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ад рэдактара

 Б
еларусь даўно пазі-
цыянуе сябе як актыўнага 
ўдзельніка міжнароднай 
супольнасці. Шматвектар-
ны характар яе знешняй 
палітыкі якраз па-
цвярджае гэты факт. 
Ён відавочны 

для многіх. Вось і пастаянны 
каардынатар ААН у Беларусі 
Санака Самарасінха ў інтэрв’ю часо-
пісу адзначае, што Беларусь заўсёды 
была вядучым змагаром Арганізацыі Аб’яднаных 
Нацый, пачынаючы яшчэ з таго дня, калі яна са-
 дзейнічала станаўленню гэтай сусветнай арганізацыі, 
увайшоўшы ў лік 51 краіны — заснавальніцы ААН. 

Інтэрв’ю з Санакам Самарасінхам стала актуальным 
па той прычыне, што роўна 25 гадоў назад Арганізацыя Аб’яд-
наных Нацый адкрыла ў Мінску сваё прадстаўніцтва. Беларусь 
стала першай постсавецкай дзяржавай, дзе гэта адбылося.

Пра прычыны паспяховай дзейнасці ААН у Беларусі 
чытайце публікацыю “Чвэрць стагоддзя разам з краінай”.

Дарэчы, у Мінску зусім хутка, літаральна праз месяц, ад-
крыецца прадстаўніцтва Міжнароднага Чырвонага Крыжа. 
Інакш кажучы, з новага года наша краіна будзе ўзаемадзей-
нічаць з Міжнародным Камітэтам Чырвонага Крыжа без 
пасрэдніцтва маскоўскага рэгіянальнага офіса арганізацыі, 
адкрытага яшчэ ў 1992 годзе для Расіі, Беларусі і Малдовы. 

Больш падрабязна на гэтую тэму — у матэрыяле “Ак-
цэнт на добрыя справы”.

Сёння Беларусь будуе свае партнёрскія ўзаемаадносі-
ны з рознымі краінамі. Выходзіць на далёкія кантыненты. 
Пацверджаннем гэтаму публікацыя “Эквадор становіцца 
бліжэй”. Так, Беларусь і гэтую паўднёваамерыканскую краі-
ну падзяляюць тысячы кіламетраў. Калі дакладней — цэлых 
11 000 кіламетраў. Не блізкі свет, адным словам. Але ў наша 
стагоддзе імклівых камунікацый адлегласць — не такая ўжо 
глабальная перашкода. Тым больш, калі абедзве краіны на 
самым высокім узроўні  заявілі пра жаданне наладжваць  
актыўнае партнёрства ў адносінах адзін з адным. Вядома, на-
меры важна падмацаваць канкрэтнымі вынікамі. Яны ўжо 
ёсць, перакананы адзін з каардынатараў сумеснай работы на 
карысць дзвюх дзяржаў, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол 
Рэспублікі Эквадор у Рэспубліцы Беларусь Карлас Ларэа Да-
віла. У сваёй мінскай рэзідэнцыі спадар Давіла, адказваючы 
на нашы пытанні, ахвотна расказваў пра зробленае і яшчэ з 
большым энтузіязмам — пра тыя спрыяльныя перспекты-
вы, якія адкрываюцца ў бліжэйшых планах.

Кінем 
позірк на свет сучасных тэх-
налогій. У пачатку кастрыч-
ніка чалавецтва адзначыла 

60-годдзе запуску першага 
штучнага спадарожніка Зямлі. 
Сёння на арбіце працуюць тыся-

чы апаратаў, забяспечваючы навігацыю 
і сувязь, экалагічны маніторынг і кар-

таграфію, дзясяткі іншых патрэбаў 
чалавецтва. Сярод гэтай армады 
працуюць і беларускія спадарож-

нікі. Стварэнне тэхнікі для космасу выступае 
лакаматывам навукова-тэхнічнага прагрэсу, сведчыць 
пра развіццё краіны. У Беларусі яшчэ з савецкіх часоў 

дзясяткі навуковых інстытутаў і вытворчых структур пра-
цуюць па касмічнай тэматыцы. Абмеркаванне праблем і 
дасягненняў праходзіць на кангрэсах, якія ўжо сталі трады-
цыйнымі. Чарговы, VII Беларускі касмічны кангрэс нядаўна 
прайшоў у Мінску. Маштабны форум аб’яднаў больш за 400 
навукоўцаў з усяго свету, якія абмяркоўвалі перспектывы 
асваення космасу, распрацоўкі касмічных апаратаў, а такса-
ма выкарыстанне гэтых дасягненняў у інтарэсах эканомікі. 
Дарэчы, цяперашняя сустрэча папярэднічала яшчэ больш 
маштабнай падзеі: у наступным годзе Мінск прыме Міжна-
родны касмічны кангрэс, на які прыедуць астранаўты з усіх 
куткоў зямнога шара.

Чытайце матэрыял “Мінск становіцца касмічным цэн-
трам”.

Як вядома, гэты год аб’яўлены ў Беларусі Годам навукі. 
Навука бывае рознай па напрамках. Філасофскай у тым ліку. 

Больш аўтарытэтнай інфармацыі пра ролю філасофіі, яе 
нацыянальныя аспекты можна знайсці ў публікацыі “Гэтыя 
філасофскія пытанні...”. 

Разважаючы пра асаблівасці таго ці іншага народа, мы 
нярэдка думаем стэрэатыпамі. Хто з нас не чуў пра нямецкую 
акуратнасць, карэйскую працавітасць, англійскую чапуры-
стасць альбо амерыканскую прадпрымальнасць. Але ці можа ў 
цэлай нацыі быць адна вызначальная рыса? Нядаўна Інстытут 
сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук правёў маштабныя 
даследаванні па выяўленні і вывучэнні так званага цывіліза-
цыйна-культурнага кода беларускага грамадства. Да якой вы-
сновы прыйшлі навукоўцы? Пад уплывам чаго фарміруецца 
нацыянальны характар і як ён уплывае на лёс краіны?

Пра гэта — у матэрыяле “Нельга згубіць свой код”.

ВіктАР ХАРкоў

Падзеі 
вызначаюць 
сэнс
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панарама
	Адносіны 

стратэгічнага 
партнёрства 

Кітай бачыць Беларусь важным 
партнёрам супрацоўніцтва ў 
сумесным стварэнні “Аднаго пояса 
і аднаго шляху”. Гэта адзначыў 
Генеральны сакратар Цэнтральнага 
камітэта Камуністычнай партыі 
Кітая, Старшыня КНР Сі Цзіньпін 
у пасланні ў адказ кіраўніку 
беларускай дзяржавы Аляксандру 
Лукашэнку.

“Выказваю ўдзячнасць за Ваша 
віншаванне з правядзеннем 

19-га з’езда КПК і з маім перавы-
браннем на пасаду Генеральнага сак-
ратара ЦК КПК. Я ўдзяляю вялікую 
ўвагу развіццю кітайска-беларускіх 
адносінаў”, — адзначыў Сі Цзіньпін.

Кітайскі лідар падкрэсліў важ-
насць таго, што ў верасні 2016 года 
Кітай і Беларусь стварылі адносіны 
давернага ўсебаковага стратэгічна-
га партнёрства і ўзаемавыгаднага 
супрацоўніцтва, што адгарнула но-
вую старонку ў развіцці двухбако-
вых адносінаў. “Мы цвёрда падтры-
мліваем адзін аднаго ў пытаннях, 
якія датычацца нашых карэнных 

інтарэсаў і важных клопатаў. Назі-
раюцца станоўчыя тэндэнцыі праг-
матычнага супрацоўніцтва ў розных 
сферах паміж Кітаем і Беларуссю. 
Кітай бачыць Беларусь важным 
партнёрам супрацоўніцтва ў сумес-
ным стварэнні “Аднаго пояса і адна-
го шляху”, — заявіў ён. — Я гатовы 
разам з Вамі прыкладаць намаганні 
для ўсебаковага паглыбленага раз-
віцця нашых двухбаковых адносінаў 
і стварэння супольнасці адзінага 
лёсу чалавецтва”.

Ад імя кітайскага народа Сі 
Цзіньпін выказаў удзячнасць Аля-
ксандру Лукашэнку за запрашэнне 
кітайскіх дзяцей у Беларусь на ад-
пачынак і аздараўленне. Ён таксама 
выказаў упэўненасць, што дружба 
паміж народамі дзвюх краін будзе 
пастаянна ўмацоўвацца.

	Магчымасці 
культурнага 
ўплыву 

Добрыя навіны прыйшлі з Парыжа, 
дзе адбылася  39-я сесія Генеральнай 
канферэнцыі ЮНЕСКА. Наша краіна 
выбрана ў склад Выканаўчага савета 
гэтай уплывовай міжнароднай 
арганізацыі. 

Такое рашэнне прымалася па выніках 
выбараў. Галасавалі 184 краіны, якія 

прымалі ўдзел у канферэнцыі. Беларусь 
была не адзіным прэтэндэнтам на месца 
ў Выканаўчым савеце, але найбольшая 
колькасць галасоў — 171 — была адда-
 дзена менавіта нам. Факт, які гаворыць 
пра многае. Але якая нашай краіне ад 
гэтага карысць? Справа ў тым, што ў пе-
рыяд паміж сесіямі Генеральнай канфе-
рэнцыі, а яны праходзяць раз у два гады, 
асноўным кіруючым органам ЮНЕСКА 
якраз і з’яўляецца Выканаўчы савет, які 

складаецца з прадстаўнікоў 58 дзяржаў-
членаў. Іх сесіі праходзяць двойчы на 
год — вясною і восенню. Якраз мена-
віта гэты орган і ўплывае на прыняцце 
рашэнняў аб уключэнні аб’ектаў у Спіс 
сусветнай спадчыны. Намеснік началь-
ніка ўпраўлення па ахове гістарычна-
культурнай спадчыны Мінкультуры 
Наталля Хвір разлічвае на тое, што 
цяпер наша дружба дасць магчымасць 
уплываць на пэўныя працэсы: 

— Адна справа, калі ты назіраеш за 
ўсім збоку, і зусім іншая, калі ўдзельні-
чаеш у прыняцці рашэнняў. 

Да Канвенцыі па ахове сусветнай 
культурнай і прыроднай спадчыны, 
прынятай ЮНЕСКА ў 1972 годзе, мы 
далучыліся амаль трыццаць гадоў на-
зад. Асабліва плённым выдаўся пачатак 
гэтага стагоддзя. У выніку ў Спіс сусвет-
най спадчыны ЮНЕСКА ўваходзяць 
чатыры аб’екты, якія знаходзяцца на 
тэрыторыі нашай краіны. Але амбіцыі ў 
нас куды больш маштабныя. У папярэд-
нім спісе яшчэ значыцца пяць аб’ектаў. 

	Унікальнае 
выданне 
падарожнічае  
па свеце

Факсімільная “Кніжная спадчына 
Францыска Скарыны” перададзена 
ў дар Бібліятэцы ААН і бібліятэцы 
Бернскага ўніверсітэта

Міжнародны выдавецкі праект 
па аднаўленні кніжнай спадчы-

ны беларускага першадрукара стаў 
стрыжнем шматлікіх юбілейных 
мерапрыемстваў, прысвечаных 500-
годдзю беларускага кнігадрукавання. 
Рэалізаваны сумесна Нацыянальнай 
бібліятэкай Беларусі і Банкам БелВЭБ, 
ён стаў яскравым сведчаннем паспя-
ховага супрацоўніцтва арганізацый, 

аб’яднаных адзінай ідэяй — вяртання 
і захавання гістарычнай спадчыны.

У далейшым увесь 21-томны 
камплект будзе экспанавацца ў зале 
Бібліятэкі ААН для азнаямлення з 
ім шырокай публікі.

Мерапрыемства з нагоды 500-
годдзя беларускага кнігадрукаван-
ня ў Жэневе наведалі прадстаўнікі 
дыпламатычнага корпуса, супра-
цоўнікі Аддзялення ААН у Жэневе, 
беларусы, якія пражываюць у фран-
камоўнай частцы Швейцарыі. 

Тэма спадчыны Францыска 
Скарыны і міжнародны праект па яе 
аднаўленні ў выглядзе шматтомнага 
факсіміле абмяркоўваліся і на су-
стрэчы ў бібліятэцы Бернскага ўні-
версітэта. Раман Матульскі таксама 
перадаў у дар “Кніжную спадчыну 
Францыска Скарыны” ўніверсітэц-
кай бібліятэцы.
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візіт

месца сустрэч — 
абу-дабі 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка наведаў Аб’яднаныя Арабскія 
Эміраты з рабочым візітам 

 П
адчас паездкі былі за-
планаваныя перагаворы 
з кіраўніцтвам ААЭ для 
абмеркавання бягучага 
стану беларуска-эмірац-
кага ўзаемадзеяння, ходу 

рэалізацыі ранейшых дамоўленасцяў, а 
таксама ўзаемавыгадных перспектыў-
 ных праектаў. За студзень-жнівень 
2017 года экспарт Беларусі ў ААЭ 
склаў 44,8 мільёна (каля 318 працэн-
таў да аналагічнага перыяду мінулага 
года). Толькі за 6 месяцаў сума прамых 
замежных інвестыцый з ААЭ склала 
больш за 11 мільёнаў долараў.

У рамках візіту адбылося падпі-
санне крэдытнага пагаднення паміж 
Банкам развіцця Рэспублікі Беларусь і 
Фондам развіцця прадпрымальніцтва 
імя Халіфы. Згодна з дакументам, фонд 
прадаставіць банку каля 25 мільёнаў 
долараў, якія будуць накіраваныя на 
развіццё прыватнай ініцыятывы, іна-
вацыі, рэгіянальныя праекты і ства-
рэнне ў Рэспубліцы Беларусь новых 
працоўных месцаў.

Акрамя таго, улічваючы сяброў-
скі характар узаемаадносінаў, з боку 
кіраўніцтва Аб’яднаных Арабскіх Эмі-
ратаў атрымана запрашэнне ў адрас 
Аляксандра Лукашэнкі традыцыйна 
некалькі дзён пагасцяваць у ААЭ.

Аляксандр Лукашэнка правёў 
перагаворы з Наследным прынцам 
Абу-Дабі, намеснікам Вярхоўнага 
галоўнакамандуючага Узброенымі 
Сіламі Аб’яднаных Арабскіх Эміратаў 
шэйхам Мухамедам бен Заідам аль-
Нахаянам. Бакі абмеркавалі стан і 
перспектывы развіцця беларуска-эмі-
рацкіх адносінаў.

“Вельмі важная сфера двухбаковых 
адносінаў. У мінулы раз мы дамовіліся 
па шэрагу напрамкаў супрацоўніцтва, 
і гэтыя напрамкі мы разам з эмірацкім 
бокам спрабуем развіваць”, — сказаў 
кіраўнік беларускай дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка асабліва 
падкрэсліў, што сустрэчы з Мухаме-
дам бен Заідам аль-Нахаянам заўсёды 
праходзяць у дружалюбным ключы, 
падзякаваў за цёплы прыём у ААЭ. 
Прэзідэнт адзначыў, што беларускай 
дэлегацыі ўдалося азнаёміцца з раз-
віццём шэрага галін у гэтай краіне. 
“Павінен адкрыта сказаць, што мы ў 
вас шмат чаго паглядзелі. Ад сферы 
турызму да лепшых узораў аховы зда-
роўя. І я ўдзячны за тое, што вы па-
брацку, шчыра адкрылі нам дзверы 
ў любы дом, у якім мы хацелі пабы-
ваць. І перш за ўсё той шпіталь, які 
мы наведалі. Ён наогул нас уразіў”, 
— сказаў Прэзідэнт.

Што датычыцца двухбаковых 
адносінаў, то зрабілі акцэнт на тое, 
што ААЭ павінны быць яшчэ шырэй 
прадстаўлены ў Беларусі. Бакі прапра-
цуюць варыянты некалькіх магутных 
праектаў, якія яшчэ больш цесна 
эканамічна звяжуць дзве дзяржавы. 
Адзначана, што дынаміка ў развіцці 
адносінаў добрая і яе неабходна пад-
трымліваць і прымнажаць.

Лукашэнка ўсклаў вянок да Ме-
марыяла памяці загінулых воінаў у 
Абу-Дабі. Гэтая падзея стала галоў-
ным пратакольным мерапрыемствам 
рабочага візіту кіраўніка дзяржавы ў 
Аб’яднаныя Арабскія Эміраты.

Урачыстая цырымонія прайшла 
з удзелам зводнай роты ганаровай 

варты. Прэзідэнт усклаў вянок да 
помніка і ўшанаваў памяць загінулых 
за краіну герояў мінутай маўчання.

Кіраўнік дзяржавы азнаёміўся з 
архітэктурнымі асаблівасцямі ком-
плексу і зрабіў запіс у Кнізе ганаро-
вых гасцей. 

Ме м а ры я л  р а з м е ш ч а н ы  н а -
супраць Вялікай мячэці шэйха Заіда 
і ўяўляе з сябе архітэктурную кампа-
зіцыю з 31 панэлі, на якіх нанесены 
імёны загінулых воінаў. Манумент 
з’яўляецца нацыянальным і куль-
турным арыенцірам, ён увасабляе 
сабою каштоўнасці адзінства і салі-
дарнасці нацыі.

Знаходзячыся ў ААЭ, Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка пра-
вёў сустрэчу з Прэзідэнтам Украіны 
Пятром Парашэнкам.

“У гандлёва-эканамічных адносі-
нах мы вельмі актыўна супрацоўніча-
ем. Наш тавараабарот ужо, нягледзя-
чы на розныя праблемы і перашкоды, 
склаў больш за 3 мільярды долараў, 
напэўна, дзесьці 3,5 мільярда до-
лараў будзе на сённяшні дзень. Але 
ў нас ёсць вельмі добрая магчымасць 
пашырыць супрацоўніцтва за кошт 
узаемадзеяння рэгіёнаў”, — сказаў 
Аляксандр Лукашэнка.

Новы імпульс развіццю адносінаў 
паміж краінамі, упэўнены беларускі 
лідар, дасць першы форум рэгіёнаў 
Беларусі і Украіны, які рыхтуюцца 
правесці ў Гомелі.

“Што датычыцца палітычнага ўза-
емадзеяння, то ў нас наогул праблем 
няма. Мы абсалютна прытрымліваем-
ся таго курсу, па якім дамовіліся ісці”, 
— падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
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суПРацоўніцтва

акцэнт на добрыя 
справы 
У Мінску адкрыецца прадстаўніцтва 
Міжнароднага Камітэта Чырвонага 
Крыжа

З  
новага года наша краіна 
будзе ўзаемадзейнічаць з 
Міжнародным Камітэтам 
Чырвонага Крыжа без 
пасрэдніцтва маскоўскага 
рэгіянальнага офіса аргані-

зацыі, адкрытага яшчэ ў 1992 годзе для 
Расіі, Беларусі і Малдовы. Падчас візі-
ту ў Мінск прэзідэнта МКЧК Петэра 
Маўрэра заключана пагадненне аб ад-
крыцці прадстаўніцтва ў Мінску. Яно 
пачне дзейнічаць з 1 студзеня. Гэтае 
рашэнне аўтарытэтнай міжнароднай 
арганізацыі цалкам слушна лічыць вы-
сокай ацэнкай укладу краіны ў справу 
міру і гуманізму. Прычым не толькі ў 

рэгіёне, але і ўдалечыні ад яе межаў. Тут 
пазіцыі беларускай дзяржавы і Між-
народнага Чырвонага Крыжа цалкам 
тоесныя. Пра што можна меркаваць і 
са зместу сустрэчы Аляксандра Лука-
шэнкі з Петэрам Маўрэрам. Прэзідэнт 
перакананы:

— Гэты візіт павінен быць знач-
ным і сімвалізаваць той факт, што 
нашы адносіны павінны ўзняцца на 
яшчэ больш высокі ўзровень... Наша 
сённяшняя работа па далейшым ад-
крыцці ў Мінску офіса прадстаўніцтва 
МКЧК шмат аб чым гаворыць, і мы 
гэта вельмі высока цэнім. Гэта будзе 
новай старонкай у нашых адносінах, 

якая дабавіць у іх больш перспектыў 
і надзей.

Так, міласэрнасць узрасла ў белару-
скім характары, гартуючыся ў выпра-
баваннях. Нашаму народу давялося пе-
ражыць нямала трагедый, аказваючыся 
на шляху разбуральных войнаў мінула-
га. Яны не ачарсцвілі нашы душы. Наад-
варот, навучылі бліжэй разумець беды 
тых, каму цяжка. Таму сёння, запэўніў 
Прэзідэнт госця, наша краіна імкнецца 
ўнесці свой уклад у міжнародную гума-
нітарную дзейнасць і ўсяляк дапамагчы 
тым, хто ў гэтым мае патрэбу. Гэтае 
імкненне, як вядома, пацверджана кан-
крэтнымі справамі. У Беларусі знайшлі 
не проста прытулак, а здабылі без пера-
большання другую радзіму каля паўта-
ры сотняў тысяч бежанцаў з Украіны.

— Фактычна паставілі ўпоравень 
нашых украінскіх братоў з беларусамі, 
— сказаў Прэзідэнт. — Гэта ўсё нам 
каштавала значных затрат, але мы 
іх не лічым, паколькі людзі трапілі ў 
бяду. Тут затраты наўрад ці маюць які-
небудзь падлік.

Не чужымі нам бачацца сёння і сі-
рыйскія праблемы. У лепшыя дні дзве 
дзяржавы звязвалі шчырая дружба і 
плённае супрацоўніцтва. Супрацоў-
нічаць сёння складана, але сябраваць 
ніхто перашкодзіць не можа. Таму ў 
Сірыю з Беларусі адпраўляюцца гума-
нітарныя грузы. Да нас прыязджаюць з 
ваюючай краіны дзеці на аздараўленне. 
І гэта не разавыя акцыі, а цвёрдая па-
зіцыя. МКЧК, прызнаў Петэр Маўрэр, 
гэта вельмі цэніць:

— Сёння дзейнасць Міжнароднага 
Камітэта Чырвонага Крыжа як ніколі 
залежыць ад падтрымкі такіх краін, 
як Беларусь, якія імкнуцца да ўрэгу-
лявання канфліктаў у свеце, імкнуцца 
аб’яднаць і пасадзіць за адзін стол ваю-
ючыя бакі. Дзякуй за вашу дапамогу... 
Беларускі народ, улада, вы асабіста 
падтрымліваеце дзейнасць камітэта. 
Мы гэта адчуваем. І такім чынам вы 
падтрымліваеце міжнароднае гумані-
тарнае права, якім мы кіруемся.

З адкрыццём прадстаўніцтва ў Мін-
ску ўзаемадзеянне стане яшчэ больш 
цесным і дынамічным. А калі так, то 
вакол нас будзе больш людзей, якія 
калі не стануць адразу шчаслівымі, то, 
прынамсі, будуць менш пакутаваць. І 
ўжо ў гэтым вялікі сэнс гуманітарнай 
дзейнасці, якая стала неад’емнай част-
кай палітыкі беларускай дзяржавы.

Дзмітрый Аляксандраў 

Б
ел

ТА
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ПаРтнёРства

эквадор  
становіцца бліжэй

Беларусь і гэтую 
паўднёваамерыканскую 

краіну падзяляюць тысячы 
кіламетраў. Калі дакладней 

— цэлых 11 000 кіламетраў. 
Не блізкі свет, адным словам. 

Але ў наша стагоддзе імклівых 
камунікацый адлегласць 

— не такая ўжо глабальная 
перашкода. Тым больш, калі 

абедзве краіны на самым 
высокім узроўні заявілі пра 

жаданне наладжваць  актыўнае 
партнёрства ў адносінах 

адзін да аднаго. Вядома, 
намеры важна падмацаваць 

пэўнымі вынікамі. Яны ўжо 
ёсць, перакананы адзін з 
каардынатараў сумеснай 

работы на карысць дзвюх 
дзяржаў, Надзвычайны і 

Паўнамоцны Пасол Рэспублікі 
Эквадор у Рэспубліцы Беларусь 

Карлас Ларэа Давіла. У сваёй 
мінскай рэзідэнцыі спадар 

Давіла, адказваючы на нашы 
пытанні, ахвотна расказваў пра 

зробленае і яшчэ з большым 
энтузіязмам — пра тыя 

спрыяльныя перспектывы, якія 
адкрываюцца ў бліжэйшых 

планах.

 — Спадар Пасол, як бы Вы аха-
рактарызавалі сённяшні стан бела-
руска-эквадорскіх адносінаў?

 —  Прысутнасць Эквадора ў Бе-
ларусі звязана з міжнароднымі прыя-
рытэтамі, зрушэннем акцэнтаў у бок 
еўразійскага рэгіёна, заснаваных на 
прынцыпах дыверсіфікацыі знешне-
палітычных адносінаў  і ўзаемада-
паўняльнасці эканомік патэнцыйных 
краін-партнёраў. Вядома, што Эква-
дор мае багатыя прыродныя рэсурсы, 
выгаднае геаграфічнае становішча 
і выключныя кліматычныя ўмовы. 
Менавіта на гэтых фактарах трыма-

ецца экспартны патэнцыял краіны, яе 
магчымасці прымаць турыстаў і пры-
цягваць якасныя замежныя інвесты-
цыі. Акрамя таго, Эквадор мае вялікі 
досвед у распрацоўцы нарматыўнай 
базы і дзяржаўнай палітыкі ў такіх 
разнастайных сферах, як дзяржаўнае 
кіраванне, турызм, стварэнне без-
бар’ернага асяроддзя для людзей з 
абмежаванымі магчымасцямі, мігра-
цыя, правы чалавека, экалогія, між-
народнае падатковае права, і гатовы 
падзяліцца ім з партнёрамі. Вядома, 
што Беларусь — рэгіянальны лідар у 
галіне тэхналогій і ведаў, якія пры-

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Эквадор у Рэспубліцы Беларусь  
Карлас ларэа Давіла
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ПаРтнёРства

мяняюцца ў гандлі праз дзяржаўныя 
кампаніі. Сюды, у прыватнасці, ува-
ходзіць  распрацоўка нафтавых ра-
довішчаў, сейсмаразведка, кіраванне 
надзвычайнымі сітуацыямі, фармац-
эўтыка, нанатэхналогіі, электраопты-
ка, цяжкае машынабудаванне, механі-
зацыя сельскай гаспадаркі. Усе гэтыя 
сумесныя тэмы далі магчымасць 
выявіць і спланаваць важныя  пады-
ходы сіметрычнага, паважлівага, уза-
емадапаўняльнага і ўзаемавыгаднага 
супрацоўніцтва. З 24 мая гэтага года, 
гэта значыць з моманту ўступлення 
на пасаду Прэзідэнта Леніна Марэна, 
двухбаковае супрацоўніцтва было 
ўмацавана прагматычным поглядам 
на ўдзел вытворчага сектара ў ініцы-
ятывах, якія плануецца сумесна рэа-
лізаваць на дзяржаўным узроўні. 

Такая панарама дазваляе мне 
сцвярджаць, што двухбаковыя адно-
сіны перажываюць свой лепшы перы-
яд. Зрэшты, надышоў час перайсці ад 
вызначэння ўзаемавыгадных праек-
таў да іх рэалізацыі.

— Якія найбольш значныя падзеі 
апошніх гадоў надалі дынаміку двух-
баковым узаемаадносінам Эквадора 
і Беларусі? 

 — Без сумнення, прэзідэнцкая 
дыпламатыя задала дынаміку гэтым 
маладым двухбаковым адносінам. У 
чэрвені 2012 года адбыўся першы ві-
зіт Прэзідэнта Аляксандра Лукашэн-
кі ў Эквадор. Візіт у адказ Прэзідэнта 
Рафаэля Карэа ў Беларусь прайшоў 
у кастрычніку 2013 года. Падчас той 
сустрэчы кіраўнікі дзяржаў прынялі 
рашэнне аб адкрыцці дыпламатыч-
ных місій у Кіта і Мінску. Гэта была  
вяха, якая стала паваротным моман-
там у адносінах паміж надзейнымі 
партнёрамі, а таксама ва ўмацаванні 
скаардынаванай работы — на шмат-
баковай аснове — у тых сферах, у 
якіх краіны падзяляюць агульныя 
падыходы. Напрыклад, пастаянна ў 
форме лекцый, майстар-класаў, пу-
блікацый у навуковых часопісах і  ў 
спецыялізаваных сродках масавай 
інфармацыі праходзіла вызначэнне ў 
акадэмічных колах Беларусі тэм, якія 
ўяўляюць стратэгічны інтарэс для 
Эквадора.

У рамках народнай дыпламатыі 
быў створаны калегіяльны орган, 
прызначаны развіваць інтарэсы 
Эквадора ў Беларусі. У яго склад 
увайшлі вядомыя беларускія грама-
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дзяне,  сустаршынямі 
з’яўляюцца Міністр 
а д у кацыі  і   намеснік 
Міністра замежных спраў 
Рэспублікі Беларусь. Што ж 
да парламенцкай дыпламатыі, то 
была створана міжпарламенцкая 
група супрацоўніцтва. Беларусь была 
прынята ў якасці назіральніка ў Ла-
цінаамерыканскі парламент. Афіцый-
ныя візіты Старшыні Нацыянальнай 
Асамблеі, міністраў ды іншых высо-
кіх службовых асоб зрабілі магчымай 
пастаянную каардынацыю двухбако-
вых дзеянняў па шырокім спектры 
напрамкаў супрацоўніцтва. 

 —  Вядома ж, асобным радком у 
міждзяржаўных справах ідзе гандлё-
ва-эканамічная актыўнасць. Якая 
яна сёння для дзвюх краін? У чым 
канкрэтна праяўляецца? 

