вось, у свеце часцей за ўсё сус-
пензію ствалавых клетак уводзяць у 
крывяноснае рэчышча. І калі клеткі 

павінны трапіць у галаўны мозг, то ў 
пяці літрах крыві пацыента яны як бы 
губляюцца. Акрамя таго, на шляху да 
мозга ствалавым клеткам неабходна 
пераадолець тканкавыя бар’еры, якія 
ёсць у кожным органе, тым больш у 
галаўным мозгу. А там стаяць “вар-
таўнікі” — спецыяльныя клеткі, якія 
“чужынцаў” не пускаюць. Але нейкія 
ствалавыя клеткі ўсё ж пранікаюць 
у мозг. І пэўны пазітыўны эфект для 
аднаўлення функцый мозга ад такіх 
працэдур ёсць. Але ўрачы жадаюць 
дасягнуць большай эфектыўнасці ў 
лячэнні.

Яшчэ адзін метад, калі першы не 
вельмі спрацоўвае пры траўмах мозга. 
Робяць дадатковую трэпанацыю чэра-

па і ўводзяць праз трэпанацыйную ад-
туліну клеткі ў вобласць траўмы. Такіх 
увядзенняў праз 5-7 дзён неабходна 
некалькі.

— І гэта дадатковы стрэс для 
пацыента?

— Так, трэпанацыйную адтуліну ад-
крываюць-закрываюць. Або ўводзяць 
ствалавыя клеткі ў спіннамазгавую 
вадкасць. Таксама не самая прыемная 
працэдура для пацыента. Таму за мя-
жой і ў нашай краіне актыўна распра-
цоўваюцца альтэрнатыўныя спосабы. 
Адзін з такіх метадаў, які эксперы-
ментальна апрабаваны ў лабараторыі 
нейрафізіялогіі Інстытута фізіялогіі 
НАН Беларусі, заключаецца ў простай 
працэдуры ўвядзення суспензіі ства-
лавых клетак у падслізістую абалонку 
поласці носа. Пасля гэтага ствалавыя 
клеткі мігрыруюць уздоўж валокнаў 
нюхальнага нерва ў поласць чэрапа. А 

Пластычнасць і адаптыўнасць 
нервовай сістэмы здзіўляе. 
Нейронныя сеткі пастаянна 
мяняюцца. Як у адну раку нельга 
ўступіць двойчы. Так і  
ў аднаго і таго ж чалавека  
ў мозгу ў працэсе прадумвання 
элементарнага пытання 
ўзнікаюць розныя камбінацыі 
сувязяў нейронаў
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дасягнуўшы галаўнога мозга, накіроў-
ваюцца да пашкоджанага яго ўчастка, 
што “было прадугледжана” прыродай 
у працэсе эвалюцыі. Ствалавыя клеткі 
выдзяляюць рэгуляторныя фактары, 
якія актывуюць работу захаваных 
нейронаў у месцы траўмы, а таксама 
спрыяюць паляпшэнню крывацёку 
і ператварэнню ствалавых клетак 
у нервовыя і гліяльныя клеткі. Так 
аднаўляецца разбураная нейронная 
сетка.

— Закапалі ствалавыя клеткі ў 
нос — і ўсё?

— Не так усё проста... Спачатку 
некалькі гадоў правяралі сваю зда-
гадку на пацуках. І нашы здагадкі 
пацвердзіліся. Толькі затым, пасля 
афармлення ўсіх нарматыўных даку-
ментаў і афіцыйнага загада Міністэр-
ства аховы здароўя РБ нейрахірург, 
член-карэспандэнт Юрый Георгіевіч 
Шанько ажыццявіў у аперацыйнай 
БХМД  Мінска першую імпланта-
цыю ствалавых клетак у поласць 
носа пацыента з інсультам. Цяпер 
паспяхова прааперыравана такім 
чынам 16 пацыентаў, якія пакінулі 
клінічныя палаты, і стан усіх усяляе 
ўпэўненасць у перспектывы новай 
тэхналогіі. Нам, навукоўцам, пашча-
сціла асісціраваць прафесару Шанько 

падчас гэтых аперацый. Папярэдне ў 
пацыента з каляпупочнай вобласці 
бярэцца фрагмент тлушчавай тканкі. 
Біяматэрыял перадаецца спецыялі-
стам у галіне клетачных тэхналогій, 
у якіх ёсць нарматыўныя дакументы 
для правядзення падобных работ. 
У прыватнасці, у БелМАПА ёсць 
лабараторыя, у якой доктар меды-
 цынскіх навук Марына Міхайлаўна 

Зафранская прафесійна культывуе і 
нарошчвае каля 10 мільёнаў клетак. І 
толькі затым (праз 5-7 дзён культы-
вавання клетак) нейрахірург  Шанько 
ўводзіць мезенхімальныя ствалавыя 
клеткі ў падслізістую абалонку полас-
ці носа. Сама аперацыя нескладаная, 
але пад наркозам. Суспензія клетак 
уводзіцца пад слізістую абалонку ў 
глыбіні носа ля асновы чэрапа. І так 
праз кожны тыдзень да пяці — шасці 
разоў.

— У якіх выпадках такія апера-
цыі пацыентам паказаны?

— Пры траўмах мозга, а таксама 
пры інсультах.

— Працэс увядзення неяк візуалі-
зуецца на маніторы?

— Так, абавязкова: гэта робіцца 
не навобмацак. Уводзіцца эндаскоп, 
на экране нейрахірург назірае стано-
вішча іголкі, кантралюе магчымасць 
крывацёку і ажыццяўляе ўвядзенне 
клетак.

— Дык у вас, атрымліваецца, 
больш эфектыўныя і эканамічныя 
аперацыі, чым трансплантацыі! З 
такой методыкай і перасаджваць 
нічога не трэба. Увялі куды трэба 
ствалавыя клеткі — а яны зноў не-
абходны орган або яго пашкоджаную 
частку і адбудуюць...

— Не, 
м ы  н е 

а д ы м а е м 
хлеб у Але-

га Алегавіча! 
(Алег Румо 

—  с п е ц ы я -
ліст па транс-

плантацыі, пра 
яго згадвалася 

раней. — Аўт.). 
Ён  пр аф е сійна 

займаецца пера-
садкай фрагментаў 

або цэлых органаў. У 
нашай тэхналогіі эн-

дагенныя ствалавыя 
клеткі самога пацыен-

та дапамагаюць яго арганізму аднавіць 
нейронныя сеткі, якія былі разбураны. 
Спецыялісты выдзяляюць ствалавыя 
клеткі з тлушчавай тканкі канкрэтнага 
пацыента, і калі нейрахірург уводзіць 
гэтыя клеткі ў поласць носа гэтаму ж 
пацыенту, то арганізм іх прызнае за 
свае. Так што няма небяспекі, што яны 
будуць развівацца ў нейкім незразу-
мелым напрамку. Але ж вядома, што 

ствалавыя клеткі розных людзей, як 
і групы крыві, не заўсёды супадаюць 
па сваіх фенатыпах. Як вядома, калі 
ўрачы асвойвалі пераліванне крыві, то 
бывалі і памылкі, пасля якіх — шок і 
смерць.

— Вы адпрацавалі методыку на 
мозгу. А калі храстковыя тканкі на-
рошчваць пры змяненнях у суставах? 
Гэта ж праблема праблем нашага 
часу. Ці можна знайсці альтэрнаты-
ву замене суставаў? 

— Навукоўцы і  ўрачы працуюць 
і ў гэтым напрамку. І ў храстковых 
тканках ствалавыя клеткі таксама 
працуюць. Такім чынам, і тут ёсць 
перспектыва.

— А ці захоўваецца арганізмам 
нейкая матрыца, ці памятае ён, якім 
павінен быць здаровы сустаў? 

— Калі чалавек здзяйсняе нейкія 
рухі, то з улікам іх і адбудоўваецца 
сустаў. Чалавек жа не проста ляжыць, 
а падчас няспання знаходзіцца ў руху. 
Але нават лежачы, ён здзяйсняе рухі 
— пасіўныя або актыўныя. А ў гэты 
час уведзеныя ствалавыя клеткі фар-
міруюць тое, што было страчана ў 
працэсе папярэдняй жыццядзейнасці. 
Надкосніцу і гэтак далей.

— Выпадкі ў вас цікавыя былі?
— Не без гэтага. Відэафільм нават 

ёсць, зняты Юрыем Шанько. Адна з 
яго пацыентак, дзяўчына 22-х гадоў, 
два гады назад была прааперыравана 
з прычыны пухліны ствала галаўнога 

Ствалавыя клеткі знаходзяцца 
не толькі ў мозгу,  

але і ў кожным органе. Яны 
патрэбныя для ажыццяўлення 

аднаўленчых працэсаў  
у кожнай тканцы пры 

пашкоджаннях, траўмах, 
запаленчых працэсах
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мозга. Практычна не хадзіла — толькі 
з дапамогай маці паднімалася і толькі 
з яе падтрымкай магла перамяшчацца. 
Без старонняй дапамогі не падтрымлі-
вала вертыкальнае становішча цела. 
Левыя канечнасці былі паралізаваныя. 
Урачы прымянялі разнастайныя мета-
ды — эфекту не было. Было прынята 
рашэнне ўключыць пацыента ў спіс для 
ўвядзення ствалавых клетак. Тыдзень 
рыхтавалі суспензію клетак. У выні-
ку было ажыццёўлена тры ўвядзенні 
клетак пад слізістую абалонку поласці 
носа, з тыднёвай разбежкай, па 8 мі-
льёнаў за раз. Цяпер пацыентка сама-
стойна ўстае. І без старонняй дапамогі 
ідзе. За тры сеансы такі прагрэс. Гэта, 
вядома, выглядае як цуд. Уключаючы і 
нашы адчуванні. А ўсяго зроблена 16 
паэтапных аперацый, аказана дапамо-
га 16 пацыентам. Так што гэта рэальна 
працуючая тэхналогія інтраназальнага 
ўвядзення ствалавых клетак для дапа-
могі пацыентам у комплекснай тэрапіі 
пры траўмах і інсультах галаўнога моз-
га. Мы падкрэсліваем, што клетачныя 
тэхналогіі ў нас і ва ўсім свеце пры-
мяняюцца ў спалучэнні з класічнымі 
метадамі лячэння, а не ізалявана.

— Можна яшчэ гаварыць пра ме-
тодыку транспарціроўкі ствалавых 
клетак у мозг...

— Дакладней — пра міграцыю, 
або пра перамяшчэнне, бо па сутнасці 
яны рухаюцца самі: мы іх толькі выса-
 джваем у зыходны пункт маршруту. 

Ну як альпіністаў у гарах у даліну на 
верталёце даставілі — а яны далей 
самі. Дарэчы, у ствалавых клетак ча-
роўныя амёбападобныя рухі — гэта 
добра відаць пад мікраскопам, у нас і 
такі відэафільм ёсць. Яны ідуць лан-
цужком, адна клетка за другой.

— Мы неяк назіралі: мурашкі, 
бывае, выстройваюць такія марш-
руты...

— Правільна, і нюхальныя ствала-
выя клеткі ў поласць цягнуцца. Дарэ-
чы, прыродай так зроблена, што яны 
змяняюцца праз два-тры тыдні. Бывае 
нават праз тыдзень ці некалькі дзён. 
Замяняюцца новымі. Дзіўны механізм: 
каб на працягу жыцця культывавалася 
ў арганізме столькі клетак! Усе нюхаль-
ныя клеткі так мяняюцца. Мы гэтага 
ў паўсядзённым жыцці не заўважаем. 
І мы выказалі здагадку, што гэтыя ж 
нюхальныя клеткі таксама ў выпадку 
неабходнасці арганізм задзейнічае для 
свайго “рамонту”. Мы раздражняем 
пэўную вобласць фізрастворам у на-
 савой поласці, калі ў пацыента ў галаў-
ным мозгу адбылося кровазліццё: каб 
нюхальныя ствалавыя клеткі самога 
пацыента таксама ішлі на дапамогу. 
І яны сапраўды ідуць. У наступным 
годзе мая аспірантка будзе абараняць 
дысертацыю па гэтай тэме. Шмат было 
зроблена эксперыментаў, праверак пад 
дэвізам: не нашкодзіць, не нашкодзіць, 
не нашкодзіць. 

— У свеце падобныя рэчы іс-
нуюць?

— Сказаў бы, у выглядзе эксперы-
ментаў. Але калі скромнічаць, то мож-

на сказаць так: ідзём у нагу з іншымі. 
І не адстаём — гэта праўда! У нас не 
голая навука, мы выходзім хутка ў 
прыкладную галіну, каб пацыентам 
аказваць канкрэтную дапамогу. І ка-
лектыў Міністэрства аховы здароўя 
нашай краіны актыўна ідзе на дапа-
могу супрацоўнікам Акадэміі навук. 
Ёсць шмат рэчаў, якія мы сапраўды 
ўпершыню прыдумалі. Дарэчы, у 
дысертацыі Юліі Стукач вывучаюцца 
выпадкі траўмаў у жывёл у розных 
частках чэрапа, і ёсць метады, каб ві-
зуалізаваць, куды і якімі шляхамі пе-
рамяшчаюцца ствалавыя клеткі. Калі 
яны дасягаюць паражонага ўчастка, 
то на здымках утвараюць такую во-
бласць, якая свеціцца: гэта як карона 
вакол Сонца. Вельмі прыгожа! Вы-
сновы робяцца такія: у залежнасці ад 
таго, дзе траўма, розныя краніяльныя 
нервы трэба выкарыстоўваць у якасці 
магістральных шляхоў для руху ства-
лавых клетак да “месца здарэння”. 
Вось гэтыя нюансы мы вывучылі, 
адпрацавалі сапраўды ўпершыню ў 
свеце! На гэты конт у нас ёсць ужо і 
замежныя публікацыі.

— А ў свеце ёсць цікавасць да на-
працовак беларускіх навукоўцаў?

— Вядома! Нас запрашаюць у еўра-
пейскія краіны, каб мы па гэтай тэме 
рабілі даклады. Выступалі ў Берліне і 
ў Бялградзе двойчы. Нашу студэнтку 
Аляксандру  ў Лондан запрашалі, але 
не склалася паездка. Так, і студэнты з 
намі займаюцца навукай. Але пра гэта 
мы пагаворым іншым разам. 

