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 Б
еларусь уже много лет на системной 
основе ведет работу с российскими ре-
гионами, и эта форма сотрудничества 
дает хорошие результаты.  

Даже в непростой 2016 год экспорт 
белорусских товаров в Российскую 
Федерацию увеличился по сравнению с 
2015 годом на 4 процента и составил 

10,8 млрд долларов США. В январе — апреле 2017 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года белорус-
ский экспорт товаров увеличился на 31,7 процента.

Было достаточно много скептиков, когда Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации и Совет Республики Национального собрания 
Республики Беларусь в 2014 году инициировали проект, 
который получил название “Форум регионов”. Однако 
настойчивая работа белорусского и российского сена-
тов, если допустимо так сказать, дала свои плоды 
— названные саммиты стали регулярными. Доста-
точно отметить, что в рамках подготовки форумов 
и в процессе их проведения белорусскими хозяйствую-
щими субъектами подписывается экспортных кон-
трактов на 200 — 300 млн долларов США ежегодно. 
Это немалые суммы.

Замечательно то, что расширяется география 
сотрудничества — и в этом также заслуга Форума 
регионов. Например, в текущем году рост экспорта 
обеспечен с 58 российскими регионами, рост импорта 
— с 62 субъектами Федерации.

Гуманитарные контакты, дискуссии в секциях, на 
пленарных заседаниях форумов, выставки, ярмарки, 
которые уже стали традиционными в период прове-
дения форумов, выявляют узкие места, позволяют 
оперативно принимать необходимые управленческие 

Инновации, высокие 
технологии становятся 
основой экономического 
роста. Информатизация 
является неотъемлемой 
частью жизни общества. 
Чтобы быть 
конкурентоспособными, 
нам нужно  
проводить единую  
научно-техническую, 
промышленную, 
энергетическую  
и торговую политику

партнеры 
объединяют 

усилия
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решения. Это стало возможным, поскольку в меро-
приятиях форумов принимают участие руководители 
регионов сторон, которые сразу дают необходимые 
распоряжения.

Хочу поблагодарить губернаторов и глав предста-
вительной власти белорусских и российских регионов 
за их активную работу в рамках форумов и за их вклад 
в белорусско-российское сотрудничество в целом. 

Предстоящий четвертый Форум посвящен вопро-
сам высоких технологий, инноваций, информационного 
общества. За этими темами перспектива, будущее. 
Мы предлагаем проведение специальной молодежной 
секции. 

Полагаю, что дух и результаты обсуждения будут 
интересны не только профессионалам, но и широкой 
аудитории.

Инновации, высокие технологии становятся осно-
вой экономического роста. Информатизация является 
неотъемлемой частью жизни общества. Чтобы быть 
конкурентоспособными, нам нужно проводить единую 
научно-техническую, промышленную, энергетическую 
и торговую политику. Именно поэтому ключевые во-
просы Форума касаются экономической модернизации 
наших стран, создания общего информационного про-
странства.

Хочу привлечь внимание к специализированной вы-
ставке, на которой будут продемонстрированы ориги-
нальные работы в сфере высоких технологий, а также 
лучшие белорусско-российские проекты.

Традиционно в рамках Форума состоится и ярмар-
ка-продажа белорусских товаров, на которой будут 
представлены регионы нашей страны и город Минск. 
Приглашаю москвичей и гостей российской столицы 
посетить ярмарку-продажу и ознакомиться с пред-
ложенными белорусскими продуктами и товарами, 
пользующимися популярностью в нашей стране и за ее 
пределами.

На прошедшем в Минске в 2016 году Форуме прези-
денты наших стран А.Г.Лукашенко и В.В.Путин дали 
конкретные поручения по новым направлениям рабо-
ты и приоритетным проектам. Предстоит отчет о 
проделанной работе и выполнении целевых задач.

Подготовительная работа не ограничивается 
рамками деятельности оргкомитетов, созданных 
Советом Республики и Советом Федерации. Активно 
включились в процесс Правительство Беларуси, мно-
гие министерства, которые слаженно выстраивают 
взаимодействие с регионами. Это хорошо, что мы не 
ограничиваемся условностями, процесс не забюрокра-
тизирован, стараемся не допускать формализма.

Пользуясь случаем, хочу в очередной раз отметить 
конструктивную позицию Председателя Совета Феде-
рации  Федерального Собрания Российской Федерации 
В.И.Матвиенко, заместителя Председателя Ю.Л.Во-
робьева, которые очень много делают для единения 
наших стран и народов, активно работают над реа-
лизацией мероприятий Форума.

Беларуси и России 

Рано говорить об ожидаемых результатах, но есть 
уверенность, что Форум регионов даст новый поло-
жительный импульс белорусско-российскому сотруд-
ничеству. А поскольку мы, парламентарии, уделяем 
особое внимание вопросам унификации и гармонизации 
национальных законодательств Беларуси и России, 
идеи региональных связей будут эффективными и дол-
госрочными.

Михаил Мясникович,  
Председатель Совета Республики  

Национального собрания Республики Беларусь
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В повестку  
заседание межпарламентской 
комиссии совета республики 
национального собрания  
республики беларусь и совета 
Федерации Федерального  
собрания российской Федерации  
по межрегиональному 
сотрудничеству

место проведения — Центральный выставочный 
комплекс “Экспоцентр”, Конгресс-центр, зал “Стек-
лянный купол”

пленарное заседание четвертого 
Форума регионов россии и 
беларуси на тему “векторы 
интеграционного развития 
регионов россии и беларуси в сфере 
высоких технологий, инноваций 
и информационного общества”

место проведения — Центральный выставочный 
комплекс “Экспоцентр”, Павильон 2, Синий зал;

участвуют   —   руководители   органов   государс-
твенной   власти Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь, руководители органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и регионов 
Республики Беларусь, представители деловых и на-
учных кругов 







секционные 
заседания:

места проведения — Цент-
ральный выставочный комп-
лекс “Экспоцентр”, Павильон 2, 
Павильон 8, Конгресс-центр;



Секция 3. “Роль информаци-
онных технологий в развитии 
институтов гражданского обще-
ства Союзного государства”



Секция 1. “О стимулировании 
развития Конкурентоспособных 
высокотехнологичных произ-
водств России и Беларуси”

Секция 2. “Научно-техниче-
ское сотрудничество Российской 
Федерации и Республики Бела-
русь в сфере инновационной 
деятельности и высоких техно-
логий”
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выставочная программа четвертого 
Форума регионов россии и беларуси

место проведения — территория Центрального 
выставочного комплекса “Экспоцентр”

участвуют — предприятия и организации Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь

подписание соглашений  
о сотрудничестве между регионами  
российской Федерации и 
республики беларусь, коммерческих 
контрактов и соглашений

участвуют — органы государственной власти Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь, пред-
приятия и организации

по отдельному плану, в рамках выставочной про-
граммы, секционных заседаний и пленарного заседания

посещение участниками Форума 
технополиса, технопарков 
и московской электронной 
школы соглашений

Технополис “Москва”,
Технопарк “Научный парк МГУ”,
Технопарк “Итэлма”,
Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  
города Москвы “Школа № 2095 
“Покровский квартал”

 














дня форума

Секция 4. “Проблемы и перс-
пективы гармонизации законо-
дательства в условиях интегра-
ционного развития Беларуси и 
России”

Секция 5. “От регионального 
сотрудничества Беларуси и Рос-
сии к сотрудничеству городов и 
районов: новые возможности и 
перспективы”





Секция 6. “Сотрудничество 
российских и белорусских ИТ-
компаний на рынках России и Бе-
ларуси, а также третьих стран”

Секция 7. “Развитие торгово 
— экономического сотрудничес-
тва России и Беларуси. Диверси-
фикация взаимной торговли. Ба-
рьеры и способы их устранения”





Беларуси и России 
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В—В ходе четвертого Форума реги-
онов Беларуси и России – одного из 
крупнейших и важнейших событий 
Союзного государства —  планирует-
ся проведение заседаний секций: “О 
стимулировании развития конку-
рентоспособных высокотехнологич-
ных производств России и Беларуси”, 
“Научно-техническое сотрудничес-
тво Российской Федерации и Рес-
публики Беларусь в сфере иннова-
ционной деятельности и высоких 
технологий”, “Роль информационных 
технологий в развитии институтов 
гражданского общества Союзного 
государства”, “Проблемы и перспек-
тивы гармонизации законодатель-
ства в условиях интеграционного 
развития Беларуси и России”, “От ре-
гионального сотрудничества Белару-
си и России к сотрудничеству горо-
дов и районов: новые возможности и 
перспективы”, “Сотрудничество рос-
сийских и белорусских IT-компаний 
на рынках России и Беларуси, а так-
же третьих стран”, и седьмая секция, 
предложение о проведении которой 
поступило в ходе заседания оргко-
митета от торгово-промышленных 
палат —“Развитие торгово-эконо-
мического сотрудничества России и 
Беларуси. Диверсификация взаим-
ной торговли. Барьеры и способы 
их устранения”. Центральным со-
бытием форума, конечно же, станет 
пленарное заседание с участием глав 

наших государств. На нем выступят 
руководители парламентов, органов 
государственного управления двух 
стран, регионов, будут подведены 
итоги работы секций и принят ито-
говый документ форума. От Бела-

руси предполагается участие около 
200 человек. Ориентировочная чис-
ленность участников каждой секции 
— 100 — 150 человек. Очень важно, 
что в ходе форума состоится специ-
ализированная выставка, ярмарка-

сила в регионах
О нюансах подготовки четвертого Форума, его белорусской 
составляющей мы узнали у сопредседателя оргкомитета  
по подготовке и проведению форума, заместителя 
Председателя Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь Марианны Щеткиной:
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продажа белорусских товаров, будет 
подписан целый ряд соглашений о 
сотрудничестве и коммерческих кон-
трактов. А в преддверии форума на 
базе посольства Беларуси в России 
пройдут Дни белорусской науки. 

— Известно, что только в спе-
циализированной выставке участие 
примут примерно 60 белорусских ор-
ганизаций, а в целом Беларуси выде-
лено около двух тысяч квадратных 
метров экспозиционных площадей. 
Это соответствует запросам? Хва-
тит ли всем места? И как отбира-
ются участники? 

— Задачи заполнить всю эт у 
площадь мы перед собой не ста-

вим. Наша цель — презентовать 
совместные белорусско-российские 
проекты, импортозамещающую вы-
сокотехнологичную инновацион-
ную продукцию, новые прорывные 
научно-технические решения. Ис-
ходя из этого, мы и сформировали 
концепцию белорусской части вы-
ставки. Предполагается, что среди 
прочих будут представлены следу-
ющие кластеры: электротранспорт; 
космические технологии; биотехно-
логии; микроэлектроника и солнеч-
ная энергетика; проект по созданию 
белорусско-российского двигателя; 
высокие технологии в здравоохране-
нии; передовые разработки высоко-
го уровня; аддитивные технологии 
3D печати и наноиндустрия; инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии; молодежные проекты.

Для отбора участников в Сове-
те Республики совместно с Госу-
дарственным комитетом по науке и 
технологиям, Белорусской торгово-
промышленной палатой и другими 
заинтересованными организовано 

проведение своеобразной защиты 
экспозиций ответственными за их 
формирование. Наша задача, что-
бы на выставке были показаны дей-
ствительно новые и интересные 
проекты, предложены перспектив-
ные совместные направления де-
ятельности.

— Если акцент в предыдущих 
форумах регионов был сделан на сель-
ское хозяйство и промышленность, 
то приоритеты нынешнего — инно-
вации, наука и IT. Чем объясняется 
такой выбор? 

Необходимость высокой тех-
нологической насыщенности всех 
отраслей сегодня очевидна. Серь-

езно меняется мировая экономика, 
происходит ее цифровая транс-
формация. Высокие технологии, 
инновации становятся ключевыми 
составляющими экономического 
роста. Происходят глобальные из-
менения и в общественных отноше-
ниях. Информационное общество 
стало данностью и на первый план 
выходят вопросы информационной 
безопасности, развития цифровой 
инфраструктуры государственного 
и корпоративного управления. И 
только объединив усилия и возмож-
ности, мы можем успешнее отстаи-
вать свои интересы в мировой эко-
номике, на глобальном рынке. 

Мы рассчитываем, что вырабо-
танные в ходе четвертого Форума 
предложения будут способствовать 
переходу экономик наших государств 
к новому технологическому укладу с 
учетом их национальных интересов, 
формированию благоприятной сре-
ды для развития инноваций, созда-
нию условий для повышения эффек-
тивности экономических процессов 

и повышению конкурентоспособ-
ности хозяйствующих субъектов на 
внутренних и глобальных рынках. 
Важно, что площадка форума также 
будет задействована для налажива-
ния новых межрегиональных связей, 
усиления кооперационных связей. 
Наша цель — укрепление сотрудни-
чества и подписание новых совмес-
тных проектов, программ, соглаше-
ний и контрактов.

— Фактически одновременно с 
Форумом регионов пройдет и заседа-
ние Высшего Государственного Сове-
та — знаковое событие для жизни не 
только нашей страны, но и Союзного 
государства в целом. Насколько, по 
вашему мнению, это повысит ста-
тус мероприятия?

— В Союзном государстве ста-
тус форума и так достаточно высок. 
Ведь это дискуссионная площадка 
для обсуждения широкого круга 
вопросов и расширения коопераци-
онных связей наших стран, которая 
открыла новые возможности для ус-
тановления новых и полезных кон-
тактов, создала условия для обмена 
опытом и перспективными идеями. 
Цель проведения форума — созда-
ние условий сотрудничества между 
регионами и расширения прямых 
контактов, в том числе на уровне 
законодательной и исполнительной 
власти, бизнес-кругами и органи-
зациями двух стран, выработка ре-
комендаций по совершенствованию 
нормативно-правовой базы для ус-
коренного развития экономик Бе-
ларуси и России в условиях созда-
ния Евразийского экономического 
союза. Если в эти же дни пройдет 
заседание Высшего Государственно-
го Совета — это замечательно. ВГС 
является высшим органом Союзно-
го государства, который принимает 
важнейшие решения по вопросам 
развития Союзного государства. 
Чем больше внимания уделяется 
вопросам союзного строительства, 
тем лучше — это способствует уг-
лублению интеграции наших госу-
дарств, гармонизации нормативной 
правовой базы, созданию равных 
условий для наших граждан и орга-
низаций.

— Спасибо за беседу!
Дмитрий Умпирович

Наша цель — презентовать 
совместные белорусско-российские 
проекты, импортозамещающую 
высокотехнологичную инновационную 
продукцию, новые прорывные научно-
технические решения
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Результативная  
работа на третьем 
Форуме регионов 
Беларуси и России 
определяет выгодную  
перспективу  
новых дел
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 В
сего в выставке при-
мут участие около 60 
белорусских предпри-
ятий. Тематически бе-
лорусская экспозиция 
будет разделена на 14 
кластеров: электро-
транспорт, проект по 
созданию совместно-

го белорусско-российского двигателя, 
биотехнологии, высокие технологии в 
здравоохранении и др. 

Здесь можно будет увидеть при-
боры дистанционной спектроскопии 
для зондирования Земли, накопите-
ли энергии нового поколения, очки с 
технологией дополненной реальности, 
ультразвуковые технологии и обору-

дование для кардиологии, трансплан-
тологии, онкологии, стоматологии и 
многое другое.

Отбор экспонатов ведется тща-
тельный, к тому же организаторы и 
участники выставки не торопятся 
заранее раскрывать карты. Однако о 
некоторых новинка, которые будут 
выставлены в залах московского Цен-

других посмотреть  
и себя показать
Около 200 инновационных разработок представит Беларусь 
на четвертом Форуме регионов. Спектр новинок широчайший:  
от продукции микроэлектроники и  машиностроения,  
до космических технологий и наноиндустрии.
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трального выставочного комплекса 
“Экспоцентр” кое-что стало известно. 

Гвоздем белорусской экспозиции мо-
жет стать первый белорусский электро-
мобиль, созданный специалистами  Объ-
единенного института машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси. 
Он разработан на базе китайского седана 
Geely SC7.  Однако двигатель и аккумуля-
торные батареи — продукт отечествен-
ный. Ожидается, что большой интерес 
должен вызвать собрат электромобиля 
— электробус завода “Белкоммунаша”, 
который производит замечательные 
троллейбусы. Хорошо известные во мно-
гих российских городах. Внешне элект-
робус — гибрид автобуса и троллейбуса. 
Может первозить до 90 пассажиров. За-
ряжается электробус за 5 минут, и на од-
ной зарядке может проехать 12 километ-
ров. Дизайн и комфорт — просто супер. 
Первые два десятка машин скоро выйдут 
на улицы белорусской столицы и област-
ных центров. Недавно новый электробус 
стал небольшой сенсацией на междуна-
родной выставке в Астане “Экспо-2017”. 
Как бы в продолжение темы, Витебское 
предприятие “Витязь” представит элек-
трозарядную станцию для электромо-
билей. Так страна готовится к пуску 1-й 
очереди Белорусской АЭС, который про-
изойдет через три года.   

Специалисты Национальной ака-
демии наук также покажут новые мо-
дели беспилотников “Бусел-М40” и 
“Буревестник”. Радиус действия таких 
БЛА — до 300 км. Менее продвинутые 
модели уже охраняют рубежи Союзно-
го государства, помогают МЧС вовре-
мя увидеть лесные возгорания, ловят 
браконьеров, делают много другой по-
лезной работы. 

Еще одна умная машина, которая 
может заметно облегчить жизнь аг-
рариям — комплекс по подготовке 
овощей для продажи. Агрегат может 
не только мыть картофель или свеклу, 
сортировать, чистить и упаковывать. 
По сути, этот комбайн, который также 
занимается посадкой, хранением, ка-
либровкой-сортировкой и сухой очист-
кой картофеля, свеклы, лука, моркови. 
По словам инженеров-конструкторов 
Экспериментального завода Научно-
практического центра Национальной 
академии наук Беларуси по механиза-
ции сельского хозяйства, разработка 
не имеет аналогов в мире.

Пример для 
подражания
Самое активное участие в форуме 
примет Могилевская область

 Интерес к новой площадке со-
трудничества в Беларуси и 
России растет с каждым годом. 

О том, как форум регионов помога-
ет наметить дополнительные точки 
экономического и социального роста 
по обе стороны границы, наладить 
прямые контакты и повысить инвес-
тиционную активность  рассказал 
заместитель председателя комитета 
экономики Могилевского облиспол-
кома Павел Мариненко: 

— Сегодня мы сотрудничаем с 
24-мя российскими регионами, во-
семь новых партнеров приобрели 
на трех предыдущих форумах. Под-
писали соглашения с Рязанской, 
Ивановской, Калужской, Тульской 
областями. 

Деловая площадка расширяет го-
ризонты возможностей. Например, 
ОАО “Могилевлифтмаш”, оснастив-
ший подъемными машинами мно-
жество российских домов, офисов, 
производственных зданий, на таких 
встречах всегда — желанный гость.  
На минском форуме 2016 года пред-
приятие подписало два контракта 
на поставку 300 лифтов — в Санкт-
Петербург и Нижний Новгород. В 
целом пакет коммерческих догово-
ров, подписанных  областью, потя-
нул на 35 миллионов долларов.

При этом российско-белорус-
ский диалог не прекращается весь 
год. В минувшем году мы укрепили 
свои отношения с Ленинградской, 
Орловской областями, Ханты-Ман-
сийским округом. Примером ре-
зультативного сотрудничества двух 
стран могут служить проекты СЭЗ 
“Могилев”. Здесь создано предпри-
ятия с участием капитала российс-
кой компании “Омск Карбон Групп” 
по выпуску технического углерода. 

В минувшем году мы принимали 
гостей из разных регионов России. 
А совместно с Брянщиной провели 
еще и свой Форум, который собрал 
более 170 участников — депутатов, 
руководителей регионов, предпри-
ятий и организаций. Договореннос-
ти вылились в конкретные согла-
шения, которые закрепили своими 
подписями руководители Климо-
вичского и Суражского районов, 
Хотимского и Клетнянского, Брянс-
кого бизнес-инкубатора и Могилев-
ского агентства развития, россий-
ского “Апекс-Тура” и белорусского 
“Могилевоблтуриста”. 

Во время подготовки к москов-
скому форуму-2017 предприятия 
и организации области уже заклю-
чили коммерческих договоров бо-
лее чем на 25 миллионов долларов 
США. Понятно, что на этой цифре 
останавливаться не будем. Запла-
нировано подписание еще одного 
стратегически важного соглашения 
— между правительством Новоси-
бирской области и руководством 
Могилевской.

Светлана Маркова
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география дружбы
— Наша область — самый близкий 

к Калининграду белорусский регион. 
И не только географически. Мы близ-
ки по духу, по менталитету, нас объе-
диняет общая история.  После осво-
бождения Беларуси в июле 1944 года 
тысячи жителей  Принеманского края 
влились в ряды Советской Армии. 
Боевой путь многих из них проходил 
через Восточную Пруссию. В боях под 
Кеннигсбергом погибли тысячи  на-
ших  земляков. Это наша общая па-
мять. Немало жителей Гродненщины 
в свое время переселились на берега 
Балтики. Они внесли и вносят свой 
вклад в развитие Калининградской 
области.  Это тоже нас сближает.

Из Калининградской области мы 
получаем рыбу, морепродукты. Пос-
тавляем минеральные удобрения, це-
мент, стройматериалы,  мясомолоч-
ную  продукцию. Немало объектов 
на калининградской земле построено 
гродненскими строителями. “Гродно-
облсельстрой” возводит в Калинин-
граде 13-ти этажный жилой дом. В Зеле-
нограде мы участвуем в строительстве 
торгово-развлекательного комплекса.   

Мне поручено руководить с бело-
русской стороны рабочей группой по 
сотрудничеству Республики Беларусь 
и Республики Коми. В ноябре про-
шлого  года в  Сыктывкаре вырабо-
тали “Дорожную карту”: согласовали 

вопросы по организации поставок 
в Республику Коми плодоовощной 
и другой сельхозпродукции, техни-
ки, участию строителей в возведении 
жилья, расширению сети сервисных 
центров. Белорусские предприятия   
мясо-молочной промышленности на-
мерены создать в северном регионе 
России собственную товаропроводя-
щую сеть. Осенью, во время традици-
онной выставки-ярмарки “Еврорегион 
“Неман-2017”,  наметим новые точки 
роста сотрудничества.  

Год назад в Москве в Деловом и 
культурном комплексе при Посоль-
стве Республики Беларусь с успехом 
прошли Дни Гродненской области. 
Мы познакомили гостей с достопри-
мечательностями региона, показали 
наши возможности. Ежегодно прово-
дим выставку “Гродненская область 
— москвичам”. Побратимские связи 
— хороший стимул для научного и 
культурного сотрудничества.

— Россия главный торговый парт-
нер Гродненской области, что делает-
ся для наращивания товарооборота?

— Ставка, прежде всего,  на экс-
порт в Россию качественных продук-
тов. 200 ферм и комплексов в области 
используют технологии производства, 
исключающие контакты человека с 
продукцией. Полностью  перевоору-
жены мясные и молочные комбинаты. 
Российским потребителям  хорошо 
знакомы продукты  ОАО “Беллакт”, 

которое специализируется на детском 
молочном питании, “Молочного 
мира”, Лидского молочно-консервно-
го завода, Щучинского, Дятловского, 
Ошмянского маслосырзаводов. Поль-
зуется спросом продукция  Гроднен-
ского, Волковысского, Слонимского и 
Ошмянского мясокомбинатов. 

Развиваем товаропроводящую 
сеть в России. Есть три торговых 
дома в Смоленске и Санкт-Петербур-
ге.  Предприятия активно участвуют 
в выставках-ярмарках в России, со-
трудничают торгово-промышленные 
палаты. Результат есть: объем экспор-
та Гродненской области в Российскую 
Федерацию в январе — апреле вырос 
на 27,3 процента. 

Во время Форума регионов Бела-
руси и России планируем подписание 
соглашений с администрациями Вла-
димирской и Томской  областей, Пра-
вительством Республики Башкортос-
тан,  договора о побратимских связях 
Гродно с Ухтой. В ярмарке-продаже  
примут участие предприятия “Молоч-
ный мир”, Гродненский мясокомбинат, 
Гроднохлебпром, Торговый дом “Бел-
лакт”. Готовим к подписанию конт-
ракты на сумму более 60 миллионов 
долларов.

На выставке высокотехнологичной 
инновационной продукции Гроднен-
ский госуниверситет Янки Купалы пред-
ставит свои научные разработки в об-
ласти медицины, образования и спорта.

Хороший стимул 
для развития
О крепких исторических связях 
Гродненской области и  России 
и перспективах сотрудничества  
рассказал председатель Гродненского  
облисполкома Владимир Кравцов
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умная экономика
— Какие инновационные проек-

ты Гродненщины  привлекательны 
для российского бизнеса и науки? 

— Потенциал умной экономики 
— образование. Наши ведущие вузы 
сотрудничают с российскими учреж-
дениями образования. Так, к приме-
ру, Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы за-
ключил более 50 договоров о сотруд-
ничестве, аграрный университет — 
28, медицинский университет — 12. 
Проводятся научные конференции, 
семинары и идет обмен преподавате-
лями и студентами.  

На средства Государственной 
программы инновационного разви-
тия в области реализован ряд проек-
тов. На Гродненском мясокомбинате 
завершено строительство цеха по 
производству сырокопченых изде-
лий, где продукция производится в 
автономном режиме по замкнутому 
технологическому циклу. В сентябре 
введен завод по переработке сыво-
ротки и производству концентрата в  
Щучине. 

Гродненский регион обладает 
значительными производственны-
ми мощностями, развитым сельским 
хозяйством,  высококвалифициро-
ванными кадрами, хорошо обеспечен 
энергетически, имеет развитую инф-
раструктуру. Область расположена на 

Российские регионы-парт-
неры Гродненщины — всего их 
23: Алтайский край, Белгород-
ская, Брянская, Волгоградская, 
Вологодская, Воронежская, 
Калининградская, Липецкая, 
Московская, Новгородская, Но-
восибирская, Нижегородская, 
Орловская, Ростовская, Рязан-
ская, Смоленская, Тверская об-
ласти, Республика Саха (Якутия),  
Москва, администрации Ад-
миралтейского и Центрально-
го районов  Санкт-Петербурга, 
префектура Северо-Западного 
административного округа  Мос-
квы, Республика Коми.



справка

стыке двух крупных интеграционных 
объединений — Евразийского эко-
номического союза  и Европейского 
союза. Для серьезных бизнесменов 
всегда  заманчиво  разместить про-
изводство и логистическую инфра-
структуру  там, где находятся мосты, 
связывающие восточный и западный   
рынки. Примером может служить 
Группа компаний “Содружество” 
(Калининградская область). Холдинг 
реализовал инвестпроект по строи-
тельству агрологистического терми-
нала в  Сморгони. Объем инвестиций 

составил более 15 миллионов долла-
ров. Планируется строительство мас-
лоэкстракционного завода с объемом 
инвестиций не менее 50 миллионов 
долларов.

мирный атом
— Самый масштабный инвести-

ционный проект с участием России 
— строительство Белорусской АЭС. 
Какой импульс развитию региона 
дала эта глобальная стройка?

— Строительство АЭС  предпола-
гает в будущем создание новых про-
изводств с потреблением больших 
объемов электроэнергии в таких сфе-
рах экономики, как машиностроение, 
электроника, металлообработка. То 
есть это импульс для развития эконо-
мики всей страны. А для Гродненщи-
ны это новые рабочие места, новые 
перспективы для сотен граждан.

Для самого Островца тоже начал-
ся новый отсчет времени: в райцентре 
возведен целый жилой квартал, появи-
лись новые объекты социальной инф-
раструктуры, построен гостиничный 
комплекс. Ну и это только начало.

приезжайте  
в гости к нам

— Принеманский край сохранил 
немало  памятников — свидетелей 
разных эпох. В списке всемирного на-
следия ЮНЕСКО замковый комплекс 
“Мир”, геодезическая Дуга Струве, На-
циональный парк “Беловежская пуща”.   
Уникальным гидротехническим соору-
жением является Августовский канал.  

В прошлом году 16 тысяч росси-
ян отдохнули в санаториях Гроднен-
щины. 

Тысячи  туристов приезжают на 
Гродненщину в дом-музей Адама Миц-
кевича в Новогрудке, музей-усадьбу 
Огинского в Залесье, мемориальный 
комплекс в Сморгони — городе, ко-
торый в годы Первой мировой войны 
выдержал 810-дневную осаду и не по-
корился врагу. Отдыхают на знамени-
том озере Свитязь  и в реликтовых ле-
сах  Беловежской пущи. Ждем гостей в 
агроусадьбах, их у нас 324. 

Тысячи паломников едут покло-
ниться Жировицкой иконе Божией 
Матери, в Гродно — помолиться в Ко-
ложской церкви XII века. 

Елена Cеменова
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IV Форум регионов 

— В этом году заседание Высшего 
госсовета совпало с проведением че-
твертого Форума регионов Беларуси 
и России. Насколько такой формат, 
как Форум регионов, способствует 
развитию интеграционных процес-
сов? Каких результатов можно ожи-
дать от него?

— Такой формат очень важен. Для нас 
вообще любой формат, который нацелен 
на российско-белорусское сближение или 
сохранение какого-то уровня отношений 
в любых сферах, важен. Этот имеет свои 
особенности. Во-первых, это инициатива 
парламентов, они являются основными 
организаторами. Это позволяет парла-
ментариям быть лично вовлеченными в 
процесс российско-белорусского взаимо-
действия. Сразу же с началом проведения 
таких форумов резко вырос экспертный 
потенциал тех людей, которые входят, ска-
жем, в Парламентское собрание. Потому 
что подготовка к форуму — интенсивный 
процесс, который охватывает наши клю-
чевые сферы взаимодействия. Сами пар-
ламентарии глубже погружаются в тему, 

становятся еще более активными участ-
никами процесса.

Во-вторых, форум действительно 
привлекает регионы: приглашаются 
практически все и с российской, и с бе-
лорусской стороны. Другое дело уровень 
представительства: если губернатор не 
смог, то приедет заместитель или соот-
ветствующий профильный министр. Но 
весь бизнес, который тем или иным обра-
зом взаимодействует в рамках российско-
белорусских отношений, он обязательно 
представлен. Для него это тоже дополни-
тельная возможность, во-первых, пооб-
щаться, во-вторых, показать, презентовать 
свою продукцию. Ведь каждый форум со-
провождается достаточно масштабными 
выставками. И в этот раз так же будет. Я 
считаю, что эта площадка бесценна.

— Беларусь и Россия уже начали 
отмечать 25-летие установления 
дипломатических отношений. На 
ваш взгляд, что является самым 
главным за эти четверть века?

— Прежде всего был подписан исто-
рический договор о создании Союзного 

Григорий Рапота:  
“Я считаю, что эта  
площадка бесценна” 
Нынешний июнь выдался для Союзного государства богатым на крупные, 
знаковые мероприятия. Уже состоялись заседание Совета Министров, сессия 
союзного Парламентского собрания. Впереди — Высший госсовет Союзного 
государства, четвертый Форум регионов Беларуси и России. О предстоящих 
событиях корреспондент БЕЛТА побеседовал с государственным секретарем 
Союзного государства Григорием Рапотой.

государства. Но самое главное, решены 
вопросы социального, научно-техничес-
кого, экономического характера.

Если брать социальную сферу — то 
очень много сделано для того, чтобы 
обеспечить свободу передвижения граж-
дан по территории Союзного государства, 
свободу выбора места жительства, рабо-
ты, выравнены условия при приеме на ра-
боту, в высшие учебные заведения, решен 
ряд вопросов пенсионного обеспечения, 
перевода пенсий из одной страны в дру-
гую, медицинского обслуживания. Это 
все то, что люди сами на себе чувствуют. 
И чем меньше они замечают, например, 
каких-то сложностей при пересечении 
границ, тем лучше. А вот когда граждане 
начинают замечать какую-то разницу, со-
здаются неудобства, вот тут мы бьем тре-
вогу. Думаю, что создание этой комфорт-
ной обстановки для пребывания граждан 
России в Беларуси и граждан Беларуси в 
России — самое большое достижение двух 
стран, институтов Союзного государства, 
вообще его замысла и его идеологии.

— Вы уже затронули тему равных 
прав белорусов и россиян. Какие вопро-
сы в этой сфере еще не закрыты и над 
которыми предстоит работать?

— Эта тема, можно сказать, бесконеч-
на: мы решаем одно, появляется другое, 
решаем второе, появляется третье. Мы 
все время расширяем сферу действия 
равных прав. Например, решили вопрос 
с пенсиями, но тут же возникла проблема 
с пенсиями для военнослужащих. Решим 
с пенсиями для военнослужащих — поя-
вится еще что-то.

С медицинским обеспечением то же 
самое. Но здесь нужно четко себе пред-
ставлять, что мы не можем создать, если 
брать Россию, условия получения меди-
цинского обслуживания для белорусов 
лучше, чем они есть у россиян, так как в 
российской сфере здравоохранения есть 
свои проблемы. Скажем, в отдаленных 
районах закрываются медицинские пунк-
ты, и это касается и белорусов, которые 
проживают по всей территории России. 
Часто их проблемы связаны не столько 
с межгосударственными или двусторон-
ними отношениями, сколько со склады-
вающейся внутренней ситуацией. Как 
говорится, если дорога плохая, она плохая 
для всех. То есть, белорусы не только поль-
зуются в России благами, но и разделяют 
тяготы, если таковые возникают.

Эдуард Пивовар
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Ольга Германова, 
член Комиссии 
Парламентского 
Собрания по социаль-
ной политике, науке, 
культуре и гумани-
тарным вопросам:

— Форум регионов Беларуси и 
России — отличная площадка для 
поиска новых форм сотрудничества, 
партнеров, идей. 

Тематика че твертого Форума 
важна, как никогда ранее: речь на 
нем пойдет о высоких и информа-
ционных технологиях, об информа-
ционной войне против наших стран 
и Союзного государства и о том, как 
ей противостоять.

Я считаю, что Россия и Беларусь 
— едины. Партнера, ближе, чем она, у 
нас нет. В Курской области это давно 
поняли: ведь мы — приграничный 
регион. С республикой взаимодей-
ствуем на всех уровнях — от прави-
тельственного до прямых договоров 
между предприятиями, городами, 
районами, молодежными организа-
циями, культурными коллективами. 
Взаимопроникновение во все сферы 
жизнедеятельности друг друга.

В 2002 году было подписано Со-
глашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Беларусью и 
Курской областью. И с тех пор оно 
только расширяется: сегодня рес-
публика поставляет нам более 200 
групп товаров, товарооборот вырос 
в три раза и в прошлом году достиг 
57 миллионов долларов. К сожале-
нию, последние три года он не ра-
стет — из-за мирового финансового 
кризиса и введенных против России 
санкций. Они подстегнули наших 

производителей, и сегодня область 
может сама обеспечить себя продо-
вольственными товарами.

