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ВіктАР ХАРкоў

 цалкам згодны, што лета — выдатная пара 
для адпачынку. Буянства прыроды ў са-
мым яе росквіце, спрыяльнае надвор’е… 
Адным словам, многае садзейнічае таму, 
каб спаўна адчуць перавагі летняга сезона 

ў параўнанні з іншымі часавымі адрэзкамі ў гада-
вым вылічэнні. Дарэчы, летнія канікулы займаюць 
у гэтай іерархіі не самае апошняе месца. Значнасць 
іх для той юнай часткі грамадства, якая ў выніку 
свайго ўзросту аддае сябе спасціжэнню ведаў, цяжка 
пераацаніць. Зрэшты, у тых, для каго зусім нядаўна 
празвінеў апошні школьны званок, у пераносным 
сэнсе самая гарачая пара. Трэба не толькі не памы-
ліцца ў выбары свайго далейшага жыццёвага шляху, 
але і прыкласці, як гаворыцца, нямала сіл, каб спраў-
дзілася мара аб працягу адукацыі на больш высокай 
ступені. Аптымізму, настойлівасці вам, учарашнія 
выпускнікі! Менавіта такі настрой адлюстроўвае і 
вокладка нашага часопіса, лішні раз падкрэсліваю-
чы важнасць падзеі для падрастаючага пакалення.

Ісціна ў тым, што  менавіта для маладых людзей 
як ні для каго іншага важна не спазніцца  з планамі,  
вызначыцца з прыярытэтамі. У такіх справах, на-
пэўна,  галоўнае  —  своечасова прыняць рашэнне. 
Гэта часам бывае вызначальным на шляху да поспе-
ху. Калі выразная мэта,  тады не трэба марнаваць 
каштоўны час на роздум. А ён, час, няўмольны. І 
добра, калі планы і дзеянні вывераны. Тады можна 
абгрунтавана разлічваць на вынік. 

“Якія планы на будучыню?”— пытанне, якое 
часта гучыць у штодзённасці. Уласна кажучы, у тым, 
каб будаваць планы, няма нічога незвычайнага. 
Некаторыя часта менавіта такім чынам і робяць: 
накідаюць некалькі пунктаў на бліжэйшы дзень або 
тыдзень і жывуць згодна з гэтым парадкам. Вядома, 
вельмі складана прадугледзець, каб жыццё ішло 
строга ў рэчышчы прапісанага алгарытму. Бо яго 
вялікасць Выпадак часцяком спрабуе ўмяшацца ў 
ход падзей. Тым не менш, калі ёсць канкрэтная мэта, 
жыць становіцца лягчэй. 

Х
то ён — культурны чалавек? Вядома, адука-
ваны. Але не толькі. І не столькі. Адукацыя, 
безумоўна, важны складнік, аднак ёсць 
маса прыкладаў, калі эпітэты “адукаваны” 
і “культурны” не станавіліся тоеснымі ў 

дачыненні да адной і той жа персоны. Нярэдка адука-
ваны чалавек дэманструе рысы бескультур’я. А нехта, 
не маючы прэстыжных дыпломаў, наадварот, уяўляе з 
сябе ўзор інтэлігентных паводзінаў. 

Сумны факт, але далёка не ўсе з тых, хто, пада-
валася б, сам павінен па родзе сваёй прафесіі несці 
культуру ў масы, адпавядаюць яе высокім крытэры-
ям. Творчая кан’юнктура, на жаль, жывая  і дагэтуль. 

Балазе ў арсенале нашых публікацый — заўсёды 
дастаткова з’яў паказальнага шэрагу. У прыватнас-
ці, аб тым, як багатая творчая спадчына з мінулага  
“працуе” на культурныя здабыткі ў сучаснасці. Ёсць 
такія матэрыялы і ў цяперашнім выпуску часопіса. 
Напрыклад, публікацыя “Удзячныя за ўсё, альбо 
Урокі Барыса Герлавана”.  Як вядома, гісторыя не ве-
дае ўмоўнага ладу. І ўсё ж, як сцвярджае аўтар гэтай 
публікацыі Валянціна Ждановіч, калі б можна было 
павярнуць час назад, сённяшнія дыпломнікі вы-
пускнога курса народнага мастака Беларусі Барыса 
Герлавана зноў бы паступалі ў Беларускую акадэмію 
мастацтваў на мастацкі факультэт кафедры ману-
ментальна-дэкаратыўнага мастацтва па спецыяль-
насці “тэатральна-дэкарацыйны жывапіс”: вучыцца 
ў майстра — майстэрству сцэнаграфіі.

Н
овы час, мяркую, апраўдае аптымізм і надзеі 
маладых. А краіна працягвае шэсце ў заў-
трашні дзень, грунтуючыся на прынцыпах 
сваёй найноўшай гісторыі. Суверэнітэт і 
незалежнасць — тут вызначальныя рысы.

Дарэчы, 3 ліпеня ў Беларусі — галоўнае дзя-
ржаўнае свята. Дзень Незалежнасці. Што можа 
быць больш значнае за гэты сімвал для маладой 
суверэннай краіны! Сімвалічна і тое, што пунктам 
адліку для свята стаў дзень вызвалення Мінска ад 
фашыстаў — 3 ліпеня 1944 года. У гады вайны загі-
нуў кожны трэці жыхар Беларусі. Гэта цана свабоды. 
Мы пра гэта памятаем. Але няхай ведаюць і іншыя. 
Дарэчы, пасля Другой сусветнай вайны Беларусь 
стала адной з заснавальніц Арганізацыі Аб’яднаных 
Нацый. Далёка не кожная дзяржава атрымлівае та-
кое права. На карысць Беларусі — тады адной з рэс-
публік Савецкага Саюза — такі выбар быў зроблены 
якраз за вялікі ўклад у разгром фашызму. 

З часам свет, або яго канфігурацыя, як кажуць 
палітыкі, мяняецца. Але сапраўдныя каштоўнас-
ці не падлягаюць перагляду. Беларусь будуе свае 
ўзаемаадносіны з іншымі краінамі на прынцыпах 
добрасуседства. Гэта і ёсць яе сучаснае палітычнае 
крэда.

Сёння Беларусь становіцца ўсё больш вядомай. 
І не толькі з прычыны сваёй адкрытасці ў знешняй 
палітыцы. Краіна гасцінна адкрывае дзверы для ўсіх, 
хто жадае пазнаёміцца з ёю бліжэй. Гэтаму аспекту 
прысвечаны і цэлы блок матэрыялаў у цяперашнім 
выпуску часопіса. У публікацыях, упэўнены, зной-
дзецца нямала цікавага і пазнавальнага аб прываб-
насці сучаснай Беларусі з яе багатай гісторыяй і тра-
дыцыямі.

настойлівасць — 
не ў апошнюю чаргу
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панараМа

Калі ёсць 
інтарэс

Буйны нямецкі банк можа 
прыняць удзел у фінансаванні 

інвестпраектаў у 
Беларусі

У офісе Банка развіцця ў Мінску 
адбылася цырымонія падпісан-

ня базавага пагаднення з KfW IPEX-
Bank GmbH (Германія) аб агульных 
умовах прадастаўлення Банку развіц-
ця доўгатэрміновых крэдытаў з пак-
рыццём еўрапейскіх нацыянальных 
агенцтваў па страхаванні экспартных 
крэдытаў. 

“Цяпер мы ўжо вядзём перагаво-
ры з нашымі нямецкімі калегамі аб 
магчымасці ўдзелу KfW IPEX-Bank 
GmbH у фінансаванні шэрага буй-
ных інвестыцыйных праектаў, што 
плануюцца да рэалізацыі ў Беларусі 
ў бліжэйшай перспектыве”, — пра-
каменціраваў падпісанне пагаднення 
намеснік старшыні праўлення Банка 
развіцця Іван Варэніца.

KfW IPEX-Bank уваходзіць у 
склад KfW Group (групы Банка 
развіцця Федэратыўнай Рэспублікі 
Германія) і адказвае за падтрым-
ку еўрапейскіх экспарцёраў на 
міжнародным рынку, рэалізацыю 
буйнамаштабных праектаў у галі-
не інфраструктуры, транспарту, 
абароны навакольнага асяроддзя і 
аднаўляльных крыніц энергетыкі, 
забеспячэнне паставак энерга-
 носьбітаў у Еўропу. Прадстаўніц-
твы KfW IPEX-Bank размешчаны ў 
асноўных сусветных эканамічных 
і фінансавых цэнтрах. Крэдытныя 
рэйтынгі, прысвоеныя банку агенц-
твамі Standard & Poor’s і Moody’s, 
знаходзяцца на ўзроўні “АА+” і “А2” 
адпаведна.

 інвестыцыі  
ў нараджальнасць

У Беларусі распрацоўваецца пакет 
мер, скіраваных на стымуляванне 
нараджальнасці  

Для гэтага ў краіне створана 
дзейсная сістэма дзяржаўнай 

падтрымкі мацярынства і дзяцін-
ства. Больш за 500 тысяч дзяцей 
сёння атрымліваюць розныя віды 
дзяржаўнай дапамогі (усяго іх 11). 
На гэтыя мэты накіроўваецца амаль 
два працэнты ВУП. 

У 2011 годзе ў два разы павялі-
 чылася дапамога ў сувязі з нара-
джэннем дзіцяці, і сёння на першае 
дзіця выплачваецца 10 бюджэтаў 
пражытачнага мінімуму, на другое 
і наступных дзяцей — 14 БПМ. У 
2013 годзе перагледжаны дапамогі 
па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 
трох гадоў: на першае дзіця дапамо-
га складае 35 працэнтаў, на другое 
і наступных — 40 працэнтаў ад ся-
рэдняй зарплаты. Беларусь — адна 
з нямногіх краін, якія захавалі вод-
пуск па доглядзе дзіцяці ва ўзросце 
да трох гадоў. 

Цяпер у Парламенце знаходзіц-
ца праект змяненняў у Працоўны 
кодэкс. Адно з новаўвядзенняў 
— прадастаўленне бацькаўскага 
водпуску пры нараджэнні дзіцяці. 
Таксама прадугледжана развіццё 
гібкіх формаў занятасці, у тым ліку 
дыстанцыйнай работы, якая дае 
магчымасць спалучаць працоўную 
дзейнасць і догляд дзіцяці.

на саміце  
па Кібербяспецы

Беларуская дэлегацыя ў Таліне 
прыняла ўдзел у саміце па 
пытаннях кібербяспекі пад эгідай 
Мюнхенскай канферэнцыі па 
бяспецы

Саміт сабраў каля 150 афіцыйных 
асобаў і экспертаў больш як 30 

дзяржаў, прадстаўнікоў ЕС, Савета 
Еўропы, АБСЕ, НАТА, іншых між-
народных арганізацый. Праграмай 
саміту былі прадугледжаны тэма-
тычныя секцыі па пытаннях пра-
вавога рэгулявання ў сферы кібер-
бяспекі, падыходаў да забеспячэння 
кібербяспекі ў сусветным маштабе.

Прадстаўнікі Беларусі ўпер-
шыню прымалі ўдзел у такім ме-
рапрыемстве. Кіраўнік дэлегацыі 
выступіў у рамках адной з секцый 
з інфармацыяй пра ход рэалізацыі 
ініцыятывы Прэзідэнта Беларусі па 
аднаўленні шырокага дыялогу па 
пытаннях бяспекі, а таксама паве-
даміў пра гатоўнасць беларускага 
боку прыняць саміт па пытаннях 
кібербяспекі ў Мінску. 

Яўген Шастакоў таксама правёў 
перагаворы са старшынёй Мюн-
хенскай канферэнцыі па бяспецы 
Вольфгангам Ішынгерам. Бакі 
абмеркавалі ход падрыхтоўкі да 
сустрэчы асноўнай групы Мюн-
хенскай канферэнцыі па бяспецы ў 
Мінску ў гэтым годзе.
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р
прынцыповы ва ўсіх 
адносінах дыялог 

сустрэча  
па-суседску 

Раз у год лідары Беларусі, Расіі, 
Кіргізіі ,  Арменіі,  Казахстана су-
стракаюцца для таго, каб зверыць 
гадзіннік або прыняць тое ці іншае 
рашэнне. Аляксандр Лукашэнка не 
быў у Расіі з восені, таму праграма 
зносінаў двух прэзідэнтаў не магла 
абмежавацца дыялогам у кулуарах. 
Да пачатку саміту лідары Расіі і Бела-
русі правялі спецыяльную сустрэчу, 
падчас якой Аляксандр Лукашэнка 
яшчэ раз павіншаваў Уладзіміра Пу-
ціна з афіцыйным уступленнем на 
пасаду прэзідэнта.

— Перш за ўсё банальна, трады-
цыйна хачу павіншаваць вас з высокім 
даверам расіян, з вельмі ўражлівымі 
мерапрыемствамі, якія былі праве-
 дзены ў Маскве: інаўгурацыя, Дзень 
Перамогі. Вельмі дастойна! Беларусы 
гэта вельмі добра ацанілі. 

Саюзная дзяржава рухаецца ўдар-
нымі тэмпамі — летась двухбаковы 
тавараабарот дзвюх краін вырас на 
23,5 працэнта і склаў 32,42 мільярда 
долараў. Ужо толькі за першыя два 
месяцы гэтага года рост склаў 20,6 
працэнта. 

— Вітаю вас сардэчна ў Сочы на 
нашай чарговай сустрэчы ў рамках 

Еўразійскага эканамічнага саюза, — 
паціснуў руку госцю Уладзімір Пуцін. 
— Адносіны паміж Расіяй і Беларуссю 
ўмацоўваюцца, адносіны стратэгічнага 
партнёрства, саюзніцкага характару. У 
нас падрыхтаваны важныя дакументы 
ў развіццё нашага ўзаемадзеяння, у 
тым ліку асноўныя арыенціры мак-
раэканамічнай палітыкі на 2018-2019 
гады.

на палях саміту 
На сустрэчы з Прэзідэнтам Мал-

довы Ігарам Дадонам Аляксандр Лу-
кашэнка адзначыў, што, нягледзячы 
на нядаўнія перагаворы ў Кішынёве, 

У Сочы прайшоў саміт кіраўнікоў дзяржаў  
Еўразійскага эканамічнага саюза

 с  аміт
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паміж краінамі ўжо паспелі накапіцца 
пытанні, якія неабходна вырашаць.

— Мы ўважліва назіраем за раз-
віццём падзей у Малдове, гэтак жа, 
як і вы — у Беларусі. Я гатовы абмя-
няцца меркаваннямі на гэты конт.

Ігар Дадон падзякаваў Аляксан-
дру Лукашэнку за афіцыйны візіт у 
Малдову і расказаў, што трактары, 
якія былі падораны беларускім бо-
кам, дастаўлены ў маючыя патрэбу 
рэгіёны, а сумесна пасаджаная прэ-
зідэнтамі кукуруза ўжо ўзышла.

— Мы з задавальненнем адзнача-
ем рост гандлю. Вядома, мы павінны 
зрабіць усё магчымае, каб вярнуцца 
да ўзроўню, які быў у нас некалькі 
гадоў назад. Тая дынаміка, якую мы 
назіраем, дае вельмі добры сігнал, 
што і сёлета рост тавараабароту пра-
 цягнецца, — сказаў малдаўскі лідар.

Сярод пачаткоўцаў на саміце 
— нядаўна выбраны прэм’ер Арменіі 
Нікол Пашынян. Прыезд у Сочы стаў 
для яго першым замежным візітам на 
новай пасадзе. 

Прэзідэнт Беларусі  яшчэ раз 
павіншаваў Нікола Пашыняна з вы-
браннем прэм’ер-міністрам Арменіі і 
пажадаў поспехаў на гэтай пасадзе:

— На нас вы можаце разлічваць, 
як і раней. Наша палітыка ў адносі-
нах да вельмі блізкага нам армянска-
га народа ніколі не зменіцца. Гэта я 
вам абяцаю. Яна будзе такой жа кан-
структыўнай, дружалюбнай.

Са свайго боку, Нікол Пашынян 
заявіў, што ў развіцці беларуска-ар-
мянскіх адносінаў ёсць вялікі неза-
дзейнічаны патэнцыял:

— У апошні год тавараабарот 
паміж Беларуссю і Арменіяй узрос, 
гэта вельмі ўражвае. Але, сумленна 
кажучы, тут ёсць вельмі шмат нявы-
карыстанага патэнцыялу. Мы павін-
ны працаваць над гэтым. У Арменіі 
ёсць вельмі шмат цікавага для бела-
рускага бізнесу. Думаю, гэтак жа і ў 
Беларусі.

На палях саміту Прэзідэнт Бела-
русі таксама сустрэўся з Прэзідэнтам 
Кыргызстана Сааранбаем Жээнбека-
вым.

гандлёвыя спрэчкі
Між тым не абышлося на пася-

 джэнні і без здаровай крытыкі. Аля-
ксандр Лукашэнка ў сваім высту-
пленні назваў слабасці Еўразійскага 
эканамічнага саюза:

 с  аміт

— За мінулыя тры з паловай гады 
праведзена вялікая работа па пытаннях 
міждзяржаўнага ўзаемадзеяння, аднак 
эфектыўнасць праводзімых мерапрыем-
стваў усё яшчэ жадае быць лепшай. Мно-
гія нашы дамоўленасці, на жаль, застаюц-
ца па-ранейшаму нерэалізаванымі.

Прэзідэнт Беларусі паскардзіўся, 
што ў гандаль рэгулярна ўмешваецца 
палітыка.

 — Інтарэсы асобных таваравы-
творцаў перыядычна ставяцца вышэй 
за прынятыя намі рашэнні. Гэта ідзе 
насуперак з нашымі дамоўленасцямі. 
Адзіны станоўчы момант — гэта тое, 
што мы, нарэшце, разам задумалі-
ся над стварэннем перспектыўных 
механізмаў не толькі ўрэгулявання 
спрэчак, але і іх прадухілення, — ска-
заў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка заклікаў 
краіны саюза не абменьвацца ўзаем-
нымі прэтэнзіямі праз СМІ, а цывілі-
завана вырашаць спрэчкі:

— Сёння менавіта рэгіянальныя 
інтэграцыйныя аб’яднанні ства-

раюць перадумовы для росту сусвет-
най эканомікі. А мы замест таго, каб 
свабодна гандляваць, закрываемся 
адзін ад аднаго. Больш за тое — аб-
меньваемся ўзаемнымі прэтэнзіямі 
нават у сродках масавай інфармацыі, 
рызыкуючы міжнародным аўтары-
тэтам саюза. Мы ігнаруем цывіліза-
ваны спосаб вырашэння гандлёвых 
спрэчак праз Еўразійскую эканаміч-
ную камісію.

гульня  
па правілах

Паводле слоў Прэзідэнта Белару-
сі, структура эканомік краін ЕАЭС 
розная — “хтосьці больш экспартуе 
сыравіну,  хтосьці больш прадае 
прадукты перапрацоўкі”. Але ў цэ-
лым сыравінная і вытворчая база ў 
Саюза каласальная, хоць канчатко-
вых адзіных правілаў для агульнага 
рынку пакуль так і не выпрацавана. 
Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў 
такой сітуацыі неабходна з’яднацца 
і атрымаць інтарэс для ўсіх краін.

АляКСАнДР лУКАШэнКА — УлАДЗІМІРУ ПУЦІнУ: 
ЗНойДЗЕцЕ чаС — НавЕДайцЕ Магілёў
Галоўнай тэмай сустрэчы лідараў дзвюх краін стала правядзенне адразу 
двух сумесных маштабных мерапрыемстваў гэтага года — Вышэйшага 
дзяржаўнага савета Саюзнай дзяржавы і Форуму рэгіёнаў Расіі і Беларусі

— У нас запланаваны Вышэйшы дзяржсавет. Мы з вамі яшчэ да 
выбараў Прэзідэнта Расіі вызначыліся, што ў Мінску яго правядзём, а 
затым у нас восенню Форум рэгіёнаў у Магілёве. Звычайна мы праводзілі 
гэты форум на найвышэйшым узроўні. Я думаю, знойдзеце час, восенню 
пабудуеце графік, каб наведаць Магілёў. Для вас гэта новы горад. Бела-
русы і расіяне годна рыхтуюцца, каб правесці форум на высокім узроўні, 
— сказаў Аляксандр Лукашэнка.

У адказ на гэта Уладзімір Пуцін сказаў, што ўсе дамоўленасці ў сіле:
— Адпаведныя ведамствы вядуць падрыхтоўку да Вышэйшага дзярж-

савета Саюзнай дзяржавы, які мы плануем правесці, як дамовіліся, у 
Беларусі ў чэрвені гэтага года.

Аляксандр Лукашэнка выказаў гатоўнасць падрабязна абмеркаваць 
назапашаныя пытанні ў двухбаковых адносінах і дадаў, што, калі на су-
стрэчы на Чорным моры бакам не ўдасца прыняць якія-небудзь рашэн-
ні, то да іх можна будзе вярнуцца.

Уласна, і свой візіт у Сочы Аляксандр Лукашэнка разглядаў як частку 
падрыхтоўкі да Дзяржсавета.

— У сувязі з тым, што ў нас будуць гэтыя мерапрыемствы, гэта абляг-
чае наш лёс сёння, — ці то пажартаваў, ці то сур’ёзна адзначыў ён. — Мы 
можам абазначыць нейкія пытанні, а калі не зможам паглыбіцца ў іх, то 
можам на Вышэйшым дзяржсавеце яшчэ раз вярнуцца да іх і прыняць 
па іх рашэнні, мы на гэта маем поўнае права.
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партнёрства 
з пункту 
гледжання 
стратэгічнай 
сутнасці

У Мінска і Душанбэ самыя шырокія перспектывы для 
супрацоўніцтва. гэта цалкам відавочная выснова, якая вынікае са 
зместу афіцыйнага візіту Прэзідэнта Беларусі ў Таджыкістан. 

 В  ізіт

 Б
еларуская прысутнасць 
тут вельмі жаданая, 
у чым кіраўнік пры-
маючай краіны Эма-
малі Рахмон цвёрда 
запэўніваў высокага 
госця падчас пера-
гавораў у  Па лацы 
на цыі .  Алякс а н др 

Лукашэнка звяртаў увагу на ўзаемную 
зацікаўленасць у партнёрстве:

— Хачу запэўніць: мы гатовыя да 
самай актыўнай работы па ўсіх без 
выключэння напрамках, якія ўяўляюць 
узаемную цікавасць, на карысць нашых 
працавітых і дружалюбных народаў. 

Варта звярнуць увагу на тое, што 
“па ўсіх напрамках” — гэта не дыпла-
матычнае клішэ. Гэтыя дні ў Таджыкі-
стане ў поўным сэнсе слова праходзілі 
пад беларускім сцягам. Афіцыйныя 
палітычныя мерапрыемствы візіту 
лагічна дапаўняліся спадарожнымі, 
змест якіх не менш важны за дамоў-
ленасці на вышэйшым узроўні. Ён 
развівае дыялог прэзідэнтаў ужо ў 

практычным, прыкладным ключы. 
Вось храналогія. У сталіцы Таджы-
кістана стартавалі Дні культуры Бе-
ларусі. Працуе наша нацыянальная 
выстава, якая па маштабе пераўзы-
ходзіць усе падобныя замежныя ме-
рапрыемствы апошніх гадоў. Экспа-
зіцыя шырокая і вельмі змястоўная. 
На ёй прадстаўлены фактычна ўсе 
галіны беларускай эканомікі. Нашы 
магчымасці не толькі ў вытворчасці і 
пастаўках на таджыкскі рынак той ці 
іншай прадукцыі, але і ў наладжванні 
сумесных вытворчасцяў на месцы. 
Тут, па сутнасці, ужо на наглядных 
прыкладах працягваецца размова, 
пачатая на беларуска-таджыкскім 
бізнес-форуме. Яна папярэднічала 
афіцыйным мерапрыемствам візіту 
на вышэйшым узроўні, і пра яе варта 
сказаць асобна.

Спецыялісты, як правіла, сціплыя 
ў ацэнках ёмістасці таджыкскага рын-
ку. Часткова з імі можна пагадзіцца, 
калі браць у разлік патрэбы выключна 
гэтай краіны і яе васьмімільённага з 

нечым насельніцтва. Хоць і тут не ўсё 
так адназначна. Таджыкістан для су-
часных рэалій дэманструе проста фее-
рычны рост, на што не без захаплення 
звярнуў увагу і Аляксандр Лукашэнка 
на перагаворах з Эмамалі Рахмонам. 
Больш за 7 працэнтаў павелічэння 
ВУП за мінулы год ва ўмовах, мякка 
кажучы, стрыманага стану сусветных 
рынкаў — вельмі сур’ёзная лічба. У 
тым ліку і яна ў спалучэнні з прагрэсам 
у беларускай эканоміцы тлумачыць 
больш чым двайны прырост нашага 
ўзаемнага гандлю. Тэндэнцыя захоў-
ваецца і ў гэтым годзе.

Унікальнасць беларуска-таджык-
скага бізнес-форуму ў тым, што ў ім 
самы дзейны ўдзел прынялі прадстаў-
нікі дзелавых колаў з суседніх краін 
— Афганістана, Пакістана, Узбекі-
стана. Іх інтарэсы да супрацоўніцтва 
з Мінскам практычна ідэнтычныя 
тым, што ў Душанбэ. Гэта тэхніка 
для горназдабыўной прамысловасці, 
транспарт, сельгасмашыны, прадукты 
харчавання і харчовая перапрацоўка, 
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фармацэўтыка, шэраг іншых напрам-
каў. Пра гэта вельмі сур’ёзна гаварылі 
ўсе бізнесмены, з якімі давялося пагу-
тарыць на палях форуму і выставы.

Менавіта дзелавы складнік перава-
жаў у перагаворах прэзідэнтаў Беларусі 
і Таджыкістана. Падводзячы іх вынікі, 
Аляксандр Лукашэнка сказаў пра дэта-
лёвы разгляд пытанняў двухбаковага 
гандлёва-эканамічнага супрацоўніц-
тва. Паводле яго слоў, былі адзначаны 
добрыя перспектывы для нарошчвання 
прамысловай кааперацыі і ўзаемад-
зеяння ў галіне сельскай гаспадаркі. 
Сур’ёзныя планы для замацавання на 
мясцовым рынку ў БелАЗа, МАЗа, “Гом-
сельмаша”. А праект першай зборачнай 
вытворчасці беларускай сельгастэхнікі 
ў горадзе Гісар (наведванне прадпрыем-
ства таксама значыцца ў графіку візіту) 
павінен стаць адпраўным пунктам для 
выбудоўвання доўгатэрміновых каапе-
рацыйных сувязяў у розных сферах — 
прамысловасці, АПК, фармацэўтыцы. 
У гэтай частцы выснова Аляксандра 
Лукашэнкі такая:

— Менавіта сумесная вытвор-
 часць якасных канкурэнтаздольных 
тавараў зробіць эканамічнае супра-
цоўніцтва Беларусі і Таджыкістана 
эфектыўным і  ўзаемавыгадным. 
Нашы краіны аб’ядноўвае імкненне 
знайсці надзейных дзелавых парт-
нёраў і выбудаваць доўгатэрміновыя 
адносіны.

Перспектыўным і зацікаўленым 
партнёрам з розных краін, якія пры-
ехалі ў Душанбэ на бізнес-форум, 
Аляксандр Лукашэнка адрасаваў 
такія словы:

— Вельмі хацелася б, каб гэты 
бізнес-форум паслужыў асновай 
с тв ар эння т рыв а лых г а ндлёв а-
эканамічных адносінаў не толькі 
з Таджыкістанам, але і з краінамі 
ўсяго рэгіёна. А мы — прэзідэнты 
— усяляк будзем садзейнічаць гэтым 
тэндэнцыям.

Пацв ерджаннем памкнення ў 
Мінска развіваць не чысты гандаль, 
але і гатоўнасць дзяліцца тэхнало-
гіямі і ведамі служыць наша супра-

цоўніцтва ў адукацыйнай сферы. На 
працягу апошніх гадоў расце коль-
касць таджыкскіх грамадзян, якія 
навучаюцца ў Беларусі. Ужо створа-
ны чатыры сумесныя факультэты на 
базе вядучых ВНУ нашай краіны. У 
Таджыкскім тэхнічным універсітэце 
будзе адкрыты цэнтр беларускай аду-
кацыі, навукі і культуры. Аляксандр 
Лукашэнка растлумачыў важнасць 
гэтага напрамку:

— Трактары, аўтамабілі ды іншае 
жалеза — гэта добра. Гэта гандлёвы 
абарот, гэта грошы. Але ёсць рэчы 
больш важныя — гэта людзі. Кадры. 
Калі не будзе падрыхтаваных спе-
цыялістаў — ніякае жалеза нам не 
дапаможа. І жалеза гэтага не будзе. 
Таму Эмамалі Шарыпавіч заўсёды 
мяне падштурхоўвае да таго, каб і ў 
Беларусі мы больш маглі навучаць 
вашых маладых людзей, і сёння мы 
заявілі пра тое, што трэба выкары-
стоўваць форму іншую, якая апра-
бавана ў свеце. Ды і 
мы ў супрацоўніцтве 
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стар.  7 са многімі дзяржавамі 
так дзейнічаем. Тут, на 

месцы, навучаць спецыялістаў. І калі 
мы заўтра адкрываем, да прыкладу, 
сумесную вытворчасць трактароў, то 
там трэба і навучаць спецыялістаў. 
Хутка яны стануць інжынерамі і бу-
дуць вучыць іншых у Таджыкістане.

Па выніках перагавораў падпіса-
на каля паўтара дзясятка сумесных 
дакументаў. Галоўны — заява прэзі-
дэнтаў, якая дэкларуе намер актыўна 
развіваць супрацоўніцтва. Яго дзела-
вое вымярэнне вызначае зацверджа-
ная “дарожная карта”, якая фіксуе 
шырокі спектр напрамкаў узаема-
 дзеяння. На паперу пакуль не легла, 
але прынята да рэалізацыі ініцыя-
тыва Душанбэ, пра якую Аляксандр 
Лукашэнка расказаў на выніковых 
зносінах з прэсай:

— Эмамалі Шарыпавіч унёс пра-
панову аб наданні нашым адносінам 
узроўню стратэгічнага партнёрства, 
стратэгічнага супрацоўніцтва. Ду-
маю, што двухгадовая “дарожная 
карта” паслужыць добрым падмур-
кам для таго стратэгічнага партнёр-
ства, якое намі будзе зацверджана. 
Урады, думаю, у кароткі тэрмін па-
дрыхтуюць адпаведныя прапановы.