гутарылі іван і Валянціна Ждановічы 
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 п  раФесія і лёс

гармонія дУшы

С
авецкі хлопчык з Ба-
ранавічаў, кнігалюб 
і рамантык, з самага 
ранняга дзяцінства 
цікавіўся Кітаем. Той 
інтарэс стаў лёсам, 
сёння Сяргей Філонаў 
— адзін з лепшых кітаі-

стаў свету. Старажытныя кітайскія кні-
гі чытае як родную беларускую мову.

кітайскі кіпень
Сяргей Філонаў нарадзіўся ў бела-

рускіх Баранавічах.
— Наш горад унікальны, да Па-

лесся рукой падаць, і каларыт заход-

няй Беларусі адчуваецца. Такі цікавы 
культурны і чалавечы кактэйль, — ус-
міхаючыся, тлумачыць Сяргей Уладзі-
міравіч.

Яго маці была школьнай настаўні-
цай, бацька — авіяцыйным інжыне-
рам, наперадзе яго — дзве сястрычкі і 
брат. Трохкватэрны дом на зямлі, вада 

Як ураджэнец 
беларускага 

гарадка 
Баранавічы Сяргей 

Філонаў стаў 
адным з лепшых 

кітаістаў свету

Бліскучы знаўца кітайскай мовы Сяргей 
Філонаў прызнаецца, што сумуе па 

роднай мове
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з калодзежа, самая невычэрпная кры-
ніца дзіцячых дзіўных адкрыццяў — 
кнігі. Больш за ўсё Сяргея адукоўвала 
радыё: перадачу “Тэатр ля мікрафона” 
ён слухаў гадзінамі. Не дыхаючы.

Хлопчык з дзяцінства цікавіўся 
невядомым і бязмерна таямнічым 
Кітаем. На дварэ жыцця завяршалі 
свой бег шасцідзясятыя гады мінулага 
стагоддзя. Кроватачылі падзеі на во-
страве Даманскі, і адносіны з Кітаем 
былі горш няма куды.

Старэйшая сяс тра-с т удэнтка 
прывезла яму ў падарунак кнігу пра 
Старажытны Кітай, яна стала на-
стольнай. Аднойчы Сяргей асмеліўся 
і напісаў поўнае захаплення і надзей 
пісьмо ў кніжнае выдавецтва бліску-
чаму ўсходазнаўцу Ігару Лісевічу, аў-
тару знакамітай кнігі “Літаратурная 
думка Кітая на мяжы старажытнасці і 
сярэдніх вякоў”. У адказ у Баранавічы 
прыляцела цёплае пісьмо падтрымкі 
ад навукоўца.

Жыццё глыбока дыхала ў савец-
кай атмасферы. У 1983 годзе Сяргей 
паступіў вучыцца на ўсходні факуль-
тэт Ленінградскага ўніверсітэта. Ву-
 чыўся лёгка. Найскладанейшая мова 
старажытных кітайскіх кніг давалася 
лёгка.

Адносіны паміж СССР і КНР 
неспадзявана пацяплелі ў перыяд 
гарбачоўскай перабудовы. І ў 1986 
годзе Сяргей Філонаў у групе першых 
савецкіх студэнтаў паехаў у Пекін на 
моўную практыку.

— Мы трапілі ў іншы, чароўны 
свет. Памятаю, што кітайскія студэн-
ты тады жылі вельмі сціпла, шклянка 
кіпеню была сапраўдным пачастун-
кам, — успамінае навуковец.

мудрасць паднябеснай
Пасля заканчэння ўніверсітэта 

малады кітаіст сваім новым месцам 
жыхарства выбраў далёкаўсходні Бла-
гавешчанск.

Ён перакананы, што Благавеш-
чанск унікальны сваёй геаграфіяй для 
вывучэння мовы, культуры і літарату-
ры Паднябеснай.

— Семсот метраў да Кітая, у самім 
горадзе заўсёды ёсць носьбіты мовы. 
Май зносіны, унікай, усмоктвай, — га-
ворыць Сяргей Уладзіміравіч.

Яго першыя гады далёкаўсходня-
га жыцця — гэта работа ў адной зне-
шнеэканамічнай фірме. Кітай стаў 
другім домам, перасячэнне мяжы 

было ледзь не штодзённым, замеж-
ныя пашпарты даводзілася мяняць 
некалькі разоў на год.

Але глыбіня яго навуковай прыро-
ды перацягнула. Сяргей Філонаў пе-
райшоў на выкладчыцкую дзейнасць 
у Амурскі ўніверсітэт. Абараніў кан-
дыдацкую, а затым доктарскую ды-
сертацыі. Стаў прафесарам кафедры 
кітаістыкі.

Сябе прафесар лічыць лаяльным 
у адносінах да студэнтаў, справядліва 
заўважаючы: “Аддаць лепшую частку 
жыцця вывучэнню адной з самых 
цяжкіх моў на Зямлі — гэта самая са-
праўдная мужнасць”.

Ж ы в е  з жонкай і дачкой у сці-
плай кватэ-
ры. Машына, 
дача — гэта не 
для яго. Самае 
вялікае багацце 
— дзясяткі вель-
мі рэдкіх слоўні-
каў. Якія дапама-
гаюць дабірацца да 
патаемных таямніц 
кітайскай мовы, а з яе 
дапамогай — адкрываць 
старажытную мудрасць 
вялікай цывілізацыі.

На працягу ўсіх дзе-
сяцігоддзяў амурскага 
жыцця кожны водпуск ён купляе білет 
да Мінска. Дзіўна, але беларус Філонаў 
на Далёкім Усходзе абыходзіцца без 
дранікаў.

— Сапраўдныя дранікі атрымлі-
ваюцца толькі з беларускай бульбы. А 
бульба — гэта смак зямлі, — перакана-
ны прафесар.

Бліскучы знаўца кітайскай мовы, 
і не проста мовы, а пакарыцель ста-
ражытных і вельмі складаных тэкстаў 
часоў даасізму, ён бязмерна сумуе па 
роднай мове.

— Я як прыеду ў Беларусь, мне там 
дыхаецца па-іншаму. Нават яшчэ калі 
еду ў цягніку і перасякаю нябачную 
граніцу паміж Расіяй і Беларуссю, я 
ўжо адчуваю роднае паветра, — гаво-
рыць Сяргей Уладзіміравіч.

У прыезды на радзіму ён любіць 
слухаць беларускае радыё, гаворыць, 
што ад яго павявае незвычайным спа-
коем і мудрасцю.

У Беларусі жыве бацька, жыве ўся 
яго вялікая радня. Ён упэўнены, што 
беларуская мова створана для размоў 
пра мір.

— Яе пявучасць і мелодыка ство-
раны толькі для таго, каб гаварыць 
пра добрае, лепш за ўсё — за вялікім 
сталом, — усміхаецца Сяргей Уладзі-
міравіч.

на зразумелай мове
Філонаў нядаўна выйграў рэдкі 

грант Тайванскага ўніверсітэта і на 
некалькі месяцаў адправіцца ў Тайбэй 
вывучаць уяўленні пра замагільны 
свет даасізму.

Паднябесная для яго — зона кам-
форту, ён выдатна ведае мову, побыт, 
традыцыі, менталітэт кітайцаў. Не-
калькі дзясяткаў гадоў вучыцца ў іх 
мудрасці, цярпенню і не падобнай ні 

на што кітайскай глыбіні філасофіі 
жыцця.

— Але сапраўдны супакой і поўную 
гармонію мая душа знаходзіць толькі 
ў роднай Беларусі. Там усё лечыць, 
лес — і той гаючы. Падушка лісця 
пад нагамі па-асабліваму шамаціць, 
супакоена, — п’ючы астылую гарбату, 
прымячае Сяргей Уладзіміравіч.

Навуковец, які прысвяціў сваё 
жыццё вывучэнню мовы і літаратуры 
адной з самых загадкавых краін свету, 
зрабіў вельмі рэдкае параўнанне:

— Беларуская мова чымсьці па-
добная да шамацення лістоты ў Па-
лессі. Роўна, ціха, супакоена, часам 
ледзь трэсне галінка — і далей шуміць 
і люляе, — гаворыць Сяргей Філонаў.

А пасля маючай адбыцца тай-
ванскай камандзіроўкі ў яго будзе 
чарговы адпачынак. Роўна палову 
якога ён правядзе на той зямлі, дзе 
яму праспявалі першую калыханку 
дзяцінства, у тым горадзе, куды шмат 
гадоў назад сястра прывезла кнігу пра 
мудры Кітай.

Аляксандр Ярашэнка

Сапраўдны супакой  
і поўную гармонію мая 

душа знаходзіць толькі 
ў роднай Беларусі.  

Там усё лечыць, лес — 
і той гаючы
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здароўе — 
ва ўласных 

рУках
Сістэма аздараўлення Мікалая Ігнаценкі, 

кандыдата геолага-мінералагічных 
навук, грунтуецца на лепшых традыцыях 

народнай медыцыны

 с  вой ШляХ

 П
ра такіх, як Мікалай, 
часам кажуць: дзівак-
чалавек. Ён і сапраў-
ды з дзівацтвамі. То 
сэнс жыцця шукае, 
то адказ на пытанне, 
як быць абсалютна 
здаровым у любым 

узросце. Не-не, Мікалай Іванавіч 
— асоба цалкам сацыяльна-здаровая. 
Добры сем’янін, бацька трох дачок. 
Дзве старэйшыя — замужам, малод-
шая, Дарэна, якой асабліва ганарыцца, 
спявае цудоўна, эстраднае аддзялен-
не заканчвае ў каледжы мастацтваў. 
Акрамя таго, ён яшчэ і дом пад Мін-
скам пабудаваў, і дрэва пасадзіў… Ды 
не адно, бачылі, а цэлы фруктовы сад 
па восені заклаў. Цяпер часам унука ў 
дзіцячы сад водзіць: забіралі яго дзя-
дуля з бабуляй часова да сябе, пакуль 
унучка-першакласніца хварэла.

А дзівацтвы Мікалая, на наш по-
гляд, — хутчэй вартасці. І, відаць, га-
лоўная сярод іх, як вынік яго пошукаў, 
— унікальная сістэма аздараўлення 
чалавека. У сваёй саліднай, каля 300 
старонак, кнізе “Самамасаж” Мікалай 

Ігнаценка выкладае як канцэптуаль-
ныя ідэі, так і методыкі самамасажу 
для аздараўлення, для лячэння роз-
ных захворванняў. У аснове методык 
— разумная дапамога арганізму, ад-
наўленне прыродных механізмаў яго 
самарэгуляцыі.

Валянціна: Ведаю Мікалая змола-
ду, яшчэ калі ён быў халасты, працаваў 
у Акадэміі навук Беларусі. Прыходзіў 
да нас з гітарай. Сядзелі да світання, 
спявалі песні, ім напісаныя, і Юрыя 
Візбара, і іншых папулярных бардаў. 
Мікалай расказваў, як студэнтам хім-
фака Беларускага дзяржуніверсітэта 
быў заўзятым кавэзэншчыкам, як по-
тым шукаў скарб Напалеона і ў Перм-
скую анамальную зону ездзіў з уфо-
лагамі. Як “снежнага чалавека” хацеў 
сустрэць у Джунганскім Алатау, што 
ў Казахстане. І там жа муміё збіраў, і 
нават мядзведжы бярлог даследаваў... 
Карпаты, Паўднёвы Урал, Каўказ, Ал-
тай, Цянь-Шань, Камчатка, Саяны… 
Дзе ён толькі ні пабываў, гэты кан-
дыдат у майстры спорту па турызме. 
Ёсць, гаворыць, у мяне дагэтуль такі 
дыягназ: страсць да гор.

Яшчэ расказваў, як хапаўся за гала-
ву Радзім Гарэцкі, дырэктар тагачасна-
га Інстытута геахіміі і геафізікі Ака-
дэміі навук: Мікалай прыходзіў да яго 
вымольваць чарговую камандзіроўку 
або водпуск за свой кошт, каб, скажам, 
зматацца на хутар Верхні Кандручы ў 
Луганскую вобласць, дзе тады жыла 
жонка вядомага прыхільніка здаровага 
ладу жыцця Парфірыя Іванова. Маў-
ляў, самому трэба было пераканацца, 
як працуе яго сістэма аздараўлення. І 
як жа з імпэтам мы ўсе, Колевы сябры, 
пасля яго натхнёнага аповеду пра па-
ездку актыўна абліваліся халоднай ва-
дой! Нават па снезе ўзімку басанож ха-
дзілі. Праўда, нядоўга гэта доўжылася: 
у нас, як і ў Мікалая, у якога з’явіліся 
новыя захапленні.

Ад яго мы пачулі ўпершыню пра 
Шамбалу, пра Агні Ёгу. Ён прыносіў 
рэпрынтныя выданні некаторых яе 
кніг, і мы іх нават перапісвалі ад рукі. 
А яшчэ Коля “гарэў” ідэяй пабываць 
у Гімалаях. І ў 1995-м рыхтаваўся 
паўдзельнічаць у адным узыходжанні 
— як аператар: зняць фільм пра бела-
рускіх альпіністаў. Гартаваў сябе, па 

Мікалай Ігнаценка
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30 кіламетраў у дзень бегаў. Спонсары 
пад той праект далі грошай. Мы нават 
жартавалі: можа, яму ў Шамбалу да 
святых людзей, настаўнікаў чалавец-
тва, трапіць удасца? Наўрад ці, смяяў-
ся Мікалай, не з маімі грахамі.

А грахі, відаць, былі “басаногія”, 
падлеткавыя, калі хлопец боксам 
займаўся, вучачыся ў 101-й мінскай 
школе. І так яго ў бойцы грушаўскае 
хуліганнё аднойчы “адмяцеліла”, што 
Колька на ўсё жыццё зразумеў, як 
важна пазбягаць фанабэрыстасці, як 
бы высока ты ні лётаў. Можа, таму, га-
ворыць, я і адмовіўся ад Гімалаяў, калі 
пачуў ад аднаго сябра-турыста рэплі-
ку: лепш бы гэтыя грошы на дзіцячыя 
дамы пайшлі… Фраза тая зачапіла, і 
Мікалай падумаў-падумаў ды ў Гіма-
лаі не пайшоў… Відаць, прызнаўся, і 
да лепшага так здарылася.