— З моманту адкрыцця пасоль-
стваў у Мінску і ў Кіта ўзаемны ган-

д а л ь 
істотна 

п а в я л і -
 чыўся, што 

з в я з а н а  с а 
знаёмствам рын-

к а ў , якія яшчэ некалькі 
гадоў назад былі абсалютна нязве-
даныя. Хоць аб’ём гандлю ўсё яшчэ 
застаецца сціплым. Далейшыя ме-
рапрыемствы па вывучэнні рынкаў, 
рэкламныя акцыі, упэўнены,  дадуць 
магчымасць ужо ў бліжэйшай перс-
пектыве з большай эфектыўнасцю 
пазіцыянаваць адну краіну ў другой. 
Паводле дадзеных Дзяржаўнага ста-
тыстычнага камітэта за перыяд са 
студзеня 2007 па снежань 2016 гадоў, 

узаемны гандаль паміж Эквадо-
рам і Беларуссю паказваў пера-

менны рост хоць і з прафіцытам для 
Эквадора, што ў значнай меры было 
абумоўлена кан’юнктурай і канкрэт-
нымі патрэбамі дзвюх краін. У 2007 
годзе гандлёвы баланс паміж краі-
намі дасягнуў 24 мільёнаў 100 тысяч 
долараў ЗША, у той час як у 2016 ён 
быў ужо на ўзроўні 58 мільёнаў 663 
тысяч долараў ЗША. Пры гэтым уз-
ровень росту двухбаковага гандлю 
ў параўнанні з 2007 годам склаў 143 
працэнты. Найбольшая тэндэнцыя ў 
бок павелічэння была зафіксавана ў 
2015 годзе — 77 мільёнаў 506 тысяч 
долараў ЗША. Рост у параўнанні з 
2014 годам склаў 217,47 працэнта 
і 222 працэнты адносна 2007 года. 
У сувязі з рознымі методыкамі рэ-
гістрацыі знешняга гандлю лічбы 
Беларусі і Цэнтральнага банка Эква-
дора адрозніваюцца. Сёння Эквадор 

На міжнародным 
узроўні Эквадор 

паспяхова 
зарэкамендаваў сябе  

ў сферы турызму: у 2017 
годзе краіна заваявала 

чатырнаццаць 
міжнародных прэмій 
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мае шырокую экспартную прапанову, 
якая ўключае свежазрэзаныя ружы, 
гіпсафілу, гваздзікі, бананы, свежую 
садавіну і кансервы, каву, какаву, ін-
шыя прадукты, што экспартуюцца ў 
меншай колькасці. Існуе патэнцыял 
для павелічэння аб’ёмаў паставак 
як адзначаных прадуктаў, а таксама 
экспарту новых: экстракты, эсенцыі 
і канцэнтраты на аснове кавы, ка-
кава-масла, замарожаныя крэветкі 
і каралеўскія крэветкі, фруктовыя 
пасты, замарожаная рыба і платаны. 

У сваю чаргу Беларусь экспартуе 
ў Эквадор калійныя ўгнаенні, хларыд 
калію, дрот жалезны або сталёвы з 
медным пакрыццём, сульфат амо-
нію, вырабы з пластмасы, клапаны 
для шын, запчасткі і абсталяванне 
для аўтамабіляў. Дзякуючы ўзроўню 
спецыялізацыі ў прамысловай сферы 
Беларусь мае вялікі патэнцыял для 
пашырэння сваёй прысутнасці ў Ла-
цінскай Амерыцы асабліва праз про-
даж трактароў і прадукцыі цяжкага 
машынабудавання.

— Беларусь апошнім часам усё 
часцей у кантактах з замежнымі 
партнёрамі робіць акцэнт на пра-
мысловую кааперацыю. Як Вы мяр-
куеце, ці гатовы Эквадор да такіх 
прапаноў? 

— Эквадор мае патрэбу ў знеш-
нім супрацоўніцтве, накіраваным на 
мадэрнізацыю яго вытворчай мадэлі. 
Умовы краіны спрыяюць садзей-
нічанню індустрыялізацыі, але ёй  
неабходная міжнародная тэхнічная 
падтрымка. Акрамя таго, Эквадор 
мае намер стаць у перспектыве  рэгія-
нальным пастаўшчыком чыстай энер-
гіі, паколькі ў апошнія гады ў краіне 
атрымала шырокае распаўсюджанне 
палітыка заахвочвання экалагічных 
вытворчасцяў. І тэхналагічная каапе-
рацыя з такім партнёрам, як Беларусь, 
тут магла б адыграць істотную ролю.

 —  У якіх сферах перш за ўсё ма-
глі б з’явіцца беларуска-эквадорскія 
сумесныя прадпрыемствы? Што 
можа падштурхнуць да гэтага 
абодва бакі? 

 — У асноўным Эквадор зацікаўле-
ны ў высокапрадукцыйных праектах 
з магчымасцю перадачы тэхналогій, 
якія прадугледжваюць удзел усіх сек-
тараў эканомікі, улічваючы, вядома, 
і прыватны. Асабліва вялікае поле 
сумеснай дзейнасці ў сельскай гаспа-
дарцы, уключаючы яе механізацыю. 

Беларусь паказала сваю гатоўнасць 
аналізаваць канкрэтныя выгадныя 
для Эквадора варыянты пастаўкі пра-
дукцыі машынабудавання або магчы-
масць яе сумеснай вытворчасці. Для 
рэалізацыі двухбаковых праектаў 
папярэднімі ўмовамі з’яўляюцца 
глыбокае веданне рынку і беларускіх 
марак тэхнікі, нацыянальных сістэм 
заключэння кантрактаў і прысутнас-
ць тэхнічных прадстаўніцтваў. Усё 
гэта будзе спрыяць большаму даверу 
ў перыяд пасляпродажнага абслугоў-
вання прадукцыі машынабудавання. 
Абедзве краіны прыкладваюць шмат 
намаганняў для дасягнення дадзеных 
мэт. Прэзідэнт Эквадора Ленін Марэ-
на таксама прыняў меры, закліканыя 
ўмацаваць давер у падатковай сферы і 
ў сферы барацьбы супраць карупцыі. 

 —  Што яшчэ зроблена на зака-
надаўчым узроўні і што, магчыма, 
трэба будзе зрабіць для таго, каб 
патэнцыйныя бізнес-партнёры 
дзвюх краін актыўней ішлі на дзе-
лавы кантакт? 

 — Першым крокам з’яўляецца 
стварэнне нарматыўнай базы, якая 
дасць магчымасць плаўна і бяспеч-
на ажыццяўляць прадпрымальніц-
кую дзейнасць. 16 жніўня 2017 года 
ўступіла ў сілу Пагадненне паміж 
Эквадорам і Беларуссю аб пазбяганні 
двайнога падаткаабкладання і папя-
рэджання ўхілення ад выплаты падат-
каў на даходы і маёмасць. Гэты двух-
баковы дакумент будзе садзейнічаць 
прыцягненню якасных інвестыцый і 
ажыццяўленню гандлёвых аперацый 
у абодвух напрамках. Іншым важным 
момантам стала падпісанне ў Жэневе 
12 верасня 2017 года Пратакола аб 
завяршэнні двухбаковых перагавораў 
аб доступе на рынак тавараў у рамках 
працэсу ўступлення Беларусі ў Су-
светную гандлёвую арганізацыю. У 

Эквадоры не існуе рызыкі, бо гаворка 
ідзе пра даларызаваную эканоміку. 
Заканадаўства краіны прадугледжвае 
недыскрымінацыйны падыход да 
замежнага інвестара, свабоду вы-
творчасці, продаж тавараў і  паслуг, 
свабоду перамяшчэння капіталу, 
свабодную канкурэнцыю, гарантыю 
прыватнай уласнасці, свабоду до-
ступу да фондавага рынку, свабоду 
дост упу да ўну траных і знешніх 
крэдытаў, інвестыцыйнага кантракта, 
праз які прадастаўляецца падатковая 
стабільнасць і заахвочванні. Пра-
дугледжана  спрошчаная структура 
адабрэння інвестыцый праз камітэт 
пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэс-
публікі Эквадор, транспарэнтнасць 
у працэсах заключэння кантрактаў 
і правядзення тэндараў, а таксама 
бяспека і свабода перамяшчэння. 
Нарэшце, фактарам, які садзейнічае 
магчымаму разуменню паміж прад-
прымальнікамі, з’яўляецца магчы-
масць выдзялення крэдытных ліній 
для сумесных двухбаковых праектаў. 
У гэтых адносінах хачу падкрэсліць 
падтрымку, якую гатовы прапанаваць 
Банк развіцця Беларусі. 

 —  Вядома ж, у двухбаковых ад-
носінах вялікую значнасць мае і па-
літычны складнік. Па якіх аспектах 
міжнароднай палітыкі Эквадор і 
Беларусь дэманструюць супадзенне 
поглядаў і падыходаў? 

 — У шматбаковай сферы Эквадор 
і Беларусь маюць падобныя пазіцыі ў 
сваім бачанні шматпалярнага свету, 
паважання суверэнітэту і самавыз-
начэння народаў, узаемавыгаднага 
супрацоўніцтва, устанаўлення ад-
носінаў з усімі дзяржавамі свету, 
паважання міжнароднай законнасці 
і прынцыпаў глабальнай дэмакратыі. 
Я хачу падкрэсліць, што нядаўна ў 
рамках афіцыйных мерапрыемстваў 

Хачу асабліва падкрэсліць, што багацце 
краявідаў Беларусі ўнікальнае. 
Падарожнічаць з Эквадора ў Беларусь — 
гэта значыць прыехаць з сярэдзіны 
свету ў цэнтр Еўропы. Упэўнены,  
што многія нашы грамадзяне павінны 
скарыстацца гэтым

ПаРтнёРства
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з нагоды 72-й гадавіны стварэння 
ААН я гаварыў пра важны досвед 
супрацоўніцтва з Беларуссю ў сферы 
міжнароднай барацьбы з гандлем 
людзьмі, якой абодва бакі надаюць 
асаблівае значэнне. Я таксама прад-
ставіў ініцыятыву Эквадора  па пра-
вах чалавека і транснацыянальных 
карпарацыях. Сёння востра абаз-
начылася праблема  ўкаранення гла-
бальнага механізма для ўстаранення 
прабелаў, што існуюць у гэтай галіне 
міжнароднага права,  наяўнасці на-
цыянальных і міжнародных механіз-
маў доступу да кампенсацыі ўрону 
для ахвяр парушэнняў правоў чала-
века. З другога боку, паколькі гаворка 
ідзе пра двухбаковыя адносіны, што 
знаходзяцца ў працэсе станаўлення, 
першы этап дыпламатычнай работы 
быў арыентаваны на завяршэнне 
фарміравання нарматыўнай базы, на 
якой заснаваныя канкрэтныя дзеянні 
па канкрэтных напрамках супрацоў-
ніцтва. 

 —  Якім чынам, па-вашаму, 
больш насычаным і больш змястоў-
ным магло б стаць двухбаковае 
супрацоўніцтва ў адукацыйнай і 
турыстычнай сферах? Што можна 
аднесці ў залік для развіцця кантак-
таў па гэтых напрамках?

 — Літаральна некалькі тыдняў 
назад  Міністр адукацыі Рэспублікі 
Беларусь даў комплексную прапанову 
аб супрацоўніцтве, дзе ёсць пратакол 
аб стварэнні новых навучальных уста-
ноў у Эквадоры і праграма супрацоў-
ніцтва ў сферы адукацыі на 2018-2020 
гады, якая ўключае, у тым ліку, і абмен 
стыпендыямі. У цяперашні час дадзе-
ная прапанова аналізуецца эквадор-
скім кіраўніцтвам. Магчыма, адным з 
важнейшых падпісаных двухбаковых 
дакументаў стане  Пагадненне аб 
прызнанні дыпломаў аб вышэйшай 
адукацыі (22 мая 2017 года), якое 
пасля яго ўступлення ў сілу будзе са-
 дзейнічаць акадэмічнай мабільнасці і 
падрыхтоўцы спецыялістаў. А такса-
ма будзе карысным маладым людзям 
з Эквадора, якія вучацца ў Рэспублі-
цы Беларусь, і  тым, хто ў будучыні 
выбера гэтую краіну для навучання. 
Я ўпэўнены ў тым, што прысутнасць 
эквадорскіх студэнтаў у Беларусі  ў 
перспектыве значна павялічыцца. 

На міжнародным узроўні Эква-
дор паспяхова зарэкамендаваў сябе 
ў сферы турызму: у 2017 годзе краіна 

Відавочна, што Беларусь і Эквадор маюць намер пашыраць двухбаковае 
ўзаемадзеянне. Нягледзячы на тысячы кіламетраў, якія іх падзяляюць,  
у краін шмат агульнага: інтарэсы і пазіцыі на міжнароднай арэне,  
увага да сацыяльных пытанняў, а таксама напрацоўкі ў гандлёва-
эканамічнай сферы. 

Э
квадор — краіна нумар адзін у свеце па пастаўках бананаў. Любяць 
гэты фрукт і самі жыхары паўднёваамерыканскай Швейцарыі. Па 
падліках, кожны эквадорац з’ядае ў год амаль 74 кілаграмы жоў-
та-зялёных. А вось беларус — удвая менш. Зрэшты, не адзіным 
гастранамічным інтарэсам звязаны краіны. Беларусь і Эквадор  

актыўна наладжваюць  супрацоўніцтва ў нафтаздабычы, геолагаразведцы і 
будаўніцтве: менавіта  гэтыя праекты, як гаворыцца, задаюць тон у супра-
цоўніцтве.

Першае нафтавае радовішча ў даліне Амазоніі было адкрыта больш як 
50 гадоў назад. Сёння продаж чорнага золата — адна з асноўных крыніц 
экспарту Эквадора. За права працаваць на радовішчах у гэтай краіне зма-
гаюцца многія замежныя кампаніі. Але дзякуючы сусветнай рэпутацыі над-
зейнага партнёра менавіта Беларусі паступае шэраг прапаноў аб альянсе. 

Так, Эквадор багаты на карысныя выкапні. Але краіне не хапае тэх-
налогій. Беларусь дапаможа наладзіць вытворчасць прадукцыі з высокай 
дабаўленай вартасцю, ні многа ні мала — ажыццявіць рэвалюцыю ў тэхна-
лагічным і вытворчым вымярэннях. Наша краіна зоймецца і падрыхтоў-
кай адпаведных кадраў для гэтага лацінаамерыканскага рэгіёна. У дадзены 
момант вышэйшую адукацыю ў Беларусі ўжо атрымліваюць каля паўсотні 
студэнтаў з Эквадора. 

ПаРтнёРства
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зноў заваявала чатырнаццаць між-
народных прэмій (@WTravelAwards), 
для чаго ёй давялося актыўна сябе 
пазіцыянаваць. Мы дзелімся нашым 
станоўчым досведам з Беларуссю, 
паколькі ваша краіна  пачала масавую 
рэкламную кампанію ў якасці міжна-
роднага турыстычнага напрамку. Наш 
досвед уключае сучасную сістэму кіра-
вання сферай турызму, якая забяспеч-
вае бяспеку, юрыдычную падтрымку і 
эфектыўную інфармацыйную сістэму, 
а таксама інстытуцыйную структуру, 
якая аблягчае ажыццяўленне туры-
стычных планаў у дзяржаўным маш-
табе. Наша мэтавая прома-дзейнасць 
накіравана на 12 краін Еўропы і Азіі. 
Але мы не выключаем магчымасці 
правядзення іншых кампаній на да-
датковых рынках, такіх як Аўстралія 
або краіны еўразійскага рэгіёна. 

Хачу асабліва падкрэсліць, што 
багацце краявідаў Беларусі ўнікаль-
нае. Падарожнічаць з Эквадора ў 
Беларусь — гэта значыць прыехаць 
з сярэдзіны свету ў цэнтр Еўропы. 
Упэўнены, што многія нашы грама-
дзяне павінны скарыстацца гэтым.

 — Культура — тая сфера, якая 
найбольш натуральна і гарманічна 
дапамагае зблізіць народы і краіны, 
няхай іх і падзяляюць геаграфічна 
тысячы кіламетраў. Якія культур-
ныя падзеі, што выконвалі б такую 
місію адносна Эквадора і Беларусі, 
Вы маглі б назваць? 

 — Важнасць плённага культурна-
га руху наперад бясспрэчная. Мы, у 
пасольстве,  удзялілі асаблівую ўвагу 
выяўленчаму мастацтву, правёўшы 
больш за дзесяць выстаў эквадор-
скіх і беларускіх аўтараў, сярод якіх 
я магу згадаць і вядомую ў Беларусі 
“дынастыю Масленікавых”. Для гэтых 
мэт мы ператварылі наша пасольства 
ў пастаянна дзеючую галерэю, якая 
ўжо заваявала прызнанне ў культур-
ным Мінску. Сумесна з Беларускай 
дзяржаўнай акадэміяй мастацтваў мы 
таксама правялі сярод яе студэнтаў 
арыгінальны конкурс, прысвечаны 
Эквадору. Адзначаныя ўзнагародамі 
карціны ў якасці сумеснага культур-
нага праекта  будуць адпраўлены ў 
Эквадор для іх экспанавання ў Міні-
стэрстве замежных спраў краіны. Мы 
таксама дамовіліся пра запіс і сумесны 
выпуск дыска эквадорскай акадэміч-
най музыкі. У гэтым некамерцыйным 
праекце, які ажыццяўляецца пры 

падтрымцы Беларускай дзяржаўнай 
тэлерадыёкампаніі, прымаюць удзел 
віртуозы з абедзвюх краін. 

 —  Спадар Пасол, Вы ўжо не 
першы год як працуеце ў Беларусі. 
Напэўна змаглі лепш зразумець 
людзей, адчуць краіну, дзе працягва-
еце сваю дыпламатычную кар’еру. 
Што Вас тут здзівіла, што зрабіла 
найбольшае ўражанне? А што, маг-
чыма, падалося чымсьці падобным, 
што збліжае дзве краіны. Нягледзя-
чы на тое, што Эквадор і Беларусь 

— гэта, вядома, дзве розныя куль-
туры, два розныя этнасы. І тым не 
менш. Дарэчы, а што сёння ведаюць 
пра Беларусь у Вашай краіне? 

 — Першага лістапада споўнілася  
тры гады з тых часоў, як я працую ў 
Беларусі. Праз усяго некалькі дзён па-
сля  прыбыцця ў краіну мяне ветліва 
прыняў Міністр замежных спраў Ула-
дзімір Макей. Падчас гэтай сустрэчы  
я перадаў яму копіі даверчых грамат. 
А 12 снежня 2014 года я ўручыў давер-
чыя граматы  Прэзідэнту Аляксандру 
Лукашэнку. 

Ваша краіна цудоўная, але яе 
людзі ўражваюць мяне больш за ўсё. 
Не было ні дня, каб я не здзіўляўся 
ветлівасці, дысцыпліне і грунтоў-
насці работы грамадзян Беларусі. 
Гэта народ, якім я захапляюся і які 
я глыбока палюбіў. Нас падзяляюць 
больш як адзінаццаць тысяч кіламе-
траў, розныя мовы і звычаі. Але тыя 
ж самыя адрозненні ўзбагачаюць і 
дапаўняюць нас. Беларусь ужо існуе 
ва ўяўленні грамадзяніна Эквадора. 
Паступова яны спазнаюць яе куль-
турныя каштоўнасці. У сваю чаргу, 
вырасла колькасць  беларусаў у Эк-
вадоры, якія заняты ў  энергетычных 
праектах, працуюць у кампаніях, 
што займаюцца сейсмаразведкай і 
распрацоўкай нафтавых радовішчаў 
з выкарыстаннем экалагічна чыстых 
тэхналогій.  Але перш за ўсё вядзецца 
актыўная дыпламатычная работа ў 
абодвух напрамках, якая нацэлена на 
перспектыву. Мне выпаў гонар быць  
першым паслом Эквадора ў Бела-
русі. Але гэтая акалічнасць таксама 
прадугледжвае і вялікую адказнасць, 
паколькі менавіта піянер, першапра-
ходзец  пакідае за сабою сляды, якія 
пасля прыводзяць да шырокай дарогі 
дружбы і супрацоўніцтва.

Так, наперадзе шмат  работы. Але 
і зроблена ўжо, як бачым, нямала. У 
гэтым, сярод іншага, відавочная за-
слуга Надзвычайнага і Паўнамоцнага 
Пасла Рэспублікі Эквадор у Рэспублі-
цы Беларусь Карласа Ларэа Давілы.  
Дыпламата,  высокага прафесіянала. 
Чалавека неабыякавага, які пера-
 жывае за справу, што можа прынесці 
карысць сваёй краіне. Чалавека, які 
здолеў, што асабліва радуе, пазнаць і 
палюбіць Беларусь. Вось чаму з упэў-
ненасцю можна сказаць: яго місія з 
гонарам выканальная.

Уладзімір Міхайлаў

Нас падзяляюць 
больш  

за 11000 
кіламетраў, 
розныя мовы  
і звычаі.  
Але тыя ж самыя 
адрозненні 
ўзбагачаюць  
і дапаўняюць нас
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25 гадоў назад Арганізацыя Аб’яднаных Нацый адкрыла  
ў Беларусі сваё Прадстаўніцтва. Наша гутарка — з цяперашнім 
Пастаянным каардынатарам ААН у Рэспубліцы Беларусь 
Санакам Самарасінхам.

—  Калі кінуць позірк у мінулае, 
прасачыць храналогію зробленага 
Прадстаўніцтвам ААН у Беларусі, 
то якія акцэнты вы маглі б расста-
віць?

— Перш за ўсё хачу адзначыць, 
што Беларусь заўсёды была вядучым 
змагаром Арганізацыі Аб’яднаных На-
цый, пачынаючы яшчэ з таго дня, калі 
яна садзейнічала станаўленню гэтай 
сусветнай арганізацыі, увайшоўшы ў 

лік 51 краіны — заснавальніцы ААН. 
Працягваючы выступаць лідарам гла-
бальных намаганняў па такіх важных 
пытаннях, як рэагаванне на стыхійныя 
бедствы і барацьба з гандлем людзьмі, 
а таксама з’яўляючыся — на пляцоў-
цы ААН — актыўным абаронцам 
інтарэсаў краін з сярэднім узроўнем 
даходу, Рэспубліка Беларусь па праву 
становіцца прызнаным рэгіянальным 
чэмпіёнам па дасягненні Мэт устойлі-

вага развіцця. І, вядома ж, важны той 
факт, што Рэспубліка Беларусь стала 
першай постсавецкай дзяржавай, якая 
25 гадоў назад адкрыла на сваёй тэры-
торыі Прадстаўніцтва ААН. 

А што датычыцца канкрэтных 
спраў, то мы плячом ў плячо працава-
лі ў Беларусі над вырашэннем цэлага 
шэрага складаных праблем: ад экалогіі 
і ліквідацыі наступстваў  аварыі на 
Чарнобыльскай АЭС да барацьбы з 

Чвэрць стагоддзя 
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ВІЧ і сухотамі, ад вырашэння пытан-
няў міграцыі і бежанцаў да барацьбы 
з гандлем людзьмі і насіллем у сям’і, ад 
садзейнічання эканамічнаму развіццю 
і прадпрымальніцтву да пашырэн-
ня магчымасцяў у жанчын, дзяцей і 
пажылых людзей. Гэтае партнёрства 
ў мэтах развіцця прынесла значныя 
вынікі. Беларусь выканала практычна 
амаль усе Мэты развіцця тысячагод-
дзя, у прыватнасці, скараціўшы ўзро-
вень беднаты з 42 працэнтаў у 2000 
годзе да 5,7 працэнта ў 2016 годзе. У 
Індэксе развіцця чалавечага патэнцы-
ялу Рэспубліка Беларусь займае сёння 
52-е месца са 186 краін. 

— Якія напрамкі работы Прад-
стаўніцтва асабліва актуалізавалі-
ся ў апошні час?

— Як і ў іншых краінах з сярэднім 
узроўнем даходу, дзе працуе ААН, 
Беларусь таксама сутыкаецца з пра-

блемай стварэння ўмоў для найбольш 
уразлівых пластоў насельніцтва. 
Вельмі важна, каб ім быў забяспеча-
ны такі ж доступ да паслуг ды іншых 
магчымасцяў, як і ўсім астатнім. Мы 
павінны прыкласці больш намаганняў 
па абароне правоў людзей з інвалід-
насцю, якія пражываюць у Рэспублі-
цы Беларусь. Мы, упэўнены,  можам 
актыўней задзейнічаць праграмы па 
прадухіленні новых выпадкаў ВІЧ-
інфіцыравання сярод падлеткаў, па 
павелічэнні сярэдняй працягласці 
жыцця мужчын, якая сёння складае 
66,5 года, што на 11,5 года менш, чым 
у жанчын. Мы ў сілах зрабіць больш 
для забеспячэння належнай абароны 
тысяч бежанцаў, асоб, якія шукаюць 
сховішча, і вымушаных мігрантаў, 
якія ўцяклі ад канфліктаў ва Украіне, 
Сірыі, Афганістане ды ў іншых кра-
інах. Мы можам зрабіць больш для 

падтрымкі 21 раёна ў Беларусі, якія 
па-ранейшаму лічацца найбольш 
пацярпелымі ад Чарнобыльскай ката-
строфы. Варта прыкласці больш нама-
ганняў для падтрымкі малога бізнесу. 
Трэба больш працаваць для абароны 
біялагічнай разнастайнасці, для са-
 дзейнічання адказнаму спажыванню 
і кіраванню адходамі. Мы абавязаны 
зрабіць больш для павышэння энерга-
эфектыўнасці жылога і транспартнага 
сектараў,  для пераходу на экалагічна 
чыстую энергію. 

—  Якія складнікі работы ААН у 
Беларусі? А яшчэ цікавей даведацца, 
з чаго складаецца эфект гэтай рабо-
ты?

— Эфектыўнасць у ажыццяўленні 
важных задач заключаецца ў разу-
менні таго, што розныя людзі маюць 
патрэбу ў розных рашэннях у галіне 
развіцця. У рамках нашай дапамогі 

разам з краінай



аан і белаРусь

Беларусь заўсёды была вядучым змагаром Арганізацыі Аб’яднаных Нацый, 
пачынаючы яшчэ з таго дня, калі яна садзейнічала станаўленню гэтай 
сусветнай арганізацыі, увайшоўшы ў лік 51 краіны — заснавальніцы ААН. 
Працягваючы выступаць лідарам глабальных намаганняў па такіх важных 
пытаннях, як рэагаванне на стыхійныя бедствы і барацьба з гандлем людзьмі,  
а таксама з’яўляючыся — на пляцоўцы ААН — актыўным абаронцам інтарэсаў 
краін з сярэднім узроўнем даходу, Рэспубліка Беларусь па праву становіцца 
прызнаным рэгіянальным чэмпіёнам па дасягненні Мэт устойлівага развіцця

14 Беларусь.BelaruS
лістапад   2017

аднолькавыя адносіны да ўсіх людзей, 
якія знаходзяцца ў няроўным ста-
новішчы, па сутнасці справы ўзмац-
няюць няроўнасць і ўразлівасць. Нам 
трэба прыкласці больш намаганняў па 
зборы дэзагрэгіраваных дадзеных, каб 
мы маглі ўбачыць гэтыя адрозненні. 
Гэта менавіта тое, што мела на ўвазе 
ўся сусветная супольнасць, калі мы 
бралі на сябе абавязацельства “не па-
кінуць нікога ўбаку” пры дасягненні 17 
Мэт устойлівага развіцця. 

У той жа час, замест таго, каб аб-
мяжоўвацца задавальненнем патрэбаў 
чалавека, мы павінны звярнуць увагу на 
рэалізацыю чалавечага патэнцыялу. Гэта 
азначае, што мы павінны прыкладваць 

больш намаганняў для таго, каб зразу-
мець, якія магчымасці адкрываюцца 
перад рознымі людзьмі і ў развіцці яко-
га патэнцыялу мы можам ім дапамагчы. 
Нам трэба зразумець, чаго яны могуць 
дасягнуць у адзін цудоўны дзень, неза-
 лежна ад таго, хто гэтыя людзі і ў якім 
становішчы яны знаходзяцца цяпер. 

І тады мы не толькі зменім жыццё 
асобных людзей ды іх сем’яў, але і ра-
зам пабудуем краіну і свет, у якім нам 
захочацца жыць: мы зробім гэта для 
сябе, для нашых дзяцей і ўнукаў. Усё 
гэта павінна быць рэалізавана з улікам 
унікальнага кантэксту развіцця Бела-
русі,  падмацоўваючы гэта ўсеагуль-
нымі каштоўнасцямі, прынцыпамі, 

нормамі і стандартамі Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацый.

— Што ў прыярытэтах  Прад-
стаўніцтва сёння? Куды нацэлена 
вастрыё сумесных планаў і бліжэй-
шых спраў?

— У цяперашні час Савет па ўстой-
лівым развіцці Рэспублікі Беларусь 
узначальвае ініцыятыву па поўным 
узгадненні  Мэт, нацыянальных пры-
ярытэтаў і стратэгій. Паколькі ўсе мы 
падтрымліваем гэтыя намаганні, нам 
неабходна выкарыстоўваць магчымасці, 
што прапануюцца новымі тэхналогіямі, 
і ўкараняць інавацыйныя рашэнні ў га-
ліне развіцця, якія прадугледжваюць бу-
дучыя сцэнарыі. Нам неабходна больш 



аан і белаРусь

15Беларусь.BelaruS
лістапад   2017

творча падыходзіць да садзейнічання 
змястоўнага дзяржаўна-прыватнага 
партнёрства, што дасць магчымасць 
павялічыць аб’ём фінансавання ў мэтах 
развіцця, стымуляваць эканоміку кра-
іны, удасканальваць інфраструктуру і 
палепшыць якасць аказання асноўных 
паслуг. Нам трэба ўлічваць рызыкі і 
выкарыстоўваць магчымасці, якія ад-
крываюцца пры сціранні межаў і якія 
ўзнікаюць у сувязі з дэмаграфічнымі 
змяненнямі, абумоўленымі міграцыяй 
і старэннем насельніцтва. Мы павінны 
стварыць умовы для таго, каб адукацыя 
моладзі адпавядала рынкам працы, што 
фарміруюцца як у краіне, так і за яе 
межамі. Мы павінны стварыць умовы 
для таго, каб ахова здароўя ды іншыя 
сацыяльныя паслугі сталі эфектыўнымі 
і дзейснымі і былі даступнымі кожна-
му, хто ў іх мае патрэбу; мы павінны 
прыкласці яшчэ больш намаганняў па 
абароне біялагічнай разнастайнасці, па 
змякчэнні наступстваў змянення клі-
мату, па памяншэнні рызык, звязаных 
са стыхійнымі бедствамі, па  стварэнні 
“зялёнай” эканомікі, каб і ў наступных 
пакаленняў было тое, што ёсць у нас. 