Но и от белорусских промыш-
ленных и продовольственных то-
варов мы не отказались. В области 
с удовольствием покупают у сосе-
дей мясные и молочные продукты, 
текстиль и обувь, машины, обору-
дование и транспортные средства. 
Белорусские товары качественные 
и не так дороги, как импортные, в 
чем их преимущество. Так что гото-
вимся заключить на форуме новые 
договоры, контракт и найти новых 
партнеров для долгосрочного, взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Владимир Джабаров, 
член комиссии 
Парламентского 
Собрания  
по вопросам 
внешней  
политики:

— Форумы регионов имеют ко-
лоссальное значение, потому что Бе-
ларусь — ближайший наш союзник, с 
которым нас связывает единое госу-
дарство. Форум — важное событие в 
жизни наших стран, и я уверен, что 
организаторы сделают все, чтобы он 
прошел на высшем уровне. К кому 
бы мы ни обращались за помощью, 
нам всегда идут навстречу. Большое 
значение форуму придают и главы 
наших стран. Все возможное делают 
парламентарии. 

Не секрет, что у нас бывают не-
которые разногласия, но это нор-
мально. Мы ищем решения с ми-
нимальными потерями для наших 
отношений и делаем так, чтобы наша 
дружба была примером для других 
государств на пространстве СНГ.

Юрий Воробьев, заместитель 
Председателя Совета Федерации 
Российской Федерации, заместитель 
Председателя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России:

— Из года в год 
увеличивается коли-
чество желающих при-
нять участие в Форуме. 
Это связано с тем, что 
углубляется интегра-
ция двух стран, посте-
пенно формируется 
Союзное государство 
во всех его ипостасях. И проявляется все 
больше доверия друг к другу.

Форум дает возможность интегра-
ции глубоко проникнуть, в том числе 
на уровне регионов и муниципалитетов. 
Так, в этом году будут впервые подпи-
саны соглашения о сотрудничестве в 
различных сферах между российскими и 
белорусскими муниципалитетами.

Для того, чтобы продемонстриро-
вать значение таких форумов, мы каж-
дый раз организуем выставки в той 
или иной сфере деятельности, исходя 
из тематики мероприятия. Она посвя-
щена инновациям и высоким техноло-
гиям, запланировано подписание ряда 
коммерческих контрактов.

Вы видите, что с каждым годом все 
больше доверия, интереса наших эко-
номик друг к другу. Это дает возмож-
ность продвинуть нашу экономику 
далеко вглубь не только до регионов, 
но и практически до каждого ее жите-
ля. Мы стараемся поддерживать наши 
связи через такой важный инструмент, 
как эти форумы.

В итоговом документе мы обяза-
тельно учтем рекомендации нашим 
ученым. Сегодняшние задачи Союзного 
государства — сделать так, чтобы наши 
народы с каждым годом жили лучше. 

Форум как возможность 
интегрироваться еще глубже

Беларуси и России 
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Ч— Чтобы адекватно реагировать на 
глобальные вызовы,  нужно объединять 
усилия. В первую очередь — в интеллек-
туальном плане. Чтобы развивать про-
изводственную базу, нужны инновации. 
И здесь без ученых не обойтись. 

Одной из самых важных проблем 
остается обеспечение экономической 
безопасности. Для этого, следует  соз-
давать реальные условия развития 
творческой инициативы. Любое отста-
вание в сфере инноваций грозит нашим 
странам долгосрочными негативными 
последствиями. К слову,  большие день-
ги страны вкладывают в развитие неф-
техимии. В то время, когда мы все еще 
разгоняем нефть на топливо и получа-
ем всего 500-600 наименований про-
дуктов, Япония и Германия производят 
их около 7 тысяч видов.  А мы потом 
покупаем готовые продукты с высокой 
добавленной стоимостью, которые мо-
гли и сами производить.

Но и пытаться угнаться за всем, 
распыляться, не стоит, нужно скон-
центрировать усилия на приоритетных 
направлениях. Очень важно развивать 
такие стратегически важные отрасли, 
как микроэлектроника, биотехнологии, 
робототехника, искусственный интел-
лект, обработка больших баз данных, 
решать экологические проблемы.

— Могут ли союзные программы 
стать вот этим самым инновацион-
ным локомотивом нашей экономики?  

Интеллект  
для экономики
Повестку дня сегодня диктуют глобальные вызовы, и чтобы не отстать,  не оказаться на обочине 
мирового прогресса, нужно эффективно использовать ресурсы. Прежде всего,  интеллектуальные.  Как 
в новых условиях обеспечить экономическую безопасность, какие приоритеты выделить для развития 
Союзного государства и для чего нужна стратегия его развития рассказал председатель Комиссии 
Парламентского собрания по внешней политике Сергей Рахманов:

Основная тема четвертого Форума 
регионов Беларуси и России — 
инновации. Все шесть его секций так 
или иначе будут рассматривать 
проблемы инноваций и 
интеллектуализации экономики

— Надо признать, что союзные про-
граммы иногда носят слишком частный 
характер. Точечные “прорывы” вряд ли 
смогут серьезно изменить экономиче-
скую ситуацию. Кроме того, не секрет, 
что значительная часть союзного бюдже-
та, выделяемого на программы,  вообще 
не используется. Это просто недопу-
стимо. Наша задача — усовершенство-

вать систему аналитики и подготовки 
совместных проектов. Стратегический 
анализ нужно делать еще до того, как 
отдельные субъекты хозяйствования 
предлагают темы союзной программы. 
Должны быть общие магистральные 
пути развития, обозначенные в качестве  
приоритетов. Именно под них нужно 
разрабатывать программы. Комиссия по  
внешней политике, которую я возглав-
ляю, активно продвигает именно такой 
подход в Парламентском Собрании. 

— Но как ускорить принятие со-
юзных программ, об этом же ни один 
год говорят депутаты?

— Не стоит думать, что все про-
блемы можно решить одним махом. 
Это работа должна вестись системно. 
Главное, правильно “диагностировать” 
болевые точки, и делать практические 
шаги по устранению проблем. Здесь 

важно сотрудничество всех ветвей 
власти — и исполнительной, и зако-
нодательной. Понимание того, что си-
туацию с порядком принятия союзных 
программ нужно менять, есть. Вариан-
ты решения проблемы тоже есть. Один 
из них был недавно предложен Нацио-
нальной академией наук Беларуси. Это 
создание в Союзном государстве при 
Постоянном комитете наднациональ-
ного финансового органа, который бы 
согласовывал программы и контро-
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лировал эффективное расходование 
средств. Но еще до разработки кон-
цепции программы необходим анализ 
и широкое обсуждение ее тематики. 

— Силы, которые пытаются 
противопоставить Беларусь и Рос-
сию, навязавают общественности 
мысли о некоем кризисе отношений и 
т.п. Что можно ответить на это? 

— Неоднократно, в том числе и на 
самом высоком уровне, заявлялось, 
что Россия для Беларуси — стратегиче-
ский партнер. Более того, у нас общая 
история, много схожего в культуре 
и менталитете. Попытки вбить клин 
между нашими странами — тщетные 

потуги. И успешная интеграция в 
рамках Союзного государства лучшее 
тому подтверждение. 

При этом у Беларуси, как у су-
веренного государства, есть и свои 
национальные интересы, которые она 
отстаивает, учитывая при этом интере-
сы своих партнеров. Это нормальная 
международная практика — часть пол-
номочий и интересов рассматриваются 
в интеграционной парадигме, часть на 
уровне двухсторонних отношений.

Благодаря такой взвешенной пози-
ции в последнее время имидж Беларуси 
на международной арене существенно 
изменился в лучшую сторону. Не слу-

Рахманов Сергей Кимович родился в 1952 году в Краснодаре (Россий-
ская Федерация). Окончил Белорусский государственный университет. 
Доктор химических наук, профессор, член-корреспондент НАН Белару-
си. Имеет свыше 30 изобретений и 200 научных работ. Заслуженный де-
ятель науки Республики Беларусь.

Работал заведующим лабораторией химии фотопроцессов, зам. ди-
ректора, директором НИИ физико-химических проблем, проректором 
по научной работе, первым проректором БГУ имени В.И.Ленина, зам. 
академика-секретаря отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси, 
ген. директором Института нефти и химии Белгосконцерна по нефти и 
химии, зам. Председателя Президиума НАН Беларуси. Был Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Японии.



досье

чайно именно Минск выбран для про-
ведения летней сессии Парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ.  Беларусь принимает 
такую сессию у себя впервые.

К слову,  в мае в Минске состоялось 
заседание Парламентского комитета 
Центрально-европейской инициати-
вы, а в ноябре пройдет Парламент-
ская Ассамблея ЦЕИ. Возможно, это 
позволит руководству западных стран 
по-новому взглянуть на нашу страну. 
Мы ожидаем, что это станет хорошей 
основой для развития экономических 
связей. Думаю, от этого выиграют все: 
и Союзное государство, и ЕАЭС и ЕС. 

— Чему ЕС может поучиться у 
Союзного государства?

— Мы добились хороших резуль-
татов в обеспечении равных прав 
граждан. Это одно из самых больших 
достижений. Ведь после развала СССР 
наши государства разошлись во мно-
гих сферах, которые влияют на жизнь 
и благосостояние простых граждан. 
В Союзном государстве добились 
равных прав белорусов и россиян на 
получение медицинской помощи, об-
разования, пенсионного обеспечения, 
выбора места жительства и т.д. Это 
очень наглядное подтверждение эф-
фективности Союзного государства. 
Да и степень нашей экономической 
интеграции с Россией выше, чем в 
странах ЕС. О чем говорит товарообо-
рот, который за время существования 
Союзного государства увеличился в 
пять раз. Опыт строительства Союз-
ного государства востребован сегодня 
ЕАЭС, думаю, изучается он и в ЕС.

— Что вы ждете от четвертого 
Форума регионов Беларуси и России?

— Основная тема четвертого 
Форума регионов Беларуси и России 
— инновации. Все шесть его секций так 
или иначе будут рассматривать пробле-
мы инноваций и интеллектуализации 
экономики. Развитие передовых техно-
логий будут главной темой пленарного 
заседания, в котором примут участие 
главы наших государств Александр 
Лукашенко и Владимир Путин. На спе-
циализированной выставке Беларусь 
и Россия  покажут все свои новейшие 
высокотехнологичные разработки ми-
рового уровня. Уверен, форум станет 
большим шагом на пути создания новой 
интеллектуальной экономики. 

Герман Москаленко
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В— В прошлом году главный вуз 
страны отпраздновал 95-летний 
юбилей. Каким университет пришел 
к этой дате? Что из успехов вуза за 
последние годы Вы бы отметили в 
первую очередь?

— БГУ динамично развивает-
ся. Наш университет — это мощный 
учебно-научно-производственный 
комплекс. Поэтому, достаточно слож-
но выбрать ключевые достижения БГУ 
последних лет. Прежде всего, хочется 
отметить поступательное продвиже-
ние университета в мировом научно-
образовательном пространстве, выход 
на передовые строчки известнейших 
мировых образовательных рейтин-
гов. БГУ — лидер в системе высшего 
образования Беларуси, входит в трой-
ку лучших университетов стран СНГ, 
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии и в 
2% лучших университетов мира. По 
последним результатам британского 
рейтинга QS БГУ занимает 354 место. 
Это лучшие показатели за всё время 
существования этих рейтингов.

Все достижения, конечно, не пере-
числить. Радует, что научные и обра-
зовательные показатели БГУ ежегодно 
растут. Конкурс среди абитуриентов 
и проходные баллы в БГУ достаточно 
высокие, что говорит об авторитете 
университета и среди наших потенци-
альных студентов.

Можно упомянуть различные го-
сударственные награды, полученные 
сотрудниками вуза за последние годы, 
создание совместных международных 
центров с Китаем, Вьетнамом и другими 
странами. Значимой новостью последних 
дней является открытие совместного об-
разовательного института БГУ и Китай-
ского политехнического университета. В 
этом году состоится первый набор.

— Разговор о сотрудничестве БГУ 
с российскими вузами хотелось бы на-
чать с Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова. 
Как развивается взаимодействие 
ведущих вузов двух стран? Какие 
проекты, на Ваш взгляд, являются 
самыми яркими?

— Мы действительно очень тесно со-
трудничаем с Московским государствен-
ным университетом. У меня особая бла-
годарность ректору Виктору Антоновичу 
за поддержку и надежное партнерство. 
Буквально неделю назад я был в МГУ, где 
проходило заседание Евразийской ассо-
циации университетов. Мы с коллегами, 
как говорится, сверили часы.

В первую очередь, отмечается ак-
тивное взаимодействие между нашими 
факультетами. Например, историчес-
кий и экономический факультеты БГУ 
совместно с историческим факульте-
том МГУ недавно провели Междуна-
родную научную конференцию “Про-

цессы модернизации, конвергенции и 
дивергенции в странах Центральной 
и Восточной Европы: история, совре-
менность и перспективы”. Научный 
форум собрал известных отечествен-
ных и зарубежных учёных.

Экономические факультеты двух 
вузов выступают организаторами 
ежегодного конкурса инновационных 
проектов и стартапов “Потенциал 
будущего” в рамках международного 
молодёжного конкурса, который про-
водится в МГУ. 

Также мы имеем несколько сов-
местных договоров,которые финан-
сируются из Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных 
исследований.

Кроме того, осуществляется вза-
имодействие в рамках союзных про-
грамм по созданию суперкомпью-
теров. В 2009 году наша совместная 
работа в этом направлении была вы-
соко оценена академиями Беларуси и 
России и удостоена премии за лучший 
совместный проект. Вспомню слова 
ректора МГУ Виктора Садовничего по 
этому случаю, что эта премия — на-
града целому российско-белорусскому 
коллективу. Мы возглавляли его тогда 
вместе. Наше сотрудничество исчис-
ляется годами, оно и сегодня очень 
результативно, плодотворно и необ-
ходимо для наших стран.

наука 
аккумулировать 
знания 
Беларусь и Россия достигли высокого уровня интеграции образовательных систем: большинство вузов 
сотрудничают в рамках программ и договоров, активно реализуют научные проекты. О результатах 
и перспективах партнерства с российскими коллегами мы побеседовали с ректором Белорусского 
государственного университета академиком Сергеем Абламейко.
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— В рамках Союзного государства 
особое внимание уделяется межрегио-
нальному сотрудничеству. Помимо 
экономических между регионами Бе-
ларуси и России установлены тесные 
гуманитарные связи. Расскажите под-
робнее о сотрудничестве с российскими 
региональными университетами.

—Да, конечно, мы работаем не 
только со столичными главными уни-
верситетами. Активно развивается 
сотрудничество с региональными ву-
зами. В БГУ действует ряд соглаше-
ний с российскими университетами, 
различными образовательными и 
научными организациями. В частнос-
ти, в 2016-ом году было подписано и 
обновлено 12 договоров о сотрудни-
честве с учреждениями Орловской, 
Вологодской, Смоленской, Псковской, 
Иркутской, Ярославской, Московской 
областей, Алтайского края. В рамках 
этих документов осуществляется об-
мен студентами, преподавателями, 
проводятся различные научно-иссле-
довательские работы и мероприятия. 
Я регулярно встречаюсь с коллегами 
из России для обсуждения вопросов 
наиболее продуктивных направлений 
совместной деятельности.

В рамках реализации государствен-
ной программы подготовки кадров 
для ядерной энергетики мы тесно со-
трудничаем с Обнинским институтом 
атомной энергетики, Объединенным 
институтом ядерных исследований в 
г.Дубне, Нижегородским техническим 
университетом им.Р.Е.Алексеева. На 
их базе студенты БГУ проходят раз-
личные стажировки и практики.

Совместные мероприятия орга-
низуются с представителями Балтий-
ского федерального университета им. 
И.Канта, Казанского федерального 
университета, Уральского федераль-
ного университета. Партнерские отно-
шения устанавливаются не только на 
уровне ученых. Наши студенты укреп-
ляют дружеские связи, постоянно ини-
циируя совместные молодежные акции. 
Отмечу, сотрудничество с российскими 
университетами для БГУ и Беларуси в 
целом, является важным и стратеги-
ческим направлением. Наши народы 
похожи, мы понимаем друг друга, у нас 
общее историческое наследие. Я вижу 
постоянный рост российских универ-
ситетов в научной и образовательной 

областях, что делает взаимодействие 
ещё более ценным и необходимым.

— БГУ является участником че-
тырех белорусско-российских проек-
тов, финансируемых фондами фун-
даментальных исследований двух 
стран. О каких проектах идет речь?

— Мы реализуем довольно много 
проектов при поддержке фондов фун-
даментальных исследований. В част-
ности, в 2016-ом году выполнялся 151 
проект с БРФФИ и 12 проектов с уни-
верситетами из разных регионов Рос-
сии, а также совместно с различными 

организациями Российской Федерации.
Реализуются разные проекты, 

больше заявок подают представители 
естественнонаучных специальнос-
тей, но гуманитарии тоже работают 
активно. Могу назвать проекты, пар-
тнёрами в которых являются Балтий-
ский федеральный университет им. 
И. Канта, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Московс-
кий государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, Государственный 
университет информационных техно-
логий, механики и оптики в Санкт-Пе-
тербурге и ряд других университетов.

Мы очень рады, что есть финан-
совая поддержка государственных 
структур и фондов. Это даёт учёным 
больше возможностей для реализации 
своих научных проектов.

Беларуси и России 
— И в завершении нашей беседы 

расскажите о планах по взаимодей-
ствию Белорусского государствен-
ного университета с российскими 
вузами в будущем.

— Планы у нас действительно гло-
бальные. Например, сотрудничество в 
космической сфере. Многие российские 
университеты наработали опыт в этом 
направлении и успешно используют 
свои спутники для научно-образова-
тельных целей. Мы надеемся, что в бли-
жайшее время запустим свой спутник и 
сможем принимать информацию.

Естественно, приоритетным являет-
ся развитие и укрепление действующих 
договоренностей с российскими уни-
верситетами, о которых я уже говорил. 
Планируем внедрять новые направле-
ния сотрудничества. Например, в насто-
ящее время юристы БГУ налаживают 
профессиональные связи с коллегами 
из Саратовской государственной юри-
дической академии, а также Южного 
федерального университета в Ростове.

В приципе, со многими российс-
кими университетами БГУ активно 
взаимодействует. Обмен научными и 
образовательными результатами, ин-
формацией и опытом способсвует не 
только продвижению и развитию лю-
бого вуза, но и укрепляет имижд стра-
ны в целом.

Алеся Шершнева

1�Беларусь.BelaruS
чэрвень   2017



візіт

мінск пацвярджае 
палітычную 
актыўнасць

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў удзел  
у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва  
і ў цырымоніі адкрыцця “Экспа-2017”

 У 
Астане прайшлі са-
міт кіраўнікоў дзя-
ржаў Шанхайскай 
а р г а н і з а ц ы і 
супрацоў-
ніцтва і 
ц ы р ы -
м о н і я 
ў р а -

 ч ы с т а г а  а д к р ы ц ц я 
міжнароднай выставы 
“Экспа-2017”. У абодвух 
буйных мерапрыемствах 
прыняў удзел Прэзідэнт 
Беларусі .  Важнейшым 
в ы н і к а м  с а м і т у  с т а ў 
прыём у  паўнапраўныя 
члены арганізацыі Індыі і 
Пакістана. Гэтыя дзве ма-
гутныя дзяржавы працяглы 
ч а с  у з а е м а д з е й н і ч а л і  з 
Шанхайскай арганізацыяй 
супрацоўніцтва ў статусе 
назіральнікаў. Рашэнне аб 
пачатку працэдуры далу-
чэння іх да клуба было пры-
нята на ўфімскай сустрэчы 
вышэйшага ўзроўню ў 2015 
годзе. Тады ж, дарэчы, і ста-
тус Беларусі быў павышаны з 
партнёрскага да краіны-назі-

ральніка. Так што ў некаторым сэнсе 
мы з Індыяй і Пакістанам развівалі 
дыялог сінхронна. 

Два новыя члены Шанхайскай 
арганізацыі, безумоўна, адыгры-
ваюць на павышэнне яе аўтары-

тэту. Па-першае, гэта моцныя 
ядзерныя дзяржавы. Па-

другое, краіны з вялікай 
колькасцю насельніц-
тва, салідным узроўнем 
уплывовасці як у сваіх 
рэгіёнах, так і ў свеце 
ў цэлым. Але больш за 
ўсё звяртае на сябе ўва-
гу яшчэ адзін далікатны 
момант. Двухбаковыя 
адносіны гэтых дзвюх 
дзяржаў бязвоблачны-
мі, на жаль, не назавеш. 
У супярэчнасцяў ёсць 
як гістарычныя, так і 
п а л і т ы ч н ы я  м ат ы в ы . 
Там у ў з аемны дыялог 
выбудоўваецца вельмі 
няпроста. Аднак, мяр-
куючы па ўсім, бакі ўсё 
ж дэманструюць волю да 

Аляксандр Лукашэнка  
і Нурсултан Назарбаеў
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выбудоўвання больш канструктыў-
ных пазіцый, выкарыстоўваючы для 
гэтага ўжо платформу Шанхайскай 
арганізацыі супрацоўніцтва. Аля-
ксандр Лукашэнка, выступаючы з 
трыбуны саміту, не стаў абыходзіць 
гэтую тонкую тэму. Факт прыёму 
новых членаў ён назваў мужным і 
адказным крокам арганізацыі:

— Я ўпэўнены, што, з’яўляючыся 
членамі Шанхайскай арганізацыі 
супрацоўніцтва, і Індыя, і Пакістан 
не проста наблізяцца да вырашэння 
нейкіх праблем, яны вырашаць іх. 
Мы на гэта вельмі разлічвалі б і жа-
далі б гэтага.

Задачы бяспекі ў шырокім сэнсе 
першапачаткова былі ў ліку прыяры-
тэтных для Шанхайскай арганізацыі 

аляксандр лукашэнка:

Асаблівасць ШАС сёння заключаецца ў тым, што пры жаданні 
ўсіх членаў арганізацыі ніхто, нідзе і ніколі не зможа 
дэстабілізаваць абстаноўку ў свеце. У гэтым вялікі патэнцыял 
Шанхайскай арганізацыі. Яе сёння немагчыма нікому праігнараваць 
ні па адным з пытанняў парадку дня сусветнага развіцця
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супрацоўніцтва. Менавіта таму не-
каторыя эксперты часам называюць 
яе еўразійскім аналагам АБСЕ. І 
нават цяпер, калі ўсё большы ўпор 
робіцца на эканамічнае вымярэнне, 
праблематыка бяспекі актуальнас-
ці не страчвае. Гаворачы пра гэта, 
Аляксандр Лукашэнка нагадаў пра 
нядаўнюю перасцярогу Прэзідэнта 
Расіі аб нейкім гіпатэтычным сутык-
ненні ЗША і Расіі. Адказваючы на 
пытанне журналіста, Уладзімір Пу-
цін тады сказаў, што ніхто не зможа 
перажыць такога сутыкнення. А вось 
прадухіліць яго, што вынікае са слоў 
Аляксандра Лукашэнкі, рэальна:

— Асаблівасць ШАС сёння за-
ключаецца ў тым, што пры жаданні 
ўсіх членаў арганізацыі ніхто, нідзе 
і ніколі не зможа дэстабілізаваць 
абстаноўку ў свеце. У гэтым вялікі 
патэнцыял Шанхайскай арганізацыі. 
Яе сёння немагчыма нікому праігна-
раваць ні па адным з пытанняў па-
радку дня сусветнага развіцця.

Асабліва каштоўнае тое, што да 
росту ўплыву Шанхайская аргані-

зацыя ідзе даволі канструктыўным 
шляхам. У ім няма месца супраць-
пастаўленням і навязванню ідэй. 
Вось ацэнка гэтых працэсаў Прэзі-
дэнта Беларусі:

— Усё большая сацыяльная не-
стабільнасць у асобных рэгіёнах 
звязана з узроўнем іх развіцця. Ска-
жу шчыра. Еўропа сёння церпіць ад 
наплыву бежанцаў. Дык вось, калі б 
Еўропа не адгароджвалася, не дэста-
білізавала гэты рэгіён, а дапамагла б 
яму, яна не мела б гэтай праблемы. 
І заява Сі Цзіньпіна аб тым, што 
Кітай будзе садзейнічаць развіццю 
не толькі дзяржаў ШАС, але і па пе-
рыметры арганізацыі, якраз вельмі 
важная з пункту гледжання выра-
шэння гэтай страшнай праблемы 
— нелегальнай міграцыі, якая вядзе 
да глабальнага тэрарызму.

Адсюль вынікае і неабходнасць 
умацавання эканамічнага вымя-
р эння Шанх айскай арганіз ацыі 
с упрацоўніцтва. У гэтым ключы 
Мінск прапаноўвае падумаць над 
распрацоўкай некалькіх эканаміч-

ных, інвестыцыйных, лагістычных, 
гуманітарных праектаў з актыўным 
прыцягненнем да іх рэалізацыі дзя-
ржаў-назіральнікаў. Беларусь пры 
гэтым гатовая актыўна ўключыцца 
ў забеспячэнне харчовай бяспекі на 
нашым кантыненце, звяртаючы ўва-
гу на неабходнасць паступальнага 
зняцця ўсіх бар’ераў для свабоднага 
руху тавараў, капіталаў і рабочай 
сілы.

Гэтыя мэты арганічна спалу-
чаюцца з кітайскай ініцыятывай 
эка намі чна г а  пояс а  Шаў ков а г а 
шляху. Размову ў Астане мае сэнс 
разглядаць як працяг нядаўняй 
дыскусіі ў Пекіне на форуме “Адзін 
пояс і адзін шлях”. Гэт ую тэму ў 
сваіх выст упленнях так ці інакш 
закраналі практычна ўсе кіраўнікі 
дзяржаў, якія прымалі ўдзел у самі-
це. Беларусь, знаходзячыся на заход-
нім рубяжы арганізацыі, як донар 
рэгіянальнай стабільнасці гатовая 
ўносіць свой канкрэтны ўклад у 
справу яе ўмацавання. У гэтай сувя-
зі не губляе актуальнасці беларуская 

Беларусь  
на міжнароднай 
выставе 
прадстаўлена 
нацыянальным 
павільёнам, 
наведвальнікі  
якога змогуць  
у інтэрактыўнай 
форме даведацца  
пра найноўшыя 
беларускія  
навукова- 
тэхнічныя 
распрацоўкі, 
перспектыўныя 
інвестыцыйныя 
праекты Б
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ініцыятыва аб наладжванні новага 
маштабнага дыялогу паміж Усходам 
і Захадам, аналагічнага Хельсінкска-
му працэсу.

Буйныя міжнародныя мерапры-
емствы — заўсёды добрая падстава 
і для змястоўных двухбаковых кан-
тактаў. На палях саміту Аляксандр 
Лу ка шэнка  пр а в ё ў  змяс тоў н у ю 
гутарку з прэм’ер-міністрам Індыі 
Нарэндрам Модзі, які запрасіў Прэ-
зідэнта наведаць гэтую краіну ўво-
сень. Грунтоўная размова адбылася 
з прэм’ер-міністрам Пакістана На-
вазам Шарыфам. Ён, дарэчы, плануе 
наведаць Беларусь з візітам у жніўні. 
Адбыліся таксама сустрэчы з кіраў-
нікамі Расіі, КНР, Афганістана і Тад-
жыкістана, з Генеральным сакрата-
ром ААН Антоніу Гутэрышам. Пра 
зацікаўленасць у візіце Аляксандра 
Лукашэнкі для выпрацоўкі новага 
парадку дня ва ўзаемадзеянні дзвюх 
краін гаварыў падчас перагавораў 
міністр замежных спраў Ірана.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка прыняў удзел ва ўра-

чыстай цырымоніі адкрыцця між-
народнай спецыялізаванай выставы 
“ЭКСПА-2017” у Астане. Да пачатку 
цырымоніі Прэзідэнт Казахстана 
Нурсултан Назарбаеў правёў экс-
курсію па нацыянальным павільёне 
Казахстана. Былі прадэманстраваны 
прэзентацыі комплексу “ЭКСПА-
2017” і Астаны з акцэнтам на яе ар-
хітэктурныя асаблівасці. Кіраўнікі 
дэлегацый таксама агледзелі тэма-
тычную экспазіцыю, прысвечаную 
галоўнай тэме выставы — энергіі 
будучыні.

Усяго на а дкрыццё “ЭКСПА-
2017” прыбылі шэсцьдзясят дэлега-
цый, прадстаўленыя на вышэйшым і 
высокім узроўнях. Сярод іх — кіраў-
нікі дзяржаў і ўрадаў з розных краін 
свету, іншыя афіцыйныя асобы, якія 
прымалі ўдзел у саміце Шанхайскай 
арганізацыі супрацоўніцтва ў сталі-
цы Казахстана.

Дарэчы, да цырымоніі адкрыцця 
Аляксандр Лукашэнка пагутарыў з 
прэзідэнтамі Туркменістана, Сербіі 
і Арменіі. 

Выстава “ЭКСПА-2017” право-
дзіцца пад лозунгам “Энергія буду-
 чыні” і асвятляе адну з самых акту-
альных тэм, якія хвалюць сусветную 
супольнасць, — альтэрнатыўныя 
крыніцы энергіі. Яна прадоўжыц-
ца тры месяцы і завершыць сваю 
работу 10 верасня. Удзел у выставе 
пацвердзілі 115 краін і 22 міжнарод-
ныя арганізацыі.

Беларусь на міжнароднай выставе 
прадстаўлена нацыянальным паві-
льёнам, наведвальнікі якога змогуць 
у інтэрактыўнай форме даведацца 
пра найноўшыя беларускія навуко-
ва-тэхнічныя распрацоўкі, перспек-
тыўныя інвестыцыйныя праекты. 
Складовай часткай нацыянальнай 
экспазіцыі стане выстава сучаснага 
жывапісу “Ад Лісабона праз Мінск, 
Маскву, Астану да Уладзівастока”, 
дзе будуць прадстаўлены працы 
мастакоў з 25 краін свету. Гэта гаво-
рыць пра тую ўвагу, якую беларускі 
бок надае інтэграцыйным працэсам 
на ўсёй еўразійскай прасторы.

Васіль Харытонаў
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Аляксандр Лукашэнка 
перавыбраны на пост 

Прэзідэнта Нацыянальнага 
алімпійскага камітэта. Такі 

галоўны арганізацыйны 
вынік алімпійскага сходу, які 

прайшоў у НАК.  
А вось над задачамі, якія 
ставіць кіраўнік камітэта, 

давядзецца добра 
папрацаваць і спартсменам, 

і трэнерам, і адказным 
службовым асобам 

спартыўнай сферы. У сваім 
выступленні Прэзідэнт 

выказаў стратэгію яе 
развіцця. 

 Б
еларусь ужо паспела заявіць пра 
сябе як пра спартыўную дзяржа-
ву. Дзякуючы яркім дасягненням 
Дар’і Домрачавай, Івана Ціхана, 
іншых чэмпіёнаў і алімпійскіх 
прызёраў пра краіну сталі больш 
гаварыць у свеце. Прымаючы ў 
сябе маштабныя спартыўныя спа-
борніцтвы, мы значна пашыраем 
кола сяброў. Да нас едуць госці, 
спазнаюць краіну, знаёмяцца з по-
бытам народа, яго гісторыяй, тра-
дыцыямі. Такая пазітыўная роля 

спорту як адной з моцных формаў народнай дыпламатыі.
І калі мы змаглі пра сябе заявіць, планку трэба не 

проста трымаць, але і паднімаць усё вышэй. І тут ёсць пы-
танні. Ярка бліснулі нашы атлеты на Алімпіядзе ў Сочы. 
Добра выступілі на Еўрапейскіх гульнях у Баку. А вось у 
Рыа відавочна далі слабіну. Саракавое месца ў медальным 
заліку — не тое, чаго чакае балельшчык. Ёсць пытанні да 
футбалістаў, хакеістаў, валейбалістаў, шэрага прадстаў-
нікоў індывідуальных дысцыплін. У сваім выступленні 
Аляксандр Лукашэнка дэталёва разабраў праблемы. Кра-
іна траціць нямала грошай на развіццё спорту. Таму мае 
права патрабаваць аддачы. У тым ліку і ў выглядзе добра-
га, духапад’ёмнага настрою ўсіх, хто шчыра перажывае за 
выступленні атлетаў. 

Прэзідэнт НАК назваў асноўныя задачы, вырашэнне 
якіх заклікана падняць спорт на больш высокі ўзровень. 
Вось асноўныя з іх.

Вызначыць перспектыўныя, патэнцыйна медальныя, 
традыцыйныя для Беларусі віды спорту. Менавіта ім аказ-
ваць асноўную падтрымку.

у вялікім 
спорце 

няма малых 
вынікаў 

Іван Ціхан, Сяргей Макаранка, Дар’я Домрачава

бачанне стратэгіі
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— Заваявалі ліцэнзіі — дабавіць. 
Атрымалі медалі — яшчэ дабавіць.

Студэнцкі спорт. Яму належыць 
стаць апорай для спорту прафесій-
нага. 

Падрыхтоўка трэнерскага кор-
пуса. З арганізацыйнага пункту 
гледжання як быццам усё ёсць. 
Універсітэт, Вышэйшая школа 
трэнераў, Інстытут павышэння 
кваліфікацыі. Але высакаклас-
ныя спецыялісты па-ранейша-
му тавар штучны. Іх часцяком 
даводзіцца запрашаць з іншых 
краін. Так, гэта прафесіяналы 
высокага ўзроўню. Але, як трапна 
адзначыў Прэзідэнт, “душу ў спра-
ву ён не ўкладзе і Радзіму любіць не 
навучыць...”. Так што вельмі патрэбныя 
свае настаўнікі.

Рэспубліканскія цэнтры алімпійскай па-
дрыхтоўкі. Іх работу неабходна аптымізаваць. 

Cпартыўная навука і медыцына. Тут задача пастаўлена так:
— Без якаснага медыцынскага і навуковага суправа-

джэння цяпер немагчыма дасягаць сур’ёзных вынікаў... Не-
абходна максімальна задзейнічаць патэнцыял Міністэрства 
аховы здароўя з разуменнем таго, натуральна, што спарт-
смены патрабуюць індывідуальнага падыходу.

Допінг — біч сучаснага спорту. Прычым, як відаць з 
апошніх гучных скандалаў, праблема вельмі супярэчлівая. 
Так, выкарыстоўваць забароненыя прэпараты адназначна 
дрэнна. Але тэма часам становіцца інструментам націску на 
зборныя. Вось гэтаму трэба граматна супрацьстаяць. 

Роля рэгіёнаў. Яна ў падрыхтоўцы 
спартсменаў павінна быць узмоцнена. 
Многія нашы зоркі выраслі менавіта 
з мясцовых школ. Будзе падтрымка 
рэгіёнаў — будуць з’яўляцца новыя. 
Калі гэтага няма, то ў лепшым вы-

падку перспектыўны атлет пера-
едзе на новае месца жыхарства, а 
ў горшым — кіне займацца з-за 
таго, што ён нікому не патрэбны.

Загрузка спартыўнай інфра-
структуры. Трэба дакладна ўвяз-
ваць планы будаўніцтва з кан-
цэпцыяй развіцця відаў спорту ў 
краіне. Акрамя таго, важна выка-

рыстоўваць спартыўныя аб’екты па 
прызначэнні. 

Работу спартыўных федэрацый 
трэба актывізаваць. І, адзначыў Прэзі-

дэнт, у цэлым зразумела размеркаваць аба-
вязкі і адказнасць паміж рознымі спартыўнымі 

структурамі. Асаблівая роля Нацыянальнага алімпійскага 
камітэта ў тым, што ён павінен быць домам для ўсіх. Аказваць 
метадычную, фінансавую ды іншую дапамогу федэрацыям, 
аператыўна і якасна вырашаць праблемы, якія ўзнікаюць.