Сумесны рабочы дзень прэзідэн-
ты прадоўжылі на Нацыянальнай 
выставе Беларусі. Асабіста яе адкры-
лі, перарэзаўшы сімвалічную чырво-
ную стужачку. І тут жа падкарэкці-
равалі тэрміны работы экспазіцыі, 
якая павінна была працягнуцца да 
17 мая. Ледзь пераступіўшы парог, 
Эмамалі Рахмон запярэчыў: тры дні 
— вельмі мала для таго, каб усе жа-
даючыя маглі паўнацэнна азнаёміц-
ца з магчымасцямі супрацоўніцтва 
з Беларуссю. Аляксандр Лукашэнка 
пагадзіўся з калегам. Тут жа было 
дадзена даручэнне: замест заплана-
ваных трох дзён выстава павінна 
працаваць тыдзень.

Знаёмячыся з экспазіцыяй, кіраў-
нікі дзяржаў спыніліся ля стэнда 
кандытарскай фабрыкі “Камунарка”. 
Тут “разыначка” — шакалад “Прэ-
зідэнт” новай рэцэптуры. Цікавая 
перадгісторыя. Некаторы час назад 
Аляксандр Лукашэнка прапанаваў 
кандытарам асвоіць выпуск прадук-
ту без цукру, які не саступае па якас-
ці вядомым сусветным вытворцам. 
Атрымалася. І вось зроблены яшчэ 
адзін крок наперад у развіцці гэтай 

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

319,8 338,5
356,9

410,5

267,9
226,7 220,4

тАВАРААБАРот 
($ МЛН)

За студзень-люты 2018 года тавараабарот склаў $ 7,3 млн (рост 
у  параўнанні  з  аналагічным  перыядам  2017  года  на  79,7%) 

Рэспубліка 
Беларусь                            

Рэспубліка 
таджыкістан
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ідэі. Пра што расказаў генеральны 
дырэктар “Камунаркі” Іван Данчан-
ка:

— Выкарыстоўваліся лепшыя 
какава-бабы, якія растуць у свеце 
— з Кот-д’Івуара, Венесуэлы, Ка-
лумбіі ды Сальвадора. Яны надаюць 
адмысловы пікантны, мяккі і ў той 
жа час крыху гаркаваты смак. Пры 
гэтым шакалад зроблены без цукру. 
Замест яго выкарыстоўвалі лактыт, 
які атрымліваецца з малочнай сыро-
ваткі. Атрымаўся ўнікальны прадукт, 
аналагаў якому сёння няма не толькі 
ў Беларусі, але і ў іншых краінах. Ду-
маю, ён будзе паспяхова канкурыра-
ваць з шакаладамі без утрымання цу-
кру вытворчасці Швейцарыі і Бельгіі. 
Пры гэтым мы бачым, што цана но-
вай лінейкі практычна застанецца 
на ўзроўні шакаладу “Прэзідэнт”, які 
ўжо ёсць на рынку. 

Прэзідэнты паспрабавалі новы ша-
калад, высока ацанілі яго смак. Зрэшты, 
мяркуючы па змесце гэтага рабочага 
дня ў Душанбэ, на рынкі прыйдзе яшчэ 
нямала новых прадуктаў і геаграфія іх 
спажыўцоў будзе вельмі шырокая.

Адной з цэнтральных падзей афі-
цыйнага візіту Прэзідэнта ў Таджы-
кістан стаў сумесны з Эмамалі Рах-
монам удзел у цырымоніі афіцыйнага 
адкрыцця зборачнага прадпрыемства 
беларускіх трактароў у горадзе Гісары. 
Тут Аляксандр Лукашэнка агучыў га-
лоўны арыенцір для кааперацыйнага 
прадпрыемства:

— У верасні вы даложыце нам, на 
якія рынкі вы выйшлі. Мы ж хочам 
стварыць тут апорную пляцоўку, каб 
разам выходзіць на іншыя рынкі.

Вераснёвы рубеж абазначаны не 
выпадкова. На гэты месяц заплана-
ваны да правядзення ў Таджыкістане 
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саміт кіраўнікоў дзяржаў СНД. Зруч-
ная падстава для таго, каб пракантра-
ляваць выкананне даручэнняў, дадзе-
ных кіраўнікамі дзяржаў у кантэксце 
развіцця двухбаковага ўзаемадзеяння, 
паглядзець на тое, як рэалізуюцца су-
месныя праекты.

Завод у Гісары — праект з пры-
цэлам на будучыню. Дырэктар АТЗТ 
“Агратэхсэрвіс” Джалалідзін Нура-
ліеў расказаў, што супрацоўніцтва не 
замыкаецца толькі на партнёрстве з 
МТЗ. Ужо прапрацаваны варыянты 
альянсаў з “Бабруйскаграмашам” і 
“Гомсельмашам”. Гаворка ідзе пра 
зборку рознага прычэпнага і навяс-
нога абсталявання. Прычым першыя 
ўзоры ўжо выраблены. Усё ідзе як 
трэба. Плюс падрыхтаваны падмурак 
для новага вытворчага корпуса на тры 
трактаразборачныя лініі. Яны дапоў-
няць ужо дзеючую. Прэзідэнт такую 
стратэгію адабрае:

— Усе нашы кампаніі — МАЗ, 
БелАЗ, іншыя, кожны паасобку недзе 
нешта робіць. Гэта вялізныя затраты. 
Давайце створым, дапусцім, у Душан-
бэ адзіную пляцоўку. Прыедзе чалавек 
па трактар — убачыць цэлы комплекс 
машын. Плюс навучанне. Калі тут так 
— то гэта добрая рэалізацыя задумы.

Тэхніка, якая вырабляецца ў Гіса-
ры, вельмі патрэбная Таджыкістану. 
Джалалідзін Нураліеў расказаў пра 
важныя фактары, якія ўлічваліся пры 
бізнес-планаванні. Справа ў тым, што 
парк сельгасмашын у краіне парадкам 
зношаны. Патрэба ў трактарах ацэнь-
ваецца не менш чым у 10 тысяч адзі-
нак. Плюс дзяржава ставіць сур’ёзныя 
задачы па стварэнні новых працоўных 
месцаў, а ў якасці стратэгічнай мэты 
бачыць перад сабою трансфармацыю 
эканомікі з аграрнай у аграрна-інду-
стрыяльную. Стварэнне новых вы-
творчасцяў абсалютна ўкладваецца ў 
рэчышча гэтых задум, таму беларуска-
таджыкскі машынабудаўнічы праект 
упісваецца ў іх рэалізацыю проста 
ідэальна.

Пра некаторыя дэталі яго развіц-
ця Аляксандр Лукашэнка і Эмамалі 
Рахмон гаварылі літаральна на хаду, 
знаёмячыся з работай завода. У пры-
ватнасці, быў пацверджаны інтарэс да 
ініцыятывы беларускага боку ў арга-
нізацыі сістэмы падрыхтоўкі кадраў. 
Прэзідэнт Беларусі расказаў пра ўжо 
існуючы досвед такога ўзаемадзеяння 
з іншымі партнёрамі. Напрыклад, 

наваць і вырошчваць гэтыя культуры? 
Трэба навукоўцаў прыслаць, спецыя-
лістаў, каб паглядзелі.

Эмамалі Рахмон звярнуўся да свай-
го міністра сельскай гаспадаркі:

— У лістападзе падрыхтуеш са-
 джанцы вінаграду, фруктовай групы — 
некалькі дзясяткаў тысяч па гатунках. 
Сам паедзеш, возьмеш спецыялістаў, 
якія вырошчваюць, паглядзіце, якія 
гатункі выжываюць. Гады два — усё 
будзе зразумела.

— Адчуваю, што ў нас у Беларусі 
гэтыя гатункі будуць расці, — выказаў 
здагадку беларускі Прэзідэнт.

— Нават чарэшня будзе расці, 
— упэўнена адказаў яму таджыкскі 
калега.

Дарэчы, праект можа атрымацца 
двухбаковым і вельмі сімвалічным. У 
Таджыкістане ўжо закладваецца сад 
беларуска-таджыкскай дружбы. Адвя-
лі неабходнае месца, заказалі 10 тысяч 
саджанцаў. Даведаўшыся пра гэта, 
Прэзідэнт умацаваўся ў правільнасці 
сваёй ідэі:

— Беларуска-таджыкскі сад паві-
нен быць у Гомельскай і ў Брэсцкай 
абласцях. Думаю, выберам дастатко-
вую колькасць плошчаў. І гэта не адзін 
гектар павінен быць. Гэта будуць імені 
Эмамалі Шарыпавіча Рахмона два 
сады. Трэба паспрабаваць усё. Клімат 
змяніўся. Мы кавуны вырошчваем у 
цэнтральнай Беларусі, а тут не можам?

Значыць, саду нашай дружбы цвісці 
і плоданасіць. У самым шырокім сэнсе. 
І гэтая прыгожая алегорыя цалкам 
адлюстроўвае як дух адносінаў дзвюх 
краін, так і настрой гэтага візіту.

Дзяніс крымаў

Міністр аховы здароўя Беларусі Валерый Малашка:
— Мы як мінімум падвоім рэалізацыю лекавых прэпаратаў у таджы-

кістане. Гатовыя дзяліцца досведам, ствараючы ў тым ліку сумесныя 
прадпрыемствы. Цяпер актыўна шукаем партнёраў, якія дапамогуць 
хутка рэалізаваць гэты праект.

Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Леанід Заяц:
— Мы маем вялікія сыравінныя магчымасці ў малочным напрамку. 

Гатовыя арганізаваць на пляцоўцы таджыкістана, а таксама Афганіста-
на, узбекістана, казахстана сумесныя прадпрыемствы па перапрацоўцы 
беларускага малака. Па беларускіх тэхналогіях у суправаджэнні нашых 
спецыялістаў. Мы таксама гатовыя аказаць садзейнічанне ў будаўніцтве 
малочна-таварных комплексаў з аснашчэннем неабходным тэхнічным 
абсталяваннем беларускай вытворчасці.





даслоўна

з венесуэльцамі. На галаўны завод 
прыязджаюць брыгады для далейшай 
работы на даччыным. Яны праходзяць 
стажыроўку непасрэдна на канвееры, 
у дэталях вывучаюць увесь тэхнала-
гічны працэс. Атрымліваюцца, па сут-
насці, гатовыя інжынеры, якія могуць 
не толькі з поспехам працаваць у сябе 
на радзіме, але і перадаваць землякам 
атрыманыя ў Беларусі веды і навыкі. 

З вялікай цікавасцю партнёры 
паставіліся і яшчэ да адной прапано-
вы беларускага Прэзідэнта. Трактар 
— машына ўніверсальная. Сельска-
гаспадарчае прычапное і навясное 
абсталяванне — гэта добра. Але мы 
яшчэ робім такую тэхніку і для каму-
нальных патрэбаў — уборкі вуліц, доб-
раўпарадкавання дарожных абочын. 
Наменклатура тут таксама шырокая. 
Збіраць на месцы такія вырабы будзе 
танней. Гэта раз. А па-другое, забяс-
печваецца ўніфікацыя выкарыстання 
асноўнай прадукцыі — трактароў, што 
павысіць эканамічную эфектыўнасць 
іх работы. Тут жа было дадзена дару-
чэнне прывезці на пляцоўку ў Гісары 
ўзоры самай рознай тэхнікі, і няхай 
ужо на месцы партнёры знаёмяцца з ёю 
і выбіраюць, што ім яшчэ неабходна.

Падчас наведвання прэзідэнтамі 
завода адбыўся цікавы дыялог пра тое, 
што і ў Беларусі можа быць запатраба-
ваным досвед таджыкскіх партнёраў. 
Аляксандр Лукашэнка падзяліўся назі-
раннямі па дарозе на прадпрыемства:

— Мы з Эмамалі Шарыпавічам 
ехалі, глядзелі сады. У яго ж узім-
ку да мінус 30, нават ніжэй, і сады 
выжываюць. Няўжо ў Гомельскай і 
Брэсцкай абласцях мы не зможам рая-
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т

дыялог у імя 
будучыні
Мірныя ініцыятывы гучаць з Мінска з усё большай настойлівасцю. Мы заклікаем да ўдумлівага 
дыялогу самае шырокае кола ўдзельнікаў. А дакладней, усе краіны, якім неабыякавы лёс планеты і 
чалавецтва і якія гатовыя пра гэта гаварыць сумленна, адкрыта, шчыра. Менавіта таму крыху менш 
як год назад на адкрыцці сесіі Парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Мінску Аляксандр Лукашэнка прапанаваў 
распачаць маштабны міжнародны дыялог па пытаннях бяспекі з умоўнай назвай Хельсінкі-2. Гэтая 
прапанова пакуль асэнсоўваецца патэнцыйнымі ўдзельнікамі. Але працэс абмену думкамі на месцы 
не стаіць, і мы заўсёды для гэтага гатовыя прадаставіць зручную пляцоўку. Чарговы раўнд дыскусіі 
адбыўся ў Мінску на міжнароднай экспертнай канферэнцыі “Усходняя Еўропа: у пошуках бяспекі для 
ўсіх”. Яна прайшла ў кантэксце форуму “Мінскі дыялог”. У мерапрыемстве прыняў удзел Прэзідэнт 
Беларусі, растлумачыўшы ў сваім выступленні матывы беларускіх мірных памкненняў:

 б  яспека для ўсіх

— Трэць дзяржаў нашай планеты 
так ці інакш уцягнутыя ў баявыя 
дзеянні. Па вялікім рахунку, гэта пе-
равышае колькасць краін — удзельніц 
Другой сусветнай вайны. Аднак мы 
не можам безудзельна чакаць, пакуль 
шугане пажар трэцяй. Гэта было б 
недаравальнай бесклапотнасцю, і 
беларусы як ніхто разумеюць яе на-
ступствы.

Відавочна, што “Мінскі дыялог” 
— гэта яшчэ не пралог і нават не прад-
мова да патэнцыйнага Хельсінкі-2. Але 
вось правобразам маштабнай дыскусіі 
пра лёс свету ён цалкам можа стаць. 
Калі не па форме, не па фармаце ўдзелу 
і ўзроўні прадстаўніцтва, то як міні-
мум па змесце. Тут у палеміцы сышлі-
ся часам дыяметральныя меркаванні. 
Супярэчнасці іншы раз агучваюцца 
на першы погляд непрымірымыя. Але 
яны агучваюцца адкрыта, і гэта ўжо вя-
лікая справа. Бо менавіта з дакладнага 
выкладу пазіцый ды іх абгрунтавання 
пачынаецца рух насустрач. А ён вель-
мі неабходны, пра што пераканаўча ў 
сваім выступленні гаварыў Прэзідэнт:

— Канфлікты, што адбываюцца ў 
апошнія гады, толькі пацвярджаюць 

нашы горшыя апаскі наконт развіцця 
сітуацыі ў свеце. Вялікія дзяржавы, 
якім належыць быць надзейнымі га-
рантамі стабільнасці, сёння не могуць 
прыйсці да адзінага меркавання ні па 
адным з сур’ёзных пытанняў.

На жаль, гэта факт, пацверджаны 
шматлікімі гарачымі пунктамі ад Бліз-
кага Усходу да суседняй Украіны. На-
ват рознасць экспертных думак, якія 
гучаць сёння ў Мінску, ілюструе вельмі 
заблытанае спляценне супярэчнасцяў 
у сусветнай палітыцы. Але кожны агу-
чаны тэзіс — гэта нітка, знайшоўшы 
якую, лягчэй разблытаць увесь клубок. 
І Аляксандр Лукашэнка гаварыў пра 
гэта, яшчэ раз вярнуўшыся да тэмы 
патэнцыйнага працэсу Хельсінкі-2:

— Ён павінен быць накіраваны на 
пераадоленне існуючых супярэчнас-
цяў ва ўзаемаадносінах дзяржаў на 
агульнай прасторы Еўраатлантыкі ды 
Еўразіі.

Прэзідэнт упэўнены:
— Не мае значэння, як ён будзе на-

зывацца — Новы Хельсінкскі працэс, 
Хельсінкі-2 ці яшчэ неяк. Важна, каб 
такі дыялог пачаўся і яго вынікам ста-
ла рэальнае ўмацаванне міжнароднай 
бяспекі. 

Буйным геапалітычным гульцам 
пара задумацца аб стане сучасных 
міжнародных адносінаў, якія ўжо 
вельмі нагадваюць сіт уацыю пе-
рад Першай с усветнай вайной.. . 
Ва ўмовах цяперашніх глабальных 
геапалітычных і эканамічных тран-
сфармацый у свеце прынцыповыя 
супярэчнасці паміж дзяржавамі на-
запашваюцца і прымаюць вострую 
форму. На авансцэну зноў выходзіць 
стратэгічнае саперніцтва, канкурэн-
цыя паміж вядучымі краінамі. Зноў, 
знайшоўшы зручную прычыну, яны 
робяць стаўку на сілу, у тым ліку 
ваенную, як адзін з відаў пашырэння 
сваіх інтарэсаў.
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Заклікаючы да сумленнай размо-
вы, Аляксандр Лукашэнка і сам адкры-
та гаворыць пра найбольш вострыя 
праблемы сучаснасці. Адна з самых 
небяспечных — супрацьборства па-
між Захадам і Расіяй. Напружанасць 
паміж ЗША, ЕС і Расіяй нарастае, і 
да гэтага працэсу далучаецца яшчэ 
і Кітай. Прэзідэнт падзяляе мерка-
ванні многіх экспертаў аб тым, што 
цяперашняе супрацьстаянне яшчэ 
вастрэйшае, чым у часы халоднай 
вайны. Для яго відавочна:

— Многія ранейшыя рэцэпты гла-
бальнага і рэгіянальнага кіравання, 
пераадолення канфліктаў і натураль-
ных супярэчнасцяў ужо не падыхо-
 дзяць. Яны часта не спрацоўваюць, а 
новыя яшчэ пакуль не выпрацаваны. 
На жаль, у гэтых умовах сусветныя 
гульцы не гатовыя да спынення спі-
ралі канфрантацыі і нават да кам-
прамісаў. Мы бачым, што ніводная 
міжнародная праблема рэальна не 
вырашаецца.

Прыклады на віду. Гэта Блізкі Ус-
ход, Сірыя, Украіна. Часткова Паўноч-
ная Карэя. Іран. Наступствы працэ-
 саў, якія праходзяць у гэтых рэгіёнах, 

прадказаць проста немагчыма. Узае-
масувязь далёкіх канфліктаў і еўра-
пейскіх праблем аж да росту пагрозы 
тэрарызму ўсё больш відавочная. А 
нас не можа не хваляваць сітуацыя ў 
суседняй Украіне. Бо, як звярнуў ува-
гу Прэзідэнт, ніводны пункт мінскіх 
пагадненняў у поўнай меры дагэтуль 
не выкананы. Мінск падтрымае любы 
фармат перагавораў, нацэленых на 
поўнае ўрэгуляванне канфлікту. Пры 
гэтым не прэтэндуе ні на статус, ні на 
лаўры міратворца. Вось што сказаў 
Прэзідэнт:

— У нас сваіх праблем больш чым 
дастаткова. Але я ўжо гаварыў пра 
нашу зацікаўленасць у спакоі ва Ук-
раіне. Калі ва Украіне не будзе міру, 
будзе горача не толькі нам, але і ўсім 
вам. Гэты канфлікт як мага раней трэ-
ба не проста пагасіць — ліквідаваць. І 
ў гэтым вы можаце на нас разлічваць. 
Мы зробім усё, пра што дамовяцца 
канфліктуючыя бакі.

Калі ў чым Мінск і нясе міратвор-
чую місію ў шырокім сэнсе, дык гэта 
ў тым, што катэгарычна не імкнецца 
ўстаць на які-небудзь з бакоў глабаль-
нага супрацьстаяння. Больш за тое, не 

стамляецца гаварыць пра згубнасць 
дзялення свету на сваіх і чужых. Прэ-
зідэнт вызначае гэта канкрэтна:

— Беларусь — суверэнная дзяржа-
ва, якая выразна ўсведамляе сваё ста-
новішча на міжнароднай восі каарды-
нат. Мы не з Расіяй супраць Еўропы 
і не з Еўропай супраць Расіі. Для нас 
у прынцыпе непрымальнае пытанне, 
з кім мы. Нашы саюзніцкія адносіны 
з Расіяй, арыентацыя на інтэграцыю 
ў рамках Еўразійскага эканамічнага 
саюза ні ў якай меры не ўшчамляюць 
інтарэсаў краін Еўропы. І наадварот 
— развіццё адносінаў з ЕС, ЗША, Заха-
дам не супярэчыць дынаміцы нашага 
цеснага ўзаемадзеяння на Усходзе, а 
служыць стварэнню зоны даверу.

З гэтых пазіцый выдатна прагля-
даецца логіка беларускіх знешнепа-
літычных ініцыятыў, заключаных у 
кароткай формуле “інтэграцыі інтэ-
грацый”. А матыў зацікаўленасці ў 
гэтым руху таксама просты:

— Для Беларусі адным з ключавых 
кампанентаў бяспекі быў і застаецца 
эканамічны. Гэты падыход мы мэта-
накіравана прасоўва-
ем на ўсіх узроўнях. 
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Д л я  з а б е с п я ч э н н я 
неканфрантацыйнага і 

ўстойлівага развіцця нашага рэгіёна 
на фоне растучага геапалітычнага 
супрацьстаяння многія дзяржавы 
недаацэньваюць рэалізацыю шматуз-
роўневых інтэграцыйных праектаў. 
Знаходзячыся на стыку Еўразійскага і 
Еўрапейскага саюзаў, Беларусь асаблі-
ва зацікаўлена ў іх узаемным збліжэн-
ні. Трэба пераходзіць ад абстрактных 
размоў да канкрэтнага ўзаемадзеян-
ня.

Аляксандр Лукашэнка перака-
наны, што пунктаў судакранання 
надзвычай шмат. Яны ў эканоміцы, 
энергетыцы, экалогіі, гуманітарным 
супрацоўніцтве, транспарце і лагісты-
цы. У барацьбе з нелегальнай мігра-
цыяй, трансгранічнай злачыннасцю, 
на многіх іншых напрамках:

— Менавіта праз іх крок за крокам 
можа выбудоўвацца мадэль збліжэн-
ня двух буйнейшых інтэграцыйных 
утварэнняў і напрацоўвацца ўзаемны 
давер. Лічым, што гэта нясе вялізныя 
выгады для ўсяго кантынента — ад 
Атлантыкі да Ціхага акіяна. Не па-
вінны з’яўляцца новыя раздзяляль-
ныя лініі, а ўрэгуляванне зацяжных 
канфліктаў можа адбывацца пры 
дапамозе шматбаковага эканаміч-
нага супрацоўніцтва. Такую логіку 
неабходна супрацьпастаўляць тым, 
хто распаўсюджвае меркаванне, што 
Захад і Усход не патрэбныя адзін ад-
наму. Трэба зноў навучыцца слухаць 
і чуць аргументы адзін аднаго, быць 

гатовымі да разумных кампрамісаў. 
Гавару і пра расійскіх, і пра еўрапей-
скіх, і пра амерыканскіх, і пра кітай-
скіх партнёраў. Пра вялікія і малыя 
краіны, блізкіх і далёкіх суседзяў. 

Відавочна, што тэзіс аб пашырэн-
ні прадстаўніцтва краін у глабальным 
дыялогу на фоне няздольнасці вялікіх 
гульцоў да кампрамісаў набывае аса-
блівую актуальнасць. Мінск прапа-
ноўвае развіваць гэты напрамак на 
пляцоўцы АБСЕ. Прэзідэнт агучыў 
такую прапанову:

— Неабходна паступова пашыраць 
фармат дыялогу ў рамках АБСЕ. Пры-
цягваць да яго такіх гульцоў, як Ін-
дыя, Японія і, вядома, Кітай, які дзя-
куючы рэалізацыі сваёй ініцыятывы 

“Адзін пояс і адзін шлях” паступова 
ператвараецца ў фактар еўрапейскай 
палітыкі. 

Паводле слоў А. Лукашэнкі, цяпер 
як ніколі вялікая патрэбнасць у дзяр-
жавах-аднадумцах, зацікаўленых у 
канструктыўным абмеркаванні ўсяго 
комплексу існуючых праблем:

— У выніку непрымірымасці па-
зіцый ключавых гульцоў менавіта ся-
рэднія і малыя краіны атрымліваюць 
унікальную магчымасць ініцыяваць 
прапановы па дыялогу і мерах даве-
ру. Неабходна ёю скарыстацца, а не 
адыгрываць ролю “статыстаў” або 
саюзнікаў па ваенна-палітычных 
блоках.

Па вялікім рахунку, у ідэі гла-
бальнага дыялогу нічога звышновага 
няма. Пасля Другой сусветнай вай-
ны лідары краін-пераможцаў змаглі 
зняць с упярэчнасці,  стварыўшы 
ААН. 40 гадоў назад у Хельсінкі быў 
часткова зніжаны градус супраць-
 стаяння ў халоднай вайне. Свет умее 
дамаўляцца. Гістарычныя прыклады 
ёсць. Патрэбна воля і ўсведамленне 
адказнасці за будучыню. Прэзідэнт 
сказаў так:

— Сёння ўсім дзяржавам — вялі-
кім і малым, усім палітыкам, экспер-
там трэба задумацца аб тым, што мы 
пакінем у спадчыну будучым пака-
ленням.

Калі канферэнцыя ў Мінску стане 
для такіх разважанняў заахвочваль-
ным матывам, значыць, сваю галоў-
ную задачу яна выканала.

Дзмітрый крат
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слухаць і чуць 
адзін аднаго

Дыскусія, якая разгарнулася на форуме пасля выступлення Прэзідэнта Беларусі, стала вельмі 
паказальнай. Як у змястоўным, так і ў сэнсавым плане. Яна, як у кроплі вады, адлюстравала сістэмныя 
і нават цывілізацыйныя супярэчнасці, якія ляжаць у аснове цяперашняй няпростай сітуацыі ва 
Усходняй Еўропе. Але гэтая ж дыскусія самім фактам свайго правядзення паказала: усе праблемы 
можна вырашыць. Калі бакі слухаюць і чуюць адзін аднаго.

 П
рактычна ўсе аналі-
тыкі сёння сходзяц-
ца ў меркаванні, што 
асноўны праблемны 
момант у сучаснай 
Еўропе — геапалі-
тычнае і эканамічнае 
супрацьстаянне Расіі 

і краін Захаду. Нядзіўна, што гэты ге-
апалітычны разлом не абышлі бокам і 
ўдзельнікі форуму. 

Пазіцыю першага з бакоў агучыў 
Мікалай Бардзюжа, які займаў у 2003-
2017 гадах пасаду генеральнага сакра-
тара АДКБ. Ён прапанаваў спачатку 
разабрацца ў прычынах крызісу ў 
еўрапейскім рэгіёне:

— Важна дакладна разумець, што 
падзеі 2008 года ў Паўднёвай Асеціі, 
унутрыўкраінскі крызіс і абвінавач-
ванні Расіі ў агрэсіўнай палітыцы і зло-
ме дэмакратычных устояў з’яўляюцца 
зусім не зыходным пунктам сённяш-
няга становішча спраў. А, наадварот, 
уяўляюць сабою нервовы і балючы 
сімптом цяжкай і працяглай хваробы, 
якая даўно пашкодзіла саму тканку 
глабальнай і еўрапейскай бяспекі. І 
першай прычынай таму з’яўляецца 
псіхалогія трыумфатараў, якая трыва-
ла ўмацавалася ў розумах многіх заход-
ніх і перш за ўсё заакіянскіх палітыкаў 

і праяўляецца ў адчуванні ўласнай 
выключнасці і ўсёдазволенасці. Пасля 
халоднай вайны ў многіх партнёраў 
выпрацавалася шкодная звычка не 
лічыцца ў сваіх дзеяннях ні з Расіяй, ні 
з Беларуссю, ні з іншымі ўдзельнікамі 
міжнародных адносінаў.

Аргументаў таму з вуснаў Мікалая 
Бардзюжы прагучала нямала. Па-
 шырэнне НАТА на ўсход і новы віток 
палітычнай экспансіі гэтага блока 
на Балканах. Нарошчванне ваенных 
груповак у “прыфрантавых” (з пункту 
гледжання НАТА) раёнах. Істотнае па-
велічэнне ваенных бюджэтаў ЗША ды 
іншых краін альянсу, сукупны аб’ём 
якіх амаль дасягнуў ужо 1 трыльёна 
долараў. Нарэшце, інфармацыйныя і 
санкцыйныя войны. Пры ўсім гэтым, 
падкрэсліў экс-генеральны сакратар 
АДКБ, ні адна з дзяржаў постсавецкай 
прасторы не імкнецца да канфранта-
цыі з ЗША або краінамі Еўропы.

Пазіцыю другога боку — непасрэд-
на Паўночнаатлантычнага альянсу — 
агучыў у Мінску намеснік памочніка 
генеральнага сакратара НАТА па палі-
тычных пытаннях і палітыцы бяспекі 
Джэймс Апатурай:

— Мінскія пагадненні былі падпі-
саны літаральна праз дарогу адсюль 
(у размешчаным побач з месцам пра-

вядзення форуму Палацы Незалеж-
насці. — Рэд.). Але ў НАТА не бачаць, 
што Расія прадпрымае дзеянні па іх 
выкананні. У гэтым і заключаецца 
асноўная крыніца непаразуменняў і 
напружанасці ў Еўропе. НАТА сапраў-
ды настойвае на паважанні тэрытары-
яльнай недатыкальнасці дзяржаў. Калі 
мы вяртаемся да стабілізацыі, мы ства-
раем тым самым больш прадуктыўны 
клімат для дыялогу.

Пакуль жа ў НАТА па-ранейшаму 
ўпэўнены, што практычна ўсе ваенныя 
манеўры, якія праводзяцца Расіяй або 
з яе ўдзелам, нацэлены на краіны аль-
янсу:

— Вялікія вучэнні праходзяць на 
нашых граніцах, на іх адпрацоўваліся 
сцэнарыі атак на нас. Мы назіраем з 
расійскага боку імкненне да непрад-
казальнасці, двухсэнсоўнасці пры 
правядзенні ваенных вучэнняў. Трэба 
ўсяляк садзейнічаць празрыстасці, 
калі ідзе размова аб правядзенні ва-
енных вучэнняў. Беларусь поўнасцю 
адпавядае літары і духу закона ў гэтым 
сэнсе.

Дарэчы, Джэймс Апатурай зрабіў 
такое лірычнае адступленне:

— Для мяне гэта першы візіт у 
Мінск. Я канадзец па 
паходжанні, але адчу- стар.   14
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ваю сябе тут як дома. 
Таму што т у т тыя ж 

дрэвы, той жа клімат, той жа хакей.
А вось якія асацыяцыі выклікае 

наша краіна ў генеральнага сакратара 
АБСЕ Томаса Грэмінгера:

— Беларусь вельмі актыўна сябе 
праявіла і становіцца цэнтрам рэгія-
нальнай дыпламатыі. Я вельмі ўдзяч-
ны вам за гэта. У рамках АБСЕ Мінск 
часта асацыюецца з дыялогам. І мне 
хацелася б падзякаваць Прэзідэнту 
Лукашэнку за тое, што вы праводзіце 
такія сустрэчы на сваёй тэрыторыі. 
Дыялог з’яўляецца важным крокам 
для ўстанаўлення адносінаў. Вельмі 
важна выбудоўваць адносіны, якія 
засноўваюцца на ўзаемным даверы.