— Якія прынцыпы паспяховай 
дзейнасці ААН у Беларусі ў будучыні?

—  За час майго знаходжання ў 
Беларусі я шмат разоў наведваў усе 

рэгіёны краіны, спрабуючы не толькі 
разабрацца ў разнастайных склада-
насцях кожнага з іх, але і выяўляючы 
агульныя магчымасці, якія адкры-
ваюцца перад імі. 

Вынікі сумесна ажыццёўленай 
работы добра задакументаваныя. Ста-
тыстыка і лічбы вычарпальна зразуме-
лыя. Але ўсё гэта — мноства асобных 
прыкладаў, якія даказваюць мне, што ў 
нашых сілах рэальна мяняць да лепша-
га жыццё тых, хто мае патрэбу ў гэтым 
больш за іншых. Гэта тое, што я бачыў 
на тварах людзей. Гэта тое, што я чуў 
у простых словах мужчын, жанчын 
і дзяцей, з якімі  сустракаўся па ўсёй 
краіне. 

Гледзячы ў будучыню, усведамля-
еш, што роля Арганізацыі Аб’яднаных 
Нацый у выкананні нашага глабальна-
га парадку дня сёння больш важная і 
актуальная, чым калі б там ні было, па-
колькі канфлікты, тэрарызм, ядзерная 
зброя, няроўнасць, стыхійныя бедствы 
і змяненне клімату пагражаюць само-
му нашаму існаванню. Па меры на-
рошчвання нашых намаганняў ва ўсім 
свеце давайце ўсе разам зноў возьмем 
на сябе абавязацельства па аб’яднанні 
нашых сіл, каб змены да лепшага ў 
Беларусі насілі змястоўны характар. 
Бо  менавіта наша адданасць справе, 

наша настойлівасць і энтузіязм робяць 
гэтыя змены магчымымі. 

У прыватнасці, давайце выкары-
стоўваць глабальны ахоп сям’і ААН 
для стварэння ўмоў па абмене ведамі, 
што дазволіць Беларусі заручыцца 
лепшымі міжнароднымі і найбольш 
інавацыйнымі і эканамічна эфектыў-
 нымі рашэннямі ў галіне развіцця, 
адначасова экспартуючы вядучыя бе-
ларускія практыкі ў тыя краіны, якім 
гэта неабходна.

Давайце падвоім нашы намаганні, 
якія накіроўваюцца праз сістэму ААН, 
па прымяненні міжнароднага і нацы-
янальнага досведу, даносячы гэтую 
ідэю і садзейнічаючы ААН у той ролі, 
якую яна адыгрывае ў стварэнні ўмоў, 
калі ніхто не застаецца ўбаку і калі ўсе 
не толькі прымаюць удзел у дасягненні 
Мэт устойлівага развіцця, але і робяць 
так, каб гэтыя мэты былі дасягнуты. 

Сёння як ніколі важны голас кож-
нага. Дзякуючы дыялогу, заснаванаму 
на ўзаемнай павазе ды імкненні да ра-
зумення адзін аднаго, мы, без сумнен-
ня, створым для нашых дзяцей свет, 
які будзе лепшы, чым той свет, у які 
ўвайшлі мы. Свет, які мы створым ра-
зам пад эгідай Арганізацыі Аб’яднаных 
Нацый, што належыць кожнаму з нас.

Васіль Харытонаў



 “зялёная” эканоміка

калі прыбытак — 
літаральна 
з адходаў
Стапрацэнтная  перапрацоўка малочнай сыроваткі ў Хойніках не толькі 
прадухіліць забруджванне вады і глебы, але і створыць умовы для 
далейшай “аптымізацыі” адходаў малочных вытворчасцяў у рэгіёне

А
дходы малочнай вытворчасці прадпрыем-
стваў Гомельскай вобласці, якія негатыўна 
ўплываюць на навакольнае асяроддзе пры 
няправільнай утылізацыі, больш не бу-
дуць транспартавацца на прадпры-
емствы іншых рэгіёнаў краіны. 
Цяпер яны будуць поўнасцю 
перапрацоўвацца ў самой во-

бласці — на мадэрнізаваным Палескім участку 
прадпрыемства “Мілкавіта”, што ў Хойніках. 
Усё гэта стала магчымым дзякуючы рэаліза-
цыі пілотнай ініцыятывы па ўтылізацыі.

Устаноўка, выкарыстаная ў вытворчасці 
сухой тварожнай сыроваткі на “Мілкавіце”, 
была перааснашчана Асацыяцыяй Еўра-
пейскага Бізнесу (АЕВ) у рамках праекта 
“Садзейнічанне пераходу Рэспублікі Бела-
русь да “зялёнай” эканомікі”, фінансуемага 
ЕС і рэалізуемага ПРААН у партнёрстве з 
Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы 
навакольнага асяроддзя Беларусі. 

Прадпрыемства “Мілкавіта” — партнёр 
АЕБ у Гомельскай вобласці. Дзякуючы перааб-

Бюджэт праекта “Садзейнічанне 
пераходу Рэспублікі Беларусь  
да “зялёнай” эканомікі”, у межах 
якога рэалізуюцца 23 пілотныя 
ініцыятывы, — 5 000 000 еўра
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ваецца замкнуты цыкл безадходнай вытворчасці малака і 
малочных прадуктаў.

Сацыяльны эфект пілотнай ініцыятывы дасягнуты 
дзякуючы стварэнню  новых працоўных месцаў, а таксама 
павышэнню кампетэнцый інжынераў і тэхнолагаў ма-
лочных прадпрыемстваў па ўсёй краіне. Падчас праекта 
ўжо прайшоў навучальны семінар для прадстаўнікоў тых 
малочна-перапрацоўчых прадпрыемстваў Беларусі, якія 
прынцыповыя ў прытрымліванні экалагічных законаў 
вытворчасці.

Важна, што дэманстрацыя паспяховага досведу па 
перапрацоўцы адходаў малочнай вытворчасці і распаў-
сюджванне інфармацыі пра стварэнне “зялёных” бізнес-
мадэляў безадходнага тэхналагічнага працэсу для дзя-
ржаўных і прыватных прадпрыемстваў можа ў далейшым 
тыражавацца па ўсёй краіне.

Аляксандр Піменаў

 “зялёная” эканоміка

даведка

Шкода, якая наносіцца навакольнаму асярод-
дзю адной тонай тварожнай сыроваткі пры яе ня-
правільнай утылізацыі, роўная шкодзе ад 100 м³ 
гаспадарча-бытавых сцёкаў. Пры гэтым, паводле 
дадзеных Міністэрства сельскай гаспадаркі і 
харчавання Рэспублікі Беларусь за 2016 год, ме-
навіта ў Гомельскай вобласці працэнт тварожнай 
сыроваткі, якая перапрацоўваецца ўнутры самой 
вобласці, з’яўляецца найменшым. У той жа час, 
Брэсцкая і Гродзенская вобласці лідзіруюць па 
перапрацоўцы ўсіх відаў сыроваткі і прымаюць 
на перапрацоўку тварожную сыроватку з іншых 
абласцей.



сталяванню за сродкі ЕС цэха па вытворчасці тварожнай 
сыроваткі, аб’ём яе перапрацоўкі павялічыцца да 110 тон у 
суткі, што адпавядае каля 2300 тон у месяц. Акрамя ўсяго, 
рэалізацыя пілотнай ініцыятывы дала магчымасць ства-
рыць умовы для далейшай перапрацоўкі адходаў малоч-
ных вытворчасцяў у Гомельскай вобласці, дзе раней гэтая 
праблема не была цалкам вырашана. 

У выніку пераабсталявання  “Мілкавіта” атрымала 
магчымасць выпускаць новы від прадукцыі — сырова-
тачна-тлушчавую сумесь з масавай доляй тлушчу 30-40 
працэнтаў, якая выкарыстоўваецца для вытворчасці за-
меннікаў неразведзенага малака — аналага папулярных 
у жывёлагадоўлі прадуктаў, што вырабляюцца ў Іспаніі і 
Францыі. Новая прадукцыя будзе выкарыстана ў якасці 
асноўнага кампанента для замены неразведзенага малака 
пры вырабе корму для сельскагаспадарчых жывёл.  Пры 
кошце імпартных кампанентаў ад 2000 да 2600 рублёў за  
тону эканомія дзякуючы імпартазамяшчэнню складзе ад 
300 000 да 390 000 рублёў у месяц. Такім чынам, малоч-
ная сыроватка, якая негатыўна ўплывае на навакольнае 
асяроддзе, можа быць цалкам перапрацавана да гатовага 
прадукту з большай дабаўленай вартасцю.

Рэалізацыя пілотнай ініцыятывы дазволіла дасягнуць 
эканамічнага, экалагічнага і сацыяльнага эфектаў. 

Эканамічны эфект дасягаецца больш зручным і пра-
вільным пераразмеркаваннем сыроваткі, г.зн. адходаў 
малочнай вытворчасці, якія патэнцыйна падлягалі плат-
най утылізацыі. Дзякуючы гэтаму прыбытак здабываец-
ца літаральна з адходаў. Акрамя таго, аб’ём перапрацава-
най тварожнай сыроваткі будзе павялічаны да 2300 тон 
у месяц, а энергазатраты прадпрыемства зніжаны ледзь 
не ўдвая. 

Экалагічны эфект дасягаецца дзякуючы магчымасці 
100-працэнтнай перапрацоўкі тварожнай сыроваткі, пра-
духіленню забруджвання вады і глебы. У выніку забяспеч-

17Беларусь.BelaruS
лістапад   2017



к

выклікі і Рэальнасць

ці будуць банкі працаваць 
з крыптавалютамі?
Як будзе далей развівацца лічбавая трансфармацыя 
фінансавай сістэмы Беларусі? Якія магчымасці дзякуючы 
гэтаму стануць адкрывацца? Ці будуць банкі працаваць 
з крыптавалютамі? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае 
старшыня праўлення Белгазпрамбанка Віктар Бабарыка.

—  Канферэнцыя “Новая рэаль-
насць. Выклікі для Беларусі”, якую 
ваш банк у кастрычніку гэтага года 
праводзіў у трэці раз, вылучаецца 
спробай спікераў зазірнуць у буду-
 чыню. Чаму вы як банк заахвочваеце 
такую інтэлектуальную дзейнасць? 

— Тэма канферэнцыі адносіцца 
ўжо ў большай ступені не да буду-
 чыні, а да сучаснасці. Адна з задач, 
якую мы ставім, — улавіць трэнды, 
што зараджаюцца, і змены на фінан-
савым рынку, якія могуць развіцца ў 
будучыні. Натуральна, мы як банк за-
цікаўленыя ў падрабязным разглядзе 
гэтых працэсаў. 

З другога боку, гэтая тэма для нас 
важная, паколькі мы бачым попыт на 
стварэнне для рынку новых, нетрады-
цыйных фінансавых прадуктаў.

—  Вы збіраецеся іх ствараць для 
лакальнага або ў тым ліку і для за-
межных рынкаў? 

— Мы сёння займаемся пошукам 
фінансавых прадуктаў, якія могуць 
быць цікавыя ў тым ліку глабальнаму 
рынку. У рамках свайго развіцця мы 
сутыкнуліся з абмежаваннем унутра-
нага рынку. На сённяшні дзень рынак 
Беларусі для 24 камерцыйных банкаў 
відавочна малы. Дарэчы, яшчэ пяць 
гадоў назад мы спрабавалі выйсці з 
нашымі традыцыйнымі фінансавымі 

прадуктамі за межы — у краіны Аф-
рыкі, і аказалася, што яны ў доступе 
да фінансаў нават больш прасунутыя, 
чым мы. 

На той момант дыстанцыйнае крэ-
 дытаванне з выкарыстаннем пласты-
кавых карт у нас актыўна развівалася, 
а для краін Афрыкі пластык быў ужо 
тады неактуальны — доступ да фінан-
савых паслуг мясцовае насельніцтва 
атрымала дзякуючы смартфону. Таму 
вельмі важна, як мы лічым, аналіза-
ваць глабальныя трэнды і своечасова 
прапаноўваць фінансавыя прадукты, 
якія можна прадаваць не толькі ўну-
тры краіны, але і за яе межамі. 

— Сёння мы бачым, што гла-
бальныя фінансавыя прадукты ста-
раюцца прапаноўваць і нябанкаўскія 
структуры. Чарговы стартап апо-
шніх дзён — запуск першай белару-
скай крыптавалюты. На ваш погляд, 
крыптавалюты будуць карыстацца 
попытам у насельніцтва?

— Любая валюта — гэта інструмент 
для разлікаў і назапашвання грашовых 
сродкаў. Чаму выстраліў біткоін? Як 
толькі навучыліся майніць і зарабляць 
на гэтым грошы, гэтая крыптавалюта 
стала сродкам накаплення і яе курс 
хутка пайшоў уверх. 

Другая паспяховая гісторыя — 
вэбмані, дзякуючы якім карысталь-

нікі могуць па ўсім свеце аператыў-
на разлічвацца адзін з адным. Калі 
беларуская крыптавалюта зможа 
выконваць адну і другую функцыі, 
яна можа стаць папулярнай. 

— Як вы думаеце, банкі з часам 
могуць пачаць працаваць з крыпта-
валютамі, удзельнічаць у іх эмісіі? 

— Фінансавая сістэма — зарэгу-
ляваная сістэма, і ў гэтым яе і плюс, 
і мінус. Банкі, як бы яны ні хацелі, 
не могуць працаваць з фінансавымі 
інструментамі, якія знаходзяцца па-
за заканадаўчым полем. На сённяш-
ні дзень нарматыўная база, якая б 
вызначала прававы статус крыпта-
валют, у нашай краіне, як і ў многіх 
дзяржавах, адсутнічае. 

Калі на заканадаўчым узроўні 
аперацыі з крыптавалютамі будуць 
дазволены, то, безумоўна, мы ў гэтым 
напрамку як банк станем таксама 
працаваць. 

— А папулярныя тэхналогіі, якія 
ляжаць у аснове крыптавалют, 
банкаўская сістэма, на ваш погляд, 
будзе выкарыстоўваць?

— Мяркую, што так. У прыват-
насці, можна чакаць, што беларускія 
банкі будуць выкарыстоўваць меха-
нікі ICO (размяшчэнне крыптагра-
фічных токенаў сярод інвестараў. — 
Аўт.) з мэтай прыцягнення капіталу 
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выклікі і Рэальнасць

ў краіну. Гэтая сучасная тэхналогія 
будзе садзейнічаць прыходу сродкаў 
нерэзідэнтаў у эканоміку. 

— Для чаго банкаўскай сістэме 
займацца сёння прыцягненнем рэ-
сурсаў нерэзідэнтаў?

— Усё проста. З валютных срод-
каў, прывабліваемых унутры краі-
ны, нашы банкі павінны ствараць 
абавязковыя рэзервы ў памеры 15 
працэнтаў, гэта значыць 30 капеек з 
долара, а па рэсурсах, прыцягнутых у 
нерэзідэнтаў, фінансавыя інстытуты 
фарміраваць рэзервы не абавязаныя. 
Адпаведна банкам танней абыходзяц-
ца валютныя рэсурсы, якія прываблі-
ваюцца звонку, а не ўнутры краіны. 

— Такім чынам, можна чакаць, 
што банкі пакуль будуць пра-
 цягваць працаваць з прывычнымі 
для ўсіх грашыма, але пры гэтым 
стануць выкарыстоўваць перада-
выя крыптаграфічныя тэхналогіі. 
А ў беларускіх крыптавалют, на 
ваш погляд, ёсць будучыня? 

— Калі крыптавалюта застаецца 
лакальнай, у яе мала перспектыў. Ін-
шая справа, што разуменне і ўменне 
працаваць у гэтым напрамку — гэта 
інвестыцыі ў будучыню. З часам, на 
наш погляд, усе лакальныя крыпта-
валюты будуць выцесненыя глабаль-
нымі. 

— Якія асноўныя патрабаванні, 
на ваш погляд, карыстальнікі сёння 
прад’яўляюць да плацежных інстру-
ментаў?

— Для карыстальнікаў важная 
наяўнасць інструмента разлікаў, які 
максімальна незалежны ад эмітэнта. 
Фінансавы інструмент, заснаваны на 
дэцэнтралізаваным захоўванні да-
 дзеных, для вырашэння гэтай задачы 
лепш за ўсё падыходзіць. Карыстальні-
кі не хочуць залежаць ад рызык, у тым 
ліку неэканамічных, якія ўплываюць 
на абменны курс вядомых валют. Для 
карыстальніка важна, каб інструмент 
дазваляў здзяйсняць плацяжы і быў 
глабальным, гэта значыць каб яго 
можна б было выкарыстоўваць па ўсім 
свеце. Гэты запыт відавочны. 

— Навіны апошніх месяцаў свед-
чаць, што рэгулятары па-рознаму 
адносяцца да новых павеваў на фінан-
савым рынку. Нацбанк адобрыў тэх-
налогію блокчэйн і не перашкаджае 
развіццю новых фінансавых інстру-
ментаў унутры краіны, а Кітай, 
у сваю чаргу, вырашыў пайсці па 
шляху забароны крыптавалютных 
платформ. Які шлях дзяржрэгуля-
вання, з вашага пункту гледжання, 
з’яўляецца найбольш адэкватным? 

— Недапушчальнасць выкары-
стання любых грашовых знакаў у зла-

 чынных мэтах — гэта важная функцыя 
дзяржавы. Мы не хочам, каб перса-
нальныя дадзеныя былі ў адкрытым 
доступе, роўна як мы не хочам, каб 
дадзеныя аб наркатрафіку і тэрарыстах 
аказаліся па-за доступам дзяржавы. 
Таму павінна быць знойдзена залатая 
сярэдзіна, калі мы вядзём размову пра 
кантроль дзяржавы за фінансавымі 
патокамі. 

Другі момант. Пажадана, каб 
дзяржавы ў сучасным свеце сталі да-
маўляцца і прыйшлі да неабходнасці 
стварэння адзінай глабальнай валю-
ты ў лічбавай прасторы. Чым шырэй 
гэты інструмент будзе распаўсюджаны 
і пастаўлены пад кантроль, тым менш 
рызык і транзакцыйных выдаткаў бу-
дзе ў эканамічных агентаў. 

Забараняць штосьці на асобным 
лакальным рынку ў гэтай сітуацыі 
будзе бессэнсоўна — дзякуючы тэхна-
логіям фінансавыя інструменты сталі 
глабальнымі і становяцца даступнымі 
практычна з любога пункта свету. 

У цэлым, на наш погляд, попыт на 
фінансавыя прадукты, якія заснава-
ныя на дэцэнтралізаваным захоўванні 
дадзеных, у свеце будзе расці. Зна-
 чыць, цэнтралізаваная сістэма, якой 
з’яўляецца дзяржава, павінна будзе 
гэты попыт задаволіць. 

Дзмітрый Заяц
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еўРаПейскія гульні-2019

сустрэнуць гасцінна

 Н
а II Еўрагульнях бу-
дзе прыцягнута 
каля 6.000 па-
мочнікаў, таму 
ў ж о  ц я п е р 
ідзе набор 
у  р а д ы 
добра-

ахвотнікаў. Што для 
гэтага трэба і як наогул 
адбываецца падрых-
тоўка валанцёраў на маю-
 чыя адбыцца Еўрагульні-2019? З такім 
пытаннем я звярнуўся да менеджара 
па рабоце з валанцёрамі, культурных 
і адукацыйных праграмах фонду “Ды-

рэкцыя II Еўрапейскіх гульняў 2019” 
Надзеі Ельсуковай:

— Рэгістрацыя на сайце http://
www.minsk2019.by. Інтэрнэт-рэсурс 

поўнас-

цю пачне дзейнічаць недзе ў ліста-
падзе, але ўжо цяпер кожны жадаючы 
можа пакінуць сваю заяўку, каб стаць 
валанцёрам. Вядома, для падрыхтоўкі 
такой колькасці добраахвотнікаў неаб-

ходная скрупулёзная работа. Еўрапей-
скія гульні па складанасці арганізацыі 
параўнальныя з Алімпіядай, адпаведна 
і рыхтавацца да іх варта на належным 

узроўні. Напрыклад, на I Еўрагуль-
нях, якія праходзілі ў Баку, было 

як мінімум 11 тысяч валан-
цёраў, мы ж плануем абысціся 
шасцю тысячамі. Наша пра-
грама ўзгоднена з Еўрапейскі-

мі алімпійскімі камітэтамі, мы 
супрацоўнічаем з Міністэрствам 

адукацыі, якое акумулюе заяўкі ад 
студэнтаў. Ужо цяпер паўтары тысячы 
неабыякавых людзей выявілі жаданне 
стаць памочнікамі на Еўрагульнях. 

У 2019 годзе Беларусь прыме II Еўрапейскія гульні. А гэта значыць, што арганізатарам будуць 
дапамагаць тысячы неабыякавых людзей — валанцёраў. У краіны ўжо ёсць досвед работы такіх 
добраахвотнікаў — на чэмпіянаце свету па хакеі ў 2014 годзе іх было больш за тысячу.  
Менавіта на валанцёрскія плечы тады леглі многія клопаты.
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ПоПыт і ПРаПановы

Навучанне будзе праходзіць як непа-
срэдна на семінарах і трэнінгах, так і ў 
анлайн-рэжыме.

Валанцёры будуць задзейнічаны ў 
20 розных напрамках. Гэта лагістыка, 
работа са СМІ, допінг-кантроль, ме-
 дыцынскае абслугоўванне, дапамога 
ў размяшчэнні гасцей і спартсменаў, а 
таксама многае іншае. Пра ўсе функ-
цыі добраахвотнікаў можна даведац-
ца, зазірнуўшы на афіцыйны сайт. Для 
кожнага напрамку дзейнасці прад’яў-
ляюцца пэўныя патрабаванні, па якіх 
і будзе праходзіць падрыхтоўка. Але 
асноўны крытэрый — гэта жаданне 
працаваць.

Вядома, веданне англійскай мовы 
вітаецца. Але калі з гэтым узнікаюць 
цяжкасці і мы бачым, што па астатніх 
крытэрыях чалавек нам падыходзіць, 
то мы дапаможам з вывучэннем 
замежнай мовы. Наогул, валанцёр 
— гэта чалавек, які прыходзіць пра-
цаваць бясплатна. Ён зацікаўлены ў 
самарэалізацыі і атрыманні досведу на 
такіх грандыёзных мерапрыемствах. 
Таму мы даём спачатку агульную ін-
фармацыю, а потым ужо ў залежнасці 
ад выбранага напрамку адбываецца 
далейшая падрыхтоўка. Асноўная ж 
наша задача не толькі навучыць, але 
і зрабіць своеасаблівае спартыўнае 
свята, каб валанцёры атрымалі зада-
вальненне ад праробленай працы.

Былая студэнтка Інстытута журна-
лістыкі БДУ Валерыя Сняжко падчас 
вучобы была валанцёрам. Упершыню 
яна стала добраахвотным памочнікам 
на чэмпіянаце свету па хакеі:

— Мне хацелася б быць часткай 
чагосьці маштабнага і грандыёзна-
га, таму я вырашыла паспрабаваць 
сябе ў якасці валанцёра. Як цяпер 
памятаю, падавала заяўку ў інтэр-
нэце. Праз нейкі час мяне запрасілі 
на гутарку. На сустрэчу прыйшло 
каля 50 чалавек. Потым я прайшла 
падрыхтоўчыя курсы, дзе нас вучылі 
і расказвалі, што мы павінны рабіць. 
Складанага нічога не было, дарэчы, 
вельмі дапамагло веданне англійскай 
мовы, таму што даводзілася шмат 
мець зносінаў з замежнікамі. Мне 
чэмпіянат запомніўся на ўсё жыццё. 
Цяпер, калі ўдзельнічаю ў валанцёр-
скай дзейнасці, эмоцыі, вядома, ужо 
не тыя, але тады было пачуццё ней-
кай выбранасці, бо жадаючых шмат, 
а выбралі менавіта нас.

Канстанцін Бакун 

неблагі  вынік

 Баланс вакансій спецыялісты 
аналізуюць двойчы ў год. Дэ-
талёвы аналіз структуры бес-
працоўных, а таксама наяў-

ных вакансій дазваляе спрагназаваць 
развіццё сітуацыі на рынку працы. 

Такім чынам, сёння наш рынак 
працы мае вострую патрэбу ў медыках 
і настаўніках. Прычым і ў горадзе, і ў 
вёсцы. Так, у пачатку чэрвеня ўстано-
вы аховы здароўя мелі патрэбу ў 2400 
урачах-спецыялістах. Фельчарам 
даступна больш за трыста вакансій, 
правізарам — больш за сто. Попыт 
на медыцынскіх сясцёр у гарадах у 
80 разоў перавышаў прапанову. Ёсць 
попыт і на педагагічных работнікаў. 
У гарадскіх дзіцячых садках, напры-
клад, на 164 вакансіі выхавальніка 
дашкольнай адукацыі ўмоўна прэ-
тэндавалі 44 беспрацоўныя. 

Хто яшчэ без праблем знойдзе для 
сябе працу? У гарадах — інжынеры, 
ветурачы, бібліятэкары, бетоншчы-
кі, машыністы экскаватара, кухары, 
цырульнікі і швачкі. Спіс гэты вельмі 
шырокі. У вёсцы больш за ўсё маюць 
патрэбу ў заатэхніках, брыгадзірах, 

жывёлаводах, трактарыстах, бухгалта-
рах і кіраўніках фізічнага выхавання.

Больш за тое. Сёння ў краіне па-
трэбныя будаўнікі — такая тэндэн-
цыя намецілася ў апошні час. Статы- 
стыка паказвае: вакансій муляраў, 
тынкоўшчыкаў, маляроў і па некато-
рых іншых будаўнічых спецыяльнас-
цях больш, чым беспрацоўных. 

А вось каму складана знайсці пра- 
цу ў гарадах, дык гэта спецыялістам 
з дыпломамі эканаміста, юрыста, са- 
кратара, тэхніка-праграміста, тава- 
разнаўца. У празмернасці — паш- 
тальёны, прадаўцы-кансультанты, 
кладаўшчыкі, электрамантажнікі па 
электраабсталяванні, сілавых і асвят- 
ляльных сетках. Найменш запатра- 
баваныя на вёсцы прафесіі дарожна- 
га працоўнага, машыніста кацельні, 
цесляра, паштальёна, слесараў меха-
назборачных работ і па рамонце аўта-
мабіляў, швачкі, ахоўніка, памочніка 
выхавальніка і сацработніка. 

Дарэчы, напружанасць на рынку 
працы краіны, паводле слоў спецыя-
лістаў, складала 0,7 беспрацоўных на 
адну вакансію. Гэта неблагі вынік. 

Рабочых месцаў, і не толькі для маладых спецыялістаў, досыць. 
Гэта відаць з праведзенага спецыялістамі Мінпрацы аналізу  
па прафесіях, запатрабаваных на рынку.
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навуковы Падыход

мінск 
становіцца 
касмічным 

цэнтрам
У пачатку кастрычніка чалавецтва адзначыла 60-годдзе запуску першага штучнага спадарожніка 
Зямлі. Сёння на арбіце працуюць тысячы апаратаў, забяспечваючы навігацыю і сувязь, экалагічны 
маніторынг і картаграфію, дзясяткі іншых патрэбаў чалавецтва. Сярод гэтай армады працуюць і 
беларускія спадарожнікі. Стварэнне тэхнікі для космасу выступае лакаматывам навукова-тэхнічнага 
прагрэсу, сведчыць аб развіцці краіны. У Беларусі яшчэ з савецкіх часоў дзясяткі навуковых інстытутаў 
і вытворчых структур працуюць па касмічнай тэматыцы. Абмеркаванне праблем і дасягненняў 
праходзіць на кангрэсах, якія сталі ўжо традыцыйнымі.

Ч
арг овы,  VII  Бе -
ларускі касмічны 
кангрэс нядаўна 
прайшоў у  Мін-
с к у.  М а ш т а б н ы 
форум на тры дні 
а б ’ я д н аў  б ол ь ш 
як 400 навукоўцаў 

з усяго свету, якія  абмяркоўвалі 
перспектывы асваення космасу, рас-
працоўкі касмічных апаратаў, а так-
сама выкарыстанне гэтых дасягнен-
няў у інтарэсах эканомікі. Падчас 
пленарнага пасяджэння ўдзельнікі 
кангрэса звярнулі ўвагу на тое, што 
наша краіна займае трывалую пазі-
цыю ў касмічнай галіне. У далейшым 
развіццю дапаможа добрая школа 
падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, 
якая існуе ў Беларусі. Глабальныя на-
працоўкі ёсць у айчынных навукоў-
 цаў, лічыць кіраўнік апарату НАН 
Беларусі акадэмік Пётр Віцязь:

— Сёння навукоўцам і распра-
цоўшчыкам неабходна ведаць, што ро-
бяць нашы калегі. Таму любы кангрэс 
— гэта абмен інфармацыяй. Беларусь 
— касмічная дзяржава, і, вядома, мы 
нацэлены на тое, каб рэалізоўваць 
многія практычныя задачы ў касміч-
най галіне. Безумоўна, мы ўжо шмат 
зрабілі, але перад намі стаяць новыя 
выклікі, на якія ўсе разам будзем ад-
казваць.