А агульную стратэгію Аляксандр Рыгоравіч абазначыў так:
— Спорт — важнейшая галіна народнай гаспадаркі. Яна 

павінна працаваць з карысцю і прыносіць вынік. Мы не 
настолькі багатыя, каб бяздумна траціць грошы. Сітуацыя 
патрабуе дзеянняў па ўдасканаленні гэтай сферы, выкара-
ненні негатыўных фактараў, якія перашкаджаюць эфектыў-
 наму выкарыстанню сродкаў...

Васіль Харытонаў

Валерый Шары і Аляксандр Мядзведзь

бачанне стратэгіі
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новае пакаленне

Шукаць шчасце 
на сваёй зямлі

 Я
кое яно — новае 
пакаленне нашых 
грамадзян? Юнацтву 
заўсёды ўласцівыя 
жа данне прыно-
сіць карысць сваёй 
краіне, а таксама 
максімалізм, пошук 
адказаў на склада-

ныя пытанні. Многія з іх прагучалі на 
сустрэчы. 

Аўдыторыю, якая сабралася ў канцы 
мая ў сярэдняй школе № 61 г. Мінска, 
Аляксандр Лукашэнка назваў адной з 
самых складаных. На самай справе, 300 
цікаўных і дапытлівых хлопцаў і дзяў-
чат, ды яшчэ і з пазітыўнымі лідарскімі 
амбіцыямі. Яны яшчэ не скаваныя ком-
плексамі, якія набіраюцца з узростам, 
але ўжо паспелі праявіць сябе ў творча-
сці, навуцы, культурным, спартыўным 
і грамадскім жыцці, сталі ініцыятарамі 
дзіцячых і маладзёжных сацыяльных 
праектаў. Напярэдадні для іх была ар-
ганізавана экскурсія па Палацы Незал-
ежнасці, вучні пабывалі нават у святая 
святых — рабочым кабінеце Прэзідэнта. 
Усё гэта здымалі шматлікія фотакарэс-
пандэнты, каб яшчэ раз падкрэсліць: 
з Прэзідэнтам мелі зносіны юныя, але 
ўжо асобы.

Сярод удзельнікаў сустрэчы — лаў-
рэаты спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
па сацыяльнай падтрымцы адораных 
вучняў і студэнтаў, пераможцы рэспу-
бліканскіх і міжнародных прадметных 
алімпіяд, пераможцы і ўдзельнікі рэспу-
бліканскіх творчых конкурсаў. У нефар-

мальнай абстаноўцы з Прэзідэнтам яны 
мелі зносіны некалькі гадзін і ў пытан-
нях не саромеліся. 

Так, няпроста знайсці агульную 
мову з па-добраму амбіцыйнымі мала-
дымі людзьмі. Але адначасова — гэта 
вельмі непасрэдная і шчырая публіка. 
Такім устанавіўся і дух дыялогу, у якім 
суразмоўцы адказвалі адзін аднаму ад-

крытасцю на адкрытасць. Змястоўная і 
цёплая атрымалася размова, карысная 
і цікавая. І прайшла яна, гэта было ві-
давочна, на вялікае ўзаемнае задаваль-
ненне ўдзельнікаў.

Напэўна, ва ўсе часы старэйшае па-
каленне схільнае наракаць на малодшае. 
Маўляў, і пасіўнае яно, і недапытлівае, 
і апатычнае, і безыніцыятыўнае. І, на-
огул, мы былі не такімі. Вось апошні 
тэзіс — заўсёды ў кропку. Кожнае новае 
пакаленне адназначна адрозніваецца 
ад папярэдняга. Але будзем сумленныя 
— далёка не заўсёды ў горшы бок. Інакш 

прагрэс бы даўно спыніўся. А склада-
насць цяперашняга моманту ў тым, што 
школьнікі сёння ў выніку бурнага раз-
віцця тэхналогій, грамадскага жыцця 
проста каласальна рванулі наперад. 

Вось Прэзідэнт мае зносіны з дзе-
вяцікласнікам Данілам Елісеевым. 
Хлопец сам сканструяваў 3D-прынтар 
— па характарыстыках не горшы, чым 

у некаторых кампаній, якія вырабляюць 
такія ўстройствы на заказ. Толькі каш-
туюць яны ў іх 3-5 тысяч долараў, а 
Даніла ўклаўся ў 250. Цяпер працуе над 
новай, больш дасканалай мадэллю, якая 
будзе друкаваць вырабы з некалькіх 
матэрыялаў розных колераў. Падлетак 
ужо вызначыўся з мэтамі: стварыць 
серыйную вытворчасць 3D-прынтараў. 
Нават правёў першыя перагаворы з 
пастаўшчыкамі камплектуючых. Маг-
чыма, яшчэ не хапае бізнес-навыкаў, 
кіраўніцкага досведу. Інакш на пытанне 
Прэзідэнта пра тое, якая патрэбна пад-

“Моладзь. Погляд у будучыню” — адкрытая размова з вучнямі

 Якое яно — новае пакаленне нашых 
грамадзян? Юнацтву заўсёды 
ўласцівыя жаданне прыносіць карысць 
сваёй краіне, а таксама максімалізм, 
пошук адказаў на складаныя пытанні. 
Многія з іх прагучалі на сустрэчы
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новае пакаленне

трымка, не стушаваўся б. Але Аляксандр 
Лукашэнка распарадзіўся: узяць праект 
хлопца на кантроль і аказаць усю неаб-
ходную дапамогу. І няхай бы ён прыцяг-
нуў да работы як мага больш аднагодкаў. 
У такой справы — вялікая будучыня. 

А я слухаў і лавіў сябе на думцы, 
што мае равеснікі ў такім жа ўзросце 
адважваліся максімум на канструяванне 
радыёкіроўных мадэляў. Вось вам і роз-
ніца паміж пакаленнямі. Цяперашнія 
дзеці сапраўды не такія, як мы.

Ці яшчэ адзін дыялог. Дзяўчынка 
расказвае Прэзідэнту пра сацыяльны 
праект, калі гаварыць спрошчана, па 
выхаванні дарослых. Наіўна? Толькі з 
першага погляду. Аказваецца, маладых 
людзей турбуе вялікая колькасць разво-
даў у краіне. Яны перакананыя, што праз 
разумны дыялог з дарослымі могуць 
унесці сваю лепту ў справу захавання 
сем’яў. І гэта ўжо зусім не падобна да 
дзіцячай забавы. 

Якую тут можна зрабіць выснову? 
Нашы юныя грамадзяне імкнуцца быць 
на грэбені жыцця. Яны вельмі цікавяцца 
тэмамі, важнымі для краіны, грамадства, 
развіцця дзяржавы. Маюць свой погляд 

на праблемы і гатовыя прапаноўваць 
свае рэцэпты іх вырашэння. Ініцыятыў-
 на, без падштурхоўвання з боку дарос-
лых часам прыходзяць да такіх высноў, 
што не кожнаму старэйшаму прыйдуць 
у галаву. Пра гэта можна меркаваць і 
па тэмах, узнятых падчас зносін. І, што 
асабліва кінулася ў вочы, — здаровая 
напорыстасць аўдыторыі.

— Якімі якасцямі павінен вало-
даць лідар? — прагучала з залы.

Прэзідэнт разважае, што калі і ёсць 
прыродныя здольнасці, то без іх удаска-
налення, без пастаяннай працы над 
сабою, некаторых самаабмежаванняў да 
поспеху не прыйсці. А галоўнае, сумлен-
насць і прыстойнасць. 

— Якая сёння роля ведаў?
Парада Прэзідэнта — не губляць 

час. Прагрэс сёння імклівы. Які багаж 
ведаў паспеюць назапасіць школьнікі да 
пачатку новага дарослага жыцця, з тым 
і будуць яго пакараць. Жыццё паска-
раецца. Часу даганяць проста можа не 
аказацца.

— Якая з сустрэч, праведзеных у 
Палацы Незалежнасці, запомнілася 
больш за ўсё?

Трохі падумаўшы, Аляксандр Лу-
кашэнка сказаў пра самыя складаныя. 
З прадстаўнікамі Захаду, якія прыяз-
джалі ў Беларусь, поўныя негатыўных 
стэрэатыпаў. Змяніць іх меркаванне 
пра краіну было нялёгка, але, пабы-
ваўшы на нашай зямлі, пахадзіўшы 
па ёй, паглядзеўшы рэальнае жыццё, 
госці ад’язджалі другімі.

— А пра што марыў у дзяцінстве 
Прэзідэнт?

Аказваецца, аб прафесійнай фут-
больнай кар’еры. А яшчэ, ведаючы по-
быт вясковых людзей, марыў хоць неяк 
зрабіць яго лепшым хоць бы ў адной 
вёсцы...

Пытанні сыпаліся адно за другім. 
Падавалася, што дзеці нічуць не ста-
мляліся. Падзялюся галоўнай агульнай 
высновай. Усё-такі моцнае пакаленне 
сёння падрастае. Галоўнае — думаючае і 
мэтанакіраванае. Дзяўчынкі і хлопчыкі 
не глядзяць на жыццё з нейкага свайго 
замкнёнага маленькага свету. Яны паў-
навартасныя яго ўдзельнікі. Яны з разу-
меннем успрымаюць параду Прэзідэнта 
шукаць шчасця менавіта на сваёй зямлі.

Дзмітрый Крат

Б
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 У 
к а н ц ы  л і пе н я 
павінен пачаць 
работу канвеер 
нов аг а з ав ода 
“БелДжы” пад 
Барысавам. Гэта 
будзе першая ў 
краіне вытвор-
часць аўтамабі-

ляў поўнага цыкла — не “адвёртачная 
зборка”, а сур’ёзнае прадпрыемства, 
здольнае вырабляць дзясяткі тысяч 
легкавых аўтамашын у год. Як вы-
казаўся намеснік Прэм’ер-міністра 
Уладзімір Сямашка, падаецца, пра-
ект удаўся. Але ці шмат было такіх 
поспехаў з моманту здабыцця Бела-
руссю суверэнітэту ў 1991 годзе? І хто 
ўкладваўся ў праекты, якія стваралі-
ся ў нас у краіне? 

грошы атрымлівалі ўсе
Пасля распаду Савецкага Саюза 

Беларусь і яе суседзі сталі падсіл-
коўвацца замежнымі інвестыцыямі, 
і даволі актыўна, бо для заходніх 
кампаній адкрыліся новыя рынкі. Як 
у першыя гады пасля здабыцця неза-
лежнасці, так і да сучаснага моманту 
наша краіна атрымлівала прыкладна 
роўныя па маштабе ў параўнанні з 
Расіяй, Украінай, Польшчай, Літвой і 
Латвіяй фінансавыя ўліванні. Паводле 
дадзеных Міжнароднага валютнага 
фонду (МВФ), які карпатліва лічыць 
гэтыя лічбы, інвестыцыі ў эканомікі 

ўсіх шасці дзяржаў з 1992 па 
2016 год складалі ў сярэднім 
ад 20 працэнтаў да 40 
працэнтаў ВУП кожнай 
з гэтых краін. У нейкія 
гады патокі павялічва-
ліся, у нейкія падалі. На-
прыклад, для Беларусі 
пікам паступленняў 
сталі 1993-і і 1994-ы. 
Узровень інвестыцый 
дасягнуў 72 працэнтаў і 
53 працэнтаў адпавед-
на. Хоць, варта прызнаць, 
эканоміка тады перажы-
 вала фазу калапсу і ВУП у 
тыя гады ў нас быў не самы 
высокі. Тым не менш факт за-
стаецца фактам: нашы суседзі 
ў гэты ж час атрымлівалі не 
больш за 33 працэнты.

Аднак, як ні забаўна гэта гу-
чыць, у першыя гады незалежнасці 
неяк не асабліва ў нас звярталі ўвагу 
на прамыя замежныя інвестыцыі. 
Дадзеныя пра капіталы, якія 
паступілі, захоўваюцца ў ар-
хівах Нацыянальнага статы-
стычнага камітэта толькі за 
апошнія 15 гадоў — з 2002 
года. У Міністэрстве эка-
номікі ёсць больш раннія 
звесткі — пра арганізацыі 
з замежнымі капіталамі. Не 
зусім дакладная статыстыка, 
але тым не менш яна ёсць. 

куды прыходзіў 
інвестар 
Хто і колькі інвеставаў у развіццё беларускай 
прамысловасці за апошнія 25 гадоў

погляд праз гады
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погляд праз гады

Мяркуючы па ёй, на 1 студзеня 
1998 года ў нас было зарэгістравана 1,2 

тысячы юрасоб, у актывах якіх быў 
прадстаўлены замежны капітал. 
Паводле апошніх статыстычных 

дадзеных (на 1 студзеня 2016 
года), іх колькасць дарасла да 

6,8 тысячы. Гэта значыць за 
17 гадоў колькасць падоб-

ных суб’ектаў гаспада-
рання павялічылася ў 5,6 
раза. Праўда, гэтая лічба 
толькі на першы погляд 

падаецца вялікай — та-
кія прадпрыемствы ў 
нас складаюць толькі 

4,8 працэнта ад агуль-
най колькасці зарэгі-
страваных юрасоб. І 
прамысловых гігантаў 
сярод іх няма.

добрая спадчына
У адказе на наш запыт 

Міністэрства прамысловасці 
паведаміла: сёння ў яго сістэ-
му ўваходзіць больш за 220 
арганізацый, якія займаюцца 
машынабудаваннем, сельгас-

машынабудаваннем, 
с т а н к а б у д а -

в а н -

нем, металургіяй, оптыка-механіч-
най прамысловасцю, электронікай. 
“Усе гэтыя прадпрыемствы былі 
створаны яшчэ ў часы Савецкага 
Саюза і, можна сказаць, перайшлі 
да нас па спадчыне”, — афіцыйна 
пацвярджаюць у Мінпраме.

За 25 гадоў на гэтых заводах і 
прадпрыемствах правялі сур’ёзную 
мадэрнізацыю. Гэта датычылася не 
толькі тэхнічнага пераўзбраення, 
але і асваення новай прадукцыі. 

“На ўжо дзеючых прадпрыемствах 
былі створаны новыя вытворчыя 
напрамкі ў розных галінах прамы-
словасці, — тлумачаць спецыялісты 
Мінпрама. — Гэта вытворчасць га-
радскіх, прыгарадных і міжнарод-
ных аўтобусаў, збожжаўборачных 
камбайнаў, гусенічных і энерганасы-
чаных трактароў, бясшвовых гарача-

качаных труб, дызельных рухавікоў, 
бытавой тэхнікі і электронікі, зерне-
сушыльных комплексаў, мясанарых-
тоўчага абсталявання, самазвалаў 
грузападымальнасцю ад 130 да 450 
тон ды іншага”.

Але самае цікавае, што фінанса-
ванне праектаў ішло ў асноўным за 
кошт сродкаў саміх прадпрыемстваў і 
дзяржпадтрымкі. А для аптымізацыі 
намаганняў тых юрасоб, якія ўвахо-
дзяць у вытворчыя ланцужкі, сталі 

ствараць холдынгі. Сёння ў краіне 
існуе 16 такіх аб’яднанняў.

Топ-5 відаў эканамічнай дзейнасці  
па прамых замежных інвестыцыях

(доля ў агульным аб’ёме інвестыцый)

Будаўніцтва

Транспарт  
і сувязь

Гандаль

Аперацыі  
з нерухомасцю

Прамысловасць

Іншыя

42 %

41 %10 %
3 % 3,1 %

0,9 %
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погляд праз гады

куды пайшлі 
інвестыцыі?

Не, сёе-тое ў краіне стваралася, 
вядома, на замежныя інвестыцыі. Пры-
кладаў такіх даволі шмат. Успомнім 
хоць бы праект МАЗ-MAN з вытворча-
сцю грузавых аўтамабіляў, франталь-
ных пагрузчыкаў і снегабалотаходаў. 
На слыху ў многіх Heineken і Coca-Cola, 
“Хенкель-Баўтэхнік”. Не трэба забываць 
і пра швейцарскі завод Stadler Rail, які 
заснаваў у нас у краіне новую галіну — 
вытворчасць пасажырскіх электрацяг-
нікоў. Нават Прэзідэнт аднойчы сказаў, 
што гэты праект — класічны ўзор таго, 
як павінны выглядаць прамыя замеж-
ныя інвестыцыі ў дзеянні: прыйшоў 
інвестар — уклаў капіталы — зарабляе 
грошы і сабе, і краіне.

Але з агульнага аб’ёму прамых 
інвестыцый, якія за 15 гадоў атры-
мала наша маладая дзяржава (а гэта 
76 мільярдаў долараў), толькі кожны 
дзясяты долар ішоў у прамысловасць. 
Самыя вялікія ўліванні адчулі на сабе 
галіны транспарту і сувязі (больш за 
40 працэнтаў на кожную), а таксама 
рознічны гандаль. Гэта значыць сфе-
ры няхай і менш затратныя, але затое 
з больш хуткай аддачай.

Хоць цяпер ёсць некалькі перспек-
тыўных праектаў менавіта ў прамы-
словасці. Кітай актыўна ўкладваецца 
ў індустрыяльны парк “Вялікі камень” 
(напрыклад, у красавіку кампанія Zo-
omlion пачала будаўніцтва сумеснага 
беларуска-кітайскага завода па вы-
творчасці спецтэхнікі). Расія дапамагае 
мадэрнізаваць Мазырскі НПЗ. У Лю-
банскім раёне Вялікабрытанія і Кіпр 
удзельнічаюць ва ўзвядзенні горна-
абагачальнага комплексу магутнасцю 
ад 1,1 да 2 мільёнаў тон хларыду калію ў 
год — будоўля вядзецца на сыравіннай 
базе Нежынскага ўчастка Старобінска-
га радовішча калійных соляў. 

У той жа час адзін з самых 
маштабных інвестыцыйных 
праектаў быў рэалізаваны за 
кошт не заходніх, а ўсходніх 
крэдытаў — Еўразійскага 
банка развіцця (ЕАБР) і на-
шага Беларусбанка. Гаворка 
ідзе аб арганізацыі вытвор-
часці сартавога пракату на 
Беларускім металургічным 
заводзе. “Цяпер прадпрыем-
ства можа ажыццяўляць поў-
ную перапрацоўку літой нарых-

За 25 гадоў 
суверэнітэту 
наша краіна 
атрымала больш 

за 76 
мільярдаў долараў 
прамых замежных 
інвестыцый

тоўкі і блюма, што дазволіла перайсці 
на вытворчасць прадукцыі з высокай 
дабаўленай вартасцю. З увядзеннем у 
строй новага пракатнага стана сфар-
міраваны закончаны вытворчы цыкл”, 
— растлумачылі сутнасць мегапраекта 
ў Мінпраме.

Хто не шкадаваў 
фінансаў?

Цікава паглядзець на структуру 
тых самых 76 мільярдаў долараў 
прамых інвестыцый па краінах. 
Больш за палову ўкладанняў у нашу 
эканоміку (40 мільярдаў долараў) 
з 2002 па 2016 год нам дала Расія. 
Яшчэ 16 мільярдаў — Вялікабрыта-
нія. Амаль 6 мільярдаў — ЗША. Па 
чатыры — Швейцарыя і Кіпр.

Ту т яшчэ варта ўлічваць, што 
частка грошай, якая прыйшла праз 
той жа Кіпр, хутчэй за ўсё, таксама 
расійская. Бо гэтая дзяржава — вя-
домая афшорная зона, якая прыва-
блівае бізнесменаў нізкімі падатка-
мі і простымі ўмовамі працы. Гэта 
значыць можна зрабіць выснову: 
рэальныя заходнія капіталы мы за 
ўвесь гэты час бачылі вельмі рэдка. 
І, як мы ўжо высветлілі, яшчэ радзей 
гэтыя сродкі даходзілі да рэальнага 
сектара эканомікі — ішлі ўсё больш 
у гандаль ды ў паслугі. Прамысло-
васць паднімалася і мадэрнізавалася 
альбо за грошы дзяржавы, альбо за 
замежныя крэдыты. А крэдыт — гэта 
заўсёды горш, чым інвестыцыі. На-
огул, часцяком мы застаёмся адзін 
на адзін са сваімі індустрыяльнымі 
праблемамі.

Вось і МАЗ, магчыма, зноў будзем 
развіваць самастойна. Літаральна 
на днях намеснік Прэм’ер-міністра 
Уладзімір Сямашка заявіў, што ў 
развіццё завода плануецца ўкласці 
каля 500 мільёнаў долараў. “Цяпер 
мы вырашаем праблемы з крыніцамі 
фінансавання”, — ухіліста абазначыў 
віцэ-прэм’ер.

Так, мы ўвесь час працуем над 
прыцягненнем інвес тыцый. Мы 
хадайнічаем у краінах Шэнгенскай 
зоны, лётаем праз Атлантычны акіян. 
Але часцей за ўсё знаходзім грошы з 

іншага боку — або ў расійскіх ін-
вестараў, або ва ўласнай казне. 

Можна, вядома, успомніць 
яшчэ пра кітайскі вектар — 
там нам абяцаюць немалыя 
капіталы, але зноў жа на ўмо-
вах звязанага крэдытавання. 
Прасцей кажучы, нармаль-
ная работа прамысловасці 
— гэта толькі наш клопат, 
памножаны на сродкі нашых 

падаткаплацельшчыкаў.
Уладзіслаў Кулецкі

7,6 %

52,6 %

5,5 %
5,7 %

7 %
21,6 %

Топ-5 краін па прамых 
інвестыцыях

(доля  
ў агульным  

аб’ёме  
інвестыцый)

Расія

Вялікабрытанія

ЗША 

Кіпр

Швейцарыя

Іншыя
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сучасная эканоміка

сталасць  
малога  
бізнесу

Сёння гаворка ідзе пра выпрацоўку доўгатэрміновай стратэгіі 
інавацыйнага прадпрымальніцтва, якое ў цяперашні час з’яўляецца 
асноўнай крыніцай новых працоўных месцаў і гарантыяй высокіх тэмпаў 
росту як новай, так і традыцыйнай эканомікі. Задача выпрацоўкі такой 
стратэгіі складаная, але цалкам вырашальная.

Д
оля малога бізнесу ў эка-
номіцы краіны значная 
і складае каля 28 пра-
 цэнтаў, у недзяржаўным 
сектары занята звыш 1,2 
мільёна чалавек, прак-
тычна кожны чацвёрты-

пяты работнік. У большасці развітых 
краін гэтыя паказчыкі ў два разы 
вышэйшыя. Аднак трэба ўлічваць, 
што ў іх, асабліва ў ЗША, эканоміка 
вырастала на працягу амаль 200 гадоў 
менавіта з малых прадпрыемстваў. У 
нас жа, наадварот, усяго толькі 20 
гадоў эканоміка перабудоўваецца, па-
 чынаючы з прадпрыемстваў-гігантаў. 
І гэта вызначае многія нашы сучасныя 
праблемы і складанасці. Але аднача-
сова стварае і новыя магчымасці для 
хуткага абнаўлення прадпрыемстваў 
з выкарыстаннем іх вытворчага ды 
інтэлектуальнага патэнцыялу.

Малы інавацыйны бізнес не можа 
расці і мацнець, калі побач не разві-
ваецца вялікая высокатэхналагічная 
прамысловасць. Прыклады беларускіх 
высокатэхналагічных прадпрыемстваў 
паказваюць, што ўсе яны, за выклю-
чэннем “віртуальных”, выраслі на базе 
дзяржаўных прадпрыемстваў і НДІ. 

Для краін з устойлівым развіццём 
(Германія, Данія, Францыя) харак-
тэрныя наступныя суадносіны: ма-
лых прадпрыемстваў — 70 працэн-
таў, сярэдніх — 22 працэнты, буйных 
— 8 працэнтаў, што дае магчымасць 
уключыць максімум грамадзян у 
актыўнае эканамічнае жыццё і за-
бяспечыць устойлівасць эканомікі. 
Такая ж карціна і ў Азіі, дзе створаны 
навукова-вытворчыя кластары, у якіх 
дзясяткі сярэдніх ды сотні і тысячы 
малых прадпрыемстваў працуюць на 
прынцыпах кааперацыі і ўзаемада-
паўнення. Выйграюць усе, таму што 
большую частку намаганняў трацяць 
на давядзенне да дасканаласці тэхна-
логій і вытворчасцяў, а не на канку-
рэнтную барацьбу за выжыванне.

У нашых умовах падмуркам для 
стварэння беларускіх кластараў 
з’яўляюцца вялікія прадпрыемствы, 
акадэмічныя і галіновыя НДІ, вы-
шэйшыя і сярэднія навучальныя 
ўстановы. Поспех Парку высокіх 
тэхналогій шмат у чым тлумачыцца 
не толькі магутнай дзяржаўнай пад-
трымкай, але і тым, што ІТ-кампаніі 
пачалі канкурыраваць за таленаві-
тых студэнтаў, ствараючы ў вядучых 

універсітэтах свае лабараторыі і цэн-
тры. У рэальным сектары гэта зрабіць 
складаней і спатрэбіцца больш сіл і 
часу, але рухацца ў гэтым напрамку 
трэба паскоранымі тэмпамі.

У якасці ключавога механізма 
мэтазгодна стварыць у ВНУ шэраг 
нацыянальных цэнтраў перавагі 
(цэнтраў ведаў) па відах дзейнасці, 
у якіх Беларусь мае бясспрэчныя 
дасягненні, аб’яднаўшы іх з дзейнас-
цю буйных прадпрыемстваў у мэтах 
укаранення інавацый і адначасовай 
падрыхтоўкі кадраў. Тым больш што 
будучыня ўніверсітэтаў многім экс-
пертам бачыцца як кластар высока-
тэхналагічных кампаній з высокаін-
тэлектуальнымі паслугамі.

Аснову эканомікі будучыні скла-
дае чалавечы капітал, таму галоўным 
сёння з’яўляецца ўтрыманне высока-
 кваліфікаваных спецыялістаў на сваёй 
тэрыторыі, асабліва для перспектыў-
ных тэхналогій і вытворчасцяў, якія 
мы можам самі пацягнуць. Без гэтага 
немагчымы рост узроўню і якасці 
жыцця, бо адно працоўнае месца ў вы-
сокатэхналагічнай сферы ствараюць 
4-5 працоўных месцаў у сумежных 
вытворчасцях і ў сферы побыту.

Барыс Паньшын, прафесар  
эканамічнага факультэта БДУ 
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складнікі поспеХу

час збіраць  
камень
Стаўкі зроблены: ці дапамогуць 
новыя льготы для 
рэзідэнтаў прыцягнуць 
у індустрыяльны парк 
высокатэхналагічныя 
кампаніі
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 К
і т а йска-Беларуск і 
індустрыяльны парк 
“ В я л і к і  к а м е н ь ” 
называюць жамчу-
 жынай эканамічнага 
п о я с а  Ш а ў к о в а г а 
шляху. Нягледзячы 
на вялікія  на дзеі , 

якія на яго ўскладалі, бізнес ісці туды 
не спяшаўся, а замежныя інвестыцыі 
ракой не цяклі. Прычына была ба-
нальнай: недастаткова прывабныя 
ўмовы для рэзідэнтаў. І вось уступіў 
у сілу Указ № 166, які не проста пра-
даставіць новыя льготы для ўдзель-
нікаў, але і зробіць прававы рэжым 
парка аб’ектыўна самым лепшым не 
толькі ў краіне, але і ва ўсім ЕАЭС.

У кіраўніцтве “Вялікага каменя” 
не хаваюць: указа чакалі даўно, ра-
бота над ім ішла амаль два гады, а 
пасля ўступлення ў сілу варта чакаць 
прытоку новых інвестыцый. 

Такім чынам, што ж рэвалюцый-
нага ў гэтым дакуменце? У Міні-
стэрстве эканомікі пералічваюць па 
пунктах самыя прагрэсіўныя нава-
цыі: паляпшэнне ўмоў правядзення 
праверак у дачыненні рэзідэнтаў ды 
інвестараў, павышэнне даступнасці 
рэзідэнцтва, шматлікія падатковыя 
і мытныя льготы, паніжэнне кошту 
энерганосьбітаў, свабоднае цэнаўт-
 варэнне, функцыянаванне бондавай 
зоны, бязвізавы ўезд, “стабілізацый-
ная” агаворка на 10 гадоў і многае 
іншае. Першы намеснік генеральнага 
дырэктара СЗАТ “Кампанія па раз-
віцці індустрыяльнага парка” Кірыл 
Карацееў асабліва вылучыў увядзен-
не прынцыпу “адной станцыі”, які 
істотна паскорыць работу кампаній, 
што працуюць у парку. Такі фармат 
работы паспяхова зарэкамендаваў 
сябе ў Кітаі і Сінгапуры, а з гэтага 
часу будзе дзейнічаць і ў нас. Яго 
істотнае адрозненне ад прынцыпу 
“аднаго акна” ў тым, што прадстаўні-
кі органаў дзяржкіравання самі пры-
едуць у “Вялікі камень” і выканаюць 
на месцы ўсе неабходныя працэдуры. 
Інвестару пры гэтым турбавацца аб 
колькасці працэдур і ўзгадненняў не 
варта. 

Што датычыцца змен умоў рэ-
зідэнцтва, то тут таксама нямала 
новаўвядзенняў. Перш за ўсё, быў 
пашыраны пералік відаў дзейнасці. 
Да іх далучыліся інфарматыка, фар-
мацэўтыка, электронная камерцыя, 

дзейнасць, звязаная з захоўваннем 
і апрацоўкай вялікіх аб’ёмаў дадзе-
ных, сацыяльна-культурная дзей-
насць. Акрамя гэтага, зніжаны парог 
уваходжання ў парк: першапачат-
кова аб’ём укладзеных інвестыцый 
агаворваўся ў памеры 5 мільёнаў 
долараў, цяпер гэты паказчык знізілі 
да 500 тысяч долараў. Такая мера, 
як чакаюць у адміністрацыі парка, 
дасць магчымасць прыцягнуць сюды 
не толькі буйны, але яшчэ і сярэдні 
і нават малы бізнес. Для рэзідэн-
таў парка таксама прадугледжаны 
мытныя льготы, паніжэнне цэн на 
энерганосьбіты, бязвізавы рэжым да 
180 дзён для тых, хто зацікаўлены ў 
інвеставанні. Істотнай зменай стала 
ўвядзенне так званай “дзядулевай 
агаворкі” — гэта прынцып абароны 
інвестара ад змены заканадаўства ў 
горшы бок на ўвесь тэрмін рэаліза-
цыі інвестпраекта. 

Вялікімі “плюшкамі” для інве-
стара стануць падатковыя і мытныя 
льготы: вызваленне ад увазнога ПДВ, 
падаткаў на прыбытак, на нерухомую 
маёмасць, зямельнага падатку. Акра-
мя гэтага, кампаніі ў парку змогуць 
карыстацца мытнымі прэферэнцыя-
мі “бондавай зоны”. Такую прапано-
ву ўнёс кітайскі бок, і яна прынята. 
Указам таксама прадугледжана, што 
Нацыянальны аэрапорт “Мінск” 
уключаны ў межы індустрыяльнага 
парка “Вялікі камень”. 

Рэзюмуючы ўсе гэтыя льготы і 
прэферэнцыі, хочацца вось на што 
звярнуць увагу: беларускія і кітай-
скія эксперты, якія працавалі над 
дакументам, вывучалі на месцы леп-
шыя практыкі і досвед работы інду-
стрыяльных паркаў у Кітаі і шэрагу 
краін Азіі і Еўропы. Прааналізавалі 
таксама і няўдалыя праекты, якія не 
выстралілі. У выніку ўзялі ўсё самае 
лепшае, што можна імплементаваць 
у наша заканадаўства. Аднак не 
варта цяпер думаць, што заўтра тут 
выстраіцца чарга з інвестараў. Трэба 
разумець: попыт на індустрыяльны 
парк не эластычны, ён не вырасце 
прапарцыйна адмене якіх-небудзь 
нормаў. Барацьбу за інвестыцыі трэ-
ба працягваць, а не сядзець склаўшы 
рукі. Але што не можа не радаваць 
— у нас з’явіўся істотны козыр, які 
дапаможа выйграць у канкурэнтнай 
схватцы з іншымі льготнымі зонамі. 

Паліна Канога

З ветрыкам  
па Шаўковым 
шляху

З кітайскага Шэньчжэня ў Беларусь 
ужо ходзяць цягнікі. Праўда 
пакуль кантэйнерныя

Новы маршру т пралягае па 
тэрыторыі чатырох дзяржаў, 

уключаючы Расію і Казахстан. Ён 
стаў бачным увасабленнем рэа-
лізацыі ініцыятывы “Адзін пояс і 
адзін шлях”. Станцыя прызначэн-
ня для саставу — Калядзічы, якія, 
такім чынам, становяцца часткай 
мультымадальнага лагістычнага 
хаба. Менавіта тут пад Мінскам 
працуе сухапутны порт, які пры-
мае грузы з розных краін, цяпер 
усё часцей і з КНР. 

Па маршруце Вялікага Шаўко-
вага шляху раней ужо дастаўляў-
ся груз з Кітая ў індустрыяльны 
парк “Вялікі камень”. Але гэта 
быў разавы рэйс, арганізаваны, 
так сказаць, па спецзаказе для 
пастаўкі будаўнічых матэрыялаў, 
прызначаных для ўзвядзення ад-
міністрацыйных і бізнес-цэнтраў, 
а таксама складскіх памяшканняў 
індустрыяльнага парка. Цяпер жа 
адпраўленне цягніка China Railway 
Express па маршруце Шэньчжэнь 
— Мінск (Калядзічы) разглядаец-
ца як праект стратэгічны.

І вось першы кантэйнерны 
цягнік з Шэньчжэня, які адкрывае 
новыя магчымасці буйнога інфра-
структурнага праекта, звяжа Азію 
ды Еўропу.



33Беларусь.BelaruS
чэрвень   2017



прастора для інавацый

людзі і тэхналогіі 
рухаюць аграпрамам 
Больш за пяцьсот кампаній з усяго свету дэманстравалі 
найноўшую сельгастэхніку і апошнія распрацоўкі ў сферы АПК 
на міжнароднай сельскагаспадарчай выставе “Белагра”

 П
а д ч а с  а д к р ы ц ц я 
“Белагра” Прэм’ер-
м і н і с т р  А н д р э й 
Кабякоў не хаваў 
гонару за дасягненні 
ў галіне:

— Мы ўваходзім 
у пяцёрку буйней-

шых краін — экспарцёраў малочнай 
прадукцыі. Каб займаць гэтае важнае 
месца ў сусветнай вытворчасці, яго 
падтрымліваць і ўзмацняць свае пазі-
цыі, неабходна ўвесь час працаваць над 
сабой, знаходзіцца на вастрыі, на пера-
давых рубяжах навукі, заўсёды адпавя-
даць канкурэнцыі, якую прапануюць 
партнёры на рынках як унутры, так і 
за межамі краіны. Таму сёння для нас 
важна паказаць навінкі, убачыць пра-
дукцыю партнёраў, сяброў, сапернікаў 
па бізнесе і зрабіць правільныя высно-
вы для далейшага супрацоўніцтва. 