Генеральны сакратар АБСЕ не вы-
ключыў, што цяперашні форум у Мін-
ску вырасце з часам у нешта большае:

— Мы павінны зноў паказаць сваю 
прыхільнасць тым абавязацельствам і 
прынцыпам, якія былі выпрацаваны 
падчас Хельсінкскага працэсу. Калі гэта 
будзе той працэс, які дапаможа нам у 
гэтым, гэта будзе вельмі добра. Ключ да 
бяспекі — пашырэнне дыялогу. 

І пачынаць яго трэба з рэальных 
тэм, па якіх магчымы кампраміс. У 
гэтым пераканана генеральны дырэк-

тар Савета дзяржаў Балтыйскага мора 
Майра Мора:

— Калі ёсць пытанні, дзе загадзя 
вядома, што дамовіцца не атрымаецца, 
лепш гэта адкладаць і рухацца наперад 
паступова. Трэба гаварыць паслядоўна 
— так, каб не пасварыцца яшчэ больш. 
Не трэба ставіць нерэалістычныя 
мэты. Я была тут, калі Мінск прапана-
ваў сябе як пляцоўку для перагавораў у 
гэтым складаным і крытычным пытан-
ні. І праявіў сябе бліскуча. Думаю, гэта 
трэба падтрымліваць і працягваць.

Але ў якім напрамку працягваць? 
Хочацца верыць, што мінскі форум 
дасць магчымасць знайсці дакладны 
адказ на гэтае пытанне. Або адказы. 
Некаторыя з іх прапаноўвае Крысцін 
Мутанен, якая ў 2016-2017 гадах уз-
начальвала Парламенцкую асамблею 
АБСЕ:

— Сёння нямала палітыкаў за-
думваюцца над стварэннем таго, што 
называецца нейтральным поясам у 
Еўропе. Я ведаю, што існуе вялікая 
колькасць абмежаванняў на гэтым 
шляху. Але варта было б падумаць 
аб рэалізацыі падобнага. Акрамя 
таго, важна падумаць пра тое, як па-
лепшыць узаемадзеянне краін ЕС з 
усходнееўрапейскімі дзяржавамі, як 

паглыбіць рознабаковае супрацоў-
ніцтва з імі. Важную ролю пры гэтым 
можа адыграць лібералізацыя візавага 
рэжыму — гэта вельмі важны крок для 
таго, каб пазнаёміцца адзін з адным. 
Мы павінны быць максімальна крэа-
тыўнымі і творчымі. І знайсці спосаб 
пераадолення цяперашняй патавай 
сітуацыі. Таму такія сустрэчы, як у 
Мінску, вельмі важныя.

Важныя, дадам ад сябе, хоць бы 
тым, што розныя бакі змаглі ўбачыць 
адзін аднаго, пачуць — і выслухаць 
адзін аднаго. Ацаніць аргументы і до-
вады кожнага, пралічыць магчымасць 
кампрамісаў. Лішнім падобнае ніколі 
не бывае. Дарэчы, як мне здалося, меў 
месца нават нейкі сімвалізм: пасяджэн-
не канферэнцыі праходзіла ў будынку 
выставачнага цэнтра, за свой знешні 
выгляд празванага ў народзе “Рамон-
кам”. Гэтая кветка ў многіх краінах све-
ту — сімвал дзяцей, увасабленне сці-
пласці і шчырасці. Па сутнасці, гэтыя 
характарыстыкі цалкам можна аднесці 
і да мінскай канферэнцыі “Усходняя 
Еўропа: у пошуках бяспекі для ўсіх” 
— можа быць, і сціпламу, але шчыраму 
кроку ў імя мірнай будучыні.

Міхаіл осіпаў
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ГаВОРаць 
Удзельнікі 
ФОРУМУ

Тоні ван дэр Тогт, старшы навуковы 
супрацоўнік нідэрландскага інстытута 
міжнародных адносінаў Clingendael:

— Цяперашні мінскі форум з’яўляецца 
вельмі знакавай пляцоўкай для абмеркаван-

ня розных праблем. Галоўная з іх — гэта бяспека ў Еўропе. 
Я вельмі рад, што ў мяне была магчымасць выказаць свой 
пункт гледжання і пачуць многіх іншых экспертаў. Вель-
мі важны ўдзел у нашым агульным дыялогу Прэзідэнта 
Беларусі. Мы ўсе разам распрацоўваем шляхі вырашэння 
самых надзённых праблем, якіх сёння нямала.

Сурэн Саргсян, сузаснавальнік Цэнтра 
міжнароднага і параўнальнага права 
Арменіі:

— Тэмы, якія абмяркоўваюцца на форуме, 
даволі значныя, і пытанняў вельмі шмат. Для экспертаў 
няма ніякіх праблем гаварыць тое, што яны думаюць. 
Такі фармат цікавы і, на мой погляд, карысны для многіх 
краін свету. Гаворка ідзе не толькі пра еўрапейскі рэгіён, 
тут прысутнічаюць прадстаўнікі, напрыклад, ЗША і 
Кітая, што немалаважна. Мы ўсе разам можам абмерка-
ваць новыя ідэі і падыходы, якія дапамогуць у вырашэнні 
многіх як рэгіянальных, так і сусветных праблем. Яшчэ 
хачу адзначыць удзел у форуме Прэзідэнта Беларусі, і 
гэта важна. Мы, як гаворыцца, з першых вуснаў пачулі 
тыя прыярытэтныя напрамкі, якіх прытрымліваецца 
ваша краіна. Сёння Мінск прадстаўляе якасна новую пля-
цоўку для дыскусій аб сучаснасці і будучыні міжнародных 
адносінаў.

Самуэль Чарап, старшы навуковы 
супрацоўнік амерыканскага стратэгічнага 
даследчага цэнтра RAND:

— Я лічу, што “Мінскі дыялог” — важная 
і знакавая падзея. Прадстаўлены эксперты з 50 краін 
свету. І тое, што яны ўсе сабраліся ў Мінску, — гэта 
вялікі поспех. Наогул, сёння мы знаходзімся ў сітуацыі 
геапалітычнага тупіка і без адкрытага абмену думкамі 
супрацьстаянне будзе толькі ўзмацняцца. Сёння на 
першы план выходзяць і пытанні рэгіянальнай бяспекі. І 
галоўнае — не толькі абмяркоўваць іх, але шукаць шляхі 
вырашэння рознагалоссяў, якія склаліся.

Томас Бухсбаум, спецыяльны пасланнік 
па “Усходнім партнёрстве” аўстрыйскага 
Федэральнага міністэрства па справах 
Еўропы, інтэграцыі і замежных спраў:

— Сёння ўжо можна гаварыць пра новую 
значную перагаворную пляцоўку. Мінскі форум становіц-
ца тым месцам, дзе многія эксперты здольныя абмерка-
ваць самыя розныя праблемы. Геапалітычная абстаноўка 
моцна змянілася, таму нам усім неабходна падумаць пра 
абнаўленне існуючых міжнародных інстытутаў. Таксама 
трэба надаваць большую ўвагу развіццю пэўнай канцэп-
цыі бяспекі ў рэгіёне. Цяпер у ЕС мы бачым цікавасць да 
Беларусі і да тых ініцыятыў, якія паступаюць ад вас.

Андрэа Віктарын, кіраўнік прадстаўніцтва 
ЕС у Беларусі:

— Канструктыўна тое, што Беларусь і 
ЕС супрацоўнічаюць па розных напрамках. 

Мы разам можам дасягнуць вельмі многага. Варта па-
мятаць, што ваша краіна з’яўляецца членам “Усходняга 
партнёрства” і гэта адкрывае для Беларусі новыя магчы-
масці. Таксама вы адыгралі значную ролю ва ўрэгуляванні 
ўкраінскага крызісу. Еўрапейскі саюз прызнае гэта і вітае. 
Гаворачы пра форум “Мінскі дыялог” — гэта выдатнае 
месца, каб падчас дыскусіі прыйсці да неабходнага выра-
шэння па многіх цяжкіх пытаннях.

Уладзімір Хандогій, прэзідэнт Украінскай 
асацыяцыі знешняй палітыкі:

— Мне падаецца, што трэба ў большай 
меры выкарыстоўваць патэнцыял той сістэ-

мы бяспекі, якая існуе. На мой погляд, ён сёння не поўнасцю 
раскрыты. Ёсць шмат механізмаў, якія не задзейнічаны 
ў праблемных пытаннях бяспекі як глабальнай, так і рэгі-
янальнай. Цяперашні форум вельмі высокага ўзроўню. Так-
сама важны і збалансаваны склад удзельнікаў. Уся шырыня 
экспертаў дазваляе падчас дыскусіі вызначыць падыходы 
вырашэння асноўных праблем, а іх сёння, на жаль, нямала.

Юрый Шаўцоў, дырэктар Цэнтра па 
праблемах еўрапейскай інтэграцыі, 
Беларусь:

— Мне падаецца, што “Мінскі дыялог” 
— гэта беспрэцэдэнтны форум для нашай краіны. Тут 
вельмі шмат яркіх і думаючых людзей. У такім мерапры-
емстве ўдзельнічае і Прэзідэнт, ён сваім статусам пад-
трымлівае гэты фармат і тых экспертаў, якія сабраліся. 
Наогул, цяперашняя канферэнцыя пашырае магчымасці 
беларускай палітыкі на Захадзе, але ў той жа момант не 
ставячы пад сумненне і іншыя прыярытэты.
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 П
р э з і д э н т  Б е л а р у с і 
Аляксандр Лукашэнка 
ў сваёй загараднай 
рэзідэнцыі сустрэўся з 
намеснікам старшыні 
КНР Ван Цішанем. 
Сустрэча прайшла ў 

фармаце рабочай вячэры.
Алякс а ндр Лу ка шэнка і  Ва н 

Цішань цёпла віталі адзін аднаго. 
Прэзідэнт адзначыў, што ёсць шэ-
раг пытанняў, якія бакам неабходна 
абмеркаваць. У сваю чаргу намеснік 
старшыні КНР падзяліўся ўражан-
нямі ад наведвання Кітайска-Белару-
скага індустрыяльнага парка “Вялікі 
камень” і высока ацаніў перагаворы, 
якія прайшлі ва Урадзе Беларусі.

Кіраўнік беларускай дзяржавы 
запрасіў Ван Цішаня наведаць мяс-
цовую крыніцу, дзе кітайскі госць 
пачаставаўся чыстай і ўнікальнай па 
сваіх уласцівасцях вадой.

Пасля наведвання крыніцы і агля-
ду тэрыторыі рэзідэнцыі Аляксандр 
Лукашэнка і Ван Цішань у чайным 
доміку за кітайскім чаем з белару-
скім варэннем абмеркавалі сітуацыю 
ў свеце і міжнародныя адносіны.

Размова ж аб двухбаковых ад-
носінах прадоўжылася за вячэрай у 

беларускім стылі. Госцю прапанавалі 
дранікі, беларускія пельмені і качку. 
А на дэсерт Аляксандр Лукашэнка 
пачаставаў высокага госця сваёй 
фірменнай стравай — тварожнымі 
батончыкамі з марожаным і клубні-
цамі.

Цікава, што выбар страў, якія 
падаваліся на вячэры, быў зроблены 
па кітайскай традыцыі, але з белару-
скім каларытам. Напрыклад, замест 
вядомых у Кітаі пельменяў з рысавай 
мукі прыгатавалі беларускія з пша-
нічнай, а замест качкі па-пекінску на 
вячэры ў Прэзідэнта падавалі качку 
з трыбушкамі.

Той факт, што ў якасці месца су-
стрэчы выбрана загарадная рэзідэн-
цыя Кіраўніка дзяржавы, таксама 
падкрэслівае асаблівы сяброўскі і 
стратэгічны характар беларуска-
кітайскіх адносінаў, бо ў такім фар-
маце Аляксандр Лукашэнка прымае 
толькі самых паважаных і блізкіх 
гасцей.

Ужо з першых хвілін візіт у ў 
Мінск другога чалавека ва ўладнай 
іерархіі Кітая чакаў вельмі насы-
чаны рабочы графік. Да сустрэчы 
з Прэзідэнтам ён наведаў Кітай-
ска-Беларускі індустрыяльны парк 

“Вялікі камень”, Нацыянальны ма-
стацкі музей, Лошыцкі парк, усклаў 
вянок да помніка Перамогі ў Мінску. 
Высокага госця ў Нацыянальным 
аэрапорце Мінска сустрэў Прэм’ер-
міністр Андрэй Кабякоў, вітаючы 
такімі словамі:

— Мы рады вітаць добрага, пра-
веранага сябра беларускага народа. 
Ваш візіт у Беларусь вельмі цэнім і 
ўспрымаем як дадатковы добры знак 
настроенасці кітайскага кіраўніцтва 
на развіццё адносінаў з Беларуссю. 
Мы імкнёмся да таго, каб беларуска-
кітайскія адносіны не толькі актыўна 
развіваліся, але і паказвалі прыклад 
для іншых краін, якімі яны могуць 
быць: пабудаванымі на добрасусед-
скай, узаемапаважлівай і раўнапраў-
най аснове.

Ван Цішань быў абраны на ад-
казны пост у сакавіку гэтага года. 
Так, яго прыезд у Мінск — першы 
замежны афіцыйны візіт на новай 
пасадзе. Відавочна, што такім чы-
нам Пекін падкрэслівае асаблівую 
значнасць беларускага вектара ў 
сваёй знешняй палітыцы. Мінск гэта 
цэніць. Андрэй Кабякоў на сустрэчы 
ў Нацыянальным аэрапорце сказаў 
пра гэта так:

новыя абрысы 
рэальнасці 

Намеснік старшыні КНР ван цішань наведаў Беларусь з 
афіцыйным візітам. Характэрна, што гэты візіт — яго першы 
замежны афіцыйны візіт на цяперашняй пасадзе. 

 с  упрацоўніцтВа
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— Беларускае грамадства з ра-
зуменнем успрымае ідэю Старшыні 
КНР Сі Цзіньпіня аб пабудове су-
польнасці адзінага лёсу. У аснове 
гэтай канцэпцыі сацыяльная спра-
вядлівасць і роўныя магчымасці 
развіцця для краін.

У непасрэднай блізкасці ад аэ-
рапорта кіпіць вялікая будоўля. Тут 
узводзіцца Кітайска-Беларускі інду-
стрыяльны парк “Вялікі камень”. Ля 
вытокаў гэтага, без перабольшання, 
глабальнага праекта стаялі кіраўнікі 
дзвюх краін. Упершыню Аляксандр 
Лукашэнка і Сі Цзіньпін абмяркоў-
валі яго задуму яшчэ ў 2010 годзе. 
Таварыш Сі тады яшчэ займаў паса-
ду намесніка Старшыні КНР. Праз 5 
гадоў, калі Сі Цзіньпін ужо ўзнача-
ліў Кітай, падчас афіцыйнага візіту 
ў Беларусь ён разам з Аляксандрам 
Лукашэнкам наведаў месца будаў-
ніцтва. У прысутнасці кіраўнікоў 
дзяржаў былі ўручаны пасведчанні 
аб рэгістрацыі першым сямі рэзі-
дэнтам Парка. Сёння іх колькасць 
павялічылася пяціразова. Ван Ці-
шань наведаў “Вялікі камень” адразу 
па прылёце, дзе кіраўнік адміністра-
цыі Парка Аляксандр Ярашэнка яго 
праінфармаваў:

— Прадастаўленыя рэзідэнтам 
прэферэнцыі дазволілі нам сур’ёзна 
прасунуцца ў прыцягненні інве-
стараў. У канцы 2016 года ў нас было 
8 рэзідэнтаў. 26 мая мы прынялі 35-
га рэзідэнта. Пры гэтым сярод іх 19 
рэзідэнтаў з КНР, 9 — з Беларусі, 
астатнія — з розных краін свету. У 
нас ёсць праекты з ЗША, Германіі, 
Аўстрыі, Літвы, Расіі, Ізраіля. Мы 
пазіцыянуем нашу пляцоўку як між-
народны праект. Плануем, што да 
канца года ў нас будзе не менш за 40 
рэзідэнтаў.

Паводле самых сціплых падлікаў, 
рэзідэнты Кітайска-Беларускага 
індустрыяльнага парка ўжо зрабілі 
заяўку на стварэнне не менш як 700 
новых працоўных месцаў. Прычым 
высокатэхналагічных. Працоўных 
месцаў заўтрашняга дня. І гэта толькі 
пачатак. “Вялікі камень” становіцца 
вузлавой платформай у рэалізацыі 
маштабнай кітайскай задумы “Адзін 
пояс і адзін шлях”. Нашы партнёры 
гэтага не хаваюць. Ван Цішань пры 
наведванні Парка сказаў:

— “Вялікі камень” — гэта вельмі 
важны праект у развіцці ініцыятывы 
“Адзін пояс і адзін шлях”. Калі атры-
маецца тут — то атрымаецца рэалі-

заваць гэтую ініцыятыву ўсюды, у 
цэлым... Трэба думаць і ўзмацняць 
інвестыцыі ў Парк. У Кітаі шмат пар-
каў. У свеце “Вялікі камень” — адзін. 
Ён павінен быць паспяховым.

На такую перспектыву нацэлены 
і задумы беларускага боку, якія агу-
 чыў Аляксандр Ярашэнка:

— Мы бачым зацікаўленасць 
нашых інвестараў у тым, каб пастаў-
ляць інавацыі, прадукцыю ў КНР. 
Калі б мы стварылі асаблівы права-
вы рэжым гандлю паміж “Вялікім 
каменем” і Кітаем, гэта было б вельмі 
карысна для развіцця Парка... Дру-
гая прапанова датычыцца так звана-
га транспартнага зялёнага калідора 
паміж Кітаем, Расіяй, Беларуссю і 
Еўропай. Мы хацелі б, каб транспарт 
рухаўся па гэтым напрамку не даўж-
эй за 4-5 дзён.

Як відаць, гэта ўжо ініцыятывы 
рабочага ўзроўню. Яны нацэлены на 
развіццё ідэі, якая ў сутнасці сваёй 
ужо працуе. І няма прычын сумня-
вацца ў вялікай будучыні праекта 
ў цэлым. Узаемная зацікаўленасць 
Мінска і Пекіна ў партнёрстве “адзі-
нага лёсу” больш чым відавочная.

Васіль Харытонаў

 с  упрацоўніцтВа

Намеснік старшыні КНР Ван Цішань у Мінску
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 к  антэкст

кітайскі бізнес  
бачыць выгадныя 
перспектывы

г
эты грандыёзны кітайскі 
бізнес-калос у Беларусі добра 
вядомы: у 2007-2013 гадах 
яго кампаніяй “СІЦІК Кан-
стракшн” былі ўзведзены пад 

ключ тры цэментавыя заводы. У 2015-м 
яна распачала будаўніцтва аўтазавода 
“БелДжы”, а праз год — мадэрнізацыю 
Аршанскага льнокамбіната. Сёння гэ-
тая кампанія будуе вялікі шматфунк-
цыянальны комплекс па праспекце 
Пераможцаў у Мінску. Аляксандр Лу-
кашэнка ў такой канкрэтыцы бачыць 
глыбокі сэнс:

— Вельмі добра, што мы перай-
шлі ад простага крэдытавання па 
асобных напрамках да прамога ін-
веставання ў тыя ці іншыя аб’екты. 
Гэта гаворыць аб тым, што Кітай і 
Беларусь гатовыя працаваць разам 
і развіваць супрацоўніцтва. Што вы 
не проста разлічваеце на нас, але і ве-
рыце, што пабудаваныя тут аб’екты 
заўсёды будуць аб’ектамі ўласнасці 
і кітайскіх кампаній, і беларускіх, з 
якімі вы працуеце. Мы гарантавалі 

і будзем гарантаваць заўсёды вашу 
ўласнасць на беларускай зямлі.

Вынік беларускай прынцыпо-
васці і кітайскага даверу — новыя 
ўзаемавыгадныя праекты. Нядаўна 
“СІЦІК-Груп” пачало будаўніцтва 
новага прадпрыемства — завода па 
вытворчасці спецыяльных машын 
на базе ТАА “АМКАДОР-Маш” у 
пасёлку Калодзішчы пад Мінскам. 
А прэзідэнт карпарацыі Ван Цзюн 
падчас гутаркі з Кіраўніком Беларусі 
згадаў таксама будаўніцтва аўтаза-
вода “БелДжы” і мадэрнізацыю Ар-
шанскага льнокамбіната:

— Мы з поўным поспехам завяр-
шылі ўсе работы і атрымалі станоўчыя 
ацэнкі беларускага боку. Мы бачым 
вельмі вялікую перспектыву ў далей-
шым развіцці бізнесу ў Беларусі.

Пасля сустрэчы з Прэзідэнтам 
кітайскія бізнесмены пабывалі ў 
Прэм’ер-міністра Андрэя Кабякова. А 
таксама наведалі Кітайска-Беларускі 
індустрыяльны парк “Вялікі камень”.

Міхаіл Авяр’янаў

З візітам у нашай краіне пабывала дэлегацыя кітайскай 
карпарацыі “СІЦІК-Груп”. Адна з буйнейшых у свеце і стратэгічная ў 
Кітаі карпарацыя мае актываў амаль на трыльён долараў. 

выхад  
на сумесную 
арбіту

Прэзідэнт Кітайскай акадэміі навук 
наведаў Нацыянальную акадэмію 
навук Беларусі

У НАН Беларусі сустракалі ганарова-
га госця. Прэзідэнт найбуйнейшай 

у свеце Кітайскай акадэміі навук вядо-
мы вучоны ў галіне нанатэхналогій і ска-
нуючай зондавай мікраскапіі Бай Чуньлі 
пабываў у нашай краіне ўпершыню. Візі-
ту чакалі: яшчэ восенню ён быў абраны 
замежным членам нашай акадэміі. А гэ-
таму папярэднічала сур’ёзнае навуковае 
супрацоўніцтва дзвюх краін.

— Мы маем каля 20 сумесных праек-
таў, у НАН створаны некалькі сумесных 
беларуска-кітайскіх цэнтраў і лабарато-
рый, ёсць шэраг дагавораў аб супрацоў-
ніцтве з правінцыямі. І шмат прапаноў 
аб далейшай рабоце — пачынаючы ад 
касмічных даследаванняў да біялагіч-
ных. Спектр для абмеркаванняў шырокі: 
лазеры, нанатэхналогіі, новыя матэры-
ялы, біятэхналогіі, машынабудаванне, 
— глядзіць на перспектыву Уладзімір 
Гусакоў, старшыня прэзідыума НАН 
Беларусі.

Адной з галоўных тэм можа стаць 
супрацоўніцтва ў космасе. На думку 
Бай Чуньлі, тут у абедзвюх краін вя-
лікі патэнцыял. У Кітайскай акадэміі 
навук паспяхова распрацаваны ўжо  
36 спадарожнікаў і створаны інава-
цыйны спадарожнікавы цэнтр. З бе-
ларускага боку ёсць прапановы як па 
ўдзеле ў стварэнні нашага другога спа-
дарожніка дыстанцыйнага зандавання 
Зямлі і даследаваннях, калі апарат пач-
не работу, так і аб распрацоўцы яшчэ 
аднаго, сумеснага беларуска-кітайска-
га касмічнага апарата.
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 к  антэкст

на палетках  
з’явяцца сучасныя 
цяжкавагавікі 

У
б ач ы ц ь ,  я к  в ы г л я д а е 
трактар-гігант, чыё кола 
перавышае чалавечы рост, 
змаглі госці завадскога 
свята. Адразу ўдакладнім: 

да прахадной ААТ “МТЗ” выехаў 
прататып, выставачны ўзор. Перш 
чым такую мадэль пусцяць у серый-
ную вытворчасць, яна пройдзе доўгі 
шлях выпрабаванняў і ўдасканален-
няў. Скажам, яго папярэднік — 450-
сільны BELARUS-4522 — упершыню 
паказаўся на публіцы аж тры гады 
назад, аднак “на продаж” павінен 
трапіць толькі да канца года.

— Выпускаючы такую магутную 
тэхніку, мы тым самым выконваем 
праграму харчовай бяспекі краіны 
і дапамагаем зніжаць сабекошт вы-
рашчанага хлеба, — адзначыў гене-
ральны дырэктар ААТ “МТЗ” Фёдар 
Дамаценка.

Канструктары гавораць пра су-
часныя тэндэнцыі: тэхніка за адзін 
праход павінна выконваць як мага 

больш аперацый і апрацоўваць 
максімальна магчымыя плошчы, 
пакараць раллі, якія расцягнуліся 
на дзясяткі, а то і сотні кіламетраў. 
Патэнцыйныя пакупнікі — Расія, 
Казахстан, Украіна. Толькі, звяртае 
ўвагу галоўны канструктар Мікалай 
Зязётка, нават трактары магутнасцю 
450 конскіх сіл змогуць “пацягнуць” 
далёка не ўсе пастаўленыя задачы:

— Многае залежыць ад глебы. 
Скажам, казахстанскі чарназём налі-
пае на агрэгаты. У Саратаўскай вобла-
сці апрацоўваць даводзіцца цяжкія 
гліну і суглінкі. Гэта ўсё стварае да-
датковае супраціўленне. У Татарста-
не такі трактар будзе незаменны з-за 
тэхналогіі высеву, якая прымяняецца 
там: за адзін праход BELARUS-5022 
пры дапамозе спецыяльнага 12-ме-
тровага апарата здольны ўзрыхліць, 
высадзіць зерне, прыкачаць яго і ад-
разу ж прабаранаваць. 

Дзмітрый Ампілаў

Да 72-й гадавіны з дня свайго заснавання Мінскі трактарны 
завод зрабіў падарунак і сабе, і краіне. У яго цэхах сабраны 
наймагутнейшы на цяперашні момант у СНД трактар BELARUS-
5022, у якога пад капотам аж 500 конскіх сіл. 

дарога  
без вымушаных 
прастояў

Ініцыятыву беларускага 
“Агранагляду” па лічбавым 
адсочванні садавіны і гародніны 
плануюць укараніць на ўсёй 
прасторы Еўразійскага эканамічнага 
саюза. Такая мера  павінна 
ўстараніць прычыны для спрэчак 
пры пастаўках і транзітных 
перавозках сельгаспрадукцыі паміж 
краінамі ЕАЭС. 

На практыцы гэта азначае, што 
фактычна разам з грузам будзе 

“перасоўвацца” і ўся інфармацыя пра 
яго. На машыну ў пункце адпраўлення 
мацуецца спецыяльная лічбавая плом-
ба, прывязаная, напрыклад, да сістэмы 
ГЛАНАСС. Такія лічбавыя калідоры 
дадуць магчымасць зрабіць маршрут 
бесперабойным, выключыўшы пры-
пынкі на перавалачных пунктах, да 
прыкладу, на мытных. 

Асабліва акт уальна гэта пры 
транзіце гародніны і садавіны прама 
з градкі — доўгая дарога з частымі 
прыпынкамі дрэнна адбіваецца на 
свежасці ды якасці “жывых вітамі-
наў”. Лічбавізацыя павінна пазбавіць 
ад прастояў.

 — Увесь маршрут кантэйнераў 
з такімі пломбамі будзе відаць як 
на далоні ў рэжыме рэальнага часу, 
— расказала член Калегіі (міністр) па 
ўнутраных рынках, інфарматызацыі, 
інфармацыйна-камунікацыйных тэх-
налогіях Еўразійскай эканамічнай ка-
місіі Карыне Мінасян. — Пры гэтым 
будзе запісвацца ўсё, што адбылося 
з гэтым грузам: несанкцыянаваны 
ўзлом, незапланаваны прыпынак, 
рэзкі сыход з маршруту. Але пломбы 
— гэта толькі прыклад. У перспек-
тыве мы павінны прыйсці да адной 
роўніцы, вырашыўшы, што павінен 
уключаць у сябе гэты праект. І якую 
частку з яго трэба пакінуць дзяржаве, 
а што аддаць на водкуп бізнесу. 

 Так, пытанняў у новай справе 
яшчэ нямала. У тым, што трэба шукаць 
кампраміс, упэўнены прадстаўнікі ўсіх 
зацікаўленых бакоў. Пакуль жа плану-
ецца, што праект укараняць пасля 2020 
года.              



Трактар BELARUS5022
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 П
рызнацца, ехаў я на 
гэты форум з шыро-
кім пера лікам пы-
танняў на самую што 
ні  ёсць зло бу дня. 
Аднак пусціць у ход 
свой арсенал амаль 

не давялося. Менавіта вострыя і 
неадназначныя моманты агучваліся 
першымі. Напрыклад, ці паспеем мы 
стаць атамнай краінай у пастаўленыя 
тэрміны? На гэтую тэму намеснік 
Прэм’ер-міністра Уладзімір Сямаш-
ка загаварыў першым:

энергія  
і сінергія 
поспеху

 ф  орум засВедчыў

Беларуская атамная электрастанцыя 
яшчэ толькі будуецца, аднак краіна  
ўжо займае ўсё больш трывалае месца  
ў атамным клубе планеты.  
гэта выразна засведчыў Х Міжнародны 
форум “атамэкспа-2018”.

— У нас адно пытанне, галоўнае 
— увесці да канца 2019 года ў строй 
энергаблок № 1. Рабочы графік ужо 
абгавораны з кіраўніцтвам “Расата-
ма” падчас сустрэчы на пляцоўцы 
будаўніцтва Беларускай АЭС 5 мая. 
Тэрміны напружаныя, але абсалютна 
рэальныя.

У цэлым з 2009 года — моманту 
правядзення першага форуму “Ата-
мэкспа” — да сусветных энергасетак 
было падключана 50 энергаблокаў 
АЭС. Яшчэ 30 пачнуць работу на 
працягу наступных двух гадоў. Ня-
дзіўна, што ўвага да Беларусі, якая 
цвёрда ўстала на шлях стварэння 
ўласнай атамнай энергетыкі, у між-
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заўсёды на сувязі 

г
этым пытаннем цяпер зай-
маюцца профільныя міні-
стэрствы, паведаміў Міністр 
сувязі і інфарматызацыі Бе-
ларусі Сяргей Папкоў.

— Ёсць даручэнні кіраўнікоў 
дзяржаў, два міністэрствы адпра-
цоўваюць гэтую задачу. На сён-
няшні дзень беларускія апера-
тары прапанавалі абанентам 
тарыфныя планы, якія ў 
некаторай меры знізілі 
расходы ў роўмінгу, і 
не толькі ў Расійскую 
Федэрацыю. Але трэба 
разумець, што гэта бізнес. 
Працуюць аператары сувязі па-
між сабою, — пры гэтым Сяргей 
Папкоў нагадаў пра складанасці, 
з якімі ідзе адмова ад унутранага 
роўмінгу па Расіі.