Асаблівая ўвага надаецца сумес-
ным расійска-беларускім праграмам. 
Паводле слоў дырэктара дэпартамента 
стратэгічнага планавання і арганізацыі 
касмічнай дзейнасці Федэральнага ка-
смічнага агенцтва “Раскосмас” Юрыя 
Макарава, пяць такіх праграм ужо 
паспяхова завершаны, у цяперашні час 
рэалізуюцца дзве чарговыя — “Мані-
торынг-СД” і “Тэхналогія-СД”:

— Па гэтых праграмах сфарміра-
вана кааперацыя больш як з 60 прад-

прыемстваў Расіі і Беларусі, з іх амаль 
палова беларускія. Усе яны працуюць 
па самых розных напрамках касмічнай 
тэматыкі. Дзякуючы атрыманым выні-
кам мы зніжаем кошт запуску спада-
рожнікаў, выкарыстоўваем прыборны 
рад на новых тэхнічных прынцыпах, 
памяншаем масу касмічных апаратаў.

На выставе,  якая праходзіла 
падчас форуму, былі прадстаўлены 
беларускія распрацоўкі, звязаныя з 
касмічнай галіной. Сярод іх, да пры-
кладу, устаноўкі для сістэм дыстан-
цыйнага зандавання Зямлі. Навінкі 
прадставілі Нацыянальная акадэмія 
навук, прадпрыемствы ААТ “Пеленг” 
і ААТ “Інтэграл”. Дарэчы, цяперашняя 
сустрэча папярэднічала яшчэ больш 
маштабнай падзеі: у наступным годзе 
Мінск прыме Міжнародны касмічны 
кангрэс, на які прыедуць астранаўты з 
усіх куткоў зямнога шара.

Канстанцін Бакун 

Такі беларускі  
касмічны апарат цяпер 
працуе на арбіце

22 Беларусь.BelaruS
лістапад   2017



магЧымасці

суседзі адкрываюць 
сябе па-новаму
Беларусь разлічвае на падтрымку 
Латвіі ў прыцягненні капіталу з краін 
Скандынавіі. Такое пажаданне выказаў 
старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл 
Мясніковіч на сустрэчы з дэлегацыяй 
Сейма Латвіі на чале з яго віцэ-спікерам 
Гундарсам Даўдзэ. 

 Б
еларускі бок у сваю чаргу 
можа — і ў краіне для гэта-
га ёсць заканадаўчая асно-
ва — стварыць неабходныя 
ўмовы для інвестараў, якія 
прыходзяць рэалізоўваць 

прыярытэтныя праекты. Міхаіл Мяс-
ніковіч растлумачыў, што гаворка ідзе 
пра фармацэўтычную прамысловасць, 
бія- ды іншыя прагрэсіўныя тэхнало-
гіі. Гундарс Даўдзэ, развіваючы тэму 
прыцягнення скандынаўскага капі-

талу, адзначыў, што перспектыўным 
бачыцца і супрацоўніцтва ў транзіт-
на-лагістычнай сферы, паколькі праз 
Рыгу ідуць транспартныя патокі паміж 
Скандынавіяй і Усходняй Еўропай. 
Бакі абмеркавалі таксама новыя маг-
чымасці, якія адкрываюцца для ўзае-
мадзеяння дзвюх краін у сувязі з удзе-
 лам Беларусі ў рэалізацыі кітайскай 
ініцыятывы “Адзін пояс і адзін шлях”. 
Асобна разглядаліся перспектывы ін-
вестыцыйнага супрацоўніцтва, бізне-

су. На дадзены момант у Латвіі амаль 
2,5 тысячы кампаній з беларускім ка-
піталам. Латвійскія прадпрымальнікі ў 
сваю чаргу стварылі ў Беларусі больш 
за тысячу прадпрыемстваў.

Адлегласць паміж Мінскам і Рыгай 
крыху большая за 450 км. Гэта менш, 
чым ад беларускай сталіцы да Масквы 
і Кіева. Але ў палітычным плане да 
нядаўняга часу Латвія падавалася не ў 
прыклад далейшай, нягледзячы нават 
на агульную мяжу. Гэта ў мінулым. 
Трэба меркаваць, візіт у Мінск латвій-
скіх парламентарыяў адгарнуў прын-
цыпова новую старонку ў адносінах 
дзвюх краін.

Гістарычным назвала прыезд 
латвійскіх калег у Мінск намеснік 
старшыні Савета Рэспублікі Мар’яна 
Шчоткіна:

— Адносіны Беларусі і Латвіі, у 
тым ліку міжпарламенцкія, выходзяць 
на новы віток. Краіны рэалізуюць 
больш за 50 пагадненняў і дагавораў, 
тавараабарот за мінулы год перавысіў 
260 мільёнаў долараў. Перспектыўным 
уяўляецца навуковае супрацоўніцтва. 
Але самае галоўнае — калі ёсць давер 
і ўзаемаразуменне паміж народамі, 
тады развіваецца і эканоміка.

Намеснік старшыні сейма (парла-
мента) Латвіі Гундарс Даўдзэ, які ўзна-
чаліў латвійскую дэлегацыю, белару-
скую калегу цалкам падтрымаў:

— Гэтая сустрэча сапраўды гі-
старычная. Апошні раз прадстаўнік 
прэзідыума сейма наведваў Мінск 19 
гадоў назад. Год назад падчас сустрэчы 
ў Жэневе мы дамовіліся са спадарыняй 
Шчоткінай, што я прылячу ў Мінск. 
Прычым абавязкова самалётам “Бела-
вія”. І слова сваё я стрымаў.

Трэба сказаць, што Мінск для лат-
війскага віцэ-спікера — не чужы горад. 
Менавіта тут ён атрымаў вышэйшую 
адукацыю ў 1980-я гады. Спадар Даўдзэ 
прызнаўся, што ашаламляльныя змены 
заўважыў літаральна з першых хвілін 
— па дарозе з аэрапорта. Цяпер ёсць усе 
падставы чакаць і такую ж ўражлівую 
мадэрнізацыю беларуска-латвійскіх ад-
носінаў. База для гэтага даўно створана:

— Латвіі і Беларусі трэба больш ак-
тыўна выкарыстоўваць напрацаваную 
гадамі палітычную аснову ў эканаміч-
ным супрацоўніцтве. Гэта сапраўды 
ўзаемавыгадныя адносіны. У любым 
выпадку ў выйгрышы будуць народы 
абедзвюх дзяржаў.

Аляксей Фядосаў

Рыга — сталіца латвіі — сёння
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Год навукі

гэтыя філасофскія пытанні... 
У Мінску прайшоў першы беларускі філасофскі кангрэс 
“Нацыянальная філасофія ў глабальным свеце” 

 Н
а некалькі дзён Мінск стаў маштабнай 
інтэлектуальнай пляцоўкай, на якой 
500 навукоўцаў-філосафаў, прадстаў-
нікоў 20 краін, абмяркоўвалі сучасныя 
праблемы. Сёння глабальныя выклікі, 
сусветныя супярэчнасці не кансалі-
дуюць краіны, а, наадварот, раз’яд-
ноўваюць. Але ж менавіта філасофскія 

веды павінны спрыяць міжнароднаму супрацоўніцтву 
ды інтэграцыі, мяркуе старшыня прэзідыума НАН Ула-
дзімір Гусакоў. Інавацыі, якія з’яўляюцца ва ўсіх сферах, 
ад палітыкі і эканомікі да культуры, маюць патрэбу ў 
асэнсаванні. І філасофія, як самая ўсёабдымная навука, 
спрабуе ўплесці перамены, што адбываюцца, у агульна-
 гістарычны кантэкст. Генеральны сакратар Міжнароднай 
федэрацыі філасофскіх таварыстваў Лука Марыя Ска-
ранціна адзначыў, што філасофскі кангрэс пазіцыянуе 
нашу краіну як пляцоўку для камунікацыі міжнароднай 
супольнасці навукоўцаў. Мы спыталі ў мысляроў нашага 
часу пра ролю філасофіі ў свеце, яе нацыянальныя аспек-
ты і глабальныя праблемы, якія іх хвалююць, а таксама 
даведаліся, як яны ацэньваюць ролю Беларусі ў сучасных 
палітычных працэсах. 

Цуй ВЭЙХАН, намеснік дырэктара  
Інстытута філасофіі Кітайскай акадэміі 
грамадскіх навук, доктар філасофіі, 
прафесар: 

— Філасофія дапамагае фарміраваць струк-
туру свядомасці і метады мыслення, але многае залежыць 
ад канкрэтнай філасофскай школы, яе нацыянальных 
асаблівасцяў. Я лічу, што кангрэс, які праводзіцца ў Бе-
ларусі, — гэта добрая магчымасць для супрацоўніцтва 
навукоўцаў з усяго свету. І, безумоўна, ён будзе спрыяць 
збліжэнню заходняй і ўсходняй філасофскіх школ. Сёння 
шмат гаварылі пра глабалізацыю, і, на мой погляд, гэта 
аб’ектыўная сусветная тэндэнцыя, якую нельга ніяк паз-
бегнуць. Вядома, узнікае шмат пытанняў аб сусветным 
развіцці, але менавіта філосафы і навукоўцы павінны ра-
зам падумаць, як вырашаць існуючыя глабальныя прабле-
мы. Таму беларускі кангрэс — добры прыклад узаемадзе-
яння філосафаў для вырашэння сур’ёзных задач развіцця 
дзяржавы і грамадства. 

Рыгор Іофэ, прафесар кафедры 
геапрасторавых навук Рэдфардскага 
ўніверсітэта (ЗША): 

— Ідэя аб перазапуску Хельсінкскага працэсу, якую 
Беларусь выказвае з сусветных пляцовак, смелая і выглядае амаль 
нерэалізуемай. Але ў апошнія гады рэалізавалася многае з таго, 
што яшчэ нядаўна падавалася абсалютна нерэальным. І гаворка 
ідзе не толькі пра станоўчыя падзеі, але і адмоўныя, накшталт 
крызісу ва Украіне. Я параіў бы Беларусі гэтую ідэю новага пера-
гаворнага працэсу папулярызаваць у свеце. Яшчэ пару гадоў назад 
хто мог ведаць, што Беларусь стане арэнай для перагавораў, 
што сюды прыедуць кіраўнікі дзвюх буйнейшых краін — Германіі 
і Францыі. Сёння я выказваю кампліменты беларускаму МЗС за 
той пасыл, тыя ідэі, якія транслююцца заходнім калегам. Гэты 
пасыл вельмі гнуткі, сутнасць яго ў тым, што, з аднаго боку, Бе-
ларусь — маладая краіна і ў яе няма досведу дэмакратыі, таму і 
нелагічна патрабаваць нечага прама сёння, а з другога боку, ваша 
краіна паказвае гатоўнасць вучыцца ў тых, у каго ёсць чаму 
павучыцца. Сёння палітыкам трэба вельмі дакладна прадумаць 
свой зварот і да грамадства, і да іншых дзяржаў, каб іх прапанова 
была пазбаўлена антаганізму і нацэлена на ўзаемаразуменне. 

Вольга Здановіч 

Скаранціна лука, генеральны сакратар міжнароднай федэрацыі 
філасофскіх таварыстваў
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Чыстай вады 
перамога 
Унікальны прыбор,  
створаны юнаком з Магілёва, 
удастоены прызнання  
на міжнародным конкурсе  
ў Стакгольме 

Я
к хутка і дакладна вызначыць якасць вады? 
Гэтае пытанне хвалюе многіх. Задумаўся 
над ім і вучань магілёўскай СШ № 18 Да-
нііл Шаройкін. І зрабіў сур’ёзны крок на-
перад у справе вызначэння канцэнтрацыі 
нітратаў іонаў у паверхневых і грунтавых 
водах: стварыў дзеля такіх мэт унікальны 
прыбор. Работа атрымала высокую ацэнку 

ў нашай краіне. А нядаўна была ўдастоена прызнання на 
міжнародным конкурсе Stockholm Junior Water Prize 2017, 
які праходзіў у сталіцы Швецыі. Каб выразна прадставіць 
сваю распрацоўку і адказаць на ўсе пытанні строгага журы, 
падлетак дасканала вывучыў і англійскую мову. Сапернікі, 
прызнаў Данііл, былі сур’ёзныя: 

— Усяго ў конкурсе бралі ўдзел 68 студэнтаў і школьнікаў з 
34 краін свету ва ўзросце ад пятнаццаці да дваццаці гадоў. 

Вядомыя навукоўцы адзначылі надзённасць адкрыцця 
беларускага школьніка. А яшчэ — практычнасць распрацоў-
кі, якую можна выкарыстоўваць у прамысловасці. Да гэтай 
знакавай падзеі таленавіты падлетак ішоў больш за год. 
У пошуку вырашэння пастаўленай задачы яму да-
памагалі Кацярына Капралава, якая выкладае 
хімію, і біёлаг Наталля Еліcеева: 

— Доследы ставілі не толькі ў лабара-
торыі нашай школы. Калі была неабход-
насць, звярталіся па дазвол скарыстаць 
дзеля гэтага магчымасці магілёўскіх уні-
версітэтаў — дзяржаўнага імя Куляшова і 
харчавання. 

Шаройкін, не скрываюць выкладчыкі, 
— юнак не толькі таленавіты, але і ў самым 
лепшым сэнсе гэтага слова ўпарты. Калі 
трэба, працаваць можа цэлымі днямі. Таму 
і вынік ёсць. Дарэчы, асаблівых матэрыяль-

ных затрат прыбор не запатрабаваў. Знешне ён наогул уяўляе 
з сябе… устаўленыя адна ў адну шклянкі з-пад кавы. Аднак 
іх “начынка” мае навуковую аснову. Сама сістэма дазваляе не 
толькі аналізаваць састаў вады, але і перадаваць дадзеныя на 
камп’ютар. Школьнік ужо падаў заяву ў Нацыянальны цэнтр 
інтэлектуальнай уласнасці для атрымання патэнта. Ён плануе 

прадоўжыць работы ў гэтым кірунку і надалей. Падчас 
паездкі ў Стакгольм, прызнаўся, яго ўразіла 

многае. У першую чаргу, вядома, прыём у 
караля Швецыі. 

— Дарэчы, міжнароднае прызнанне 
практычнай навуковай работы Шаройкі-
на не адзінае яго дасягненне. Дзесяціклас-
нік — саліст знакамітага магілёўскага тэ-

атра-студыі “Радуга”. Як актывіст і выдатнік 
вучобы ў гэтым годзе ён прадстаўляў Магілёў 

і на сустрэчы навучэнцаў краіны з Прэзідэн-
там “Моладзь. Погляд у будучае”. Гэты шчыры і 

адкрыты дыялог, прызнаўся, стаў яшчэ адным ім-
пульсам у вучобе, творчасці і навуковых пошуках.  

Святлана Маркава 

Данііл Шаройкін перамог у міжнародным конкурсе  
Stockholm Junior Water Prize 2017 
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м
нельга згубіць свой код
Разважаючы пра асаблівасці таго або іншага народа, мы нярэдка мыслім стэрэатыпамі. Хто з нас не чуў 
пра нямецкую акуратнасць, карэйскую працавітасць, англійскую чапурыстасць альбо амерыканскую 
прадпрымальнасць. Але ці можа ў цэлай нацыі быць адна вызначальная рыса? Нядаўна Інстытут 
сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук правёў маштабныя даследаванні па выяўленні і вывучэнні 
так званага цывілізацыйна-культурнага кода беларускага грамадства. Да якой высновы прыйшлі 
навукоўцы? Пад уплывам чаго фарміруецца нацыянальны характар і як ён уплывае на лёс краіны?  
Пра гэта нам расказаў кіраўнік Цэнтра палітычнай і эканамічнай сацыялогіі Інстытута сацыялогіі 
кандыдат філасофскіх навук Мікалай Шчокін.

вызнаЧальныя Рысы

— Мікалай Сяргеевіч, што ж усё-
такі ў найбольшай ступені вызна-
чае асаблівасці  характару цэлага 
народа? 

— Пытанне далікатнае, і роздум над 
ім патрабуе нетрывіяльнага падыходу. 
Давайце пачнем з таго, што трады-
цыйныя нацыянальныя каштоўнасці 
— гэта тое, на чым трымаецца любое 
грамадства. Калі “губляецца” культур-
ны код, то разбураецца сама дзяржава. 
Захаванне ж, вывучэнне філасофскіх і 
гістарычных, духоўных скрэп дазваляе 
рухацца наперад, самаўдасканальвацца 
і годна адказваць на выклікі часу. На-
пэўна, можна гаварыць, што, маўляў, 
японцы і карэйцы атрымалі поспех 
за кошт неверагоднай працавітасці, 
немцы дзякуючы дысцыплінаванасці, 
амерыканцы — прадпрымальнасці. 
Але гэта ўсё-такі не галоўнае. Кожная 
краіна, кожны народ мае сваю гісто-
рыю, сваю філасофію жыцця, а развіц-
цё адбывалася пры пэўных умовах. Да 
прыкладу, добра вядома, што людзі, 
схільныя да рызыкі, больш падарож-
нічалі і асвойвалі новыя землі. Псіхо-
лагі даказалі, што кліматычныя ўмовы 
таксама здольныя ўплываць на рысы 
асобы. Напрыклад, недахоп сонечнага 
святла можа спрыяць развіццю эма-
цыйнай няўстойлівасці. Астраўляне, 
як правіла, схільныя да інтраверсіі 
ды кансерватызму, таму што жывуць 
ізалявана ад іншых. Нават высокая 

шчыльнасць насельніцтва адыгрывае 
пэўную ролю, паколькі стымулюе вы-
сокую канкурэнцыю ў грамадстве.  

Што ж адрознівае беларусаў ад 
іншых? Самі рэспандэнты адзначалі 
перш за ўсё міралюбнасць, верацярпі-
масць, разважлівасць, талерантнасць. 
Гэта цярпенне да іншадумства, да таго, 
што прыўносіцца звонку. Нашы людзі 
ўспрымаюць вельмі добразычліва 
іншыя культуры. Без тых перагібаў, 
якія цяпер бачым у Еўропе, без сна-
бізму, уласцівага некаторым краінам. 
Я вызначыў бы гэта як непадробную, 
унутраную інтэлігентнасць нашага ча-
лавека. Яна выяўляецца ў выхаванні, 
у карэктнасці, этычных адносінах да 
навакольнага. Заўважце, ні адна краіна 
не ўвяла бязвізавы пяцідзённы рэжым. 
Мы спрабуем вырвацца са стэрэатыпаў 
савецкіх часоў, калі нас усіх успрымалі 
як адзін народ. Спрабуем паказаць 
усяму свету, што ёсць краіна Беларусь 
і яна адкрытая для многіх. Пры гэтым 
мы нікому не пагражаем, нічога не на-
вязваем, нікога не крытыкуем. Нашы 
гасціннасць і хлебасольнасць — гэта 
таксама інтэлігентнасць, працавітасць. 
Усё гэта можна назваць культурным, 
цывілізацыйна-гістарычным кодам 
Беларусі. Яго можна вызначыць як ад-
данасць народа сваім алтарам і ачагам, 
міралюбнасці і справядлівасці. 

— Ці можна ў гэтым сэнсе рабіць 
выснову пра вызначальны ўплыў на 

фарміраванне беларускага менталі-
тэту з боку Захаду ці Усходу? 

— Вядома ж, не. Воляю лёсу тэры-
торыя нашай краіны апынулася на пе-
 ракрыжаванні ўсіх магчымых культур 
і цывілізацый. Мы, як губка, увабралі ў 
сябе ўсё. Культурна, рэлігійна, геагра-
фічна Беларусь была часткай усходне-
славянскай, праваслаўнай цывілізацыі. 
Уваходжанне нашых земляў у склад Вя-
лікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспа-
літай таксама паўплывала на развіццё 
нашай духоўнай культуры. 

Беларусь — ледзь не адзіная краіна, 
дзе пры наяўнасці столькіх канфесій 
не было рэлігійных войнаў і непара-
зуменняў. Наадварот, кожная рэлігія 
— праваслаўе, каталіцызм, іўдзейства, 
іслам — прыўносілі свой уклад у агуль-
ную карысць. У аснове падобных адно-
сінаў заўсёды былі міжцывілізацыйны 
дыялог, гістарычная памяць. Адсюль 
усведамленне і ўспрыманне нашай 
гісторыі як аб’яднаўчага пачатку. Пры 
ўсіх гістарычных перыпетыях мы сён-
ня нікога не абвінавачваем, не кідаем 
камяні ў мінулае, не зносім помнікі. 
Большасць насельніцтва адчувае сябе 
адзінай нацыяй. Але ж якое змешван-
не крывей адбывалася на гэтай тэры-
торыі! Нават пасля Вялікай Айчыннай 
вайны, калі з усяго Саюза прыязджалі 
людзі паднімаць краіну з руін. Але пры 
ўсім пры гэтым мы засталіся беларуса-
мі, не робячы выбару паміж Усходам і 
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вызнаЧальныя Рысы

Захадам. У канчатко-
вым выніку гэта і ёсць пра-
ява цывілізацыйна-культурнага кода 
нашага грамадства, наша стратэгія.

Складана ўявіць у Беларусі тую ці 
іншую мадыфікацыю заходняй сістэ-
мы каштоўнасцяў. Яна проста не ўпіс-
ваецца ў цэнасную парадыгму нашага 
развіцця. Заходняе грамадства, якое 
ўладкоўвае свой дабрабыт за кошт ка-
лоній, іншых народаў, падыходзіла да 
іх як да матэрыялу для задавальнення 
сваіх жыццёвых патрэбаў. Адсюль і 
заходняя цывілізацыя з яе прынцы-
памі індывідуалізму і ўніверсалізму 
каштоўнасцяў. У нас прынцыпова 
іншая цывілізацыйная кадзіроўка. У 
ментальным разуменні беларуса ўсе 
павінны працаваць і жыць сумленна, 
па-божаску. Такі свет апрыёры не 
ведае і не прымае падзелу людзей на 
вышэйшых і ніжэйшых.

Шмат у чым дзякуючы гэтаму мы 
за 25 гадоў незалежнасці прайшлі той 
шлях станаўлення дзяржаўнага будаў-
ніцтва, які многія праходзяць за сотню 
гадоў, выбудавалі палітычную сістэму, 
эканамічную мадэль, якая даказала 
сваю слушнасць. 

— Аднак ёсць і іншая спецыфічная 
асаблівасць нашага агульнага харак-
тару. Сутыкнуўшыся з нязручнай 

сітуацыяй, 
з нейкай бы-

тавой праблемай, 
канфліктам, некато-

рыя лічаць за лепшае кіравац-
ца прынцыпамі “мая хата з краю” 
і “як бы чаго не выйшла”. Наколькі 
гэта дрэнна?  

— Гэта не добра і не дрэнна, гэта 
хутчэй праява местачковасці. Нашы 
продкі прывыклі жыць заможна, быць 
гаспадарамі на сваёй зямлі. А калі праз 
тваю тэрыторыю пракатваюцца бяс-
концыя войны, рэвалюцыі, яны, вядо-
ма, адбіваюцца на свядомасці людзей. 
Неабходнасць пастаянна супраціўляц-
ца націску збоку, зноў пасля войнаў 
усё адбудоўваць і ўзнаўляць зрабіла 
нас, з аднаго боку, больш устойлівы-
мі, цярплівымі, з другога — унутрана 
закрытымі. Нашы людзі сапраўды не 
ўмеюць скардзіцца, таму што прывы-
клі, як правіла, самастойна вырашаць 
праблемы і пераадольваць цяжкасці. 

— Летась даследчыкі Вашынг-
тонскага ўніверсітэта параўналі пе-
раважныя рысы сярэдніх прадстаў-
нікоў розных народаў з палітычнымі 
сістэмамі ў іх краінах. Аказалася, 
што тыя, хто валодае большай ад-
крытасцю, як правіла, маюць больш 
дэмакратычнае грамадства. На-
колькі справядлівыя гэтыя паралелі? 

— Нельга экстрапаліраваць за-
ходнія мадэлі на нашу рэчаіснасць. 

Дэмакратыя — не тавар, які можна 
імпартаваць. Калі ідэолага і лідара 
нацыянальна-вызваленчага руху Ін-
дыі Махатму Гандзі спыталі, чаму б 
індусам не ўзяць на ўзбраенне экана-
мічную мадэль Вялікабрытаніі, ён ад-
казаў: Брытаніі спатрэбілася паўсвету, 
каб выбудаваць гэтую мадэль. Колькі 
ж планет спатрэбіцца Індыі?

Я катэгарычна не згодны з тым, 
што ў нас няма дэмакратыі, і мы, 
славяне, маўляў, да яе гістарычна не 
прыстасаваныя. А як жа Полацкае, 
Тураўскае княствы? Хіба там не было 
дэмакратыі? А Наўгародскае веча на 
Русі?  

І потым, заходняя дэмакратыя 
зусім не панацэя ад сучасных бедаў. 
Паглядзіце, да чаго яна давяла ў ЗША, 
Францыі, Германіі, Вялікабрытаніі, 
Іспаніі. Калі на вуліцах і ў офісах рас-
стрэльваюць людзей, учыняюць выбу-
хі, тэракты, гэта толькі падкрэслівае 
непрафесіяналізм дзяржорганаў, якія 
не ў стане забяспечыць бяспеку сваіх 
грамадзян. Сёння на планеце каля 
60 узброеных канфліктаў па віне так 
званых заходніх дэмакратый. Можна 
колькі хочаш выходзіць з “крычал-
камі” пра абстрактную свабоду, але, 
калі людзей душаць машынамі, якая 
ж гэта свабода? Дык, можа, сапраўд-
ная дэмакратыя заключаецца ў тым, 
каб забяспечыць чалавеку права на 
жыццё, працу, бяспеку, даступнасць 
медыцыны і адукацыі?

Паміж іншым, у Беларусі ў вёсках 
дагэтуль многія не зачыняюць дзверы 
ў дамах. Гэта, дарэчы, яшчэ адна ха-
рактарыстыка нашай адкрытасці. Але 
калі чужы чалавек прыходзіць і пачы-
 нае нам указваць, якую палітычную 
сістэму выбудоўваць, мы супраціўля-
емся. І гэта не адсутнасць дэмакратыі, 
а адстойванне права на ўласны шлях 
развіцця, абарона сваіх інтарэсаў. 

Калі нас пераконваюць, што на 
Захадзе заклапочаныя толькі тым, каб 
хутчэй зрабіць постсавецкія рэспу-
блікі дэмакратычнымі і квітнеючымі, 
а для гэтага, маўляў, трэба хутчэй 
прыняць заходнія рэкамендацыі, то 
гэта азначае толькі адно: нам прапа-
ноўваюць зварыць кашу з адной сяке-
ры.  Механічны перанос на нашу глебу 
заходніх інстытутаў будзе весці не да 
дэмакратыі і росквіту, а да алігархіі і 
дэградацыі. І што больш небяспечна 
— сцірання гістарычнай памяці. 

Яўген канановіч
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Вядомы расійскі вучоны Валянцін Капцюг, чыё імя ўшанавана 
ў беларускай навуцы, заўсёды памятаў, што карані яго —  
у Беларусі, у маленькай вёсачцы Козікі Віцебскай вобласці  

формула 
ўдзячнасці

Ч
асам, аглядаючыся на пражытыя гады, 
разумееш: як жа ўсё тонка і незразумела 
— нават для розумаў  масцітых акадэмікаў 
— у гэтым зменлівым свеце ўладкавана. 
Як спяваецца ў вядомай песні: “призрач-
но все в этом мире бушующем…” Дадай у 
колбу жыцця, у якой бурляць найсклада-
нейшыя рэакцыі нашых будняў і святаў, 

хоць кроплю злосці, зайздрасці, страху (усё роўна — свой 
ці чужы будзе “кампанент”) — і ўсё ў ім можа пайсці на-
перакос. І ёсць верагоднасць: вынік пражытых гадоў атры-
маецца далёка не такім, якім хацелася б яго бачыць. Я, да 
прыкладу, упэўнены: і ў асабістым лёсе многае склалася б 
інакш, калі б не сустрэліся на маім жыццёвым шляху до-
брыя, прыстойныя людзі. Так, прыстойнасць і ўдзячнасць, 
у чым пераконваюся з гадамі, ва ўсе часы — патрэбныя. І 
ў адносінах паміж людзьмі маюць высокую 
цану. Мае месца і тое, і другое і ў лёсе бела-
руса-акадэміка Валянціна Капцюга.

Кранальная гісторыя “ў тэму” згад-
ваецца ў яго біяграфіі. Яна 
выкладзена ў прадмове да 
кнігі “Навука выратуе 
чалавецтва” (1997). 
Тэкст пададзены 
ў выглядзе він-
шавання. А 
с у тнасць у 
наступным. 
У ліста-
падзе 

1994-га Валянцін Капцюг віншуе з 80-годдзем старэйшага 
калегу Барыса Іванавіча Сцяпанава, прафесара, ветэрана 
Маскоўскага хіміка-тэхналагічнага інстытута імя Дз.І. Мен-
дзялеева. Праз сорак гадоў акадэмік, якому было ўжо за 
60, з вялікай падзякай успамінае не толькі, як студэнтам-
старшакурснікам у 1953-54 гадах спецыялізаваўся на той 
жа кафедры паўпрадуктаў і фарбавальнікаў, дзе працаваў 
юбіляр, і якому ён таксама быў абавязаны сваім станаўлен-
нем як даследчыка. Удзячны вучань Капцюг апісвае, чаму ён 
шануе старэйшага таварыша яшчэ і як годнага грамадзяніна 
вялікай краіны.

Не перастану здзіўляцца: як шмат, аказваецца, можа 
змясціць адно шчырае віншаванне. Быццам у люстэрку, 
у гэтым тэксце адлюстраваны адрэзак цяжкага жыцця і 
асабістага душэўнага болю самога Капцюга. Валянцін Афа-
насьевіч успамінае, як у ваенным 1941-м ён разам з маці і 
братам апынуўся ў эвакуацыі ў старажытным узбекскім 

горадзе Самаркандзе, на мяжы з Таджыкістанам. Да-
рэчы, пра складанасці таго жыцця, нават пра тое, 

што на фронце ў канцы 1944-га, 
вызваляючы Польшчу, загінуў 

яго любімы старэйшы брат, 
Уладзімір у віншаванні 

— ні слова. З Самаркан-
да, скончыўшы школу з 
залатым медалём, ён і 
прыехаў у 1949-м па-

ступаць у Маскоўскі 
дзярж у нів ер сіт эт. 