Ведаючы яго, лёгка выказаць зда-
гадку, што, пайдзі ён тады ў Гімалаі, 
увязаўся б і за Ірынай Вялянковай. Як 
сама пасля Ірына расказвала журналі-
стам, яна на васьмі тысячах прастая-
ла на карнізе 13 гадзін і абмарозіла 

ступні. Не хапіла светлавога дня, каб 
спусціцца ў лагер… А фільм пра альпі-
ністку, якая пасля аднаўлення здароўя 
ўзышла ў 2001-м на вышэйшы пункт 
Паўночнай Амерыкі — пік Мак-Кінлі, 
а ў лютым 2004-га пакарыла вышэйшы 
пункт Паўднёвай Амерыкі, Мікалай 
усё ж зняў праз некаторы час пасля яе 
вяртання з Гімалаяў.

Іван: Пра сваіх бацькоў-хімікаў 
Мікалай адгукаецца з захапленнем, 
павагай. І з асаблівай цеплынёй га-
ворыць пра бацьку: “Бацька мой 
— як анёл-захавальнік”. Гэта ён, Іван 
Васільевіч, якому сёння 89, пасля той 
страшнай бойкі дапамагаў сыну аднаў-
ляць пашкоджаную спіну. І кнігу пра 
ёгу перапісваў, каб практыкаванні для 
пазваночніка пад рукой былі. Не пад-
няўся б сын тады, калі б не асаны ды 
не бацькавы масажы. Бацька, паводле 
слоў Мікалая, не факір і не чараўнік, 
а самамасажыст. Ад яго і пераняў 
тэхніку самамасажу, заўважыўшы, як 
той ніколі не сядзіць без справы: увесь 
час нешта на сабе размінае — то руку, 
то калена. І не проста пагладжвае, а 
глыбока прамінае мышцы, каб кро-
вазварот палепшыўся. Многія тэхнікі, 
пра якія ідзе размова ў кнізе Мікалая 
Іванавіча, — гэта шчодры дар ад Івана 
Васільевіча.

І практыкаванні бацькі Мікалай 
рэкамендуе людзям. Вось і мы з Валян-
цінай цяпер адно з іх з задавальненнем 
раніцамі робім. Гэта “качалка”, яно 

вельмі простае: лежачы на спіне, закід-
ваеш ногі за галаву, па магчымасці да 
падлогі, потым назад. І так разоў 10-20. 
Галоўнае — не ленавацца. 

Мікалай: Практыкаванне, здаец-
ца, простае, а карысці ад яго, на сабе 
адчуў, нямала. У чым жа сакрэт? Усім 
даўно вядома: нескладаныя прыёмы 
самамасажу аказваюць глыбокае ўз-

дзеянне на імунную, эндакрынную, 
вегетатыўную нервовую сістэмы. Пры 
гэтым яшчэ ўключаюцца ўнутраныя 
рэзервы арганізма. А калі гаварыць 
проста: пачынаеш сябе масажыра-
ваць, кроў весялей бяжыць. Кожны, 
хто авалодае гэтымі метадамі, зможа 
лячыць сябе сам.

Калі нехта просіць дапамогі, я 
спачатку вывучаю праблему. Пальпую 
жывот і каляпазваночную, так званую 
паравертэбральную зону. Гляджу, на-
колькі сіметрычны таз адносна паз-
ваночніка, праводжу і іншыя дзеянні. 
Пакрыху ўступаю ў дыялог з чалаве-
кам, які звяртаецца па рэкамендацыі. 
Удакладняю, на што ён скардзіцца. І 
сам гавару, да прыкладу: “У вас іншы 
раз правая рука нямее? Ці мучаць 
галаўныя болі? Ці ёсць цягнучы боль 
у вобласці сэрца?” І гэтак далей…  А 
чалавек здзіўляецца — вы экстра-
сэнс?: ён жа звярнуўся са скаргамі на 
болі ў паясніцы. Разам з імі, упэўнены, 
могуць узнікаць і сімптомы, пра якія 
я запытваў.

У арганізме ўсё ўзаемазвязана. І калі 
я пачынаю работу па сваёй методыцы, 
то ў выніку часта чалавеку становіцца 
лягчэй не толькі са спінай — аднача-
сова “сыходзіць” шэраг непрыемных 
адчуванняў. У маёй кнізе “Самамасаж” 
апісваецца прыклад. Віка, 38 гадоў. 
Цэлы букет хранічных захворванняў, 
уключаючы бясплоднасць. Назіралася 
ў 8 спецыялістаў. Пасля курса масажаў 
удалося разблытаць клубок хвароб. Ёй 
пашанцавала: здаровая, стойкая рэмі-
сія. У 39 гадоў нарадзіла крэпенькую 
дзяўчынку. Гэты выпадак быў у маёй 
практыцы гадоў 12 назад, і ён не адзін-
кавы. Бывае, цяжка ў такія “цуды” паве-
рыць тым, хто, жадаючы пазбавіцца ад 
праблем са здароўем, стаміўся хадзіць 
па прафесарах, айчынных і замежных, 
прымаць “самыя-самыя” лекі… 

Часта мае пацыенты “ў шоку” ад 
таго, што я, бачачы, як чалавек ідзе, 
садзіцца, здымае верхняе адзенне 
— ужо пачынаю размову пра балячкі, 
якія мучаць яго. Ну як гэта, гавораць, 
без УГД, без іншых абследаванняў, 
аналізаў — і ўсё ўзяў і расказаў? Ча-
сам нават не пытаю ў чалавека, што 
менавіта яго непакоіць. Абследую па 
методыцы, якой валодаю, і сам гавару 
пра яго праблему. На падобныя мае 
заключэнні, як правіла, паўтаруся, га-
вораць: “Экстрасэнс!” Але — не, я не 
па гэтай частцы. Тут няма ні шаман-

 с  вой ШляХ
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ства, ні экстрасэнсорыкі, ні містыкі. 
Гэта веды, досвед, практыка. А базавы 
прынцып: нішто не выпадкова, усё з 
усім у чалавечым арганізме ўзаема-
 звязана. А каб яшчэ больш зразумела 
было, часам пацыентам гавару: “Вы 
стаміліся кожны год замазваць раско-
ліны ў сценах вашага дома? Знайдзіце 
магчымасць умацаваць падмурак — і 
сцены тады не будуць трэскацца”.

Вобразна кажучы, я і дапамагаю 
ўмацаваць падмурак. Давайце ўявім 
сабе чалавека, у якога з гэтым падмур-
кам, як гаворыцца, не ўсё ў парадку. Па 
нейкай прычыне ў яго развярнуўся таз, 
пайшоў, напрыклад, управа і ўверх. 
Такія выпадкі ў маёй практыцы бывалі 
не раз. І мне ўжо знаёмыя адначасовыя 
праблемы. Гэта і павышаны ціск, і боль 
у правым каленным суставе, пякотка і 
горыч у роце… Ну і гэтак далей.

Атрымліваецца, адзін зрух — і 
відаць цэлыя гронкі праблем.  І гэта 
— не экстрасэнсорыка, а, паўтаруся, 
веды і досвед. Прыкіньце, колькі 
вузкіх спецыялістаў трэба чалавеку 
гэтаму абысці? Але ж абходзяць! Я 
ўпэўнены, што гэта вельмі вялікая 
праблема сучаснай медыцыны.  

Што канкрэтна ў гэтым выпадку я 
буду рабіць? Перш за ўсё аднаўляю сі-
метрыю таза і ўнутраных органаў. Да-
лей — працую з вегетатыўнай нерво-
вай сістэмай. А пасля арганізм сам ужо 
пачынае сябе аднаўляць. І паступова 
букет захворванняў адыходзіць. Гэта 
як на слізкай дарозе машыну занесла 
ў кювет: трэба яе дапамагчы адтуль 
выцягнуць, і калі кіроўца адэкватны, 
то далей ён ужо сам паедзе. Чаму мы 
часам “з’язджаем з дарогі”? Прычыны 
— самыя розныя, аднак за імі ідуць на-
ступствы. Гэта значыць, падкрэсліваю: 
усё ўзаемазвязана. Гэта аснова майго 
падыходу да праблем са здароўем і ас-
ноўная канцэпцыя для разумення, як 
дзейнічаць у той ці іншай сітуацыі.

Калі праблему намацаў, далей 
дзейнічаю па абставінах. Ёсць розныя 
тэхнікі, якімі валодаю. Акупрэсурныя, 
астэапатычныя (краніясакральныя), 
вісцэральныя, вібрацыйныя ды ін-
шыя. Для кагосьці гэта проста словы, 
а на самай справе за кожнай з тэхнік 
стаіць, як гаворыцца, свая праўда. І я 
не сам іх прыдумаў — толькі сабраў, 
асвоіў за сорак гадоў пошукаў тое, што 
напрацавалі і выпрабавалі іншыя. У 
маім “лячэбна-аздараўленчым арсе-
нале” пераважна шматвяковы досвед 

нашых бабуль і дзядуль, які ідзе са 
старажытных славянскіх практык ля-
чэння. У тым ліку і досвед маёй бабулі, 
якая лячыла людзей.  

Разумею, што і ў вас узнікае зака-
намернае пытанне пра медыцынскую 
адукацыю. Як вядома, дзеянні любога 
ўрача ў наш час рэгулююцца пратако-
ламі, рэгламентамі. Нават лекі ён калі 
выпісвае, то зусім не з галавы. Мае 
метады дапамогі людзям у медыкаў 
выклікаюць пытанні. Ёсць з іх боку і 
скепсіс, і недавер. Але ж галоўнае — вы-
нік. Падаецца, у кітайцаў ёсць прыказ-
ка: не прынцыпова, якога колеру кот 
— важна, каб ён добра лавіў мышэй... 
Бывала не раз: зраблю я ўрачу-скепты-
ку дыягностыку, папрацую з ім хвілін 
20 — і ён устае на ногі і не верыць, што 
вось гэты, без дыплома... А вынік ёсць! 
Неяк у Маскве, дарэчы, я сустракаўся 
з вядомым урачом, доктарам навук. І 
першае, што ён мне сказаў, калі ўвай-
шоў у кабінет: “Ну паказвай, што ўме-
еш!” У гэтых словах, у самім тоне быў, 
вядома, і выклік, і фанабэрыстасць. 
Але потым, калі я “паказаў”, зусім па-
іншаму мы размаўлялі. Ён прызнаўся: 
часам прыходзяць, пальцы растапы-
раныя, званні, дыпломы-сертыфікаты 
замежныя тыкаюць — а на самай жа 
справе пустата... Мы з гэтым чала-
векам хутка знайшлі агульную мову, 
працягваем супрацоўнічаць. І яму, як 
ён прызнаўся, усё роўна, як гаворыцца, 
што няма ў мяне медадукацыі. Затое 
ёсць сотні, тысячы людзей, якім праз 

мяне прыйшла канкрэтная дапамога. І 
я, дарэчы, кандыдат геолага-мінерала-
гічных навук. Акрамя таго, маю бела-
рускі дыплом масажыста вышэйшай 
кваліфікацыі. І два расійскія, адзін з 
якіх — магістр Расійскай акадэміі ма-
нуалогіі. Вось так, калі прадстаўляцца 
без ілжывай сціпласці. Так, не сакрэт: 
раней бабулі-дзядулі, якія шанаваліся 
як народныя лекары, універсітэтаў 
не заканчвалі. Некаторыя чыталі па 
складах, а вылечвалі многіх. Вядома, 
у наш час, каб людзей лячыць, мець 
медыцынскую адукацыю абавязкова. 
І таму я з урачамі — у пастаянным 
кантакце.

Скажам, зрабіў сабе ўрач аналіз 
крыві да маёй работы з ім і пасля. І 
адразу сталі відаць змяненні. “Экстра-
сэнс!” Не, я практык-матэрыяліст. 

У ліку маіх сяброў і Валерый Мо-
ластаў, вядомы рэфлексатэрапеўт, аў-
тар больш як 30 кніг. Раней ён таксама 
быў настроены скептычна, гаварыў: 
гэта ўсё “бабуліны казкі”... А потым на 
сабе вынік адчуў. Па-мойму, разумна 
прызнаваць відавочнае! Валерый не 
проста змяніў сваё меркаванне аб 
маёй рабоце — ён сам прымяняе і 
мае тэхнікі пры лячэнні пацыентаў, 
а я часам з ім кансультуюся ў тонкіх 
пытаннях анатоміі і фізіялогіі. Мы з 
ім — як калегі. Нават з Кітая, было, 
у мяне іголкарэфлексатэрапеў ты 
вучыліся. А ў канцы мінулага года 
маскоўскія спецыялісты прапанавалі 
мне напісаць кнігу спецыяльна для 

З урачомрэфлексатэрапеўтам Валерыем Моластавым (справа) Мікалай Ігнаценка 
кансультуецца ў тонкіх пытаннях анатоміі ды фізіялогіі
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расійскіх урачоў. Добрая тэндэн-
цыя намячаецца! Калі атрымаецца 
злучыць шматвяковы досвед нашай 
традыцыйнай, народнай медыцыны 
з досведам медыцыны сучаснай — 
толькі на карысць будзе.

Калі нехта з чытачоў пажадае глы-
бей даведацца пра мае метады лячэн-
ня, то можа звярнуцца да кнігі “Сама-
масаж”. У ёй асновы, або канцэпцыя, 
як гавораць людзі навукі, выкладзена. 
Прычым даволі даходліва, кніга раз-
лічана на шырокую аўдыторыю. Вось 
толькі жаданне сабою займацца я 
нікому не магу перадаць разам з ма-
імі ведамі. Таму што, на жаль, часам 
толькі хвароба — лепшы настаўнік. 
Але, я ведаю, людзі бяруць маю кнігу 
і самі спрабуюць сабе дапамагчы. І 
вынікі добрыя. Ведаю, напрыклад, 
урача вышэйшай катэгорыі, які ўхіліў 
у сябе грыжу пазваночніка. Гэта адзін 
з тых, хто, як і я, вучыўся асновам 
такой работы ў кастаправа з Кобрына 
Аляксандра Галавея. Як усё адбываец-
ца на практыцы — можна паглядзець 
у 10-хвілінным роліку ў інтэрнэце, на 
партале ютуб. 