Што ж датычыцца Беларусі, 
то адна з сур’ёзных задач сёння 
— падрыхтоўка да правядзення  
II Еўрапейскіх гульняў у 2019 го-
дзе, забеспячэнне транспартных 
калідораў: аўтадарог, чыгуначных 
ліній добрай якасцю пакрыцця 
сотавай сувяззю. Мабільныя апе-
ратары ўжо ўкладваюць салідныя 
сродкі ў развіццё сетак. Белару-

скія спецыялісты вывучалі дос-
вед Паўднёвай Карэі напярэдадні 
Алімпійскіх гульняў і збіраюцца 
наведаць Расію падчас чэмпіянату 
свету па футболе. Дарэчы, Сяргей 
Папкоў анансаваў, што пры пра-
вядзенні II Еўрапейскіх гульняў у 
Мінску паслугі перадачы дадзе-

ных для спартсменаў, суддзяў, 

членаў дэлегацый будуць бясплат-
нымі, а на ўсіх спартыўных аб’ек-
тах, у гасцініцах, дзе будуць жыць 
госці гульняў, а таксама на шэрагу 
аўтобусных маршрутаў будзе бяс-
платны Wi-Fi.

Інфраструкт ура і  камуніка-
цыі сур’ёзна ўплываюць на імідж 
дзяржавы. У рэйтынгу Міжнарод-
нага саюза электрасувязі Беларусь 
займае першае месца па развіцці 
ІКТ — інфармацыйна-камуніка-
цыйных тэхналогій — сярод краін 
СНД. 

Юлія Васільева

Усё ідзе да таго, што роўмінг   
паміж Беларуссю і Расіяй   
у хуткім часе могуць адмяніць 

народнай супольнасці асаблівая. Але 
і для ўнутранага карыстання з’яўлен-
не АЭС цяжка пераацаніць. Маючы 
зносіны з журналістамі на палях 
форуму, віцэ-прэм’ер Уладзімір Ся-
машка нагадаў:

— У нас гадоў 5-10 назад пры на-
 шым энергаспажыванні ў 32-33 міль-
ярды кВт.гадз у год імпартавалі з Расіі 
да 7,5 мільярда кВт.гадз. У розныя 
гады па-рознаму, але не менш за пяць. 
Яшчэ 2,5 мільярда кВт.гадз экспарта-
валіся з Украіны. Цяпер мы спынілі ім-
парт электраэнергіі, таму што мадэр-
нізавалі ўласную энергетыку. І нават  
0,42 мільярда кВт.гадз за першы квар-
тал гэтага года паставілі на экспарт! 
Цяпер робім усё, каб разумна і пра-
вільна ўвайсці ў адзіны энергетычны 
рынак Еўразійскага саюза.

Пра іншыя практычныя вынікі 
ўводу ў эксплуатацыю БелАЭС ужо 
гаварылася нямала. У Беларусі раз-
віваецца электратранспарт, НПЦ 
па механізацыі сельскай гаспадаркі 
НАН аб’явіў аб вядзенні работ па 
элект рыфікацыі  сельгасмашын, 
з’яўляюцца інтэлектуальныя энер-
газберагальныя сістэмы асвятлення 
і разумныя дамы. Што датычыцца 
аналітыкаў, не звязаных з энерге-
тычнай сферай, многія з іх і зус-
ім прагназуюць, што будаўніцтва  
БелАЭС выкліча сацыяльна-эка-
намічную рэвалюцыю. Прычым не 
толькі ў Астравецкім і бліжэйшых 
раёнах Беларусі, але і на сумежных 
тэрыторыях Літвы. Але гэта, напэў-
на, пытанне пакуль яшчэ не заўтраш-
няга дня. А вось некаторыя нюансы 
зусім ужо не туманнай будучыні 
намеснік Міністра энергетыкі Міхаіл 
Міхадзюк ахвотна растлумачыў:

— Атамная станцыя па праекце 
працуе 60 гадоў. Але, як паказвае су-
светны досвед, тэрмін яе службы рэ-
альна падоўжыць яшчэ на 20 гадоў. 
За гэты час вакол АЭС узнікае цэлы 
кластар новых прадпрыемстваў. І не 
толькі вакол самой станцыі, але і па 
ўсёй краіне. Ужо сёння мноства бела-
рускіх прадпрыемстваў пастаўляюць 
прамысловае абсталяванне на АЭС, 
якая будуецца. Яны ўжо адаптавалі-
ся да гэтага, дасканала вывучаюць і 
выконваюць патрабаванні па якасці 
абсталявання. І гэтая тэндэнцыя бу-
дзе працягвацца і надалей.

Максім осіпаў

 у  парадак дня
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робат Васіліса
Цэнтральная экспазіцыя выставы — “IT-краіна Бела-

русь” — месца для знаёмства з робатам Васілісай, які адказ-
вае на званкі кліентаў “Белавія”. Імя выбрана не выпадкова, 
навявае асацыяцыі з брэндам авіякампаніі — васільком. Ро-
бат-аператар “узяты на работу” ў кол-цэнтр у кастрычніку 
2017 года.

— Тут выкарыстоўваюцца тэхналогіі сінтэзу і распазна-
вання мовы, машыннае навучанне. Робат-аператар здольны 
вырашаць асобныя, часта задаваныя пытанні. Выклік адра-
зу ідзе на робата, і ён вырашае, ці можа аўтаматызавана яго 
апрацаваць. Калі палічыць, што патрэбны аператар, пера-
накіруе да яго, — тлумачыць Аляксей Павутаў, IT-дырэктар 
кампаніі “Тэхналогіі камунікацый”, партнёра “Белавія”.

Васіліса здольная весці дыялог, задаваць навадныя 
пытанні. Цяпер яна адказвае на 23-27 працэнтаў званкоў і 
пастаянна вучыцца. Канчатковая мэта — навучыць яе бра-
ніраваць білеты.

дэвайс Hypervsn
Гэта той самы дэвайс праекта Кіна-мо для дэманстра-

цыі 3D-выяў, якія літаральна лунаюць у паветры. Праект 
цяпер жыве на дзве краіны: цэнтр распрацоўкі — у Мінску, 
галоўны офіс — у Лондане. Тэхналогія ўжо пашыраецца ў 
нас — для рэкламных кампаній, у магазінах, офісах. Яна 
дазваляе трансляваць любую выяву нон-стоп 24 гадзіны. Яе 
выкарыстоўваюць больш за 80 краін.

кобат
Так для кароткасці называюць калабарыятыўных ро-

батаў. У чым іх унікальнасць, тлумачыць Віктар Хамянок, 
кіраўнік беларускай кампаніі “Розум Робатыкс” — першага 
на постсавецкай тэрыторыі распрацоўшчыка падобных 
робатаў-маніпулятараў:

дэвайсы, 
робаты  
і разумнае 
адзенне

 г  эта цікаВа

Ля ўвахода ў “Мінск-Арэну”, дзе праходзіў 
25-ы Міжнародны форум па інфармацыйна-
камунікацыйных тэхналогіях ТІБО-2018, гасцей 
сустракаў... танк. Лагічна: створаная беларускай 
кампаніяй гульня World of Tanks стала адной з 
візітных картак краіны на сусветным рынку. 
Гэтак жа як і дзецішча нашумелага пасля 
перамогі ў брытанскім конкурсе стартапаў Pitch 
to Rich праекта нашых суайчыннікаў Кіна-мо 
— устройства для праецыравання галаграфічных 
выяў, якія рухаюцца ў паветры. Як і разумнае 
адзенне, рашэнні для медыцыны, транспарту, 
бізнесу, гандлю... Мы сабралі самыя цікавыя 
фішкі выставы ТІБО.
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— Гэта робаты новага пакалення, якія могуць праца-
ваць побач з чалавекам. Цяжкія прамысловыя робаты былі 
небяспечныя, іх хавалі ў спецыяльныя ячэйкі. А наш можа 
ўзаемадзейнічаць з чалавекам, перадаваць яму нейкія дэта-
лі. Гэта поўнасцю беларуская распрацоўка, усё робім самі, 
уключаючы высокадакладныя электрарухавікі, электроні-
ку, праграмнае забеспячэнне.

Любая руцінная або небяспечная работа ідэальная 
для кобата. Напрыклад, пры вытворчасці абутку ён можа 
наносіць клей на падэшву 24 гадзіны, роўна і без стомы. У 
бліжэйшыя месяцы гэтыя робаты пачнуць працаваць на не-
калькіх беларускіх і расійскіх прадпрыемствах — харчовай, 
лёгкай прамысловасці, банкаўскай сферы.

праграма для кіроўцаў
Яны ацэняць мабільны сэрвіс aisDrive кампаніі “Інтэлек-

туальныя гарадскія сістэмы”. Ён унікальны тым, што сабраў 
максімальную колькасць неабходных функцый 
— з яго дапамогай можна плаціць за паркоўку, 
запраўку, выклікаць эвакуатар такім жа чы-
нам, як мы выклікаем, напрыклад, Убер. 
Праграму ўжо апрабавала больш як 
тысяча карыстальнікаў.

 разумнае адзенне
Паляпаць па плячы сябра, які 

жыве за акіянам? Аказваецца, 
у гэтым ужо няма фантастыкі. 
Разумнае адзенне Teslasuit даз-
валяе перадаваць адчуванні па 
інтэрнэце! Гэтую распрацоўку дэман-
струе рэзідэнт ПВТ кампанія “ВРТЭК”. У 
аблягаючыя штаны і куртку інтэграваныя 
адразу некалькі сістэм — ад ЭМС, элек-
траміястымуляцыі, да трэкінгу, захопу рухаў, 

тэмпературнага кантролю і збору біядадзеных. У выніку ат-
рымалася ўнікальнае комплекснае рашэнне з шырокім пры-
мяненнем — ад спартыўных трэніровак да камп’ютарных 
гульняў з глыбокім апусканнем і перадачай адчуванняў.

для ўсіх і кожнага
Тым, хто заўсёды хацеў спяваць у караоке, але саромеўся 

гэта рабіць, БДУІР прапаноўвае праграму Dectone — пеўчы 
трэнажор. На экране адлюстроўваецца, як вы спяваеце і 
наколькі далёкія ад рэальна патрэбнай ноты. Паспрабаваць 
можа любы. Гэтак жа як у экспазіцыі “Дзелавой сеткі” — 
ацаніць хуткасць свайго мыслення і стан здароўя. У пер-
шым выпадку вам на галаву надзенуць абруч з датчыкамі, 
а ў другім — прапануюць пакласці далонь на спецыяльнае 
ўстройства. Аналіз зойме ўсяго пару хвілін.

 А вось інтэрактыўная канструкцыя “іксоід” на стэндзе 
МТС прызначана паказаць дзецям, што чалавек, з якім 

яны маюць зносіны ў інтэрнэце, можа быць зусім 
не тым, кім уяўляецца. Гэта элемент 

інтэрактыўнай выставы, якую 
МТС сумесна з Мінадукацыі і 
фондам ЮНІСЕФ адкрые восен-
ню ў Мінску, а затым у абласных 

гарадах. Яна стане працягам 
праекта “Дзеці ў інтэрнэце” 
па навучанні падрастаючага 
пакалення бяспечным паво-

дзінам у сетцы. Другі генеральны партнёр 
форуму — кампанія Huawei — прыва-

блівае прэзентацыяй флагманскіх 
смартфонаў Huawei P20 і P20 
Pro, чые фотакамеры прыз-
наныя лепшымі ў свеце.

Юлія ВасілішынаВАДЗіМ КАНДРАШоў
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“зялёныя гарады”  
ўваходзяць у моду

Працягваецца рэалізацыя праекта “Падтрымка зялёнага 
горадабудаўніцтва ў малых і сярэдніх гарадах Беларусі” (“Зялёныя 
гарады”), які фінансуецца Глабальным экалагічным фондам 
і ажыццяўляецца Праграмай развіцця ААН у партнёрстве з 
Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага 
асяроддзя Рэспублікі Беларусь. Старажытны Полацк стаў, вобразна 
кажучы, адным з пілотных гарадоў праекта.

Першы намеснік старшыні Полацкага 
раённага выканаўчага камітэта  
Сяргей лейчанка:   
“У цэнтры ўстойлівай гарадской  
мабільнасці — чалавек”

выніку рэалізацыі ініцыятыў 
тут, у Полацку, як паказвае 
досвед іншых “зялёных 
гарадоў”,  чакаецца рост 
даверу насельніцтва да 
грамадскага транспарту і 

стымулюецца адмова ад 
выкарыстання асабістых 
аўтамабіляў у гарадскіх паездках. Час 
чакання пасажырамі на прыпыначных 
пунктах скарачаецца, павышаецца 
бяспека і камфорт паездак. Ужо 
відавочна, што мадэрнізацыя і 
аб’яднанне веласіпедных сетак двух 
гарадоў з улікам еўрапейскага досведу 
павысіць папулярнасць веласіпедаў у 
якасці аднаго з асноўных відаў 
гарадскога транспарту.  Больш за тое, 
новая ініцыятыва стварае роўныя 
магчымасці перамяшчэння для ўсіх 
жыхароў горада, у тым ліку для асобаў 
з інваліднасцю. Пра гэта і не толькі — 
наша размова з першым намеснікам 
старшыні Полацкага раённага 
выканаўчага камітэта Сяргеем 
Лейчанкам.

У
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Адкрыццё еўрапейскага тыдня мабільнасці

— Вядома, што Полацк стаў першым горадам у Бела-
русі, які падпісаў Пакт мэраў. Чаму менавіта Полацк? 

— Полацк, як горад, адкуль пайшла беларуская дзя-
ржаўнасць, узяў на сябе смеласць падпісаць Пакт мэраў 
з мэтай набыцця бясцэннага міжнароднага досведу. Гэта 
той выпадак, калі не трэба нешта выдумляць самім, а 
можна ўзяць усё лепшае і адаптаваць у сябе. Гэтая ініцы-
ятыва дае магчымасць удзельнічаць у розных праграмах 
і атрымліваць гранты, якія дапамагаюць гораду ў самых 
розных сферах — экалогіі, транспарце, мабільнасці і 
г.д. Так, мы ўзялі на сябе сур’ёзныя абавязацель-
ствы, сур’ёзную адказнасць, але пры гэтым перад 
намі адкрываюцца шырокія маг-
чымасці. Падпісанне Пакта мэраў 
дало гораду актыўны стымул для 
руху наперад. І гэта мы сёння ўся-
ляк стараемся падтрымліваць.

—  Якія змяненні адбыліся 
пасля падпісання горадам Пакта 
мэраў?

 —  З улікам таго, што горад 
узяў на сябе абавязацельствы 
па скарачэнні выкідаў парні-
ковых газаў, фактычна зрабілі 
новы план развіцця — з моцным 
акцэнтам на экалагічны складнік. Мы 
паглядзелі на горад зусім іншым 
поглядам. Сталі вызначаць бо-
левыя пункты, над якімі трэба 

папрацаваць. Актыўна шукаем варыянты, за кошт чаго 
можам зменшыць выкіды і палепшыць экалогію — па 
прадпрыемствах, арганізацыях, сферах дзейнасці. І перад 
намі стала вымалёўвацца дакладная карціна — якім горад 
можа быць да 2020, 2030 года. У якім горадзе будуць жыць 
нашы дзеці.

— Вядома, што Полацк актыўна займаецца пытан-
нямі гарадской мабільнасці. У чым розніца паміж тра-
дыцыйным транспартным планаваннем і планаваннем 

устойлівай мабільнасці?
— Устойлівая гарадская мабільнасць заклікана 

ўлічваць інтарэсы ўсіх удзельнікаў руху — пе-
шаходаў, асабістага і грамадскага транспарту, 
веласіпедыстаў і нават маламабільных груп на-

сельніцтва. Прычым без яўных 
прыярытэтаў якога-небудзь з 
бакоў. У цэнтры ўвагі — чала-
век. Не важна, якім спосабам 
ён перасоўваецца па горадзе. 
Але ён павінен адчуваць сябе 
камфортна і бяспечна. З пэў-

нымі напрамкамі ў нас ужо 
нядрэнна атрымліваецца, а 

некаторыя толькі пачынаюць 
развівацца. Цяпер, напрыклад, 

прыкметна пашыраецца веласіпедны 
рух. Добрая, але даволі новая для 
нас сфера. З ёй 
трэба працаваць, 
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Удзельнікі семінара, прысвечанага праекту “Зялёныя гарады”

не пускаць на самацёк, 
тым больш тут задзей-

нічаны дзеці і падлеткі. Неабходна 
гарманічна інтэграваць гэты спосаб 
перамяшчэння ў агульную схему 
ўстойлівай гарадской мабільнасці, 
каб чалавек ведаў, як яму максімальна 
камфортна можна трапіць з пункта А ў 
пункт Б, дзе можна пакінуць веласіпед, 
дзе яго адрамантаваць, ці ёсць магчы-
масць падчас перамяшчэння скары-
стацца грамадскім транспартам. 

— Як укараненне ўстойлівай 
гарадской мабільнасці ўплывае на 
агульнае развіццё горада? І ці ёсць 
такая ўзаемасувязь?

— Безумоўна, узаемасувязь ёсць. 
У цэлым, зялёнае горадабудаўніцтва 
— пытанне комплекснае. Тут усё ўза-
емазвязана. Толькі на  адным пры-
кладзе прасочым. Вось працуем мы 
над транспартнай схемай і прыходзім 
да высновы, што ў нас недастаткова 
асвятлення. Не тое, каб яго няма. Але 
арганізавана яно няправільна. На 
адных вуліцах залішняе асвятленне, 
на іншых наадварот, яго не хапае. І 
мы пачынаем займацца гэтым пытан-
нем. А ўжо раз пачалі займацца, то 
глядзім, напрыклад, наколькі сістэмы 
асвятлення, якія ў нас прымяняюцца, 
энергаэфектыўныя. Усё адразу мы не 
зробім, вядома. Але  цягнем за нітачку 
— клубок разблытваецца. І, упэўнены, 
крок за крокам  будзем вырашаць нас-
пелыя праблемы.  

— Ці ўлічваюцца пры гэтым пы-
танні інклюзіі? 

— Калі мы пачалі арганізоўваць 
веладарожку ў горадзе, пытанні 
інклюзіўнасці ўжо ўлічваліся ў аба-
вязковым парадку: паніжэнне бар-
дзюраў, уезд-з’езд, даступнасць для 
інвалідных, дзіцячых калясак. Пры 
будаўніцтве горада пра безбар’ернае 
асяроддзе, на жаль, ніхто не думаў. А 
сёння ўсё гэта ў цэнтры ўвагі — ад-
назначна і беспаваротна. Мы, спа-
дзяюся,  робім горад, які ў пытаннях 
перамяшчэння будзе задавальняць 
усе катэгорыі грамадзян. 

— Як ажыццяўленню гэтых задум 
павінен дапамагчы праект “Зялёныя 
гарады”? 

— Гэта чарговы лагічны этап, які 
з’яўляецца вынікам тых праектаў, 
якія ўжо былі рэалізаваны ў нашым 
горадзе. Галоўная мэта і “Зялёных 
гарадоў”, і іншых праектаў — гэта 
паляпшэнне экалогіі, рэалізацыя тых 
абавязацельстваў, якія мы ўзялі на 
сябе ў рамках Пакта мэраў. Каму, як 
не Полацку, выступаць за паляпшэн-
не экалагічнай абстаноўкі. Так ужо 
склалася, што з-за нашага прамысло-
вага комплексу, з-за транспартнага 
вузла мы займаем першае месца па 
выкідах у Беларусі. Таму праз транс-
парт, праз асвятленне мы стараемся 
ўкараняць любыя мерапрыемствы, 
якія памяншаюць нагрузку на экало-
гію. “Зялёныя гарады” — паслядоўны 

крок у ланцужку дзеянняў, якія вя-
дуць да выканання Пакта мэраў. 

— У чым могуць быць асноўныя 
цяжкасці пры рэалізацыі праекта? 
Наколькі рэальна пераканаць гарад-
скога жыхара, які мае асабісты аўта-
мабіль, калі не перасесці на веласіпед, 
то хоць бы скараціць выкарыстанне 
аўто на карысць “зялёнага” транс-
парту?

— Галоўнае — не прымушаць. 
Трэба тлумачыць і пераконваць. Ра-
бота з насельніцтвам, з мясцовымі 
супольнасцямі — гэта заўсёды самая 
складаная частка ў праектах, якія рэ-
алізуем. Мы павінны падштурхнуць 
людзей, якія сёння перасоўваюцца па 
горадзе выключна на асабістым аўто, 
да думкі аб тым, што можа адбыцца 
праз пяць, дзесяць, дваццаць гадоў… 
Ніхто ж не стане спрачацца, што ця-
перашняму кіроўцу, і асабліва яго 
дзецям, хацелася б жыць у экалагічна 
чыстым горадзе. Якім паветрам яны 
будуць дыхаць заўтра, дзе гуляць, 
па якой траве хадзіць, ці будзе гэта 
бяспечна — вырашэнне падобных 
пытанняў знаходзіцца не толькі ў 
кампетэнцыі гарадскіх уладаў. Гэта, 
у першую чаргу, знаходзіцца ў руках 
саміх мясцовых жыхароў. І паўплы-
ваць на гэта можа любы чалавек, 
змяніўшы ў якой-небудзь меры пры-
вычную сёння мадэль паводзінаў. І 
наша задача — яму ў гэтым дапамаг-
чы. Самымі рознымі спосабамі. 

�� беларусь.belarus
чэрвЕнь   2018



 б  еларусь і аан

Велапрабег Полацк — Наваполацк

Напрыклад, рэалізуючы нашы 
праекты, мы з задавальненнем ідзём у 
школы і падключаем да ўдзелу дзяцей. 
Многія рэчы да іх данесці намнога 
прасцей. А школьнікі,  у сваю чаргу, 
хутчэй растлумачаць бацькам, што 
ездзіць на веласіпедзе — гэта добра, 
што энергазберажэнне — гэта проста і 
выгадна. Прынамсі, падштурхнуць да 
таго, каб паспрабаваць нешта новае. 
Паспрабуй прайсціся пешшу, паспра-
буй пракаціцца на веласіпедзе, скары-
стайся грамадскім транспартам. Хоць 
бы паспрабуй для пачатку. Тут розныя 
метады добрыя. І гэта ўжо працуе. Ня-
даўна сустракаю знаёмага, які адразу 
ў штыкі ўспрыняў з’яўленне ў горадзе 
веладарожкі, маўляў, я з-за яе ў пры-
вычным месцы не магу паркавацца. А 
цяпер гаворыць: “Якія вы малайцы — 
ганяю з дзецьмі на веласіпедах — такое 
задавальненне!” Гарадская веладарож-
ка, дарэчы, вельмі зручная, шырокая. 
Гэта нават не наша ініцыятыва была, 
а ДАІ: каб веласіпедыстам было мак-
сімальна бяспечна. Так што, усё будзе 
мяняцца. І адносіны людзей таксама. 
Няхай не адразу, але будзе — я ў гэтым 
перакананы.

— Маршрут першай веладарожкі 
ў Полацку выбіралі самі гараджане. 
Як наогул адбываецца ўзаемадзеянне 
з мясцовай супольнасцю? Наколькі 
рэальны шырокі грамадскі дыялог 
пры рэалізацыі праекта “Зялёныя 
гарады” ?

— У рамках любога праекта ў нас 
заўсёды працуе грамадская група. 
Людзі, якія непасрэдна рэалізуюць 
праект, не могуць усяго ведаць. 
Напрыклад, я сам пакуль не самы 
актыўны веласіпедыст: не езджу па 
ўсім горадзе на веласіпедзе. І для 
мяне стала прыемным адкрыццём, 
як многа адгукнулася людзей, калі 
мы кінулі ў сацыяльных сетках кліч: 
“Каму цікава, прыходзьце ў выкан-
кам, будзем абмяркоўваць!” Праўда, 
як толькі я сказаў, што трэба будзе 
не толькі пагаварыць і паскардзіц-
ца, як усё дрэнна, але і папрацаваць 
— дзве трэці адразу ўсталі і пайшлі. 
Але засталіся сапраўды неабыяка-
выя людзі. Мы растлумачылі, што  
не хочам пабудаваць веладарожку, 
якая ў выніку акажацца нікому не 
патрэбная — грошы патрацілі, далі 
справаздачу — усё. А калі рабіць усё 
па-іншаму, то нам патрэбна дапамо-
га. І веласіпедысты паехалі па розных 
мікрараёнах, склалі падрабязныя 
схемы з фатаграфіямі, растлумачылі 
— тут трэба рабіць бардзюр, тут 
паніжэнне, тут дакласці асфальт, 
тут зрабіць разметку... У выніку ў 
нас атрымалася некалькі варыянтаў 
веладарожак, якія мы выклалі для 
абмеркавання ў сацсетках. І ўжо той 
варыянт, які ў выніку перамог, мы 
аддалі праекціроўшчыкам. Гісторыя 
з веладарожкай паказала, як шмат 
ёсць нераўнадушных людзей розных 

узростаў, якім не абыякава, як будзе 
развівацца наш горад. З іх дапамогай 
і да іншых можна дастукацца. Яны 
гэта хутчэй данясуць да сваіх сяброў 
і знаёмых.

І так мы стараемся рабіць па ўсіх 
пытаннях. Напрыклад, на Дзень го-
рада ставілі палаткі, дзе вывешвалі 
планы развіцця Полацка, прапаноў-
ваючы ўсім жадаючым прыходзіць 
і выказваць свае меркаванні.  Усё, 
што адэкватна, што можа прынесці 
гораду карысць — мы абавязкова 
занатоўваем. 

— Полацк ужо прымаў удзел у 
Еўрапейскім тыдні мабільнасці. Ці 
стане гэта традыцыяй?

— Тыдзень еўрапейскай мабіль-
насці нам удаўся. Вельмі шмат людзей 
прыйшло на свята, хоць мы нікога, 
як гаворыцца, не агітавалі, толькі за-
прашалі. Я сам удзельнічаў — ездзіў 
на веласіпедзе. Удзельнікі былі ўсіх 
узростаў. Нездарма мы атрымалі по-
тым ад міжнароднага фонду “CIVI-
TAS” “залатую зорку” за правядзенне 
мерапрыемстваў. Абавязкова будзем 
працягваць, бо Тыдзень мабільнасці 
— выдатны спосаб данесці да гара-
джан, што такое ўстойлівая мабіль-
насць, зялёнае горадабудаўніцтва, 
якія гэта можа даць выгады і якім 
можа быць асабісты ўклад кожнага 
жыхара ў развіццё горада.

Уладзімір Міхайлаў
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займальная 
гісторыя 
пра беларускую 
бульбу

анды — радзіма бульбы
У балівійскай і перуанскай гістары-

яграфіі дагэтуль ідзе спрэчка аб тым, 
які раён Андаў аб’явіць найстаражыт-
нейшым месцам пачатку бульбяной 
гісторыі. Самая старая (4,5 тысячы 
гадоў таму) знаходка клубняў у жыллі 
чалавека была выяўлена на поў-
начы Перу. Але балівійскія 
гісторыкі сцвярджаюць, 
што знойдзеныя архео-
лагамі клубні маглі 
быць проста дзікімі, 
п а кол ь к і  п а ц в е р -
джанняў таму, што 
перуанцы займаліся 
менавіта вырошчван-
нем бульбы як прадукту 
харчавання,  няма дагэтуль.  А 
вось на тэрыторыі Балівіі на бера-
зе возера Тытыкака было знойдзе-
на старажытнае бульбяное поле, 
якое апрацоўвалася ў  IV стагоддзі 
да нашай эры. Так ці інакш, аб’яд-
наўчым фактарам абедзвюх гэ-
тых краін з’яўляецца Андская 
горная сістэма. Менавіта гэты 
рэгіён, на думку навукоўцаў, і 
варта лічыць адным з першых 
раёнаў на нашай планеце, 
дзе зарадзілася бульбяное 
земляробства.

Гэта сёння навукоўцы называюць бульбу батанічным шэдэўрам, фітатэрапеўты падарункам прыроды 
чалавеку, а гаспадыні самым універсальным прадуктам.  А яшчэ некалькі стагоддзяў таму нашы 
продкі не мелі пра бульбу ніякага ўяўлення. Адкуль жа з’явілася ў нас гэтая цуда-гародніна,  без якой 
жыццё беларуса сёння проста немагчымае?

бульбяны наступ 
на еўропу

Бульбяны наступ на Еўропу ака-
заўся цяжкім і ахутаным мноствам за-
бабонаў. Першымі, хто прывёз бульбу 
на еўрапейскі кантынент у 1547 годзе,  

аказаліся іспанскія за-
ваёўнікі, якія выявілі 

гаркаватым прысмакам, які прый-
шоўся недаспадобы збалаваным еўра-
пейцам. Больш за тое, яны абсалютна 
не мелі ніякіх навыкаў захоўвання 
незвычайных караняплодаў, вельмі 

падобных да чалавечых 
твараў з насаджанымі на 
іх вочкамі,  якія хутка зе-
лянелі, падгнівалі і тым 
самым давалі падставу 

для распаўсюджвання 
дурных чутак. Але,  трэба 

адзначыць,  што былі і выклю-
чэнні. Часам да стала каралёў 
або знатных вяльможаў усё ж  
падавалася бульба,  праўда,   
вельмі маленькімі порцыямі 
і выключна як кулінарная 

экзотыка. 
Вялікая Бульбяная рэва-

люцыя ў Еўропе адбылася 
значна пазней, а перадумо-

вай для яе стаў… голад. Спа-
чатку ў 1756 годзе краіны Еўро-

пы ахапіла Сямігадовая вайна. Крыху 
пазней пачалася цэлая эпоха Вялікай ін-
дустрыяльнай рэвалюцыі. Асноўнай ежай 
салдат і рабочых аказалася бульба. Дарэчы, 
еўрапейцам належыць і цяперашняя назва 
расліны. Спачатку італьянцы празвалі яе 

“перуанскім земляным арэхам”, потым “тар-
туфолі”. У Германіі назва змянілася да “тарто-

фель”, а крыху пазней — да “картофель”.

ў Паўднёвай Амерыцы, 
замест золата, “сопкія 

карані добрага смаку”. 
Але, па няведанні, яны пры-

х а пілі  з  с аб ою 
н а  р а д з і м у 

г а т у н а к 
бульбы з 
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 у  ніВерсальны прадукт

беларуская 
біяграфія бульбы

Гісторыя з’яўлення бульбы ў Бела-
русі не менш драматычная. А трапіла 
яна да нас зусім не з Расійскай імперыі, 
як сцвярджаюць некаторыя крыніцы, а 
з Шатландыі і значна раней. У Рэчы Па-
спалітай бульба з’явілася ў 1676 годзе. 
Масава вырошчваць яе пачалі ў сярэ-
дзіне XVIII стагоддзя.  З яе бедныя ся-
ляне варылі поліўку, дабаўлялі ў хлеб, 
але вельмі рэдка елі як самастойную 
страву. Бедны люд аддаваў перавагу 
стравам з зерня. А вось памешчыкам 
гэтая цуда-гародніна прыйшлася дас-
падобы: ёю яны кармілі свіней, кароў, 
авечак, курэй ды індычак. 