У сваю чаргу Міністр сельскай 
гаспадаркі і харчавання Леанід Заяц у 
гутарцы з журналістамі спыніўся на 
эфектыўнасці аграрнага сектара. І для 
прыкладу назваў некалькі лічбаў. Так, у 
2011-2015 гадах з бюджэту на падтрым-
ку АПК накіравалі 8,3 мільярда долараў. 
У той жа час валютная выручка ад рэ-
алізацыі сельгаспрадукцыі склала 25 
мільярдаў долараў. “Укладзеныя грошы 
працуюць на дзяржаву”, — падагульніў 
Міністр і заклікаў аграрнікаў рацыя-
нальна выкарыстоўваць кожны рубель. 

Чым здзівілі гасцей нашы экспа-
ненты? Ідзём да машынабудаўнікоў, 
якія выстраілі сваю тэхніку на велізар-
най пляцоўцы пад адкрытым небам. 
Вось свой першы трактар прадставіў 
“Амкадор”. Распрацоўка з нуля заняла 
амаль паўгода, успамінае начальнік 
канструктарскага бюро трактароў з 
шарнірнасучлененай рамай ААТ “Ам-
кадор — кіруючая кампанія холдынга” 
Сяргей Юзэфовіч. Адрозненне гэтага 
трактара ад варыянтаў МТЗ крыецца 
ў назве бюро “Амкадора”: 

— Ён складаецца з дзвюх паўрам, 
якія накладваюцца адна на адну ў гары-
зантальнай і вертыкальнай плоскасці 
на 42 і 13 градусаў адпаведна. Што гэта 
дае? За кошт канструкцыі яму значна 
лягчэй выехаць з вязкіх месцаў, а кіра-
ванне камфортнае, як аўтамабілем. Па 
сутнасці, у нас будзе свая ніша, у якой 
знаходзяцца, напрыклад, піцерскія 
трактары. Будзем імкнуцца ўклініцца 
на суседскі рынак. 

Новы трактар пакуль праходзіць 
выпрабаванні ў аграгаспадарцы “Ам-
кадора” ў Шклове. Да канца года пла-
нуецца выпусціць яшчэ два доследныя 
ўзоры з больш магутнымі рухавікамі. 
Серыйная ж вытворчасць вызначана 
на 2019 год. 

А што перапрацоўшчыкі? Белкаап-
саюз гэтым разам упершыню паказаў 
жывых скандынаўскіх норак. Каля 90 
працэнтаў пушніны ў краіне выпра-

цоўваецца менавіта ў зверагадоўчай 
гаспадарцы Белкаапсаюза. А гатовую 
прадукцыю размясцілі на стэндзе Бел-
каапсаюза. Займае ён больш за 60 “ква-
дратаў”. На пляцоўцы прадстаўлена 
некалькі вядучых галін Белкаапсаюза, 
у тым ліку прамысловая і грамадска-
га харчавання. Намеснік начальніка 
ўпраўлення прамысловасці, якасці і 
стандартызацыі Белкаапсаюза Тацця-
на Касякова дэманструе навінкі: 

— Вось хлеб з салам, цыбуляй і 
часнаком, усяго ў масе 10 працэнтаў 
названых дабавак. Прадаецца ён у 
нашых фірменных магазінах, у Мінску, 
напрыклад, у сеткавым “Родным куце” 
на праспекце Пераможцаў. Там жа 
можна знайсці хлеб з дабаўленнем аў-
сяных камячкоў, пшанічнага вотруб’я, 
семені лёну, з фруктовымі дабаўкамі 
— курагой і чарнаслівам. Мы імкнёмся 
да таго, каб наша прадукцыя была на-
туральнай і карыснай. Дарэчы, у Бел-
каапсаюзе працуе 66 хлебазаводаў па 
краіне, разам яны выпускаюць больш 
за тысячу найменняў хлеба. Пякарная і 
кандытарская вытворчасць у валавым 
аб’ёме прамысловай прадукцыі галіны 
займае больш за 35 працэнтаў. 

Тут былі прадстаўлены безалка-
гольныя напоі 12 прадпрыемстваў Бел-
каапсаюза, мінеральныя воды. Яшчэ 
адна навінка: прэзентацыя варыянта 
беларускай кухні хуткага харчавання 
— пельменнай “Лепiм самi”. Старшыня 
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праўлення Белкаапсаюза Валерый Іва-
ноў расказаў, што кафэ ў райцэнтрах 
маюць намер перапрафіляваць, зра-
біць у іх стыльны інтэр’ер, каб пры-
цягнуць моладзь і сем’і з дзецьмі. У іх 
плануецца адкрываць пельменныя, дзе 
стравы з рознымі начынкамі і нават 
розных колераў будуць гатавацца на-
відавоку ў гасцей. Пазней асартымент 
дапоўняць піцы і смажні. Першае кафэ 
ўжо працуе ў Сянно. Такія ж установы 
кааператары паспрабуюць прадставіць 
да канца года ў кожнай вобласці. 

Адным словам, у гэтыя дні гасцей 
чакала насычаная дзелавая праграма 
Беларускага аграпрамысловага тыдня. 
Прыязджайце, глядзіце, дзівіцеся! 
Многія пераканаліся ў гэтым асабіста.

Сучасныя сельскагаспадарчыя 
машыны, тэхналагічныя ноу-хау, жы-
вёлы-рэкардсмены, харчовыя навінкі, 
высокаўраджайныя гатункі раслін 
— усё гэта можна было ўбачыць на 
вялікай дэманстрацыйнай пляцоўцы 
пад Мінскам. А яшчэ паглыбіць пра-
фесійныя веды, пераняць новы досвед, 
заключыць выгадныя кантракты. Пяць 
чэрвеньскіх дзён традыцыйна прайшлі 
пад знакам Беларускага аграпрамысло-
вага тыдня і міжнароднай спецыяліза-
ванай выставы “Белагра”, якая ў 27-ы 
раз збірала ўдзельнікаў і гасцей. 

8 тысяч квадратных метраў экспазі-
цыі пад дахам і 42 тысячы “квадратаў” 
пад адкрытым небам на тэрыторыі ган-

длёва-лагістычнага цэнтра “Глобус” у 
аграгарадку Шчамысліца ўмясцілі ўсё 
самае перадавое ў галіне сельскай гас-
падаркі ад нашых і замежных кампаній. 
На выставу прыбыла 21 афіцыйная за-
межная дэлегацыя. Колькасць удзель-
нікаў — рэкордная: 507 кампаній з 25 
дзяржаў. Геаграфія самая шырокая: ад 
Германіі да Аўстраліі. І гэта заканамер-
на. Амаль за тры дзесяцігоддзі свайго 
існавання форум заслужыў аўтарытэт 
і прызнанне як унутры краіны, так і за 
яе межамі. Беларусь, якая пазіцыянуе 
сябе на сусветным полі як дзяржава 
з высокаразвітым АПК, паказвае 
ўпэўненую дынаміку развіцця галіны. 
Першы намеснік Міністра сельскай 
гаспадаркі і харчавання Леанід Мары-
ніч падмацоўвае гэта лічбамі:

— Экспарт прадукцыі летась пе-
равысіў 5 мільярдаў долараў. Сяляне 
сабралі высокі ўраджай збожжа — з 
улікам кукурузы больш за 9 мільёнаў 
тон. Ёсць поспехі ў жывёлагадоўлі: сё-
лета стаіць задача атрымаць ад кожнай 
каровы па 6 тысяч кілаграмаў малака.

За такой арыфметыкай — напру-
жаная фізічная ды інтэлектуальная 
праца дзясяткаў тысяч работнікаў 
сельскагаспадарчай галіны, перс-
пектывы якой у інавацыях. Высока-
прадукцыйная тэхніка і перадавыя 
тэхналогіі — добрая дапамога і спосаб 
пераадолення няпростых праблем 
зоны рызыкоўнага земляробства. 

Невыпадкова, як і ў папярэднія гады, 
салідныя экспазіцыі на “Белагра” 
прадставяць навукова-практычныя 
цэнтры Нацыянальнай акадэміі навук. 
Ёсць чым здзіўляць прадпрыемствам 
сельгасмашынабудавання.

Акрамя новай аб’яднанай пляцоўкі 
і рэкорднай колькасці ўдзельнікаў, у 
цяперашняй “Белагра” былі і іншыя 
асаблівасці. Напрыклад, папулярны 
конкурс земляробаў, які праводзіцца 
пад эгідай выставы больш за 5 гадоў, 
сёлета стаў міжнародным. Нараўне з 
нашымі камандамі ў ім паўдзельнічалі 
прадстаўнікі Расіі і Казахстана.

Упершыню з аўкцыёну лепшыя 
племянныя гаспадаркі краіны прада-
валі жывёл — кароў, свінняў, коз. Гэта 
было не толькі займальным відовіш-
чам, але і напэўна выгадным экана-
мічным мерапрыемствам. Аўкцыён 
дазволіў вызначыць рэальную цану 
племянных жывёл і дасць магчымасць 
гаспадаркам зарабіць.

Яшчэ адно новаўвядзенне — бела-
руска-афрыканскі форум, арганізаваны 
па ініцыятыве МЗС. З афрыканскіх дзя-
ржаў прыбыло каля 90 чалавек. Тэмамі 
для абмеркавання стануць пытанні раз-
віцця АПК і ўзаемнае супрацоўніцтва. 
Гасцям паказалі сельскагаспадарчыя 
і перапрацоўчыя прадпрыемствы. На 
думку Леаніда Марыніча, форум пасад-
зейнічае не толькі ўмацаванню ўзаем-
нага партнёрства, але і папулярызацыі 
беларускай прадукцыі і прапаганды 
яе на рынку афрыканскіх дзяржаў, па-
 шырэнню яе наменклатуры.

Аляксей Фядосаў
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Год навукіГод навукіГод навукі

чыстыя,  
экалагічныя...
Беларускія навукоўцы распрацавалі “здаровыя ўгнаенні”  
для сельскай гаспадаркі. Бяспечныя і экалагічныя біяпрэпараты 
стымулююць рост раслін і павышаюць ураджайнасць больш  
як на 20 працэнтаў. Эфектыўна змагаюцца з захворваннямі, 
паляпшаюць якасць глебы. Пры гэтым зусім не ўтрымліваюць 
хіміі. Угнаенні дзейнічаюць без тэрміну чакання: іх можна 
прымяніць і ў той жа дзень збіраць ураджай. Наш карэспандэнт 
падрабязней азнаёмілася з новымі распрацоўкамі навукоўцаў. 

з “хіміяй” адны 
праблемы

Паводле дадзеных Харчовай і 
сельскагаспадарчай арганізацыі 
ААН, штогадовыя сусветныя страты 
ўраджаю ад шкоднікаў і хвароб ра-
слін складаюць 30 працэнтаў і больш. 
Урон дасягае 75 мільярдаў долараў 
— лічба вялікая. Каб пазбегнуць або 
мінімізаваць страты, прымяняюць 
ядахімікаты. 

Частка пестыцыдаў трапляе ў 
прэснаводныя вадаёмы — да трэці 
выпадкаў гібелі рыбы ў рэках і азё-
рах адбываецца менавіта з-за гэтага. 
Хімічныя ўгнаенні назапашваюцца ў 
зямлі, трапляюць у глебавыя воды і 
пераносяцца з імі на іншыя тэрыто-
рыі — пакутуюць насякомыя, птуш-
кі, жывёлы. І, вядома, людзі: штогод 
у свеце САЗ рэгіструе да паўмільёна 
выпадкаў атручвання пестыцыдамі. 

— На кану стаіць вельмі шмат. І 
наша якасць жыцця, і здароўе ўсяго 
жывога на планеце. Ва ўсім свеце 
сталі вельмі адказна падыходзіць 
да прымянення хіміі  ў сельскай 
гаспадарцы. А многія і зусім ад яе 
адмаўляюцца, — пра альтэрнатыўны 
бяспечны спосаб павысіць ураджай-

насць расказвае кандыдат навук Іры-
на Фяклістава. 

Загадчык навукова-даследчай 
лабараторыі малекулярнай генетыкі і 
біятэхналогіі біялагічнага факультэта 
БДУ круціць у руках невялікія прабіркі 
— біялагічныя прэпараты, у якіх ёсць 
маса пераваг:

— Можна атрымліваць добры 
ўраджай і не турбавацца пра ўласнае 
здароўе. Нашы распрацоўкі нетак-
січныя. У адрозненне ад хіміі, яны не 
прыводзяць да ўзнікнення мутацый, 
дабраякасных альбо злаякасных но-
ваўтварэнняў.

у гэтым і фішка
Бактэрыі, якія ўваходзяць у склад 

інавацыйных біясродкаў, таксама 
сінтэзуюць вялікую колькасць фіта-
гармонаў і вітамінаў. Да таго ж жывыя 
мікраарганізмы здольныя фіксаваць 
атмасферны азот — яго доля можа 
дасягаць 60 працэнтаў, часам і 90. Для 
атрымання добрага ўраджаю важнае і 
засваенне фосфару. 

— Да 75 працэнтаў усіх злучэнняў 
фосфару ў глебе цяжкараствараль-
ныя, і для раслін яны недаступныя, 
— працягвае Ірына Фяклістава. — А 
мікробныя прэпараты робяць фосфар 

даступным. Так сельскагаспадарчыя 
культуры хутчэй растуць, павышаецца 
іх ураджайнасць. 

Фішка сучасных угнаенняў — бяс-
пека і адсутнасць тэрміну чакання. 
Гэта значыць з раніцы можна апра-
цаваць расліны, а ўвечары пры неаб-
ходнасці збіраць ураджай. Ёсць яшчэ 
адзін немалаважны бонус: шкодныя 
арганізмы, патагены, не адаптуюцца 
і не прывыкаюць да прэпаратаў, як 
у выпадку з хіміяй. Да таго ж, наза-
пашванне карысных мікраарганізмаў 
аздараўляе глебу.

— Бактэрыі паспяхова падаў-
ляюць развіццё цэлага шэрага фіта-
патагенных грыбоў і бактэрый, якія 
распаўсюджаны на тэрыторыі краі-
ны, — навуковец дэманструе вынікі 
выпрабаванняў. — Яны паражаюць у 
асноўным расліны закрытага грунту 
— цяплічныя. Істотную шкоду таксама 
наносяць збожжавым культурам. А з 
біяпрэпаратамі можна атрымаць пры-
баўку ўраджаю да 20 працэнтаў. 

усё якасна
Лабараторыя малекулярнай гене-

тыкі і біятэхналогіі ўжо больш за 20 
гадоў распрацоўвае лінейку ўнікаль-
ных біясродкаў. Прэпараты “Бакта-
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Год навукіГод навукіГод навукі

ген”, “Аўрын”, “Гулівер”, да прыкладу, 
абараняюць культуры ад хвароб. 
“Стымул” да таго ж актывуе іх рост і 
развіццё, павышае якасць прадукцыі, 
ураджайнасць і імунітэт раслін. Ірына 
Фяклістава дадае:

— Акрамя цяплічных культур, 
прэпарат зарэгістраваны і для лёну-
даўгунцу. Ён паляпшае якасць вала-
кна, павышае працэнт ураджайнасці 
насення. 

Асобна стаіць “Жыцень” — сродак 
павышае якасць глебы, аздараўляе яе, 
падрыхтоўвае да пасеваў. Гэта першае 
ў краіне мікрабіялагічнае ўгнаенне, 
якое паскарае тэмпы гніення ржышча і 
саломы. Выдатная альтэрнатыва азот-
наму ўгнаенню — дазваляе атрымаць 
карысны для здароўя і бяспечны для 
прыроды ўраджай. 

— У нас як звычайна бывае? Восен-
ню, пасля ўборкі ўраджаю, пажніўныя 
рэшткі апырскваюць хіміяй, затым палі 
заворваюць. Біялагічныя ўгнаенні мо-
гуць справіцца з гэтым не горш. Да таго 
ж абыдзецца працэдура танней, — біё-
лаг упэўнена, што нам лепш адыходзіць 
ад выкарыстання хімічных угнаенняў, 
аддаючы перавагу арганічным.

Бо сапраўды многія дагэтуль лі-
чаць, што сучасныя мікробныя прэ-

параты не даюць відавочнага і хуткага 
выніку. Гэта не так. Ва ўсім свеце ўжо 
даўно зразумелі: выкарыстанне хіміі 
ні да чаго добрага не прыводзіць. Так 
з году ў год усё больш стрымліваец-
ца прадукцыйнасць культур, спу-
сташаеццца натуральны патэнцыял 
урадлівасці глеб, пагаршаецца экааб-
станоўка, зніжаецца якасць прадук-
цыі. Канцэпцыя развіцця сельскай 
гаспадаркі паступова, але дакладна 
змяняецца: усё больш арыентавана 
на выкарыстанне магчымасцяў агра-
экасістэм і мінімізацыю прымянення 
хімічных сродкаў.

навошта губіць 
прыроду?

Сямімільныя крокі да арганічнага 
земляробства робіць і наша краіна. 
Так, біясродкі ўжо выпускаюцца на 
двух буйных заводах — сумарны 
аб’ём вытворчасці нашых прэпаратаў 
у год перавышае 12, а часам і 15 тон. 
Сёння кожны чалавек, ці то ўладаль-
нік буйной фермы, ці то звычайны 
дачнік, мае магчымасць аздаравіць 
свой агарод і атрымаць чыстыя пра-
дукты. Біяпрэпараты маюць чацвёр-
тую ступень небяспекі (няшкодныя 
рэчывы), гэта значыць іх баяцца цал-

кам не трэба. Пралілі на рукі — про-
ста змылі вадой. 

Дык чаму мы працягваем атруч-
ваць сябе і прыроду? Пытанне рыта-
рычнае, бо многія часта з недаверам 
і скептыцызмам адносяцца да навін. 
Але працэс усё-такі пайшоў. Цяпер усё 
больш пакупнікоў гатовыя нават пера-
плаціць, але пакласці ў кошык бяспеч-
ную прадукцыю. Мы ёсць тое, што мы 
ядзім — гэтым правілам і кіруюцца. 
Адно але — экалагічна чыстых тавараў 
на нашых прылаўках вельмі мала. 
Часцей яны завозяцца з іншых краін, 
дзе існуюць нацыянальныя праграмы, 
накіраваныя на паніжэнне колькасці 
ўжывальнай хіміі. 

— Гаспадаркі, якія сябруюць з 
экалогіяй, там атрымліваюць спецы-
яльную датацыю — для вытворчасці 
прадукцыі, атрымання сертыфіката 
якасці, папулярызацыі тавара. У нас 
пакуль адсутнічае заканадаўства па 
арганічным земляробстве. Дзяржава 
добра падтрымала нашых навукоўцаў 
у галіне прамысловых біятэхналогій. 
Магчыма, з увядзеннем абавязковай 
сертыфікацыі экапрадукцыі мы змаглі 
б пажынаць плады поспеху, — глядзіць 
у будучыню біёлаг.

Юлія Папко

ірына ФяКлісТава: 

Кожны чалавек, ці то ўладальнік буйной 
фермы, ці то звычайны дачнік,  
мае магчымасць аздаравіць свой агарод  
і атрымаць чыстыя прадукты.  
Без усялякай “хіміі” 

Прэпараты паспяхова падаўляюць 
развіццё цэлага шэрага 
фітапатагенных грыбоў і бактэрый, 
якія распаўсюджаны  
на тэрыторыі краіны
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віртуальны досвед

усё пра 
здароўе

Міністэрства аховы здароўя запусціла  
Нацыянальны інтэрнэт-партал пра здаровы лад жыцця 

 Р
аспрацоўшчыкі сцвяр-
джаюць: па маштабнас-
ці яму няма роўных як 
мінімум у СНД. І ён у 
нас першы, нацэлены 
не толькі на медыцыну 
ці медыцынскі турызм 
— на ўсё насельніцтва, 

ад 18 да 60+, з самымі рознымі запа-
трабаваннямі. Ідэя належыць намес-
ніку Прэм’ер-міністра Васілю Жарко. 
А ўвасабляла яе ў жыццё мноства 
высакакласных спецыялістаў, часта 
на грамадскіх пачатках. І вось вы ўжо 
можаце зайсці па спасылцы www.24h-
ealth.by. Там няма забароненых тэм, 
але будуць усе адказы на пытанні пра 
галоўнае — пра здароўе. 

Міністр аховы здароўя Валерый Ма-
лашка прызнае: пры тым, што поспехі 
нашай медыцыны за апошні час віда-
вочныя — мы навучыліся перасадж-
 ваць комплекс “сэрца-лёгкае”, прадухі-
ляць заражэнне ВІЧ-інфекцыяй плода 
ад маці, паднялі нараджальнасць, зні-
зілі смяротнасць, — пра-

блема неінфекцыйных захворванняў 
стаіць востра:

— Яны даюць 86 працэнтаў 
смяротнасці. А ранейшыя 
метады прапаганды здаро-
вага ладу жыцця не заўсё-
ды дасягаюць мэты. Бо, 
згодна з апошнімі да-
следаваннямі, больш 
як палова насельніц-
тв а мае  з а лішнюю 
вагу, каля 30 працэнтаў 
кураць, у 13 працэнтаў 
недастатковая фізіч-
ная актыўнасць, 8,5 
працэнта наогул не зай-
маюцца спортам... Гэта 
значыць па-ранейшаму 
вельмі распаўсюджаныя 
так званыя фактары 
рызыкі. Але ў 
н а ш  ч а с 
нельга 

чакаць, пакуль пацыент прыйдзе 
да доктара ці доктар да пацы-

ента. Тут патрэбныя новыя 
падыходы, арыентацыя 
на інавацыі, перш за ўсё 
ў інфармацыйнай сферы. 
Таму мы змянілі стратэ-
гічны курс, улічваючы, 

што больш за 5 мільёнаў 
насельніцтва краіны 

ад 15 да 74 гадоў 
рэгулярна навед-
ваюць інтэрнэт-
р э с у р сы.  Та к , 
ёсць шмат меды-
 цынскіх сайтаў, у 

тым ліку ў нашых 
суседзяў, але яны не 

нясуць такіх 
а б а -
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новыя магчымасці

гульняючых ведаў, як наш партал 
“Здаровыя людзі”. 

Жыццё змянілася крута, лічыць і 
кіраўнік праекта кандыдат медыцын-
скіх навук Вольга Святліцкая. Навацыі, 
закліканыя зрабіць свет зручнейшым, 
у канчатковым выніку прыводзяць да 
таго, што чалавек усё менш рухаецца, 
адасабляецца, адчувае сябе часцяком 
адзінокім, яго адольваюць страх і стрэс, 
бо зламаўся прывычны сцэнарый. 
Знікаюць цэлыя пласты прафесій, ім 
на змену прыходзяць новыя, якія па-
трабуюць іншых уменняў і навыкаў. З 

другога боку, нараджаць цяпер можна 
і далёка за 40, а ў 55-60 гадоў ужо ніхто 
не хоча адчуваць сябе пенсіянерам.

— Гэты інтэрнэт-партал — праект 
хутчэй сацыяльны, — падкрэслівае 
Вольга Іванаўна. — Харчаванне, фізіч-
ныя нагрузкі і правільны рэжым дня 
цяпер яшчэ не вызначаюць шчасце. Яно 
ў задаволенасці чалавека сваім жыццём. 
Калі ў яго ланцужку выпадае адно звя-
но, вельмі вялікая верагоднасць, што 
давядзецца звярнуцца да доктара. Вось 
чаму мы імкнёмся ахапіць усе важней-
шыя пытанні, ад таго, як гадаваць дзя-
цей, да таго, як жыць актыўна.

На партале 7 раздзелаў. І безліч 
магчымасцяў: сацсеткі, відэаролікі аб 
правілах аказання першай дапамогі, 
асабісты кабінет, “карта здароўя” з ка-
рыснымі адрасамі... Артыкулы толькі 
ўнікальныя, ніякіх рэрайтаў. Можна па-
кінуць заяўку на тэму, якая цікавіць, — 
яе абавязкова асветляць. Улетку выйдзе 
і спецыяльны мабільны дадатак. Гонар 
сайта — версія на беларускай мове. Калі 
справа пойдзе, распрацоўшчыкі паду-
маюць і пра англійскі варыянт. Зрэш-
ты, “Здаровыя людзі” — толькі адзін з 
трох амбіцыйных інтэрнэт-праектаў 
медыкаў. Што нас яшчэ чакае — пакуль 
дзеля інтрыгі трымаецца ў сакрэце.

Людміла Габасава

Інтэрнэт-партал 
нацэлены не толькі  
на медыцыну  
ці медыцынскі турызм 
— на ўсё насельніцтва, 
ад 18 да 60+,  
з самымі рознымі 
запатрабаваннямі лепшае — дзецям

У Мінскай гарадской дзіцячай інфекцыйнай клінічнай бальніцы 
адкрыўся новы лячэбны корпус з модульным блокам для 
магнітна-рэзананснай тамаграфіі

 Г
эта знакавая падзея не 
толькі для сталіцы, але і 
для ўсёй краіны. Бо, па-
водле слоў Міністра аховы 
здароўя Валерыя Малашкі, 
тут праходзяць лячэнне і 

дзеці з іншых рэгіёнаў, у тым ліку 
з цяжкімі інфекцыямі. Дапамогу па 
самых сучасных стандартах атры-
мае кожны.

Дзіцячая інфекцыйная бальніца 
з’явілася на медыцынскай карце 
Мінска 30 гадоў назад. Штогод у яе 
шпіталізуюць каля 30 тысяч дзяцей з 
інфекцыйнымі захворваннямі, пата-
логіяй органаў дыхання, страваван-
ня, мочапалавой і нервовай сістэм. Са 
з’яўленнем яшчэ аднаго корпуса ад-
крываюцца новыя магчымасці. Хоць 
бы таму, што магутнасці бальніцы 
прыраслі на 240 ложкаў, а ўмовы для 

знаходжання дзяцей ды іх мам сталі 
больш камфортнымі. У двухмесных 
палатах — сучасная мэбля і маляў-
 нічы інтэр’ер. Галоўная ж навінка 
— суперсучасны апарат МРТ Philips 
Ingenia 1.5T, аснашчаны наркозным 
пунктам (аналагічнае абсталяванне, 
дарэчы, у мінулым верасні зарабіла 
і ў 10-й мінскай клінічнай бальні-
цы). Гэты тамограф распрацоўваўся 
для людзей самага рознага ўзросту, 
целаскладу і фізічнага стану, таму 
яго характарыстыкі дазваляюць 
стварыць любому пацыенту выклю-
чна камфортныя ўмовы. Старшыня 
Мінгарвыканкама Андрэй Шорац 
лічыць, што цяпер дзіцячая інфек-
цыйная бальніца мае ўсё неабходнае 
сучаснае абсталяванне, каб устана-
віць дыягназ у самы кароткі тэрмін.

Аляксандр Несцераў 
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беларусь у глабальным свеце

такі блізкі 
далёкі акіян
Беларусь уваходзіць у лік 44 дзяржаў, межы якіх не маюць выхаду 
да Сусветнага акіяна. Разам з тым Канвенцыя ААН па марскім 
праве прадастаўляе такім дзяржавам магчымасць на доступ 
да “агульнай спадчыны чалавецтва” і на атрыманне выгод ад 
эксплуатацыі рэсурсаў міжнароднага раёна марскога дна ў рамках, 
прадугледжаных Канвенцыяй.

усе на абарону акіяна
Наўрад ці хто стане аспрэчваць 

ісціну, што без сусветнага акіяна існа-
ванне нашай планеты было б немаг-
чымае. Акіян па сутнасці з’яўляецца 
калыскай зямнога жыцця, паколькі 
больш як палова ўсіх жывых арганіз-
маў жывуць не дзе-небудзь, а менавіта 
ў акіяне. Паветра, якім мы дыхаем, 
вада, якую мы п’ём ці выкарыстоўваем 
у іншых мэтах, — усё гэта непарыўна 
звязана з акіянам. Акіян уплывае на 
надвор’е, стабілізуе клімат…

Для таго, каб усвядоміць, якую 
каштоўнасць уяўляюць з сябе акіяны 
для жыхароў усіх без выключэння 
краін і кантынентаў, варта звярнуц-
ца да сухіх лічбаў статыстыкі. У гэта 
цяжка паверыць, але акіяны займаюць 
тры чвэрці паверхні нашай планеты і 
змяшчаюць 97 працэнтаў усіх водных 
запасаў. Практычна палова насельніц-
тва Зямлі, больш за тры мільярды ча-
лавек, у той ці іншай ступені залежаць 
ад біялагічнай разнастайнасці акіянаў, 
мораў і ўзбярэжных тэрыторый. Вы-
творчы ланцужок, звязаны з марскімі 
рыбнымі запасамі, непасрэдна або 
ўскосна забяспечвае занятасць больш 
як 200 мільёнаў чалавек. Акіяны за-
бяспечваюць харчаванне, энергію, 
ваду, працоўныя месцы і эканамічныя 
выгоды для людзей у кожнай краіне 
— нават у тых, якія не маюць выхаду 
да мора. 

Паводле дадзеных Міжнароднай 
марской арганізацыі, больш за 90 
працэнтаў перавозак ва ўсім свеце 
 ажыццяўляюцца марскім транспартам. 
Акрамя гэтага, акіяны з’яўляюцца лёг-
кімі нашай планеты, выпрацоўваючы 
вялікую частку кіслароду, неабходнага 

для чалавека і жывёл, і паглынаючы 
каля трэці вырабляемага людзьмі ву-
глякіслага газу, змякчаючы і нейтралі-
зуючы тым самым наступствы змены 
клімату і глабальнага пацяплення.

Разам з тым у апошнія дзесяцігод-
дзі стан Сусветнага акіяна пачаў рэзка 
пагаршацца. Ужо ў Парадку дня на XXI 
стагоддзе, прынятым у 1992 годзе, ад-
значалася, што ступень эксплуатацыі 
марскіх рэсурсаў з’яўляецца празмер-
най: за апошняе дзесяцігоддзе маш-
табы рыбнага промыслу ў адкрытым 
моры значна ўзраслі, а аб’ёмы лоўлі 
ў водах, якія знаходзяцца пад нацыя-
нальнай юрысдыкцыяй, выраслі амаль 
у пяць разоў. Паводле дадзеных ААН, 
каля 30 працэнтаў сусветных рыбных 
запасаў падвяргаюцца празмернай 
эксплуатацыі, а больш за 50 працэнтаў 
— эксплуатуюцца на ўзроўні ўзнаў-
лення. Але бяда ў тым, што вычэрп-
ваюцца не толькі рыбныя запасы. За 
апошнія дзесяцігоддзі было страчана 
каля дваццаці працэнтаў сусветных 
каралавых рыфаў.

Яшчэ адной вострай праблемай 
Сусветнага акіяна сталі пластыка-
выя адходы і кінутыя рыбалавецкія 
снасці. З-за забруджвання імі штогод 
гінуць каля мільёна марскіх птушак, 
сотні тысяч марскіх млекакормячых і 
незлічоная колькасць рыбы. Пытанне 
пластыкавых адходаў стала настолькі 
вострым, што Праграма ААН па на-
вакольным асяроддзі запусціла бес-
прэцэндэнтную сусветную кампанію 
з мэтай ліквідацыі марскога смецця 
да 2022 года, асноўныя крыніцы якога 
— мікрачасцінкі пластыку ў касметыч-
най прадукцыі і празмернае выкары-
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станне аднаразовага пластыку. Кам-
панія заклікае ўрады і грамадскасць 
усіх краін без выключэння скараціць 
вытворчасць і выкарыстанне пласты-
ку, мінімізаваць прымяненне пласты-
кавай упакоўкі, а таксама стварыць 
новую культуру адносін спажыўцоў да 

такіх рэчаў, перш чым наступствы для 
мораў акажуцца неабарачальнымі.

Паводле дадзеных экспертаў, каля 
80 працэнтаў забруджвання марскога 
асяроддзя прыпадае на наземныя віды 
дзейнасці. Праблемы акіяна бумеран-
гам б’юць па ўразлівых групах насель-
ніцтва, якія пражываюць на ўзбярэж-
ных тэрыторыях.

Пытанне ўздзеяння чалавека на Су-
светны акіян і яго рацыянальнага вы-
карыстання стала настолькі вострым, 
што лозунг “Нашы акіяны — наша 

будучыня” быў аб’яўлены тэмай Су-
светнага дня акіянаў — 8 чэрвеня 2017 
года, а сусветная супольнасць дамові-
лася правесці міжнародную сустрэчу 
ў абарону акіяна. Так, з 5 па 9 чэрвеня 
пад эгідай ААН у Нью-Ёрку прайшла 
Канферэнцыя па акіяне для садзейні-

чання дасягненню мэты “Захаванне і 
рацыянальнае выкарыстанне акіянаў, 
мораў і марскіх рэсурсаў у інтарэсах 
устойлівага развіцця”. Выступаючы 
на Канферэнцыі, Генеральны сакра-
тар ААН Антоніу Гутэрыш заклікаў 
знайсці новыя шляхі рацыянальнага 
выкарыстання акіянскіх рэсурсаў. Ён 
таксама папярэдзіў, што стан марскіх 
экасістэм будзе пагаршацца, калі 
дзяржавы не змогуць пераадолець свае 
рознагалоссі, звязаныя з тэрытары-
яльнымі пытаннямі і рэсурсамі.

“Мы павінны адкласці ўбок ка-
роткатэрміновыя нацыянальныя 
выгоды з тым, каб прадухіліць доўга-
тэрміновую глабальную катастрофу. 
Захоўваючы нашы акіяны і забяспеч-
ваючы іх устойлівае выкарыстанне, 
мы імкнёмся захаваць само жыццё на 
планеце”, — заявіў Генеральны сакра-
тар ААН, звяртаючыся да ўдзельнікаў 
Канферэнцыі па акіяне.

Важнае месца на канферэнцыі 
адвялі моладзі. У выступленнях ак-
цэнтавалася, што сітуацыя з акіянамі 
з’яўляецца крызіснай і трэба дзейні-
чаць неадкладна. Адзначалася, што 
маладыя людзі могуць стаць ініцыя-
тарамі пазітыўных змен і ўнесці свой 
уклад у справу абароны акіянаў ад 
забруджвання. Удзельнікі сустрэчы 
былі аднадушныя ў неабходнасці спы-
ніць празмерную эксплуатацыю мораў 
і праявіць палітычную волю і новыя 
партнёрскія адносіны для рэалізацыі 
прынятага Плана дзеянняў па акіянах. 

праект у канкрэтным 
вымярэнні

8 чэрвеня,  у Сусве тны дзень 
акіянаў,  к ульт у рна-асве тніцкай 
установай “Цэнтр акіянаграфіі” пры 
падтрымцы Адміністрацыі Кастрыч-
ніцкага раёна Мінска, Нацыяналь-
най Акадэміі навук, Прадстаўніцтва 
ААН у Беларусі, Рэспубліканскага 
цэнтра інавацыйнай і тэхнічнай 
творчасці быў дадзены старт новаму 
адукацыйнаму праекту: мабільнаму 
музею-лабараторыі “Адкрыты акіян”.

Мабільны музей-лабараторыя — 
гэта ўнікальны беларускі музей гісто-
рыі падводнага флоту, музей акіяна 
з міні-акіянарыумам, дэманстратар 
сучасных лічбавых і мабільных тэх-
налогій. А яшчэ гэта навуковая і на-
вучальная лабараторыі для моладзі.