Ці прафесійная здымка? Так, пра-
фесіяналы і рабілі: неяк у тэлеперада-
чу мяне запра-
сілі і здымку 
а ж ы ц ц я в і л і . 
А ролік гэты, 
дарэчы, у інтэр-
нэт касманаў ты 
выклалі, з якімі я 
ў Маскве працаваў. 
Там, праўда, напісана 
“Астэапат Ігнаценка 
Мікалай Іванавіч”, хоць 
які я астэапат… У канцы 
роліка паспяхова адлю-
страваны моманты работы з дзецьмі, 
там іх бацькі гавораць, якія сур’ёзныя 
праблемы былі зняты. Урачы, бывае, 
сумняваюцца: ну-у, гэта мантаж, про-
ста добра сыграна. Дык вось, магу іх, а 
таксама ўсіх скептыкаў запэўніць: гэта 
рэальныя, дакументальныя, а не гуль-
нявыя здымкі. Хто жадае паглядзець 
— у мяне захаваліся відэазапісы, з 
якіх узяты фрагменты. А яшчэ лепш 
пераконваюцца ў тым, што метад пра-
цуе, хворыя, якія папраўляюцца.

Методыку маю — назаву яе УЗУУ: 
усё з усім узаемазвязана — трэба шы-
рэй укараняць у медыцынскую прак-
тыку. Я больш чым у гэтым перакана-
ны! Гэта цэлая сістэма дыягностыкі і 

аздараўлення — без дарагіх прэпара-
таў і абсталявання. Лячэнне, а так-
сама самалячэнне без таблетак: праз 
пэўныя дзеянні мы як бы запускаем, 
адкрываем нашу ўнутраную аптэку. І 
тады раней прыгнечаныя, разбаланса-
ваныя імунная, эндакрынная, вегета-
тыўная нервовая сістэмы пачынаюць 
выконваць свае функцыі. Вось бы 
сабраць дадзеныя, сведчанні людзей, 
пацверджаныя вынікамі аналізаў... І 
нават аб нараджэнні дзяцей у раней 
бясплодных жанчын. Гэта таксама 
вельмі добры аргумент! І я ніколькі 
не сумняваюся, што з часам цікавасць 
да такой традыцыйнай медыцыны 
будзе толькі ўзрастаць. Гэта значыць 
да той медыцыны, якая называецца 
народнай — без дарагіх прэпаратаў, 
абсталявання, таблетак.

Сказаў бы, менавіта яна і ёсць тра-
дыцыйная. Ну вы ж не горш за мяне 
ведаеце, што такое народныя тра-
дыцыі. Так, за словам народныя мы 
чамусьці цяпер хаваем традыцыйныя 
метады лячэння. Забываючы, што ме-
навіта яны — традыцыйныя! — дапа-
магалі людзям выжываць яшчэ, як га-
ворыцца, з часоў цара Гароха. З часоў 
мамантаў. Якія тады былі таблеткі, 

парашкі? Хіба што вугальныя, тра-
вяныя... Зрэшты, і ў асяроддзі ўрачоў 
мы ўсё часцей чуем: трэба лячыць не 
асобную хваробу — чалавека ў цэлым. 
Гэта значыць не ўхіляць таблеткамі 
сімптомы захворвання, а вучыцца 
знаходзіць яго глыбінныя прычыны і 
ліквідаваць іх. Тады і сімптомы лагіч-
на знікнуць. Хіба гэта новае? Старое 
як свет!  

Хачу ўдакладніць. Наша гутар-
ка, вядома ж, не пра тое, каб наогул 
“адмяніць” аптэкі, фармацэўтычныя 
вытворчасці... Як мне падаецца, у 
методыкі УЗУУ павінна быць нейкая 
свая пэўная ніша на вялізным рынку 
медыцынскіх паслуг. І я, вядома ж, не 

адкрыю вялікага сакрэту, калі скажу: 
гэтая ніша даўным-даўно была, яна 
ёсць і заўсёды будзе. Памятаю, калі 
Аляксандр Галавей — яго проста 
называлі кастапраў — працаваў у 
Кобрыне (ён цяпер жыве і працуе ў 
ЗША), то ў яго штодзень на прыём 
запісваліся, выстройваліся каля дома 
дзясяткі людзей. Бывала і па 30, і 
нават па 40 пацыентаў. Без рэкламы 
ў СМІ яго хворыя знаходзілі, прыяз-
джалі. Пра што гэта гаворыць? Што 
ёсць вынік. Са сваёй практыкі магу 
сказаць: калі ў вас ёсць праблемы ў 
апорна-рухальным апараце, болі ў 
паясніцы, шыйным аддзеле, артрозы і 
болі ў суставах рук, ног — тады не вы-
ключана, што наша сустрэча будзе для 
вас і карыснай, і неабходнай. Зрэшты, 
не абавязкова са мною — з тымі, хто 
працуе па гэтых методыках. Часам, ве-
даю, “да кастаправаў” і “бабак” сваім 
пацыентам і ўрачы раяць звяртацца, 
асабліва таго не афішыруючы. Дарэчы, 
мне было б вельмі цікава даведацца: 
ці лечыць яшчэ хто — і як менавіта, 
і наколькі эфектыўна — шыпы ў сту-
пнях, пятачныя шпоры. Я адпрацаваў 
сістэму лячэння. За тыдзень, як праві-
ла, іх ухіляем.  

Ці магу я ўсякі раз дапамагчы? Гэта, 
на жаль, не заўсёды ад мяне залежыць: 
як атрымаецца... Таму ніколі нікому 
не абяцаю загадзя, што дапамагу. А 
паспрабаваць можна, калі ёсць роз-
ныя захворванні ўнутраных органаў, 
гастрыты, каліты, дысбактэрыёзы, 
прастатыт, гінекалогія, галаўныя болі, 
галавакружэнні... І гэтак далей. 

Я ўвесь час у пошуку. І гэта мой 
шлях. Каму тэма цікавая — можа па-
гартаць маю кнігу. Дарэчы, я многім 
і рэкамендацыі даю, як менавіта сябе 
аднаўляць пры тым ці іншым захвор-
ванні. Потым людзі працуюць самі, 
трымаюць добрую фізічную форму. 

іван і Валянціна Ждановічы

Падтрымліваць здароўе
куды лягчэй, чым змагацца  

з хваробамі. Галоўнае —  
не забываць пра гэта.  

І не ленавацца!

 с  вой ШляХ

41Беларусь.BelaruS
люТы   2018



 л  аўрэаты

Арыгінальнасць беларускіх мастацкіх мініяцюр адзначана  
на міжнародных конкурсах

“марка”  
трымае маркУ

Д
зіўна, але ні раз-
віццё інтэрнэт у, 
ні з’яўленне e-mail 
і дзясятка месен-
джараў не прыпы-
нілі працэс пера-
сылкі папяровых 
пісьмаў, гэтак жа 

як не звялі на нішто інтарэс людзей 
да паштовых марак. Тым больш што 
многія з гэтых мастацкіх мініяцюр 
з’яўляюцца сапраўднымі шэдэўрамі, 
якія прэзентуюць гісторыю і культуру 
краіны. Пра тое, як ствараюцца такія 
творы, расказала Ірына Шыпілава, 
начальнік выдавецкага цэнтра “Мар-

ка”, які атрымаў спецыяльную прэмію 
Прэзідэнта дзеячам культуры і мастац-
тва за значны ўклад у захаванне нашай 
духоўнай спадчыны, у прыватнасці, за 
стварэнне высокамастацкіх паштовых 
марак да 500-годдзя беларускага кні-
гадрукавання і 135-годдзя з дня нара-
джэння Янкі Купалы і Якуба Коласа.
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— Ірына Валер’еўна, паштовая 
марка — як маленькае акенца ў нашу 
краіну. Падарожнічаючы па свеце, 
яна знаёміць замежнікаў з беларускай 
гісторыяй і культурай, флорай і фаў-
най. Што ўлічваецца ў першую чаргу 
пры рабоце над новымі маркамі?

— Традыцыйна марка выконвае 
некалькі функцый. Па-першае, выка-
рыстоўваецца ў якасці аплаты пашто-
вых збораў. Па-другое, гэта прадмет 
калекцыянавання. Па-трэцяе, як вы 
правільна заўважылі, з’яўляецца вы-
разным сродкам адлюстравання зна-
мянальных падзей у гісторыі дзяржа-
вы, сродкам прапаганды яе культурнай 
спадчыны, прыродных славутасцяў. 
Паштовыя адміністрацыі розных 
краін стараюцца выпускаць маркі як 
мага больш прывабныя, выразныя і 
багатыя па змесце. Гэтымі крытэры-
ямі кіруецца пры распрацоўцы тэма-
тычных планаў выдання паштовых 
марак і мастацкі савет пры Міністэр-
стве сувязі і інфарматызацыі Беларусі. 
Дарэчы, тэматычныя планы фармі-
руюцца за 1-2 гады да пачатку плану-
емага перыяду. Выданню дзяржаўных 
знакаў паштовай аплаты папярэднічае 
вялікая падрыхтоўчая работа па зборы 
інфармацыі і прапаноў ад дзяржаўных 
устаноў, грамадскіх арганізацый, пры-
ватных асобаў. Адбіраюцца найбольш 
значныя. Штогод выпускаецца каля 50 
сюжэтаў беларускіх мастацкіх марак. 

— У савецкія часы паштовыя 
маркі не збіраў хіба што гультая-
ваты. Ці шмат сёння прыхільнікаў 
гэтага хобі?

— Паштовая марка — вынаходства 
не такое ўжо і старажытнае, але яно 
здзейсніла рэвалюцыю ў рабоце і раз-
віцці пошты. 

З 1840 года паштовыя маркі прай-
шлі вялікі шлях ад простых знакаў 
паштовай аплаты да мастацкіх міні-
яцюр з разнастайнымі складанымі 
паслядрукарскімі дапрацоўкамі.

Са з’яўленнем першых паштовых 
марак пачалося бурнае развіццё нова-
га віду калекцыянавання — філатэліі. 
Цяпер у свеце назіраецца агульная 
тэндэнцыя зніжэння цікавасці да 
калекцыянавання паштовых марак. 
Гэта звязана з развіццём інфарматы-
зацыі грамадства, і ў першую чаргу 
праз інтэрнэт. Але магу з упэўненасцю 
сказаць, што цікавасць да беларускіх 
марак ёсць! Гэта пацвердзіла і IX На-
цыянальная філатэлістычная выстава 

“Белфіла-2017”, якая адбылася летась 
на форуме “ТІБО” і была прысвечана 
25-годдзю першай беларускай пашто-
вай маркі і 950-годдзю горада Мінска. 
Экспанавалася 115 калекцый з Азер-
байджана, Арменіі, Германіі, Беларусі, 
Казахстана, Малдовы, Польшчы, Расіі 
і Украіны. Парадаваў інтарэс да марак 
дзяцей і моладзі: у юнацкім класе была 
прадстаўлена 21 калекцыя.

— Якія тэмы самыя папулярныя 
ў філатэлістаў?

— Найбольш запатрабаваныя ў 
сусветнай філатэліі маркі з адлюстра-
ваннем флоры і фаўны. Прыкладна 
трэць нашых паштовых марак прыс-
вечана гэтай тэме — прырода Беларусі 
сапраўды багатая, прыгожая і шмат у 
чым унікальная.

— Пошта Вялікабрытаніі нядаў-
на выпусціла маркі з персанажамі 
“Гульні прастолаў”. Ці могуць у нас 
з’явіцца маркі, скажам, з сюжэтамі 
World of tanks, якая прагрымела на 
ўвесь свет, або нечым падобным, 
што можа зацікавіць моладзь?

— Усё можа быць, захаваем інтры-
гу... Мы разумеем, што павялічыць 

цікавасць да філатэлістычнай прадук-
цыі любой краіны можна, перш за ўсё 
пашыраючы рэкламную ды інфарма-
цыйную работу сярод насельніцтва, 
асабліва сярод дзяцей і моладзі. 

З гэтай мэтай беларуская пошта 
штогод праводзіць конкурс-апытанне 
на лепшую паштовую марку, аргані-
зоўвае практычныя заняткі ў магазіне 
“Філатэлія”, па выніках конкурсаў 
дзіцячых малюнкаў выдае паштовыя 
маркі, канверты і карткі з сюжэтамі 
работ юных мастакоў.

— Якія філатэлістычныя навін-
кі чакаць ад выдавецкага цэнтра 
“Марка” сёлета?

— Яркіх паштовых праектаў і све-
жых тэм! Спадзяёмся, што вынік на-
шай работы будзе яшчэ больш цікавы 
і калекцыянерам, і тым, хто проста ці-
кавіцца гісторыяй і шукае новыя веды. 
Вось некаторыя паштовыя праекты, 
тэматыка якіх прадстаўлена ўпершы-
ню: “400 гадоў з дня апублікавання 
першага ў свеце “Буквара”, “Адміралы 
ваенна-марскога флоту, ураджэнцы 
Беларусі”, маркі серыі “Шэдэўры жы-
вапісу з музеяў Беларусі”, на якіх прад-
стаўлены рэпрадукцыі карцін І. Ай-
вазоўскага, І. Шышкіна, А. Куінджы,  
А. Саўрасава.

— Беларускія маркі не аднойчы 
адзначалі на міжнародных выста-
вах у Расіі, Аўстрыі, Інданэзіі... Што 
адрознівае нашу філатэлістычную 
прадукцыю ад замежнай? У чым яе 
ўнікальнасць?

— У філатэлістычным свеце іс-
нуе мноства традыцый і правілаў. 
Выпуск паштовай мініяцюры — гэта 
адначасова карпатлівая праца, да-
следчая работа і, вядома, творчасць. 
За чвэрць стагоддзя беларускія маркі 
набылі свой стыль, багатую тэматы-
ку. У апошнія гады яны сталі больш 
прыгожыя. Нядзіўна,  бо цяпер пры 
іх вырабе прымяняюцца сучасныя 
паслядрукарскія паліграфічныя тэх-
налогіі: кангрэўнае цісненне, выба-
рачная лакіроўка, тэрмічнае цісненне 
металізаванай фольгай ды іншыя. 
Безумоўна, гэта вялікі крок наперад. 
З развіццём паліграфічных магчымас-
цяў прадпрыемстваў-вытворцаў з’яві-
ліся незвычайныя паштовыя маркі ў 
выглядзе трохвугольніка, круга, авала. 
Арыгінальнасць нашых мастацкіх мі-
ніяцюр адзначаюць і на міжнародных 
конкурсах.