Бульбяная рэвалюцыя ў Беларусі 
распачалася ў гады Першай сусветнай 
вайны. З-за няхваткі збожжа яе сталі 
масава ўжываць у ежу. Калектывіза-
цыя, якая праводзілася пасля вайны, 
і скарачэнне асабістых сялянскіх гас-
падарак толькі паспрыялі пашырэн-
ню бульбяных палёў. Вырошчваць 
жыта і пшаніцу на маленькіх участ-
ках стала нявыгадна, затое пасаджа-
ная на некалькіх сотках бульба магла 
пракарміць сялянскую сям’ю нават 
у самыя галодныя гады. Так бульба 
стала для беларусаў яшчэ адным лю-
бімым, але далёка не адзіным  прадук-

там мясцовай кухні. Сцвярджэнне аб 
тым, што “ўся беларуская кухня была  
заснавана на бульбе”, — гэта такі ж 
міф, як і той, што бульбу нам нібыта 
“падарыў Пётр I”. На самай справе 
беларуская кухня — найстаражыт-
нейшая ў Еўропе. А бульба яе проста 
зрабіла разнастайнай. 

генетычны  
рэсурс схаваны…  
у банк

Сёння гісторыя беларускай буль-
бы — гэта гісторыя поспеху нашых 
навукоўцаў. На пачатак 2017 года ў 
дзяржаўным рэестры  зарэгістравана 
145 гатункаў бульбы, 45 з іх — белару-
скай селекцыі. Толькі за 2011-2016 гады  
вучоныя Навукова-практычнага цэн-
тра НАН Беларусі па бульбаводстве 
і плодаагародніцтве стварылі 13 но-
вых гатункаў бульбы. У параўнанні з 
імпартнымі, айчынныя гатункі най-
больш устойлівыя да хвароб і шкодні-
каў. Напрыклад, на гатунках бульбы 
галандскай селекцыі, каб уберагчы 
расліну ад заражэння фітафтарозам,  
неабходна правесці на 2-3 апрацоўкі 
больш, чым на бульбе беларускай 
селекцыі. 2017 год падарыў белару-
сам яшчэ два новыя гатункі бульбы 
— “Талачынскі” і “Рубін”. Абодва яны 
з выдатнымі смакавымі якасцямі.

Не забываюць нашы навукоўцы і 
пра будучыя пакаленні. З 2006 па 2010 
гады  ўпершыню ў Беларусі быў ство-
раны нацыянальны генетычны фонд, 
які складаецца з 30 відаў агароднінных 
культур. Генетычны банк бульбы быў 
аб’яўлены навуковым аб’ектам, які скла-
дае нацыянальны здабытак.

Генетычны банк — гэта спецыяль-
нае месца для захоўвання генетычнага 
матэрыялу. Насенне бульбы — акуль-
туранай і дзікай — з розных краін 
(Расія, краіны ЕС, Украіна, Беларусь, 
ЗША) захоўваецца ў прамым сэнсе ў 
слоіках, і гэта не прыхамаць батанікаў, 
якія лунаюць у аблоках. Гэта страхоўка, 
неабходная для выжывання ў выпадку 
непрадбачаных катаклізмаў. У той жа 
час насенне ў слоіках — гэта далёка не 
мёртвы груз, які чакае форс-мажорных 
абставінаў. Актыўную частку калекцыі 
навукоўцы пастаянна выкарыстоў-
ваюць: вывучаюць, размножваюць, 
рассылаюць селекцыянерам. А база-
вую частку сапраўды захоўваюць як 
зрэнку вока. Гэта наш стратэгічны 
запас, які мае ўстойлівасць да самых 
розных неспрыяльных фактараў.

трэнды бульбяной 
моды

Як на ўсё ў свеце, і на бульбу ёсць 
свая мода. Дакладней на колер лупіны, 
крухмалістасць, разварыстасць. На-
прыклад, жыхары каўказскіх рэспублік, 
расіяне, італьянцы, малдаване  аддаюць 
перавагу бульбе з чырвонай лупінай. 
Немцы — толькі з жоўтай і такой жа 
мякаццю. Англічане наадварот выбі-
раюць белую бульбу з белай мякаццю.  
А ў Амерыцы самы вялікі попыт на 
фіялетавую бульбу. Паводле дадзеных 
навукова-практычнага цэнтра, каля 90 
працэнтаў беларусаў сёння аддаюць 
перавагу бульбе з жоўтай і крэмавай 
мякаццю. Але нашы селекцыянеры 
любяць эксперыменты і перыядычна 
таксама не супраць здзівіць “кулінар-
ных” моднікаў. Напрыклад, нядаўна на-
вукоўцы вывелі бульбу з двухколернай 
мякаццю і  з зорачкай на разрэзе.

Зінаіда Ганчар

Перспектыўныя ўзоры  
бульбы з пігментаванай  
мякаццю — распрацоўка  
РУП “Навуковапрактычны цэнтр 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі па бульбаводстве і 
плодаагародніцтве”
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працы шмат, 

але гэта радуе

Год малай раздзімы

Імкненне зберагчы спадчыну, якая дасталася ад прод-
каў, уласцівае многім беларусам. Сям’я Дарашэвічаў не 
выключэнне. Не першы год яны калекцыянуюць стара-
даўнія прадметы побыту, якія адносяцца да апрацоўкі 
збожжа і выпякання хлеба. А галава сям’і Аляксандр 
з’яўляецца каардынатарам экалагічнага руху “Зялёны 
дазор” па Астравецкім раёне Гродзенскай вобласці. Як 
клопат пра родную зямлю і любоў да аўтэнтычных рэчаў 
прывялі да куплі вадзянога млына ў Пастаўскім раёне 
— у нашым рэпартажы.

У сям’і даўно цяплілася падобная ідэя. Першапачат-
кова разглядаўся варыянт набыцця такога аб’екта на 
рацэ Страча, тым больш што гэта побач з іх аграсядзібай 
у Астравецкім раёне. Але там ад млына засталіся толькі 
разваліны, ды і працэс афармлення дакументаў на зям-
лю зацягнуўся. У гэты момант Аляксандр Дарашэвіч 
выпадкова даведаўся пра млын, які прадаецца ў вёсцы 
Казлоўшчына Пастаўскага раёна. Ён хоць і знаходзіцца 
прыкладна за 100 кіламетраў ад сядзібы, але захаваўся ў 
добрым стане. На сямейнай нарадзе было вырашана — 
купляем! “Прыехалі, ацанілі яго і ўразіліся. Пасля нашых 
мясцовых развалін, дзе мала што засталося ад першапа-

чатковага будынка млына, тут ён у вельмі добрым, амаль 
рабочым стане. Ды і прастора побач з ім — заглядзенне”, 
— расказвае Аляксандр. Тэрыторыя вакол яго і на самай 
справе маляўнічая. З трох бакоў млын апяразвае рака 
Ласіца. На ёй жа створаны штучны невялікі вадаспад. 
Побач любяць закінуць вуду рыбакі, пра што сведчаць 
пакінутыя рагаткі з дрэва. У цёплае надвор’е тут можна, 
пракаціўшыся на тарзанцы, акунуцца ў ваду. І месца для 
цывілізаванага актыўнага адпачынку дастаткова. Новы 
ўладальнік дадаў, што раней млын лічыўся на балансе 
мясцовага сельскагаспадарчага вытворчага кааператы-
ва, але дакументаў ніякіх на яго няма. Дагавор куплі-
продажу аформлены, і на яго падставе напісана заява ў 
землеўпарадкавальную службу Пастаўскага райвыкан-
кама. “Там паабяцалі, што да чэрвеня частка папер ужо 
будзе гатовая. Мясцовая ўлада запэўніла, што нам будзе 
аказвацца ўсякая магчымая падтрымка і што пасля ўсіх 
узгадненняў выдадуць дазвол на тое, што тэрыторыю 
вакол млына можна будзе задзейнічаць для стварэння 
інфраструктуры”, — адзначыў Аляксандр. Пакуль што 
млын плануецца як краязнаўча-турыстычны праект і 
называецца “Панскi млын”, з’яўляючыся філіялам агра-
сядзібы сям’і Дарашэвічаў.

збіраючы па крупінках
Паралельна з афармленнем папер Аляксандр Дарашэвіч 

збірае інфармацыю пра гісторыю млына. Высветлілася, што 
раней валодалі ім мясцовыя памешчыкі і быў ён прамы-
словым аб’ектам саліднага маштабу. Акрамя таго, што ён 
выконваў сваю першачарговую функцыю, на млыне было 
ўсталявана электрагенерыруючае абсталяванне — за кошт 
гэтага асвятлялася вёска Казлоўшчына, раней жа тут зна-
ходзілася сядзіба Друцкіх-Любецкіх. У драўлянай прыбу-
дове да каменнай часткі млына рабілі гонты — матэрыял 
для даху ў выглядзе драўляных пласцін. Плюс яшчэ ў родзе 
Друцкіх-Любецкіх была рыбная гаспадарка. Вакол млына 
дзейнічалі сажалкі, так званыя ставы, куды рыбу, якую 

Уладальнік аграсядзібы аднаўляе стары 
млын у Пастаўскім раёне
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вылавілі ўвосень і не паспелі прадаць, запускалі на зіму. З 
дапамогай сістэмы шлюзаў на рацэ Ласіца генерыравалася 
энергія, і пратокай вада праходзіла праз сажалкі, каб рыба 
не задыхалася і ёй паступала свежая вада. Млын пабуда-
ваны ў 1859 годзе, пра гэта сведчыць і камень з датай на 
ўваходзе. Але абнаўлялі абсталяванне як мінімум двойчы: у 
1920-я і 1950-я гады. Захаваліся адпаведныя таблічкі. Млын 
мае тры паверхі: адзін у заглыбленні паўпадвальнага тыпу, 
крыху вышэй размешчаны жорны, на трэцім стаяла абста-
ляванне для прасейвання мукі. У савецкія часы трэці паверх 
выкарыстоўваўся для захоўвання збожжа, з-за вялікага яго 
аб’ёму ў некаторых месцах прагнуліся бэлькі. Акрамя таго, 
на аб’екце захаваўся стары грузавы ліфт, магчыма, арыгі-
нальны. На месцы засталіся розныя старыя механізмы.

млын, арэхавы лесасад і сажалкі
Аляксандр гаворыць, што сродкаў для рэстаўрацыі 

трэба шмат. Плануецца аднавіць млын да рабочага ста-
ну, захоўваючы старыя ўстаноўкі і дэманціруючы ўсё 
прыўнесенае. У думках таксама аднавіць інфраструкту-

ру вакол млына: стварыць сажалкі, запусціць туды рыбу. 
Зрабіць максімальна набліжана да першапачатковага 
варыянта. Бо такіх добра захаваных вадзяных млыноў у 
Беларусі няшмат. “Я ўжо прывозіў сюды спецыялістаў-
рэстаўратараў. Дамовіліся, што пасля ачышчэння млына 
ад смецця і ўсяго лішняга будзе праведзена пашпарты-
зацыя існуючых установак, ацэнім, наколькі яны паш-
коджаныя і што трэба аднавіць. Затым створым праект 
рэстаўрацыі. На тэрыторыі, якая будзе ў абслугоўванні 
млына, хочам разбіць арэхавы лесасад. Высадзіць кедры, 
ляшчыны, ядомы дуб, дрэвы грэцкага і чорнага арэха”, 
— расказаў Аляксандр. Пасля канчатковага аднаўлення 
млына адкрыецца доступ для турыстаў. У самім яго бу-
дынку з’явіцца экспазіцыя, якая расказвае пра гісторыю 
аб’екта. Сюды перавязуць таксама прадметы побыту, 
што захоўваюцца ў аграсядзібе: ступы, малатарні, вагі. У 
залежнасці ад запатрабаванасці млына ў турыстаў будзе 
вырашацца пытанне аб стварэнні месцаў для пражыван-
ня. Пакуль што вакол дастаткова тэрыторыі, каб улетку 
разбіць палаткі.

гаспадарыць па-гаспадарску
У цяперашні час гаспадар збіраецца навесці парадак 

— як унутры, так і побач з млыном. У гэтым напрамку 
ўжо вядзецца работа. Прыязджалі валанцёры, і адбылася 
першая ўборка. Паралельна Аляксандр Дарашэвіч на ад-
ной з краўдфандынгавых платформаў размясціў праект 
“Панскага млына”, у рамках якога збіраюцца сродкі для 
рэстаўрацыі і неабходных работ. “Раней 10 працэнтаў 
даходаў ад дзейнасці нашай аграсядзібы накіроўвалі на 
дабрачыннасць — перадавалі аргтэхніку ў школу. Цяпер 
жа сродкі будуць накіроўвацца на рэстаўрацыю млына. 
Мы не лічым яго бізнес-праектам, а проста хочам, каб 
праз час у людзей з’явілася магчымасць убачыць унутра-
нае ўбранне млына”, — падкрэсліў яго новы ўладальнік. 
Другая “талака” па навядзенні парадку адбылася 12 мая. 
Высадка першых дрэў для будучага лесасаду плануецца 
ў чэрвені. Аляксандр разлічвае, што добраўпарадкаван-
не млына і тэрыторыі вакол яго будзе праходзіць раз на 
месяц.

Андрэй Шчарбіцкі
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такі старажытны,  
такі малады...

 г  асціннае запрашэнне

л
епшы від на горад, вядома ж, з шырокай 
ракі. Такім яго бачылі і госці, якія плылі 
“з варагаў у грэкі”, і купцы, якія вярталіся 
ў паўночныя краі. Полацк уражваў, здзіў-
ляў, пакараў, назаўжды западаў у душу.

Помнік першадрукару Францыску 
Скарыну на цэнтральнай плошчы — 
самы любімы, ушанаваны і знакаміты 

ў горадзе. Скарына пазірае на сучасныя вуліцы, на па-
лачан і гасцей. А яны жывуць, улюбляюцца, цалуюцца, 
прызначаюць спатканні ля манумента, і пакуль чакаюць 
— чытаюць. Нехта кнігу, нехта газету, але часцей смарт-
фон, планшэт або ноўтбук. Жыццё працягвае мяняцца, і, 
магчыма, хутка Францыск Скарына ўбачыць нешта зусім 
новае. Але ж не без яго ўдзелу адбываюцца гэтыя дзіўныя 
змены.

Упершыню назва горада згадваецца ў “Аповесці міну-
лых гадоў”, а гэта 862 год. Полацк — адзін з найстарэй-
шых гарадоў усходніх славян, цэнтр Полацкага княства, у 
якое ўваходзілі землі цяперашніх Віцебскай, Магілёўскай 
і Мінскай абласцей. Пры легендарным князю Усяславе, 
празваным Чарадзеем, а гэта ХI стагоддзе, княства дасяг-
нула найбольшага росквіту, і наш Полацк ні многа ні мала 
з’яўляўся галоўным канкурэнтам Кіеву...

“Ох, я шмат дзе быў, але Полацк — як першае каханне! 
Ён самы-самы... Яго ні з якім іншым горадам не зблыта-
еш”, — гаворыць па-моднаму няголены мужчына і ўсмі-
хаецца.

У Полацку, як нідзе, мінулае і сучаснасць перамяша-
ныя. Глядзіш на велічны Сафійскі сабор, белы на фоне 
сіняга неба, і з’яўляецца дзіўнае адчуванне, што час спы-
ніўся. І ты не разумееш, у якім стагоддзі знаходзішся. Але 

Сённяшні Полацк немагчыма ўявіць без цудоўнай 
Дзвіны, сабораў на крутым беразе, прыгажунь 
палачанак і цвіцення прыроды...  
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тут звоніць у кішэні мабільны і гучыць голас жонкі. Дарэ-
чы, палачанкі. Пытанні вяртаюць з мінулага ў сучаснасць. 
Пачынаеш расказваць, што бачыш, дзе ідзеш, а яна раіць, 
куды яшчэ варта адправіцца. І ў голасе гонар за свой По-
лацк і сум, што яна не побач.

З далёкіх летапісных часоў шмат сотняў разоў раз-
лівалася Дзвіна, і пра даўнюю славу горада нагадваюць 
толькі археалагічныя знаходкі, якія вымываліся хва-
лямі на берагі. Мясцовыя хлопцы часта знаходзяць 
манеты даўно не існуючых дзяржаў, шкляныя 
пацеркі...

І, можа, да знойдзенай пацеркі некалі 
даўным-даўно дакраналася сама Еўфрасіння 
Полацкая. Ішла па беразе, нітка парвалася, а 
шкляныя шарыкі рассыпаліся. І вось адзін са страча-
ных амаль тысячу гадоў назад знойдзены...

“Слабавата сёння рыба клявала, гора-
ча, а вось учора... Вы б толькі бачылі, якіх 
двух галаўнёў з Дзвіны дастаў. Прыгажу-
ны! Тут я і жыву, а працую ў Наваполац-
ку, на камбінаце”, — расказвае на беразе 
рыбак, складваючы спінінг.

У Спаса-Еўфрасіннеўскім манастыры, без якога По-
лацк немагчыма ўявіць, жыццё цячэ па сваіх законах. 
Манашкі ў чорным адзенні, паломнікі і турысты з роз-
ных, часам далёкіх, краін, цвіценне бэзу, бляск купалаў 
і цішыня, у якой гучаць малітвы вячэрняй службы.

Заснаваны манастыр прападобнай Еўфрасінняй у 
1120-я гады. Яна і была яго першай ігуменняй. На мес-
цы драўлянай царквы дойлід Іаан узвёў знакаміты ка-
менны Свята-Праабражэнскі храм — шэдэўр полацкай 

школы дойлідства, адзін з самых старажытных у Беларусі. 
Паводле падання, і сама Еўфрасіння жыла ў ім, у малень-
кай келлі, справа ад хораў.

У Полацку па яе заказе майстрам Лазарам Богшам быў 
зроблены знакаміты Крыж (1161 г.) Сёння ён лічыцца ад-

ной з галоўных святыняў беларускага народа, унікаль-
ным помнікам старажытнабеларускай культуры ХII 
стагоддзя. Але ў 1941 годзе святыня была страчана. А 

праз 56 гадоў адбылося ўрачыстае вяртанне ў храм 
адноўленага вобраза Крыжа, выкананага 
сучасным майстрам Мікалаем Кузьмічом. У 
гэтай жа невялікай царкве захаваныя і ад-
ноўленыя ўнікальныя фрэскі ХII стагоддзя. 

Упэўнены, што іх бачыў і Францыск Скарына, 
і Сімяон Полацкі — вялікі беларускі асветнік, манах, 

грамадскі і царкоўны дзеяч, багаслоў, педагог і вы-
хавальнік, паэт і пісьменнік.

Сённяшні Полацк — ціхі, утульны і 
нейкі вельмі дамашні горад. У гістарыч-
ных будынках кадэцкага корпуса — уні-

версітэт. У Сафійскім саборы — знакамі-
тая канцэртная зала, у якой гучыць арган. Будынак 

былой Брацкай школы Полацкага Багаяўленскага 
манастыра заняў музей кнігадрукавання.

“Ой, не трэба нас фатаграфаваць, знайшлі пры-
гажунь, лепш паспрабуйце нашы полацкія дранікі. 
Смачныя — пальчыкі абліжаш! — прапаноўваюць 
сімпатычныя афіцыянткі на бульвары. — Мы любім 
Полацк, прыязджайце яшчэ!”

Вольга карнеева

 г  асціннае запрашэнне
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Мінск

Паставыпаставы — 
за 45 кіламетраў 
ад парыжа 

 п  рыВабныя маршруты

пагуляць па англійскім 
парку тызенгаўзаў

У летапісах Паставы ўпершыню 
згадваюцца ў 1409 годзе. Тады гэта 
была радавая, адна са шматлікіх  крэ-
пасцяў Вялікага Княства Літоўскага. У 
1770-1780 гадах роля горада мяняецца: 
гродзенскі стараста Антоній Тызен-
гаўз заснаваў у Паставах суконную, 
палатняную, зброевую, панчошную і 
карэтную мануфактуры. 

Цэнтральная плошча дзякуючы 
італьянскаму архітэктару стала ў 

нашых краях першым каменным ар-
хітэктурным ансамблем, выкананым у 
адным стылі. 

Да нашых дзён захавалася радавое 
гняздо Тызенгаўзаў. Гэта палац, пабу-
даваны па ўсіх канонах класіцызму. 
П-падобная планіроўка, стрыманасць 
у дэкоры, строгасць і прастата форм 
бачныя нават пры шматлікіх сучасных 
пераробках сядзібы. Як і пры Тызенгаў-
зе, тэрыторыю палаца ўпрыгожваюць 
скульптуры з белага мармуру работы 
італьянскіх майстроў. Захаваўся ста-
ражытны парк са штучнымі сажалка-

мі і алеямі з векавых ліп. Некалі яго 
разбівалі па ўсіх законах еўрапейскага 
паркавага мастацтва. 

Сёння, калі гуляеш па ціхіх, амаль 
вясковых вулачках, цяжка паверыць, 
што некалі Паставы былі навуковым і 
культурным цэнтрам Віленскага краю. 
Са сваімі школамі, тэатрам, карціннай 
галерэяй з палотнамі і гравюрамі Ле-
анарда да Вінчы, Рэмбранта, Рубенса, 
Брэйгеля і Дзюрэра. А яшчэ Канстан-
цін Тызенгаўз стварыў арніталагічны 
музей, у якім было тры тысячы чучал 
дзіўных птушак. Але ўявіць — можна! 

адметная акалічнасць: цэнтральная плошча гэтага  
невялікага гарадка, што на захадзе віцебшчыны, яшчэ 
ў канцы XVIII стагоддзя была забудавана па праекту 
італьянскага архітэктара Джузэпэ Сако 

Б
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Парыж
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стаць еўрапейскім 
млынаром

Пажары, час і стыхійныя бедствы 
да мясцовага млына былі бязлітасныя. 
Пасля страты “млын” адбудоўвалі 
на тым жа месцы. Апошні раз — два 
стагоддзі назад. Каменны млын быў 
абсталяваны па апошнім слове тэхнікі 
таго часу. Цяпер гэта ўжо помнік пра-
мысловай архітэктуры і месца дысла-
кацыі дома рамёстваў “Стары млын”. 

Тут можна навучыцца абпальваць 
гаршкі і плесці лапці ці паглядзець, як 
гэта робяць профі. А таксама ў “Млы-
не” прадаюць сувеніры з мясцовым 
каларытам. 

Калі сядзіба Тызенгаўзаў — гэта 
класіцызм, то цэнтральная плошча 
Пастаў парадуе чыстым віленскім 
барока з мудрагелістымі франтонамі 
дахаў, вежкамі і мансардамі.

 папрасіць заступніцтва 
ў святых

43-метровы шпіль, які ўвенчвае 
мясцовы касцёл з чырвонай цэглы, 
відаць з кожнага кутка горада. Кас-
цёл у стылі неаготыкі пабудаваны ў  
1904 годзе па праекце архітэктара Гой-
беля і названы ў гонар святога Анто-
нія Падуанскага — францысканскага 
прапаведніка-цудатворца, апекуна 
бедных і вандроўнікаў. Яркія вітражы, 
мудрагелістыя люстры ды ўнікальныя 
роспісы прыцягваюць сюды не толькі 
гараджан-вернікаў, але і шматлікіх 

турыстаў: тут добра думаецца пра вя-
лікае і вечнае. 

Як і ў любым іншым беларускім 
горадзе, у пару да каталіцкага храма на 
цэнтральнай плошчы стаіць правас-
лаўны. Беласнежны Свята-Мікалаеўскі 
сабор у неарускім стылі з традыцый-
нымі купаламі-цыбулінкамі з’явіўся 
на беразе ракі Мядзелкі ў 1894 годзе. 
Святому Мікалаю моляцца аб цудзе. А 
хіба добрая паездка па такіх месцах, як 
Паставы, не цуд?! 

падзівіцца на 
мясцовы парыж

За 45 кіламетраў ад Пастаў стаіць 
Парыж. Свой, родны, беларускі. Ад-
куль такая назва ў вёскі? Па адной з 
версій, Напалеон, праязджаючы па-
блізу тутэйшых месцаў у 1812 годзе, 
выклікнуў: “Тут прыгожа, як у парках 
Парыжа!” Але праўда, хутчэй за ўсё, 
больш празаічная. Гавораць, так наз-
ваў вёску яе ўладальнік, мясцовы па-
мешчык — з панскай прыхамаці. Але 
слова з песні не выкінеш. Парыжане 
паходжаннем ганарацца, нядаўна тут 
з’явілася і свая Эйфелева вежа. Вядо-
ма, макет “жалезнай дамы” значна ні-
жэйшы, чым арыгінал. Але і беларускі 
Парыж мае іншыя маштабы. 

З Пастаў трэба абавязкова з’ездзіць 
у вёску Мосар. Некалі ў касцёле Свя-
той Ганны служыў ксёндз Юозас Буль-
ка. Яго малітвамі і стараннем вёска 
стала… непітушчай. Ксёндз увасобіў 
у жыццё літаратурнае “прыгажосць 

выратуе свет”. Разам з вернікамі ён пе-
ратварыў тэрыторыю вакол касцёла ў 
сапраўдны беларускі Версаль з ружоў-
нікам, альпійскімі горкамі, роўнымі 
алеямі з экзатычнымі дрэвамі і кустамі. 
Рукатворныя сажалкі і ажурныя маст-
кі таксама адсылаюць да французкага 
паркавага мастацтва. Перад храмам 
— дакладная копія скульптуры Міке-
ланджэла “Аплакванне Хрыста”, ад яе 
цягнецца сцяжынка да самага высока-
га ў Беларусі крыжа. Жывапісная алея 
вядзе падарожніка да лекавых кры-
ніц. Гэты садова-паркавы ансамбль і 
цвярозы лад жыцця праславілі вёску 
Мосар на ўсю Беларусь. 

даведацца, што 
такое цымбалы

У наваколлях Пастаў ёсць вёска 
Груздава. Яе жыхары на працягу не-
калькіх стагоддзяў рабілі цымбалы. 
Хоць гэты інструмент ведаюць у многіх 
усходнееўрапейскіх краінах, а падоб-
ныя ёсць у Індыі і Кітаі, усё ж цымбалы 
— гэта наша беларускае ўсё. А ў Груздава 
ўмеюць рабіць не простыя цымбалы, а 
дыятанічныя. Іграць на іх можна толькі 
ў адной танальнасці — фа мажор. 

Пачуць, як яны гучаць, можна дзя-
куючы мясцоваму фальклорнаму ан-
самблю “Паазер’е”. Ён — ганаровы госць 
традыцыйнага Міжнароднага летняга 
фестывалю “Звіняць цымбалы і гармо-
нік”. Дзеля яго многія аматары музыкі 
штогод прыязджаюць у Паставы. 

Крысціна Хілько

 п  рыВабныя маршруты
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 а  маль дэтэктыўная гісторыя

“дэздэмона” 
ў скрынцы  
з дзвярнога 
вушака 

Праз трыццаць гадоў агенты ФБР знайшлі выкрадзенае палатно Шагала

аграбленне   
па-манхэтэнску

— Хэлоу. У мяне для вас выдатная 
прапанова, — пачуў у трубцы незнаё-
мы голас уладальнік вашынгтонскай 
галерэі мастацтваў. — Такога Шагала 
вы яшчэ не бачылі. 

Голас не хлусіў. Палатно знакаміта-
га мастака “Атэла і Дэздэмона” нікому 
не траплялася на вочы ўжо трыццаць 
гадоў. Яго выкралі. Але калекцыянер 
добра ведаў сумную гісторыю карціны 
і тут жа набраў нумар ФБР... 

— Работа беларускага жывапісца 
на сюжэт Шэкспіра бясследна знікла ў 
1988 годзе пасля аграблення нью-ёрк-
скай кватэры ювеліра Эрнэста Хелера 
і яго жонкі Роўз, — расказаў супрацоў-
нік Бюро Тым Карпентэр. 

Пара была заядлымі калекцы-
янерамі, і багатыя апартаменты на 
Манхэтэне больш нагадвалі музей: на 
сценах Пікасо, Рэнуар, Хопер, побач 
скульптуры і вытанчаная мэбля... Усё 
гэта было перавернута ўверх дном, 
калі сямейства вярнулася з адпачын-
ку. Зніклі ювелірныя вырабы, дываны, 
сталовае срэбра і трынаццаць самых 
каштоўных палотнаў. У тым ліку і Ша-
гал. Агульная вартасць выкрадзенага 
прыкладна 1,3 мільёна долараў. 

— Следчыя прыйшлі да высновы, 
што, паколькі сігналізацыя ў кватэры 
не спрацавала, крадзеж здзейсніў той, 
хто працаваў у будынку і меў доступ 
да сістэмы бяспекі, — дапоўніў Кар-
пентэр. — Хутчэй за ўсё, гэта адзін з 
ахоўнікаў. На працу ён больш не прый-
шоў. Дзейнічаў па заказе. Палатно 
перадаў пасрэдніку, а той павінен быў 
прадаць яго заказчыку. Але здзелка 
сарвалася. Наступныя спробы былі 
зроблены праз пасрэдніка ў 2011 і 2017 
гадах. Трыццаць гадоў дарагая карціна 
праляжала на гарышчы ў Мэрылэндзе 
ў самаробнай скрынцы, сабранай з 
дзвярнога вушака і фанеры. На вечку 
надпіс: “Рознае. Школьныя работы”. 

сентыментальная 
каштоўнасць

 Цікава, што ў справаздачах паліцыі 
Шагала назвалі “беларускім мастаком”, 
хоць твор адносіцца ўжо да парыж-
скага перыяду. “Атэла і Дэздэмону” ён 
напісаў у 1911 годзе. 