Цытую: “Здаў даку-
менты, змаўчаўшы ў 

аўтабіяграфіі пра адзін 
факт — у 1938 годзе 

быў арыштаваны і 
затым расстраля-

ны мой бацька”. 

Верхнядзвінск

Козiкі

Віцебск

лінія жыцця

ВАДЗіМ
 КАНДРАШоў
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Аднак “фігура змаўчання”, як піша, моцна трывожыла яго 
душу, таму на наступны дзень ён ізноў пайшоў да сакратара 
прыёмнай камісіі МДУ і сумленна паведаміў таму пра гэта. 
У адказ пачуў ад сакратара: “Будзе лепш для Вас і для нас, 
калі Вы паспрабуеце паступіць у другую ВНУ”. Капцюг 
паслухаўся гэтай парады і адправіўся ў прыёмную камісію 
“Мендзялееўкі”. Здаючы дакументы, адразу ж звярнуў увагу 
на “сумны” факт са сваёй біяграфіі. “На што далей ад Вас, 
дарагі Барыс Іванавіч, пачуў фразу, якую памятаю ўжо 
амаль паўстагоддзя: “Мы ж прымаем у інстытут не Вашага 
бацьку, а Вас!” Так у 1949 г. Капцюг стаў студэнтам МХТІ 
імя Д. І. Мендзялеева. Інстытуту і кафедры я абавязаны ўсім 
тым, што мне давялося зрабіць у жыцці і, спадзяюся, яшчэ 
ўдасца”.

Выказаўшы вялікую падзяку і юбіляру, і “Мендзялееў-
 цы” не толькі за прафесійную, але і за жыццёвую школу, 
акадэмік Капцюг вельмі арыгінальным чынам звязвае мі-
нулае з сучаснасцю. Ён, як выдатны хімік і мудры чалавек, 
які шмат чаго пабачыў, сінтэзуе глыбокую думку пра тое, 
што добрыя справы з гадамі абавязкова прыносяць добры 
плён — і нават паказвае сам вынік: на прыкладзе ўласнага 

жыцця. Вось так цёпла, вытанчана, з густам гэтая, сказаў 
бы, залатая формула людской прыстойнасці і ўдзячнасці 
выпісана ў тэксце віншавання: “Я не люблю гаварыць пра 
тое, чаго мне давялося дасягнуць у жыцці, але паколькі гэта 
не толькі мая, але ў значнай ступені і Ваша заслуга, адзначу ў 
подпісе да гэтага своеасаблівага віншавання некаторыя свае 
фармальныя прыступкі руху па лесвіцы жыцця. З глыбо-
кай удзячнасцю…” Далей стаіць подпіс Капцюга і — доўгім 
слупком сам пералік, у якім мы ставім кропкі паміж “пры-
ступкамі” — для лепшага ўспрымання: “Віцэ-прэзідэнт 
Расійскай акадэміі навук. Старшыня Сібірскага аддзялення 
РАН. Герой Сацыялістычнай Працы. Лаўрэат Ленінскай 
прэміі. Член шэрага замежных акадэмій. Віцэ-прэзідэнт і 
затым прэзідэнт Міжнароднага саюза хімікаў. Віцэ-прэзі-
дэнт Навуковага камітэта па праблемах навакольнага ася-
роддзя Міжнароднага савета навуковых саюзаў (з 1992 г. па 
цяперашні час). Член Вышэйшага Кансультатыўнага Савета 
па ўстойлівым развіцці пры Генеральным сакратару ААН. І 
гэтак жа, як і Вы, грамадзянін нашай вялікай краіны”.

Скончыўшы ВНУ, аспірантуру, Валянцін Капцюг, як 
пішуць яго калегі, “займаўся фундаментальнымі даследа-
ваннямі ў галіне будовы і рэакцыйнай здольнасці карбака-
тыёнаў” — за цыкл даследаванняў ён і быў удастоены ў 1990 
годзе Ленінскай прэміі ў галіне навукі і тэхнікі. Прычым з 
1959 года працаваў у Новасібірску, у Інстытуце арганічнай 
хіміі: па сутнасці, быў адным з тых, хто ствараў Сібірскае 
аддзяленне Акадэміі навук СССР. З папярэдняга тэксту 
зразумела: з гадамі з хіміка-лабараторніка Валянцін Капцюг 
вырас у буйнога арганізатара навукі, вучонага сусветнага 
ўзроўню, вядомага грамадскага дзеяча. І цэлых 17 гадоў з 
1980-га ён быў старшынёй Сібірскага аддзялення і віцэ-прэ-
зідэнтам Акадэміі навук СССР — Расійскай акадэміі навук.

Капцюг пайшоў з жыцця на 66-м годзе, 10 студзеня 1997 
года. Як вядома, гэта былі няпростыя часы постсавецкай 
трансфармацыі Расіі. Вось што пісаў акадэмік Мікалай 
Дабрацоў, які змяніў свайго сябра на пасадзе (узначальваў 
Сібірскае аддзяленне РАН з 1997 па 2008 год), у артыкуле 
да 80-годдзя Валянціна Капцюга: “Клапоцячыся пра іншых, 
сябе Капцюг не шкадаваў, працуючы штодня да позняй 
ночы, ён жыў “у стане манатонна нарастаючага напру-
жання”. За 17 гадоў старшынства ў СА РАН у яго засталіся 
нявыкарыстанымі 650 дзён адпачынку — амаль два гады 
жыцця…” Памяці вучонага быў прысвечаны цэлы нумар 
навукова-папулярнага “пазнавальнага часопіса для добрых 
людзей” “Навука з першых вуснаў” (№2, 2011), у якім Міка-
лай Дабрацоў — галоўны рэдактар.

Праз сорак дзён пасля таго, як не стала акадэміка Капцю-
га, дэпутат Дзярждумы Расіі Любоў Швец, для якой Новасі-
бірск таксама стаў родным горадам, спрабавала асэнсаваць: 
чаму ж так рана ён пакінуў гэты свет. У яе артыкуле “Ён 
верыў: Расія адродзіцца. Памінальная па чырвоным акадэ-
міку” (“Советская Россия”. 1997, 18 лютага) чытаем: “Сорак 
дзён назад гэты інтэлігентны чалавек зусім не атлетычнага 
складу памёр, нібы асілак, які раз за разам пераадольваў 
непасільную вагу, — не паспеўшы даць сабе перадышку, 
перапынак для адпачынку і нават для хваробы…”

“Знакаміты вучоны і арганізатар навукі”… “Выдатны сын 
Расіі”… “Праметэй канца ХХ стагоддзя”… “Вялікі гуманіст 
ХХ стагоддзя”… Навуковец-рамантык… Гэта з артыкулаў, 
напісаных пра яго людзьмі, якія блізка ведалі Валянціна 
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Афанасьевіча. Данінай глыбокай пашаны памяці вучонага 
стала кніга “Навука выратуе чалавецтва”, пра якую я ўжо 
гаварыў. На яе вокладцы аўтарам значыцца В.А. Капцюг. 
Кніга выйшла ў выдавецтве Сібірскага аддзялення РАН  у 
1997-м. У прадмове гаворыцца, што Валянцін Афанасьевіч 
перш за ўсё ўвайшоў у навуку як бліскучы вучоны-хімік. 
Аднак у зборнік уключаны не яго навуковыя 
працы, а артыкулы, даклады публіцыстыч-
нага і грамадзянскага гучання. 
А ў 2001-м выйшла яшчэ 
адна салідная кніга “Эпо-
ха Капцюга” — успаміны 
пра вучонага, яго артыку-
лы, выступленні, іншыя 
матэрыялы. І ў дадатак у 
чэрвені 2011-га, да 80-год-
дзя акадэміка, з’явіўся дай-
джэст прэсы — у Сібірскім 
аддзяленні РАН. Дарэчы, усе 
пералічаныя выданні, якімі я 
карыстаўся пры падрыхтоўцы 
тэксту, трапілі ў Мінск дзя-
куючы Людміле Шчаслівенцы і 
Аляксандру Лагуценку, белару-
сам з Новасібірска. Яны, актывісты Беларускага 
культурна-асветніцкага цэнтра ў імя святой Еў-
фрасінні Полацкай, з аказіяй перадалі мне каш-
тоўныя выданні. У прыкладзенай запісцы ёсць 
словы: “Перадаём матэрыялы пра Капцюга. Гэта 
чалавек рэдкай духоўнай прыгажосці, ды яшчэ 
і навуковы геній. Мы ў Сібіры шануем яго памяць 
свята... Пра гэтага чалавека, нашага вялікага супляменніка, 
павінны ведаць і беларусы”. Дзякуй Людміле і Аляксандру.

Дзякуй таксама і Людміле Бяляўскай, калезе з Новасі-
бірска: яна рэдактар-укладальнік кнігі “Сібір’ю звязаныя 
лёсы: Знакамітыя беларусы ў Сібіры” (Новасібірск, 2008), у 
якую таксама ўключаны матэрыялы пра Валянціна Капцю-
га. У прыватнасці, там я знайшоў успаміны пра яго сябра і 
калегу Мікалая Барысевіча — яго не стала ў 2015-м. У Бела-
русі, у савецкай навуцы ён быў чалавекам вядомым, у кнізе 
прадстаўлены як “акадэмік РАН і НАН Беларусі, ганаровы 
прэзідэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Герой Са-
цыялістычнай працы, лаўрэат Ленінскай прэміі, Дзяржаў-
ных прэмій СССР, прэмій Рэспублікі Беларусь і імя В.А. Ка-
пцюга”. Дарэчы, першая прэмія імя Капцюга (за 1999 год) 
была прысуджана акадэмікам Аляксандру Вайтовічу з НАН 
Беларусі і Сяргею Багаеву з Сібірскага аддзялення РАН за 
цыкл работ “Лазерная спектраскапія высокай разрознасці 
і яе фундаментальных прыкладанняў”, а Мікалай Барысевіч 
яе атрымаў у 2000-м.   

З успамінаў Барысевіча даведваемся, што ў 1970-м Ва-
лянцін Капцюг, тады загадчык лабараторыі Новасібірскага 
інстытута арганічнай хіміі, ужо член-карэспандэнт АН 
СССР, па запрашэнні беларускіх калег прыязджаў у Мінск: 
“Нам было вядома, што Валянцін Афанасьевіч — беларус 
і, магчыма, гэта будзе яшчэ адным аргументам на карысць 
прыняцця ім прапановы выбірацца акадэмікам АН БССР 
і стаць дырэктарам нашага хімічнага інстытута. Валянцін 
Афанасьевіч ахвотна пагадзіўся сустрэцца ў Мінску. Ён 
наведаў Інстытут фізіка-арганічнай хіміі, зрабіў цікавы да-

клад, паглядзеў горад. Без лішніх умоўнасцяў мы хутка пе-
райшлі на “ты” і адкрыта абмеркавалі зробленую прапанову. 
(Будучыя акадэмікі былі, па сутнасці, людзьмі аднаго пака-
лення: Капцюг нарадзіўся ў 1931-м, а Барысевіч — у 1923-м. 
— Аўт.) Я зразумеў, што перспектывы ў гэтага буйнога на-

вукоўца значна шырэйшыя, чым 
стаць дырэктарам інстыт у та 
нашай акадэміі, ды і магчымасці 
ў Сібірскім аддзяленні АН СССР 
куды больш маштабныя, чым у 
нас”.

Пасля той сустрэчы ву-
чоныя на доўгія гады сталі 
сябрамі. Потым Барысевіч 
двойчы пабываў у калег у 
Новасібірску. У прыватнасці, 
у 1977-м група вучоных з Бе-
ларусі выязджала туды: ішоў 
абмен досведам работы, каар-
дынацыя навуковых даследа-
ванняў. Паколькі Барысевіч і 
Капцюг працавалі ў блізкіх 
галінах навукі,  то госць 
наведаў яго лабараторыю: 
“У той час важнае месца ў 
яго даследаваннях займалі 
праблемы ізамерызацыі 
злучэнняў араматычнага 
рада і хімія карбоніевых 

іонаў. У маёй лабараторыі ў Мінску вяліся 
даследаванні па спектраскапіі і люмінесцэнцыі арама-
тычных малекул. Валянцін Афанасьевіч таксама выкары-
стоўваў спектраскапічныя метады. Больш за тое, ён адзін 
з першых у СССР стварыў на базе ЭВМ комплексную 
сістэму спектраскапічных характарыстык малекулярных 
злучэнняў. Гэтую базу дадзеных ён перадаў Інстытуту 
фізікі АН БССР. У далейшым адбываўся пастаянны абмен 
дадзенымі, якія папаўнялі сістэму”. 

Барысевіч і Капцюг часта сустракаліся ў Маскве на 
пасяджэннях Прэзідыума, агульных сходах АН, абодва ў 
1984-1989 гадах выбіраліся дэпутатамі Вярхоўнага Савета 
СССР. А ў 1995-м, успамінае Мікалай Барысевіч, у Акадэміі 
навук Беларусі ўпершыню адбыліся выбары замежных чле-
наў, і Валянцін Капцюг быў першым хімікам, удастоеным 
гэтага звання. “Прэзідыум АН Беларусі запрасіў яго высту-
піць з дакладам падчас святкавання Дня беларускай навукі  
26 студзеня 1996 года. Зроблены ім даклад “Устойлівае раз-
віццё цывілізацыі і месца ў ёй Расіі: праблемы фарміравання 
нацыянальнай стратэгіі” ўразіў слухачоў сваёй рознабако-
васцю і змястоўнасцю, трывогай за будучыню цывілізацыі 
і месца ў ёй Расіі”.

Яшчэ адна публікацыя характарызуе Валянціна Капцюга 
як вялікага сябра Беларусі, яго гістарычнай радзімы. У кнізе 
“Навука выратуе чалавецтва” перадрукаваны тэкст “Сем ра-
зоў адмерай” з газеты “Советская Белоруссия” (1992, 16 снеж-
ня). Гэта не проста артыкул, а адкрытае пісьмо Вярхоўнаму 
Савету Рэспублікі Беларусь. Валянцін Афанасьевіч пісаў з 
Сібіры сумесна з калегамі-супляменнікамі: яго меркаванне 
падтрымалі акадэмік Андрэй Трафімук і член-карэспандэнт 
РАН Валянцін Пармон. Дарэчы, Андрэя Аляксеевіча, рода-
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выя карані якога былі з Жабінкаўскага раёна Брэстчыны, 
называлі патрыярхам савецкай геалогіі нафты і газу, ён 
больш за 30 гадоў кіраваў у Новасібірску Інстытутам геало-
гіі і геафізікі. Яго не стала ў 1999 годзе. А беларус Валянцін 
Пармон, які з 1995-га быў дырэктарам Інстытута каталізу 
і ўжо акадэмікам, зусім нядаўна, 28 верасня 2017 года, вы-
браны старшынёй Сібірскага аддзялення РАН — працягвае, 
па сутнасці, справу Валянціна Капцюга. А ў канцы 1992-га, 
калі ў Беларусі быў абвешчаны статус дзяржаўнай толькі для 
беларускай мовы, гэтыя трое беларусаў у вельмі паважлівай, 
добразычлівай манеры звярнуліся да сваіх супляменнікаў 
з аргументаванай прапановай не ўхіляць “натуральнай для 
беларускай навукі і тэхнікі рускай мовы”. Дарэчы, пасля рэ-
ферэндуму 1995 года ў Беларусі статус дзяржаўнай нараўне 
з беларускай нададзены і рускай мове.

Яшчэ ў 1998 годзе ў часопісе “Беларусь” (№12) быў апу-
блікаваны артыкул пра Валянціна Капцюга “Не выжываць, 
а жыць!” — яго напісаў Аляксандр Данілаў, член-карэспан-
дэнт НАН Беларусі. Ён быў у складзе дэлегацыі беларускіх 
вучоных на адкрыцці помніка на магіле акадэміка 25 чэр-
веня 1998 года ў Новасібірску. Рыхтуючы тады ў рэдакцыі 
тэкст да друку, я так і не змог высветліць: адкуль канкрэтна 
родавыя карані ў Валянціна Афанасьевіча. Намнога пазней 
у Інтэрнэце знайшоў публікацыю кандыдата педагагічных 
навук, дацэнта са Смаленска Галіны Гручанкі “Валянцін 
Афанасьевіч Капцюг (1931-1997)” (“Край Смоленский”, 
2008, №7). Артыкул увайшоў і ў вышэйназваны дайджэст 
прэсы. На пачатку артыкула знаходзім каштоўныя звесткі 
пра родных і блізкіх вучонага, у прыватнасці пра 
яго бацьку Афанасія Якаўлевіча Капцюга, 1899 года 
нараджэння, беларуса, ураджэнца вёскі Козікі Дры-
сенскага раёна тагачаснай БССР. 

Ёсць у публікацыі і кранальная дэталь, якая 
сведчыць пра цесную духоўную повязь акадэміка 
з зямлёй продкаў: Галіна Гручанка піша, што ў маі 
1993-га, знаходзячыся на Мендзялееўскім з’ездзе 
ў Мінску, Валянцін Капцюг набраў, каб адвезці 
на магілу маці (яна пахавана ў Новасібірску), 
мяшэчак беларускай зямлі. Відаць, і 
маці яго, Надзея Васільеўна, была 
беларускай.

Працуючы над артыкулам, 
я спрабаваў адшукаць сярод 
сучасных населеных пунктаў 
вёску Козікі, але беспаспя-
хова. Дрысенскі раён быў 
утвораны 17 ліпеня 1924 
года ў складзе Полацкай 
а кру г і .  Яг о  ц энт рам 
стаў горад Дрыса, які 
ў 1962-м быў пераназ-
ваны ў Верхнядзвінск 
— цяпер гэта райцэнтр 
у паўночнай частцы 
Беларусі, у Віцебскай вобласці. Дапамог 
мне дацэнт Віцебскага дзяржаўнага тэх-
налагічнага ўніверсітэта, кандыдат фі-
ласофскіх навук Аляксандр Мядзель, з 
якім я спісаўся па электроннай пошце. 
Аказалася, сам Аляксандр нарадзіўся 

ў Козіках у 1961 годзе. Вось ён і даслаў мне савецкую ваен-
ную карту 1938 года: на ёй ёсць Козікі! З нашай перапіскі: 
“Знайдзіце зверху мястэчка Барковічы, а Козікі на паўднёвы 
захад ад яго, у квадраце 68-82. Сама вёска ціха сканала ў 
пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя. На той час у ёй было 
не больш за 10 двароў…”  

Удалося Аляксандру Мядзелю знайсці ў інтэрнэце і след 
аднаго з Капцюгоў, Піліпа Якаўлевіча — відаць, роднага 
дзядзькі акадэміка, які пражываў у тых месцах. 

Яшчэ Аляксандр Мядзель паведаміў, што могілкі ко-
зікаўскія захаваліся дагэтуль, а на месцы самой вёскі ўжо 
шмат гадоў — роўнае поле. Улетку 2016-га па маёй просьбе 
Аляксандр Паўлавіч наведаў родныя мясціны, зрабіў і дас-
лаў чатыры здымкі адтуль, дзе раней была вёска, а таксама 
фота некаторых надмагільных помнікаў, на якіх значыцца 
прозвішча Капцюг. “Здымкі зроблены мною 23 ліпеня 2016 
года, — растлумачыў Аляксандр Паўлавіч. — Могілкі раз-
мешчаны строга на поўдзень ад месца, на якім стаяла вёска 
Козікі. Адлегласць ад іх да былых хат вёскі — не большая за 
500 метраў. І гэта даволі ўмоўна, паколькі ніякага знака ад 
вёскі на мясцовасці не засталося”.

Дарэчы, у тых жа месцах над Заходняй Дзвіной, у рода-
вым маёнтку Сволна Дрысенскага павета Віленскай губерні 
3-га мая 1845 года ў заможнай шляхецкай сям’і нарадзіўся 
Іван Дзяменцьевіч Чэрскі — вядомы даследчык Сібіры, гео-
лаг, палеантолаг, які па паходжанні быў ліцвінам. 

І яшчэ цікавыя дэталі адкрыліся мне падчас пошуку ро-
давых каранёў акадэміка Валянціна Капцюга. Аказваецца, 

у сваяцтве з ім знаходзіцца доктар сацыя-
лагічных навук, галоўны навуковы супра-
цоўнік Інстытута сацыялогіі Расійскай 
Акадэміі навук Ларыса Нікоўская — у 
дзявоцтве Купрыянава, унучка першага 
Героя Савецкага Саюза сярод беларусаў 
(1936) Паўла Емяльянавіча Купрыяна-
ва. Ларыса Ігараўна жыве ў Маскве, 
вядзе актыўную грамадскую і палі-
тычную дзейнасць. Яе прабабуляй па 
маці, знайшоў я звесткі ў інтэрнэце, 

была Марфа Якаўлеўна 
Кухаронак (народжаная 
Капцюг), якой бацька 

акадэміка, Афанасій 
Якаўлевіч Капцюг, 
быў родным братам. 

Вось такія цікавыя 
р ода выя с у вяз і 
прасочваюцца.

Магчыма, у 
архівах Беларусі 
можна знайсці 
і больш па-
д р а бя з н ы я 
звесткі пра 
бацьку ака-

дэміка Афанасія Якаўлевіча 
і яго братоў Данілу, Піліпа, 
сястру Марфу. Але гэта ўжо 
іншая тэма.  

Іван Ждановіч

лінія жыцця

Шэраг 
выданняў 
прысвечаны 
памяці 
Валянціна 
Капцюга

31Беларусь.BelaruS
лістапад   2017



у

аматаРы і ПРафесіяналы

Пра рыбакоў і рыбу-хіт
злавіць, падсячы 
і выцягнуць 

У Беларусі — тры папулярныя 
варыянты рыбалкі. Самая простая 
— аматарская (яна ж бясплатная), 
пад’язджаеш да найбліжэйшага азяр-
ца, закідваеш вуду і чакаеш, клюне ці 
не. Другі варыянт — на арандаваных 
вадаёмах і ўчастках рэк. Тут поспех 
амаль гарантаваны, паколькі месцы 
выбіраюць “клёвыя”, ды і прыкормлі-
ваюць мясцовых карасікаў пастаянна, 
але і капеечку з аматараў пасядзець 
на беражку бяруць. Трэці — самы 
цывілізаваны. Лоўляй можна заняцца 
ў спецыялізаваных гаспадарках і агра-
сядзібах, дзе разводзяць рыбу. Тут ужо 
сапраўды без здабычы не застаняцеся, 
але і кашалёк рыхтуйце. 

Сож, Прыпяць, Дняпро — нату-
ральна, што багаццямі такіх паўна-
водных рэк карыстаюцца не толькі 
самі беларусы. Любоў да рыбалкі ін-
тэрнацыянальная. Галоўнае, злавіць, 
падсячы і выцягнуць на бераг. Ёсць 
месцы, куды з вялікім задавальненнем 
прыязджаюць па ўлоў госці з Расіі ды 
іншых краін. Таму ў Беларусі прапіса-
ліся штогадовы Кубак па лоўлі рыбы 
і папулярны фестываль “Бардрыбал-

ка”. А ўсё таму, што тут рыбы шмат, 
яна буйная і на любы густ. Рыбаловы 
прыязджаюць сюды і ўзімку, і ўлетку. 
Найбольш каштоўным уловам у гэтых 
краях лічаць сома, ляшча, шчупака, ліна 
і акуня. І што цікава, разнастайнасць 
відаў толькі павялічваецца. Калі ў 1965 
годзе ў вадаёмах Беларусі спецыялісты 
налічылі 49 відаў рыбы, то да канца XX 
стагоддзя іх было ўжо 58. А нядаўнія 
даследаванні гавораць, што цяпер на 
тэрыторыі краіны налічваецца 65 раз-
навіднасцяў рачных і азёрных рыб. 

Мы разбіраліся, адкуль яны ўзяліся. 

асятрынкі не жадаеце? 

Беларуская стронга, сцерлядзь і аса-
бліва каштоўная цар-рыба — ужо пака-
ленне нашых бацькоў расло на легендах, 
што некалі мясцовыя рэкі імі кішма 
кішэлі. Маўляў, вадзіліся, ды ўсе вывелі-
ся з-за змен навакольнага асяроддзя. А 
можа, калі-небудзь вернуцца, калі клі-
мат зноў памяняецца. Міласцяў ад пры-
роды вырашылі не чакаць. Зразумела, 
што ў натуральных умовах папуляцыю 
рыбнай экзотыкі аднавіць не так проста. 
Таму пачалі са штучных вадаёмаў. 

Ужо дзесяць гадоў у рыбгасе 
“Сялец” на Брэстчыне займаюцца вы-
рошчваннем асятра. 

— Гэты від лічыцца элітным. Да канца 
мінулага года амаль увесь аб’ём вытвор-
часці даводзілася адпраўляць на экспарт. 
Нашы людзі проста не асмельваліся яе 
купляць. Па звычцы бралі бюджэтнага 
карпа і таўсталобіка, — расказвае галоў-
ны рыбавод “Сяльца” Сяргей Міховіч. — 
Цяпер сітуацыя змянілася: народ адчуў 
смак і балуе сябе цар-рыбкай. 

У перспектыве рыбгас збіраецца 
наладзіць яшчэ і вытворчасць асятровай 
ікры ў прамысловых маштабах. Сваёй сы-
равіны, гавораць спецыялісты, хопіць. 

Пры чым тут рыбалка, спытаеце 
вы? А вось пры чым! Некалькі гадоў 
назад супрацоўнікі сялецкай гаспадар-
кі пачалі выпускаць малькоў сцерлядзі 
ў прыроднае асяроддзе. Зарыблялі, 
гаворачы прафесійнай мовай, рэкі 
Прыпяць і Бярэзіну. Сяргей Міховіч 
не хавае радасці: 

— Калі яшчэ гадоў дваццаць на-
зад злавіць сцерлядзь у рацэ было 
чымсьці накшталт цуду, то цяпер яна 
трапляецца на простую вуду аматараў 
рэгулярна. Значыць, старанні не пра-
палі дарэмна! 

стаўка на далікатэсы 
Любы, хто, купляючы ў магазіне 

высакародную вясёлкавую стронгу, 
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бачыць надпіс: “Зроблена ў Белару-
сі”, усміхаецца. Здавалася б, адкуль у 
краіне чырвоная рыба? Але падману 
тут няма. 

Першая ў Беларусі стронгавая 
гаспадарка “Лохва” з’явілася ў Ма-
гілёўскай вобласці чатыры гады 
назад. І адразу стала лідарам па 
выгадоўванні вясёлкавай стронгі на 
продаж і для камерцыйнай рыбалкі. 
Папулярнасць тлумачыцца проста. 

— Кілаграм беларускай стронгі 
ў сярэднім каштуе каля 11 рублёў. 
Гэта ў два разы танней, чым рыба з 
той жа Нарвегіі, — гаворыць вядучы 
спецыяліст па знешнеэканамічнай 
дзейнасці Віталь Боміхаў. — У нашай 
стронгавай гаспадарцы выгадоўваем 
у год семсот тон рыбы. Восемдзесят 
працэнтаў ідзе ў Расію. 

Па традыцыі ў верасні ў Бела-
русі  пачынаецца сезон продажу 
выгадаванай рыбы. “Ураджай” 2017 
года — на ўзроўні дзесяці тысяч 
тон. Гэта карп, таўсталобік, амур і 
карась. І, вядома, больш каштоўная 
рыба сямейства сомавых, ласасёвых, 
асятровых.

не сон,  
а 60-кілаграмовы сом

Расказваючы пра свае трафеі, 
рыбакі любяць прыхлусіць. Але два 
гады назад мінчане злавілі такога 
прыгажуна ў рацэ Прыпяць, што 

прыхарошваць байку нават не да-
вялося. Сом-гігант даўжынёй 2,05 
метра і вагой 60 кілаграмаў. Спецы-
ялісты выказалі здагадку, што ўзрост 
небывалага рачнога жыхара — каля 
дваццаці гадоў. 

— Такі ўлоў — мара кожнага рыба-
ка, — гаворыць Анатоль Шумчанка. Ён 
і размясціў у сацсетках фотасправаз-
дачу аб рыбалцы з сябрам Віталём. 

Пашанцавала ў тых месцах і Аля-
ксандру Лукашэнку — вылавіў са-
праўднага гіганта. 

— Я асабіста сома на 57 кілаграмаў 
выцягнуў! 57, 24 і 7 кілаграмаў — усяго 
трох самоў злавіў, — расказаў Прэзі-
дэнт некалькі гадоў назад. — Зусім ня-
даўна на Прыпяці рыбы не было. Там 
навялі парадак. Цяпер палец сунеш — і 
за палец рыба хапае. 

Самага буйнога вылаўленага ў 
Беларусі сома зарэгістравалі ў 2011 
годзе. Злоўлены ў той жа Прыпяці, ён 
важыў 68 кг. 

лешч у сетцы? 
лаўца — у клетку

З браканьерамі на рэках змагаюцца 
бязлітасна. Гэта таксама вельмі дзей-
сная мера падтрымкі рыбнай галіны. 
За парушэнне “Правілаў вядзення 
рыбалоўнай гаспадаркі і рыбалоўства” 
караюць рублём, прыцягненнем да ад-
міністрацыйнай ці нават крыміналь-
най адказнасці. 

Самыя частыя прыёмы брака-
ньераў — выкарыстанне на рэках се-
так. Караецца гэта жорстка. Прычым 
не абавязкова нават закідваць невад, 
каб паплаціцца. Вас палічаць пару-
шальнікам, калі зловяць з сеткай на 
адлегласці кіламетра ад вадаёма. 

— Толькі за апошнія паўгода ў па-
рушальнікаў нашы супрацоўнікі кан-
фіскавалі каля 3 тысяч сетак агульнай 
даўжынёй 125 кіламетраў і амаль 5 тон 
незаконна вылаўленай рыбы, — расказалі 
супрацоўнікі Дзяржінспекцыі Беларусі. 

Трэба ведаць правілы. Да прыкладу, 
у азёрах і рэках Беларусі за суткі можна 
злавіць не больш за пяць кілаграмаў 
рыбы на чалавека. Пры гэтым лавіць 
адначасова можна не больш чым на 
пяць кручкоў. 