Людміла Мінкова

ірына Шыпілава: 
За чвэрць 
стагоддзя 
беларускія маркі 
набылі свой 
стыль, багатую 
тэматыку.
У апошнія гады 
яны сталі больш 
прыгожыя
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горад маладых 
Прымае эстафетУ

 Г
ора д у нафтахімікаў у 
чэрвені спаўняецца 60 
гадоў, і ён пазіцыянуе 
сябе як месца людзей 
маладых, ініцыятыўных і 
крэатыўных. Менавіта на 
маладзёжныя калектывы 
робяць стаўку ў новай 

культурнай сталіцы. Для іх гэты год 
— выдатная магчымасць гучна заявіць 
пра сябе, загучаць па-новаму, стаць 
вядомымі на ўсю краіну. 

Усё пачалося з перамогі ў рэспу-
бліканскім конкурсе “Горад культуры 
ў Год культуры”. Па выніках 2016-га 
Наваполацк стаў пераможцам у намі-
нацыі “Лепшы горад абласнога пад-
парадкавання”. Менавіта тады ў гар-
выканкаме вырашылі пазмагацца за 

званне культурнай сталіцы і выйгралі 
гэтае спаборніцтва ў Пінска.

На працягу 2018 года ў Наваполац-
ку пройдзе больш за 230 культурных 
мерапрыемстваў. І ўсе яны будуць 
яркімі і цікавымі, упэўнены Міністр 
культуры Юрый Бондар, які прыяз-
джаў на ўрачыстае адкрыццё акцыі:

— Наваполацк выбраны не выпад-
кова. Гэта малады буйны прамысловы 
цэнтр, які хоць і не можа пахваліцца 
старажытнымі славутасцямі, але за 
гэтыя дзесяцігоддзі змог стварыць 
багатую сацыяльную і культурную 
сферу. Рашэнне аб прысваенні Нава-
полацку тытула “Культурная сталіца 
Беларусі” прымалася з упэўненасцю 
ў тым, што тут годна падтрымаюць і 
разаўюць лепшыя традыцыі гэтай па-

Наваполацк 
стаў культурнай 
сталіцай Беларусі

 к  ультурнае асяроддзе
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У 2017-м культурнай ста-
ліцай Беларусі з’яўляўся Баб-
руйск. 

У розныя гады гэты тытул 
насілі Полацк, Гомель, Нясвіж, 
Магілёў, Гродна, Брэст, Мала-
дзечна.





пулярнай рэспубліканскай акцыі. Жа-
даю навапалачанам творчых поспехаў 
сёлета, і няхай як мага больш гасцей 
прымуць удзел у вашых фестывалях і 
конкурсах.

Галоўны праект года — “Лiлея 
сяброўства” аб’яднае творчыя калек-
тывы, музеі і бібліятэкі. У ім будуць 
удзельнічаць і гарады-пабрацімы. Іх 
у Наваполацка два дзясяткі. Школь-
нікі і студэнты з далёкага і блізкага 
замежжа пазнаёмяцца з традыцыйнай 
беларускай культурай. Многія нава-
полацкія праекты шырока вядомыя ў 
краіне і за яе межамі. Гэта і конкурс 
дзіцячай моды Кids Couture, свята 
нацыянальнай культуры “Вераснёвая 
палiтра”, конкурс юных піяністаў “Му-
зычная лiлея”, на які прыязджаюць 

музыканты з Літвы, Латвіі, Расіі, Укра-
іны і Беларусі. Пленэр юных мастакоў 
“Палітра Прыдзвіння”, прысвечаны 
Івану Хруцкаму, і, вядома, знакаміты 
конкурс юных выканаўцаў эстраднай 
песні “Халі-Хало”. У розныя часы лаў-
рэатамі гэтага фестывалю былі Пётр 
Ялфімаў, Наталля Падольская, Вале-
рыя Грыбусава, Аляксандр Мінёнак, 
Ганна Трубяцкая, Кірыл Ермакоў.

Уся шматграннасць напрамкаў 
работы і дасягненні ўстаноў культу-
ры Наваполацка былі прадстаўлены 
на выставе-прэзентацыі “Скарбонка 
творчасцi”. А лепшыя творчыя ка-
лектывы новай культурнай сталіцы 
выступілі ў Палацы культуры ААТ 
“Нафтан”. Выбраць тых, хто выйдзе 
на сцэну падчас адкрыцця акцыі, 

было няпроста: у горадзе 35 творчых 
калектываў са званнем “заслужаны”, 
“народны” і “ўзорны”. Зала апладзіра-
вала любімым “Камарыкам” і цырку 
“Юнацтва”, тэатру песні “Субацея” і 
ансамблю “Прыдзвінскія россыпы”. 
Наперадзе — чарга канцэртаў, акцый, 
выстаў, выданне буклетаў пра май-
строў народнай творчасці, альбома 
“Мастакі Наваполацка”, 50-гадовы 
юбілей Наваполацкага дзяржаўнага 
музычнага каледжа. Новае культурнае 
жыццё горада толькі пачынаецца! І 
ўсе ўдзельнікі акцыі ведаюць, што 
“Культурная сталіца” — гэта не проста 
мерапрыемства працягласцю ў адзін 
год. Званне прыходзіць і сыходзіць, а 
культура застаецца на вякі.

Вольга кручанкова

Факты

 к  ультурнае асяроддзе
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П
 п  рывабныя марШруты

тУт гасцям 
заўсёды рады 
ПЯць Прычын  
ПАехАць У КірАўсК
пагасціць  
у закаханага пана

Палацава-паркавы комплекс 
у Жылічах называюць маленькім 
Версалем. Адбудаваў яго правадыр 
бабруйскага дваранства Ігнацій 
Булгак. Амбіцыйны памешчык за-
думаў узвесці палац, роўнага якому 
не было б у акрузе. Асабняк з чаты-
рохпавярховай вежай бельведэра ў 
стылі класіцызму ўражвае памерамі 
і прыгажосцю. Убачыць былы бляск 
убрання шляхецкай сядзібы можна 
на цудам захаваных архіўных фота. 
Да нашых дзён дайшло не ўсё. Ба-
гатая калекцыя карцін, унікальная 
мэбля, люстры бясследна 
зніклі 

пасля рэвалюцыі. А крыло будынка, 
дзе некалі была аранжарэя, разбу-
рана вайной. Але сёе-тое засталося. 
Адчыніўшы арыгінальныя парад-
ныя дзверы і падняўшыся па стара-
даўняй лесвіцы з рэдкіх парод дубу, 
трапляеш у прасторныя пакоі. На 
столях непаўторная ляпніна. Сярод 
іншых узораў можна разгледзець га-
лоўку дзяўчыны. Легенда гаворыць, 
што мадэллю паслужыла мясцовая 
сялянка. Закаханы пан не асмеліўся 
ажаніцца з простай дзяўчынай, але 
захаваў выбранніцу навекі. Парк, 
разбіты вакол палаца, займаў нека-
лі васямнаццаць 
г е к -

тараў. Па ціхіх алеях, дзе растуць 
чорныя таполі, ліпы і вастралістыя 
клёны, можна прагуляцца і цяпер.

пакаштаваць 
смажанак

Турысты любяць месцы, дзе 
можна не толькі паглядзець, але і 
паспрабаваць. У невялікі дагледжа-
ны гарадок у Магілёўскай вобласці 
ўсе як быццам з’язджаюцца на нез-
вычайны водар свежых смажанак. 
Яны даўно сталі мясцовай візітнай 

карткай. Нешта сярэдняе паміж 
вялікай ватрушкай з мясам ды ін-
шымі інгрэдыентамі і маленькай 
піцай. Усе, хто спрабаваў, доўга 

нахвальваюць, а потым бяруць 
яшчэ некалькі ў дарогу.

Другая гастранамічная 
фішка  т у т эйшых ме сцаў 
— піражкі па рэцэптах XVIII 
стагоддзя, з варанай бульбай, 
тварагом і тушанай капустай. 
Сакрэт выпечкі захавалі ста-
раверы, якія ўцякалі ў гэтыя 
краі з Архангельскай губерні 
тры стагоддзі назад. Некато-

У адной з залаў маёнтка “Добасна”

Сядзіба Булгакаў 
“Добасна” ў мястэчку 
Жылічы
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 п  рывабныя марШруты

рыя вёскі і сёння жывуць па строгіх 
царкоўных законах. Напрыклад, у 
Капусціна, дзе стараверы нават адна-
вілі разбураную Крыжаўзвіжанскую 
царкву.

пажыць пры камунізме
Побач з Кіраўскам знаходзіцца 

легендарная гаспадарка “Рассвет”. 
Галоўная сядзіба былога савецкага 
калгаса-мільянера, які грымеў на 
ўвесь Саюз, — вёска Мышкавічы. У 
сучасны пасёлак яна пачала ператва-
рацца ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. 
З моманту, калі “Рассвет” узначаліў 
знакаміты Кірыл Арлоўскі.

Удзельнік вайны ў Іспаніі, раз-
ведчык-дыверсант, Герой Савецкага 
Саюза і Сацпрацы стаў прататыпам 
Ягора Трубнікава, якога сыграў Мі-
хаіл Ульянаў у фільме “Старшыня”. 
У гады вайны Арлоўскі камандаваў 
партызанскім атрадам. Пазбавіўся 
правай рукі і чатырох пальцаў на ле-
вай, амаль страціў слых. Але выжыў 
і змог вывесці ў перадавікі “ляжачы” 
калгас, пабудаваўшы ў Мышкавічах 
сапраўдны камунізм. У савецкія гады 
сюды ехалі дэлегацыі з усяго свету. 
Былы калгас-мільянер і сёння паказ-
вае выдатныя вынікі, а Мышкавічы 
нязменна здзіўляюць дагледжанымі 
вуліцамі і раскошным Палацам куль-
туры з зімовым садам. У ім растуць 
фінікавыя пальмы, бананы, апельсі-
ны... А на цэнтральнай плошчы агра-
гарадка — помнік чалавеку-легендзе 
Кірылу Арлоўскаму.

даведацца 
пра гісторыю 
“вогненнай вёскi”

Многія бачылі страшны фільм 
“Ідзі і глядзі”. І гэта не мастацкая вы-
думка, а гісторыя трагічнага лёсу вёскі 
Боркі. Улетку 1942-га гітлераўцы пра-
вялі карную аперацыю, расстралялі і 
зажыва спалілі тут каля дзвюх тысяч 
чалавек. Тыя, хто выжыў, расказвалі, 
што акупанты сабралі вяскоўцаў на 
плошчы, нібы для выезду ў Германію 
— у лепшае жыццё. Потым сагналі ў 
хлеў і падпалілі. Тых, хто спрабаваў 
выбрацца праз саламяную страху, 
дабівалі з кулямётаў.

У памяць аб ахвярах вайны ў 
Борках узвялі мемарыяльны ком-
плекс. На гранітных плітах — назвы 
знішчаных вёсак Магілёўшчыны. 
Пра трагедыю ў аповесці “Карнікі” 
расказаў пісьменнік Алесь Адамовіч. 
Сюжэт лёг у аснову геніяльнай карці-
ны Элема Клімава.

пабываць  
на чыгірынцы

Чыгірынскае вадасховішча, якое 
выцягнулася сярод лясоў амаль на 
дваццаць кіламетраў, — Мекка для 
аматараў рыбалкі і дайвераў. У любы 
час года без улову не застанешся. 
Улетку на берагах праводзяць музыч-
на-спартыўнае свята “Вялікая бард-
рыбалка”. Два ў адным: і фестываль 
бардаўскай песні, і спаборніцтвы 
аматараў пасядзець з вудай.

Увагу прыцягвае і мясцовая ГЭС. 
Гэта своеасаблівая жывая гісторыя 
пасляваеннай беларускай гідраэнер-
гетыкі. Станцыя, якая ў страі больш 
за паўстагоддзя, і спарадзіла рука-
творнае мора на рацэ Друць.

святлана Маркава

Плошча ў вёсцы Мышкавічы 
(Кіраўскі раён Магілёўскай 
вобласці)

Старая частка мемарыяла — скульптура і 
камень з надпісам аб увекавечванні памяці 
1800 жыхароў вёскі Боркі і навакольных 
вёсак, расстраляных і зажыва спаленых 
фашыстамі падчас карнай акцыі 15 чэрвеня 
1942 года

Наш раён — адзін з 
самых маляўнічых і 
самабытных у Беларусі. 

Мы беражліва захоўваем 
гістарычную і культурную 
спадчыну, якая дасталася 
нам ад продкаў, памятаем 
пра подзвігі землякоў, шануем 
традыцыі бацькоў і дзядоў. Нашы 
людзі заўсёды ўмелі працаваць, 
таму планка эканамічнага і 
сацыяльнага развіцця з кожным 
днём становіцца больш высокая. 

А яшчэ на кіраўскай зямлі 
заўсёды ўмелі прымаць гасцей. 
Сёння нам таксама ёсць 
што паказаць і расказаць 
турыстам. Прыязджайце і 
пераканайцеся ў гэтым самі.

Адпачынак у нашых краях 
стане для вас незабыўным!

Аляксандр Бутараў,  
старшыня Кіраўскага 
райвыканкама
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У галоўнай 
ролі —  
гродна

 У 
галоўнай ролі 
— Гродна. Для 
т урыстаў ужо 
падрыхтаваны 
канцэптуальны 
маршрут па зна-
кавых месцах, 
якія памятаюць 
не толькі ста-
ражылы горада. 

У розны час тут знялі каля 50 фільмаў. 
Некаторыя з іх сталі сапраўднымі 
бестселерамі. Ідэю стварэння памят-
ных месцаў агучылі і падтрымалі ў 
Гродзенскім аблвыканкаме. Сёння на 
вуліцах горада адна за адной з’яўляюц-
ца шыльды і стэнды. У бліжэйшых 
планах — устаноўка білбордаў, кава-
ных артаб’ектаў і пано. Аб чым яны 
нагадаюць турыстам і гараджанам?