Дэвіз праекта “Mobilisinmobile” 
— рухомы ў рухомым асяроддзі. Па 
сутнасці, гэта мабільны кавалачак 
жывога акіяна. Дзіцячая рамантыка і 
мара пра мора. Жуль Верн любіў наву-
кова-тэхнічны парыў да зорак і безда-
ні, электрычнасць была яго рэлігіяй. 
Так і новы праект максімальна выка-
рыстоўвае энергію дзеяння. Ужо ёсць 
план работы мабільнага музея ў Мін-
ску, запланаваны паездкі па Беларусі, 
намечаны міжнародныя праграмы.

Цікава, што новы мабільны му-
зей-лабараторыя стылізаваны пад 
падводную лодку генерала К. Шыль-

Мы павінны адкласці ўбок каротка-
тэрміновыя нацыянальныя выгоды з 
тым, каб прадухіліць доўгатэрміновую 
глабальную катастрофу. Захоўваючы 
нашы акіяны і забяспечваючы іх 
устойлівае выкарыстанне, мы імкнёмся 
захаваць само жыццё на планеце
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беларусь у глабальным свеце

дэра, ураджэнца Беларусі, вынаход-
цы першай рускай металічнай суб-
марыны. Прадугледжана аўтаномнае 
энергасілкаванне прычэпа-музея 
з выкарыстаннем альтэрнатыўнай 
энергетыкі (устаноўка сонечнай ба-
тарэі і кантролераў кіравання, ма-
більнага ветрагенератара), а таксама 
максімальная аўтаматызацыя, кіра-
ванне і работа праз інтэрнэт з дапа-
могай віртуальных робатаў.

І, вядома ж, прадугледжваецца 
паўнацэннае выкарыстанне мабіль-
ных тэхналогій і гаджэтаў, апарату-
ры 3G (4G). Наведвальнікі змогуць 

удзельнічаць у экскурсіях па wi-fi, 
рабоце калектыўнай радыёстанцыі. 
Акрамя гэтага, будзе актыўна задзей-
нічаны сайт праекта для прыцягнен-
ня як мага больш шырокай аўдыто-
рыі не толькі па ўсёй Беларусі, але і 
за мяжой. Гэта і трансляцыя на сайце 
работы навучальнай інтэрнэт-метэ-
астанцыі, выкарыстанне відэатран-
сляцый з мабільнага му-
зея, аддалены доступ 
пра з  с айт  да  г а-
джэтаў. І, вядома 

ж, чатыры інтэрактыўныя раздзелы 
сайта пад кіраўніцтвам віртуальных 
робатаў: робата-метэаролага, роба-
та-энергетыка, робата-акіянографа, 
робата-экскурсавода.

Ну і канечне ж, распрацоўшчыкі 
не забылі пра стварэнне на базе ма-
більнага музея-лабараторыі міні-акі-
янарыума, дзе наведвальнікі ўбачаць 
беларускага прадракальніка — краба 
Пятровіча і каля ста відаў жывых 
марскіх і прэснаводных насельнікаў. 
У тым ліку акуляня Балтыка, які на-
радзіўся ў Мінску, у Цэнтры акіяна-
графіі. 

Вось такім канкрэтным чынам 
Беларусь — краіна, якая не мае вы-
хаду да мораў і акіянаў, — уносіць 
свой уклад у папулярызацыю ведаў 
пра Сусветны акіян і дасягненне 
мэты “Захаванне і рацыянальнае 
выкарыстанне акіянаў, мораў і мар-
скіх рэсурсаў у інтарэсах устойлівага 
развіцця”.

Дэвіз праекта “Mobilisinmobile” — 
рухомы ў рухомым асяроддзі.  
Па сутнасці, гэта мабільны 
кавалачак жывога акіяна. Дзіцячая 
рамантыка і мара пра мора

Музейлабараторыя  
“Адкрыты акіян” стылізаваны  
пад падводную лодку  
генерала Карла Шыльдэра

наколькі важная для 
беларусі тэма акіяна  

У 2006 годзе Беларусь далучылася 
да Дагавора аб Антарктыдзе. У рамках 
гэтага Дагавора існуе сістэма жорсткіх 
мер, канвенцый, якія ахоўваюць мар-
скія біялагічныя рэсурсы і асобныя 
віды марскіх жывёл. Гаспадарчая дзей-
насць у Антарктыдзе забаронена, хоць 
у марской акваторыі некаторыя віды 
дзейнасці дазволены. Аднак гэтая дзей-
насць жорстка рэгламентуецца, знахо-
дзіцца пад строгім кантролем ААН. 

Наша гутарка з Аляксеем Гайдашо-
вым, удзельнікам і кіраўніком дзевяці 
беларускіх антарктычных экспедыцый, 
намеснікам  начальніка Рэспублікан-
скага цэнтра палярных даследаванняў 
Нацыянальнай Акадэміі навук.

— Ці можна лічыць меры па аба-
роне Антарктыкі прыкладам для пе-
раймання для сусветнай супольнасці?

— Гэта адзін з яркіх прыкладаў пас-
пяховага супрацоўніцтва па пытаннях 
аховы марскога асяроддзя. У Антарк-
тыцы выпрацавана фактычная мадэль 
узаемадзеяння розных краін, існавання 
ідэальнага свету. Нават у разгар халод-
най вайны, калі існаваў падзел па лаге-
рах, у Антарктыцы мы знаходзілі агуль-
ную мову. Там людзі добра бачаць, што 
такое абсалютна некранутая прырода, 
наколькі пры гэтым яна далікатная, 
таму што і там здараліся экалагічныя 
катастрофы. 

— ААН занепакоена вялікай 
колькасцю пластыкавых адходаў, 
якія трапляюць у воды акіянаў. Ці 
сутыкаліся вы з такой праблемай у 
Паўднёвым акіяне?

— Такой сур’ёзнай праблемы ў 
раёне Антарктыкі мы не адзначалі. У 

рэгіён дапускаюцца толькі судны, 
якія строга выконваюць 

Пратакол да Дага-
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вора аб Антарктыдзе. Акрамя гэтага, 
Антарктыда абмываецца па коле сваім 
цыкланічным палярным цячэннем. У 
раёне Антарктыкі існуе забарона на 
скідванне сцёкавых водаў з караблёў, 
выкід смецця, і гэтыя забароны строга 
выконваюцца. Іншая справа, адкрытыя 
міжнародныя воды, дзе карціна мя-
няецца рэзка: можна сустрэць цэлыя 
палі смецця, пластыку. Асабліва гэта 
відаць у прыбярэжных водах буйных 
мегаполісаў.

— Якая перспектыва прысутнас-
ці Беларусі ў Антарктыцы? Якія пра-
екты будуць ажыццяўляцца?

— У 2017 годзе будзе арганізавана 
10-я палярная экспедыцыя ў Антаркты-
ду. Рэспубліка Беларусь прыйшла ў Ант-
арктыду сур’ёзна і надоўга. У нас там не 
толькі навуковы складнік, хоць ён ады-
грывае важную ролю ў даследаваннях. 
Намеры ў нас самыя сур’ёзныя. Другі 
год Рэспубліка Беларусь праводзіць 
работы па будаўніцтве нацыянальнай 
антарктычнай станцыі. Работы ідуць 
паспяхова, па плане. Плануецца, што ў 
2019-2020 гг. мы пяройдзем да зімовач-
ных мерапрыемстваў, круглагадовых 

Цэнтр акіянаграфіі “Адкрыты акіян” пачаў работу 
ў 2008 годзе і набыў статус аднаго з незвычайных і па-
пулярных месцаў для сямейнага і дзіцячага адпачын-
ку. Штогод музей наведваюць звыш 20 тысяч дзяцей 
ды іх бацькоў. Асноўныя напрамкі — сям’я, дзіцячы 
вольны час. Рэалізуюцца сацыяльныя праграмы. 
Калекцыя экспанатаў збіралася на працягу многіх 
гадоў і змяшчае мноства аўтэнтычных экспанатаў з 
усёй планеты. Гэта ўнікальныя прыборы падводнага і 

 надводнага флоту, ракавіны, каралы, асабістыя рэчы 
маракоў, экспанаты з беларускіх экспедыцый на Паўд-
нёвы і Паўночны полюс. Экспазіцыйны блок гісторыі 
марскіх сродкаў сувязі, аварыйныя радыёстанцыі, 
партатыўныя сродкі сувязі і многае іншае. Музей на 
працягу многіх гадоў праводзіць сур’ёзную навуко-
вую работу для дзяцей і студэнтаў. Як вынік — навуко-
выя публікацыі, тэлевізійныя праекты, міжнародныя 
экспедыцыі. 

У Цэнтры акіянаграфіі “Адкрыты акіян”

даследаванняў, круглагадовага знахо-
джання нашага персаналу. А таксама да 
пашырэння не толькі наземных і атма-
сферных даследаванняў, але і даследа-
ванняў ва ўзбярэжных водах Паўднёвага 
акіяна. Сёлета мы зрабілі сур’ёзны крок у 
гэтым напрамку. Упершыню ў практыцы 
беларускіх антарктычных экспедыцый 
мы выпрабавалі падводны спускальны 
беспілотны апарат. У папярэднія гады 
мы выконвалі біялагічныя даследаванні 
з дапамогай лёгкага вадалазнага рыш-
тунку. Наяўнасць беспілотнага апарата, 
а можа, і шэрага такіх апаратаў, дасць 
магчымасць не толькі рабіць фота і відэ-
аздымку, але і праводзіць комплексныя 
даследаванні. Апараты будуць несці на 
борце навуковае абсталяванне для адбо-
ру марскіх узораў.

Акрамя гэтага, у бліжэйшыя год-два 
нашы біёлагі плануюць правесці работу 
па далучэнні да Канвенцыі аб захаванні 
марскіх жывых рэсурсаў Антарктыкі. 
Гэта дасць магчымасць надаць новы 
імпульс работам, якія мы праводзім у 
Антарктыцы. Гэта таксама дазволіць 
нам прымаць удзел у распрацоўцы і 
прыняцці рашэнняў, што датычацца 

водаў Паўднёвага акіяна і марскіх бія-
лагічных рэсурсаў.

— Наколькі важная для Белару-
сі, дзяржавы, якая не мае марскога 
ўзбярэжжа, падтрымліваць такія 
ўстановы, як Цэнтр акіянаграфіі ці 
мабільная лабараторыя-музей “Ад-
крыты акіян”?

— Культурна-асветніцкая ўстанова 
Цэнтр акіянаграфіі з’яўляецца ўнікаль-
ным месцам, праз якое штогод прахо-
 дзяць сотні і тысячы дзяцей. Нават калі 
з гэтых тысяч дзяцей навукоўцамі і да-
следчыкамі стануць адзінкі, гэта будзе 
вялікае дасягненне. Тут дзеці засвой-
ваюць агульначалавечыя каштоўнасці. 
Работа Цэнтра — бясцэнная.

Гэты год аб’яўлены ў Беларусі Годам 
навукі. У Цэнтры акіянаграфіі вядзецца 
не проста асветніцкая, але і навукова-
даследчая работа. 

Пачынаць трэба менавіта з такіх 
агульнаадукацыйных профільных 
устаноў, якія трымаюцца на энтузія-
стах. Але ім заўсёды патрэбна шырокая 
падтрымка з боку дзяржавы і грамад-
скасці.

Уладзімір Міхайлаў 
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было што ўбачыць,  
чым зацікавіцца 

Галоўнай адметнасцю Міжнароднай выставы ўзбраення  
і ваеннай тэхнікі MILEX-2017, якая прайшла ў Мінску,  

стала, напэўна, яе нагляднасць 

выстава

ольшая частка прадстаўленых пе-
радавых распрацовак беларускай 

абароннай прамысловасці была не 
статычнымі экспанатамі. Гледачы, 
у тым ліку патэнцыйныя пакупні-
кі з трох дзясяткаў краін, убачылі 
самыя сапраўдныя міні-вучэнні, 
дзе бронеаўтамабілі “Кайман” 
імчаліся, страляючы на хаду, БТР-

80 — танцавалі вальс, тым самым 
дэманструючы цуды манеўранасці, 

а цяжкія колавыя 
цяга-

чы вытворчасці МЗКЦ і МАЗ пераа-
дольвалі крутыя перашкоды. 

Эксперты разглядаюць MILEX як 
візітную картку айчыннага абароннага 
сектара эканомікі, важнае звяно сістэ-
мы ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва. 
“Гэты форум садзейнічае ўмацаванню 
міжнароднага аў тарытэт у нашай 
краіны”, — адзначыў на цырымоніі 
адкрыцця Прэм’ер-міністр Андрэй 
Кабякоў. І сапраўды, разнастайных 
распрацовак на выставе сабралася 

столькі, што задзейнічаць давялося 
адразу некалькі пляцовак — тэры-

торыю аэрапор-

БеЛТА
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та “Мінск-1”, канькабежны стадыён 
“Мінск-Арэны” і яго наваколлі. Уся-
го было каля трохсот узораў. Трэць 
— найноўшыя. Шырокая, а галоўнае, 
сучасная прапанова, дарэчы, дык-
туе і попыт. Паводле слоў старшыні 
Дзяржкамваенпрама Сяргея Гурулёва, 
аб’ём экспарту падобнай прадукцыі 
за пяць гадоў павялічыўся ўдвая і 
цяпер склаў каля мільярда долараў. 
Узаемадзеянне пры гэтым вядзецца з 
52 краінамі. Сама ж Беларусь у спісе 
буйнейшых экспарцёраў асноўных 
відаў узбраення займае 18-е месца ў 
свеце. Годны паказчык для невялікай 
дзяржавы. Попыт на ўзбраенне расце 
ва ўсім свеце. За апошнія пяць гадоў 
ён павялічыўся на 8,4 працэнта. Бела-
рускія прадпрыемствы гатовыя канку-
рыраваць з сусветнымі вытворцамі за 
кошт якасці і цаны. Прыкладаў шмат. 
Кіруемы агнявы комплекс “Адунок” 
пастаўлены ў Інданэзію, у шэрагу краін 
выкарыстоўваюцца айчынныя сродкі 
барацьбы з беспілотнымі лятальнымі 
апаратамі “Навальніца-С”... Цікавасць 
да беларускіх распрацовак на выста-
ве выказалі шматлікія краіны: Расія, 
Кітай, дзяржавы Персідскага заліва і 
Паўднёва-Усходняй Азіі, да прыкладу, 
Філіпіны. Вельмі вялікі попыт на на-
 шых робатаў і беспілотныя лятальныя 
апараты. У сувязі з крызісам многія 
гатовыя купляць і мадэрнізаваную 
савецкую прадукцыю. 

Наогул, павысіць баявую моц 
любой арміі можна трыма шляхамі: 
закупіць перспектыўнае ўзбраенне за 
мяжой, распрацаваць уласныя аналагі 
альбо мадэрнізаваць ужо існуючыя 
ўзоры. І MILEX — тая самая пляцоўка, 
дзе можна ацаніць, што больш эфек-
тыўнае. Прапановы былі на любы густ. 
Танкі (сярод іх вылучаецца мадэрніза-
ваны Т-72БМЭ — амаль як найноўшы 

Т-90) і бронетранспарцёры, зенітныя 
ракетныя комплексы і разнастайныя 
сродкі паражэння, беспілотныя ля-
тальныя апараты і радыёлакацыйныя 
станцыі, звышдакладныя прыцэлы 
і авіятрэнажоры... Аднак, здаецца, 
самую вялікую цікавасць у замежных 
гасцей выклікаў браніраваны транс-
партны сродак “Кайман” — распра-
цоўка барысаўскага 140-га рамонтнага 
завода. Гэты мабільны “пазадарожнік”, 
створаны для патрулявання і супра-
ваджэння калон, правядзення міра-
творчых аперацый, — звышнадзейны 
(здольны ўсцерагчы экіпаж ад куль і 
асколкаў) і вельмі мабільны. Яму не 
страшныя перасечаная мясцовасць і 
водныя перашкоды, бо пры неабход-
насці бронеаўтамабіль ператвараецца 
ў самы сапраўдны катар. 

Вялікую ўвагу прыцягнуў да сябе 
і знакаміты “Паланэз”, гонар белару-
скай абаронкі. Вайскоўцы гэтую рэак-
тыўную сістэму залпавага агню, якая 
стала летась на ўзбраенне, ужо змаглі 
вывучыць ад і да, а ўсім жадаючым 
магчымасць разгледзець яе ў дэталях 
і распытаць пра характарыстыкі далі 
ўпершыню. Прадстаўнікі 336-й рэак-
тыўнай артылерыйскай брыгады пры-
мячаюць: распрацоўку паспелі аца-
ніць дэлегацыі з Індыі, Азербайджана, 
ААЭ. Побач экспанавалася створаная 
на заводзе дакладнай электрамехані-
кі, што ў Дзяржынскім раёне, ракета, 
здольная паразіць цэль на адлегласці 
280 кіламетраў. А пісталет ПСН-В 
— надзейны, кампактны і даволі лёгкі 
— проста можна схаваць не толькі пад 
формай: ён не будзе выдзяляцца і пад 
любой грамадзянскай вопраткай. Рас-
працаваны спецыяльна для аператыў-
нага складу. Наперадзе — праверка і 
дзяржаўныя выпрабаванні.

Дзмітрый Умпіровіч

выстава

Эксперты разглядаюць MILEX  
як візітную картку айчыннага 
абароннага сектара эканомікі,  
важнае звяно сістэмы  
ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва
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Форум

стартапы оптам 
і ў розніцу
Аказваецца, інавацыйныя ідэі, удачныя стартапы і нестандартныя 
праекты ў нас прыдумляюць лёгка. Невыпадкова краіна займае 
45-е месца ў свеце па генерацыі новых ведаў. А вось чаго нашаму 
навуковому асяроддзю пакуль не хапае, дык гэта рынку і 
магчымасці камерцыялізацыі такіх праектаў. Выгадна сумясціць 
ідэю з вытворчасцю дапаможа аб’яднанне намаганняў Беларусі з 
Кітаем і з дзяржавамі, размешчанымі па маршруце аднаўляемага 
Шаўковага шляху. 

 Н
апярэда дні  ў  Мінск у 
завяршыўся II Форум 
Асацыяцыі навукова-
тэхнічных паркаў, зон 
высокіх і новых тэхна-
логій “Шаўковы шлях” 

(SRSPA). Тлумачачы простымі словамі 
яго асноўную задачу, старшыня Дзя-
ржаўнага камітэта па навуцы і тэхна-
логіях Аляксандр Шумілін прыводзіць 
такі прыклад: 

— Нашы распрацоўшчыкі — вельмі 
таленавітыя людзі. Мы хутка генеры-
руем інавацыі, але нам не хапае рынку, 
на якім можна хутка ствараць пра-
дукцыю. Аб’ядноўваючы намаганні з 
Кітаем, мы атрымліваем магчымасць 
хуткай камерцыялізацыі. У Кітаі на 
аснове ідэі хутка створаць аб’ёмную 
вытворчасць. Гэта для нас зручна і 
выгадна. Мы зацікаўлены ў тым, каб 
кітайскі бок укладваў у развіццё і ства-
рэнне інавацыйнай інфраструктуры 
і ў нас. Гэты форум дае нам магчы-
масць аб’яднаць намаганні. У цэлым 
далучэнне нашай краіны да праекта 
“Адзін пояс і адзін шлях” павысіць яе 
інвестыцыйную прывабнасць, сфармі-
руе новыя вытворчасці, інавацыйныя 
цэнтры ды інфраструктуру. 

Мінск наведала больш за 60 прад-
стаўнікоў кітайскіх зон высокіх і но-
вых тэхналогій, супрацоўніцтва з які-
мі абяцае быць плённым і выгадным 
для абодвух бакоў. У такім кантэксце 
Шаўковы шлях разглядаецца ўжо не 
проста як магчымасць хуткага пато-
ку тавараў, але і шлях для перадачы 
інфармацыі ды інавацыйных тэхна-
логій. Аляксандр Шумілін нагадаў: 
сёння ўжо ствараюцца доследныя рас-
працоўкі і вытворчасці і ў Беларусі, і ў 
Кітаі. Бакі вядуць 28 праектаў у сферы 
навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва. 
Размова, у прыватнасці, ідзе аб распра-
цоўках у радыёлакацыі, электроніцы, 
нанаматэрыялах, геннай інжынерыі. 
Нядаўна кітайскія партнёры вылучылі 
на іх рэалізацыю 10 мільёнаў долараў. 
У ДКНТ спадзяюцца, што супрацоў-
ніцтва дапаможа актывізаваць рынак 
даследаванняў і распрацовак, а ство-
раны ўлетку беларуска-кітайскі фонд 
венчурных інвестыцый дасць гэтаму 
дадатковы стымул.

Галіна Кавалеўская 
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у год скарыны

“А 
вы, праўда, з Белару-
сі? Вас жа тут ніколі 
не было”, — запы-
твалі ля беларуска-
га стэнда. “Праўда”, 

— адказвалі там і частавалі цукеркамі. 
Беларускімі, вядома. Але пражане і 
госці чэшскай сталіцы прыходзяць на 
выставу “Свет кніг” у першую чаргу 
ўсё ж за пажыткам духоўным. І яго на 
беларускім стэндзе было багата (хоць 
цукеркі, вядома, прыемны бонус). 

“Мы да гэтай паездкі паставіліся 
трапятліва, — расказвае начальнік 
упраўлення выдавецкай дзейнасці і 
гандлю Міністэрства інфармацыі Але-
на Паўлава, — падрыхтаваліся, заказалі 
даволі вялікі стэнд, падабралі добрую 
каманду: выдаўцы, распаўсюджваль-
нікі, паліграфісты. І прывезлі ў Прагу 
знакавую літаратуру: кнігі па мастац-
тве, культуры, пра Мінск, Беларусь. І, 
вядома, нашу скарыніяну. Чым кніга-
выдаўцы могуць адсвяткаваць гэтую 
дату? Добрымі кнігамі і ўдзелам у кні-
жных выставах. І мэта нашага ўдзелу 
— прадставіць сваё кнігавыданне, тое, 
чаго мы дасягнулі за ўсе гэтыя гады, і 

кнігі пра Францыска Скарыну”. У дзень 
адкрыцця выставы пасол Беларусі ў 
Чэхіі Валерый Курдзюкоў чытаў знака-
мітыя скарынаўскія радкі пра любоў да 
родных мясцін. Кніга — тое, што сёлета 
асабліва радніць Беларусь і Чэхію.

Але ўсё ж скажам прама: пра Ска-
рыну і пра тое, што беларускае кніга-
друкаванне з Прагі родам, тут ведаюць 
нямногія. Таму для большасці навед-
вальнікаў стэнда “Кнігі з Беларусі” (а 
міма не праходзіў практычна ніхто) 
многае было адкрыццём: і тое, што бе-
ларускаму кнігадрукаванню 500 гадоў, 
і тое, якія прыгожыя і якасныя кнігі 
выдаюць у нашай краіне. А ў Беларусі, 
між іншым, штогод выдаецца амаль 10 
тысяч найменняў кніг сумарным ты-
ражом 23 мільёны асобнікаў. І хоць ты-
ражы друкаваных кніг падаюць па ўсім 
свеце, саступаючы месца электронным 
“чыталкам”, дзве з паловай новыя кнігі 
на кожнага жыхара Беларусі штогод 
— нядрэнны паказчык. Тэндэнцыя 
апошніх гадоў — рост выпуску кніг на 
беларускай мове: сёння 28 працэнтаў 
кніг, што выдаюцца ў нашай краіне, 
— “на роднай мове”. 

Алена Паўлава каля стэнда “Кнігі з Беларусі”  
на Міжнароднай кніжнай выставе ў Празе

кнігі  
без межаў
На Міжнароднай выставе “Свет кніг” у Празе ўпершыню з’явіўся 
стэнд “Кнігі з Беларусі”. І, вядома, невыпадкова гэтая падзея 
супала з 500-годдзем беларускага кнігадрукавання: наша першая 
друкаваная Біблія была выдадзена Францыскам Скарынам                          
6 жніўня 1517 года менавіта ў Празе. 

Самую вялікую цікавасць вы-
клікалі беларускія кнігі для дзяцей. 
“Дзіцячыя кнігі цікавыя ва ўсім све-
це”, — пацвярджае Алена Паўлава. 
Але не толькі яны: да нашага стэнда 
падыходзілі, напрыклад, прадстаў-
нікі Нацыянальнай бібліятэкі Чэхіі 
“Клементынум” (на сцяне яе будынка 
ўсталявана памятная таблічка ў гонар 
Францыска Скарыны) і прасілі белару-
скія кнігі ў падарунак для папаўнення 
сваіх фондаў. Падарылі. Беларускія 
кнігі — тэма актуальная не толькі для 
Чэхіі. Беларуская дыяспара сёння ра-
скідана па ўсім свеце, і спецыяльна для 
яе ў Мінску фарміруюцца бібліятэкі, 
створана праграма “Культура Белару-
сі”. Будзе такая бібліятэка (127 кніг) 
цяпер і ў Празе, прычым адразу ў двух 
месцах: пасольстве Беларусі і Чэшска-
беларускай гандлёвай палаце. Пачатак 
пакладзены.

Наогул, прэм’ера беларускіх кніг у 
Празе прайшла ўдала. І, здаецца, на-
радзілася яшчэ адна традыцыя: бела-
рускія кнігавыдаўцы ўсклалі кветкі да 
помніка Францыску Скарыну.

Інэса Плескачэўская
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агратурызм

райскае месца 
Агратурызм у Беларусі развіваецца імклівымі 
тэмпамі. Колькасць сядзіб вырасла амаль  
у дзясяткі разоў з 2006 года — тады іх было  
ўсяго 34 на ўсю краіну, а цяпер — каля 2300.  
Сёлета Беларусь нават заняла першае  
месца ў намінацыі “Агратурызм”  
у рэйтынгу National Geographic. 

 П
рычыны зразуме-
лыя. Стаміўшыся 
ад гарадской мітус-
ні, людзі спяшаюц-
ц а  на  п ры р од у 
— зарадзіцца ба-
 дзёрасцю, а заадно 
паспытаць на смак 
экалагічна чыстых, 

прама з градкі прадуктаў, якія нячаста 
сустрэнеш на паліцах супермаркетаў. 

Найбольшая колькасць агра-
сядзіб у Беларусі ў Віцебскай і 
Мінскай абласцях — каля 600 на 
рэгіён. 

Паслугамі аграсядзіб у 2015 
годзе скарысталіся 294,3 тыся-
чы чалавек. 

Сярэдняя працягласць ад-
пачынку — 4 дні. 

Сярод замежнікаў часцей 
за іншых у сядзібах спыняюц-
ца грамадзяне Расіі, Украіны, 
Польшчы, Літвы, Германіі і ЗША. 

Мінімальны кошт начлегу 
— ад 700 расійскіх рублёў. 











толькі факты 

манаскі абед
Сёння ў Беларусі больш за дзве тысячы агра-

сядзіб. Яны размешчаны ў самых маляўнічых 
кутках краіны. Лідар — Гродзенская вобласць 
— каля 400. І гэта нядзіўна, бо агратурызм на 
Гродзеншчыне мае шматвяковыя традыцыі, 
якія сыходзяць каранямі ў глыб стагоддзяў. 
Толькі ўдумацца — яшчэ ў XVII стагоддзі 
першапраходцамі экалагічна чыстага 
адпачынку сталі манахі з ордэна ка-

Б
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агратурызм

медулаў. У вёсцы Радзівілкі за 20 кі-
ламетраў ад цэнтра сучаснага Грод-
на святыя пустэльнікі разбілі цэлы 
агракомплекс. Вырошчвалі гародні-
ну, вінаград, рабілі сыры. Адпачыць 
на ўлонні маляўнічай прыроды ў 
Радзівілкі цэлымі сем’ямі наведва-
лася гарадская шляхта. А сёння тут 
сардэчна прымаюць звычайных ту-
рыстаў. Новае жыццё ў старадаўняе 
месца ўдыхнула сям’я Барташэвіч з 
Гродна. Што цікава — многія аграся-
дзібы з’яўляюцца на Гродзеншчыне 
стараннямі не вяскоўцаў, а гарадскіх 
жыхароў. 

Пачыналася ўсё проста — Барта-
шэвічы прадалі магазін ў Гродне, а 
на выручаныя грошы купілі закіну-
тую сядзібу ў Радзівілках, каб адна-
віць і стварыць тут агратурыстычны 
комплекс. 

— Падлічыць, колькі ўжо сюды 
ўкладзена, нерэальна, — гаворыць 
кіраўнік сям’і Віктар Барташэвіч. 
— За гэтыя грошы можна было па-
будаваць сур’ёзную вытворчасць і 
атрымліваць адпаведны даход. Але 
сродкі ідуць на праект для душы. І 
гасцям на радасць. 

Экалагічна чысты асартымент га-
рантаваны. Курачкі, індычкі, бульба, 
буракі, морква, яблыневы сад. Побач 
— сажалка, дзе ў вялікай колькасці 
плёскаецца карп, карась, акунь. 

Стол гасцінныя гаспадары на-
крываюць у старажытнай трапезнай, 
пабудаванай яшчэ манахамі-каме-
дуламі. Скляпеністыя столі, сцены з 
абпаленай цэглы. Кожны абед — як 
падарожжа ў гісторыю. 

утульнасць  
у запаведным лесе

Штогод у Беларусі праводзіцца 
конкурс на лепшую аграсядзібу. Ле-
тась лаўрэатам стаў “Фальварак у 
Рыся” за 10 кіламетраў ад Ваўкавыска. 
Гісторыя амаль адзін у адзін з Радзі-
вілкамі. Гарадская сям’я, стаміўшыся 
ад мітусні каменных джунгляў, пе-
рабралася на прыроду. І ўдалечыні 
ад шуму з’явіўся яшчэ адзін райскі 
куток, дзе рады гасцям. Пяць утуль-
ных домікаў на беразе ракі побач з за-
паведным лесам. Тут можна не толькі 
адпачыць на свежым паветры і па-
каштаваць найсвяжэйшых прадуктаў, 
але і навучыцца старажытным рамё-
ствам — ганчарству, разьбярству 
па дрэве, ткацтву. Унікальнасць 
гэтай аграсядзібы яшчэ і ў тым, 
што тут створаны ўмовы для ад-
пачынку і рэабілітацыі людзей з 
абмежаванымі магчымасцямі з 
дапамогай іпатэрапіі — вер-
хавой язды. 

Барыс Арэхаў 

да ведама 

Лепшыя 
аграэкасядзібы 
Беларусі

З 2013 года ў краіне пра-
водзіцца конкурс “Лепшая 
аграэкасядзіба года”. Гран-
пры летась атрымаў комплекс 
“Фальварак у Рыся” (Гро-
 дзенская вобласць, Свіслацкі 
раён). Акрамя адпачынку 
на прыродзе, сядзіба пра-
паноўвае гасцям наведаць 
сваю вёску рамёстваў. Апрача 
таго, там створаны ўмовы 
для рэабілітацыі інвалідаў. 

Раней у гэтым конкурсе 
галоўнай узнагародай была 
адзначана сядзіба “Мазічы” 
(Брэсцкая вобласць, Кобрын-
скі раён) за атмасферу бела-
рускай вёскі, нацыянальную 
кухню, узровень с эрвіс у. 

У намінацыі “Экасядзіба 
года” перамогу атрымлівалі 
“Хутар Ёдзішкі” (Віцебская во-
бласць, Браслаўскі раён), ся-
дзіба “Вясёлая хата” (Мінская 
вобласць, Капыльскі раён). 

“Хутар Столінскі” (Брэс-
цкая вобласць,  Столінскі 
раён) і сядзіба “Над Нёманам” 
(Гродзенская вобласць, Лідскі 
раён) былі адзначаны ўзнага-
родай за “Стыль і гармонію”. 

З в а н н е  л е п ш ы  “ Э т н а -
комплекс” атрымаў “Гас -
ціны двор” (Магілёўск а я 
вобласць, Быхаўскі раён). 

У намінацыі “Беларуская 
традыцыйная кухня” пера-
маглі сядзіба “На зарэчнай 
вуліцы” (Брэсцкая вобласць, 
Кобрынскі раён) і “Марчу-
кова хата” (Гродзенская во-

бласць, Шчучынскі раён, 
г.п. Жалудок). 
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прывабныя марШруты

Заслаўе — бліжэйшы прыгарад 
Мінска. Многія жыхары гэтага 
маленькага ўтульнага гарадка 
спакойна ездзяць на працу ў 
сталіцу, але жывуць пры гэтым 
літаральна… на беразе мора. 
Заслаўе — вельмі старажытны 
горад. Яго заснаваў у канцы 
X стагоддзя князь Уладзімір 
Святаслававіч. 

доўваць горад і крэпасць. На Вале зна-
ходзіцца адна з галоўных славутасцяў 
горада — Спаса-Праабражэнская цар-
ква. Сабор будаваўся ў сярэдзіне XVI 
стагоддзя як кальвінісцкі храм, потым 
стаў каталіцкім касцёлам Міхаіла Ар-
хангела, а сёння гэта дзеючая правас-

СпасаПраабражэнская царква

даведацца  
пра гісторыю рагнеды 

Легенда гаворыць, што кіеўскі 
князь Уладзімір узяў Рагнеду — дачку 
полацкага князя Рагвалода — у жонкі 
сілай. Яна, быўшы нявестай яго брата 
Яраполка, адмовіла Уладзіміру на 
прапанову “рукі і сэрца”. 
Князь крыўды не дараваў, 
захапіў Полацк, бацькоў 
Рагнеды забіў, а яе зрабіў 
сваёй жонкай. Пазней Ра-
гнеда беспаспяхова спраба-
вала забіць нялюбага мужа. 
Саму княгіню ад смерці 
выратаваў малалетні сын 
Ізяслаў (дарэчы, старэйшы 
брат Яраслава Мудрага). 
Ён устаў паміж маці 
і  б а ц ь к а м ,  і 
Уладзімір за-
хаваў жыц-

вельмі 
старажытны 

горад
Заслаўскае вадасховішча

цё свавольнай жонцы, выслаўшы яе 
разам з сынам у полацкія землі — у го-
рад, названы ў гонар сына — Ізяслаўль. 
Тут і скончыла свае дні гордая княгіня 
Рагнеда-Гарыслава. А ў пачатку 1990-х 

гадоў у Заслаўі паставілі помнік 
“Рагнеда ды Ізяслаў”. 

падыхаць 
гісторыяй 

Заслаўе — горад-музей, рай 
для аматараў даўніны. Рэдкае 

месца, дзе захаваліся два старажыт-
ныя гарадзішчы. Адно — Замэчак 

(Зaмачак), рэшткі прыгон-
ных валоў горада X-XII 
стагоддзяў. І замкавая 
г ар а  — г ар а дз іш ча 

Вал, дзе пасля вялікага 
пажару ў XIV 

стагоддзі 
пачалі 
а д б у -

Заслаўскі замак. Гарадзішча “Вал” XI—XVI стст.
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прывабныя марШруты

скульптурамі казачных персанажаў: 
ваўкалака, лесуна, вадзяніка, дамавіка 
ды інш. З беларускай культурай і по-
бытам можна пазнаёміцца ў мясцовым 
музеі — там і знаходкі археолагаў, і ра-
боты народных майстроў, і калекцыя 
музычных інструментаў: гармонікі, 
цымбалы, скрыпкі, дудачкі, бубны. І 
нават паслухаць жывую музыку. 