Хелеры валодалі карцінай больш 
як паўстагоддзя. Палатно ў 1913 
годзе набыў у самога Шагала бацька 
тады яшчэ васьмігадовага Эрнэс-
та Хелера Сэмуэль, аддаўшы за яе 
пяцьдзясят долараў. У 1974-м аўк-
цыяністы Sotheby’s ацанілі палатно 
ў 50-65 тысяч долараў, але Эрнэст не 
захацеў прадаваць твор мастацтва, 

яго карціны 
падпісвалі 
левітанам 
Чаму ж карціны Марка Шагала 
дагэтуль усплываюць па ўсім свеце? 
Паводле слоў Ірыны Воранавай, 
справа ў пастаянных падарожжах 
мастака: 

— У 1911 годзе Марку Шагалу 
давялося пакінуць Парыж — ад-

правіцца ў Расію. Свае работы аддаў 
на захоўванне таварышам. Адлучка 
з-за Першай сусветнай вайны і рэ-
валюцыі зацягнулася на некалькі 
гадоў. Вучні ўжо не чакалі Шагала 
жывым. Майстэрні сталі паволі раз-
біраць па частках: выкарыстоўвалі 
яго палотны для сваіх работ і пісалі 
паверх. Колькі карцін так распаўз-
лося, сказаць складана. У 1914 годзе 
ў Берліне прайшла першая вялікая 
персанальная выстава Шагала, па-
лотны напаткала сумная доля — яны 
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заявіўшы, што гэта для яго “сенты-
ментальная каштоўнасць”. 

Мастацтвазнаўцы на 99 працэнтаў 
упэўнены: карціна — арыгінал. На верх-
нім баку подпіс Chagall. Ззаду паметкі 
— 1967 год, Кунстхаўз, Цюрых. Месца, 
дзе выстаўлялася карціна. Праверка 
твораў віцебскага генія — адна з самых 
строгіх. Для абароны правоў у Парыжы 
нават стварылі Шагалаўскі камітэт. 

— Пры ацэнцы работ у іх ёсць 
важны пункт. Калі карціна, прадстаў-

леная на экспертызу, фальшывая, 
патрабуюць публічнага знішчэння, — 
расказвае дырэктар музея Марка Ша-
гала ў Віцебску Ірына Воранава. — Але 
“Атэла і Дэздэмоне” такі лёс наўрад ці 
пагражае. У карціны добры правенанс 
(гісторыя стварэння і ўладання прадме-
там мастацтва. — Рэд.) Прачытваюцца 
і матывы любімых сюжэтаў мастака: 
Дэздэмона, якая ляжыць у пасцелі, 
падобная да парадзіхі з шагалаўскага 
палатна “Нараджэнне”. 

лёс вырашаць 
спадчыннікі 

Судзіць за крадзеж ні злодзея, ні па-
срэдніка не будуць. Тэрміны даўнасці 
мінулі. Уладальнікі палатна даўно па-
мерлі, таму яго перададуць чацвярым 
спадчыннікам: унукам — Бэле, Мерэд 
і Піту Меерам, а таксама пазашлюб-
наму сыну Дэвіду Макнілу. Яны ўжо 
аб’явілі, што ў хуткім часе выставяць 
карціну на аўкцыён. 

Частка выручаных грошай пойдзе 
страхавой кампаніі, якая трыццаць 
гадоў назад пералічыла Хелерам сто 
тысяч долараў за страчанага Шагала. 
Астатняе збіраюцца аддаць на дабра-
 чыннасць — калоніі мастакоў, засна-
ванай у 1907 годзе, Калумбійскаму 
ўніверсітэту і медыцынскаму цэнтру 
ў Нью-Ёрку. 

Аднак спецыялісты лічаць, што 
“Атэла і Дэздэмона” не паставяць рэ-
кордаў. За страчанае і зноў здабытае 
палатно наўрад ці ўдасца выручыць 
больш за мільён долараў.

Юлія канавалава

Марк Шагал — адзіны ў 
свеце мастак, чыімі вітража-
мі ўпрыгожаны саборы прак-
тычна ўсіх канфесій па ўсім 
свеце: сінагогі, лютэранскія 
храмы, каталіцкія касцёлы. 

Па заказе Шарля дэ Голя 
м а с т а к  а ф о р м і ў  п л а ф о н 
Grand Opéra ў Парыжы. Праз 
два гады напісаў два пано 
д ля Metropolitan Opera ў 
Нью-Ёрку. 

у ліпені 1973 года ў Ніцы 
адкрыўся музей — “Біблей-
скае пасланне Марка Шага-
ла”, крыху пазней ён атрымаў 
статус нацыянальнага. 

у дрэнным настроі ён ма-
ляваў толькі біблейскія сцэ-
ны або кветкі. кветкі прада-
валіся лепш, гэта засмучала 
мастака.









цікаВыя факты

fb
i.g
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таксама зніклі. Акрамя таго, у сваёй 
кнізе “Маё жыццё” ён сам успамінае, 
што часцяком насіў у магазін свае 
работы, а прадавец ставіў подпіс 
“Левітан” і прадаваў. 

— Улічваючы абставіны, час ад 
часу і сёння нешта можа ўсплываць, 
— гаворыць Ірына. 

Частку страчаных карцін сам ма-
стак пазней аднаўляў па памяці. Таму 
некаторыя работы сёння сустракаюц-
ца ў двух варыянтах. Напрыклад, зна-
камітае палатно Шагала “Над горадам”. 

На ім Шагал разам са сваёй каханай 
Бэлай лунае над Віцебскам. Адна 
з карцін (тая, што большая) зна-
ходзіцца ў Траццякоўскай галерэі, 
другая — у Еўропе. 

К а р ц і н ы  м а й с т р а  м о ж н а 
знайсці ў розных кутках планеты. 
Галоўны і найбагацейшы музей 
— “Біблейскае пасланне Марка 
Шагала” ў Ніцы. У Беларусі цяпер 
тры работы. У Віцебску, на радзіме 
мастака, захоўваюцца ўнікальныя 
графічныя лісты.
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 М
яркуйце самі. У 
2012 годзе вы-
ходзіць аўтар-
ская анталогія 
кітайскай паэзіі 
“Пад крыламі 
Дракона:  Сто 
паэтаў  Кітая”. 

Перакладчык — лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі Рэспублікі Беларусь Мікола 
Мятліцкі. У студзені 2013 года гэтая 
праца будзе адзначана Спецыяльнай 
прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь. Напрыканцы 2014 года Выдавецкі 
дом “Звязда” пачынае выдаваць серыю 
“Светлыя знакі: паэты Кітая”. Адна за 
другой выходзяць адразу чатыры кнігі 
— Ван Вэя, Ду Фу, Лі Бо, Ай Ціна. Яны 
і былі прэзентаваны на XXII Мінскім 
міжнародным кніжным кірмашы-
выстаўцы, дзе Кітай са сваёй экспазі-
цыяй з’яўляўся Краінай — Ганаровым 
госцем. Сёння фарміруецца каманда 
перакладчыкаў, якія пераствараюць 
з арыгінала альбо рыхтуюць падрад-
коўнікі для вядомых беларускіх паэтаў 
Навума Гальпяровіча, Алеся Бадака, 
Леаніда Дранько-Майсюка. Найперш 
перакладаюць непасрэдна з кітайскай 

мовы Дар’я Нечыпарук, Алена Рама-
ноўская. У перакладчыцкую справу 
ўключаецца літаратурная моладзь 
— Юлія Алейчанка, Валерыя Радунь, 
Таццяна Сівец, Рагнед Малахоўскі, 
Алесь Емяльянаў-Шыловіч. Адна за 
другой выходзяць кнігі Лі Цінчжаа, 
Мэн Хаожаня, Ван Гочжэня, Сюй 
Чжымо, Вэнь Ідо. 

І вось новы праект: у выдавецтве 
“Мастацкая літаратура” пабачыла свет 
анталогія “Пялёсткі лотаса і хрызан-
тэмы: Сто паэтаў Кітая XX стагоддзя”. 
Перакладчыкам велізарнага з пункту 
гледжання імёнаў мастацкага абсягу 
выступае адзін Мікола Мятліцкі. Пад 
адной вокладкай — вершы паэтаў ад 
Хуана Цзуньсяня да Шу Цая. Першы 
са згаданых паэтаў нарадзіўся ў 1848 
годзе і працаваў у літаратуры да самай 
сваёй смерці ў 1905 годзе. Самы мала-
ды з “сотні”, якая малявала паэтычны 
партрэт эпохі і Кітая ў дваццатым ста-
годдзі, — Інь Лічуань, які нарадзіўся 
ў 1973 годзе. Праўда, што датычыць і 
гэтага аўтара, і яшчэ некалькіх паэтаў, 
Мікола Мятліцкі выбраў для пер-
акладу іх вершы, напісаныя ў пачатку 
ўжо XXI стагоддзя. Мне здаецца, што 

тым самым перакладчык падае сігнал 
і выдавецтву, і самому сабе: маўляў, 
наперадзе — новая праца, якая будзе 
паэтычным словам асвятляць ужо 
новае стагоддзе кітайскага жыццяпісу. 
Але не будзем загадваць.

Гартаючы старонкі анталогіі, заў-
важаеш, што ў ёй прадстаўлена нямала 
твораў, якія так ці іначай звязаны з Ра-
сіяй, Савецкім Саюзам, што відавочна 
нагадвае пра традыцыйна добрыя ўяў-
ленні кітайцаў пра суседзяў: “Мора ва 
Уладзівастоку”, “У Маскве” (Ін Сюжэнь), 
“Вестка пра перамогу пад Сталінгра-
дам” (Юань Шуйпо), “Праязджаю паўз 
Байкал”, “Сібір”, “Ля помніка Пушкіну” 
(Янь Чэнь), “Сустрэча з Маякоўскім” 
(Гэ Бічжоу), “Ля ціхага возера Разліў”, 
“Юрыю Гагарыну” (Лі Ін), “Навеяна 
чэрвеньскай ураганнай ноччу ў Маскве” 
(Інь Юнь)… Ці даязджалі гэтыя паэты 
да Беларусі? Што яны ведаюць пра 
нашу краіну, яе гісторыю і сучаснасць?.. 
Гэтыя пытанні пакуль што, відаць, ры-
тарычнымі. Хаця з аўтараў анталогіі да-
кладна быў у Беларусі ў 1936 на пленуме 
Саюза Савецкіх пісьменнікаў у Мінску 
кітайскі паэт Сяа Сань. Пра гэта заста-
ліся сведчанні на старонках тагачасных 

кіТай: 
паэтычны партрэт 
краіны і народа
Такую ўвагу беларускіх перакладчыкаў да кітайскай паэзіі 
на пачатку XXI стагоддзя можна лічыць сапраўднай з’явай, 
якая сведчыць пра нараджэнне новага ўзроўню беларуска-
кітайскіх літаратурных сувязяў
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нумароў газет “Звязда”, “Рабо-
чий” (сённяшняя “СБ. Беларусь 
сегодня”), “Літаратура і мастац-
тва”. Можа быць, калі з’явіцца 
на свет беларуская паэтычная 
анталогія паэтаў Кітая XXI 
стагоддзя, то ўжо ў ёй дакладна 
з’явяцца творы і пра Беларусь, 
нашы сакральныя мясціны,  
нашы беларускія з’явы? Чаму б і 
не?! Прыязджаюць жа кітайскія 
пісьменнікі і на міжнародны 
сімпозіум “Пісьменнік і час”, 
пачынаючы з 2015 года. На-
ведваюць кітайскія дзеячы мастацтва, 
каліграфы і нашы літаратурныя музеі 
— Янкі Купалы і Якуба Коласа. Ды і 
з беларускімі літаратарамі ў апошнія 
гады адбыліся сустрэчы ў Пекіне ды 
іншых гарадах Паднябеснай. Ужо ў XXI 
стагоддзі гасцявалі ў Кітаі беларускія 
паэты, празаікі, перакладчыкі — Навум 
Гальпяровіч, Міхась Шыманскі, Міхась 
Шэлехаў, Валерый Казакоў, Алесь Ка-
жадуб, Дар’я Нечыпарук, Алена Рама-
ноўская, Аляксей Чарота…

Асобную атмасферу прачытанню 
кітайскай паэзіі па-беларуску надае 
афармленне кнігі, дзясяткі ілюстрацый, 
якімі аздоблена анталогія “Пялёсткі 
лотаса і хрызантэмы”. Мастаком кнігі 
з’яўляецца беларускі кніжны графік 
азербайджанскага паходжання Каміль 
Камал. Нават часам падаецца, што 
перад намі — мастацкі альбом, у якім 
прачытваюцца сюжэты, з’явы кітай-
скай паэзіі. І калі хтосьці наважыцца 

з р а б і ц ь 
п р э з е н т а -
ц ы ю  а н т а -
логіі, то гэта 
трэба было б 
спалучыць з 
выстаўкай арыгіналаў мастацкіх работ 
Каміля Камала, які, відавочна, праца-
ваў з захапленнем і любоўю ў стаўленні 
да Кітая і кітайскага мастацкага слова. 

Нельга не заўважыць, што Мікола 
Мятліцкі, выбіраючы, чые вершы пе-
 ракладаць, праявіў абазнанасць, дас-
ведчанасць у гісторыі культуры Кітая, 
гісторыі Кітая ўвогуле. Вершаваныя 
падборкі — гэта яшчэ і няпростыя і 
багатыя на падзеі лёсы кітайскіх ма-
стакоў слова. Як, напрыклад, — у вы-
падку з Маа Цзэдунам альбо Ай Цінам. 
Першы са згаданых паэтаў прывёў Кі-
тай да камуністычных пераўтварэнняў 
і быў фактычным лідарам дзяржавы 
амаль дваццаць сем гадоў. Ай Цін, 

п р а ж ы ў ш ы 
немалое жыц-
цё, прайшоў 
праз арышты і 
турмы Гамінь-
дана, а пасля 
— праз высыл-
ку за крытыку 
п а д а ў л е н н я 
свабоды слова 
ўжо пры ўла-

дзе Маа Цзэдуна. Не друкаваўся каля 
дваццаці гадоў да поўнай рэабілітацыі 
ў 1978 годзе. А ў 1985 быў адзначаны 
нават літаратурнай прэміяй прэзідэн-
та Францыі Франсуа Мітэрана. 

Паэзія — гэта люстэрка грамадскіх, 
сацыяльных падзеяй, гэта адбітак лёсу 
народа. Не выпадкова і прадмова да 
кнігі “Пялёсткі лотаса і хрызантэмы: 
Сто паэтаў Кітая XX стагоддзя” носіць 
наступную назву — “Кітай: паэтычны 
партрэт развіцця краіны і народнага 
лёсу”. Будзем спадзявацца, што кнігу 
адкрыюць не толькі прыхільнікі па-
этычнага слова, але і ўсе, каму цікавы 
Кітай і яго лёс у XX стагоддзі. 

Алесь карлюкевіч

У выдавецтве 
“Мастацкая 
літаратура” пабачыла 
свет анталогія 
“Пялёсткі лотаса і 
хрызантэмы: 
Сто паэтаў Кітая 
XX стагоддзя”... 
Пад адной вокладкай — 
вершы паэтаў ад Хуана 
Цзуньсяня да Шу Цая
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удзячныя за ўсё, 
альбО ўРОкі баРыса 
ГеРлаВана 

 п  рафесія і лёс

Як вядома, гісторыя не ведае ўмоўнага ладу. і ўсё ж, калі б 
можна было павярнуць час назад, сённяшнія дыпломнікі 
выпускнога курса Барыса герлавана, народнага мастака 
Беларусі, зноў бы паступалі ў акадэмію мастацтваў 
на мастацкі факультэт кафедры манументальна-
дэкаратыўнага мастацтва па спецыяльнасці “тэатральна-
дэкарацыйны жывапіс”: вучыцца ў яго майстэрству 
сцэнаграфіі.    

 П
ра гэта яны мне і 
сказалі,  кожны ў 
асабістай гутарцы, 
напярэдадні аба-
роны сваіх дыпло-
маў. Але спачатку 
з задавальненнем 
п р а д с т а ў л ю  м э -

тра, якога інфармацыйнае агенцтва  
БелТА ахрысціла ў дні яго 80-гадо-
вага юбілею не інакш як алхімікам 
сцэны. 

“Вы ўнеслі важкі ўклад у захаванне, 
развіццё і папулярызацыю лепшых тра-
дыцый айчыннай культуры. Дзякуючы 
Вашаму таленту людзі розных пакален-
няў у Беларусі і за яе межамі адкрываюць 
для сябе каштоўнасць і значнасць тэат-
ральнага мастацтва”, — так было сказа-
на ў віншаванні Прэзідэнта Аляксандра 
Лукашэнкі ў адрас юбіляра.

Так, ён сапраўды такі, адзіны і 
непаўторны карыфей беларускага 
тэатра, бліскучы тэатральны мастак, 
які больш за паўстагоддзя ўзбагачае 
сцэнічнае мастацтва Беларусі. Барыс 
Герлаван — лаўрэат Дзяржаўных прэ-
мій СССР і Беларусі, таксама ўладаль-
нік тэатральнай прэміі імя Еўсцігнея 
Міровіча. Ён і лаўрэат спецыяльнай 
прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь, якая прысуджана майстру за 
ўклад у выхаванне творчай моладзі. 
Не абышоў у свой час яго ўвагай і 
Саюз тэатральных дзеячаў Беларусі, 
удастоіўшы гонару стаць уладальні-
кам вышэйшага прыза СТД — “Хру-
стальнай Паўлінкі”.

За вялікі асабісты ўклад у развіццё 
тэатральнага мастацтва Барыс Герла-
ван таксама ўзнагароджаны медалём і 
ордэнам Францыска Скарыны. 

Спектаклі ў сцэнаграфіі Барыса 
Герлавана сталі легендай Нацыя-
нальнага акадэмічнага тэатра імя 
Янкі Купалы, дзе з 1976 года ён — 
нязменны галоўны мастак. Больш за 
100 спектакляў паставіў ён на сцэне 
гэтага тэатра, афармляў спектаклі і ў 
іншых гарадах Беларусі, а таксама за 
яе межамі — у Расіі, Польшчы, Сла-
веніі ды Ірландыі. Сярод яго лепшых 
і найбольш яркіх работ — спектаклі 
“Мешчанін у дваранстве” Малье-
ра, “Апошні шанц” Васіля Быкава, 
“Мудрамер” Мікалая Матукоўскага і 
многія іншыя

Барыс Герлав ан працав аў с а 
многімі таленавітымі рэжысёрамі, 
у тым ліку з Барысам Эрыным, Ге-
оргіем Шчарбаковым, Уладзімірам 
Маланкіным, але большая і лепшая 
частка яго пастановак ажыццёўлена 
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 чыць, што мне трэба, а што не, калі я 
магу лётаць, фантазіраваць і не думаць 
пра тое, што мне не хапае грошай на 
мае паветраныя замкі і незвычайныя 
караблі. Такі стан, верагодна, можна 
параўнаць са станам прадчування ка-
хання”, — гаварыў пра творчы працэс 
Барыс Герлаван у інтэрв’ю гэтаму ін-
фармацыйнаму агенцтву.

У Акадэміі мастацтваў Беларусі ён 
выкладае каля трыццаці гадоў. І вось 
зноў чарговы выпуск. Дыплом у Бары-
са Федасеевіча абараняюць чацвёра. 

 З імі я і пагутарыла, задаўшы ім 
некалькі пытанняў пра вучобу ў Ака-
дэміі, пра першы досвед пастановак 
у тэатры, пра тонкасці прафесіі сцэ-
нографа і, зразумела, спытала пра іх 
адносіны да педагога Барыса Герла-
вана… І вось што яны 
расказалі.

Мае вучні —  
гэта і маё 
напружанае 
жыццё, мая 
маладосць, 
творчасць і 
гонар. 
Жадаю 
ім усім 
поспеху

 п  рафесія і лёс

ў творчай садружнасці з Валерыем 
Раеўскім. Як паведамляла БелТА 
(http://www.belta.by), своеасаблівую 
дэкаратыўную беларускую сюіт у 
склалі аформленыя ім спектаклі 
“Раскіданае гняздо” Янкі Купалы, 
“Плач перапёлкі” Івана Чыгрынава, 
“Парог” Аляксея Дударава. З іменем 
Барыса Герлавана звязаны лепшыя 
дасягненні Купалаўскага тэатра апо-
шніх дзесяцігоддзяў: “Ромул Вялікі” 
Фрыдрыха Дзюрэнмата, “Чычыкаў” 
паводле па эмы Міка лая Гога ля, 
“Страчаны рай” Андрэя Курэйчыка. 
Безумоўным поспехам Барыса Герла-
вана сталі спектаклі “Князь Вітаўт” 
і “Чорная панна Нясвіжа” Аляксея 
Дударава — святочнае падарожжа ў 
наша легендарнае мінулае. 

 “Мне заўсёды вельмі цікавы пошук, 
той стан, калі я яшчэ не магу вызна- стар.   42
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лідзія малашанка:
…Тэатр — гэта такі свет, у якім 

альбо гарыш, альбо не. Калі не гарэць, 
то і ісці туды не трэба. Часам мне па-
даецца, што любоў да тэатра ў мяне ў 
генах. Ні разу за шэсць гадоў вучобы 
не пашкадавала, што прыйшла ў Ака-
дэмію, хоць мне падаецца, што ўсе 
шэсць гадоў мы ўсёй групай, рыхтую-
чы кампазіцыі, і рыдалі, і не спалі… І 
была мара — не рыдаць, выспацца…

…Паступіла з ходу, першым нума-
рам — на бюджэт. Гэта было невера-
годнае шчасце. Знаходзілася ў стане 
эйфарыі. Але, вядома ж, калі пачаліся 
заняткі, стала нечакана цяжка. Узні-
кала столькі пытанняў, пра якія нават 
ніхто з нас не здагадваўся. 

…Выбар прафесіі мастака-сцэно-
графа быў абсалютна ўсвядомленым. 
З дзяцінства нядрэнна малявала, таму 
і вучылася ў Мінскай дзяржаўнай 
гімназіі-каледжы мастацтваў. Было 
ў маім школьным жыцці і акцёрства 
з батлейкай, лялькамі. Але неяк хут-
ка я зразумела, што актрыса з мяне 
— нікуды не вартая. І ў падлеткавым 
узросце задалася кардынальным 
пытаннем: як усё жыццё маляваць 
і ў той жа час быць у тэатры. Адказ 
прыйшоў хутка. Тым больш я бачыла 
і спектаклі, якія афармляў Барыс Фе-
дасеевіч.

…С амым яркім па з і ты ў ным 
уражаннем за гады вучобы было 
сутыкненне з практыкай. Першай 
маёй пастаноўкай у тэатры імя Янкі 

стар.  41
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Купалы на Малой сцэне была п’еса 
“Антыгона”, якую ставіў рэжысёр 
Мікалай Капульцэвіч, вучань Міка-
лая Пінігіна. Я ўжо вучылася на 3-м 
курсе, падавалася, што паднабралася 
досведу. Але рэальнае жыццё, у якім 
з’явілася работа з акцёрамі, з вытвор-
чымі цэхамі, вельмі адрознівалася ад 
маіх уяўленняў пра тое, як гэта павін-
на быць. Адна справа — макет спекта-
кля з яго малюсенькімі ў параўнанні 
са сцэнай маштабамі, другая — уваса-
бленне дэкарацый. Не ўсё ішло глад-
ка, даводзілася асвойваць тыя навыкі, 
якія існавалі ў маёй галаве ў тэорыі. І 
паказаць, калі ты ішоў у цэх, меў зно-
сіны з прафесіяналамі сваёй справы, 
што ты чагосьці не ведаеш, мне не 
хацелася. Таму даводзілася хутка ары-
ентавацца. Гэта было нешта накшталт 
псіхалагічнай эквілібрыстыкі. Але 
я не засмучалася, таму што працэс, 
калі маленькі макецік ператвараецца 
ў спектакль, падобны да чараўніцтва. 
І мяне здорава натхняла тое, што да-
лей будзе лягчэй: я ж буду ведаць, як 
мець зносіны з цэхамі і што і як ад іх 
патрабаваць. 

…Гэтаму ўменню вучылася ў Гер-
лавана. Без ілжывай сціпласці скажу: 
цяпер я нікога не баюся. І не траплю 
ў прафесійную сітуацыю, выхаду з 
якой не ўбачу. Мы прайшлі добрую, 
не пабаюся гэтага слова, дрэсуру ў 
нашага педагога. Ён таксама навучыў і 
мяне раздзяляць чалавечыя адносіны 
і працу, гаварыў, што яны не павінны 
ўплываць на працэс стварэння спек-
такля. Галоўная ваша мэта, паўтараў 
не раз Барыс Федасеевіч, спектакль. 
Ён навучыў нецярпімасці да вядомага 
выразу — “будзе добра і так”. Таму што 
прафесіяналізм ідзе поплеч з якасцю. 
І нават шво ў касцюме ў краўчыхі па-
вінна быць са знакам якасці. Я цяпер 
ведаю: калі заўважу крывізну строчкі, 
запатрабую ад краўчыхі перарабіць 
гэтае шво. Быў у мяне карысны досвед 
у Карагандзе мінулым летам, у тэатры 
музычнай камедыі, дзе я трапляла ў 
канфузныя сітуацыі. Мне давялося, не 
саромеючыся маладосці, тлумачыць 
сваю пазіцыю ў бухгалтэрыі, чаму я 
як мастак патрабую такіх расходаў на 
касцюмы і не згаджаюся на меншыя. 
Хочаце дрэнны спектакль, гаварыла я, 
калі ласка, воля ваша… Таксама я за-
патрабавала ад адной з работніц, якая 
не хацела прышываць гузікі, стаўшы 
ў позу, маўляў, ручная праца, каб яна 

ўсё ж яе выканала. І яна гэта зрабіла. 
А яшчэ Герлаван арыентаваў нас і на 
тое, каб мы, калі чаму-небудзь тут на-
вучыліся, ні на імгненне не ўсумніліся 
ў сваёй праўдзе і, умеючы даказваць 
сваё меркаванне, не давалі нікому 
магчымасці ў тым сумнявацца. Аль-
бо, скажам, сталяр, убачыўшы твой 
чарцёж, прапануе лепшы варыянт, ты 
абавязаны з ім пагадзіцца. А гэта ўжо 

работа ў камандзе, усе члены якой на-
цэлены на якасць спектакля. 

…Яркім мома нт ам с т уд энц-
кіх гадоў была таксама паездка ў  
2015 годзе ў Прагу на квадрыенале. 
Гэты міжнародны конкурсны паказ 
сцэнаграфіі і тэатральнай архітэктуры 
— самы буйны і прэстыжны ў свеце. І 
ўнікальная магчымасць сустрэчы тэ-
атральных культур і мастакоў з усяго 
свету, абмену досведам, адкрыцця для 
сябе новых тэатральных тэндэнцый і 
тэхнічных магчымасцяў. Я дагэтуль 
сябрую і перапісваюся са студэнтамі з 
Брытаніі, Бразіліі, Чылі, Новай Зелан-
дыі, Мексікі і Ганконга. Мы, студэнты 
Герлавана, выглядалі годна: наша ака-
дэмічная школа — школа добрая. Але 
вось чаго ёй, па-мойму, не хапае, дык 
гэта большых магчымасцяў падчас 
вучобы для работы нам, сцэнографам, 

Падарожжы 
мастакоў 
узбагачаюць. 
ісландыя,  
2017
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у пары са студэнтамі — будучымі 
рэжысёрамі. Калі б мы маглі падчас 
вучобы ставіць спектаклі прама ў 
Акадэміі, тады б у тэатр ужо ішлі 
больш падрыхтаванымі. 

…Мне падабаецца, што мая прафе-
сія і хобі супадаюць. Веру, што з такім 
гарэннем прайду ўсё сваё жыццё. І калі 
буду пажылой і паспяховай, спадзяюся, 
паўтару: мой выбар быў правільным. 

…Свой прафесійны шлях пачынаю 
ў Новым драматычным тэатры, куды і 
размеркавана. Спадзяюся толькі на 
поспех, чаго і маім аднакурснікам 
жадаю.

аляксандра кавальчык:
…Тэатр для мяне не быў марай, а 

натуральным асяроддзем пражыван-
ня. Бо і мой дзед Міхаіл Кавальчык 
— тэатральны рэжысёр, і бацька 
Сяргей Кавальчык — таксама. Абод-
ва паспяхова працуюць як галоўныя 
рэжысёры. Дзядуля ў Беларускім 
акадэмічным музычным тэатры. Тата 
— у Нацыянальным акадэмічным 
драматычным тэатры імя М. Горкага, 
як мы па-ранейшаму гаворым — у Ру-
скім. Маці Вікторыя Кавальчык —  там 
жа, яна — актрыса. Так што для кам-
плекта ў дынастыі не хапае тэатраль-

нага мастака. Вось я ім і стала. А калі 
сур’ёзна, то маляваць мне падабалася 
з дзяцінства. Таксама з дзіцячых гадоў 
свет тэатральнага закулісся вабіў. Ён 
падаваўся чароўным з яго адметнымі 
пахамі, пераходамі, грымёрнымі, кас-
цюмамі. Заставалася толькі самой на-
вучыцца гэтае чараўніцтва ствараць, 
што я і рабіла ў студэнцкія гады. Ці 
паспяхова, пакажа час. У мяне пакуль 
свабодны дыплом. 

…Я, як толькі сутыкнулася з кан-
крэтнай работай у тэатры, зведала 
ўзрушэнне ад сутыкнення з вытворча-
сцю. Уразілі той запал і аддача, з якімі 
працавалі цэхі ў тэатры. Гэта здарыла-
ся на 4 курсе ў першым семестры, калі 
рэжысёр Сяргей Кавальчык прапана-
ваў мне зрабіць касцюмы да казкі “Па 
шчупаковай волі”. У галоўнага мастака 
Алесі Сарокі ўжо была гатовая сцэ- 
награфія спектакля, і касцюмы, 30 
штук, мне давялося рабіць вельмі 
хутка. Не скажу, што ўсе мае ідэі спа-
дабаліся рэжысёру, але ў канчатковым 
выніку мы прыйшлі да кансэнсусу. І я 
не раз успамінала, як Герлаван гаварыў, 
што макеты, касцюмы — гэта адно, але 
ёсць яшчэ рэжысёрская канцэпцыя, 
якая можа не супасці з вашымі ідэямі. 
Ці засмучалася я, калі нешта не атры-
млівалася? Вядома, але расчаравання, 
што тут вучуся, не было.

…Любімы прадмет — кампазіцыя. 
З першага і да апошняга курса. Ці 
цяжка было? Не то слова. І слёзы, і 
бяссонныя ночы, і напружанне — уся-
го хапала. Барыс Федасеевіч — педа-
гог патрабавальны. На малодшых  
курсах ягоны стыль навучання 
падаваўся неверагодным. Ён увесь 
час хацеў, каб мы даказвалі сваю 
слушнасць, жыццяздольнасць ідэі 
кампазіцыі. Так, гаварыў, ідэя ёсць. 
Але дакажыце, чаго ж вы хочаце… 
Што даказаць? Як? Якія словы 
знайсці? Падобныя думкі 
ўзрывалі мозг. Але паз-
ней, на больш старшых 
курсах, нешта ў галаве 
праяснілася. Памя-
таю, як я гнула сваю 
лінію ў дыялогу з 
настаўнікам. Маім 
курсавым праек-
там была п’еса 
“ Л і с і с т р а т а ” 
Арыстафана. 
Дык вось там 
я прыдумала стар.   44
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вобраз калоны ў выглядзе так званай 
карыятыды, яна павольна павінна 
была паднімацца… Ужо не памятаю, 
якія знайшла словы, доказы, але адчу-
ла, што Герлаван са мною згаджаецца. 
Я тады вельмі радавалася.