Мінулым летам у неіснуючай вёсцы 
Белыя Росы зносілі апошнія дамы. Яны 
нейкім цудам прастаялі яшчэ 34 гады 
пасля таго, як сюды прыйшлі кінош-
нікі здымаць свой знакаміты фільм аб 
паглынанні вёскі горадам. Атрымліва-
ецца, што толькі летась гісторыя, якую 
распавялi ў фільме, амаль аднолькава 
паўтарылася ў рэальнасці, і на месцы 
прыватных домікаў усё ж такі пабу-
дуюць шматкватэрны дом і гандлёвы 
цэнтр. Зусім хутка аб месцы здымак 
карціны будуць нагадваць толькі невя-
лікі стэнд і калодзеж, каля якога дзед 
Фядос вучыў розуму Мішку Кісяля. 

На вулачках старога Гродна да гэтага 
часу жыве дух даўніны, таму нядзіўна, 
што рэжысёры з задавальненнем выка-
рыстоўваюць натуральны антураж для 

 г  эта арыгінальна

Незвычайны турыстычны маршрут 
распрацавалі ў абласным цэнтры 
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стварэння кінаработ. Сярод вядомых 
фільмаў савецкія кінастужкі: “Я родам 
з дзяцінства” з Уладзімірам Высоцкім, 
“Мяне клічуць Арлекіна”, германска-
беларускі фільм “Бабін Яр”, серыял 
“Смерш”, “Дняпроўскі рубеж”. Усяго 
плануецца ўвекавечыць 15 фільмаў, 
эпізоды якіх здымаліся ў розныя гады. 

Першы стэнд-пюпітр з фільмам 
“Смерш” з’явіўся на Савецкай на-
супраць знакамітага Фарнага касцёла. 
Тут можна ўбачыць кадры з фільмаў з 
анатацыяй да сюжэта на рускай, бела-
рускай і англійскай мовах.

Адзін са стэндаў-плакатаў мож-
на ўбачыць на скрыжаванні вуліц 
Ажэшкі і Савецкай. Міма гэтага месца 
немагчыма прайсці. Каля скульптуры 
купідона са стралой прызначаюць 
спатканнi і адкаркоўваюць шампан-
скае маладыя. Дарэчы, з надыходам 
халадоў хтосьці апрануў бронзавае не-
маўля ў ярка-жоўты шалік. У акне бан-
ка можна разгледзець кадры з серыяла 
“Сляды апосталаў”. Фільм здымаўся не 
так даўно. Многія гараджане прымалі 
ўдзел у масоўках. 

Першы намеснік начальніка галоў-
нага ўпраўлення ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Алена 
Клімовіч дзеліцца далейшымі планамі:

— Пастараемся стварыць такую 
аўру, каб мясцовыя жыхары і іншазем-
цы разумелі, што знаходзяцца ў гора-
дзе, у якім здымалі кіно. Нядаўна зноў 
прайшліся па горадзе са спецыяліста-
мі, каб кропкава вызначыць месцы, 
якія ўвойдуць у турыстычны маршрут. 
Трымаючы ў руках спіс фільмаў і фота, 

зрабіць гэта аказалася нескладана. Усю 
працу плануем завяршыць да пачатку 
Фестывалю нацыянальных культур. 
Напрыклад, у раёне вуліцы Вялікая 
Траецкая будзе ўстаноўлена тэматыч-
ная лаўка з фотазонай. Горадабудаўні-
чая частка дазваляе гэта зрабіць. На 
вуліцы Тэльмана здымалі кадры для 
некалькіх фільмаў. Тут усталююць вя-
лікі вер-
т ы к а л ь -
ны стэнд. 
Н а  с а м а й 
кінематагра-
фічнай вуліцы 
Ур ы ц к а г а  н а 
сцяне аднаго з гі-
старычна-культур-
ных будынкаў з’явіц-
ца вялікі білборд. У 
цэнтры Савецкай вок-
ны цырульні “Ландыш”  
аздобяць вялікімi малюн-
камі з прычоскамі розных 
часоў, зробленымi спецыяль-
на для кіно. 

Каля чыгуначнага вакзала ў Гродне 
можа з’явіцца скульптура па матывах 
фільма “Міколка-паравоз”. Гэты фільм 
стаў пачаткам кінематаграфічнай 
кар’еры Гродна. Кінастужка захавала 
стары будынак чыгуначнага вакзала і 
знакаміты паваротны круг. Стары кор-
пус універсітэта сыграў ролю гімназіі, 
а каля фантана ішлі баі. На вуліцы 
Тэлеграфнай, дзе зараз кафэ, падчас 
здымак фільма “Гандлярка і паэт”  
была збудавана шыбеніца, на якой па 
сюжэце пакаралі смерцю партызан. 

На Кастрычніцкай вуліцы стаяў драў-
ляны двухпавярховы дом з кватэрай, 
дзе жыла сям’я гераіні Ніны Ургант з 
фільма “Я родам з дзяцінства” і куды 
вярнуўся герой Уладзіміра Высоцкага. 
Там жа на лесвіцы ён спяваў пад гітару. 
Пазней на гэтым месцы з’явіўся знака-
міты рэстаран “Зубр”, а цяпер знахо-
дзіцца корпус універсітэта.

У 2016 годзе насупраць Маладзёж-
нага цэнтра горада з’явілася Алея 
кіно. Тады пачатак алеі, прысвечанай 
кінематаграфічнай кар’еры Гродна, 
паклалі дзве пліты. На адной з іх 
увекавечаны знакаміты папулярны 
фільм “Белыя Росы”. Пліты для Алеі 
кіно выраблены на Гродзенскім ка-
менеапрацоўчым заводзе. Пакуль тут 
прадстаўлены назвы шасці фільмаў. 
У найбліжэйшай будучыні іх будзе 
дванаццаць. 

Дзяніс Аляксандраў 

 г  эта арыгінальна

Білборды, каваныя арт-аб’екты  
і пано — у Гродне ствараюць 

такую аўру, каб мясцовыя 
жыхары і іншаземцы 

разумелі, што знаходзяцца 
ў горадзе, у якім знята 

каля 50 фільмаў
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 п  рацяг дынастыі

ён Прыйшоў з мячом

два гады здымак
— Ягор, памятаецца, вы ад’яз-

джалі ў Маскву вучыцца кінарэжысу-
ры, а сталі раптам акцёрам…

— Крыху не так. Мяне запрасілі 
працаваць рэжысёрам на канал “Экс-
перт-ТБ”. А да гэтага працаваў на СТБ. 
Я пагадзіўся. Паралельна наведваў 
рэжысёрскія курсы. Потым мяне за-
прасілі ў кіно ў якасці рэжысёра манта-
жу. У гэтай сферы я зрабіў нядрэнную 
кар’еру: у мяне каля дваццаці работ. 
Працаваў і як рэжысёр серыялаў. Пры 
гэтым перыядычна з-за майго высока-
га росту ды з-за таго, што, гавораць, 
я яшчэ і сімпатычны хлопец, мяне 
клікалі здымацца ў кіно. У выніку ў 
мяне ў скарбонцы некалькі эпізодаў 
і, адпаведна, невялікі акцёрскі досвед. 
Так у мяне з’явіўся агент, ад якога я і 

даведаўся, што рыхтуецца фільм 
пра баскетбалістаў. На-

туральна, я загарэўся. 
Некалі ж гуляў у чэмпі-

янаце Беларусі за каманду 
РТІ, гэта значыць пэўныя 

навыкі ў мяне ёсць. Мяне 
запрасілі на пробы.

— І адразу ўзялі?
— Тут трэба растлумачыць. 

На самай справе гэта ўнікальны 
і вельмі маштабны праект. Тое, 

што гледачы бачаць цяпер, толькі 
вяршыня айсберга. Мы працавалі 

над ім два гады. Год мы рэпецірава-

Галоўнай навагодняй кінапрэм’ерай Беларусі стаў фільм “Рух уверх”. Гісторыя легендарнай перамогі 
зборнай СССР па баскетболе над амерыканцамі цяпер збірае поўныя залы. Але нам гэтая стужка 
цікавая не толькі драматызмам падзей, але і тым, што ў той савецкай камандзе былі беларусы.  
Якое ж было здзіўленне, калі мы даведаліся, што ў ролі аднаго з гульцоў той усемагутнай зборнай 
Аляксандра Болашава зняўся беларус Ягор Клімовіч. Між іншым, унук народнай артысткі СССР  
Галіны Макаравай і заслужанага артыста БССР Паўла Пекура.

Галіна Макарава
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 п  рацяг дынастыі

лі той легендарны фінальны матч. 
І зацвярджэнне на ролю, падпі-
санне дагавора здарыліся толькі 
непасрэдна напярэдадні здымак. У 
прынцыпе, мы ведалі, якім будзе 
акцёрскі ансамбль, але разумелі, 
што замена акцёра можа адбыцца ў 
любы момант. 

— Дублёры ў вас былі?
— Асабіста ў мяне і яшчэ дваіх 

хлопцаў — Аляксандра Раполава, 
які выканаў ролю Алжана Жарму-
хамедава, і Кузьмы Сапрыкіна, які 
іграў Івана Ядзешку, — не было. 
У астатніх — былі. Здымкі былі 
складанымі і працяглымі яшчэ і 
таму, што спачатку здымалі сцэну 
з дублёрамі — гэта былі агульныя 
планы, а потым гэтыя ж рухі паў-
таралі акцёры, і іх здымалі буйнымі 
планамі.

— Што не зраслося з баскет-
болам?

— Я атрымаў два адкрытыя пе-
раломы, таму спартыўную кар’еру 
давялося памяняць на кінемато-
граф, чаму я вельмі рады. Дарэчы, 
самы яркі пастановачны трук у фільме 
— кідок зверху з-пад нагі — даручылі 
выконваць мне, бо ведалі, што ў свой 
час у Мінску ў НБЛ я быў чэмпіёнам 
па слэм-данках. 

амерыканцы цяпер 
не сапернікі, а сябры

— Як складваліся адносіны на 
здымачнай пляцоўцы з зоркамі: 
Уладзімірам Машковым, Маратам 
Башаравым, Андрэем Смаляковым?

— З Уладзімірам мы пазнаёміліся 
яшчэ да здымак: былі чытанні сцэ-
 нарыя, рэпетыцыі. І ўжо тады ў нас 
склалася адна вялікая сям’я. Усе былі 
зацікаўленыя, каб атрымаўся добры 
фільм, таму майстры кіно заўсёды пад-
казвалі, калі не атрымлівалася сыграць 
якую-небудзь эмоцыю, рэакцыю. Гэта 
значыць тут я прайшоў нядрэнную 
акцёрскую школу. Плюс да ўсяго на 
тых, хто выконваў ролі гульцоў, легла 
вельмі сур’ёзная фізічная нагрузка. 
Мы па дванаццаць гадзін у дзень гу-
лялі ў баскетбол. Яны бачылі, што мы 
ўкалваем, і ставіліся з павагай.

На пляцоўцы кансультантам быў 
Іван Іванавіч Ядзешка, той самы, які 
ў тым матчы ў 1972-м даў апошні пас 
Аляксандру Бялову, пасля забітага 
мяча якога СССР і стаў чэмпіёнам. 
Гэта сапраўды ўнікальны чалавек, ён 

змог нам перадаць камандны дух, і з 
часам мы на самай справе адчулі сябе 
адзіным цэлым. Мы сталі блізкімі 
сябрамі. Новы год разам сустракалі, 
пастаянна сазвоньваемся і перапіс-
ваемся. Цяпер ездзім на прэзентацыі 
фільма і атрымліваем ад гэтага зада-
вальненне, акунаемся ва ўспамінах у 
той час, калі разам здымаліся. Больш 
за тое, мы пасябравалі нават з амеры-
канскімі хлопцамі. 

— Да гэтага ў вас былі эпізоды, 
цяпер — вялікая роля. Не думаеце 
памяняць рэжысуру на акцёрскую 
прафесію?

— На жаль, у фільме мая роля 
атрымалася не такая ўжо і вялікая. У 
мяне былі драматычныя сцэны, 
цікавыя дыялогі, але на 
мантажу іх выдалілі. 
Ка лі  гаварыць пра 
планы, то бліжэй-
ш ы я  п а ў г о д а  я 
буду заняты сваім 
д а к у м е н т а л ь -
н ы м  ф і л ь м а м 
пра галівудскага 
акцёра, адзінага 
расійскага чэм-
піёна UFC Алега 
Та к т ар а в а .  Гэ т а 
вялікі міжнародны 
праект, дзе я з’яўляю-

ся прадзюсарам і рэжысёрам. Бе-
зумоўна, мне паступаюць нейкія 
прапановы сыграць тую ці іншую 
ролю, але, аднойчы папрацаваўшы 
ў такім сур’ёзным праекце, як “Рух 
уверх”, не на ўсе хочацца згаджац-
ца. Аднак ад цікавай работы не 
адмовіўся б.

па бабуліным шляху
— Не ведаю, ці марыла ваша 

бабуля аб працягу дынастыі, але 
ён здарыўся, няхай і праз пака-
ленне. 

— Я па гэты дзень адчуваю яе 
энергетыку, яна для мяне прыклад 
для пераймання. Яна ў свой час 
была рэкардсменкай Беларусі па 
мотакросе, а ўжо потым захапі-
лася кінематографам. Атрымлі-
ваецца, што дзесьці я паўтараю 
яе шлях. Не памятаю, каб бабуля 
павышала на любімых унукаў го-
лас. Гэтыя яе цеплыня, дабрыня 
перадаліся і вельмі дапамагаюць 
у рабоце і зносінах з людзьмі. 

Бачу бабуліны рысы ў сваёй 
малодшай сястры, якая носіць імя 
Агата, так, дарэчы, звалі і бабулю, а 
Галіна — гэта яе псеўданім. Дык вось, 
сястрычка таксама вырашыла звязаць 
сваё жыццё з кінематографам. Мы 
цяпер знялі з ёю фільм “Правіла Ку-
бертэна”, ён намінаваны на “Залатога 
арла” як лепшы негульнявы фільм. 
Гэта дэбют Агаткі ў якасці рэжысёра. 
І яна ўжо, дарэчы, атрымала прыз за 
лепшы дэбют на адным з міжнарод-
ных фестываляў. Адназначна, нам 
нешта перадалося ад бабулі. Яна сіл-
куе нас сваёй энергетыкай.