убачыць “лінію сталіна” 
Гістарычна-культурны комплекс 

“Лінія Сталіна” — адно з самых гран-
дыёзных фартыфікацыйных збудаван-
няў на тэрыторыі Беларусі. Ваенна-гі-
старычны музей пад адкрытым небам, 
да якога ад Заслаўя 10 км. Створаны 
музей на ўчастку Мінскага умацраёна 
часоў Вялікай Айчыннай. Чаго тут 
толькі няма! Два кулямётныя доты, ар-
тылерыйскі паўкапанір, участак мяжы 
са следавой паласой і “калючкай”. Дзе 
яшчэ можна адразу ўбачыць усе віды 
акопаў, траншэй і супрацьтанкавых ра-
воў, бліндажы і “вожыкі”? Стройнымі 
радамі на аглядных пляцоўках стаяць 
танкі, самаходкі, зеніткі, гарматы, 
бронетранспарцёры, ракетная тэхніка. 
Многае можна пакратаць і паспра-
баваць у справе. Майстры музейнага 
комплексу рэстаўруюць рарытэтную 
ваенную тэхніку і праводзяць унікаль-
ныя гістарычныя рэканструкцыі. 

акунуцца  
ў мінскае мора 

Заслаўе — адзін з самых экалагічна 
чыстых прыгарадаў сталіцы. Літараль-
на на ўскраіне гарадка плёскаюцца 
воды Мінскага мора — Заслаўскага 
вадасховішча. Вакол яго размяшчаюц-
ца шматлікія здраўніцы і лячэбніцы: 
санаторыі, дамы адпачынку, аграся-
дзібы, такія папулярныя ў беларусаў 
і расіян. Пры жаданні можна знайсці 
адпачынак на любы густ — з лячэннем 
і без, з рыбалкай ці вылазкамі ў грыбы, 
коннымі прагулкамі і сёрфінгам. Ёсць 
месцы і зусім эксклюзіўныя. На беразе 
вадасховішча размяшчаюцца рэзідэн-
цыя Аляксандра Лукашэнкі і вялікая 
вёска — Лапаравічы. У ёй на “марскім” 
беразе была дача знакамітага на ўвесь 
СССР песняра — Уладзіміра Мулявіна. 
Дачны домік цікавай архітэктуры мог 
бы стаць музеем геніяльнага музы-
канта. Але спадчыннікі яго прадалі. 
А новы ўладальнік знёс і пабудаваў 
сучасны асабняк. 

Герман Маскаленка

Этнаграфічны комплекс “Млын”

Эрмітажа ў Верхнім парку. У нашы дні 
— гэта Дом дзіцячай творчасці на вул. 
Дачнай. Дзеці, дарэчы, у захапленні 
ад музея міфалогіі ды лесу. Там ёсць 
участак сапраўднага лесу з чучаламі 
зайца, рабчыка, янота ды іншых пту-
шак і звяроў. А яшчэ — экспазіцыя са 

Экспанат  “Лініі Сталіна”

Касцёл Нараджэння Найсвяцейшай 
Дзевы Марыі

лаўная царква. Першапачаткова яна 
была і саборам, і адным з абарончых 
будынкаў — адгэтуль байніцы ў верх-
няй частцы сцен храма і ў 30-метровай 
вежы-званіцы. Спаса-Праабражэн-
ская царква — не толькі архітэктур-
ная жамчужына Беларусі, але і адзін з 
візуальных вобразаў гісторыі краіны. 
Сведчанне яе старажытнасці і непаў-
торнасці. Зрэшты, ёсць там і дзеючы 
касцёл Нараджэння Дзевы Марыі, уз-
ведзены ў стылі віленскага барока. 

пазнаёміцца  
з дамавіком 

Вялікай папулярнасцю ў гасцей 
горада карыстаецца этнаграфічны 
комплекс “Млын”, у які ўваходзіць 
некалькі пабудоў пазамінулага стагод-
дзя: паравы млын, свіран, кузня, дом 
завознікаў. Некалі магнаты Пшаздзец-
кія, якія валодалі мястэчкам некалькі 
стагоддзяў, узвялі ў Заслаўі шыкоўны 
палацава-паркавы комплекс з сядзібай. 
У буйных гістарычных віхурах да нас 
дайшлі толькі фрагменты сядзібных 
будынкаў, частка гаспадарчых пабудоў, 
сажалкі, парк ды інш. Самы каштоўны 
“экспанат” — будынак палацавага 

Сярэднявечнае гарадзішча Заслаўя — 
месцазнаходжанне Рагнеды і Ізяслава. 

Помнік 1000годдзя хрысціянства ў Беларусі
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далёкае — блізкае

мы — талерантныя…
Талерантнасць жыхароў Беларусі — з’ява зусім не новая,  
у яе глыбокія гістарычныя карані. А ў генах сучасных 
беларусаў быццам закладзена мудрасць продкаў, якія 
заўсёды лічылі: “Лепш дрэнны мір, чым добрая вайна”.  
Ёю мы кіруемся і цяпер, выбудоўваючы стасункі як паміж 
сабою, так і са светам.

сваё месца пад сонцам
Кожны народ выпрацоўвае цягам 

многіх пакаленняў адметны светапо-
гляд. Што істотнае знойдзена, засвоена 
для гарманічнага працягу супольнага 
жыцця — тое дбайна зберагаецца, у 
тым ліку і ў вобразных, ёмістых пры-
казках і прымаўках, у легендах, падан-
нях, казках. А таксама і ў дзяржаўных 
законах. На гэтай духоўнай аснове 
потым выхоўваецца моладзь. Прычым 
і каштоўны досвед жыцця, культуры 
прадстаўнікоў іншых народаў, вядома 
ж, таксама бярэцца да ўвагі, асэнсоў-
ваецца ў грамадстве.

Як вядома, пакуль мы на гэтым 
свеце робім нейкую работу, то й яна 
робіць нас. Спрадвеку ж добрымі 
хлебаробамі, лесаводамі, пчалярамі, 
рыбакамі былі нашыя продкі. Прычым 
заняткі тыя вымагалі працавітасці, 
уважлівасці, чуйнасці душэўнай, назі-
ральнасці, ды і цярпення — ад гэтага 
залежаў і вынік цяжкой працы, а ча-
сам і само жыццё. Свае ноты ў полі-
фанічную мелодыю жыцця тутэйшых 
людзей прыўносілі таксама й суседнія 
і аддаленыя народы. Разбудоўваючы 
сваё гаспадарства, нашы продкі яшчэ 
ў 1529 годзе ўпершыню аб’ядналі за-

коны супольнага жыцця, што існавалі 
на той час, у першы Статут ВКЛ. Гэта, 
калі ацэньваць дасягненне тагачасных 
дзяржаўнікаў, законнікаў з вышыні 
нашых гадоў, была знакавая падзея 
для ўсёй Еўропы. 

Цікавыя развагі на гэты конт зна-
ходзім у артыкуле “Міралюбная шмат-
вектарная знешняя палітыка Беларусі 
— гэта свядомы выбар, што адпавядае 
нацыянальным інтарэсам” у часопісе 
“Беларуская думка” (сакавік-красавік 
2017 г.) Дарэчы, яго аўтар Уладзімір 
Макей, Міністр замежных спраў 
Беларусі, піша пра тое, што нават 
нядобразычліўцы былі вымушаныя 
прызнаць нашы поспехі: “Сыходзяць 
у нябыт многія клішэ і стэрэатыпы ў 
дачыненні да нашай краіны, а ў “апо-
шняй дыктатуры Еўропы” нарэшце 
разглядзелі “еўрапейскую Беларусь”. 
Безумоўна, тут адыграла ролю су-
купнасць фактараў, як знешніх, так і 
ўнутраных. Не варта забываць і пра 
такую неад’емную рысу ментальнасці 
беларускай нацыі, як талерантнасць. 
Яна мае даўнія, глыбока ўкаранёныя 
традыцыі ва ўсіх сферах жыцця — ад 
канфесійнай да палітычнай. У белару-
скай гісторыі рэдкія прыклады рэлі-
гійных або міжэтнічных канфліктаў, 

праявы сілы ў дачыненні да дзяржаў-
суседзяў. Памяркоўнасць, якая разуме-
ецца як павага да ўсіх без выключэння 
народаў, прыняцце іншых культур і 
шляхоў развіцця, нацэленасць на дыя-
лог характэрныя для беларусаў: як для 
нацыі ў цэлым, так і для яе асобных 
прадстаўнікоў”.

Далей у артыкуле ідзе гаворка пра 
вядомых даследчыкаў, а таксама ды-
пламатаў, што былі выхадцамі з белару-
скіх земляў: Ігнацы Дамейка, Мікалай 
Судзілоўскі, Восіп-Юліян Сянкоўскі, 
Іван Чэрскі, Міхал Клеафас Агінскі, 
Іосіф Гашкевіч, Андрэй Грамыка. Іх, 
лічыць аўтар, “аб’ядноўвае паважлівае 
стаўленне не толькі да сваёй Радзімы, 
але і да іншых народаў, без якога б там 
ні было прымяншэння іх цывілізацый-
най значнасці”. У нашым жа часе, чыта-
ем далей, “натуральным працягам та-
лерантнасці з’яўляецца міралюбнасць, 
якая адрознівае ў роўнай ступені 
нашых продкаў і нашых сучаснікаў. 
Яшчэ задоўга да здабыцця ў 1991 го-
дзе незалежнасці Беларусь праводзіла 
палітыку, накіраваную на ўсталяванне 
справядлівага сусветнага парадку”. 
Прыводзіцца ў прыклад і вылучаная 
на Саміце ААН 2005 года ініцыятыва 
Прэзідэнта Беларусі аб прызнанні 
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Што гаворыць народ
Звернемся да народнай мудрасці. Вось некаторыя 

выслоўі са збору вядомага даследчыка-мовазнаўца, пе-
дагога, пісьменніка Фёдара Янкоўскага. У іх адлюстрава-
ны беларускі светапогляд на тое, што важнае ў жыцці, а 
што другаснае, і як варта ў прынцыпе, што называецца, 
стратэгічны выбудоўваць дачыненні з людзьмі — як са 
сваімі, так і з чужымі. 

Хто чужога не шануе, той свайго мець не будзе.
Бацькаўшчыны не купляюць і не прадаюць.
Няма смачнейшай вадзіцы, як з роднай крыніцы.
Новых сяброў набывай, а старых не забывай.

Не чыні другому таго, што табе не міла.
Бацька й маці — ад Бога у хаце, хто іх зневажае, той 
дабра не знае.
У добрай сям’і ніхто не лішні.
Умей сказаць — умей змаўчаць.
Тады слова — серабро, калі справы — золата.
Вялікага дуба з малым карэннем не бывае.
Вясёлыя людзі доўга жывуць.
Шануй людзей, то і цябе шанаваць будуць.
Людзей слухай, а свой розум май.

Нават з гэтых прыказак і прымавак бачна: беларусы 
любяць жыць па справядлівасці, з любоўю да ўсяго свай-
го, роднага, і з павагаю да чужых традыцый, звычаяў. 

Прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў пад Івянцом
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Беларусь — 
поліэтнічная  
і поліканфесійная 
дзяржава. На 
пачатак 2017 года  
ў ёй жыве крыху 
больш за 9 млн 500 
тысяч чалавек.  
Гэта прадстаўнікі 

больш як 140 
нацыянальнасцяў  
і народнасцяў. 
Большасць з іх — 
беларусы: звыш 

80%. Рускіх — каля 

10%, палякаў — 

прыблізна 4%.  
У краіне таксама 
пражывае амаль 

2,5% украінцаў,  
а таксама яўрэяў, 
татар, літоўцаў  
і прадстаўнікоў 
іншых 
нацыянальнасцяў

разнастайнасці шляхоў прагрэсіўнага 
развіцця ў якасці каштоўнасці чалаве-
чай цывілізацыі. А праз дзесяць гадоў, 
на Саміце ААН 2015 года, Прэзідэнт 
Беларусі прапанаваў увасобіць ідэю 
“інтэграцыі інтэграцый” у якасці клю-
чавога прынцыпу супрацоўніцтва, 
якое арыентавана на сумесны пошук 
аптымальных шляхоў аб’яднальнага 
росту і ўстойлівага развіцця, на ска-
ардынаванае супрацьдзеянне глабаль-
ным пагрозам і выклікам. 

жылі як добрыя суседзі
Безумоўна, можна знайсці ў на-

родных выслоўях беларусаў і розныя 
хітрыкі, а часам і проста своеасаблі-

выя псіхалагічныя “громаадводы”: каб 
душу чалавека не разарвала ад болю і 
крыўды. Яны, падаецца мне, свядома 
рабіліся на выпадак розных экстрэ-
мальных сітуацый, калі цяжка знайсці 
лёгкае выйсце. Натуральна, мы ўсе 
— не святыя, а выжываць нашым 
продкам, як вядома, даводзілася пры 
розных уладах. Каштоўнае ж тое, што 
пазітыўнае, станоўчае, талерантнае 
светаўспрыманне ў беларускім гра-
мадстве ўсё ж пераважае. А вось пра 
тое, адкуль яго карані — мы распы-
таем у навукоўца Сяргея Грунтова. Ён 
кандыдат гістарычных навук, працуе 
навуковым супрацоўнікам у аддзеле 
народазнаўства Цэнтра даследаванняў 
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беларускай культуры, мовы і літара-
туры Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі.

— Спадар Сяргей, мне неяк давя-
лося пачуць такое парадаксальнае 
выказванне. Маўляў, лепшыя белару-
сы — гэта яўрэі ды татары... Субя-
седнік меў на ўвазе, што прадстаўні-
кі гэтых народаў спрадвеку жывуць 
на нашых землях, і таму здольныя 
разам бараніць агульныя — белару-
скія — нацыянальныя каштоўнасці. 
У прыватнасці, многія з іх цудоўна 
ведаюць беларускую мову, культуру. 
Як прыклад можна прывесці класіка 
беларускай літаратуры Змітрака 
Бядулю, які пісаў на трох мовах: 
ідыш, беларуская, руская. Ведаю, 
што навукоўцы з Нацыянальнай 
акадэміі навук даследуюць, выву-
чаюць і такую тэму, як роля і месца 
прадстаўнікоў розных народаў, на-
цыянальна-культурных аб’яднанняў 
у захаванні ды ўмацаванні трады-
цый талерантнасці на тэрыторыі 
Беларусі. У прыватнасці, цікавае 
паведамленне на гэты конт вы рабілі 
летась на адным з круглых сталоў. А 
што вядома пра гісторыю з’яўлення 
яўрэяў ды татараў на беларускіх 
землях?

— Прызнацца, менавіта гэтым пы-
таннем асабіста я не займаўся... Аднак 
з кніг калег ведаю: яны сапраўды здаў-
на жылі на Беларусі. Яшчэ ў 1388 годзе 
князь Вітаўт — а ён быў тады на чале 
Вялікага Княства Літоўскага, нашай 
старажытнай дзяржавы — выдаў пры-
вілей яўрэям на пасяленне ў шэрагу га-

радоў Княства, і ў тым ліку і ў Берасці 
(цяперашні Брэст). Яўрэі такім чынам 
і атрымалі на гэтай зямлі прытулак 
ад ганенняў у Цэнтральнай Еўропе, а 
Вялікае Княства — магчымасць інтэн-
сіўна развіваць гандаль і рамёствы. Бо, 
як вядома, перасяленцы ў гэтых галі-
нах дзейнасці былі вельмі абазнанымі, 
дасведчанымі. Тыя традыцыі, можна 
смела сказаць, станоўча паўплывалі на 
развіццё беларускіх гарадоў, а таксама 
мястэчак. Увогуле ж ўзаемадзеянне 
моў, культур, традыцый — з’ява над-
звычай цікавая.

І першыя татары з’явіліся на бела-
рускіх тэрыторыях дзякуючы князю 
Вітаўту: ён запрасіў іх на сталае па-
сяленне ў Вялікае Княства прыкладна 
ў той жа час, у канцы XIV стагоддзя. 
Татары займаліся вайсковаю справай, 
дапамагалі ў ахове межаў ВКЛ, а пасля 
перайшлі й да больш мірных рамесніц-
кіх прафесій.

— Можна меркаваць, што тага-
часныя перасяленцы былі пад патра-
натам самога Вітаўта, і таму без 
асаблівых канфліктаў адаптаваліся 
на новых месцах жыхарства. І ўсё ж 
рэлігіі ў іх былі — экзатычныя, ска-
жам так. Як лічыце: канфлікты на 
гэтай глебе здараліся? 

— Навукоўцы, абапіраючыся на 
розныя дакументы, робяць высновы, 
што высокі ўзровень талерантнасці 
сярод жыхароў ВКЛ назіраўся і ў 
канфесійных стасунках. У прыват-
насці, практычна бяскроўна прайшлі 
працэсы рэфармацыі ды контррэфар-
мацыі ў Вялікім Княстве. Ужо тады, 

скажам, нармальнай практыкай было 
вызнанне розных канфесій у розных 
галінах шляхецкіх родаў. Да прыкладу, 
Радзівілы нясвіжскай лініі пачынаючы 
з Крыштафа Радзівіла Сіроткі былі 
каталікамі, у той час як Радзівілы бір-
жайскай лініі — пратэстантамі. Звы-
клай справай было хрышчэнне аднаго 
дзіцёнка ў сям’і каталіком, а іншага 
— уніятам. Вось так нашы продкі й 
вучыліся паважаць чужыя пераканан-
ні, у тым ліку і рэлігійныя. Дарэчы, пра 
тое ведалі й за межамі краіны. Таму ў 
XVII стагоддзі Вялікае Княства стала 
месцам, дзе знаходзілі прытулак роз-
ныя ўцекачы ад рэлігійных канфлік-
таў з краін Заходняй Еўропы. Сярод іх 
былі, напрыклад, шатландцы. Тут вар-
та патлумачыць, што талерантнасць на 
той час зусім не азначала роўнасць усіх 
этнічных і канфесійных груп на тэры-
торыі ВКЛ. Аднак усе яны знаходзілі 
сваё месца ў дзяржаве, былі добра ін-
тэграваныя ў культурнае, эканамічнае, 
сацыяльнае жыццё.

глыбокія карані 
дрэва згоды

— Спадар Сяргей, мы цяпер назі-
раем цікавы працэс. І раней, вядома 
ж, гаварылі пра міралюбнасць бела-
русаў, іх памяркоўнасць. Са словаў 
“Мы, беларусы — мірныя людзі” 
пачынаецца наш Дзяржаўны гімн. А 
калі Беларусь стала пляцоўкаю для 
важных перамоваў на высокім між-
народным узроўні у сувязі з падзеямі 
ва Украіне, то, падаецца мне, часцей 
стала ўжывацца і словазлучэнне 

Навуковец Сяргей Грунтоў

далёкае — блізкае

Развіццю талерантнасці спрыяла і тое, 
што ў міжваеннай БССР, створанай у 
1919 годзе, былі ажно чатыры афіцыйныя 
мовы: беларуская, руская, польская ды 
ідыш. І гэта сведчыла пра 
фундаментальнае значэнне гэтых 
чатырох этнасаў у фарміраванні 
гісторыі, культуры рэспублікі
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“беларуская талерантнасць”. Гэта 
нешта новае — ці ранейшае паняцце, 
але ў сучасным слоўным афармленні?

— Сапраўды, беларуская талерант-
насць праз трансляцыю пры дапамозе 
розных сродкаў масавай інфармацыі, 
падручнікаў, праз выступленні афі-
цыйных асоб сёння стала, можна ска-
заць, часткаю нашай нацыянальнай 
самаідэнтыфікацыі. Але ж яна мае 
глыбокія гістарычныя карані. Вось 
мы гаварылі пра яўрэяў ды татараў. 
Мяркую, і тыя рашэнні князя Вітаўта 
ўзнікалі ж, як кажуць, не на пустым 
месцы. Ужо тады былі нейкія трады-
цыі талерантнасці. Гэта была ранняя 
форма сумеснай беларуска-літоўскай 
дзяржаўнасці. ВКЛ паўстала і разві-
лася менавіта як шматнацыянальнае і 
поліканфесійнае ўтварэнне. Больш за 
тое, на ўсіх яго этапах менавіта кан-
фесійная талерантнасць станавілася 
важным фактарам развіцця дзяржавы. 
Бо свядома, мэтанакіравана ствара-
ліся ўмовы для камфортнага суісна-
вання многіх этнаканфесійных груп. 
Дзякуючы гэтаму ВКЛ станавілася са-
праўдным родным домам для татараў, 
старавераў, караімаў, яўрэяў. Сюды 
ўцякалі людзі ад ганенняў у нямецкіх 
княствах, тут знаходзілі прытулак, 
ратуючыся ад рэлігійных канфліктаў, 
ірландцы і шатландцы. 

Так што беларуская талерантнасць 
— з’ява зусім не новая, у яе глыбокія 
карані.

— Мы гаворым, што беларусы 
памяркоўныя і цярплівыя — спрад-
веку... А вучоныя могуць дадаць кан-

крэтыкі? Чаму ўсё ж мы ніколі не ўс-
чыналі войны, спрэчкі з іншародцамі, 
іншаверцамі за свае нацыянальныя, 
рэлігійныя перакананні?

— У талерантнасці гэтага доўгага 
перыяду з мінуўшчыны шмат прычын. 
Навукоўцы пішуць, напрыклад, пра 
рэлігійную індыферэнтнасць ранніх 
лідараў ВКЛ XIII—XV стагоддзяў. А 
вось чаму так было — пра тое можна 
і разважаць, і спрачацца. Пазней на 
нашых землях стаў папулярным пра-
тэстантызм — у XVI стагоддзі. Потым 
сваю ролю адыграла і ўніяцтва, ці 
грэка-каталіцызм — у XVII—XVIII 
стагоддзях. Гэта ж тады дзеці адной 
шляхецкай сям’і маглі быць ахрышча-
ныя і як католікі, і як уніяты. Вось так, 
паступова, і “выхоўваліся ў талерант-
насці” эліты ВКЛ, а з імі і ўвесь народ. 
Так і вучыліся нашы продкі згладжваць 
многія супярэчнасці, якія непазбежна 
ўзнікаюць ва ўмовах суіснавання роз-
ных этнаканфесійных груп.

у жорнах ХХ стагоддзя
— А яшчэ мне падаецца, спадар 

Сяргей, што і бурныя падзеі ХХ ста-
годдзя вельмі паспрыялі таму, каб у 
беларусаў выпрацаваўся спакойны і 
ўзважаны падыход як да нацыяналь-
ных, так і рэлігійных адрозненняў...

— Безумоўна, тое асяроддзе, у якім 
мы жывём, вельмі істотна ўплывае на 
наш характар, паводзіны, светапогляд. 
Дарэчы, і вучоныя ў сваіх даследаван-
нях беларускага грамадства сцвяр-
джаюць, што надзвычай важным фак-
тарам развіцця нашай талерантнасці 

сталі тыя ўмовы, у якіх адбывалася 
станаўленне беларускай нацыі ў ХХ 
стагоддзі. Да таго, пра што вы казалі, 
варта яшчэ дадаць: Беларусь у якасці 
рэспублікі ўзнікла ў складзе Савецка-
га Саюза як надрэлігійнае ўтварэнне. 
Беларусам тут мог стаць кожны, хто 
лічыў сябе прыналежным да гэтай 
культуры і быў неабыякавым да яе 
лёсу. Хрэстаматыйны тут прыклад 
— ужо згаданы Змітрок Бядуля, да-
кладней — Самуіл Яфімавіч Плаўнік 
з вёскі Пасадзец Лагойскага раёна, які 
стаў класікам беларускай літаратуры. 
Развіццю талерантнасці спрыяла і 
тое, што ў міжваеннай БССР, створа-
най у 1919 годзе, былі ажно чатыры 
афіцыйныя мовы: беларуская, руская, 
польская ды ідыш. І гэта сведчыла 
пра фундаментальнае значэнне гэтых 
чатырох этнасаў у фарміраванні гісто-
рыі, культуры рэспублікі.

— Атрымліваецца, што якраз 
суровыя, нецяплічныя ўмовы, у якіх 
загартоўваўся беларускі народ, і на-
вучылі нас, як кажуць, не цыкліцца 
на рэлігійных, нацыянальных пра-
блемах, а гарманічна іх вырашаць, а 
ўрэшце — жыць у згодзе?

— Калі папросту, то можна й так 
сказаць. А моваю навукі адзначым: та-
лерантнасць, якая сфармавалася ў бела-
рускім грамадстве, стварыла спрыяль-
ныя ўмовы для развіцця, культурнага 
і сацыяльнага жыцця многіх этнічных 
груп, прадстаўнікі якіх знайшлі для 
сябе ў Беларусі другі дом. Прычым калі 
ў папярэднія эпохі за кожнай этнічнай 
групай была, як правіла, замацавана 
нейкая свая сацыяльная і гаспадарчая 
ніша, якая традыцыйна склалася, то 
сёння прадстаўнікі малых этнічных 
груп займаюць самыя розныя нішы ў 
жыцці грамадства. Варта заўважыць: у 
традыцыйным статычным грамадстве 
ўзаемаадносіны этнічных груп паміж 
сабою і з дзяржавай вызначаліся перш за 
ўсё сацыяльным парадкам, што склаўся 
нібы сам сабою, канвенцыямі паводзін, 
практыкамі паўсядзённага супрацоў-
ніцтва. Дык вось, у сучасным грамад-
стве такое ўжо немагчыма, і менавіта 
гэта вызначае ролю ў ім нацыянальных 
аб’яднанняў. Яны дапамагаюць малой 
этнічнай групе не замыкацца ва ўну-
траным жыцці, але актыўна заяўляць 
пра сябе ў жыцці дзяржавы, белару-
скага грамадства, адчуваць сябе яго 
паўнапраўнаю часткай.

Іван Ждановіч
На прэзентацыі кніг пра беларускіх татараў у Цэнтральнай нацыянальнай бібліятэцы імя 

Якуба Коласа НАН Беларусі
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прайсці шляхам 
вавасорэ 
У свеце не так шмат старажытных карт, на якіх можна ідэнтыфікаваць беларускія землі, лічыць 
вядомы ў краіне калекцыянер, гісторык Уладзімір Ліхадзедаў. Але яны ёсць. І з адной з іх хутка можна 
будзе пазнаёміцца шырокай публіцы. Дакладней, з яе ўнікальным варыянтам, узноўленым пад эгідай 
гістарычна-культурнага праекта “У пошуках страчанага”. Сам арыгінал карты ўбачыў свет у першай 
палове XVI стагоддзя ў Венецыянскай рэспубліцы дзякуючы Джавані Андрэа Вавасорэ. 

венецыянская 
спадчына

Пра картографа Вавасорэ (а, трэба 
адзначыць, крыніц з інфармацыяй пра 
яго няшмат) расказвае Ілья Андрэеў, 
даследчык беларускай картаграфіі:

— Джавані Андрэа Ваваcорэ — гра-
вёр па дрэве, выдавец і друкар венецы-
янскай школы картаграфіі. Дакладная 
дата нараджэння невядомая, але лі-
 чыцца, што памёр ён да 1572 года.

Мы ведаем, што ў канцы XV — па-
чатку XVI стагоддзя Венецыянская 
рэспубліка дасягнула значнага экана-
мічнага развіцця і росквіту. Яе караблі 
курсіравалі па Міжземным і Чорным 
морах, даходзілі да гаваняў Паўночна-
га мора. Нядзіўна, што гэта выклікала 
развіццё картаграфічнай навукі, у 
якой вылучыліся Марка Беневентана, 
Бернард Сільванус, Матэа Пагана, 
Джавані Андрэа Вавасорэ...

Вавасорэ быў членам гільдыі ма-
стакоў, апублікаваў кнігу ўзораў для 
вышыўкі і карункапляцення — магчы-
ма, самае першае спецыяльнае выдан-
не для жанчын. Але асноўнае, з чым 
усё-такі звязваецца яго імя, — геагра-

фічныя карты. Напэўна, яны не вельмі 
багатыя на найноўшыя геаграфічныя 
адкрыцці таго часу. Але тое, што пазна-
вальныя і якасна выкананыя з мастац-
кага пункту гледжання, — бясспрэчна. 
І ўсе сёння — вельмі рэдкія, некаторыя 
даступныя ўжо толькі ў копіях. 

Сярод першых вядомых буйных 
работ Вавасорэ — карта з відам Кан-
станцінопаля, як мяркуецца, 1520 
года. Далей былі: Іспанія (1532), Фран-
цыя (1536), Усходняе Міжземнамор’е 
(1539), Грэцыя (1545), Брытанія (1556), 
Венгрыя (1553), карта свету Каспара 
Вопеля (1558), італьянскай правінцыі 
Фрыулі (1557), Тасканы (1559)...

А цяпер пра карту Вавасорэ, уз-
ноўленую беларускімі энтузіястамі ў 
працяг праекта “У пошуках страчана-
га”. Гэта вядомае выданне карты свету 
Opera di Giouani Аndrea Vauassore ditto 
Vadagnino (1520-1530 гадоў). Грун-
тавалася яна, у сваю чаргу, на карце 
Бернарда Сільвануса, уключанай у 
венецыянскае выданне па Пталемею 
1511 года.

— Сёння ва ўсім свеце захавалася 
не больш за 5-6 яе асобнікаў. Таму 
наўрад ці ў кагосьці з беларускіх 

аматараў гісторыі атрымаецца не тое 
што патрымаць арыгінал у руках, але 
нават проста разгледзець яго, хоць там 
можна знайсці шмат займальнага, — 
тлумачыць Уладзімір Ліхадзедаў сваё 
рашэнне далучыцца да ініцыятывы па 
ўзнаўленні карты.

Землі паміж Балтыкай і Чорным 
морам пазначаны на ёй як SARMATIA 
DEVROPA, абведзены рэкі Днепр (bo-
ristene f.), Заходняя Дзвіна і Дон (Tanai 
fiu), якія на картаграфічнай выяве вы-
цякаюць з міфічных гор Ripher monte. 
І асабліва цікавая акалічнасць: Днепр 
прысутнічае ў абазначэнні аднаго з 
выдзеленых на карце кліматычных 
паясоў — per boristene, што сведчыць 
аб уцягнутасці гэтых тэрыторый у су-
светныя працэсы таго перыяду.

матрыца мінулага
З чаго ж пачалася сама гісторыя па 

ўзнаўленні старажытнай карты?
Як заўсёды ў такіх выпадках, з 

прагі пазнання і захопленасці сваёй 
справай. Узімку на міжнароднай кні-
жнай выставе ў Мінску Уладзімір Лі-
хадзедаў прадставіў сваю ўнікальную 
працу — узноўлены друкарскі станок 

у поШукаХ страчанага
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Францыска Скарыны. Неабходна ад-
значыць — менавіта ўзноўлены, прак-
тычна па ўсіх правілах, тэхналогіях і 
патрабаваннях адпаведнага часу. Але 
не толькі станок. А таксама аддрука-
ваную на ім адну з кніг скарынінскай 
Бібліі — “Быццё”. Гэтая падзея і сама 
ідэя ўзнаўлення старадрукаваных вы-
данняў выклікалі вялікую цікавасць. 
Рэканструкцыя рэдкіх графічных 
твораў стала рэальнай. І Ілья Андрэеў 
прапанаваў Уладзіміру Ліхадзедаву 
ўзнавіць старажытную геаграфічную 
карту — жамчужыну сусветнай кар-
таграфіі. 

Ліхадзедава доўга ўгаворваць не 
прыйшлося:

— Мы здолелі ўзнавіць стара-
 жытную матрыцу, на што пайшло каля 
года. Вялікая, карпатлівая праца. І яна, 
лічу, атрымалася. Толькі спецыяліст 
можа выявіць адрозненні ад арыгінала, 
і гэта пры тым, што мы не выкарыстоў-
валі ніякіх эфектаў, што састарваюць. 
У нас усё — як і пяць стагоддзяў таму. 
У тым ліку — папера. Я сам вырабіў яе 
на аснове лёну з дабаўленнем бавоўны 
па старажытнай тэхналогіі. Менавіта 
такую тэхніку выкарыстоўвалі ў Еўро-

пе XV-XVI стагоддзяў. Удзельнічалі ў 
падрыхтоўцы і друкаванні прафесія-
налы: мастакі-графікі Барыс Цітовіч 
і Дзмітрый Шапавалаў, а таксама мой 
сын Дзмітрый Ліхадзедаў.

Сумесна мы прынялі рашэнне вы-
пусціць 12 асобнікаў карты (на трох 
розных відах паперы).

узнаўляць згубленае, 
аднаўляць страчанае

Сёння людзі прывыклі ледзь не 
ва ўсім абавязкова шукаць нейкую 
практычную выгаду. Узнаўляльнікі 
старадрукаваных выданняў упэўне-
ныя: нягледзячы на спецыфіку, у іх 
працы яна таксама прысутнічае. Па-
першае, такія рарытэты могуць стаць 
выдатным падарункам — з унікаль-
ным, яркім нацыянальным калары-
там і на самым высокім узроўні: уз-
ноўленыя гістарычныя слуцкія паясы 
таму выдатны прыклад. Па-другое, 
уключаныя ў музейныя экспазіцыі, 
яны будуць фарміраваць і ўзмацняць 
асаблівую атмасферу аўтэнтычнасці. 
Напрыклад, для стварэння комплекс-
най картаграфічнай экспазіцыі не-
магчыма абысціся без падобных карт. 

І па-трэцяе... А вось трэцяе на самай 
справе і ёсць галоўнае. Таму што 
галоўнае — захаваць беларускую на-
цыянальную гістарычна-культурную 
спадчыну і ўсвядоміць яе глыбокую 
ўзаемасувязь з сусветнай культурай. 
Пераацаніць практычнае значэнне 
гэтага проста немагчыма. Ну а калі 
чалавек да працэсу прыкладзе яшчэ і 
свае ўмелыя рукі майстра — у самым 
прамым сэнсе, тады важнасць і не-
абходнасць зробленага ім духоўнага 
і культурнага выбару адчуецца куды 
больш ёміста і прыкметна.

— Карта Вавасорэ — наш першы, 
пробны крок ва ўзнаўленні старажыт-
ных карт, у тым ліку і беларускіх. Яшчэ 
цяпер мы думаем над узнаўленнем у 
поўным аб’ёме “Малой падарожнай 
кніжкі” Францыска Скарыны, — дзе-
ліцца планамі Уладзімір Ліхадзедаў. 
— На жаль, сёння ў свеце невядомы 
ні адзін яе арыгінальны экзэмпляр, 
які захаваўся цалкам. Усё толькі ў 
фрагментах. Хацелася б сабраць іх 
разам, няхай і ў такім варыянце. 
Аўтэнтычнасць вырабу і друкавання 
— абавязковая.