…Барыс Федасеевіч навучыў нас 
уменню адстойваць свае ідэі, верыць у 
іх і ў сябе. І быць стойкімі.

…Квадрыенале ў Празе, дзе я 
пазнаёмілася з мастакамі з Паўднёвай 
Амерыкі, Еўропы, паказала, што мы 
вельмі розныя. Адрозніваемся ад сцэ-
 награфічнай культуры, скажам, літоў-
скай, польскай. Літоўцам, да прыкла-
ду, больш блізкі мінімалізм. А азіяцкім 
мастакам — увага да падрабязнасцяў. 
Наша школа — гэта школа класічнай 
сцэнаграфіі, заснаваная на акадэміч-
ных традыцыях. У гэтым яе сіла і част-
кова — слабасць. Мне падаецца, нам не 
трэба баяцца эксперыментаваць, што, 
дарэчы, усё больш уваходзіць у жыццё 
беларускага тэатра.

…Што неабходна для шчасця ў пра-
фесіі? Не страціць жадання ўдасканаль-
вацца. Хачу таксама падарожнічаць, 
бачыць свет, мець зносіны з цікавымі 
людзьмі. І, зразумела, ставіць спектаклі 
ў творчай садружнасці з рэжысёрам-
пастаноўшчыкам, з якім будзе поўнае 
ўзаемаразуменне.

кацярына шымановіч:
…Скончыўшы гімназію-каледж 

мастацтваў імя І.А. Ахрэмчыка, я 
была настроена паступаць у 

Акадэмію мастацтваў на 
кафедру манументаль-

на-д экара цыйна г а 
мастацтва, на аддзя-
ленне “роспіс”. І калі 
туды прыйшла з даку-
ментамі, выявіла, што 
кафедра — закрыта: 

быў апошні дзень іх 
падачы. Таму падала 
дакументы на аддзя-

ленне тэатральна-
дэкарацыйнага 
жывапісу, як 
гаворым — на 
ТДЖ. І ні на 
імгненне не 

пашкадавала! 
Калі ўспамінаю 

той час, то па-
 чынаю верыць у 
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лёс, у яго прызначэнне. 
Атрымліваецца, што 

паступіла я на курс да Барыса Феда-
сеевіча Герлавана як бы выпадкова. 
Але цяпер нават і падумаць не магу 
аб іншай прафесіі. На першы занятак, 
о жах!, спазнілася. Не забываецца, як 
увайшла ў аўдыторыю з выбачэннем, 
усе глядзяць, мне няёмка… Вядома ж, 
быў незадаволены і наш педагог…

…Я ні разу не расчаравалася, што 
лёс сыграў са мною вось такі жарт з 
паступленнем, які паклаў пачатак май-
му прафесійнаму лёсу. Атрымліваю 
велізарнае задавальненне ад прафесіі, 
захапляючыся працэсам творчасці.  

…Як ні дзіўна, на першым курсе 
ў мяне ўсё лёгка атрымлівалася, я га-
нарылася тым, як на працягу першага 
семестра, у перыяд так званай фар-
мальнай кампазіцыі, калі мы спраба-
валі зразумець, што такое макет, як яго 
рабіць, мяне хваліў Герлаван. І першы 
мой праект, пра што ён дагэтуль ус-
памінае, быў прыняты безагаворачна. 
Падавалася, натхненне маё невычэр-
пнае. Было столькі сіл, энергіі… А 
потым стала цяжэй. І я, як і іншыя мае 
аднакурснікі, рыдала: нічога не атры-
мліваецца, нічога не паспяваю… І ад 
мяне Герлаван патрабаваў: прывядзі 
неабвержныя доказы, чаму ты робіш 
так, а не інакш… Іншы раз падавалася, 
што лопнеш ад тлумачэнняў, а ён усё 
на сваім стаіць: чаму так, дакажы ды 
дакажы…

…Мне ніколі не забыць, як я пра-
цавала над макетам па незакончаным 
сцэнарыі “Мой брат памёр” Аляксея 
Балабанава, расійскага аўтара нашу-
мелай карціны “Брат”. Там у мяне быў 
не бытавы, а касмічны падыход да 
вырашэння. Макет быў гатовы раней, 
тым і ганарылася: маўляў, паспяваю 
спакойна да прагляду Герлавана з ка-
місіяй, а назаўтра — і да рэктарскага 
прагляду. Радавалася бязмерна. І што 
б вы думалі? Прама напярэдадні пра-
гляду я ўмудрылася ўпасці на макет. 
Ці то спатыкнулася, ці то за штосьці 
зачапілася… Канструкцыя пагнулася, 
а са мною здарылася істэрыка… Калі 
б не бацькі-дызайнеры, я сапраўды 
прапала б. Яны працавалі ўсю ноч, а 
мяне адправілі, каб супакоілася. Як ні 
смешна, прыйшла я ў сябе пасля таго, 
як пакаталася на веласіпедзе.

…Мне здорава пашанцавала з між-
народнай паездкай па абмене студэнта-
мі. Дзякуючы гэтаму праекту я чатыры 

месяцы вучылася ў Кунст-універсітэце 
ў Лінцы — у Аўстрыі. Там я зразумела 
адну вельмі важную рэч: трэба жыць, 
вучыцца, працаваць і адпачываць 
так, каб атрымліваць ад усяго гэтага 
задавальненне. Гэта значыць, у жыц-
ці важная як культура работы, так і 
культура адпачынку. Толькі тады ты 
будзеш па-сапраўднаму шчаслівы. У 
Лінцы я пасябравала са многімі сваімі 
аднагодкамі, некаторыя хлопцы і дзяў-
 чаты з Польшчы і Румыніі сталі маімі 
сябрамі. Яны больш свабодныя за нас, 
менш закамплексаваныя, зацыкленыя 
на праблемах. Лічаць за лепшае дзей-
нічаць, а не ўпадаць у перажыванні, 
калі здараецца няўдача. Магчыма, мне 
проста пашчасціла сустрэць такіх сяб-
роў. Пасля Лінца я крыху прасцей, ска-
зала б, лягчэй стала ставіцца да нейкіх 
складаных пытанняў, навучылася не 
драматызаваць іх, а вырашаць.

…Вучоба ў Барыса Федасеевіча — 
гэта багаты жыццёвы досвед, ён проста 
бясцэнны! Як мне падаецца, і з часам я 

з задавальненнем і ўдзячнасцю буду 
ўспамінаць, як Герлаван ператвараў 
нас, “жаўтаротых” студэнтаў — у стой-
кіх асобаў з загартаваным характарам. 
Дзякуючы яму, я навучылася з гумарам 
ставіцца як да ўласных промахаў, так і 
да дасягненняў. 

…Вядома, не скрыю, мне вельмі 
прыемна, што разам з Сяргеем Ашухам 
мы перамаглі ў конкурсе Белгазпрам-
банка “Асенні салон-2017”. На конкурс 
прадстаўлялі серыю дэкаратыўных 
работ “Песні жыцця”. З задавальнен-
нем я ўспамінаю і сваю перамогу ў 
намінацыі “выяўленчае мастацтва” на 
“Дэльфійскіх гульнях-2012”, якія пра-
ходзілі ў Казахстане — у Астане, калі я 
толькі паступіла ў Акадэмію. За гэтую 
паездку я ўдзячная Вікторыі Ігнацен-
ка, арганізатару нашай групы, началь-
ніку аддзела адукацыйных праектаў і 
сувязяў з грамадскасцю Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і 
мастацтваў. 

…Сілу прафесіі мастака-сцэно-
графа адчула паўтара года назад, як 
стала працаваць у камандзе галоўна-
га мастака Вялікага тэатра Беларусі 
Аляксандра Касцючэнкі. Для оперы 
“Сельскі гонар” пад яго кіраўніцтвам 
як мастака-пастаноўшчыка рабіла 
касцюмы. Было цяжка, але цікава. Вя-
дома, я хвалявалася, прымяраючы іх 
на такіх масцітых майстроў опернай 
сцэны, як Ніна Шарубіна, Станіслаў 
Франкоўскі, Кацярына Галаўлёва, Ак-
сана Волкава, Станіслаў Трыфанаў… 
Трэба было ўлічваць і асаблівасці 
фігур выканаўцаў і тое, каб кожны з 
іх адчуваў сябе ў маім “творы” кам-
фортна. Але артысты Вялікага тэатра 
— народ добразычлівы, да мяне, па-
чаткоўца, добра паставіліся. З імі я 
пасябравала. Некалькі месяцаў назад 
рабіла сцэнаграфію да спектакляў, 
якія былі пастаўлены на Малой сцэ-
не тэатра імя Янкі Купалы адзін за 
другім. Трэцяя работа — дэкарацыі і 
касцюмы да спектакля паводле п’есы 
Андруся Горвата “Радзіва “Прудок”. 
Яго паставіў акцёр тэатра Раман 
Падаляка. Мне вельмі спадабалася з 
ім працаваць як з рэжысёрам-паста-
ноўшчыкам, бо ён адкрыты для новых 
ідэй. Узнікалі, праўда, складанасці з 
тэхнічнымі момантамі. Але мы гэта 
пераадолелі. У выніку, усё цудоўна 
атрымалася. На ўсіх спектаклях — 
“Запалкі” рэжысёра-пастаноўшчыка 
Таццяны Ларынай, “Зямля Эльзы” 

 п  рафесія і лёс

Кацярына 
Шымановіч. 

Перамога  
на Дэльфійскіх 

гульнях2012  
у Астане
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— Алены Ганум, сцэнаграфію да якога 
мы рабілі разам з Сяргеем Ашухам, у 
тым ліку і на апошняй прэм’еры быў і 
мой педагог — Барыс Федасеевіч. Мне 
падаецца, ён застаўся задаволены. 
Таму я шчаслівая ўдвая. Яшчэ ніколі 
не забуду яго збянтэжаную ўсмешку ў 
дзень юбілею. Мы падарылі яму сер-
тыфікат на плаванне з дэльфінамі: так 
групай паспрабавалі крэатыўна па-
віншаваць з юбілеем. Я жадаю майму 
дарагому педагогу здароўя і творчых 
сіл, каб змог ён яшчэ навучыць ма-
стацтву сцэнаграфіі тых, хто прыйдзе 
пасля нас.

сяргей ашуха:
…Калі паступіў у Акадэмію ма-

стацтваў, падавалася — наперадзе 
цэлых шэсць гадоў. І вось праля-
целі. Я вельмі рады, што 
дайшоў у вучобе да фі-
нішу. Ганаруся тым, што 
маім настаўнікам быў Барыс 
Герлаван: ён адкрыў сакрэты 
прафесіі мастака-сцэнографа. 
У адрозненне ад нашых эма-
цыйных дзяўчат,  я спакойна 
ўспрымаў і метады Герлавана, і 
яго патрабавальнасць. Напэўна, 
гэта мужчынскі падыход да жыцця, 
яго рэалій. І потым, да студэнцтва, 
пасля заканчэння Гомельскага ма-

стацкага вучылішча паспеў папра-
цаваць у Маладзёжным тэатры Го-
меля дэкаратарам: у той год не было 
набору на ТДЖ, а я хацеў менавіта 
сюды. У Маладзёжным убачыў тэатр 
знутры, адчуў на сабе, што такое 
вытворчасць і выпуск спектакля. І 
таму разумеў, што жорсткі падыход 
у вучобе проста неабходны. І патра-
бавальнасць вельмі нават дарэчная: 
мастак-сцэнограф не мае права на 
памылку яшчэ і па той прычыне, 
што ён звязаны з вытворчасцю. Бо 
выпуск спектакля — гэта і фінанса-
ванне.  

…Я ўдзячны і Фонду Марыі Ша-
рапавай, які сумесна з Праграмай 
развіцця ААН заснаваў стыпендыі для 
студэнтаў, якія маюць статус пацярпе-
лых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС 

альбо якія пражываюць не менш за  
10 гадоў на тэрыторыі аднаго з раёнаў 
Гомельскай, Брэсцкай і Магілёўскай 
абласцей. Марыя пажадала, каб грошы 
атрымалі прадстаўнікі творчых спе-
цыяльнасцяў. І вось я таксама быў 
такім стыпендыятам. Таксама я хацеў 
бы падзякаваць і Кацярыне Кенікс-
берг, начальніку аддзела Акадэміі па 
міжнародных сувязях за магчымасць 
прыняць удзел са сваімі работамі ў 
выставачным праекце Акадэміі ма-
стацтваў у Вышэйшай школе выяўлен-
чых мастацтваў Дрэздэна. Яшчэ была 
і паездка ў адзін з універсітэтаў Вены. 
Там мы знаёміліся праз мясцовых 
мастакоў з новымі тэхналогіямі, без 
якіх нам як сучасным мастакам-сцэ-
нографам ніяк не абысціся. Дарэчы, 
я і працаваць буду пад кіраўніцтвам 
Кацярыны Якаўлеўны ў мастацкай га-
лерэі “Акадэмія”. Як бюджэтніка мяне 
сюды размеркавалі.

…Лёс — дзіўная штука. Я ж мог 
заняцца і дызайнам, але дзякуючы 
паездцы ў Дрэздэн адкрыў на 4 курсе 
для сябе жывапіс. І палюбіў яго. А на 

першым звярнуў увагу на Кацю Шы-
мановіч. Яна прыцягнула маю ўвагу 
сваёй незвычайнасцю і талентам. 
Каця была адзінай першакурсніцай, 
чый макет спадабаўся Герлавану. 
Яшчэ яна вельмі шчырая і адкрытая.  
Спадабалася і стыльнасцю сваёю, і 
чароўнасцю, і заразлівым смехам… 
Спачатку мы моўчкі сапернічалі: так 
даказвалі кожны адзін аднаму сваю 
творчую слушнасць. Цяпер мы чуем 
адно аднаго. Сваё жыццё без Каці 
ўявіць не магу. Мне падабаецца з ёю і 
працаваць. Як правіла, яе ідэі заўсёды 
цікавыя. Вось і дыплом у нас сумес-
ны. Мы выстаўляем праекты макетаў 
сцэнаграфіі і касцюмы да спектакля 
“Сон у летнюю ноч”, да казкі “Сіняя 
барада”, касцюмы да спектакля “Ра-
дзіва “Прудок”, а таксама лялек і дэ-
карацыі да спектакля “Маленькі Мук”, 
якія адразу ж, як абаронімся, павязём 
у Эстонію — у Талінскі рускі тэатр 
лялек. А пасля яшчэ будзе доўжыцца 
лета. І мы пажэнімся.

Валянціна ждановіч.

 п  рафесія і лёс

Адна з прац 
Сяргея Ашухі

“Я вельмі рады, што дайшоў  
у вучобе да фінішу. Ганаруся тым, 

што маім настаўнікам быў Барыс 
Герлаван: ён адкрыў сакрэты 

прафесіі мастака-сцэнографа”
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 ф  естыВальная пара

Што новага 
рыхтуе віцебск 
да фестывалю  К

ОЖНЫ год арганізата-
ры “Славянскага база-
ру” стараюцца зрабіць 
праграму максімальна 
займальнай і разна-
стайнай. Да прыкладу, 
адметнасцю XXVII фе-
стывалю, які пройдзе ў 

Віцебску з 7-га па 18 ліпеня, стануць 
аркестры. Так музыканты Эміра Ку-
стурыцы і Гарана Брэгавіча выступяць 
разам у адной праграме. 

Па колькасці праектаў XXVII 
Міжнародны фестываль мастацтваў 
“Славянскі базар” ідзе на рэкорд. 
Толькі на галоўнай сцэнічнай пляцоў-
цы, у Летнім амфітэатры, адбудзецца  
19 буйных канцэртаў. Не менш цікавай 
і насычанай абяцае быць і выставачная 
праграма. Выстава валагодскіх карун-
каў пройдзе ў мастацкім музеі. Там 
жа, дарэчы, прадставяць жывапісныя 
работы і малюнкі Ільі Рэпіна здраўнёў-
 скага перыяду, а таксама яго палатно 
“Месячная ноч” са збору Нацыяналь-
нага мастацкага музея Беларусі.

Некалькі месяцаў назад у фесты-
вальнай сталіцы з’явілася яшчэ адна 
ўнікальная выставачная пляцоўка — 
адкрыўся Музей гісторыі Віцебскага 
народнага мастацкага вучылішча, дзе ў 
пачатку XX стагоддзя працавалі знака-
выя мастакі рускага авангарда. Андрэй 
Духоўнікаў, дырэктар Віцебскага цэн-
тра сучаснага мастацтва, філіялам яко-
га з’яўляецца новы музей, сцвярджае, 
што ў яго сценах падчас “Славянскага 
базару” пройдуць выставы, якія ніяк 
нельга прапусціць:

— Пры садзейнічанні Міністэрства 
культуры Беларусі і Белгазпрамбанка 
тут адкрыецца выстава ўраджэнца 
Віцебска, выдатнага скульптара, 
прадстаўніка Парыжскай школы Во-
сіпа Цадкіна. Дарэчы, яго скульптуру 
“Вяртанне блуднага сына” плануюць 
усталяваць на адной з віцебскіх вуліц. 
У нас яна таксама будзе экспанавацца. 
Яшчэ ў нас пройдзе выстава адной фа-
таграфіі, зробленай Эль Лісіцкім у 1926 
годзе — “Бягун у горадзе”. Таксама мы 
плануем выставіць арыгіналы даку-
ментаў, якія захоўваюцца ў віцебскім 
абласным архіве, звязаныя з Казімірам 
Малевічам і Маркам Шагалам.

Галоўнай фестывальнай пляцоў-
кай будзе, як і раней, Летні амфітэатр.  
12 ліпеня тут адбудзецца ўрачысты 
канцэрт адкрыцця. Будзе што паслу-
хаць і на іншых фестывальных пля-
цоўках. Да прыкладу, у канцэртнай 
зале “Віцебск” адбудзецца юбілейны 
канцэрт кампазітара Ігара Лучанка, а 
таксама выступіць Маскоўскі дзяржаў-
ны акадэмічны тэатр танца “Гжэль”. 
На сцэне Віцебскай абласной філармо-
ніі расійскае трыа піяністаў Bel Suono 
прадставіць унікальнае фартэпіяннае 

прайшліся  
па базары — 
шмат 
даведаліся 

За крэатыў у горадзе, як заўсёды, 
будуць адказваць удзельнікі 

фэсту вулічнага мастацтва  
“На сямі вятрах”
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у “славянскага базару” 
ёсць свая “кніга рэкордаў”. у 
якасці фестывальных дася-
гненняў, да прыкладу, у ёй 
ужо значацца шматгадзінны 
марафон вершаў, прысвеча-
ных Віцебску, і 6-метровая 
драўляная лыжка, вырабле-
ная беларускімі ды літоўскімі 
майстрамі. Мяркуецца, што 
ў 2018-м новы фестывальны 
рэкорд будзе ўсталяваны з 
дапамогай артыстаў цырка.



рэкорды фестыВалЮ

 ф  естыВальная пара

Шасціметровая драўляная лыжка —  
адна з адметнасцяў фестывалю.  

Яна ўжо практычна гатовая

шоу. Яны сыграюць музыку Бетхо-
вена, Мусаргскага, Штрауса і Баха ў 
сучаснай апрацоўцы. Таксама гледа-
чы чакаюць захапляючай барацьбы ў 
фестывальных конкурсах выканаўцаў 
эстраднай песні. Тым больш што іх 
геаграфія пастаянна пашыраецца. Да 
прыкладу, сёлета ў дзіцячым конкур-
се ўпершыню прымуць удзел юныя 
выканаўцы з Вялікабрытаніі, Канады 
і Калумбіі. А на Міжнародны конкурс 
выканаўцаў эстраднай песні “Віцебск-
2018” упершыню паступілі заяўкі з 
Гвінеі ды Егіпта.

Сяргей Галеснік
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Юджын чаплін —  
у журы  ў гоМЕлі

Фестываль цыркавога ма-
стацтва “Ідал-Беларусь” 
пройдзе з 13 па 16 верас-
ня ў Гомелі, на манежы 

дзяржаўнага цырка. У склад журы 
форуму, акрамя знакамітых ды-
рэктараў цыркаў свету, імпрэса-
рыа і знакавых дзеячаў культуры, 
увойдзе рэжысёр, сцэнарыст, сын 
вялікага коміка Чарлі Чапліна — 
Юджын Чаплін. 

Па дчас фес тыва лю пройдзе 
пяць шоу. У цяперашні час завяр-
шаецца агляд заявак і фарміруецца 
праграма маючай адбыцца куль-
турнай падзеі. Дырэкцыя форуму 
ўжо адгледзела больш за сем дзя-
сяткаў нумароў. 

Асаблівую ўвагу арганізатары 
надаюць фарміраванню культур-
най праграмы для замежных арты-

стаў і гасцей. У абавязковым спісе 
наведванне знакавых славутасцяў 
рэгіёна, у тым ліку жамчужыны Го-
мельскай вобласці Палаца Румян-
цавых-Паскевічаў. Удзельнікам 
міжнароднага фестывалю прапа-
нуюць паспрабаваць нацыяналь-
ную кухню, уключаючы вядомую 
мясцовую страву — галкі. 

Арганізатарам першага міжна-
роднага фестывалю цыркавога ма-
стацтва “Ідал-Беларусь” з’яўляецца 
заслужаны калектыў Беларусі “Ві-
довішчна-культурны комплекс “Го-
мельскі дзяржаўны цырк”. Праект 
ініцыяваны народнымі артыстамі 
Расіі Аскольдам і Эдгардам Запаш-
нымі і праходзіць пад патранатам 
Міністэрства культуры Беларусі.

Вольга карнеева

Сын вялікага коміка  чарлі чапліна 
ўвойдзе ў журы першага міжнароднага 
цыркавога фестывалю “ідал-Беларусь”
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 т  Ворчыя далягляды

прыма  
з характарам

Беларуская оперная зорка аксана волкава пра сябе і прафесію

— Сёння, калі ў вашай біяграфіі 
ўжо ёсць выступленні ў лепшых тэ-
атрах свету — “Метраполітэн” у 
Нью-Ёрку, “Ковент-Гардэн” у Лонда-
не і “Ла Скала” ў Мілане, а гэтым ле-
там яшчэ і запланаваны ваш дэбют 
на легендарным летнім фестывалі ў 
Зальцбургу, дзе вы будзеце Палінай 
у прэм’ернай пастаноўцы “Пікавай 
дамы”, вы можаце сказаць, што ўсе 
жаданні спраўджваюцца?

— У гэтых тэатрах пакуль яшчэ 
я не спявала буйныя партыі, таму 
мне ёсць яшчэ да чаго імкнуцца і 
пра што марыць. Я ніколі не спявала 
ў Парыжы, Сіднэі або Берліне. Хачу 
дзе-небудзь спець Шарлоту ў “Вер-
тэры”, прынцэсу дэ Буён у “Адрыене 
Лекуўрэр”, Адальджызу ў “Норме”. І 
гэты спіс працягваць можна бяскон-
ца. І яшчэ мне вельмі б хацелася мець 
больш магчымасцяў выязджаць на 
гастролі разам з сям’ёй і паказваць 

свет дзецям. Але, на жаль, школа 
дыктуе свае правілы жыцця і пакуль 
часта нас разлучае.

— Цяжка быць і прымадоннай, і 
мнагадзетнай маці?

— Па-першае, у мяне ўсяго двое 
дзяцей — дачка Рэната і сын Арсен, 
хіба гэта шматдзетнасць? Я стараюся 
максімум увагі надаваць і дзецям, і 
кар’еры. І ў мяне атрымліваецца. Вядо-
ма, без дапамогі бабуль і майго мужа 
гэта было б немагчыма. Але ўсе блізкія 
мяне падтрымліваюць, і дзеці таксама 
разумеюць складанасць маёй работы, 
таму я і магу займацца любімай спра-
вай. Па-другое, хачу адзначыць, што 
быць прымадоннай для мяне ненату-
ральна. Я цярпець не магу, калі хто-не-
будзь дэманструе сваю перавагу толькі 
з-за нейкіх поспехаў на сцэне. Я маю 
зносіны са многімі з оперных зорак і 
бачу, што большасць — дружалюбныя 
і лёгкія людзі ў зносінах.

— Некалі вы хацелі прадстаў-
ляць Беларусь на “Еўрабачанні”. Як 
узнікла такая ідэя і чаму яна дагэ-
туль не рэалізавана?

— Так, мне гэта было вельмі ціка-
ва. Але гэта конкурс песні, і яе нехта 
павінен напісаць. Пакуль не склала-
ся. І я ўжо не думаю, што змагу гэта 
зрабіць. 

— Вы пераможца многіх конкур-
саў — гэта сведчанне таго, што вы 
вельмі доўга ішлі да прызнання?

— У конкурсах мне асабліва не 
шанцавала. Я перамагла ўсяго ў 
некалькіх і ўдзельнічала ў іх зусім 
не дзеля прызнання. Калі я была 
студэнткай, мне вельмі падабалася 
конкурсная атмасфера: хваляванне, 
падрыхтоўка праграмы, спаборніцкі 
дух, ды і школа гэта заўсёды была 
вялікая. Плюс зносіны і новыя кан-
такты. Трэба было аналізаваць, што 
цэніцца ў свеце, як спяваюць пера-
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 т  Ворчыя далягляды

можцы і чаго не хапае мне. Але калі 
я нарэшце адчула, што нешта ўмею, 
конкурсны ўзрост ужо прайшоў. Да-
вялося ездзіць на праслухоўванні да 
пастановак, чаго я вельмі не люблю.

— Чаму?
— Таму што за кароткі час трэба 

выдаць усё, на што здольны, а што 
не атрымаецца, то рэабілітавацца 
магчымасці ўжо не будзе. Аднойчы 
я дапусціла памылку, якую буду 
памятаць заўсёды: я спявала пра-
 слухоўванне нездаровай і адразу з 
самалёта, да таго ж памылілася з 
заяўленай праграмай. Але спадзява-
лася, што самую складаную арыю не 
трэба будзе выконваць, але, вядома, 
папрасілі менавіта яе. Я выціскала 
з сябе гук як пасту з цюбіка, пакуль 
у самы непадыходзячы момант мой 
голас даў такога пеўня, якога гэты 
тэатр, думаю, яшчэ не чуў... І ў гэтым 
тэатры я так нічога і не спела. Затое 
атрымала ўрок на ўсё жыццё!

— Вы з дзяцінства хацелі быць 
спявачкай?

— Не, у дзяцінстве я хацела стаць 
мультыплікатарам. Прыдумала сабе 
прафесію, як мне падавалася, вельмі 
нетрывіяльную. Мне падавалася, што 
гэтая незвычайная прафесія, якой 
хочуць займацца зусім мала людзей, і 
ў мяне будзе больш шанцаў бліснуць. 
Але на самай справе ўжо ў свядомым 
узросце ў мяне не было дакладнага 
плана, кім стаць. Мне заўсёды пада-
баўся музычны тэатр, але мне пада-
валася, што гэта для іншых, нейкіх 
больш дасканалых людзей, чым я. 
І я не верыла, што можна так лёгка 
стаць актрысай, якая спявае. Таму 
рыхтавалася ў сур’ёзную ВНУ — Тэх-
налагічны ўніверсітэт, факультэт сер-

тыфікацыі. Я нават амаль скончыла 
падрыхтоўчыя курсы, толькі хімію 
крыху недацягнула. Мая маці заўсё-
ды нагадвае, што я вінна ёй мільён: 
менавіта столькі каштавалі заняткі 
на тых курсах. А яшчэ я паралельна 
выношвала ідэю паступіць у акадэмію 
музыкі на вакал. Я вельмі палюбіла 
тэатр, мяне зачароўваў прыгожы свет 
кальманаўскіх аперэт, і так паступо-
ва сфарміравалася жаданне таксама 
мець дачыненне да гэтага цудоўнага 
свету.

— Аднак лёс распарадзіўся так, 
што вашы гераіні, як правіла, фа-
тальныя спакусніцы...

— Калі ў жанчыне ёсць загадка і 
энергія, што прыцягваюць людзей, 
гэта цудоўна. Такіх жанчын вельмі 
цікава ўвасабляць на сцэне, яны 
заўсёды з характарам і “пярчынкай”. 
Мне было б складана быць, напры-
клад, пераканаўчай Джульетай або 
Джыльдай, калі б я была сапрана. У 
мяне зусім іншы характар і тэмпера-
мент. Добра, што прырода правільна 
размяркоўвае амплуа.

— Ваша галоўная партыя — 
Кармэн? Ці вы ламаеце шаблоны?

— Вядома, Кармэн! На ўсе трыста 
працэнтаў — гэта мая партыя і па го-
ласе, і па тэмпераменце. Я атрымліваю 
вялікую асалоду ад гэтай оперы, увесь 
час шукаю новыя фарбы, адценні ў 
голасе і рысы, дэталі характару. Гэтую 
оперу складана сапсаваць рэжысурай, 
таму што галоўнае ў ёй — гісторыя 
Кармэн і Хазэ. Я люблю сучасныя па-
станоўкі “Кармэн”, таму што яны не 
толькі актуальныя сёння, але і вельмі 
выразныя.

Марыя Бабалава

Аксана Волкава нарадзілася ў Мінску. скончыла Беларускую ака-
дэмію музыкі па класе вакалу. у 2002 годзе была запрошана ў Вялікі 
тэатр оперы і балета Беларусі. у 2009-2010 гадах з’яўлялася артыс-
ткай Маладзёжнай опернай праграмы Вялікага тэатра Расіі. оперная 
спявачка Аксана Волкава стала першай беларускай, якая за апошнія  
100 гадоў адкрыла сезон у нью-ёркскай “Метраполітэн-опера”. спявач-
ка выканала партыю Вольгі ў оперы “Яўгеній Анегін”. Аксана Волкава 
ўдастоена ўзнагарод Беларусі — гранд-прэміі спецыяльнага фонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі; 
медаля Францыска скарыны “за выдатныя творчыя дасягненні, вы-
сокае прафесійнае майстэрства і заслугі ў развіцці нацыянальнай 
культуры і мастацтва” ды іншых.