— Няма думак зняць мастацкі 
фільм пра бабулю, у наступным 
годзе будзе стагоддзе з дня яе нара-

джэння?
—  Я  ў жо  на п іс аў 

сінопсіс па яе біягра-
фіі. У яе ж сапраў-

ды неверагодны 
лёс. Упэўнены, 
што абавязко-
ва зніму пра яе 
фільм — гэта 
толькі пытан-
не часу. Спа-
д з я ю с я ,  “ Б е -
ларусьфільм” 

падтрымае маю 
ідэю.
наталля Сцяпанава

Уладзімір Машкоў і ягор Клімовіч  
на здымачнай пляцоўцы
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 жыццёвая 
Палітра  
леаніда шчамялёва

Народнаму мастаку Беларусі Леаніду Шчамялёву — 95 гадоў! Ужо 
адной гэтай акалічнасці дастаткова, каб звярнуцца да постаці 
вядомага майстра нацыянальнага выяўленчага мастацтва.  
Далучаючыся да  шматлікіх віншаванняў юбіляру, жадаючы яму, як 
асабліва прынята ў такіх выпадках, здароўя, тым не менш хацелася 
б прыцягнуць увагу да тых рыс Леаніда Шчамялёва, якія, на мой 
погляд, і сфарміравалі асобу гэтага таленавітага, неабыякавага ў 
сваёй творчасці мастака.    

З 
нагоды юбілею ў На-
цыянальным мастац-
кім музеі адкрылася 
выстава жывапісу Ле-
аніда Шчамялёва. Прэ-
зідэнт Беларусі Аля-
кс а н д р  Лу к а ш эн к а 
павіншаваў з 95-год-

дзем мастака. “З Вашым імем звязаны 
значныя дасягненні беларускай шко-
лы жывапісу, — падкрэсліў кіраўнік 

дзяржавы. — Вы ўнеслі вялікі ўклад у 
захаванне, развіццё і папулярызацыю 
лепшых традыцый нацыянальнага 
выяўленчага мастацтва. Вашы палот-
ны — гэта ўзор высокага майстэрства, 
а прафесійная і грамадская дзейнасць 
— прыклад самаадданага служэння 
сваёй краіне”. 

Яго творчасць называюць летапі-
сам эпохі. У сваіх творах Шчамялёў 
праслаўляе Беларусь, ствараючы ўз-

нёслыя, паэтычныя вобразы роднай 
зямлі і яе жыхароў. 

Так, у яго ўсё ёсць, гавораць у такіх 
выпадках: прызнанне, вядомасць. Ува-
гай дзяржавы таксама не абдзелены. 
Званне народнага мастака — як вы-
шэйшая ступень заслуг. Ёсць “Галерэя 
Шчамялёва” ў Мінску.  

Але Леанід Шчамялёў не імкнуўся 
да папулярнасці. Яна сама яго наганя-
ла. А ўсё — ад творчага таленту май-
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стра, якім ён шырока дзяліўся з гле-
дачом з дапамогай яркіх і змястоўных 
работ. Яго жывапіс прымаецца самымі 
рознымі людзьмі. Таму ён сапраўды 
народны мастак. 

Кожная яго работа — гэта новы свет 
вобразаў і герояў. У той жа час — гэта 
і погляд у гісторыю, яго надзеі на буду-
 чыню. Шчамялёў як майстар здольны 
таленавіта перадаць сваё ўражанне ад 
убачанага і прадуманага. Інакш кажу-
чы, яго свет мастацтва выходзіць за 
рамкі карціны, ён дапамагае гледачу 
глыбей асэнсаваць жыццёвую палітру. 

Леанід Шчамялёў — цікавы сураз-
моўца. Прамы ў меркаваннях і адкры-
ты ў поглядах. Яму заўсёды ёсць што 
сказаць: і пра творчасць, і пра месца 
мастака, і пра нацыянальны складнік 
мастацтва.

— Як Вам удаецца перадаваць у 
сваіх работах асабістыя адчуванні?

— Каб выказаць сябе ў мастацтве, 
трэба мець унутранае чуццё. Так, не 
заўсёды тое, што адчувае мастак, можа 
быць гэтак жа адназначна ўспрынята 
грамадствам. Але праходзіць час — і 
праніклівы аўтарскі погляд, да таго ж, 
таленавіты, становіцца каштоўнасцю. У 
гэтым і ёсць асабістае пачуццё мастака. 
Важна ўмець разгледзець тое, як ён ду-
мае. А ён можа разважаць зусім інакш, 
чым мысліць большасць у жывапісе і ў 
мастацтве наогул. Але ж негаварлівас-
ць — гэта не бяздарнасць. Таму што 
бачыць свет у тым разуменні, як ты хо-
чаш і імкнешся яго перадаць, для гэтага 
трэба мець досвед, няхай і суб’ектыўны. 
Ён дае азначэнне таго, што ты хочаш. 
Але і тут да сапраўднага твора яшчэ 
вельмі далёка. Бывае, многія рэчы, якія 
ты ўбачыў падсвядома, зусім не харак-
тэрныя для грамадства. А табе спадаба-
лася. Бывае — наадварот. Менавіта такі 
бок робіць мастака арыгінальным. Вось 
чаму паняцці, меркаванні аб мастацтве 
павінны быць вельмі асцярожнымі, 
перш чым даваць катэгарычны адказ: 
гэты добры, а гэты... Мастацтва — гэта 
не проста намаляваў і ўсё. Умення мала. 
Часам многія спачатку не бачаць, што 
адлюстроўвае таленавіты мастак.

— Вы лічыце сябе беларускім ма-
стаком? Ці мастацтва, у тым ліку 
выяўленчае, інтэрнацыянальнае?

— Інтэрнацыянальнага мастацтва 
я проста не ведаю. Няхай яно ёсць, але 
гэта такая неразбярыха! Гэта неразу-
менне таго, дзе жыве мастак, якое яго 
грамадскае асяроддзе і як ён да яго ста-

віцца. Вышэйшае за ўсё для мяне — на-
цыянальны інтарэс. У нас, дзякуй богу, 
ёсць бачанне нацыянальнай культуры, 
нацыянальнага ўяўлення аб мастац-
тве. Асабіста я заўсёды хацеў, каб гэта 
было ў маёй творчасці, і імкнуўся, каб 
нацыянальная ідэя была звязана не 
толькі з сённяшнім днём, а і з мінулым 
— у гэтым маё стаўленне да мастацтва. 
Бо, калі я пішу пра вайну, гэта таксама 
звязана з нашым жыццём. Мірны час, 
дзе прадстаўлены людзі, пейзаж, аба-
вязкова павінен быць нацыянальным. 
І ў гэтым ёсць маё меркаванне. Глядач, 
які набывае работу, павінен ведаць, 
што гэта культура Беларусі, тады яму 
лягчэй будзе зразумець яе месца ў 
еўрапейскай цывілізацыі.

— Калі параўноўваць з сусвет-
ным альбо еўрапейскім жывапісам, 
то ў чым асаблівасць беларускіх ма-
стакоў? У чым адрозненне?

— Наш мастак адрозніваецца не 
толькі сваёй каларыстычнай сістэмай 
бачання, але і тэматыкай таго, што 
ён адлюстроўвае: чалавек і жыццё, 
чалавек і прырода. Гэта значыць, што 
ён не капіруе. Перадаць сутнасць — у 
гэтым ёсць задача мастака. Ён павінен 
глядзець у заўтрашні дзень, думаць 
пра тое, як зразумеюць яго мастацтва. 
Гэта вельмі важна. Нездарма наша ста-
рэйшае пакаленне бачыць, што многія 
маладыя мастакі вельмі павярхоўна 
схопліваюць моманты сучаснасці. Гэта 
і мяне моцна хвалюе.

— Час накладвае адбітак на 
творчасць?

— Каласальны. Асаблівая ўвага 
да грамадства і да часу заўсёды была 
ў мастакоў. Змена ўлады, распад Са-
вецкага Саюза — усё гэта паўплывала 
і на нас. Але нацыянальная культура і 
яе бачанне не распадаюцца. Тут, наад-
варот, ёсць аб’яднанне нейкіх думак, 
поглядаў. Я гляджу на беларускае ма-
стацтва і з аптымізмам заўважаю, што 
многія мастакі атаясамліваюць сябе 
менавіта з нацыянальнай культурай. 
Яны ўвязваюць сваю творчасць з ба-
чаннем, перадачай тых ці іншых эмо-
цый, якія хвалююць у жыцці. Не ўсе, 
вядома. Кожны ўсё-такі бачыць жыц-
цё па-свойму. Але, паколькі я беларус, 
я гляджу кроўна на гэтае развіццё.

— Наколькі, па-вашаму, твор-
 часць беларускіх мастакоў цікавая 
для замежных гледачоў?

— Адчуванне нашай нацыянальнай 
культуры ў жывапісе ды інтарэс да яго, 
так сказаць збоку, па-мойму, існуе. Аса-
біста да мяне ў майстэрню прыходзілі 
французы, італьянцы. Набывалі іншы 
раз работы і расказвалі пра тое, як яны 
разумеюць убачанае ў карцінах. Гэта 
былі цікавыя людзі. Іх погляд на наша 
мастацтва вельмі своеасаблівы. Хоць 
ён і састарэлы: здаецца, тут быў Савец-
кі Саюз, усіх прымушалі рабіць па ўказ-
цы.  Але яны бачаць іншае, свабоднае 
мастацтва:  сама прастора, сама куль-
тура — усё гэта звязана з Беларуссю.

— Прызнанне мастака — у чым 
яно павінна выяўляцца? У тым, што 
купляюць карціны, ці ў тым, што 
пра мастака пішуць, гавораць…
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— Прызнанне — гэта складаны 
момант. Могуць купляць карціны, 
але мастак павінен развівацца і сам. 
Пры сучасным разуменні мастацтва 
прызнанне мае вялікае значэнне. Па-
першае, твор павінен быць прыняты 
дзяржавай, субсідзіраваны, прадстаў-
лены людзям, каб яны ведалі, што гэта 
за чалавек. Я ўпэўнены, што важны 
бок развіцця мастака — гэта клопат 
дзяржавы. Каб тварыць, патрэбныя 
сродкі. Павінны быць памяшканні, дзе 
маглі б выстаўляцца сучасныя мастакі. 
Павінна быць месца, дзе прадстаўля-
лася б мастацтва.

— Які абагульняючы вобраз ва-
 шых работ?

— У большасці маіх карцін — су-
часныя партрэты, пейзажы. Але мяне 
цікавіць і тое, што было раней. Я часта 
ўнікаю ў гістарычныя моманты. У маіх 
работах ёсць сюжэты, звязаныя з На-
палеонам, Пушкіным, сюжэты, звяза-
ныя з мінулай вайной. Але больш мяне 
прыцягваюць усё-такі сучасны погляд 
і сучасная рэчаіснасць. Бо, калі насы-
ціць усё ваеннай тэмай, гэта будзе не 
вельмі добра. Так, трэба ведаць гісто-
рыю, але цікава тое, чым цяпер жыве 
чалавек, як ён ставіцца да свету. Ад-
ным словам, я хачу падкрэсліць, што 
фактар часу адыгрывае вельмі вялікую 
ролю ў мастацтве.

— Як вы лічыце, работа павінна 
быць прыгожай ці гэта надуманае?

— Не, прыгожае — не надуманае. 
Прыгожае выхоўваецца. Прыгажосць 
трэба правяраць часам, асяроддзем, 
людзьмі. Мастацтва — вельмі тонкае і 
складанае паняцце. Нездарма кажуць, 
разважанне ёсць развіццё. Калі мала 
разважання — мала развіцця.

— Вас хвалюе пытанне аб тым, 
каб захаваліся традыцыі беларускіх 
мастакоў? Каб тая лінія, якая іх вы-
лучае, не расплылася, не знікла?

— Так, беларускія мастакі павінны 
быць цікавыя і ў Амерыцы, але — нацы-
янальным каларытам, нацыянальным 
разуменнем, нацыянальным духам. 
Важна, каб з дапамогай мастакоў ведалі 
пра Беларусь: калі ёсць адлюстраваная 
нацыянальная культура — гэта цікава. 
Трэба свае нацыянальныя кадры выга-
доўваць, як гаварылі раней. У тым ліку, 
чыноўнікаў ад культуры. Напрыклад,  
тое, што я рабіў раней для выстаў у 
Маскве, часам не ўхвалялася, а потым 
нават высокія чыноўнікі ўспрынялі 
гэта нармальна. У Маскве ў мяне шмат 

работ. Каб выяўляць дух настрояў, 
якія ёсць, трэба ўмець гэта рабіць. Не 
проста маляваць, а выказаць сутнасць, 
да прыкладу, беларускай прыроды.

— Што сёння характэрна для вы-
яўленчага мастацтва ў нас у краіне? 
Яно перажывае ўздым або ідзе пасту-
пальны працэс?

— Хутчэй другое. Хуткага развіцця 
мастацтва, напэўна, ніколі і не было. 

— Сённяшні час спрыяльны для 
творчасці?

— Па-мойму, так. Але ў мяне ўжо 
ўзрост такі, калі можна гаварыць 
больш, чым рабіць.

— Пра якія прынцыпы белару-
скай мастацкай школы можна сёння 
гаварыць? 

— Школа павінна мець нацыя-
нальныя асновы — гэта ў першую 
чаргу. Трэба адчуваць нацыянальную 
культуру.

— У чым філасофія мастака 
Шчамялёва?

— У мяне ёсць людзі, якія мяне 
акаляюць. І ёсць свет, які мне цікавы. 
Свет наш — беларускі. Я быў у многіх 
краінах, таксама пісаў там. Але калі 
прыязджаў дадому, я заўсёды працаваў 
з вялікім натхненнем! Гэта багаж, які 
павінен быць у чалавеку, у якога ёсць 
радзіма.

— Вам знаёмае такое пачуццё, як 
творчая няўдача?

— Вядома. Творчыя няўдачы часта 
былі. Каб я ўлегцы прайшоў па гэтым 
свеце, такога не было. Фарміруе ж 

чалавека і няўдача. Яна ўмацоўвае яго 
волю.

— Вы хацелі б, каб глядач больш 
разважаў каля вашых работ ці ж 
толькі захапляўся?