Галіна Уліцёнак

у поШукаХ страчанага

Удзельнікі праекта (злева направа) Дзмітрый Ліхадзедаў, Дзмітрый Шапавалаў, Уладзімір Ліхадзедаў, Ілья Андрэеў з адбіткам карты Вавасорэ 
— каля старадаўняга друкарскага станка, узноўленага Уладзімірам Ліхадзедавым
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 К
алі на днях слу-
хала змястоўнае 
выступленне Аля-
ксея Дударава на 
ІХ з’ездзе Саюза 
тэатральных дзея-
чаў, якім ён кіруе з 
1992 года, то ў па-
мяці ўсплылі радкі 
Максіма Горкага: 

адзін, калі ён і вялікі, усё ж такі малы… 
Больш таго, прыгадаліся і словы Аля-
ксея Ануфрыевіча, які аднойчы на за-
дзірыстае, крыху зняважлівае пытанне 
аднаго артыста “навошта нам гэты 
Саюз?” вобразна адказаў словамі пер-
сідскага паэта Саадзі: коль вдруг мура-
вьи сообща нападут, осилят и льва, как 
бы ни был он лют… І тое з вуснаў тады 
яшчэ маладога драматурга прагучала 
ў 1987-м, калі яго абралі сакратаром 
у Раду Саюза. І, па-мойму, сведчыла: 
Аляксей добра разумее ідэю суполь-
насцяў, у якія творцы аб’ядноўваюцца, 
каб сумесна рухацца па жыцці ў гра-
мадстве. Дарэчы, менавіта тэатральны 
Саюз у 1985-м падтрымаў прапанову 

Купалаўскага тэатра аб прысуджэнні 
Дзяржаўнай прэміі СССР спектаклю 
“Радавыя”, які па п’есе Дударава быў 
пастаўлены Валерыем Раеўскім. 

Наогул, выступленні Дударава 

слухаць цікава. Так было і на гэты 
раз. Яго мова, насычаная літаратур-
нымі асацыяцыямі, цытаваннямі да 
месца і тонкім гумарам, гучала мякка, 
прыгожа. Таму што ён, як кажуць, 
плоць ад плоці зямлі беларускай. 
Нарадзіўшыся ў глыбінцы, у вёсцы 

Кляны непадалёк ад мястэчка Дуб-
роўна Віцебскай вобласці, Аляксей 
з маленста ўбіраў энергетыку гэтай 
зямлі. Да таго ж ён акцёр па прафесіі: 
беларускую сцэнічную мову засвой-

ваў у тэатральна-мастацкім інстыту-
це на акцёрскім аддзяленні на курсе 
выдатнага педагога Алякандра Бута-
кова. Але не гэта галоўнае, хоць і важ-
нае. Вызначальным у асобе Дударава 
— старшыні СТД, на мой погляд, ёсць 
тое, што ён — чалавек, які ведае тэатр 
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аляксей дудараў: 

“заходзьце ў саюз! 
любыя стваральныя 
ідэі прымаюцца!” 
Аляксея Дударава, драматурга, сцэнарыста, акцёра, чые п’есы ідуць па ўсім свеце і творы 
перакладзены на многія замежныя мовы, можна павіншаваць. На гэты раз не з чарговай п’есай 
ці новай акцёрскай роляй або кінасцэнарыем. А з перавыбраннем на адказную і пачэсную пасаду 
старшыні ўнікальнага тэатральнага аб’яднання — Беларускага Саюза тэатральных дзеячаў, адной  
са старэйшых, шматлікіх і аўтарытэтных грамадскіх суполак, якіх цяпер у краіне больш за 2600. 

Саюз — сям’я, што аб’ядноўвае тых, 
хто аддаў і аддае свае жыццё Тэатру. 
Які б ён ні быў! Авангардны ці акадэмічны, 
драматычны ці музычны, прафесійны 
ці аматарскі. Мы, тэатралы, — 
адной крыві. І пачаткоўцы.                       
І ветэраны. Маладыя і сталыя...
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знутры і разумее, якія на акцёрскай 
і рэжысёрскай “кухні” часам кіпяць 
страсці і якога вялікага душэўнага і 
фізічнага напружання патрабуе вы-
пуск спектакляў. Да прыкладу, Драма-
тычным тэатрам Беларускай арміі ён 
кіраваў з 2002-га — больш за 10 гадоў. 
А гэта значыць, Аляксей Ануфрыевіч, 
узначальваючы Саюз, і надалей будзе 
падтрымліваць творцаў і дапамагаць 
тым, каму дапамога востра патрэбная. 
Нездарма ж яго абралі на новы тэр-
мін, паважаючы за тое, што ён збярог 
Cаюз у складаны перыяд перабудовы. 

А хто ж яшчэ ўзначаліць? Дудараў 
— гэта наш брэнд… Гэткія выказван-
ні з вуснаў делегатаў-выступоўцаў не 
раз гучалі з высокай трыбуны з’езда. 
І тады я падумала: як добра, што 
ў беларускім тэтральным ася-
роддзі ёсць такая асоба, якую 
пры жыцці, а не пасля, пава-
жаючы, называюць тэатральным 
брэндам. А гэта, як мне падаецца, 
аванс і на заўтрашні дзень. Аба-
вязвае да творчага руху!

Так, Саюз тэатральных дзеячаў 
Беларусі сёння жыве, больш таго, 
ад стратэгіі выжывання паступова 
пераходзіць у фазу развіцця. А гэта 
значыць, спадзяёмся, новыя ідэі ў 
хуткім часе ўвасобяцца ў жыццё. Пра 
гэта і іншае мы гаворым з Аляксеем 
Дударавым.

— Аляксей! Як вам такі давер 
тэатральнай супольнасці і камплі-
менты ў ваш адрас? Прыемна?

— Я вельмі ўдзячны ўсім, хто 
аддаў за мяне свой голас. Мне нават 
падабаецца, што нехта адзін быў 
супраць. Гэта яшчэ больш прымушае 
не адпачываць на лаўрах, а падумаць, 
што робіцца не так. Што тычыцца 
кампліментаў, то з гадамі я навучыў-
ся іх успрымаць спакойна, дзякуючы 
Богу. За тое, што жыву на гэтай зя-
млі, дыхаю, займаюся творчасцю… 
І валодаю цудоўным боскім дарам 
— здольнасцю ўдасканальваць сябе 
і сваю працу. Шчырыя кампліменты 
слухаю з удзячнасцю, на іншыя, дзя-
куючы прыроднаму адчуванню фаль-
шу, не звяртаю ўвагі. 

 — Раскажыце, як жыве сёння 
Саюз тэатральных гледачоў, якім 
вы ўжо кіруеце 25 гадоў. Не ста-
міліся на гэтай пасадзе?

— Стамляецца той, 
хто нічога не робіць. 
Пра сябе так сказаць 

не магу. Я ж не толькі п’есы пішу. Не 
палічыце гэта пахвалой, але я неблагі 
арганізатар.

 І як у творцы і арганізатара, мне 
ёсць чым ганарыцца. І падкрэслю: 
ёсць што ўдасканальваць. Як інакш? 
Бо жыццё, як ні банальна гэта гу-
 чыць, гэта заўсёдны рух. У тым ліку і 
для грамадскай арганізацыі. 

— Пэўна, яно няпростае...
— Нават складанае. Аднак у гэтай 

складанасці быў і ёсць пазітыў. Мы 
навучыліся самастойнасці. Прагма-
тычны час паставіў кропку ў раман-
тычных спадзяваннях творцаў на тое, 

што нехта нам павінен дапамагаць, 
і вызначыў: варта спадзявацца 
на саміх сябе. Нашы творчыя 

саюзы — гэткія ж грамад-
скія аб’яднанні, якіх у на-

шай краіне не адзінкі, не 
дзясяткі, нават не сотні. 
Так, доўгі час мы спа-
дзяваліся, што дзяр-
жава, як гэта было ў 
савецкія часы, 

на м  д а па -
м о ж а . 

Чакалі лепшага, 
намагаліся неш-
та рабіць, аб’яд-
ноўваліся, каб 
быць разам... 
П і с ь м е н н і -
кі ,  мас т акі , 
а р т ы с т ы , 
мастацтва-
 з н а ў ц ы , 
к р ы т ы к і , 
р э ж -
ы с ё р ы , 
а р х і т э к -
т а р ы , 
к і н е м а -
таграфі-
с ты,  м у зыкі ,  кампа-
зітары, дызайнеры.. . 

Адным словам, творцы, перад якімі 
пасля перабудовы маячыла пытанне: 
што рабіць і як жыць далей? 

Прагматычны час, паў таруся, 
адказаў і працягвае адказваць на яго 
катэгарычна: спадзявацца толькі на 
саміх сябе! Хочаце, так бы мовіць, 
аб’ядноўвацца, аб’ядноўвайцеся, ніх-
то ж не забараняе. Збірайцеся, дзялі-
цеся думкамі, праектамі, планамі… 
Шукайце спонсараў...

— Колькі цяпер у Саюзе творцаў?
— На сёння наша суполка налічвае 

24 пярвічныя арганізацыі, у тым ліку 
7 у рэгіёнах. За мінулы час у Саюз 
прынята 132 чалавекі. Але ёсць і тыя, 

хто пакінуў Саюз. Нехта вы-
ехаў за мяжу, некаму Саюз 

стаў непатрэбны, хтосьці 
перастаў плаціць, хаця і 
ўмоўныя, але ўзносы… 

— Мне не раз даводзі-
лася чуць у кулуарах вы-

казванні кшталту: і на-
вошта гэты Саюз? што 

ён нам дае? ці не 
с ко нчы л ас я 

роля твор-
чых саюзаў 
наогул? 

—  Н е 
толькі  не 
скончыла-
ся, наадва-
р о т.  Т эн -
дэнцыя па 
ўс ім  св еце 
— аб’яднан-

не,  інт эгра-
цыя. І гэта не 

толькі прыкме-
та часу. Аб’яд-
нанню разумныя 
людзі  аддавалі 
перавагу спакон 
веку. Пачытайце 
с т аражытных 
мысляроў. Ды 
і ў беларусаў 
н а р о д н ы х 
п р ы м а в а к 
п р а  а б ’ я д -
н а н н е ,  т а -
лаку хапае. 
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Урэшце кожны вырашае асабіста: 
калі патрэбна каму наша творчая 
суполка — уступай і знаходзься ў ёй, 
дапамагай ёй жыць, прапануй тое, 
што лічыш патрэбным, каб ажывіць 
яе дзейнасць… Любыя стваральныя 
ідэі прымаюцца! 

— У амерыканскага пісьменніка-
фантаста Айзека Азімава ёсць ці-
кавае выказванне: “Нельга сказаць 
чалавеку: “Ты можаш тварыць. Дык 
давай, твары”. Больш важна пача-
каць, пакуль ён сам скажа: “Я магу 
тварыць, хочаце вы таго ці не”. 

— Вось-вось, так і з Саюзам. Не 
патрэбны табе Саюз — ніхто за вушы 
не цягне. Саюз — справа добраахвот-
ная. Ёсць рэчы, якія не трэба рабіць. 
Як там кажуць англічане, здаецца: 
можна прывесці каня на вадапой, але 
нельга прымусіць яго піць…

— Члены Саюза плацяць што-
год узносы, але ж гэта сімвалічная 
сума. Чаму не павысіць яе? 

 — Павелічэнне членскіх узносаў 
хоць у 10 разоў нічога не дасць! А 
калі і дасць, то будзе адваротны вы-
нік. Нашы калегі тады аўтаматычна 
пакінуць Саюз. Каму гэта трэба? Ры-
тарычнае пытанне.  

— Давайце ўзгадаем, якую спад-
чыну Саюзу пакінулі вашы папя-
рэднікі Ларыса Александроўская і 
Мікалай Яроменка?

— Перш за ўсё светлая памяць 
гэтым выдатным артыстам і грамад-
скім дзеячам. Яны плённа працавалі 
не толькі на сцэне тэатраў, але і для 
Саюза, які спачатку існаваў як БТА 
(Беларускае тэатральнае таварыства), 
а ўжо потым як БСТД (Беларускі саюз 
тэатральных гледачоў). З гэтымі імё-
намі звязана доўгае жыццё Саюза. Вы 
ведаеце, колькі тады нават супрацоў-
нікаў было ў штаце на зарплаце. Самі, 
здаецца, працавалі ў якасці кансуль-
танта.

Працаваў мастацкі камбінат, ця-
пер гэта ўнітарнае прадпрыемства 
“Эладэя”, пансіянат “Тэатральны” ў 
Астрашыцкім гарадку, куды мы ез-
дзілі адпачываць. І Дом мастацтваў 
быў наш. Колькі з “домікам”, гэтым 
чароўным двухпавярховым будын-
кам на праспекце Незалежнасці, 26, у 
нас звязана! Цэнтр, метро за два кро-
кі, вядучыя мінскія тэатры побач… 
У многіх па “доміку” настальгія! Там 
акцёры абедалі пасля рэпетыцый і, 
як цяпер кажуць, тусаваліся ўвеча-
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ры, сустракаліся ў святы... Колькі 
там прайшло мерапрыемстваў! А 
найцікавейшыя сустрэчы са знакамі-
тасцямі: акцёрамі, пісьменнікамі, тэ-
атральнымі крытыкамі… І ў тым ліку 
з’езды тэатральныя там адбываліся, 
канферэнцыі... Так было. Але сёння 
жывём мы не толькі ў іншай краіне, 
нават не на іншай планеце, а ў іншым 
Сусвеце, дзе іншыя каштоўнасці, ін-
шыя вызначэнні, іншыя вымярэнні, 
іншыя магчымасці… Усё іншае!  

— Здаецца, у 1999 годзе Дом ма-
стацтваў быў перададзены Белару-
скай епархіі?

— Так, дзяржава аднавіла гіста-
рычную справядлівасць. Гэта можна 
толькі вітаць і падтрымліваць! Бу-
 дзем сумленнымі і шчырымі. Не буда-
валі мы гэты “домік”. Гэта архіерэйскі 
падворак Александрыйскага Сабора. 
Ён збудаваны на пачатку ХХ стагод-
дзя на сродкі вернікаў і належаць 
павінен праваслаўнай царкве. Цяпер 
ён ёй і належыць. І хоць гэта можа 
для нас і не вельмі камфортна, аднак 
у гэтым выпадку дзяржаве трэба ска-
заць “дзякуй”. Трэба разумець: ніхто 
нічога ні ў кога не адбіраў. У храме 
павінен быць храм. Цяпер у нашым 
колішнім “доміку” ідуць літургіі і над 
яго дахам лунае залаты крыж. Мы 
нічога не страцілі. Мы набылі! 

— А што скажаце пра пансіянат 
“Тэатральны”, дзе добра адпачыва-
лася артыстам на ўлонні прыроды?

— Ужо больш за год ён мае новага 
ўласніка — Камітэт па працы і сацы-
яльнай абароне насельніцтва Мінска-
га абласнога выканаўчага камітэта. 
Ацэнены і набыты дзяржструктура-
мі. Падкрэсліваю — дзяржаўнымі! З 
санкцыі Рады нашага Саюза. У адпа-
веднасці са Статутам. Калі б гэтага не 
адбылося, ніякая, нават самая пры-
мітыўная дзейнасць Саюза на сёння 
была б немагчымая. На якія сродкі 
мы маглі ўтрымліваць гэты пансія-
нат? І тое, што адбылося ў мінулым 
2016 годзе для Саюза, для нас зусім 
не блага, а, кажучы па-руску, “вели-
кое благо”. Саюз атрымаў няслабыя 
грошы, яны ў надзейным банку на дэ-
пазіце, працэнты даюць магчымасць 
весці статутную дзейнасць. 

Будынку пашчасціла, што для 
нейкіх мэтаў ён спатрэбіўся дзяржа-
ве. Кажуць, што там будзе Дом для 
пажылых людзей. Боская справа. 
Можа, некаму і з нас спатрэбіцца.

— Адкуль цяпер вы бераце сродкі 
на правядзенне такіх святаў, як, у 
прыватнасці, Міжнародны дзень 
тэатра?

— Дзень тэатра ў гэтым годзе 
праведзены чыста за спонсарскія 
грошы. Часткова нават і гэты з’езд 
за іх праводзім. Аднак вы самі добра 
ведаеце, спонсары ў чарзе за тым, каб 
аддаць свае грошы, не стаяць. Самім 
даводзіцца ісці да іх. А як інакш? На-
ват каб павіншаваць кожнага члена 

Візітная картка Драматычнага тэатра Беларускай арміі —  
спектакль Аляксея Дударава “Не пакідай мяне ...”
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Саюза з днём нараджэння, Калядамі, 
патрэбныя сродкі. Тую ж паштоўку, 
каб паслаць, трэба купіць. Можа, 
некаму яна і непатрэбная, а нехта 
праз гэтую паштоўку палічыць, што 
жыццё прайшло недарэмна. 

— Я чула ад тэатралаў, што ў 
вас ёсць свая, так бы мовіць, філа-
софія Саюза тэатральных дзеячаў. 
Мяркую, гэта можа быць цікава для 
замежнага чытача…

— Здаецца, вялікая руская актры-
са Ія Савіна на пытанне “навошта 
ствараецца Усерасійскае тэатральнае 
таварыста” — продак і нашага Саюза, 
адказала: “Для вспомоществования”. 
Вось такое рускае слова ёсць, не часта 
ўжывальнае. Але толькі ўдумайцеся 
ў яго! Яно настолькі ёмістае, што 
нават перакладаць не хочацца. Ды і 
не трэба! Саюз, лічу, не тэатр, Саюз 
— сям’я, што аб’ядноўвае тых, хто 
аддаў і аддае свае жыццё Тэатру. Які б 
ён ні быў! Авангардны ці акадэмічны, 
драматычны ці музычны, прафесійны 
ці аматарскі. Мы, тэатралы, — адной 
крыві. І пачаткоўцы. І ветэраны. Ма-
ладыя і сталыя. І ў Саюзе пра кожнага 
з нас помняць заўжды. І любяць. Тэ-
атр можна змяніць, любоў да Тэатра 
— нязменная. Вспомоществование — 
наша вера! А гэта значыць, як запіса-
на ў нашым Статуце: стварэнне спры-
яльных умоў для творчасці дзеячам 
тэатральнага мастацтва — членам 
Саюза і матэрыяльная ім падтрымка. 

Як мне падаецца, СТД варта засяро-
дзіцца менавіта на гэтым. Саюз заў-
сёды трымаў, трымае і будзе трымаць 
цесную сувязь з нашымі ветэранамі 
Вялікай Айчыннай вайны, іх зусім 
мала засталося. Гэта Сіма Лейбаўна 
Раеўская, Анатоль Андрэевіч Дзя-
лендзік, Аляксандр Аляксандравіч 
Салаўёў, Міхаіл Рыгоравіч Солапаў. 

У дзейнасці Саюза, лічу, трэба 
адыходзіць ад гігантаманіі. У савец-
кія часы, калі саюзы ствараліся, яна 
закладвалася і ў мэты творчых арга-
нізацый і ў іх статуты. Усё мы маглі! 
І фестывалі праводзіць, і навукова-
практычныя канферэнцыі ладзіць, і 
спектаклі ставіць, і выставы рабіць, 
і кніжкі выдаваць. Карацей кажучы, 
кожны творчы саюз быў, як бы мо-
віць, профільным міністэрствам. Мі-
ністэрства літаратуры, міністэрства 
кінематаграфіі, міністэрства тэат-
ра… Можа, тое і надавала значнасці 
Саюзу, але цяпер, будзем шчырымі, 
гэта трошкі з разраду міфаў і фанта-
зій. Не правядзе наш Саюз ці любы 
іншы, скажам, фестываль “Славянскі 
базар”! Для гэтага ёсць спецыяльная 
Дырэкцыя. Спецыялісты. 

Паўтаруся: Саюз — не Тэатр. Ён 
не можа вывучыць чалавека на тэат-
ральную спецыяльнасць, не можа даць 
ролю, паставіць спектакль, напісаць 
п’есу, прызначаць на пасаду. Параду 
даць можа, але тады, калі спытаюць. 
І саюз ніколі не быў і не будзе ўбаку, 

творчы саюз

Аляксей Дудараў уручае ўзнагароду “Крыштальная кветка” актрысе Беларускага 
дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра Вользе Жалязкай

калі каго-небудзь з нашых калег і 
сяброў бяда напаткае. Нават у самыя 
цяжкія часы. Нават пры сціплых маг-
чымасцях. Чым маглі — дапамагалі. 
Вядома, хацелася б больш быць адзін 
каля аднаго ў радасці. Ды гэта ўжо як 
атрымліваецца. Самае галоўнае, што 
ёсць структура, дзе ты патрэбны, 
дзе ты важны, дзе ты асаблівы, не 
зважаючы на тое, што ты ў прафесіі 
дасягнуў і якія маеш званні. У тэатры 
ёсць другасныя ролі, аднак няма дру-
гасных дзеячаў. Усе мы фрагменты 
агульнага гарманічнага будынка. Імя 
яму — Т Э А Т Р. Яму мы аддаём сваё 
жыццё.

— Здаецца, цяпер СТД мае свой 
сайт. Добра, што вы ўрэшце яго 
стварылі. Што мяркуеце на ім раз-
мяшчаць?

— Размесцім інфармацыю не 
толькі пра Саюз і яго дзейнасць, але 
і пра дзейнасць усіх нашых тэатраў. 
Аналітычныя артыкулы там (www. 
bstd. by — Аўт.) абавязкова з’явяц-
ца. І пра тых, хто служыць тэатру, 
— акцёраў, рэжысёраў, кампазітараў, 
мастакоў-сцэнографаў можна будзе 
таксама пачытаць. Ёсць людзі, якія 
плённа пішуць пра іх, — журналісты, 
тэатральныя крытыкі… Можам спе-
цыяльна і заказаць камусьці, скажам, 
інтэрв’ю, з тым жа Валерыем Шуш-
кевічам ці Віктарам Гудзіновічам. 
Валерый у гэтым годзе атрымаў прыз 
СТД “Крыштальную Зорку”. Дарэчы, 
сёлета на яе было 18 прэтэндэнтаў. 
А з Віктарам мы разам вучыліся на 
акцёрскім аддзяленні. Мне асабіста 
вельмі цікава, што думаюць пра 
тэатр, пра сваю прафесію і пра сваё 
жыццё практыкі тэатра. 

— Як лічыце, чаму для тэат-
ралаў прызы СТД “Крыштальная 
Паўлінка”, “Крыштальны Анёлак” 
і “Крыштальная Зорка” такія каш-
тоўныя?

— Адкажу пытаннем на пытанне: 
а для вас прэмія Саюза журналістаў 
“Залатое пяро” каштоўная? Ведаю, 
што атрымалі за лепшыя нарысы. Але 
ж медаль просты, з металу, не залаты. 
Як і нашы прызы простыя, адлітыя са 
звычайнага шкла (смяецца)…

Але багата якім прэміям я шчыра  
пажадаў бы такой важкасці і каш-
тоўнасці, якую мае наш “крышталь”. 
Прызы ўручаюцца за яркае, таленаві-
тае жыццё ў тэатры. Каштоўнасць іх 
залежыць не ад каштоўнасці самога 
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прыза, а ад вартасці таго, хто гэты 
прыз атрымлівае. І мне прыемна 
канстатаваць: багата яшчэ творчых 
тэатральных асоб, якія гэтыя прызы 
яшчэ не атрымалі. Аднак атрымаюць! 
З цягам часу. 

— Доўгія гады, нават дзеся-
 цігоддзі, СТД разам з Міністэрствам 
культуры штогод адзначаў нашых 

таленавітых тэатральных дзеячаў 
імяннымі тэатральнымі прэміямі. 
Цяпер іх, здаецца, няма. Разумею су-
часныя тэндэнцыі адыходу ад узнага-
род, так бы мовіць, на Захадзе наогул 
няма аніякіх званняў, узнагарод та-
кога “крыштальнага” кшталту…

— Кожнаму сваё. Захаду — за-
хадава… Там акцёры ўзроўню таго 
ж Генадзя Аўсяннікава, народнага 

артыста СССР, ці Вольгі Клебановіч 
з Аляксандрам Ткачонкам, народных 
артыстаў Беларусі, вілы на Маямі ці 
Канарах маюць. У нас іншыя магчы-
масці, іншая ментальнасць, іншыя 
традыцыі… І нам не варта адмаў-
ляцца ад свайго, пераймаючы чужое. 
Што тычыцца імянных прэмій, то 
лічу: гэта было сапраўднае, дзейснае 

супрацоўніцтва дзяржаўнага органа і 
грамадскага аб’яднання. Асабіста мне 
шкада, што яно ў мінулым. Усе імян-
ныя прэміі арганічна цяпер аб’яд-
наліся ў адной. Гэта Нацыянальная 
тэатральная прэмія, што даецца раз 
на два гады. Толькі прыз “Натхнен-
не” застаўся. Але цяпер ён уручаецца 
таленавітым арганізатарам тэатраль-
най справы. Іх у нас таксама багата. 

— Можа, варта яшчэ адзін прыз, 
скажам, “Крыштальнае пяро” ў СТД 
заснаваць, які б уручаўся за лепшыя 
артыкулы ў СМІ, рэпартажы і тэ-
лесюжэты пра тэатр і тых асоб, 
хто яму служыць. Многія мае калегі 
творча працуюць у галіне тэатраль-
най журналістыкі, такіх прафесія-
налаў у нас таксама хапае, не гаво-
рачы пра тэатральных крытыкаў. 
Узяць, да прыкладу, хаця б Таццяну 
Арлову, старэйшага тэатразнаўцу. 
Усе ведаюць яе цудоўны журналісцкі 
почырк. Ёсць і моладзь, якая піша 
таленавіта. Не пабаюся сказаць: і 
мне калі-небудзь было б прыемна ат-
рымаць “Крыштальнае пяро”… 

— Падумаем, абмяркуем на Радзе.
— А стыпендыя Саюза тэат-

ральных гледачоў “Тэатральная 
дынастыя” яшчэ існуе? І ў якім вы-
падку яна выплочваецца?

— І па гэты дзень існуе. Здаўна 
штомесяц мы яе выплочваем сваім 
членам. Гэта павінна быць тэатраль-
ная сям’я, што складаецца не менш 
чым з 3-х чалавек, якія служылі і 
служаць Тэатру. Ёсць прэтэндэнты і 
на заўтра. Чаму на заўтра? Узростам 
не дараслі. Нехта з сям’і і па пала-
жэнні павінны мець 60 гадоў. Пакуль 
не маюць. Але гэта пройдзе. Па сабе 
ведаю. Стыпендыя не такая ўжо і 
вялікая, але… гэта зноў-такі “вспо-
моществование”. 

Так што будзем ў яго верыць і ру-
хацца ў гэтым кірунку.

Гутарыла Валянціна Ждановіч 

Багата якім прэміям я шчыра пажадаў 
бы такой важкасці і каштоўнасці,  
якую мае наш “крышталь”. Прызы 
ўручаюцца за яркае, таленавітае 
жыццё ў тэатры. Каштоўнасць  
іх залежыць не ад каштоўнасці самога 
прыза, а ад вартасці таго, хто гэты 
прыз атрымлівае

творчы саюз

Узнагароды 
СТД2017
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раман + юлiя

Юлія Кадушкевіч і Раман Падаляка, сямейная пара таленавітых 
мінскіх акцёраў, летні адпачынак збіраецца правесці разам  
з маленькай дачкой Анэліяй у вёсцы пад Лепелем. Чаму не на 
моры? Лета ж пакуль цеплынёю не балуе.

 Я 
разумею, чаму іх выбар спыніўся 
на вёсцы: публічная прафесія 
часам стамляе, хочацца цішыні 
і самотнасці. Уласнага дома на 
Канарах няма, жартуюць, а вось 
у беларускай глыбінцы ёсць: там 
ніхто не перашкодзіць пабыць ра-
зам. Непадалёк поле, лес, птушкі 
спяваюць, у гарачыню азёры ва-
бяць прахалодай…

Ім, занятым акцёрам, здараец-
ца, і парай словаў не ўдаецца перакінуцца: то здымкі ў кіно, 
то рэпетыцыі ў тэатры. Праўда, цяпер крыху лягчэй: Юлія 

бегае ў свой Рускі тэатр толькі на спектаклі, якія ідуць з яе 
ўдзелам, а так яна больш дома з маленькай дачкой: Анэліі 
ў хуткім часе споўніцца паўтара года. Імя яе, кажа Юля, 
як само шчасце. І Рамана яны цяпер разам сустракаюць 
з працы. Але ён са свайго Купалаўскага тэатра пасля рэ-
петыцый альбо спектакляў, бывае, дамоў вяртаецца, калі 
Анэлька ўжо спіць і, натуральна ж, бачыць чароўныя сны. 
Бо раніцай заўсёды, расказваюць, дорыць ім сваю абаяль-
ную ўсмешку. І, здаецца, усё пра іх ведае — што было і як 
будзе…

Дзе ж яе прыгожыя бацькі сустрэліся? 
Ды ў Акадэміі мастацтваў, калі Юлія вучылася на трэцім 

курсе тэатральнага факультэта, а Раман праводзіў там трэ-

лёс
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лёс

нінгі па акцёрскім майстэрстве. Рэпеціравалі сцэну з “Гамле-
та”. Нешта ўсё ў яе не атрымлівалася. І тут Раман падышоў да 
юнай студэнткі, якая ў той момант сядзела на вялікім кубе, 
працягнуў руку і кажа: “Пойдзем”. Мелася на ўвазе пайсці на 
мізансцэну, адкуль яе Гамлет павядзе. Юля тлумачыць: “Раман 
мне падае руку, а я гэта ўспрымаю не як “зараз”, не як працу і 
што мы знаходзімся ў Акадэміі, а зусім як іншае вымярэнне. 
Я быццам апынулася ў другой рэальнасці. І тая яго рука была 
як рука, якая вяла ў наша агульнае жыццё…” 

Так Юлія і аддала сваю руку Раману. Разам яны ўжо адзі-
наццаты год. Ці засталіся іх зносіны рамантычнымі?

Так, кажуць, у кожны новы перыяд жыцця гэтая раман-
тыка быццам сама сабой узнікае. Вось цяпер яно напоўнена 
Анэлькай. А раней рамантыкай было, калі яны маглі па-
быць разам. Юля нават у адным з інтэрв’ю прызнавалася, 
што марыць, каб які-небудзь ліфт, у якім бы яна апынулася 
з мужам, завіс паміж паверхамі, каб з Ромам нагаварыцца. 
Аднойчы ў гэтай сітуацыі аказаўся Раман. І пакуль ліфт не 
зрушыўся, думаў там пра Юліну мару. 

А яшчэ яны супраць стэрэатыпа: каханне праходзіць, 
застаецца павага. Бо ўпэўненыя: яно становіцца больш 
глыбокае, моцнае і мае працяг у вечнасці. 

— Нам не пазбегнуць традыцыйнага пытання, якое 
задаюць акцёрам: чаму менавіта тэатр?

Юлія: Аднойчы я пайшла ў Купалаўскі разам з мамай. Не 
памятаю ні назвы спектакля, ні прозвішча артысткі. Толькі 
твар. Мне так спадабалася, як яна апантана жыла на сцэне. 
І я “закахалася” ў тэатр. Адразу ж тады вырашыла: буду 
артысткай, ніякага інстытута замежных моваў. А ў дзяцін-
стве і бабуля, аматарка тэатра, таксама вадзіла на спектаклі. 
Пэўна, гэта і паспрыяла выбару шляху.

Раман: У тры гады бацькі аддалі мяне ў тэатральную сту-
дыю, хаця самі былі спартсменамі. Іх любоў да тэатра, відаць, 
і зрабіла сваю справу. Мяркую, вось так тады і заклаўся ген 
мастацтва. І ад яго ўжо нельга было пазбавіцца. Калі прыйшоў 
час паступаць у інстытут, я спрабаваў быць спартсменам. Не 
выйшла. Таму і пайшоў у Акадэмію мастацтваў на тэатральны 
факультэт. Тэатр — адзін са сродкаў бачання свету. Прычым 
вельмі аб’ёмны, так бы мовіць. Каштоўнасць гэтай прафесіі 
ў тым, што праз яе пазнаеш свет. Мала такіх прафесій, якія 
б так ахоплівалі жыццё. Розныя ролі — гэта розныя людзі, 
розныя характары, розныя лёсы. І розныя прафесіі.

— Ці дапамагае тэатр разумець людзей у жыцці? Мы 
часам, асабліва ў маладосці, успрымаем іншых праз прыз-
му свайго эга, не думаючы, што другі чалавек — зусім 
іншы свет.

Раман: Так. Ты засвойваеш розныя характары праз па-
дрыхтоўку да роляў. І ў жыцці за людзьмі назіраеш. Нават 

Тэатр — адзін са сродкаў бачання свету. Прычым вельмі аб’ёмны... 
Каштоўнасць акцёрскай прафесіі ў тым, што праз яе пазнаеш 
свет. Мала такіх прафесій, якія б так ахоплівалі жыццё. Розныя 
ролі — гэта розныя людзі, розныя характары і розныя лёсы...

Юлія Кадушкевіч у ролі Надзі ў кінастужцы “Выйсці замуж за генерала”
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ужо незалежна ад таго, патрэбна табе гэта для ролі ці не. 
Выпрацоўваецца нейкі рэфлекс. Ты чуеш, як яны гавораць, 
нават на акцэнт звяртаеш увагу, можаш здагадацца, з якой 
яны краіны прыехалі. Ты як бы скануеш чалавека ў яго роз-
ных праявах. Акцёрская прафесія вымушае быць і добрым 
псіхолагам. Акцёры — больш разняволеныя людзі…

Юлія: Наш педагог Фама Сільвестравіч Варанецкі га-
варыў: самае галоўнае ў акцёрскай прафесіі — гэта ўменне 
спачуваць, разумець другога чалавека. Тады лягчэй адчуць 
яго душу, як уласную. Але важна таксама заставацца сабой, 
не губляць сябе.

— Пра свой выбар прафесіі шкадаваць не даводзілася? 
І ці бывалі ў жыцці моманты, калі хацелася ўсё кінуць, 
таму што інтарэс да яе прапаў?

Юлія: Інтарэс? Ніколі не прападаў. Але жаданне ўсё кі-
нуць, прызнаюся, узнікала на этапе ўваходжання ў прафесію 
пасля Акадэміі. Быў страх: нічога не атрымаецца, нічога не 
ўмею… Я разумела, наколькі яшчэ не гатовая да гэтай пра-
фесіі. Вучоба — гэта адно, а праца ў тэатры — зусім іншае. 

Раман: Тут справа не ў інтарэсе. Мая прафесія — свое-
 асаблівы наркотык, і я не змагу ад яе адмовіцца. Але часам 
мне бывае сумна, калі сутыкаюся з творчай недасканаласцю. 
Тут маюць месца розныя фактары. І п’еса можа не падабац-
ца, і рашэнне, якое прапануецца… І шэраг другіх момантаў, 
з якіх складваецца жыццё ў прафесіі. Гэта рэчаіснасць. Да-
рэчы, мне падабаецца наш беларускі глядач. Ён надзвычай 
талерантны. Нават калі спектакль сумны, не захапляе залу, 
глядач усё роўна будзе апладзіраваць, аддаваць належнае 
нашай працы. 

— Недзе я прачытала пра закон джунгляў, які дзейні-
чае ў тэатры… Як хутка пасля інстытута, а можа, на-
ват і падчас вучобы, зразумелі, што акцёрская прафесія 
— канкурэнтная?

Юлія: Відаць, я займаю сваё месца. Мне на ім камфортна. 
Таму канкурыраваць мне ні з кім не даводзіцца. Наогул, гэ-
тае пытанне ніколі мяне не турбавала. Калі мне ролю даюць, 
радуюся. А калі даюць другой актрысе, радуюся за яе.

Раман: У тэатры кіпяць шэкспіраўскія страсці, але іх пра-
дуцыруе ў асноўным дзявочая палова. Сярод актрыс канкурэн-
цыі больш. Кожная жанчына жанчыне — саперніца. У тэатры 
нават ёсць такі жарт: калі жанчыны вітаюцца, цалуючыся, то 
гэта — рэпетыцыя “ўкусу”. Вядома, гэта жарт. Жанчынам у 
тэатры складаней, іх ролі абмежаваны ўзростам. 