Ганна курак

Паводле 
апытанняў, 
кожны дзясяты 
беларус 
праводзіць 
вольны час  
з вудай на беразе 
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нашы за мяжой

жыццё ў былой  
сталіцы

З Вікторыяй мы вядзём гутарку ў 
адным з гарадскіх сквераў на лаўцы. 
Пакуль я дастаю з сумкі дыктафон, 
яна з ходу паведамляе: у Кітаі прак-
тычна нідзе няма лавачак. Людзі там 
сядзяць на бардзюрах, пандусах, на 
агароджах — ды на чым хочаш!

— Для нас, беларускіх студэнтаў, 
спецыяльна каля кампуса збудавалі 
нейкае падабенства лавачкі — са ста-
рой парты, — тлумачыць мне Віка. 

Як яна апынулася ў Кітаі? Вельмі 
проста — пасля гадавых падрых-
тоўчых курсаў дзяўчына атрымала 
павярхоўны культурны лікбез і сці-
плы слоўнікавы багаж і адправілася ў 
далёкую краіну з іншымі студэнтамі.

Жылі нашы студэнты ў правін-
цыйным мястэчку Кайфыне, раз-
мешчаным у правінцыі Хэнань за 
17 гадзін язды на поўнач ад Пекіна. 
Зрэшты, правінцыйны ён толькі па 
мерках Кітая — насельніцтва горада 
крыху перавышае 5 мільёнаў чалавек, 
але па развітасці інфраструктуры ды 
іншых момантах ён мала чым састу-

пае сталіцы КНР. Дарэчы, некалі гэты 
горад і сам быў сталіцай, але вельмі 
даўно — яшчэ ў часы імперыі Сун, у 
960-1127 гадах.

Зрэшты, першы досвед знаёмства 
з Кітаем аказаўся не самым удалым. 
Пасля прылёту ў Пекін студэнты 
павінны былі самастойна дабірацца 
цягніком да галоўнага пункта прызна-
 чэння. Чужаземцаў у аэрапорце тут 
жа запрыкмецілі мясцовыя спрыт-
ныя бамбілы. Хутка забалбаталі іх, 
запхнулі ў аўтобус і, як высветлілася 
потым, даставілі да чыгуначнага вак-
зала па трайным лічыльніку. Увогуле, 
усё акурат гэтак жа, як і ў нас…

Наогул, у Кітаі людзі “ў булачную 
на таксі не ездзяць” — большасць 
карыстаецца грамадскім транспар-
там, кошт праезду ў якім прыкладна 
як у нас. Ці ж набываюць капеечныя 
мапеды і веласіпеды — іх на дарогах 
проста безліч. У Кітаі парушаць ПДР 
ледзь не традыцыя: правы на “двух-
колавікі” ў лепшым выпадку ёсць у 
кожнага пятага, культура кіравання 
таксама кульгае — пешаходам дарогу 
не саступаюць, ліхачаць нават на ва-
чах у паліцыі.

культ ежы 
Натуральна, кітайскія звычкі часта 

вельмі адрозніваюцца ад нашых. На-
прыклад, прыняцце ежы па раскладзе: 
сняданак не строга рэгламентаваны, 
а вось што да абеду, то час з 12.00 да 
14.00 лічыцца ледзь не святым — як 
той казаў, няхай увесь свет пачакае. 
Калі прыйсці ва ўстанову, скажам, га-
дзіны ў 4 дня, то можна наогул заспець 
персанал спячым, так што, калі вельмі 
хочацца есці, давядзецца будзіць по-
вара. Вячэраць таксама імкнуцца каля 
6-7 вечара, і калі сабраліся ў рэстаран, 
то лепш прыйсці крыху пазней, тады 
столікі сапраўды будуць свабоднымі.

Пры сустрэчы кітайцы перш за ўсё 
цікавяцца: “Ты еў?” Сыты — значыць, 
можаш нармальна мець зносіны. Не 
раздражнёны і будзеш думаць толькі 
пра справу. 

Калі ў нас многія любяць перад 
сном умяць “бульбы з мясам”, то ас-
нова рацыёну кітайцаў — рыс і лок-
шына. Прычым есці яны іх у розных 
варыяцыях гатовыя круглыя суткі. 
Толькі мяняй прыправы ды інгрэ-
 дыенты. Густы кітайцаў спецыфічныя 

з Пекіна — з любоўю
“Захад ёсць Захад, Усход ёсць Усход, і разам ім ніколі не сысціся”. У сваёй баладзе англійскі пісьменнік 
Джозэф Рэдзьярд Кіплінг указаў дакладны водападзел дзвюх цывілізацый. Зрэшты, у адным ён 
памыліўся: Усход і Захад часам вельмі нават добра сходзяцца, бо культурны абмен ніхто не адмяняў. 
Вось узяць, да прыкладу, Кітай. Гэтая краіна не толькі шчодра ўкладвае інвестыцыі ў нашу эканоміку 
і дапамагае нам будаваць індустрыяльны парк “Вялікі камень” — мы яшчэ і ў пытаннях адукацыі 
вельмі актыўныя. У Мінску адкрыты Інстытут Канфуцыя БДУ — кітайскія студэнты прыязджаюць да 
нас атрымліваць веды, а нашы — адпраўляюцца набываць веды ў КНР. Вікторыя Прыгодская з групай 
студэнтаў БДУ правучылася па праграме абмену там год. Яна расказала нашаму карэспандэнту   
пра мясцовыя прыхільнасці ў ежы і модзе, пра ўклад жыцця і тонкасці загадкавай кітайскай душы.
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нашы за мяжой

— напрыклад, імі асабліва шануецца 
гарох: робяць з яго марожанае, ядуць з 
шакаладам і мёдам. А наогул, кажа Вік-
торыя, мясцовыя стравы да крайнасці 
тлустыя, вострыя ці салодкія. На наш 
густ, зразумела.

Вікторыі пашанцавала, ёй без цяж-
касці ўдалося адаптавацца да мясцо-
вай кухні, хоць, як яна кажа, боршч, 
бульба з катлеткамі і кіслай капусткай 
пачалі сніцца ўжо дзень на пяты:

— А вось многія з нашай групы 
першыя часы сядзелі толькі на аўсян-
цы. І калі мы аднойчы выпадкова нат-
рапілі на рэстаран еўрапейскай кухні 
— радасці нашай не было мяжы. 

у нас — захад  сонца, 
у іх — світанне

— Неяк ранкам за акном чую вы-
разныя выкрыкі: “а”, “о”, “у”. Выглядаю 
— а там група людзей  у гадах займаецца 
кунг-фу, — дзеліцца Вікторыя моман-
там, які ўразіў яе. — У нас у пажылым 
узросце на лавачках сядзяць, нават 
паняцце існуе “ўзрост дажыцця”, а там 
сталыя гады — гэта час, не абцяжара-
ны клопатам, час, калі нарэшце можна 
пажыць для сябе. 

Знаходзячыся на заслужаным 
адпачынку, старэйшае пакаленне ма-
сава займаецца спартыўнай хадзьбой 
і трэніруецца на свежым паветры. 
Часта можна сустрэць у парках тан-
цуючых дзядкоў, а часам яны вось 
так, як бачыла Віка, займаюцца кунг-
фу, y-шу ці іншымі ўсходнімі адзіна-
борствамі. 

хто рана ўстае, таму 
кампартыя падае

Ус т а юц ь  к і т а й ц ы  на  р а б о т у 
вельмі рана — у шэсць раніцы ўжо 
пробкі на дарогах. У нас у такую 
рань хіба што камунальнікі і так-
сісты на нагах. Таксама рана яны і 
спаць кладуцца — уначы на вуліцы 
не сустрэнеш ні душы.

Большасць кітайцаў жывуць у цес-
ных, але акуратных кватэрках. Многія  
маладыя сем’і пражываюць з бацькамі, 
пакуль не пабудуюць сваё жыллё. У 
сваіх дзецях кітайцы душы не чуюць, 
часам бязмерная любоў перарастае ў 
нездаровы культ. 

Але дзяржава ўстанавіла жорсткія 
рамкі на любоў да “кветак жыцця”. 
Нягледзячы на тое што з 1 студзеня 

2016 года была адменена шматгадо-
вая палітыка кампартыі пад назвай 
“Адна сям’я — адно дзіця”, “беспака-
рана” дазволена заводзіць не больш 
за двух дзяцей.

хварэць — раскоша
— Па прылёце ў Кітай нам дазво-

лілі зрабіць страхоўку з максімальна 
дазволеным лімітам на 200 долараў у 
год, але гэтага хапіла толькі на адзін 
паход да ўрача і на курс лячэння ад 
банальнай прастуды, — вось з такімі 
цяжкасцямі сутыкнулася Вікторыя. — 
Як танную альтэрнатыву прапанавалі 
народную медыцыну: іголкаўколван-
не і травы. Аказваецца, у Кітаі не ўсе 
могуць сабе дазволіць медыцынскія 
прэпараты. Але я выбрала больш пры-
вычны варыянт лячэння — аспірын і 
таблеткі ад кашлю.

У прынцыпе, асвоіцца ў Кітаі да-
волі лёгка. Нездарма ж з году ў год усё 
большая колькасць замежнікаў пры-
язджае ў Кітай вучыцца ці працаваць. 
Галоўнае, менш спадзяванняў і больш 
рэалізму, і тады з вамі могуць здарыц-
ца нават прыемныя сюрпрызы.

Ілья красоўскі

Нашы студэнты 
ганарацца тым,  

што яны з Беларусі
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туРыстыЧная ПРыцягальнасць

з вялікім пачынам, 
турысты з Паднябеснай!
Ні адзін папулярны турыстычны напрамак сёння немагчыма ўявіць без кітайскіх падарожнікаў. Летась 
колькасць турыстаў з КНР перавысіла 135 мільёнаў, і з кожным годам гэтая лічба павялічваецца. 
Яны не скупяцца на экскурсіі, сувеніры ды іншыя атрыбуты (толькі за 2016-ы патрацілі ў замежных 
паездках 261 мільярд долараў!), а значыць, ім рада турыстычная сфера ў любым кутку свету —  
ад Санкт-Пецярбурга да Рыа-дэ-Жанэйра. Зразумела, і мы таксама. 

У
жо наступны год у 
беларуска-кітайскіх 
а дносінах павінен 
стаць Годам турыз-
му. А нядаўна да нас 
прыехала першая ка-
мерцыйная тургрупа 
з Паднябеснай. Туры-

сты 60+ (самай малодшай удзельніцы 
60, а самаму старэйшаму падарожніку 
споўнілася 80) купілі шасцідзённы 
тур, каб пазнаёміцца з нашай краі-
най. За гэты час яны ўбачылі Мірскі і 
Нясвіжскі замкі, пранікліся атмасфе-
рай “Дудутак”, пазнаёміліся з Брэстам і 
Белавежскай пушчай. А распачалося іх 

пазнанне Беларусі з агляднай экскурсіі 
па Мінску, да якой далучыліся і нашы 
карэспандэнты.

“Вельмі добра”, “дзякуй”, “прыгожая 
дзяўчына” — першыя словы, якія пас-
пелі вывучыць госці па дарозе ў Мінск. 
Ледзь не на кожным кроку стараюцца 
прымяніць свае веды, суправадзіўшы 
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складнікі туРызму

	Праграма  
ў развіцці

Турызм прыносіць у сусветную 
скарбонку дзясятую частку ад 
усяго ВУП. Генеральная Асамблея 
ААН называе турызм адным 
з інструментаў устойлівага 
развіцця, а 2017 быў аб’яўлены 
Міжнародным годам устойлівага 
турызму. 

Для беларускага турызму гэты год 
стаў адным з самых плённых. 

Для грамадзян 80 краін уведзены 
бязвізавы рэжым. Прылятаючы ў Бе-
ларусь праз Нацыянальны аэрапорт, 
замежныя госці могуць правесці ў 
краіне 5 сутак. За паўгода такі спо-
саб падарожжа выбралі больш як 52 
тысячы чалавек. Намеснік Міністра 
спорту і турызму Міхаіл Кравец ра-
сказаў аб планах павялічыць тэрмін 
бязвізавага знаходжання: 

— На самай справе, нас не за-
давольвае абмежаванне ў 5 сутак. 
Замежнікам не хапае пяці дзён, аса-
бліва для медыцынскага і спартыў-
нага турызму. Увядзенне бязвізава-
га рэжыму — пілотны праект. Тады 
мы засноўваліся на прынцыпах 
бяспекі, што ў турызме вельмі важ-
на. Цяпер, калі мы адпрацавалі сі-
стэму бяспекі, плануем павялічыць 
тэрмін знаходжання да 10 сутак. Да 
Еўрапейскіх гульняў, спадзяюся, 
гэтае рашэнне будзе прынята. 

Ужо амаль год замежныя туры-
сты без віз могуць наведаць Аўгу-
стоўскі канал і Гродна. Цяпер пла-
нуецца пашырыць спіс месцаў для 
бязвізавага наведвання, дадаўшы 
ў яго частку Белавежскай пушчы 
ды іншыя прыгранічныя аб’екты. 
Уключыцца ў праграму хоча і 
Брэст. 

	Аэрадром  
як цікавы аб’ект

Самы стары аэрапорт краіны стане 
турыстычнай славутасцю 

Аэрадром Кароліна пад Гродна 
цяпер выкарыстоўваецца як база 

мясцовага аэраклуба, але начальнік 
упраўлення спорту і турызму Гро-
 дзенскага аблвыканкама Алег Ан-
дрэйчык упэўнены, што гэтае месца 
можа быць цікавае куды больш 
шырокаму колу людзей. Больш за 
тое, аэрадром, які быў заснаваны 
ў пачатку мінулага стагоддзя, мог 
бы стаць турыстычнай Меккай для 
нашых і замежных турыстаў, якія ці-
кавяцца гісторыяй авіяцыі, а таксама 
аматараў актыўнага адпачынку. 

Справа ў тым, што першыя сама-
лёты на аэрадроме Кароліна з’явіліся 

яшчэ ў 1912 годзе. Адсюль узляталі і 
чатырохматорныя драўляныя “Ільі 
Мурамцы”, і першыя манапланы. 
Аэрадром актыўна выкарыстоўваўся 
падчас абедзвюх сусветных войнаў. І 
менавіта яго слаўнае мінулае, цесна 
звязанае з развіццём авіяцыі, можа 
і павінна зацікавіць наведвальнікаў 
— у гэтым Алег Андрэйчык не сум-
няваецца: 

— Ужо цяпер у наведвальнікаў 
ёсць магчымасць палятаць на паве-
траным шары, скокнуць з парашу-
там. Тут праводзяцца чэмпіянаты 
па парашутным спорце і авіяфе-
стывалі. Але мы не будзем на гэтым 
спыняцца. У доўгатэрміновай перс-
пектыве тут запланавана адкрыць 
музей авіяцыйнай тэхнікі і экспа-
зіцыю, прысвечаную гісторыі най-
старэйшага аэрадрома краіны. Не 
выключана з’яўленне сімулятараў 
палётаў на самалётах і верталётах. 

крыху дзіцячай усмешкай. Беларуская 
сталіца для іх, сумленна прызнаюцца, 
аказалася зусім не такой, як уяўлялі, 
— захапіла архітэктура і мноства 
зеляніны. А яшчэ, гавораць, у нас мі-
лыя людзі і смачная ежа. Прадстаўнік 
карпарацыі “Кітайская нацыянальная 
турыстычная група” Лю Ян прыехаў 
разам з адпачывальнікамі і сам у за-
 хапленні не перастаючы фатаграфаваў 
плошчу Незалежнасці, адкуль старта-
вала экскурсія па горадзе:

— Цяпер у Кітаі ў турыстаў ся-
рэдняй і высокай узроставых груп 
асаблівая цікавасць да Беларусі і Расіі. 
Ёсць нават тэрмін “чырвоны турызм” 
— падарожжа па постсавецкіх краінах. 
Але калі пра Маскву і Расію ведаюць 
больш, то ваша краіна для многіх кры-
ху містычная, ад гэтага яшчэ больш 
прывабная. З’явіўся інтарэс і да сана-
торнага турызму, у тым ліку часткова 
ў Беларусі, а часткова ў прылеглых 
краінах.

Асаблівасць кітайскага турыста 
любога ўзросту — ён пастаянна фа-
таграфуе ўсё, што бачыць. Чырвоны 
касцёл, помнік Леніну, універсітэцкія 
будынкі, свайго гіда і нават нас, жур-
налістаў... “Навошта так многа здым-
каў?” — цікавімся ў адной з турыстак 
па імені Ліна. Адказвае:

— У мяне шмат сяброў. І ніхто ні-
колі не быў у Беларусі, яны, вядома ж, 
захочуць падрабязную фотасправаз-
дачу. Паглядзяць фатаграфіі, убачаць 
усю гэтую прыгажосць і абавязкова 
самі прыедуць сюды.

І напэўна не пашкадуюць.
Вольга Пасіяк
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ПРывабныя маРшРуты

запрашае 
Прыдзвінскі 
край

З трох тысяч помнікаў археалогіі, архітэктуры, мастацтва  
і культуры Віцебшчыны каля 1000 занесены ў Спіс гістарычна-
культурных каштоўнасцяў краіны. “Браслаўскія азёры”, 
Сафійскі сабор, Дом-музей Шагала — візітныя карткі вобласці 
ўсе добра ведаюць. Прапануем здзейсніць экскурсію па іншых 
незвычайных і загадкавых месцах Віцебшчыны.

Родны брат змея 
гарыныча

Хто не ведае пра ахутанае таямні-
цамі шатландскае возера Лох-Нэс? А ў 
Беларусі ёсць свая загадка — Лепель-
скае возера! Паводле запэўніванняў 
мясцовых жыхароў, а таксама класіка 
беларускай літаратуры і знаўцы гісто-
рыі Уладзіміра Караткевіча, тут жыве 
Цмок. Фантастычная істота, падобная 

да цюленя з галавой лані, плаўнікамі 
і доўгай шыяй. Ходзяць легенды, што 
Цмок часам выходзіць з глыбіняў во-
зера, ператвараецца ў прыгожага хлоп-
ца і заляцаецца да дзяўчат. А калі яны 
дрэнна сябе паводзяць, карае. Але па 
сутнасці сваёй Цмок — персанаж ста-
ноўчы. У беларускай міфалогіі лічыцца 
апекуном сям’і. У гонар міфічнай істо-
ты ў горадзе праводзіцца фестываль 
“У госці да Лепельскага Цмока”. 

каменныя “грыбы” 
Многія чулі пра тураўскія крыжы на 

Гомельшчыне, якія растуць з-пад зямлі. 
А вось пра жывыя крыжы Віцебшчыны 
ведаюць далёка не ўсе. Чароўнае месца 
з каменнымі “грыбамі” знаходзіцца ў 
вёсцы Замошша Ушацкага раёна — за 
25 кіламетраў ад райцэнтра. У густым 
лесе на ўскраіне вёскі тут і там “выла-
зяць” з-пад імху камяні розных формаў 
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і памераў — старажытныя помнікі 
XII-XV стагоддзяў. Да пачатку 2000-х 
ніхто і не падазраваў, што гэта магілкі. 
Іх заўважыла мінчанка, якая набыла ў 
Замошшы ўчастак для дачы. Тады яны 
былі вышынёй у некалькі сантыметраў, 
сёння некаторыя з іх ростам з чалавека! 
Навукоўцы спрабуюць растлумачыць 
анамалію перападамі тэмператур у гле-
бе, але ў мясцовых жыхароў тлумачэнне 
адно: крыжы — знак Божы. 

вішнёвы рай
Лічы, гэта яшчэ адна назва гора-

да Глыбокае. Шмат стагоддзяў дамы 
глыбачан кожнае лета азарае ззянне 
“чырвоных рубінаў”. Нават калі ў 
іншых рэгіёнах выдаецца невішнёвы 
год, тут сакавітыя ягады — у вялікай 
колькасці. Як дзіўныя вішні з’явіліся 
ў Глыбокім, дакладна ніхто не ведае. 
Магчыма, ці то завезлі іх сюды манахі, 
пры манастырах якіх існавалі вялікія 
вішнёвыя сады, ці то мясцовы селек-
цыянер Баляслаў Лапыр, ці то сам 
барон фон Мюнхгаўзен. Вішні тут, як 
і ўсюды, спеюць у ліпені — жніўні. А 
вось дзве ягады “ззяюць” круглы год! 
Падчас першага Вішнёвага фестыва-
лю ў Глыбокім у 2013 годзе ў цэнтры 
горада ўстанавілі скульптуру — стылі-
заваны ствол і галіны спелых вішань. 
Цяпер яна блішчыць ад дотыку рук 
шматлікіх турыстаў. 

бліны на калодзе 
Беларусь — гас-

цінная кра іна ,  і 
частаваць гасцей 
яе жыхары рады не 
толькі хлебам і сол-
лю. Кожны рэгіён 
можа пахваліцца ўні-
кальнымі традыцы-
ямі. Ёсць кулінарныя 
адметнасці і ў Віцебш-
чыны. Адна з іх — бліны 
на калодзе! Незвычайную 
страву прапаноўваюць 
паспрабаваць удзель-
нікі народнага клуба 
нацыянальнай кухні 
“Груца” ў Радзюках 
Шаркаўшчынскага 
раёна. Калі не было 
ні  элект рычных, 
ні газавых пліт, а ў 
дом наведваўся рап-
тоўны госць, продкі 
беларусаў раскладвалі 

ПРывабныя маРшРуты

Самыя 
вядомыя 
турыстычныя 
аб’екты 
Віцебшчыны 

1 Арт-цэнтр і дом-музей 
Марка Шагала ў Віцебску. 

2 Музей-сядзіба і.Я. Рэпіна 
“Здраўнёва” ў Віцебску. 

3 Гарадская Ратуша ў Віцебску, 
пабудаваная ў 1775 годзе. 

4 Сафійскі сабор у Полацку 
XI-XVIII стагоддзяў 

— першая каменная пабудова 
на тэрыторыі Беларусі. 

5 Спаса-Еўфрасіннеўскі 
манастыр у Полацку. 

Заснаваны святой Еўфрасінняй 
Полацкай у пачатку XII стагоддзя. 

6 Палац тызенгаўзаў 
у Паставах, помнік 

архітэктуры канца XVIII — 
першай паловы XIX стагоддзя. 

7 касцёл Святога іаана 
Хрысціцеля ў вёсцы камаі 

Пастаўскага раёна — помнік 
абароннага дойлідства 
пачатку ХVII стагоддзя. 

8 касцёл Святой 
Ганны і ландшафтна-

паркавы комплекс у вёсцы 
Мосар Глыбоцкага раёна 
—“беларускі Версаль”. 

9 Багаяўленскі куцеінскі 
манастыр у оршы — адзін 

з найбуйнейшых цэнтраў 
кнігадрукавання XVII стагоддзя. 

10  Нацыянальны парк 
“Браслаўскія азёры”. 

цікавана прыпеку лучыны і пяклі на іх яеч-
ню або бліны. Бо распаліць печ было 
справай няхуткай. Удзельнікі “Груцы” 
старадаўнюю тэхналогію ўдасканалілі. 
Бяруць сухую калоду, надразаюць у 
васьмі месцах, капаюць пасярэдзіне 
крыху саляркі і падпальваюць. Затым 
ставяць патэльню з цестам і пякуць. 
Гарыць калода павольна, а бліны атры-
мліваюцца, як у печы, — з прыемным 
водарам дыму. 

на экскурсію 
з балотнікам

Бярэзінскаму біясфернаму запа-
ведніку ёсць чым здзівіць турыста: 70 
тысяч гектараў некранутага лесу, мно-
ства рэдкіх і знікаючых раслін і жывёл, 
з дзясятак найцікавейшых маршрутаў, 
Музей прыроды... А нядаўна тут ад-
крыўся Цэнтр міфалагічнага турызму. 
Гэта экспазіцыя пад адкрытым небам 
“Міфалагічны хутарок”, экалагіч-
ная сцежка “У краі міфаў” і Музей 
міфалагічных істот — цэлая процьма 
пачвар і духаў, у якіх верылі продкі 
беларусаў. А экалагічная сцежка знаё-
міць з 17 незвычайнымі інсталяцыямі. 
Тут і Палявік, і Пушчавік, і Балотнік, 
і Русалка, і Вужыны Кароль, і іншыя 
істоты. Самае цікавае, што па ёй пра-
паноўваюць прайсці ўначы! Уявіце, 
якія эмоцыі зведвае турыст, прагуль-
ваючыся ў лесе пад зорным небам, дзе 
вухкае сава і ажываюць міфы! 

Людміла Мінакова
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унікальная калекцыя

 А
к а з в а е ц ц а ,  ш т о 
г іс то ры ю  к н і г а-
друкавання можна 
вывучаць нагляд-
на. Сеўшы за ад-
н о ўл е н ы  с т а н ок 
XVI стагоддзя — на 
падобным пяцьсот 

гадоў назад працаваў і Францыск 
Скарына, і Іван Фёдараў, — я такса-
ма адчуў сябе першадрукаром. Такую 
імправізаваную друкарню можна 
без вялікіх намаганняў адшукаць 
ледзь не на любым маштабным ме-
рапрыемстве ў Беларусі, звязаным 
з кнігай. Напрыклад, на гуляннях, 
прысвечаных Дню пісьменства (ёсць 
у беларускім падзейным календары і 
такі штогадовы фестываль), або буй-
ной выставе. За мяжой у тым ліку. 
Нядаўна, скажам, рарытэт выклікаў 
ажыятаж на 30-м Міжнародным кні-
жным кірмашы ў Маскве. Аднак ас-
войваць старажытную друкарскую 
справу наш карэспандэнт адправіўся 
ў Вілейку — раённы цэнтр за 100 
кіламетраў ад Мінска. Тут станок — 
толькі адзін з экспанатаў унікальнай 
калекцыі “У пошуках страчанага”, 
сабранай у творчай майстэрні гісто-
рыка Уладзіміра Ліхадзедава.

Уладзімір Ліхадзедаў — асоба ў 
Беларусі вядомая. Філакартыст і калек-
цыянер, лаўрэат прэміі Прэзідэнта “За 
духоўнае адраджэнне”. Аўтар сотняў 
публікацый і дзясяткаў кніг. Пра Аля-
ксандра Неўскага і Святога роўнаапо-
стальнага князя Уладзіміра ў прыват-
насці. Ініцыятар устаноўкі помнікаў 
усім загінулым у вайне 1812-га года 
непадалёк ад уезду ў Вілейку і правас-
лаўнаму святару Фёдару Юзэфовічу, які 
загінуў падчас паўстання 1863-га года. 

— Гісторыя мяне прыцягвала заўсё-
ды. Скажам, мая калекцыя старадаўніх 
фатаграфій і паштовак, прысвечаных 
Беларусі, найбуйнейшая ў свеце, — ра-
сказвае Уладзімір Ліхадзедаў. — А Ска-
рына — мой зямляк. Я ж сам з Полацка. 
Менавіта там, дарэчы, спачатку і спра-
баваў арганізаваць сваю экспазіцыю, 
нават памяшканне знайшоў. На жаль, 
не склалася. Атрымалася ў Вілейцы, 
якая па адной з версій з’яўляецца ра-
дзімай першага рускага кнігадрукара 
Івана Фёдарава.

У майстэрні Ліхадзедава цяпер 
рамонт. Аб прыёме наведвальнікаў 
гаварыць пакуль рана, аднак абрысы 
будучага музея, дзе знойдзецца месца 

адчуць сябе 
першадрукаром
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унікальная калекцыя

ўсяму, што звязана з кнігадрукаваннем 
і пісьменствам (унікальнай калекцыі 
пісьмовых прылад розных эпох, на-
прыклад!), праглядаюцца ўжо цалкам 
канкрэтныя. Ён нават назву мае — “У 
пошуках страчанага”. Месца, трэба 
сказаць, для экспазіцыі выбрана сімва-
лічнае. У савецкія гады ў гэтых сценах 
знаходзілася друкарня. Пісалі тэксты 
журналісты вілейскай раённай газеты. 
Дзякуючы чаму — у якасці гэткага “бо-
нусу” за куплю будынка — у калекцыі 
гісторыка з’явілася грувасткая радка-
адліўная машына, а разам з ёй набор 
свінцовых лінатыпных радкоў, іншых 
друкарскіх “прымочак” і каларытных 
агітацыйных плакатаў.

Друкарскі станок XVI стагоддзя 
— вось ён, у цэнтры залы. Ні з чым не 
пераблытаеш. Масіўны (вышэйшы за 
чалавечы рост), з чыстага дубу.  Усеа-
гульная, а ў год 500-годдзя зараджэн-
ня беларускага і ўсходнеславянскага 
кнігадрукавання і пастаянная ўвага  
менавіта гэтаму рарытэту. На днях 
якраз дзеля яго на бераг Віліі наляцелі 
кіношнікі. Наогул, месца станку — у 
асобным памяшканні па суседстве, 
якое, па задумцы Уладзіміра Ліхадзе-
дава, будзе поўнасцю стылізавана пад 
“скарынаўскую” эпоху, дзе нават элек-
трычную лямпачку заменіць лучына. 
Там жа, дарэчы, размесціцца і млын па 
вытворчасці старажытнай паперы. Але 
гэта толькі адна з перспектыў, разва-
жаючы пра якія Ліхадзедаў пастаянна 
агаворваецца: маўляў, рэалізаваць іх 
удасца, калі дазволіць фінансаванне. 
Без дапамогі дзяржавы або сур’ёзнага 
мецэната абысціся цяжка.

Са стварэннем станка, дарэчы, 
справіліся за паўгода. Зрэшты, спа-
чатку была “трэніроўка”. Перш чым 
прэзентаваць грамадскасці “той самы” 
станок эпохі Францыска Скарыны, да-
вялося зрабіць яго “дэма-версію”. Яна 
цяпер, дарэчы, захоўваецца ў Польш-
чы, у праваслаўным Супрасльскім 
манастыры.