— Толькі разважанне. Захапленне 
— гэта момант. Разважанне павінна 
быць: чаму менавіта гэта, а не іншае. 
Кожны мастак у пэўнай ступені чала-
век, які філасофствуе.

— Сельская тэматыка вам бліз-
кая?

— Я нарадзіўся ў горадзе. Хоць 
тады Віцебск для мяне быў вялікай 
вёскай. Я бачыў простага чалавека, 
прыроду. І гэтага мне было дастаткова, 
каб адчуць блізкасць да зямлі.  

— Вы прайшлі вайну, але тэма не 
стала для вас скразной, галоўнай...

— У 1943-м годзе я быў цяжка па-
ранены. І не думаў, буду мастаком ці 
не. Але я маляваў. А само адмаўленне 
вайны ў кожным чалавеку ёсць. Ваен-
ная тэма мяне спачатку не цікавіла. 
Тым больш, пасля вайны адкрывалася 
новае жыццё. 

Леанід Шчамялёў — удзельнік ма-
стацкіх выстаў з 1958 года. Яго кар-
ціны экспанаваліся ў Канадзе, ЗША, 
Францыі, Італіі, Ізраілі, Фінляндыі, 
Германіі, Аўстрыі, Іспаніі, іх набывалі 
вядомыя галерэі і музеі. Вядома ж, тво-
ры Леаніда Шчамялёва знаходзяцца ў 
Нацыянальным мастацкім музеі Бела-
русі. Яны ёсць у Траццякоўскай галерэі 
ў Маскве. 
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Жыццё не было лёгкім для Леаніда 
Шчамялёва, як і для многіх іншых ма-
стакоў старэйшага пакалення. Яго 
творчую біяграфію можна лічыць адлю-
страваннем гісторыі краіны. Мастак 
— удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. 
Безумоўна, гэтыя драматычныя падзеі 
паўплывалі на творчасць, вызначылі 
сэнсавую напоўненасць яго жывапісу. 

 — Усё, што я ўвасабляў у палот-
нах, — маё жыццё. Гэта гісторыя маёй 
Радзімы. Гэта памяць, як адно з самых 
запаветных паняццяў. Гэта людзі, якіх 
бясконца люблю. І — прырода, без якой 
не мыслю свайго існавання, — гаворыць 
Леанід Шчамялёў. 

Калі ёсць за плячыма прафесійны і 
жыццёвы досвед, яго важна паспець і 
ўмець перадаць. Няхай нават у такой 
вельмі тонкай, далікатнай сферы, як 
мастацтва. Гэтага вядомага майстра 
многія ведаюць перш за ўсё па яго змя-
стоўных карцінах, у якіх аўтар сябе 
нераўнадушна рэалізаваў. Між тым,  
сёння ў цэнтры нашай публікацыі 
Леанід Шчамялёў прадстаўлены як 
мастак, які аддаў увесь свой прафе-
сійны досвед развіццю беларускай вы-
яўленчай культуры, як майстар, чый 
уплыў на творчасць многіх сучасных 
беларускіх жывапісцаў шматгранны 
і плённы. Уласна, і наша гутарка  з 
вядомым мастаком  была менавіта на 
гэтую тэму.

— У якой меры ад настаўніка 
залежыць прафесійны і творчы рост 
маладога мастака?

— Да маладога мастака стаўленне 
павінна быць самае шчырае. Настаўнік у 

маім разуменні — гэта чалавек высокай 
культуры. Неабавязкова ён павінен сам 
быць вялікім мастаком. Але такім, які 
разумее, што такое мастацтва — несум-
ненна. І калі гэта ёсць у настаўніка, то і ў 
вучня будзе прагрэс. Таму што мастацтва 
— гэта сутнасць дасведчанага чалавека. 

— Вы пра гэта разважаеце на 
аснове ўласнага досведу?

— Вядома. Я пра гэта не тое што 
разважаю, я гэта даўно зразумеў. Я 
вельмі хацеў выкладаць. Цяпер ужо 
позна, таму што для гэтай работы трэ-
ба шмат сіл. Я выкладаў у школе адо-
раных дзяцей, потым у мастацкім ву-
 чылішчы. Мне падабалася. Але ў нейкі 
момант я сышоў і працаваў творча.

— Напэўна, не кожны мастак 
можа быць выкладчыкам? Многае 
залежыць ад яго культурнага ды 
інтэлектуальнага багажу, умення 
перадаць свае веды?

— Толькі так можна  падыходзіць 
да педагагічнай дзейнасці. На месцы 
педагога павінен быць не проста ма-
стак, а чалавек, які бясконца любіць 
выкладчыцкую дзейнасць. Вось у чым 
справа. Педагагічная дзейнасць — гэта 
сувязь з краінай, з яе культурай. Гэта 
сур’ёзная размова. Педагог — як твор-
ца: заўсёды нешта адкрывае.

— Разрыў узаемасувязі настаўні-
ка з вучнем — гэта як разрыў паміж 
мінулым і сучасным. Ад гэтага, мне 
падаецца,  страціла выяўленчае ма-
стацтва Францыі…

— Вы заўважылі дакладна. Але ж 
раней французкія мастакі паказвалі, 
што ёсць дух, ёсць любоў да радзімы, 
да краіны, да таго, што акаляе францу-

заў у жыцці. А цяпер няма гэтага ў іх 
мастацтве. 

— Наколькі ў вашых работах 
прысутнічае сучаснасць і наколькі 
вы нешта прыўносілі ў іх з мінулага?

— У сапраўднага мастацтва ёсць 
стаўленне да свету: да ўсяго таго, што 
было, што ёсць. Я пісаў, дапусцім, пра 
вайну 1812 года і сучасна ўспрымаў 
тыя падзеі. Гістарычныя моманты 
трэба тлумачыць так, як ты разумееш. 
У гэтым сэнс. Я — сучасны чалавек, 
сённяшняе мяне больш хвалюе. Праз 
сучаснасць можна разумець і гісторыю, 
і заўтрашні дзень.

— Вы неяк сказалі, што падчас 
паездак атрымалі магчымасць па-
раўноўваць і супастаўляць убачанае 
з радзімай. Што, на Ваш погляд, 
адрознівае Беларусь ад іншых краін? 
Якой яна можа паўстаць чалавеку, 
які ўпершыню прыехаў сюды?

— Першае, што павінна ўразіць, 
— гэта прырода.  Беларусь пакрыта 
цэлай сістэмай чыстых крынічных 
азёр, сеткай вялікіх і малых рэк, якія 
перасякаюць яе тэрыторыю ўздоўж і 
ўпоперак. Усё гэта забяспечвае мясцо-
вай прыродзе такую свежасць і сакаві-
тасць фарбаў, якая не можа не кінуцца 
ў вочы. Наша прырода практычна не 
вяне, яна толькі мяняе фарбы ў залеж-
насці ад пор года, застаючыся яркай і 
свежай. Сакавітая зеляніна вясновага і 
летняга цвіцення можа змяніцца дзіў-
 нымі тонамі і паўтонамі восені. Але 
яны толькі дапаўняюць і ўскладняюць 
агульнае каляровае гучанне прыроды, 
робяць яе ўрачыста-мажорнай. А як 
яна мяняецца ўзімку — гэтая чысціня і 
белізна снегу, гэтыя карункі пакрытых 
інеем дрэў робяць прыроду Беларусі 
чароўнай і непаўторнай. Яна не бы-
вае стомленай, знясіленай сонцам ці 
здранцвелай ад моцных маразоў — яна 
заўсёды жывая і свежая. Напэўна, ме-
навіта гэтым можна растлумачыць тое, 
чаму сярод беларускіх мастакоў заўсё-
ды было шмат цудоўных пейзажыстаў.

З аўтабіяграфіі народнага ма-
стака Беларусі Л. Шчамялёва:

 — Мне пашанцавала. Я жыў у Ві-
цебску, горадзе мастакоў. Дзяцінства 
прайшло ў асяроддзі аматараў жывапі-
су. Няхай гэта былі ў большасці сваёй 
самадзейныя мастакі, але ўсё ж фарбы, 
палотны, пахі свежанапісаных карцін я 
спазнаў рана. Побач  Дзвіна — рака, якая 
дагэтуль для мяне свяшчэнная. Уражан-
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ні дзяцінства — захапленні зімовых 
прагулак на лыжах, летнія радасці на 
беразе Дзвіны, паездкі ў вёску да бабулі і, 
вядома, кіно. Абарвала ўсё гэта вайна. 
У 1941-м я пайшоў, як і другія, ваяваць. 
У 1943-м годзе пры вызваленні Беларусі 
быў цяжка паранены. Пасля шпіталя 
зноў ваяваў. Словам, прайшоў цяжкі 
шлях страшнай вайны стагоддзя. Лёс 
захаваў мяне. А жыццё мастака для 
мяне — лепшае, што створана Богам. 
Захапленне навакольным светам, адлю-
страванне дзіўных парадоксаў, радасць 
творчасці робяць мяне шчаслівым.

— Якія Вашы адносіны да тых 
часоў, калі ў выяўленчым мастацтве 
панаваў сацрэалізм?

 — Я хачу сказаць, што таленавітыя 
майстры заўсёды знаходзілі спосабы 
рэалізаваць свае творчыя здольнасці, 
ствараючы часам сапраўдныя шэдэўры 
жывапісу. Адной з самых вялікіх заган 
сацрэалізму было навязванне ўмоў 
для ўсякага роду паддобрыванняў да 
сістэмы, якая яго стварыла, як споса-
бу набыцця разнастайных прывілеяў, 
званняў, пасад і да т. п. Вядома, тут вя-
лікае значэнне мелі асоба мастака, яго 
жыццёвая пазіцыя. Адны гэтай хваро-
бай заражаліся, другія — не, але небяс-
пека спакусы была. Што датычыцца 
майго стаўлення да гэтай тэрміналогіі 

і ці шмат у мяне карцін на “гістарычна-
рэвалюцыйную тэму”, то адназначна 
адказаць цяжка, а па-іншаму — доўга. 
Тэма рэвалюцый і войнаў — гэта ж 
не абавязкова адлюстраванне людзей, 
якія страляюць. Часам дастаткова па-
казаць твар аднаго чалавека, каб мер-
каваць пра лёс цэлага пакалення.

— Мяркуючы па Вашай біягра-
фіі, Вы шмат ездзілі па нашай тады 
шырокай краіне, бывалі і ў Еўропе, і ў 
Азіі. Што давалі Вам гэтыя паездкі 
як мастаку, што Вы шукалі, што 
хацелі зразумець?

 — Ездзіў я сапраўды шмат і, перш 
за ўсё, па краіне: тады яшчэ Савецкім 
Саюзе. Усе пятнаццаць саюзных рэспу-
блік былі “асвоеныя” па ўсіх напрамках, 
заставаўся толькі Далёкі Усход. Шмат 
бываў і за мяжой. Вынікам кожнай 
паездкі заўсёды быў шырокі мастацкі 
матэрыял. Але самым галоўным і каш-
тоўным сэнсам усіх гэтых паездак была 
магчымасць параўнаць, супаставіць. 
Мне хацелася зразумець, што сілкуе 
творчасць кожнага вядомага мастака 
ў рэспубліках СССР і за мяжой, што 
прынесла ім вядомасць у сябе дома і за 
межамі іх краін. І ведаеце, што я зра-
зумеў? Тое, што ведаў заўсёды: любое 
прафесійнае мастацтва ўзрастае, жы-
віцца і квітнее толькі на глебе роднай 
— народнай творчасці, сваёй культуры, 

сваіх традыцый. Мастак можа дасяг-
нуць дзіўных вяршыняў, быць вядо-
мым у сваёй краіне і нават падняцца да 
ўзроўню сусветнага прызнання, стаць, 
так сказаць, “наднацыянальным” ма-
стаком, толькі пры адной умове: калі ён 
у сваёй творчасці здольны адбіраць, пе-
рапрацоўваць, прафесійна адшліфоў-
ваць тое, што з’яўляецца ўнікальным і 
непаўторным у мастацтве.

— Сярод Вашых твораў партрэт-
нага характару шмат партрэтаў 
блізкіх Вам людзей. 

— Як і ўсялякі мастак, я выбіраю 
тое, што люблю, і тое, што мне імпануе. 
Я люблю блізкіх мне людзей і пішу іх 
з задавальненнем. Але не з меншым 
задавальненнем я пішу і партрэты тых, 
хто блізкі мне па духу, па пераканан-
нях. І, на мой погляд, яны цудоўныя 
такія, якія ёсць.

— На мастацкіх выставах роз-
ных гадоў даводзілася бачыць Вашы 
нацюрморты, яны такія ж яркія, 
эмацыйныя, прыгожыя, як большасць 
Вашых твораў. Вас не бянтэжыць 
правакацыйнае слова “прыгожы”? Бо 
зусім нядаўна гэтае слова ставілася 
крытыкамі ў адзін шэраг са словамі 
“прыгожасць”, “карціннасць”, “са-
лоннасць”?

— Мне падаецца, што быць пры-
гожым — адна з якасцяў і функцый ма-
стацтва. Нездарма пісьменнік-класік 
недвухсэнсоўна заявіў, што менавіта 
“прыгажосць выратуе свет”. Чаму ж да 
гэтага трэба ставіцца адмоўна? Любы 
твор мастацтва павінен быць у пер-
шую чаргу прыгожым, бо яго стварае 
мастак. А жывапіс тым больш — яму 
дадзены фарбы. Прырода непаўторная 
і прыгожая таму, што яна шматкаля-
ровая. Выкіньце з яе фарбы — і вы 
ўбачыце пустыню. І як сказаў адзін 
добры мастак: вучыцеся ў прыроды, 
і вы створыце сапраўднае мастацтва. 
Поўным глыбокай пашаны стаўлен-
нем да прыгажосці працята і народная 
творчасць, а гэта крытэрый, які ніколі 
не можа быць ілжывым, памылковым.

P.S. Выстава жывапісу, прысвеча-
ная  95-годдзю народнага мастака Бе-
ларусі, якая ладзілася ў Нацыянальным 
мастацкім музеі, выклікала вялікую 
цікавасць у гледачоў. Экспазіцыя ад-
люстроўвала шлях у мастацтве таго 
Леаніда Шчамялёва, жыццё і лёс якога 
— прыклад чалавечага і творчага даў-
галецця. 

Веніямін Міхееў

5� Беларусь.BelaruS
люТы   2018