Візітная картка

было  
магутна  
і прыгожа

Роў матораў, 6 тысяч байкераў у 
бліскучых шлемах з 12 краін свету 
– у Мінску грандыёзным святам 
H.O.G. Spring Challenge адкрываўся 
чарговы мотасезон 

У суправаджэнні супрацоўні-
каў ДАІ калона з легендарных  

“Харлеяў”, “Ямах”, “Кавасакі” і не 
менш легендарных матацыклаў 
“Іж” і “Мінск” праехала ад Кургана 
Славы па галоўных праспектах ста-
ліцы да пляцоўкі ля Дома футбола, 
дзе разгарнулася шоу сусветных 
зорак з лятаючымі матацыкламі і 
паказальнымі трукамі. Выступалі 
беларускія артысты, радавала вока 
выстава рарытэтных мадэляў Har-
ley Davidson, працаваў фуд-корт. 
Сярод удзельнікаў мотасвята быў 
і мінчанін Аляксандр Барысік. З 
байкамі ён знаёмы з дзяцінства: 
бацька, заўзяты мотааматар, заў-
сёды браў сына з сабою ў паездкі. 
На пытанне, якімі правіламі кіру-
ецца, садзячыся за руль, малады 
чалавек адказаў так: “Мотасвет 
— гэта парадкі, правілы, абрады 
пасвячэння. Гэта філасофія і лад 
жыцця. Я цаню такі падыход, таму 
ніколі не стану на задняе кола на 
скрыжаванні і не дазволю сабе 
бяздумна ліхачыць”.

Святлана ісаёнак
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збіраць таленты — 
годна пахвалы
XXХVII Рэспубліканскі фестываль-конкурс моды і фота “Млын моды-2018” назваў пераможцаў. 
Амаль з сотні калекцый пачынаючых мадэльераў міжнароднае журы выбрала самых лепшых і 
перспектыўных. Як звычайна, перавага аддаецца ўмелым рукам, смелым ідэям і творчай фантазіі, але 
не абстрактнай, а такой, якую лёгка можна перанесці на моцную вытворчую глебу.

 ч
ым прыемна вылучыўся “Млын моды-
2018”, дык гэта шматлікімі зваротамі 
да беларускай тэматыкі. Не, і раней 
хапала аматараў пашыць што-небудзь 
трэндавае з аршанскага лёну  або дадаць 
нацыянальнага каларыту з дапамогай 
вышывак з бабуліных ручнікоў, але на-
ват у параўнанні з папярэднімі гадамі 
масавасць і разнастайнасць пошукаў у 

галіне нацыянальнай культуры уражваюць. Вядома, сваю 
ролю адыграў конкурсны дэвіз гэтага года: “Беларусь — 
краіна спорту і крэатыву”, аднак творцы на тое і творцы, 
каб любую ідэю перапрацоўваць у арыгінальным і неспа-
дзяваным ключы. Малады дызайнерскі параснік звярнуўся 
да карцін родных прастораў, а на мужчынскай вопратцы 
з’явіліся надпісы на “мове”. Сукенкі, спадніцы і дажджа-
вікі ўпрыгожылі вядомыя сілуэты помнікаў архітэктуры 
— Мірскага замка, Сафійскага сабора ў Полацку, мінскіх 
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касцёлаў, Нацыянальнай бібліятэкі... Новае пакаленне ма-
дэльераў само вызначае, што з’яўляецца для іх сімвалам 
краіны ці ўвасабленнем малой радзімы. Дызайнер Свят-
лана Князева звярнулася, напрыклад, да тэмы Каляд, на 
яе падлеткавых паліто ўсміхаюцца вясёлыя козы і гараць 
калядныя зоркі:

— Рана ці позна, але чалавек пачынае ўсведамляць сваю 
прыналежнасць да нацыі, краіны, горада, і хочацца знайсці 
нешта гістарычнае, унікальнае, каб з гонарам гаварыць: мы 
— беларусы. Праз вопратку прапагандаваць сваю нацыя-
нальную культуру прасцей за ўсё. І я вырашыла выкары-
стаць фальклорную тэхніку — выцінанку і міфалогію, якая 
была толькі ў Беларусі: “перуны, папараць-кветка, дрэва 
жыцця, Каляды”. Я і калекцыю назвала “Дзявоя”, па імені 
язычніцкай багіні, якая ахоўвала дзяўчат да замужжа.

узнагароды 
знаходзяць годных

Шматгадовая работа на фестывалі 
дарэмна не прайшла, мне ўдалося ад-
гадаць практычна ўсіх пераможцаў. 
Напрыклад, у намінацыі “Майстар 
моды” 1-е месца мінчанкі Аля-
ксандры Жук не стала нечака-
насцю: дасведчаная ўдзельніца, 
якая не раз займала прызавыя 
месцы і  прайшла мнос тва 
творчых семінараў і майстэр-
няў, на якія шчодры “Млын 
моды”, перамагла лёгка, вы-
танчана і заслужана. Таксама 
цалкам не здзівілі 2-е месца 
Ганны Краснер з Віцебска і 
3-е — брастаўчанкі Анастасіі 
Батрачэнкі: абодва маладыя 
мадэльеры ўжо дэманстравалі 
на конкурсах мінулых гадоў і 
ўражлівы творчы ўзровень, 
і якасць работы.

У больш шматлікай 
намінацыі “Школа моды” 
ўзнагароды ўручаюцца 
асобна за мужчынскія 
і жаночыя калекцыі, 
адзенне для дзяцей і пад-
леткаў. Разумна, таму што 
менавіта так стымулюецца 
зварот да рознаўзроставай аў-
дыторыі: Беларусі патрэбныя 
мастакі моды, гатовыя шыць 
для ўсіх слаёў насельніцтва. У 
дызайне жаночай і мужчын-
скай вопраткі першыя месцы 
ў Карыны Ганінай (Віцебск) 
і Дар’і Хілько (Мінск). 1-е месца за дзіцячую калекцыю 
— у Таццяны Рудак з горада Кіраўска: вясёлыя ўборы з 
аўтарскімі партрэтамі коцікаў глядзяцца і апазнаваль-
на, і сучасна. У падлеткавай модзе перамагла калекцыя 
Аляксандры Лагвіной, якая ў мінулым годзе атрымала 
стажыроўку на “Свiтанку”: складаны крой, арыгінальныя 

ідэі і чароўную сумесь пэчворка, шэбі-шыку і піжамнага 
стылю журы проста не магло не ацаніць па заслугах. У 
намінацыі “Фота” 1-е месца ў Лізаветы Шавека (Мінскі 
дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт), а тытул “Міс ма-
дэль-2018” дастаўся Наталлі Багданчык з подыум-школы 
Fashion Style.

ад вучобы да вытворчасці
“Млын моды” — стартавая пляцоўка 

для дызайнераў-пачаткоўцаў, якая пра-
цуе пад эгідай Міністэрства адукацыі 
і Нацыянальнага цэнтра мастацкай 

творчасці дзяцей і моладзі, і ўдзел у ёй 
абсалютна бясплатны, нагадаў Ігар 

Іваноў, кіраўнік дзяржаўнай 
подыум-школы Fashion Style і 
адзін з арганізатараў фесты-
валю:

— Удзельнікам прадас-
таўляюцца паслугі стылістаў, 
цырульнікаў, візажыстаў, не 
трэба шукаць мадэляў для 
паказу і плаціць ім — поды-
ум-школа Fashion Style дасць 
магчымасць выбару. Мы 
вельмі рады, што сёлета ў 
рабоце фестывалю прыняў 
удзел канцэрн “Беллегпрам”: 

пер аможцы і  прыз ёры 
атрымаюць у падарунак 
тканіны, створаныя на 
прадпрыемствах канцэрна, 
для далейшай работы. Мы 

спадзяёмся на пашырэнне 
супрацоўніцтва, таму што мно-
гія мадэлі, якія дэманструюцца 
нашымі ўдзельнікамі, падыхо-
 дзяць для вытворчасці і могуць 
пускацца нават у вялікія серыі.

Пераможцам традыцыйна 
дастаюцца ўсе вучэбна-вытвор-
чыя “пернікі”: удзел у міжна-
родных творчых майстэрнях, 
стажыроўкі ў еўрапейскіх дамах 
моды — каб адабраць перс-
пектыўных маладых мастакоў, 
у Мінск з’ехаліся эксперты з 

Італіі, Францыі, Расіі, Латвіі ды Грузіі.
— Я памятаю сясцёр Былінскіх, якія ў розныя гады 

перамагалі ў конкурсе двойчы, яшчэ з’яўляючыся 
школьніцамі! — дагэтуль знаходзіцца пад уражаннем 
прадстаўнік дабрачыннага фонду “Рускі сілуэт” Джэмал 

Махмудаў. — Дзяўчынкі год прадавалі рыбу на рынку, 
каб зарабіць грошы і пашыць калекцыю, а пасля конкурсу 
яны атрымалі сур’ёзную падтрымку. Хачу сказаць вялікі 
дзякуй арганізатарам фестывалю: “Млын моды” — уні-
кальная падзея. Збіраць таленты з усёй Беларусі, даваць ім 
дарогу — гэта годна пахвалы.

Дзмітрый Ампілаў
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У 
сталічнай галерэі 
Беларускага саюза 
мастакоў “Палац 
мастацтваў” тра-
дыцыйна  выстаў-
ляюць экспазіцыю 
карцін мастакоў-
в е т э р а н а ў .  Н е 
з д р а д з і л і  г э т а й 

традыцыі арганізатары і ў гэтым годзе. 
У зале вывесілі работы народных ма-
стакоў Беларусі Віктара Грамыкі і Ле-
аніда Шчамялёва, заслужанага дзеяча 
культуры Барыса Аракчэева. Усе яны 
самі прайшлі суровыя вёрсты мінулай 
вайны, ведалі пра яе, што называецца, 
не па чутках. Нядзіўна, што ў  мастакоў 
нямала работ, прысвечаных тэматыцы 
гераічнага і трагічнага мінулага. Але 
на гэты раз у зале ў большай ступені 
віселі іх жыццярадасныя сучасныя 
карціны, ад якіх павявала аптымізмам 
і накіраванасцю ў будучыню. 

Між тым, айчыннае выяўленчае 
мастацтва змагло захаваць да падзей 
мінулай вайны самыя сур’ёзныя ад-
носіны. Ні адзін з буйных мастакоў, 
чые імёны ўвайшлі ў залаты фонд на-
цыянальнай культуры  — Заір Азгур, 
Валянцін Волкаў, Андрэй Бембель, 
Іван Ахрэмчык, Яўген Зайцаў, Міха-
іл Савіцкі, Віктар Грамыка, Гаўрыіл 
Вашчанка, Уладзімір Стальмашонак, 
Май Данцыг, Леанід Шчамялёў, Ва-
сіль Сумараў ды іншыя, — не змог 

У розных выставачных 
залах, але ў адной 
мастацкай прасторы 
сустракаюцца работы 
беларускіх мастакоў, 
чыя жыццёвая біяграфія 
спазнала гады Вялікай 
Айчыннай вайны. Што 
асабліва сімвалічна ў тыя 
дні, калі краіна адзначае 
вызваленне Мінска ад 
фашысцкіх захопнікаў. 
Адбылося ж гэта 3 ліпеня 
1944-га.

вастрыня  
і хваляванне 
аўтарскага 
выказвання
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застацца ўбаку ад гэтай тэмы ў сваёй 
творчасці.

Так, ваенная эпоха — цэлы вяліз-
ны свет пачуццяў і перажыванняў 
са сваімі сацыяльнымі, псіхалагіч-
нымі, маральнымі асаблівасцямі. І  
кожнае пакаленне мастакоў шукала 
ўласны ключ да раскрыцця гэтага 
свету. Мастацтва 40-50-х гадоў мі-
нулага стагоддзя, якое па сутнасці 
з’яўляецца пунктам адліку ў развіцці 
ваеннай тэмы, прынята папракаць у 
своеасаблівай лакіроўцы, залішняй 
пастановачнасці тых падзей. Аднак, 
разглядаючы тыя творы, не варта за-
бываць, што гэтая, на наш цяперашні 
погляд, “лакіроўка” перадавала шчы-
рыя пачуцці. З’яўляючыся адначасо-
ва і дакументам эпохі, і асабістым 
перажываннем мастака, і часткай 
усеагульнага духоўнага ўздыму, яны 
могуць быць адэкватна зразуметыя 
толькі ў такім адзіным кантэксце. 
А да своеасаблівай выяўленчай лі-

таратурнасці, інсцэніроўкі ваенных 
падзей прыводзіў сам мастацкі ме-
тад “вялікага стылю”, які патрабаваў 
шматлікіх падрыхтоўчых эцюдаў і 
эскізаў,  уласцівая беларускай школе 
сацыялістычнага рэалізму ўстаноўка 
на дакладную перадачу натуры. Ма-
стацтва таго часу было непасрэдным 
водгукам на яшчэ зусім нядаўнія, 
яшчэ, што называецца, не астылыя 
падзеі вайны. Адсюль — вастрыня і 
ўсхваляванасць творчага выказван-
ня, слушнасць адлюстраванага, раз-
горнутасць драматычнай фабулы.

    Можа быць, якія-небудзь творы 
таго часу не заўсёды дасягалі псіха-
 лагічнай глыбіні, але вядучыя маста-
кі першага пасляваеннага пакалення 
абавязкова знаходзілі пераканаўчыя 
выяўленчыя рашэнні для сваіх кар-
цін, што і вызначыла творчае даўга-
лецце іх работ. Класікай сталі маш-
табныя шматфігурныя кампазіцыі 
Яўгена Зайцава, Сяргея Раманава, 

Івана Ахрэмчыка, Валянціна Вол-
кава, скульптурныя партрэты Заіра 
Азгура і Андрэя Бембеля. Важную 
ролю ў фарміраванні ваенна-па-
трыятычнай тэматыкі выяўленчага 
мастацтва адыгралі франтавыя ма-
люнкі і эцюды, у якіх аўтарамі былі 
зафіксаваны будзённыя імгненні 
вайны. Ужо ў тыя гады былі выпра-
цаваны сюжэты і матывы, якія сталі 
ў далейшым тыповымі: трагедыя 
гібелі героя, супрацьстаянне, горыч 
страт, драматычныя калізіі бою, бед-
ствы вайны і акупацыі, партрэты-
тыпажы. Вядучае месца сярод іх за-
няў партызанскі эпас, які раскрываў 
мноства разнастайных жыццёвых і  
маральных аспектаў вайны, шмат у 
чым вызначыўшы эвалюцыю белару-
скага выяўленчага мастацтва.

  З цягам часу адносіны да ваен-
най тэмы пачалі мяняцца. З’яўляюц-
ца іншыя матывы і 
акцэнты, галоўным 

Народны мастак Беларусі леанід Шчамялёў у сваёй майстэрні
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стар.  53 становіцца не даку-
ментальная даклад-

насць, а раскрыццё глыбокага філа-
софскага сэнсу падзей, сувязі часоў, 
абагульненне і публіцыстычнасць. 
Не ўсё тут аднолькава каштоўнае, 
аднак несумненна, што гэты напра-
мак узбагаціў і пашырыў далягляды  
выяўленчага мастацтва, і ваенна-па-
трыятычная тэматыка ў цэлым, маг-
чыма, адыграла тут галоўную ролю. 
Яе з поспехам распрацоўвалі тыя ж 
Леанід Шчамялёў, Георгій Паплаўскі, 
Віктар Грамыка, Мікалай Назарчук, 
Мікалай Назаранка, Барыс Аракчэ-
еў. Духоўныя матывы, якія амаль 
не сустракаліся ў іх творах раней, 
становяцца вядучымі — на палотнах 
драма чалавечых лёсаў. Наватарскімі 
ў вырашэнні тэмы сталі “Партызан-
скае вяселле” Мая Данцыга, “Нара-
джэнне” Леаніда Шчамялёва, творы 
Міхаіла Савіцкага.  З дапамогай 
метафар і сімвалаў ператвараюцца 
радавыя падзеі.  Але неўзабаве зноў 
абуджаецца цікавасць да сутнасці 
дакументальных падрабязнасцяў. 
Творы некаторых мастакоў ужо ў 
70-х гадах насычаны імкненнем 
вярнуцца ў мінулае, адчуць яго ва 
ўсёй праўдзівасці — гэта відавочна 
па шматфігурных кампазіцыях Івана 
Ціханава, Анатоля Шыбнёва, Сяргея 
Раманава. У той час Міхаіл Савіцкі 

стварае адзіную ў сваім родзе серыю 
“Лічбы на сэрцы”, заснаваную на аў-
табіяграфічным матэрыяле: палотны 
яе — не проста драматычны аповед 
аб выпрабаваннях вайны, але на-
пружаны маналог удзельніка і сведкі 
жудасных падзей. Яго трактоўка ва-
еннай тэмы рэзка вылучаецца сваёй 
асаблівай эмацыйнасцю.

   Для многіх мастакоў, у тым ліку 
і для ўдзельнікаў ваенных дзеянняў, 
з часам галоўнымі ва ўвасабленні 
вайны становяцца звязаныя з ёю 
разнастайныя чалавечыя эмоцыі, 
якія знаходзяцца па-за ідэалагічнымі 
рамкамі. Напрыклад, на карціне Іос-
іфа Белановіча “22 чэрвеня. Брэсцкая 
крэпасць” фігура маці ў жалобным 
адзенні з дзіцем на руках асацыюец-
ца з класічным матывам памінання. 
3 лірычнай мяккасцю гэтая тэма вы-
рашана ў адной з самых знакамітых 
карцін Фёдара Бараноўскага “Лазня”. 
Жыццярадасны бытавы сюжэт, які 
апявае жаночую прыгажосць, ства-
рае ашаламляльны кантраст з неча-
лавечай трагічнасцю ваеннага часу. У 
цэлым, пачынаючы з 1970-х гадоў усё 
часцей паўстаюць кампазіцыі сімва-
лічнага плана, у якіх тэма падаецца 
апасродкавана, праз людзей, прыро-
ду, архітэктуру. Як працяг гэтай лініі 
ўспрымаюцца выкананая ў завостра-
на-мінімалістычнай манеры карціна 

Уладзіміра Кожуха “Стары генерал і 
хлопчык”, пабудаваная па прынцыпе 
фрагментарнага кінакадра, рэлігій-
на-сімвалістычныя сюжэты  Рыгора 
Несцерава (“Імгненні вечнасці”), 
Надзеі Лівенцавай (“Год 1941”).

   І ўсё ж характэрным з’яўляецца 
тое, што мастакі-ветэраны прад-
ставілі на цяперашняй выставе ў 
большай ступені лірычныя пейзажы 
і нацюрморты. Хоць тэма вайны 
па-ранейшаму вяртаецца да іх — то 
праз выбар пейзажнага матыву (“Над 
Буйніцкім полем мірнае неба” Бары-
са Аракчэева), то ў выглядзе вобраз-
нага ўспаміну пра далёкае мінулае, 
які выдзяляецца пазачасавай абстра-
гаванасцю або звязанасцю дзеяння 
(“Франтавыя дарогі” Аляксея Зінчу-
ка, “Акупацыя” Леаніда Шчамялёва, 
“Год 1945. З маёй біяграфіі” Мікалая 
Назарчука, “Слаўным разведчыкам 
майго палка прысвячаецца” Віктара 
Грамыкі).

На жаль, мала на выставе работ 
маладых мастакоў. Нямногія з іх ас-
мельваюцца звярнуцца да тэмы так 
званага “грамадзянскага гучання”, 
якая прадугледжвае вялікую адказ-
насць аўтара. І справа тут не ў самім 
матэрыяле, патэнцыял якога яшчэ 
далёка не вычарпаны, а ў пэўным 
супраціўленні гэтага матэрыялу. Тэма 
вайны, як своеасаблівы не толькі са-
цыяльны, але і культурны феномен, 
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не патрабуе абавязковай пафаснасці 
мастацкай мовы. Яна заўсёды была і 
застаецца блізкай вечным праблемам 
дабра і зла, шчасця і пакут, жыцця і 
смерці, вернасці і здрадніцтва — сло-
вам, усяму таму, што і з’яўляецца 
трывалай асновай для творчасці ў 
любым стылі, напрамку і матэрыя-
ле. І наватарскае прачытанне тэмы, 
накшталт таго, як гэта адбылося ў 
беларускім мастацтве, можа з’явіцца 
толькі ў выніку пошукаў найбольш 
актуальных канцэпцый, свабоднага 
творчага пераасэнсавання трады-
цыйных увасабленняў тэмы вай-
ны. Гэты вынік будзе шмат у чым 
залежаць ад патрабаванняў часу, 
прафесійнага майстэрства і інтэлек-
туальнага досведу новага пакалення 
мастакоў.     

  Несумненна,  для мастакоў ста-
рэйшага пакалення вайна была част-
кай  біяграфіі. Многія іх творы ста-
навіліся проста эпічным аповедам, 
часта пабудаваным на канкрэтыцы 
рэальных сюжэтаў. Але чым далей 
адыходзіць ад нас час ваенных па-
 дзей, тым часцей мастакі звяртаюцца 
да іх з дапамогай вобразнай трактоў-
кі: псіхалагічнай,  рамантычнай або 
лірычнай. Вайна стала набываць 
“чалавечы” твар. Новыя аўтары не 
толькі адлюстроўвалі пэўныя рэаль-
ныя абставіны і ўчынкі герояў сваіх 
карцін,  яны шукалі асацыяцыі, пера-

давалі эмоцыі, сумавалі, радаваліся, 
выяўляючы ўсё гэта, стоячы ля маль-
берта.  Для мастакоў неяк натуральна 
адкрылася магчымасць перадаваць 
таемныя, інтымныя думкі, пачуцці.

 Так, можна смела сказаць, што ў 
XXI стагоддзі ваенна-патрыятычны 
жанр атрымаў далейшае развіццё. 
Але ўся розніца ў тым, што  калі ра-
ней пра вайну гаварылі “ад першай 
асобы”, аўтары асабліва арыентава-
ліся на ўласныя ўспаміны,  то сёння 
мастакі “прачытваюць” тэму асацы-
ятыўна, перакладваючы яе на гіста-
рычную праблематыку, на мужнасць 
людзей у барацьбе з ворагам, на 
адлюстраванне  радасці за Перамогу. 
Кіраўнік студыі ваенных мастакоў, 
створанай пры Міністэрстве абаро-
ны, Мікалай Апіёк лічыць: “Наша за-
дача — не страціць тое лепшае, што 
было дасягнута папярэднікамі. Мы 
практычна не маем табуіраваных 
тэм. Усё залежыць ад здольнасцяў 
і смеласці мастака, яго грамадзян-
скай пазіцыі. Калі хтосьці імкнецца 
паглыбляцца ў гісторыю, няхай не 
шукае для сябе толькі самыя эфект-
ныя яе моманты. Гэта прынцыпова 
— паказваць не толькі перамогі, але і 
паражэнні, радасць і боль, нашу сілу, 
смеласць і мужнасць. Неабходна 
быць сумленнымі перад гісторыяй і 
сучаснасцю”.

Літаральна нядаўна ў пастаяннай 
экспазіцыі Нацыянальнага мастац-
кага музея, у зале Сучаснага белару-
скага мастацтва былі прадстаўлены 
жывапісныя творы народнага маста-
ка Беларусі Мая Данцыга на ваенна-
патрыятычную тэму. Гэты мастак 
упэўнена заявіў пра сябе яшчэ ў кан-
цы 1950-х — пачатку 1960-х гадоў, 
калі ў беларускае выяўленчае ма-
стацтва прыйшло новае пакаленне. 
Для прадстаўнікоў “суровага стылю” 
было характэрным пачуццё асабіста-
га, рамантычнага стаўлення да нава-
кольнага свету, якое адлюстравалася 
ў іх цікавасці да паэзіі штодзённасці, 
выяўлення яркіх асаблівасцяў сваёй 
культуры.

За  св аё  жыццё  Ма й Да нцыг 
напісаў некалькі сотняў палотнаў, 
большая частка з якіх увайшла ў 
залаты фонд нацыянальнага мастац-
тва. Яшчэ ў самым пачатку твор-
чага шляху майстар вызначыў для 
сябе некалькі галоўных тэм, якія ён 
распрацоўваў ды інтэрпрэтаваў на 
працягу ўсяго свайго жыцця: вайна, 
горад, новабудоўлі, працоўныя будні, 
партрэты дзеячаў культуры.

Асаблівае месца ў  творчасці 
мастака займала ваенная  тэматыка. 
Май Данцыг унёс у беларускае ма-
стацтва сваё асэнса-
ванне антыгуманнай 
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сутнасці вайны, тра-
гізму яе страт і героікі 

барацьбы. Нездарма самым галоў-
ным днём у годзе мастак лічыў 9 Мая 
— Дзень Перамогі савецкага народа 
ў Вялікай Айчыннай вайне. “Гэта не 
вялікая, а найвялікшая Перамога!” 
— паўтараў ён. 

Варта абавязкова падкрэсліць, 
што ў творах Мая Данцыга, прысве-
чаных ваеннай тэме, няма ніводнай 
батальнай сцэны, “ніводнага выстра-
лу”, як выказваўся сам аўтар. Аднак 
па сіле эмацыйнага ўздзеяння, па 
глыбіні сэнсавай нагрузкі і арыгі-
нальнасці кампазіцыйнага вырашэн-
ня “ваенных” твораў Маю Данцыгу, 
напэўна, няма роўных у беларускім 
мастацтве.

З Мінскам жа ў мастака было 
звязана практычна ўсё яго жыццё. У 
творах, прысвечаных роднаму гораду, 
ён стварыў абагульнены паэтычны во-
браз, у якім часцяком зліваюцца разам 
яго сучаснасць і мінулае. Май Данцыг 
паказаў мегаполіс з самых розных, 
часам нечаканых ракурсаў: яго сівізну 
і маладосць, рытмы і фарбы, яго шмат-
граннае жыццё. Ён не проста пісаў 
Мінск. Ён ім дыхаў, любаваўся. Пра 
любімы горад  гаварыў сваімі карціна-
мі ўзнёсла, сардэчна і шчыра.

Май Данцыг з вялікай цікавасцю 
распрацоўваў у творчасці тэмы будаў-
ніцтва і працоўных будняў савецкіх 
людзей, асабліва пасляваеннай пары. 
Матывы новабудоўляў былі надзвы-
чай характэрныя для мастацтва па-
чатку 1960-х гадоў — памятнай эпохі 

ўзвядзення новых гарадоў па ўсім 
Савецкім Саюзе. Новыя мікрараёны, 
якія раслі з вялікай хуткасцю, шмат у 
чым сталі аналогіяй пераацэньвання 
каштоўнасцяў прыватнага жыцця 
звычайных людзей, іх паўсядзённай 
працы. Буйнамаштабныя палотны 
Мая Данцыга, прысвечаныя гэтай 
тэме, маюць выразную і суцэльную 
структуру, у якой майстрам усё пра-
думана да дробязяў.

Яркі, таленавіты, энергічны Май 
Данцыг умеў і любіў пісаць партрэты 
сваіх сучаснікаў, такіх жа адораных, 
моцных, якія валодалі вялікай уну-
транай глыбінёй, акрыленых мастац-
твам і самаадданых, як і ён сам.

І з пазіцыі сённяшняга часу твор-
чую манеру Мая Данцыга вылучае 
эпічны размах, манументальна-аба-
гульненая трактоўка формы, экс-
прэсіўнасць колеравых вырашэнняў, 
глыбіня псіхалагічных характары-
стык вобразаў. На пытанне аб вялікіх 
памерах сваіх карцін Майстар адказ-
ваў коратка: “Крылы ёсць. Мастак 
павінен мець арліныя крылы!”

Вось ужо семдзесят чатыры гады 
над  беларускай зямлёй мірнае неба, 
блакіт якога адлюстроўваецца не 
толькі ў вачах  дзяцей, але і ў жыва-
пісе. Міралюбства і чалавекалюбства 
—  тыя нацыянальныя рысы белару-
саў, якія айчыннае мастацтва не ста-
мляецца праслаўляць намаганнямі 
сваіх сапраўдных творцаў. 

Так, заўсёды ёсць мастакі, чые ма-
ральныя каштоўнасці не залежаць ад 
моды. Вось і ў  разнастайнасці суча-

снага жывапісу мастацтва Адольфа 
Гугеля і Раісы Кудрэвіч вылучаецца 
не экстравагантнасцю стылю або 
складанасцю тэхнічных прыёмаў. 
Свет гэтых мастакоў прыцягвае ап-
тымізмам, вернасцю сваім ідэалам, 
душэўнасцю і цеплынёй. Ён падобны 
да чыстай крыніцы, якая спаталяе 
смагу падарожніка. Выпіўшы з яе, 
кожны становіцца маральна бага-
цейшым, чысцейшым і дабрэйшым. У 
пасляваенныя гады ў творчасці гэтых 
беларускіх мастакоў вялікае месца 
займала тэма ўсенароднай барацьбы 
супраць гітлераўскіх акупантаў. 

 Адольф Гугель піша карціны “Ля 
магілы героя” (1947), “Важнае паве-
дамленне” (1949), якія сталі сур’ёзнай 
заяўкай аб патэнцыяле жывапісца. У 
іх яшчэ і яшчэ раз аўтарам перажы-
 ваюцца падзеі жорсткай вайны.

А вось Раісу Кудрэвіч у гэтыя 
гады вабіць зусім іншая тэма. Яна 
піша карціны пра мірнае жыццё 
сваіх сучаснікаў і пра каханне. Ужо ў 
першых вялікіх сюжэтных карцінах 
“У родны калгас”, “Гарманіст ідзе”, 
“Беларускія прыпеўкі”  праявіліся 
асноўныя рысы творчасці Раісы 
Кудрэвіч — паэтыка, лірызм, раман-
тыка, уменне знаходзіць дакладныя 
псіхалагічныя характарыстыкі сваіх 
герояў. Натхнёна працуе яна над 
партрэтам, пейзажам, нацюрмор-
там. І тут аўтар імкнецца перадаць 
настрой партрэтуемага або пейзаж-
нага матыву. Піша свабодна, раска-
вана, захоўваючы свежасць непа-
срэднага эмацыйнага адчування. 

Пра незабыўныя дні Вялікай Ай-
чыннай імі сумесна выкананы карці-
ны “Вечная слава”, “Партызанам Бе-
ларусі прысвячаецца”. Гэтыя работы 
не падобныя адна да другой. Але ёсць 
нешта агульнае, што іх аб’ядноўвае:  
маналітнасць кампазіцыі і выразнасць 
выяўленчай мовы. Перш за ўсё,  кар-
ціна “Партызанам Беларусі прысвяча-
ецца” адзначана яркай эмацыйнасцю, 
водгукамі памяці аб вайне, асабістымі 
суперажываннямі аўтараў.

 Без перабольшання,  работы 
гэтых майстроў — таксама свое- 
асаблівы, выкананы ў красамоўных 
мастацкіх вобразах, дакумент часу. 
Гэта менавіта так, бо асоба сапраўд-
нага  мастака непарыўная з рэальнас-
цю, у якой ён працуе. 

                         
       Веніямін Міхееў
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Пра падзеі ў Беларусі і свеце

Штотыднёвік,  
які чытаюць  
у арыгінале

Не спазніцеся аформіць падпіску
Індэксы: ведамасны — 637302, індывідуальны — 63730 Леанід Шчамялёў. Коннікі. 1974 г.
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