— Ручная работа! — заўважае Ула-
дзімір Ліхадзедаў. — Не, выразаў не 
сам. Не ўмею. Кожны павінен займацца 
сваёй справай. Даўні сябар дапамог — 
Генадзь Катлінскі. Самая вялікая скла-
данасць — зрабіць драўляную шрубу і 
гайку. Рукастых майстроў — разьбяроў 
па дрэве — цяпер практычна не адшу-
каць. Хоць раней ледзь не ў кожнай 
вёсцы іх хапала. Паглядзіце, наколькі 
разнымі былі дамы. Умелі ж! Адзінае, 

паставіў сабе задачу: станок павінен 
быць разборным, каб яго з месца на 
месца перавозіць можна было. Гэтая 
работа, дарэчы, вельмі карпатлівая. 
На разборку ці зборку ідзе дзень, а то і 
больш. Возім на мікрааўтобусе. Раней 
не ўлазіў. Цяпер налаўчыліся. У кузаў 
складваем, быццам тэтрыс больш як з 
20 дэталяў…

Спробы стварыць нешта падобнае 
робяцца, нават гучныя заявы гучаць 
аб стварэнні дакладных копій, але ат-
рымліваецца, лічыць гісторык, толькі 
штосьці, аддалена падобнае да арыгі-
нала. Бо драўляных станкоў той эпохі 
ў свеце не захавалася ніводнага. Па 
сутнасці адзіны “наглядны дапамож-
нік” — гэта сярэднявечныя гравюры 

і скупыя радкі ў старажытных кнігах. 
Старадрукарскай жа справе Ліхадзе-
даў вучыўся ў майстэрнях Лейпцыга, 
Майнца, Базеля, у польскіх і чэшскіх 
рэстаўратараў.

“Самі паспрабуйце”, — прапа-
ноўвае гісторык, і мы цягнем на сябе 
рычаг. Першы раз, другі, трэці… У 
прамым сэнсе гэтага слова “прыпя-
чатваем” загадзя адлітую і змазаную 
чарнілам (пляшачкі з якім, дарэчы, 
некаторыя неабдумана прынялі за 
бутэлечкі з наліўкамі) металічную 
матрыцу да паперы, таксама аўтэн-
тычнай, трэба сказаць, ручной працы, 
майстар-клас па вырабе якой на Ма-
скоўскім кніжным кірмашы выклікаў 
самы сапраўдны фурор.

— Цяпер разважаць пра сярэд-
нявечнае кнігадрукаванне і вы мо-

жаце не толькі з пункту гледжання 
тэарэтыка. Работа на станку многія 
гістарычныя факты дазваляе даказаць 
ці абвергнуць практычным шляхам, 
— разважае Ліхадзедаў. — Напрыклад, 
я дакладна магу сцвярджаць, стаяў 
Скарына ля станка ці не. Ён усё ведаў і 
ўмеў, але сам не стаяў. Давайце прыкі-
нем: напрыклад, у адной з кніг скары-
наўскай “Бібліі” 192 старонкі — гэта 96 
разваротаў (кнігі друкаваліся менавіта 
такім фарматам). Тыраж, на думку да-
следчыкаў, не меншы за тысячу асоб-
нікаў. А значыць, каб выйшла толькі 
адна кніга, зрабіць трэба практычна 
100 тысяч адбіткаў. А ў яго кніг больш 
за дваццаць. На ўсё проста не хапіла б 
часу! Адбіткі, дарэчы, былі нераўна-
мернымі. Недзе больш сілы прыклаў, 
недзе менш. Такім чынам, у старадру-
каваных кнігах няма ніводнай адноль-
кавай старонкі. Адны — больш яркія, 
другія — цьмяныя. Потым сшытак 
сшывалі. І тут прысутнічае чалавечы 
фактар — у многіх кнігах ёсць старон-
кі, перавернутыя верх нагамі…

Уладзімір Ліхадзедаў ведае, пра 
што гаворыць. Бо “Біблію” па тэхна-
логіі Францыска Скарыны ён уручную 
— упершыню ў свеце — узнавіў сам, 
папярэдне змайстраваўшы тыя самыя 
192 матрыцы (для кожнай старонкі 
асобную дошку з літарамі) і зрабіўшы 
са льну паперу. Дапамагаў сын Дзмі-
трый, які знешне, дарэчы, вельмі на-
гадвае маладога Скарыну. 

На першы погляд, падаецца, ёсць 
адна няўвязка: на старажытную кнігу з яе 
абавязковымі атрыбутамі — пажоўклымі 
сухімі старонкамі — узноўленая “Біблія” 
не падобная… Выглядае як новая.

— Пра гэта ж мяне спытаў і адзін 
з аўтарытэтных расійскіх прафесараў, 
якія прыехалі на прэзентацыю. Але ж 
калі кнігу друкавалі ў XVI стагоддзі, 
яна жа з-пад станка выходзіла менавіта 
новай… Таму састарыць яе задачы не 
стаяла. Хацелі ўбачыць яе вачамі пер-
шадрукара. Усяго зрабіў 12 асобнікаў. 
Адзін папрасіў свайго сябра-мастака 
Барыса Цітовіча распісаць скарынаў-
скімі матывамі, хоць дакладна невя-
дома, ці распісваў Скарына свае кнігі. 
Паэксперыментаваў і з вокладкамі: 
спецыяльна ездзіў для гэтага ў Эсто-
нію, дзе захаваліся традыцыі. Чырво-
ная скура, дрэва… А адна з “Біблій” 
цяпер знаходзіцца ў Нацыянальнай 
бібліятэцы Беларусі.

Дзмітрый Умпіровіч

цікава

Унікальнасць вілейскай экс-
пазіцыі Уладзіміра Ліхадзедава 
яшчэ і ў тым, што ўсё прадстаў-
ленае тут абсталяванне XVI-XIX 
стагоддзяў — дзеючае. таму, 
калі ўсе задумкі гісторыка бу-
дуць рэалізаваныя, любы жа-
даючы зможа стварыць уруч-
ную ліст паперы, надрукаваць 
на ім не толькі старонку кнігі, 
але і афорт, гравюру, лістоўку, 
газету, выканаць цісненне на 
золатадрукарскім прэсе, пас-
прабаваць сябе ў мастацтве пе-
раплётчыка… карацей, адчуць 
сябе першадрукаром.  
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Чалавек свету 
з Полацка

Сёлета Беларусь шырока адзначае адну з самых знамянальных 
дат у сваёй духоўнай гісторыі: 500 гадоў назад, 6 жніўня 1517 года 
ў Празе Францыск Скарына, ураджэнец “слаўнага града Полацка”, 

як ён сам не стамляўся гаварыць, выдаў “Псалтыр” — першую 
беларускую друкаваную кнігу. Я адправілася па слядах нашага 

першадрукара і пабывала ў гарадах, якія адыгралі найважнейшую 
ролю ў яго жыцці — Кракаве, Падуі, Празе і Вільнюсе. 

кракаў
З 1504 па 1506 год Францыск, сын 

Лукі, з Полацка вучыўся ў Кракаўскім 
універсітэце на факультэце свабодных 
мастацтваў. Гісторыя ўніверсітэта 
пачалася 12 мая 1364 года, калі кароль 
Казімір III Вялікі падпісаў грамату аб 
заснаванні Кракаўскай акадэміі. Але 
было і другое нараджэнне: калі карале-
ва Ядвіга завяшчала ўсе свае каштоў-
насці навучальнай установе. Дзякую-
чы гэтаму ахвяраванню Вялікі князь 
Літоўскі і кароль Польшчы Уладзіслаў 
Ягайла аднавіў дзейнасць універсітэта, 
які сёння носіць яго імя (Ягелонскі). У 
часы Францыска Скарыны ўніверсітэт 
быў галоўнай вышэйшай школай не 
толькі для Польшчы, але і для Вяліка-
га Княства Літоўскага. Таму Скарына 
адправіўся па веды менавіта сюды.  

У XVI стагоддзі плата за ўвесь час 
навучання складала 8 грошаў. Хай не 
падаецца вам гэтая лічба несур’ёзнай: 
“за гэтыя грошы можна было купіць 
двух канёў!”, — смяецца Дэсіслава 
Хрыстозава-Гургул, мой праваднік 

па гісторыі Кракаўскага ўніверсітэта. 
Для сям’і Скарыны гэта была сур’ёзная 
сума: столькі заплаціць полацкі купец 
Лука не мог. А таму ў метрыцы тых, хто 
паступіў, за 1504 год насупраць імя на-
шага будучага першадрукара запісана: 
2 грошы. 

Жылі студэнты ў бурсах — інтэр-
натах побач з універсітэтам. На мес-
цы адной такой бурсы, пабудаванай 
спецыяльна для небагатых студэнтаў 
з Вялікага Княства Літоўскага, сёння 
стаіць Collegium Novum. У зале сходаў 
Аула сярод партрэтаў самых знакамі-
тых выпускнікоў і выкладчыкаў ёсць 
мемарыяльная дошка ў гонар Францы-
ска Скарыны, які атрымаў тут ступень 
бакалаўра 14 снежня 1506 года.  

Падуя
У 1506 годзе бакалаўр свабодных 

навук Францыск Скарына пакінуў 
Кракаўскі ўніверсітэт. А вось куды 
пасля яго заканчэння ён накіраваўся, 
мы не ведаем. Але дакладна ведаем, 
што 4 лістапада 1512 года ў Падуанскім 
універсітэце ён падаў заяву аб абароне 

Зала ў Collegium Maius, дзе сярэднявечныя 
студэнты трымалі іспыты і дзе ім 

прысвойвалі навуковыя ступені. Ступень 
бакалаўра Францыск Скарына атрымаў 

менавіта ў гэтай зале
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навуковай ступені доктара медыцын-
скіх навук. 

…Я трымаю ў руках адну з уліко-
вых кніг Падуанскага ўніверсітэта, на 
вокладцы якой стаіць “1512-1523”, з 
хваляваннем перагортваю старонкі: 
пра абарону Францыска Скарыны ра-
сказваюць тры старонкі. Спецыяліст 
па гісторыі Падуанскага ўніверсітэта 
доктар Франчэска П’ёван чытае і ка-
менціруе: “У Падуі ён з’яўляецца, ужо 
маючы званне доктара філасофіі. Тут 
ён запісаны як бедны студэнт, паўпер. 
Гэта не значыць, што ў яго абсалютна 
няма грошай. Тады чалавек называў 
сябе бедным, калі не было дастатковых 
сродкаў, каб вучыцца”. Універсітэт яго 
ад платы за экзамен вызваліў. “Гэты за-
піс ад 6 лістапада, — працягвае доктар 
П’ёван, перагортваючы старонку. — У 
сакрыстыі (рызніцы — І.П.) царквы 
Св.Урбана збіралася калегія для правя-
 дзення экзаменаў”. Віцэ-прыёрам кале-
гіі быў тады доктар медыцыны Тадэа 
Мусаці. Ён сказаў: “…прыбыў нейкі 
вельмі вучоны бедны малады чалавек, 
доктар мастацтваў, родам з вельмі ад-
даленых краін, магчыма, за чатыры ты-
сячы міляў і больш ад гэтага слаўнага 
горада, для таго, каб павялічыць славу 
і бляск Падуі, а таксама працвітаючага 
збору філосафаў гімназіі і святой на-
шай Калегіі. Ён звярнуўся да Калегіі з 
просьбай дазволіць яму ў знак дару і 
асаблівай ласкі падвергнуцца міласцю 
божай выпрабаванням у галіне ме-
 дыцыны пры гэтай святой Калегіі. Калі, 
Вашы яснавяльможнасці, дазволіце, то 
прадстаўлю яго самога. Малады чала-
век і вышэйзгаданы доктар носіць імя 
спадара Францыска, сына нябожчыка 
Лукі Скарыны з Полацка, русін…”

“Камісія, а ў яе склад уваходзілі 
многія вельмі вядомыя людзі таго 
часу, — каменціруе Франчэска П’ёван, 
— прызнае, што да вялікага экзамена 
ён гатовы. І 9 лістапада праходзіць 
экзамен прывата ў епіскапскай курыі, 
пасля якога Францыск Скарына атры-
млівае званне доктара медыцынскіх 
навук. Як у экзамене тэнтатыва, так і ў 
экзамене прывата, члены калегіі адна-
галосна галасуюць, каб прысвоіць яму 
званне доктара медыцыны”.

Зала ў палацы архіепіскапа Падуан-
скага, у якой трымаў іспыт Францыск 
Скарына, захавалася і сёння выглядае 
цалкам сучаснай. Гэта, вядома, можа 
расчараваць. Але роўна да таго часу, 
пакуль вы не ўзніміце вочы і не па-

глядзіце на столь. Старажытная столь 
— тая самая, пад якой абараняўся Ска-
рына. Спрабую глядзець на яе вачамі 
Францыска, а потым абсякаю сябе: ды 
хіба была ў яго хвілінка любавацца 
столлю?  

У Падуанскім універсітэце, як і ў 
Кракаўскім, ёсць мемарыяльная та-
блічка ў гонар нашага першадрукара. 
Але Падуя пайшла далей: у зале Сарака 
яго партрэт размешчаны сярод самых 
знакамітых замежных выпускнікоў. 

Мы дакладна ведаем, што Скарына 
навуковай ступенню, як і радзімай, 
ганарыўся: у кожнай сваёй кнізе ён 
друкаваў: “вучоны муж у лекарскіх 
навуках доктар Францыск Скарына са 
слаўнага града Полацка”. Лекарам стаў 
пасля і яго сын Сімяон. І нам дакладна 
вядома, што Францыск Скарына ля-
 чыў епіскапа Яна з Вільні (пазашлюб-
нага сына караля Жыгімонта Старога) 
і герцага Прусіі Альбрэхта з Кёнігсбер-
га. Напэўна былі і іншыя, менш знака-
мітыя пацыенты.

Першая Прага
Праз пяць гадоў пасля атрымання 

навуковай ступені “доктара лекарскіх 
навук” у Падуанскім універсітэце 
мы знаходзім Францыска Скарыну ў 
Празе, дзе 6 жніўня 1517 года ён выдаў 
сваю першую кнігу — “Псалтыр”. Я так 
і бачу, як ён з радасцю разглядае пад-
вешаныя на гарышчы для прасушкі 
лісты. Справа, да якой ён рыхтаваўся 
некалькі гадоў, распачалася!

Але ці азначае гэта, што Скарына 
прыехаў у Прагу менавіта ў 1517 годзе? 
Зусім не, лічыць доктар Ілья Лямеш-
кін, які выкладае на філасофскім фа-

Зала Сарака. Перад сцяной з партрэтамі 
выпускнікоў з Усходняй еўропы стаіць 

кафедра, з якой чытаў свае лекцыі Галілеа 
Галілей. Фатаграфія публікуецца са згоды 

Падуанскага ўніверсітэта

Выгляд з Карлавага моста  
на Пражскі град
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культэце Карлавага ўніверсітэта: “Час 
знаходжання Францыска Скарыны ў 
Празе неабходна адсоўваць, прынам-
сі, да пачатку 1517 або да канца 1516 
года. Выданню “Псалтыра” павінен 
быў папярэднічаць даволі працяглы 
перыяд, калі ён знаёміўся з абстаноў-
кай, друкарамі, дамаўляўся наконт 
арэнды”. З гэтай здагадкай цяжка не 
пагадзіцца: пачынаючы са жніўня 
1517 года, Францыск Скарына выдае 
новую кнігу Бібліі амаль кожны месяц 
на працягу двух гадоў. Любы чалавек, 
звязаны з кнігавыдавецкай дзейнасцю, 
вам і сёння скажа: хуткасць — дзіўная, 
і азначае, што да 6 жніўня практычна 
ўсё было гатова: пераклады зробле-
ны, ілюстрацыі падабраны, друкарня 
арандавана, кірылічныя літары адліты, 
неабходныя матэрыялы (папера, фар-
ба) набыты. Зрабіць усё гэта за адзін 
дзень або нават месяц і сёння наўрад 
ці магчыма. 

Чаму Скарына выбраў менавіта 
Прагу для выдання сваіх кніг? Версій 
некалькі. Па-першае, з-за атмасферы 
дзіўнай верацярпімасці, якая пана-
вала пасля перамогі гусіцкага руху ў 
Чэшскім каралеўстве. Мы ж дагэтуль 
не ведаем, якога веравызнання быў 
Скарына — праваслаўны, каталік ці 
гусіт. Сам ён сябе называў хрысціяні-
нам. Дарэчы, дзве іншыя еўрапейскія 
дзяржавы, слаўныя сваёй верацярпі-
масцю — Вялікае Княства Літоўскае і 
Венецыянская Рэспубліка (у яе склад 

уваходзіла Падуя), абедзве блізкія 
Скарыну. Па-другое, рэлігійная цяр-
пімасць азначала талерантнасць да 
перакладаў Святога Пісання на “на-
родныя” мовы, што не заахвочвалася 
ў строга каталіцкіх або строга пра-
васлаўных краінах. А вось у Чэхіі да 
моманту пачатку дзейнасці Францы-
ска Скарыны былі апублікаваны тры 
пераклады Бібліі. Па-трэцяе, пражская 
талерантнасць распаўсюджвалася і на 
кнігадрукаванне: кнігі набіраліся тут 
не толькі лацінскімі шрыфтамі, але і, 
напрыклад, яўрэйскімі. Так што кіры-
ліцы калі і здзівіліся, то крыху. 

Так Прага стала радзімай белару-
скага кнігадрукавання. 

вільня 
У Празе, як прынята лічыць, 

Францыск Скарына жыў да 1520 года. 
А потым пераехаў у Вільню (сучасны 
Вільнюс), сталіцу Вялікага Княства 
Літоўскага — дзяржавы, у склад якой 
у пачатку XVI стагоддзя ўваходзіла 
тэрыторыя сучаснай Беларусі, дзяр-
жавы, падданым якой быў наш Фран-
цыск, і бацька яго Лука, і брат яго Іван. 
У Вільні ён выдаў дзве кнігі: “Малую 
падарожную кніжку” ў 1522 годзе і 
“Апостал” у 1525-м. Тут здарыліся і 
важнейшыя падзеі ў яго асабістым 
жыцці: ён ажаніўся з Маргарытай 
Адвернік, удавой Юрыя Адверніка (ён 
быў адным, кажучы сучаснай мовай, 
са спонсараў выдавецкай дзейнасці 
Скарыны), тут у іх нарадзілася двое 
сыноў — Францішак і Сімяон.

У кафэ па адрасе вуліца Вялікая, дом 
19 А (Didzioji, 19А), пад мемарыяльнай 
таблічкай у гонар Францыска Скары-
ны, размаўляю з прафесарам Сяргеем 
Цемчыным, спецыялістам у галіне 
царкоўнаславянскай рукапіснай спад-
чыны, славянскага і балта-славянскага 
гістарычнага мовазнаўства. Я, вядома, 
адразу запытваю пра каханне, якое 
напаткала Францыска менавіта тут. 
Але прафесар Цемчын, заўважаючы, 
што “вядома, добра б ведаць. Але калі 
б да нас дайшла іх любоўная перапіска, 
мы маглі б разважаць на гэтую тэму”, 
прапаноўвае падумаць пра іншае: “Вы 
лепш пагаварыце з дызайнерамі кнігі. 
Пакажыце яго тытульныя лісты, як 
пачынаецца тэкст пасля тытульных 
лістоў, калі ён на адной старонцы 
камбінуе розныя шрыфты, гэта вельмі 
прыгожа, гэта зроблена на вельмі вы-
сокім узроўні. Яго пражскія гравюры 

Помнік Адаму Міцкевічу каля касцёла 
Святой Ганны. і калі помнік Францыск 
Скарына дакладна не бачыў, то ў касцёле 
напэўна бываў

На апошняй старонцы выдадзенай у 1518 
годзе ў Празе Францыскам Скарынам кнігі 

“Песня песняў цара Саламона” можна 
прачытаць дату, месца выдання  

і імя выдаўца
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цудоўныя. І тое, што ў Вільнюсе такіх 
гравюр ужо не было, вядома, паказвае, 
што не сам ён іх рэзаў, не сам маляваў, 
але ён знаходзіў людзей, якія маглі, а 
ён мог іх працу ацаніць. А вось тое, 
што ён павінен быў добра ведаць дру-
карскую справу, сам стаяць ля стаянка, 
прынамсі, умець гэта рабіць, я ў гэтым 
не сумняваюся. Таму што без гэтых 
ведаў ён не змог бы зрабіць друкарскі 
станок у Вільні, паколькі тады ў Вялі-
кім Княстве Літоўскім такімі ведамі 
ніхто не валодаў. Яго пражскія выдан-
ні — вяршыня не толькі кірылічнага, 
але цэнтральнаеўрапейскага кнігадру-
кавання”.

Вялікім князем Літоўскім і каралём 
Польскім у той час быў Жыгімонт I 
Стары, які Скарыну спрыяў. Але яшчэ 
больш, упэўнены гісторыкі, яго пад-
трымліваў пазашлюбны сын караля 
Жыгімонта Ян. У 1519 годзе 20-гадо-
вы Ян, які не меў духоўнага сану, быў 
прызначаны епіскапам Вільні. Многія 
гісторыкі ўпэўнены, што епіскапу Яну 
Францыск быў і сакратаром, і лекарам. 
А калі маеш такога апекуна, то і дру-
карню арганізаваць лягчэй.

Вільня ў тыя часы была вельмі ін-
тэлектуальным горадам: адных толькі 
дактароў медыцыны тут адначасова 
жыло пяць, а рэфарматар еўрапейскай 
медыцыны Парацэльс прыязджаў, каб 
весці з імі дыспуты, пра што і ра-
сказаў у сваіх мемуарах. Прызнаў-
ся і ў тым, што ў дыскусіі гэтай 
пацярпеў вялікае паражэнне 
і быў вымушаны з ганьбай 
пакінуць горад. Не-
каторыя гісто-
рыкі ўпэўнены: 
у дыспу тах 
з Парацэль-

сам прымаў удзел і Францыск Ска-
рына, бо ён уваходзіў у гуманістычны 
гурток пры Віленскай курыі, якім 
кіраваў епіскап Ян. Так што жыццё ў 
нашага першадрукара ў сваёй сталіцы 
было надзвычай актыўным.

Але Вільня, якая прынесла Скары-
ну шчасце ў асабістым жыцці, хутка 
яго пазбавіла. Прыкладна ў 1529 годзе 
памірае Маргарыта, пакінуўшы мужу 
двух маленькіх сыноў. Яе сваякі па-
 чынаюць судзіцца з удаўцом за спад-
чыну. Памірае і яго старэйшы брат 
Іван. Ужо за яго спадчыну і даўгі ў 1532 
годзе Францыск Скарына на некалькі 
месяцаў апынецца ў турме ў польскай 
Пазнані. І толькі настойлівасць пля-
менніка Рамана (які і быў спадчын-
нікам Івана і паабяцаў выплаціць усе 
яго даўгі), заступніцтва епіскапа Яна 
і прыхільнасць караля Жыгімонта I 
Старога вызваляць нашага першадру-
кара з турмы. А калі адзін за другім 
паміраюць яго мецэнаты Якуб Бабіч, 
Багдан Онкаў, Канстанцін Астрожскі, 
друкарскі станок Скарыны спыняецца. 
На гэты раз назаўжды. Пасля Вільні 
Францыск Скарына кніг не выдаваў. 
Або — у больш аптымістыч-
ным варыянце — яны нам 
пакуль невядомыя.

Адзінокі ўдавец з дву-
ма сынамі, ён вымушаны 
думаць пра тое, што 

дагэтуль 

Велікакняжацкі палац у Вільнюсе.  
Звярніце ўвагу на вежу з гадзіннікам  

з выявай сонца

Праз Аленевы роў з Каралеўскага саду адкрываецца від на Пражскі град. 
Магчыма, недзе тут 2 чэрвеня 1541 года Скарына назіраў за пажарам,  
у якім загінуў яго сын Францішак
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менш за ўсё займала яго ўяўленне: 
пра заробак. З Вільні ён ад’язджае. 
Назаўжды.  

другая Прага
Да 1535 года, калі Францыск Ска-

рына вяртаецца ў Прагу, яму 45 (або 
49) гадоў, для XVI стагоддзя лічба 
паважная: сярэдняя працягласць 
жыцця складала тады 33-34 гады. 
Сітуацыя ў Багемскім каралеўстве 
змянілася: на прастол узышла Ганна 
Ягелонка. Дакладней, каралём Вен-
грыі, Багеміі і Германіі стаў яе муж 
Фердынанд I. Моцны і ўплывовы 
манарх шырокай імперыі прыняў 
Скарыну на працу. 

Многія  г іс торыкі  ў пэў нены, 
што Скарына ў свой другі пражскі 
перыяд працаваў пры каралеўскім 
двары медыкам і садоўнікам. Гэта 
цяпер нам падаецца, што гэтыя дзве 
прафесіі маюць мала агульнага, але 
ў XVI стагоддзі лекарства і батаніка 
ішлі поплеч. На помніку Францыску 
Скарыну, які ўсталяваны ў Празе не 
вельмі далёка ад Каралеўскага саду, 
напісана: “У гэтых месцах працаваў 
каралеўскiм батанiкам выдатны бе-
ларускi гуманiст i ўсходнееўрапейскi 
першадрукар Францiшак Скарына”. З 
гэтым бокам дзейнасці Скарыны звя-
зана знамянальная гісторыя. У цэнтры 
стала на міжнароднай канферэнцыі 
“Францыск Скарына і Прага”, якая 

праходзіла ў Нацыянальнай біблія-
тэцы Чэхіі ў чэрвені, стаяла вялізная 
ваза з цытрусавымі. Аказалася, не 
выпадкова і не для ўпрыгажэння: Ска-
рына першым у Цэнтральнай Еўропе 
пачаў вырошчваць лімоны і апельсіны. 
Вельмі рознабаковы быў чалавек.  

У наступны раз імя нашага пер-
шадрукара сустракаецца ў пражскіх 
навінах за 2 чэрвеня 1541 года. Па-
 дзея была трагічная для Францыска: 
у вялікім пажары, які ахапіў Пражскі 
град, загінуў яго сын Францішак. Вось 
што пра гэта піша публіцыст таго часу 
Вацлаў Гаек: “У доме святара, прапа-
ведніка Яна з Пухава згарэлі: кухарка 
Магдалена, слуга Францішак, які даво-
дзіўся сынам доктару Русу, і яшчэ адзін 
малады слуга”. Ёсць горкая іронія лёсу 
ў тым, што сын першадрукара Вяліка-
га Княства Літоўскага загінуў у доме 
знакамітага чэшскага літаратара і вы-
даўца, якім быў святар Ян з Пухава. 

Мы не ведаем, чым займаўся і 
дзе жыў наступныя дзесяць гадоў 
Францыск Скарына. Магчыма, з’ехаў 
з Прагі, а можа, пражыў тут да кан-
ца сваіх дзён. Некаторыя навукоўцы 
мяркуюць, што яго маглі запрасіць 
працаваць садоўнікам чэшскія ары-
стакраты, таму што, самі разумееце, 
як ганарліва магло гучаць: “А ў мяне 
працуе садоўнікам Францыск Скары-
на (варыянт — доктар Рус), доктар 
медыцыны, раней ён даглядаў любімы 
сад нашага караля”. Некаторыя нашы 
гісторыкі лічаць, што апошнія гады 
жыцця надломлены, але незламаны 
Францыск пражыў у паўднёва-мараў-
скім горадзе Чэскі-Крумлаў. Можа 
быць, і так. Мы дакладна ведаем, што 
яго сын Сімяон Рус працаваў медыкам 
і садоўнікам у Індржыхаве Градцы, які 
ў той час быў адным з найважнейшых 
гарадоў у Багеміі. У студзені 1552 года 
Сімяону была выдадзена каралеўская 
грамата аб праве ўступлення ў спад-
чыну, што азначае, што да гэтага часу 
яго бацька, беларускі, літоўскі і ўсход-
нееўрапейскі першадрукар Францыск 
Скарына памёр. 

Мы не ведаем, дзе ён памёр і дзе 
пахаваны. Але дакладна ведаем: Ска-
рына — сусветны, не толькі беларускі 
здабытак. Ён адыграў важную ролю ў 
гісторыі беларускай, чэшскай, украін-
скай, літоўскай культуры. Назаўжды 
першы.  

Інеса Плескачэўская
Фатаграфіі Міхаіла Пяньеўскага

Барэльеф на палацы ў Каралеўскім садзе: 
кароль Фердынанд і каралева Ганна. 

Спецыялісты дагэтуль спрачаюцца, хто каму 
дорыць кветку і што гэта за кветка. Але для 

нас больш важнае тое, што гэтая кветка, з 
высокай доляй верагоднасці, вырашчана 

Францыскам Скарынам

Надмагілле караля Фердынанда і каралевы 
Ганны ў саборы Св. Віта ў Пражскім градзе 
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эстэтычная 
асалода  
на любы густ
Вялікі тэатр Беларусі акрамя вядомых спектакляў, якія радуюць   
прыхільнікаў опернага і харэаграфічнага мастацтва, прапаноўвае 
публіцы і шэраг крэатыўных праектаў 

таленты і ПРыхільнікі

уЧараўніцтва 
сваімі рукамі

Ужо ў 4-ы раз Вялікі запрашае 
дзяцей ды іх бацькоў прыняць удзел 
у сямейным конкурсе-свяце — “Нава-
годняя тэатральная цацка”. Гэтае свята 
дорыць вялікую радасць, весялосць і 
чараўніцтва напярэдадні Новага года. 
А інакш і быць не можа. Ды і не павінна. 
Бо навагодняя цацка — гэта цудоўная 
магчымасць на нейкі час забыць на-
пружаны рытм будняў, сабрацца ўсёй 
сям’ёй за круглым ці любым іншым 
сталом дома. І пагутарыць, падумаць, 
пафантазіраваць — і ў выніку, прая-
віўшы творчыя здольнасці, стварыць 
цікавую цацку. Вядома, яна павінна ад-
павядаць, паводле слоў арганізатараў 
конкурсу, тэме і быць тэатральнай, 
гэта значыць нейкім чынам намякаць 
на той ці іншы спектакль або быць звя-
занай з жыццём альбо акцёра, альбо 
музыканта Вялікага тэатра.