Мужчынам, па-мойму, няма чаго дзяліць. Асабліва калі 
ёсць нармальныя адносіны альбо сяброўства. Вось, напры-
клад, назначаюць на ролю два склады. І ў мяне тады абу-
джаецца спартыўны інтарэс: хто з нас што прыдумае, але не 
лепшае, а другое, каб малюнкі роляў нашых адрозніваліся. 
Вось узяць хаця б спектакль “Тranslation” Мікалая Пінігі-
на, дзе мы іграем разам з Сашам Малчанавым адну ролю. 
Нам, як старым сябрам, няма чаго дзяліць у сэнсе ўвагі да 
кагосьці ці месца ў тэатры якое заняць. І мы адзін аднаму 
падказваем, што ў гэтай ролі падаецца нам важным. Гэта 
нас узбагачае і ў творчым плане, і ў асабістых зносінах. Ёсць 
два малюнкі ролі, і яны зусім розныя. Здаровае саперніцтва 
дапамагае не прынізіць партнёра, а, наадварот, прымушае, 
гледзячы на яго, зрабіць сваё. Гэта канкурэнцыя. Іншай я 
не прызнаю.

— “Я рэзаў табаку ў Кентукі, каб зарабіць на жыццё. 
Гэта была цяжкая праца. Я прадаваў страхоўкі, ходзячы 

ад дзвярэй да дзвярэй. Гэта была цяжкая праца. Акцёр-
ства — не цяжкая праца. Калі ў цябе атрымліваецца 
сядзець за сталом вось такім пэўным чынам, лічы, што 
табе пашанцавала ў жыцці. Ты схапіў за хвост сваю сі-
нюю птушку. Нічога складанага”. Гэта я працытавала 
Джорджа Клуні. Падобна яму многія заходнееўрапейскія 
акцёры пра сваю прафесію гавораць, што ў ёй няма нічога 
складанага. А што скажаце вы?

Юлія: Магчыма, яны жартуюць. Натуральна, у параў-
нанні з фізічнай працай на плантацыях арганічнае сядзенне 
за сталом на сцэне падасца лягчэйшым. Хаця такое сцвяр-
джэнне, мяркую, спрэчнае. Адпаведна ролі па-рознаму 
трэба сядзець, стаяць, хадзіць, бегаць, думаць… Часам і 
сядзець не атрымліваецца, і думаць… Роля патрабуе напру-
жання ўсіх тваіх сіл. Але ставіцца ўвесь час да акцёрства як 
да цяжкай працы — гэта пазбаўляць сябе натхнення.

Раман: У старым будынку нашага тэатра, як ведаеце, на 
службовым уваходзе дзяжурылі вахцёры, дык вось яны ча-
сам гаварылі: і што гэта за прафесія такая? Прыйдуць сабе 
ў тэатр, пойдуць кавы пап’юць у буфеце, потым нешта па-
крычаць на сцэне… Яны не ведаюць, што акцёрская прафесія 
—  гэта не толькі псіхафізічнае напружанне. Яшчэ шмат чаго ў 
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ёй ёсць таго, што збоку падаецца лёгкім і выклікае падобныя 
дылетанцкія пытанні ў тых, хто гэтага хлеба не каштаваў.

— Ці адрозніваецца ваша разуменне прафесіі ў сту-
дэнцтве і, скажам, пасля пяці гадоў працы ў тэатры?Аль-
бо гэта адбылося раней?

Юлія: Калі пачынаецца вучоба, усё падаецца лёгкім, а на 
чацвёртым курсе ты разумееш, што нічога не разумееш і як на-
огул быць далей. Калі я прыйшла ў тэатр, было вельмі страшна, 
хаця думала: з усім спраўлюся. Пасля дзясятай рэпетыцыі ў 
сваёй першай ролі ў спектаклі “Утаймаванне свавольніцы” я 
зразумела: усё не так, як падавалася, усё намнога цяжэй. Але ад 
ролі да ролі я ўсё больш адчувала прафесію. І ўжо было не так 
страшна і хацелася складаных роляў, праз якія я зразумела б 
сапраўдны сэнс прафесіі і адчула сябе на сцэне тым імпульсам 
часу, пра які ў дачыненні да акцёра гаварыў вялікі Шэкспір.

Раман: Я тут нічога новага не скажу. Вядома ж, адроз-
ніваецца. У студэнцтве спектаклі — свята, яны эксперы-

ментальныя, захапляльныя… Тэатр жа ў некаторай ступені 
— завод, які павінен выдаць прадукт. У кожнага акцёра ёсць 
свая ніша, пэўнае амплуа. І логіка тут такая: ён ці яна тое ці 
тое могуць рабіць. Вось нас і выкарыстоўваюць адпаведна… 
Здараецца, акцёры пасля вучобы гадамі з масавых сцэн не 
выходзяць. І такім вельмі цяжка натхняцца. Некаторыя, 
бывае, ламаюцца, зыходзяць з тэатра. А каб нешта ў мала-
дых акцёрах адкрыць новае, рэжысёру трэба быць яшчэ і 
добрым педагогам. 

— Амбіцыйнасць — частка вашай прафесіі?
Юлія: Раней мне падавалася, што амбіцый быць не 

павінна. Цяпер лічу: амбіцыі даюць штуршок для руху, для 
разумення сябе ў прафесіі.

Раман: У акцёрскай прафесіі, як і ў любой іншай, няма 
чаго рабіць, калі ў цябе няма амбіцый. І гэта ў першую чаргу 
тычыцца жадання дасягнуць прафесійнасці.

— Якія ролі вам больш блізкія і якія з іх падобныя на 
вас па характары?

Юлія: Усе ролі мае на мяне падобныя, ці я на іх. Так вы-
падае. Гэта асобы сціплыя, выхаваныя, з добрай сям’і. Але 

ёсць і характарныя ролі. Таксама і мара ёсць, якая жыве яшчэ 
з часу вучобы ў Акадэміі. Хацелася б сыграць ролю князя 
Мышкіна.

Раман: Мы не можам збегчы ад сябе, таму ў кожнай ролі 
частка нас саміх. Які б характар ні даводзілася ствараць, усё 
роўна ён праходзіць праз цябе. Мне таксама даюць іграць 
рэфлексуючых герояў, самапаглыбленых, інтэлігентных. 
Але мне больш цікавыя вострахарактарныя ролі. У іх мож-
на пахуліганіць, выявіць крэатыў. Герояў іграць цяжэй. Яны 
дастаткова падобныя…У спектаклі “Дзве душы” паводле 
Максіма Гарэцкага, дзе я іграю інтэлігента Абдзіраловіча, ад 
якога вядзецца аповед, няма пераломных момантаў. Вельмі 
складана іграць назіранне, шукаеш хаця б якіх рэфлексій. І 
я заўважыў, калі гледачу няма за каго на сцэне перажываць, 
за некага клапаціцца, ён сумуе ў зале. І гэта залежыць яшчэ 
ад тваіх уласных перажыванняў і ад таго, якую задачу па-
ставіў перад табой рэжысёр. Наогул, у нас у Беларусі вельмі 
добрыя акцёры. І важна, як імі карыстаюцца. 

— Ці даводзілася вам падчас спектакля, іграючы ролю, 
адкрываць у яе малюнку нешта новае, што здзіўляла і вас 
саміх, і рэжысёра?

Юлія: Гэта самае галоўнае, што падштурхоўвае мяне 
перад кожным выхадам на сцэну. Мне цікава, як менавіта 
сёння пойдзе роля, што новага ў ёй я адкрыю. Але падоб-
ныя адкрыцці часцей здараліся ў кіно. У фільме “Знахарка”, 
дзе я іграю галоўную ролю, мяне напаткалі нечаканыя для 
самой сябе адкрыцці. Роля была складанай. Рэжысёр даў 
свабоду самой трактаваць яе, не падказваючы, як мая ге-
раіня павінна лячыць людзей. І адкуль я гэта магла ведаць? 
Вырашыла даверыцца самой сабе і пачала фантазіраваць, 
як я буду лячыць чалавека. І вось першая здымка… Камера 
працавала дзесяць хвілін. Потым прагучала: стоп, знята. І 
я ўбачыла рэжысёра ў слязах… Добра памятаю, як адчула 
вялізнае задавальненне…

Раман: Мне падабаюцца такія моманты, калі ў зале 
падчас тваёй ігры татальная цішыня. Нейкі агульны гіпноз. 
Нават падаецца: чуеш дыханне кожнага чалавека, валодаеш 
залай. І гледачы з табой існуюць у адной прасторы. Яны за-
быліся, што там робіцца на вуліцы, дома, на працы, колькі 
лямпаў на столі ў тэатры… Гэта цягнецца, можа, хвіліну, 
можа, дзве ці менш, і тады ты адчуваеш асалоду ад таго, 
што робіш. Роля цябе быццам нясе, і ўсе існуюць з табой на 
адной хвалі. Так было на спектаклях “Дзяды”, “Маэстра”…

— Як бы вы самі апісалі сябе як акцёраў?
Юлія: Вельмі сціплая, сарамлівая і доўга рэпецірую ролі.

Безумоўна, я ўдзячная самой сабе за хуткае ўключэнне ў 
працу, асабліва ў кіно на здымачных пляцоўках. Рэдка бы-
вала такое, каб з-за мяне час цягнуўся. Хаця некаторыя ролі 
даваліся цяжка. Напрыклад, такое было ў фільме “Выйсці 
замуж за генерала”. Там здымаўся акцёр Павел Дэлонг, вель-
мі патрабавальны ў дачыненні да партнёраў. А рэжысёр 
Саша Канановіч надзвычай хуткі, трэба было арыентавацца 
адпаведна настолькі хутка, што ў мяне не заўсёды тое ат-
рымлівалася. Але гэта быў цудоўны вопыт, і я ўдзячная ім 
абодвум за яго.

Раман: Пра сябе сказаў бы так: перспектыўны. Я даклад-
на разумею свае магчымасці. Я іх не перавышаю, але часам 
таксама разумею, што магу больш зрабіць. Апошнім часам 
мне хочацца сустрэцца з Шэкспірам, з высокім мастацтвам. 
Гэта можа быць і Гамлет. А яшчэ лепш скажу пра Юлю як 
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актрысу. Таленавітая, але, можа, часам ёй не хапае амбі-
цыйнасці. Яна, бывае, перажывае, што пра яе скажуць, што 
падумаюць. І за ўвесь свет не трэба перажываць, а падумаць 
пра сябе. Маю на ўвазе нашу прафесію. Яшчэ Юля на сцэне 
надзвычай арганічная, гэта ў яе ад прыроды. 

Юлія: Раман навучыў мяне працаваць на сцэне, сам таго 
не разумеючы. Ён жа выкладаў у нас на курсе чатыры гады. 
А на рэпетыцыі спектакля “Дзяды” я захапілася тым, як у 
тэхнічных момантах Раман можа яшчэ раскрывацца душой. 
У мяне нааадварот бывае: пакуль я нешта ў сабе не раскрыю, 
не магу засвойваць тэхніку. А дзякуючы Рому зразумела, як 
гэта трэба сумяшчаць. Дарэчы, у адной са сцэн яму трэба 
было кідаць у кулісу кубак, і мяне здзіўляла, як у яго атры-
мліваецца, што трапляе ён у адну і тую ж кропку. Калі б гэта 
рабіла я, то патрапіла б куды-небудзь не туды… 

Раман: Ну вось, даведаўся, што я добры кідальнік куб-
каў…

 Юлія: Не, я ўсур’ёз. Калі назіраю Рому на сцэне, за-
бываю, што ён мой муж. Я бачу перад сабой таленавітага 
акцёра, ад якога ў залу ідуць флюіды. І мяне гэта захапляе… 
А пасля мне становіцца прыемна ад таго, што гэта мой муж 
захапіў гледача.

— Якімі сваімі ролямі вы ганарыцеся?
Юлія: Дзве ролі ёсць, якія я вельмі 

люблю. Гэта Дуняша са спектакля 
“Жаніхі”. Там ёсць многа маўклі-
вых сцэн, калі маўчыш, а цябе 
глядач чуе. Гэта надзвычай цікава 
і настолькі, што мне нават хацелася 
пэўны час іграць ролі без словаў. А 
яшчэ мне вельмі падабаецца роля 
ў спектаклі “Кола любові”. Наогул 
многа спектакляў ёсць, работа ў якіх 
прынесла мне вялікае маральнае зада-
вальненне.

Раман: Мне падабаецца мая 
роля ў монаспектаклі паводле 
Чэхава “Востраў Сахалін”, дзе я 
працую паўтары гадзіны. Яго 
пяць гадоў назад паставіў Аля-
ксандр Нордштрэм. Быў такі 
беларуска-шведскі праект. Уво-
гуле маладыя акцёры не робяць 
монаспектаклі, гэта прэрагатыва 
старэйшага пакалення. Мне ўда-
лося, што вельмі прыемна. Таму 
што гэта такі своеасаблівы тэст 
для акцёра. Яшчэ былі спектаклі 
“Маэстра”, “Івона — прынцэса 
Бургундская”. Там у мяне былі 
класныя ролі…

— Думка: вось лепш бы 
мы былі не ў адной прафесіі 
— калі-небудзь вас турба-
вала?

Юлія: Ніколі. Вельмі 
здорава, што мы разам. Я 
хацела б, каб у адным тэатры 
працавалі, рэпеціравалі… А 
ён не хоча…

Раман: О, не-не! Гэта складана. Я бачу сямейныя пары, 
якія працуюць у маім тэатры. Нялёгка не змешваць сямей-
ныя рэчы з тэатральнымі, абстрагавацца ад некаторых мо-
мантаў, непазбежных у прафесіі. Вось, да прыкладу, жонцы 
трэба цалавацца з другім мужчынам па ролі, а муж стаіць за 
кулісамі і глядзіць: і што яна там робіць. Яму ж можа быць 
непрыемна, хоць ён усё і разумее. Я, вядома ж, жартую, 
прыводзячы такі прыклад. Наогул, я не супраць асобных 
сумесных праектаў з Юляй, але ўсё ж такі лепш, што мы 
працуем у розных тэатрах.

— Як вы ставіцеся да сцвярджэння: акцёры павінны 
класці на алтар мастацтва сваё асабістае шчасце. 
Якіх, па-вашаму, яно патрабуе ахвяраў? Ці, можа, гэта 
толькі міф?

Юлія: Я не хацела б, каб у маім жыцці ўзніклі абставіны, 
якія б вымагалі ад мяне ахвяраваць сям’ёй. Для мяне гэта 
немагчыма. Я спадзяюся, што мая сям’я і любімая праца 
будуць і надалей суіснаваць у арганічным спалучэнні. 

 Раман: Я за тое, каб адэкватнасць была. Калі ты хворы 
і няма сіл, не павінен. Хаця раней думаў інакш. Урэшце, 
гэтыя пытанні ў тэатры пры разумным кіраванні працэсам 
вырашальныя. 

Ахвяры ў імя мастацтва не вельмі добра заканчваюц-
ца. Ахвяруючы ўсім, чалавек застаецца адзін, сам-насам 
са сваёй адзінотай. Такіх прыкладаў у гісторыі акцёрскага 
мастацтва шмат. 

— У чым выяўляецца ваша дапамога адно 
аднаму ў прафесіі?

Юлія: Ва ўзаемаразуменні, у першую 
чаргу. Калі я на здымках ці на рэпетыцыях, 
мне спакойна. Я ведаю: Рома мяне разумее і 
сустрэне дома з радасцю. Што тычыцца ро-
ляў, то я таксама чую яго заўвагі, парады.

Раман: Натуральна, мы абмяркоў-
ваем спектаклі і можам адно ад-

наму і падказаць нешта. Часам 
хочацца параіць рэжысёру, які 
арыентаваў Юлю на нейкае ра-
шэнне ролі… Але акцёр — пра-
фесія залежная…

— З чаго пачалося стварэн-
не вашай сям’і? І як вы разумее-
це тэзіс “шчаслівая сям’я”? 

Юлія: Калі ты, пераадоль-
ваючы цяжкасці сямейнага жыц-
ця, а гэта могуць быць і спрэчкі, 

не можаш сабе нават уявіць, 
што гэтага чалавека не будзе 
побач, то гэта і ёсць каханне, 
якое жыватворыць шчаслі-
вую сям’ю.

Раман: Шчаслівая сям’я 
— гэта калі ўсе дома, калі 
ўсе разам. Мне падаецца: 
мы невыпадкова сустрака-
емся ў жыцці з тымі ці ін-
шымі людзьмі. Вось і Юля 
— гэта невыпадковасць, а 
наканаваны шчаслівы лёс. 

Валянціна Ждановіч

лёс

Такія яны сёння
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“для мастака важна 
адчуваць жыццё”
Сёлета ўпершыню, літаральна месяц-другі назад, ушаноўвалі лаўрэатаў Нацыянальнай прэміі ў 
галіне выяўленчага мастацтва. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання адбылася ў мінскім Палацы 
мастацтваў. На ёй жа з асаблівым акцэнтам было аб’яўлена, што дыплома “За ўклад у развіццё 
выяўленчага мастацтва” ўдастоены народны мастак Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Леанід 
Шчамялёў. Прызнанне заслужанае. Калі ёсць за плячыма прафесійны і жыццёвы досвед, яго важна 
паспець і ўмець перадаць. Няхай нават у такой вельмі тонкай, далікатнай сферы, як мастацтва. 
Безумоўна, гэтага вядомага ў Беларусі майстра многія ведаюць па яго шматлікіх змястоўных карцінах, 
у якіх аўтар сябе нераўнадушна рэалізаваў.
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 Я
г о  т в о р ч а с ц ь 
дае магчымасць 
убачыць непаў-
торную прыга-
жо с ц ь  р од на й 
прыроды, разна-
стайнасць нава-
кольнага свету, 
высакароднасць 
і годнасць самога 

чалавека. Мастацтва мастака зачароў-
вае прастатой і непатрабавальнасцю 
сюжэтаў, чароўнасцю і прыгажос-
цю, якімі літаральна струменяць 
яго карціны і якія ўспрымаюцца як 
натуральныя якасці жывапісу. Так, 
Леанід Шчамялёў — шырока вядо-
мы майстар сучаснага беларускага 
мастацтва. Ён удастоены ганаровых 
званняў, узнагароджаны прэстыж-
ным медалём Францыска Скарыны. 
На рахунку мастака дзясяткі перса-
нальных выстаў на радзіме і за мя-
жой. Яго творы набылі многія музеі і 
карцінныя галерэі свету, прыватныя 
калекцыянеры з Беларусі, Расіі, Укра-
іны, ЗША, Канады, Італіі, Францыі, 
Германіі, Іспаніі, Аўстраліі, Ірана, 
Ізраіля.

Але сёння ў цэнтры нашай публі-
кацыі Леанід Шчамялёў прадстаўле-
ны як мастак, які аддаў увесь свой 
прафесійны досвед развіццю белару-
скай выяўленчай культуры, як май-
стар, чый уплыў на творчасць многіх 
сучасных беларускіх жывапісцаў 
шматгранны і плённы. Уласна, і наша 
гутарка ў майстэрні мастака, куды 
шаноўны майстар усё яшчэ прыхо-
дзіць у свае дзевяноста чатыры гады, 
была менавіта на гэтую тэму.

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

 — Да маладога мастака адносіны 
павінны быць самыя шчырыя. На-
стаўнік у маім разуменні — гэта чала-
век высокай культуры. Неабавязкова 
ён павінен сам быць вялікім маста-
ком. Але павінен разумець, што такое 
мастацтва — несумненна. 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 працы 

трэба шмат сіл. Я выкладаў у школе 
адораных дзяцей, потым у мастацкім 
вучылішчы. Мне гэта падабалася. 
Але ў нейкі момант сышоў і працаваў 
творча: палічыў, што больш важна 
пісаць. Хоць думаў, разважаў і хацеў 
выкладаць у інстытуце. Але з таго 
боку не было такой патрэбы.

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

 — Вы гаворыце вельмі правільна. 
Толькі так можна і падыходзіць да 
педагагічнай дзейнасці ў мастацтве. 
На месцы педагога павінен быць не 
проста мастак, а чалавек, які бяскон-
ца любіць выкладчыцкую дзейнасць. 
Вось у чым справа. Педагагічная 
дзейнасць — гэта сувязь з краінай, з 
яе культурай. Гэта найсур’ёзнейшы 
пасыл. Бо педагог — як і творца: заў-
сёды нешта адкрывае.

 — Разрыў узаемасувязі настаў-
ніка з вучнем — гэта як разрыў па-
між мінулым і сучасным. Ад гэтага, 
як мне падаецца, шмат страціла, 
напрыклад, выяўленчае мастацтва 
Францыі. 

 — Вы заўважылі дакладна: у 
Францыі ў нейкі момант парушыла-
ся сувязь традыцый у выяўленчым 
мастацтве. Але ж раней французкія 
мастакі наглядна паказвалі, што ёсць 
дух, ёсць любоў да радзімы, да кра-
іны, да таго, што акаляе французаў 
у жыцці. І гэта ўсё адлюстроўвалася 
мастакамі. А цяпер няма падобнага. 

“Дзінтары”

“Жанчынавершнік”
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 — Вы ставіцеся да часоў сара-
кагадовай, пяцідзесяцігадовай даў-
насці з настальгіяй? Тады ж была 
зусім іншая супольнасць, у тым ліку 
і ў творчым асяродку. 

 — Можа, так, а можа, і не. Я 
нарадзіўся і вырас у Віцебску. З 
дзяцінства бачыў цікавых мастакоў. 
Вельмі шмат атрымаў ад віцебскай 
мастацкай школы. Там былі адора-
ныя людзі, якія выкладалі. Быў клуб 
“Металіст”, дзе былі выставы — па-
мятаю клубныя гутаркі, дыскусіі… Я 
ўсё бачыў. Вядома, гэта спрыяла вы-
бару прафесіі, адносін да яе. Пасля 
Вялікай Айчыннай вайны паступіў 
у мастацкае вучылішча. У мяне быў 
добры выкладчык — Леў Лейтман. 
Гэта быў цікавы перыяд, калі пасля 
вайны, пасля ўсіх жахаў і страхаў 
зараджалася захапленне тым, чым 
ты заняты, што ты робіш. Леў Мар-
кавіч Лейтман як педагог быў вельмі 
цікавы. Мог гадзінамі гаварыць пра 
культ уру. Стваралася адчуванне, 
што ты маеш дачыненне да таго, 
што ён гаворыць. Ужо потым былі 
розныя педагогі: дрэнныя, добрыя. 
Я скончыў у 1952 годзе вучылішча, у 
1953 паступіў у інстытут. Тут разві-
валася маё разуменне таго, што такое 
выяўленчая культура для Беларусі, 
для былога Савецкага Саюза. Быў 
Віталь Канстанцінавіч Цвірка — той 
педагог, які неад’емна ўваходзіў у 
жыццё людзей, якія ў яго вучыліся. 
Для мяне ён стаў блізкім чалавекам. 
Яго выкладанне было ў вышэйшай 
ступені карыснае. У гэтага педагога 
я набыў павагу да пэндзля і фарбаў. 
Навучыўся разумець творы іншых 
мастакоў. Цвірка быў не толькі ціка-
вы педагог. Раскажу адну гісторыю. 
У 1955 годзе была адкрыта выста-
ва Дрэздэнскай галерэі ў Маскве. 
Прыехалі тысячы людзей з усяго 
Савецкага Саюза. Трэба было пра-
стаяць некалькі гадзін, каб трапіць 
на выставу. І вось Віталь Цвірка ар-
ганізаваў нам паездку ў Маскву. Мы, 
студэнты з Мінска, некалькі дзён 
бясплатна хадзілі глядзець экспазі-
цыю. Усе з каласальнай павагай па-
ставіліся да таго, што зрабіў педагог. 
Гэта выклікала павагу да яго. Цяпер 
цяжка ўявіць, каб нехта мог так зра-
біць. Таму я лічу, што пра мастацтва 
размова павінна быць шырэйшай. 
Грамадства не можа жыць без глы-
бокага разумення гэтай сферы.

 — Вы па-ранейшаму прыходзіце 
ў майстэрню, пішаце. Наколькі ў 
Вашых сённяшніх работах пры-
сутнічае сучаснасць і наколькі Вы 
нешта прыўносілі ў іх з мінулага? 
Вы часта сумяшчаеце мінулае і су-
часнае ў сваіх карцінах?

 — У 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 іх разумееш. У 
гэтым сэнс. Безумоўна, я — сучасны 
чалавек, сённяшні дзень мяне больш 
хвалюе, чым гісторыя. Праз суча-
снасць можна разумець і гістарыч-
нае мінулае, і заўтрашні дзень. Мне 
падабаецца сучаснае мастацтва, хоць 
у маёй галерэі ёсць карціна пра На-
палеона. Гэта, здавалася б, гісторыя, 
але ў той жа час — і сённяшні дзень, 
сённяшняе разуменне мінулага. У 
аснове ўсяго — сучасны чалавек: 
як ён бачыць свет, як разумее яго. 
Мастацтва адкрывае радасць і боль 
жыцця. Так было заўсёды. Я бачыў 
старажытнагрэчаскае мастацтва. 
Гэта надзвычай унікальныя творы, 
годныя захаплення. Як мастакі таго 
часу разумелі свет, як адлюстроўвалі 
яго. Хоць асабіста для мяне важна 
бачыць свет больш прагрэсіўна, у 
яго развіцці. Ад гэтага будзе больш 
карысці. 

 — Да вас прыходзяць замежныя 
госці, бачаць вашы работы. Як яны 
іх успрымаюць?

 — У мяне былі і французы, і 
туркі, і амерыканцы. Я адчуваў, што 
чалавек не толькі нацыянальнай 
мовай валодае, але і нацыянальным 
бачаннем. Неяк з Францыі тры дзяў-
 чыны былі. Што дзіўна: адносіны да 
французкага мастацтва і да нашага 
ў іх было ідэнтычным. Наогул, гэта 
пахвальная цікаўнасць, калі маладыя 
людзі хочуць паглядзець, што робіць 
той ці іншы мастак. Мне ж самому 
найбольш цікава бачыць, як мастак 
у сваіх працах выяўляе су тнасць 
жыцця. Калі ён адчувае жыццё, то 
гэта цікава.

З аўтабіяграфіі народнага ма-
стака Беларусі Леаніда Шчамялёва: 

 — Мне пашанцавала: я нарадзіў-
 ся ў Віцебску — горадзе мастакоў. 
Дзяцінства прайшло ў асяроддзі ама-
тараў жывапісу. Праўда, гэта былі 
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самадзейныя мастакі, і ўсё ж фарбы, 
палотны, пахі свежанапісаных кар-
цін я спазнаў рана. Побач была Дзві-
на — рака, якая дагэтуль для мяне 
свяшчэнная. Уражанні дзяцінства 
— захапленні зімовых прагулак на 
лыжах, летнія радасці на беразе Дзві-
ны, паездкі ў вёску да бабулі і, вядо-
ма, кіно. Абарвала ўсё гэта вайна. У 
1941-м я пайшоў, як і іншыя, ваяваць. 
У 1943-м годзе пры вызваленні Бела-
русі пад Мазыром быў цяжка паране-
ны. Пасля шпіталя зноў ваяваў. Сло-
вам, прайшоў цяжкі шлях страшнай 
вайны стагоддзя. Лёс убярог мяне. 
Потым я стаў вучыцца ў Мінску — у 
мастацкім вучылішчы. Пазней пра-
цаваў як педагог і, нарэшце, паступіў 
у мастацкі інстытут. Мне зноў па-
шанцавала — я стаў вучнем Віталя 
Канстанцінавіча Цвіркі. Выдатны 
мастак і педагог, ён адкрыў для мяне 
магчымасць бачыць свет. Цяжка 
перажыў першыя творчыя няўдачы, 
але ў хуткім часе стаў выстаўляцца 
на многіх выставах у Мінску, Маскве, 
за мяжой. Жыццё мастака для мяне 
— лепшае, што створана богам. 
Захапленне навакольным светам, 
адлюстраванне дзіўных парадоксаў, 
радасць творчасці робяць мяне шча-
слівым.

 — Ваш настаўнік Віталь Цвір-
ка лічыў за лепшае пазбягаць усяля-
кіх публічных выступленняў — яго 
жывапіс быў больш красамоўны за 
словы. Да якой катэгорыі мастакоў 
адносіце сябе Вы?

 — Я адношу сябе да ліку людзей, 
якія любяць сваю прафесію і, калі 
трэба, могуць сказаць звычайнай ча-
лавечай мовай пра тое, што думаюць. 
Вядома, я не даследчык ні ўласнай 
творчасці, ні тым больш творчасці 
іншых мастакоў, але, калі размова 
заходзіць пра майго настаўніка Ві-
таля Цвірку, я магу гаварыць шмат і  
ўдзячна, захапляючыся ім як маста-
ком і чалавекам. Калі шмат і доўга 
вучышся, то над табой “працуюць” 
многія выкладчыкі, але Настаўнікам 
усё-такі застаецца адзін — той, хто на-
вучыў галоўнаму: пераадолець доўгі і 
цяжкі шлях да прафесіі мастака, да ўс-
ведамлення ўласнай ролі ў мастацтве 
і меры адказнасці за тое, што робіш. 
Віталь Цвірка быў для мяне менавіта 
такім настаўнікам. Быўшы вялікім 
мастаком, ён умеў даваць не толькі 

ўрокі прафесійнага майстэрства, але 
і прыклады чалавечнасці, любові да 
роднай прыроды, якую ён востра ад-
чуваў і любіў да самазабыцця.

 — Ці не таму і ў Вашай творча-
сці пераважаюць карціны прыроды, 
матывы самых разнастайных ста-
наў і настрояў у ёй?

 — “Чыстых” пейзажаў сярод 
маіх твораў параўнальна няшмат. 
У асноўным у іх закладзены прын-
цып карціннай пабудовы палатна, 
дзе прысутнічае не толькі пейзаж, 
але і нейкае дзеянне, рух.У карціне 
я шукаю не сюжэт — гэта заўсёды 
сачыненне на зададзеную тэму, — а 
факт з жыцця. Імкнуся асэнсаваць 
яго і паказаць гледачу. Я пішу само 
жыццё, нічога не прыдумляючы.

 — Якія Вашы адносіны да тых 
часоў, калі ў выяўленчым мастац-
тве панаваў сацрэалізм?

 — Я хачу сказаць, што талена-
вітыя майстры заўсёды знаходзілі 
спосабы рэалізаваць свае творчыя 
здольнасці, ствараючы часам са-
праўдныя шэдэўры жывапісу. Адной 
з самых вялікіх заган сацрэалізму 
было навязванне ўмоў для ўсякага 
роду падладжванняў да сістэмы, 
якая яго стварыла, як спосабу ат-
рымання разнастайных прывілеяў, 
званняў, пасад і да т. п. Вядома, тут 
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вялікае значэнне мелі асоба мастака, 
яго жыццёвая пазіцыя. Адны гэтай 
хваробай заражаліся, другія — не, 
але небяспека 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 адлю-
страванне людзей, якія страляюць. 
Часам дастаткова паказаць твар ад-
наго чалавека, каб меркаваць пра лёс 
цэлага пакалення.

 — Мяркуючы па Вашай бія-
графіі, 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 Савец-
кім Саюзе. Усе пятнаццаць саюзных 
рэспублік былі “асвоеныя” па ўсіх 
напрамках. Шмат бываў і за мяжой. 
Вынікам кожнай паездкі заўсёды быў 
багаты мастацкі матэрыял. Але са-
мым галоўным і каштоўным сэнсам 
усіх гэтых паездак была магчымасць 
параўнаць, супаставіць убачанае з 
тым, што я бачыў і ведаў у Белару-
сі: менавіта ёй я хацеў прысвяціць 
большую частку сваіх твораў. Зрэш-
ты, мне хацелася зразумець, што 
жывіць творчасць іншых мастакоў у 
рэспубліках СССР і за мяжой, што 

прынесла ім вядомасць у сябе дома 
і за межамі іх краін. І ведаеце, што я 
зразумеў? Тое, што ведаў заўсёды: лю-
бое прафесійнае мастацтва ўзрастае, 
жывіцца і расцвітае толькі на глебе 
роднага — народнай творчасці, сваёй 
культуры, сваіх традыцый. Мастак 
можа дасягнуць дзіўных вяршыняў, 
быць вядомым у сваёй краіне і на-
ват падняцца да ўзроўню сусветнага 
прызнання, стаць, так сказаць, “над-
нацыянальным” мастаком, толькі 
пры адной умове: калі ён у сваёй 
творчасці здольны адбіраць, пера-
працоўваць, прафесійна адшліфоў-
ваць тое, што з’яўляецца ўнікальным 
і непаўторным у мастацтве. І, у рэшце 
рэшт, гатовы прадставіць гэта свету 
як агульначалавечую каштоўнасць.

 — Вы сказалі, што падчас па-
ездак атрымалі магчымасць параў-
ноўваць 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 азёр, сеткай вялікіх 
і малых рэк, якія перасякаюць яе 
тэрыторыю ўздоўж і ўпоперак. Усё 
гэта забяспечвае мясцовай прыродзе 
такую свежасць і сакавітасць фарбаў, 
якая не можа не кінуцца ў вочы. Наша 
прырода практычна не вяне, яна 
толькі мяняе фарбы ў залежнасці ад 

пор года, застаючыся яркай і свежай. 
Сакавітая зеляніна вясновага і летня-
га цвіцення можа змяніцца дзіўнымі 
тонамі і паўтонамі восені. Але яны 
толькі дапаўняюць і ўскладняюць 
агульнае колеравае гучанне прыро-
ды, робяць яе ўрачыста-мажорнай. А 
як яна мяняецца ўзімку — гэтая чыс-
ціня і белізна снегу, гэтыя карункі 
пакрытых інеем дрэў робяць прыро-
ду Беларусі чароўнай і непаўторнай. 
Яна не бывае стомленай, знясіленай 
сонцам ці здранцвелай ад моцных 
маразоў — яна заўсёды жывая і све-
жая. Напэўна, менавіта гэтым можна 
растлумачыць тое, чаму сярод бела-
рускіх мастакоў заўсёды было шмат 
цудоўных пейзажыстаў. 

 — Сярод Вашых твораў пар-
трэтнага характару шмат пар-
трэтаў блізкіх Вам людзей. 

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

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

 — Мне падаецца, што быць пры-
гожым — адна з якасцяў і функцый 
мастацтва. Нездарма пісьменнік-
класік недвухсэнсоўна заявіў, што 
менавіта “прыгажосць выратуе свет”. 
Чаму ж да гэтага трэба ставіцца ад-
моўна? Любы твор мастацтва павінен 
быць у першую чаргу прыгожым, бо 
яго стварае мастак. А жывапіс тым 
больш — яму дадзены фарбы. Пры-
рода цудоўная і прыгожая таму, што 
яна шматкаляровая. Выкіньце з яе 
фарбы — і вы ўбачыце пустыню. І як 
сказаў адзін добры мастак, вучыцеся 
ў прыроды, і вы створыце сапраўднае 
мастацтва. Поўным глыбокай павагі 
стаўленнем да прыгажосці працята 
і народная творчасць, а гэта крытэ-
рый, які ніколі не можа быць ілжы-
вым, памылковым. 

Веніямін Міхееў

Адкрыты характар   — натуральная рыса Леаніда Шчамялёва
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