Летась дзясяткі сем’яў з розных 
куткоў Беларусі літаральна засыпалі 
тэатр  унікальнымі цацкамі, расказвае 
Алена Балабановіч, вядучы рэдактар 
службы маркетынгу, інфармацыі і 
рэкламы Вялікага тэатра. Шчаўкунок 

і Папялушка, Кармэн і Жар-птуш-
ка, Айбаліт і Кароль мышэй, Сіньёр 
Памідор і Тры парасяці, Мадам 
Батэрфляй, Шахерэзада і нават 
Рыгалета… На першы погляд 
падавалася, што можна было 
сярод іх знайсці любога героя 
спектакля Вялікага тэатра Бела-
русі! Многія ўдзельнікі праяві-
лі сваю фантазію і стварылі 
непаўторныя сярэбраныя 
сняжынкі, гучныя званочкі, 
навагоднія шары і хлапуш-
кі. І не трэба было быць 
экстрасэнсам, каб адчуць: 
усё гэтае багацце зроблена 
з вялікай любоўю.

Такім чынам, кон-
к у р с  “ Н а в а г о д н я я 
тэатральная цацка” 
пачаўся! Райцеся з 
бацькамі, прымайце 
дапамогу ад ба-
буль і дзядуль, 
н а с т а ў н і к а ў  і 
в ы х а в а л ь н і к аў 
— час яшчэ ёсць. 
П ры д у м а н ы я  і 
створаныя цацкі Вя-
лікі тэатр Беларусі прымае 

47Беларусь.BelaruS
лістапад   2017



з 1 па 22 снежня. Іх можна даслаць на 
адрас: 220029 г. Мінск, пл. Парыжскай 
Камуны, 1, Вялікі тэатр Беларусі. У 
гэтым выпадку абавязкова добра ўпа-
куйце сваё тварэнне! Калі ж вы жы-
вяце ў Мінску, мяркуем, вам не будзе 
цяжка прынесці свае вырабы ў тэатр 
самім. Прычым у любы час. Адрас той 
жа. Толькі зайсці ў тэатр трэба будзе са 
службовага ўвахода. 

Варта таксама засяродзіць увагу на 
тым, што кожная цацка павінна быць 
падпісана наступным чынам: назва 
цацкі, прозвішча сям’і, кантактныя 
тэлефоны. Цацкі не вяртаюцца!

Яны так неабходныя дзецям мінскай 
дапаможнай школы-інтэрната № 10, 
над якой Вялікі тэатр узяў шэфства. 
Як і ў мінулыя гады, цацкі, дасланыя 
на конкурс, адправяцца да іх. Але спа-
чатку яны ўпрыгожаць галоўную ёлку 
Вялікага тэатра. А пераможцы, аўтары 
лепшых, па меркаванні журы, твораў, 
вядома, не застануцца без заслужаных 
прызоў. Ні адно дзіця не пакіне тэатр 
без падарунка: абавязкова будуць уру-
чацца заахвочвальныя прызы, дыпло-
мы ўдзельнікаў, а таксама сувеніры ад 
спонсараў Вялікага тэатра.

і зноў мы праспяваем!
Больш за 200 заявак ужо пададзена 

для ўдзелу ў Мінскім міжнародным 
Калядным конкурсе вакалістаў, які 
ў Вялікім тэатры пройдзе ўжо ў 4-ы 

раз з 14 па 20 снежня. Беларусь, Расія, 
Грузія, Узбекістан, ЗША, ПАР, Арме-
нія, Азербайджан, Ізраіль, Казахстан, 
Кітай, Манголія, Францыя, Германія, 
Латвія, Малдова, Польшча, Паўднёвая 
Асеція — маладыя артысты з гэтых 

краін праявілі сваё жаданне прыняць 
удзел у вакальным спаборніцтве. 
Плануюць да нас прыехаць не толькі 
сапрана і барытоны, якіх, як правіла, 
большасць, але і бас-барытоны, а так-
сама тэнары, на якіх дырэктары опер 
заўсёды глядзяць з надзеяй.

Нагадаем, што конкурс вакалістаў 
праходзіць у тры туры, першыя два 
— з канцэртмайстрам, трэці фінальны 
— у суправаджэнні аркестра. У фіна-
ле конкурсу ўдзельнікі выконваюць 
адну з галоўных партый у сцэнах з 
опер класічнага або сучаснага рэпер-
туару, а дапамогуць ім у гэтым зоркі 
беларускага Вялікага. Дарэчы, ацаніць 
вакальны талент шчасліўчыкаў, якія 
дайшлі да 3-га тура, зможа не толькі 
высокае журы конкурсу, але і гледачы 
— 20 снежня ў вялікай зале тэатра на 
Гала-канцэрце фіналістаў, дзе, акрамя 
дыпломаў і ўзнагарод, будзе ўручаны і 
Прыз сімпатый гледачоў.

Уладальнік Гран-пры конкурсу 
атрымае грашовы прыз у памеры  
10 000 долараў ЗША, лаўрэат I прэміі —  
8 000 долараў ЗША, лаўрэат II прэміі —  
6 000 долараў ЗША, а лаўрэат III —  
4 000 долараў ЗША. Але самае галоў-
нае, многія маладыя артысты кон-
курсу атрымаюць такія каштоўныя ў 

таленты і ПРыхільнікі

Конкурс вакалістаў2016

Валянцін елізар´еў у дзень святкавання юбілею
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свеце мастацтва запрашэнні ў вяду-
 чыя оперныя тэатры і кампаніі свету. 
Бо вызначаць лепшых з лепшых будзе 
больш чым кампетэнтнае журы, у 
склад якога ўвайшлі дырэктары опер-
ных тэатраў, імпрэсарыа і вядомыя 
музычныя дзеячы. Узначаліць журы 
генеральны дырэктар Вялікага тэатра 
Уладзімір Паўлавіч Грыдзюшка. Ізноў 
мы ўбачым Нікаласа Пэйна, дырэкта-
ра “Опера Еўропа” (Брусэль, Бельгія), 
і Джона Элісана, рэдактара часопіса 
“Опера” (Лондан, Вялікабрытанія). 
Упершыню “судзейскую мантыю” 
мінскага вакальнага конкурсу сёлета 
прымераць Роберт Кёрнер, дырэктар 
па мастацка-пастановачных пытан-
нях Ліёнскай нацыянальнай оперы, 
Эркі Пехк, мастацкі кіраўнік Міжна-
роднага фестывалю опернай музыкі 
PromFest у эстонскім горадзе Пярну, 
і Дзмітрый Удовін, мастацкі кіраўнік 
Маладзёжнай опернай праграмы Вя-
лікага тэатра Расіі.

Вялікі тэатр Беларусі чакае ўсіх 
удзельнікаў і жадае маладым талена-
вітым спевакам поспеху.

лістападаўскія юбілеі 
2 лістапада ў Вялікім тэатры з раз-

махам адсвяткавалі 70-гадовы юбілей 

Валянціна Елізар’ева, балетмайстра, 
народнага артыста СССР і Белару-
сі. Як вядома, ён доўгі час служыў 
мастацкім кіраўніком і дырэктарам 
тэатра. Павіншаваць імянінніка пры-
ехалі вучні з усяго свету, а таксама 
калегі і сябры. Сярод гасцей  былі 
Мікалай Цыскарыдзэ, Святлана Заха-
рава, народныя артысты Расіі і многія 
іншыя знакамітасці. Праграма кан-
цэрта “Зоркі сусветнага і беларускага 
балета” была насычанай. Для Валян-
ціна Мікалаевіча танцавалі артысты 
Вялікага тэатра Беларусі, Вялікага 
тэатра Расіі, Міхайлаўскага тэатра з 
Санкт-Пецярбурга, а таксама іншыя 
знакамітыя замежныя госці. У пра-
граме быў і балет Барыса Эйфмана, а 
таксама Пражская акадэмія музыкі і 
танца. 

Каманда Белтэлерадыёкампаніі 
вяла запіс грандыёзнага творчага 
вечара, які доўжыўся больш як тры 
гадзіны. Гала-канцэрт у гонар Валян-
ціна Елізар’ева мы змаглі ўбачыць на 
адным з беларускіх тэлеканалаў.

Зняты і хранікальна-дакументаль-
ны фільм “Валянцін Елізар’еў. Балет 
— мастацтва думкі”, у якім расказва-
ецца пра ключавыя моманты біягра-
фіі маэстра, яго выдатныя пастаноўкі 
на сцэне Вялікага тэатра. І пра тое, як 
Елізар’еў вяртаўся ў тэатр, як рэпе-
ціраваў абноўленую версію знакамі-
тага балета “Спартак” у кастрычніку 
гэтага года. Дарэчы, гэты спектакль у 
рэпертуары тэатра ўжо 37 гадоў.  

Пра пастаноўкі і пра работу з 
Валянцінам Мікалаевічам у фільме 
расказваюць народны артыст СССР 
Юрый Грыгаровіч, Святлана Захара-
ва і Мікалай Цыскарыдзэ, мастацкі 
кіраўнік “Очы інтэрнэшнл балет” 
з Японіі і прыма-балерына Куміка 
Очы, Вадзім Пісараў, народны ар-
тыст Украіны, Ніна Ананіяшвілі, 
народная артыстка Грузіі ды іншыя. 
Аўтарскі кінапраект Алега Лукашэ-
віча і Аляксандра Аляксеева “Ва-
лянцін Елізар’еў. Балет — мастацтва 
думкі” прыхільнікі Валянціна Міка-
лаевіча ўбачылі напярэдадні юбілею 
артыста.

Валянцін Елізар’еў, як паведа-
мляюць інфармацыйныя агенцтвы, 
харэограф сусветнага ўзроўню. З 
яго імем звязаны шматлікія поспехі 
беларускага балета: станаўленне зна-
камітай “беларускай школы балета”, 
еўрапейскі ўзровень пастановак, 

сусветнае прызнанне, на працягу 35 
гадоў узначальваў Вялікі тэатр оперы 
і балета Беларусі, стварыў 15 спекта-
кляў у Беларусі. Ужо яго першы балет 
“Кармэн-сюіта”, пастаўлены ва ўзрос-
це 26 гадоў, стаў сапраўднай сенсацы-
яй. Балеты “Стварэнне свету”, “Тыль 
Уленшпігель”, “Спартак”, “Шчаўку-
нок”, “Карміна Бурана”, “Балеро”, 
“Вясна свяшчэнная”, “Рамэа і Джулье-
та”, “Страсці (Рагнеда)”, “Жар-птуш-
ка” ды іншыя — найвялікшая спад-
чына сусветнага мастацтва. Елізар’еў 
— уладальнік мноства ўзнагарод, 
сярод якіх самая прэстыжная прэмія 
ў галіне балета Benois de la Danse, за-
снаваная Міжнароднай асацыяцыяй 
танца, ордэн Францыска Скарыны, 
ордэн Айчыны III і II ступені, медаль 
ЮНЕСКА “Пяць кантынентаў” і 
многія іншыя. Сёння Валянцін Елі-
зар’еў з’яўляецца прафесарам Бела-
рускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. 
Яго вучні — лаўрэаты прэстыжных 
міжнародных конкурсаў. Ён таксама 
працягвае сваю творчую дзейнасць 
у вядучых тэатрах Еўропы, Японіі, 
Кітая, краін Блізкага Усходу. 

У лістападзе народная артыстка 
Беларусі, педагог-рэпецітар Вялікага 
тэатра Таццяна Яршова адзначыла 
юбілей — 65 гадоў.

— Калі мяне першы раз прывялі 
ў тэатр і я ўбачыла спектакль “Шчаў-
кунок” — адразу ж захварэла на ба-
лет. Цікава, што мой дэбют адбыўся 
на сцэне латвійскага тэатра оперы і 
балета ў Рызе менавіта ў “Шчаўкун-
ку”. Зрэшты, і на пенсію я пайшла 
пад чароўную музыку Чайкоўскага 
— менавіта “Шчаўкунок” стаў маім 
апошнім балетам у кар’еры артыс-
ткі. Атрымліваецца, усё пачалося са 
“Шчаўкунка”… — успамінае Таццяна 
Міхайлаўна. — Легенда беларускага 
балета? Ніколі не разумела гэтай 
фразы. Легенда — гэта ж фантазія. Я 
— не вымысел. Сумленна прызнаюся, 
ніколі не імкнулася быць першай. 
Заўсёды ставіла сябе на другое месца. 
Але гэтае сваё другое месца цаню 
значна больш, чым першае. Магчыма, 
я і хацела б, каб у мяне і рост быў 
вышэйшы, і дадзеных было больш. 
Але таго, чаго я дасягнула ў прафесіі, 
напэўна, ад мяне не чакалі нават мае 
педагогі. Ды я і сама ніколі не думала, 
што стану народнай артысткай. Я 
проста рабіла сваю справу. 

Міхаліна Чаркашына

таленты і ПРыхільнікі

“Спартак” (1980). Фрыгія — Таццяна яршова. 
Спартак —  Уладзімір Камкоў
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на шляху да тэніснага алімПа

гульня,  
вартая фіналу
Беларускія тэнісісткі склалі сур’ёзнейшую канкурэнцыю камандзе 
ЗША ў фінале Кубка Федэрацыі. Змагаліся самазабыўна, гулялі 
на роўных, маглі нават перамагчы ў надзвычай упартым, часам 
драматычным матчы, які праходзіў у Мінску ў спарткомплексе 
“Чыжоўка — Арэна” пры поўным аншлагу на трыбунах.

 Б
еларускі тэніс хутка 
гучна заявіць пра сябе. 
Гэтыя словы Аляксан-
дра Лукашэнкі сталі 
не толькі лейтматывам 
сустрэчы з кіраўнікамі 
вядучых міжнародных 
тэнісных арганізацый, 

якія прыбылі ў Мінск на фінальны 
матч Сусветнай групы Кубка Федэра-
цыі, але і своеасаблівым рэзюмэ падзей 
у “Чыжоўка-Арэне”. Каб падняць над 
галавой галоўны прыз неафіцыйнага 
чэмпіянату свету, беларускай 
камандзе не хапіла ўсяго 
кроку. Вельмі прынцыповы 
і перагружаны эмоцыямі 
матч, у якім амерыканкам 
першапачаткова адводзі-
лася роля безумоўных 
фаварытак, у выніку за-
вяршыўся з рахункам 
2:3, а гульня нашых 
дзяўчат раз-пораз 
прымушала забыц-
ца, што ў сусветным 
рэйтынгу іх саперні-
цы знаходзяцца на 
некалькі дзясяткаў 
радкоў вышэй. І 
таму ўжо сама 
ма г чымасць 
на працягу 
д в у х  д з ё н 

назіраць тэніс найвышэйшага класа 
— вялікі поспех, які мае ўсе шанцы 
атрымаць годны працяг.

Капітан зборнай ЗША па тэнісе 
Кэці Рынальдзі сваю чэмпіёнскую 

гаворку пачала са слоў захаплення. 
Беларускі, якія толькі нядаўна пра-
ціснуліся ў першую сотню сусветнага 
рэйтынгу, на корце “Чыжоўка-Арэны” 

далі сапраўдны бой куды 
больш дасведчаным са-

перніцам і прымусілі 
іх скакаць дзікія тан-
цы пасля выйгранай 

парнай сустрэчы. 
Пачуццё, што наша 

к а м а н д а 
ўпусціла 

ў н і -

Арына Сабаленка  
і Аляксандра Сасновіч Б

ел
ТА

50 Беларусь.BelaruS
лістапад   2017



на шляху да тэніснага алімПа

кальны шанц увайсці ў гісторыю, не 
пакідала практычна кожнага, хто ў 
гэтыя дні сачыў за падзеямі ў тэнісе.

За сценкай прэс-цэнтра шумелі аме-
рыканкі, якія пачалі святкаваць яшчэ на 
корце. У холе Аляксандра Сасновіч ім-
кнулася не звяртаць увагі на весялосць, 
якая аказалася ўсё-такі чужой, і з улас-
цівай ёй сур’ёзнасцю і грунтоўнасцю 
аналізавала падзеі. Гэта яна толькі што 
па-гросмайстарску выцягнула матч 
супраць пераможцы Адкрытага чэмпія-
нату ЗША Слоан Стывенс, саступаючы 
2:5, а пасля, праз паўгадзіны, выйшла 
на рашачую парную сустрэчу. Да якой, 
як меркавалі многія спецыялісты, зусім 
павінна была не дайсці.

— Я, калі сумленна, цяпер на нагах 
з цяжкасцю стаю. Вельмі складаны 
дзень. Толькі адыграла адзіночку 
— давялося рыхтавацца да пары. Па-
куль масажысты над нагамі працавалі, 
бацька спрабаваў прама на масажным 
стале пакарміць мяне рысам. За тры 
хвіліны да пачатку матча я яшчэ была 
не пераадзета і ляжала на стале. 

Вынік фінальнага супрацьстаяння 
ў які раз даказаў, што матчы Кубка 
Федэрацыі — гэта не барацьба тэхнікі 
і рэйтынгаў, а бітва псіхалогіі і тактыкі. 
Рашаючую ролю тут адыгрывае ўменне 
адгадваць і прымаць патрэбныя рашэн-
ні ў патрэбны момант, якога беларускай 
камандзе, што дэбютавала ў Сусветнай 
групе, якраз і не хапіла і якое цяпер трэ-
ба будзе ўлічваць толькі ў будучыні.

Яна, будучыня, для беларускай 
зборнай наступіць ужо ў лютым, калі ў 
Мінск прыедзе зборная Германіі. Далей у 

выпадку поспеху бачыцца вялікая вера-
годнасць сустрэчы з лідарамі кубкавага 
рэйтынгу — чэшкамі, якія на працягу 
трох папярэдніх гадоў выйгравалі Кубак 
Федэрацыі. Відавочна, што паўтарыць 
фінальнае свята ў “Чыжоўка-Арэне” і 
паспрабаваць усё-такі выкарыстоўваць 
свой шанц дзяўчатам будзе вельмі ня-
проста. Аднак капітан зборнай Беларусі 
Эдуард Дуброў не губляе аптымізму:

— Думаю, што ў нас добрая буду-

 чыня, таму што ад матча да матча мы 
сустракаліся з наймацнейшымі сапер-
ніцамі. І ў фінале сыгралі нядрэнна: 2:3 
— добрыя для нас лічбы. Думаю, усе 
балельшчыкі, якія прыйшлі на фінал, 
убачылі годную гульню. Мы не расча-
равалі іх, а, наадварот, усялілі ўпэўне-
насць, што далей у нас павінна быць 
выключна золата. У нас адно жаданне 
і імкненне — абкатвацца далей і набі-
рацца досведу. Калі дзяўчынкі ўмеюць 
так гуляць супраць гульцоў з топ-10 і 
топ-20, то яны там самі могуць быць.

Прагрэс беларусак адзначыла і 
капітан амерыканак Кэці Рыналдзі, 
якая пасля пераможнага матча ў 
Мінску сказала, што яе камандзе 
давялося прыкласці неверагодныя 
намаганні і вырваць перамогу. Лі-
дар зборнай ЗША дзясятая ракетка 
планеты Кока Вандэвеге, якая пе-
рамагла ва ўсіх сваіх трох гульнях, 
сказала, што на трыбунах мінскай 
“Чыжоўка-Арэны” была незвычай-

ная атмасфера, і няхай балельшчыкі 
падтрымлівалі беларускую каманду, 
гасцям было прыемна гуляць у такім 
становішчы.

У наступным сезоне зборныя Бе-
ларусі і ЗША тэарэтычна зноў могуць 
сустрэцца ў фінале Кубка Федэра-
цыі. Праўда, для гэтага нашым дзя-
ўчатам трэба паспяхова пераадолець 
чвэрцьфінальную і паўфінальную 
стадыі. Пажадаем ім поспеху і спар-
тыўнай упэўненасці ў сваіх сілах.

Кірыл Дзмітрыеў

Прагрэс беларусак адзначыла  
капітан амерыканак Кэці 
Рыналдзі, якая пасля 
пераможнага матча ў Мінску 
сказала, што яе камандзе 
давялося прыкласці 
неверагодныя намаганні  
і вырваць перамогу

Цырымонія ўзнагароджання: злева каманда ЗША, справа — зборная Беларусі
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зРоблена ў белаРусі

мода  
для ўсіх

Адзенне ад куцюр для 
большасці пакупнікоў —  
як дарагая карціна  
ў музеі: глядзець можна,  
але дазволіць сабе яго купіць 
могуць нямногія. Зрабіць 
моду даступнай, адзець усё 
насельніцтва краіны з галавы 
да ног у беларускія брэнды, 
павялічыць вытворчасць 
моднай вопраткі і патанніць яе 
— гэта мэты, якія ўжо ў хуткім 
часе плануюць увасобіць  
у жыццё не толькі дызайнеры, 
але і дзяржорганы. 

С
ёлета спецыялісты 
Мінэканомікі праяві-
лі вялікую цікавасць 
д а  д ы з а й н е р с к і х 
убораў і  швейнага 
бізнесу. Разам з Бе-
ларускім фондам фі-
нансавай падтрымкі 

прадпрымальнікаў міністэрства вы-
рашыла падтрымаць мерапрыемства, 
якое лічыцца галоўнай падзеяй у 
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зРоблена ў белаРусі

модным жыцці краіны, — “Тыдзень 
моды ў Беларусі” (Belarus Fashion Week 
(BFW)). Абяцаюць, што супрацоў-
ніцтва стане пастаянным і плённым. 
Аднак чаму раптам мода? Швейная 
справа і эканамічныя выкладкі — гэта 
ж паняцці розных катэгорый. 

Усё вельмі проста. Дырэктар Дэ-
партамента па прадпрымальніцтве 
Мінэканомікі Пётр Арушаньянц 
прыводзіць такія лічбы: сёння ў 
краіне працуюць больш за 1800 
малых і сярэдніх арганізацый, якія 
вырабляюць тэкстыльную вопратку, 
вырабы са скуры і футра. Амаль 67 
працэнтаў з іх займаюцца непасрэдна 
пашывам адзення.

— Сёння малы і сярэдні бізнес у 
гэтым сегменце прапаноўвае найшы-
рэйшы асартымент вопраткі на любы 
густ і кашалёк. Гэтыя вытворцы мо-
гуць забяспечыць модным і якасным 
адзеннем не толькі ўсё насельніцтва 
краіны, але і экспартаваць значныя 
аб’ёмы. Так і адбываецца — многія 
кампаніі да 80 працэнтаў прадук-
цыі, якая выпускаецца, прадаюць за 
мяжу. Мы чакаем, што атрымаецца 
надаць імпульс для развіцця гэтага 
сегмента. Больш за тое, гаворка ідзе 
аб тым, каб падштурхнуць  гэты біз-
нес у рэгіёнах. 

У дэпартаменце нагадалі: вытвор-
часць вопраткі — адзін з 23 відаў 
дзейнасці, для якіх будуць створаны 
максімальна спрыяльныя ўмовы. Так, 

пасля прыняцця пакета дакументаў па 
спрошчванні вядзення бізнесу прад-
прымальніку неабходна будзе толькі 
паведаміць у мясцовы выканаўчы 
орган аб пачатку сваёй дзейнасці. За-
лішнія патрабаванні і праверкі выклю-
чаць. Пётр Арушаньянц не сумняваец-
ца: спрашчэнне ўмоў вядзення бізнесу 
дасць магчымасць знізіць сабекошт 
дызайнерскай вопраткі і зрабіць яе 
больш даступнай для ўсіх. Аддачу ад 
сектара ў міністэрстве таксама пралі-
 чылі па аптымістычным сцэнарыі: вы-
творчасць і экспарт адзення з біркай 
“Зроблена ў Беларусі” разлічваюць у 
перспектыве павялічыць удвая. 

Акрамя тэарэтычных планаў, чы-
ноўнікі агучваюць і канкрэтныя кро-
кі. Напрыклад, для ўдзельнікаў BFW 

правядуць майстар-класы міжнарод-
ныя эксперты ў сферы вытворчасці 
вопраткі, пройдуць круглыя сталы 
па пытаннях развіцця галіны. А дзя-
куючы кантактна-кааперацыйным 
біржам арганізатары тыдня змогуць 
сабраць у адным месцы вытворцаў 
матэрыялаў і фурнітуры, буйных ім-
парцёраў.

У Мінск таксама прыедуць баеры 
(закупшчыкі) з Расіі, Казахстана, 
Францыі, Італіі, Германіі, Канады. А 
гэта шанц для пачынаючых і дасвед-
чаных дызайнераў заявіць пра сябе на 
знешніх рынках. 

Арганізатары BFW таксама спа-
дзяюцца на плённы вынік узаема-
 дзеяння з дзяржорганамі. У свой час 
супрацоўніцтва з МЗС дазволіла ад-
мяніць візы для ўсіх замежнікаў, якія 
прыязджаюць на Тыдзень моды. Гэта 
правіла дзейнічала задоўга да ўвя-
 дзення пяцідзённага бязвізавага рэ-
 жыму і было выдатным кампліментам 
для гасцей. Супрацоўніцтва з Мін-
 эканомікі і Беларускім фондам фінан-
савай падтрымкі прадпрымальнікаў 
таксама прынясе пэўныя “плюшкі”: 
напрыклад, дызайнеры змогуць атры-
маць крэдыты на вядзенне бізнесу па 
прымальных умовах. 

— Мы не маленькімі, а вялікімі 
крокамі ідзём да таго, каб зрабіць нашу 
моду даступнай любому пакупніку, 
— рэзюмаваў Пётр Арушаньянц.

Паліна краўцова

Многія  
беларускія 
швейныя кампаніі 
экспартуюць  

да 70-80% 
выпускаемага 
аб'ёму адзення
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сапраўдная 
прыгажуня!
Пераможцай “Міс свету-2017  
на інваліднай калясцы” стала 
Аляксандра Чычыкава з Беларусі

Я
е старонкі ў сацы-
яльных сетках пе-
рапоўненыя ад він-
шаванняў. Мінчанка 
Аляксандра Чычыка-
ва стала пераможцай 
у першым у гісторыі 
міжнародным кон-

курсе “Міс свету-2017 на інваліднай 
калясцы”. Унікальны тытул будзе за-
мацаваны за ёй усё жыццё. 

Фінал мерапрыемства адбыўся ў 
Варшаве. Акрамя Аляксандры ўдзел 
у ім прымалі яшчэ 23 канкурсант-
кі. У тым ліку яшчэ адна беларуска 
— мадэль з ДЦП Ангеліна Уэльская. 
Аляксандры Чычыкавай мы задалі 
некалькі пытанняў. 

— Аляксандра, які самы стрэсавы 
момант быў падчас падрыхтоўкі да 
конкурсу?

— У момант падрыхтоўкі да гала-
фіналу, на пяты-шосты дзень, калі ў 
нас пачалася харэаграфічная падрых-
тоўка да выхаду. Адчувалася моцная 
фізічная і эмацыйная стомленасць. А 

трэба было цэлы дзень трэніравацца. 
І тады ўдзельніца з Украіны — Улья-
на Пчолкіна — прапанавала цікавую 
ідэю. Пасля адной трэніроўкі ўсе дзя-
ўчаты ўсталі ў круг, узяўшыся за рукі, 
і сказалі: “Мы моцныя, калі мы разам”. 
Здавалася б, нічога асаблівага, але гэ-
тыя словы натхнілі нас усіх! 

— Любы конкурс — гэта заўсёды 
спаборніцтва. Удзельніцы паводзілі 
сябе прыязна?

— Атмасфера на конкурсе была 
вельмі спакойнай. Нават напоўненай 
любоўю. Гэта быў не проста конкурс 
прыгажосці. Тут больш глыбокі сэнс. 
Мы ўсе аб’яднаныя адной ідэяй — 

Аляксандра Чычыкава даказала, што ў прыгажосці няма ніякіх межаў

аляксандра 
чычыкава: 

“Мы ўсе 
аб’яднаныя адной 
ідэяй — змяніць 
стаўленне  
да людзей  
з інваліднасцю”А
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змяніць стаўленне да людзей з інвалід-
насцю. Таму ўвесь гэты час мы адзін 
аднаго падтрымлівалі ў складаных 
сітуацыях.

— На конкурсе было дэфіле, дзе ўсе 
ўдзельніцы і танцавалі, і хутка руха-
ліся на калясцы. Збоку ўсё выглядала 
відовішчна і прыгожа, а тэхнічныя 
складанасці былі?

— Нашыя харэографы працавалі 
над тым, каб кожнай дзяўчыне было 
нескладана выконваць рухi. Плюс у 
дапамогу ў нас былі выдатныя танцо-
ры, якія ўлічвалі магчымасці кожнай і 
дапамагалі рухацца.

— Атрымалася пасябраваць з 
удзельнiцамi? 

— Блізкай па духу мне стала ўкра-
 інка Ульяна Пчолкіна. Ніякія абме-
жаванні  не перашкодзілі ёй зрабіць 
кар’еру тэлевядучай і стварыць сям’ю. 
Яна мяне вельмі моцна падтрымлівала 
і заўсёды казала: “Калі ты тут, значыць, 
справішся!” Пасябравала з дзяўчынай 
з Паўднёвай Афрыкі і Анголы.

— Ужо ёсць планы на будучыню ў 
ролі Міс свету на калясцы?

— Буду прасоўваць ідэю і сэнс 
гэтага мерапрыемства ў маёй краіне. 
Вельмі хачу, каб яно адбылося на на-
шай зямлi.

* * *
Так, яшчэ некалькі месяцаў назад 

23-гадовая студэнтка з Мінска Аля-
ксандра Чычыкава і ўявіць не магла, 
што праз час на яе кволыя плечы ляжа 
вялізная адказнасць — прадстаўляць 

Беларусь на міжнародным конкурсе 
“Міс Свету на інваліднай калясцы 
2017” у Варшаве. А ўжо сёння яна ня-
 смела папраўляе карону пераможцы і 
ўсміхаецца — адкрыта, шчыра, нена-
зойліва. Саша наогул вельмі дабрадуш-
ны чалавек — відаць, гэтая яе якасць і 
пакарыла членаў аўтарытэтнага журы: 
у фінале дзяўчыне ўдалося абысці 24 
канкурсанткі з розных краін свету. 

Цяпер яе дзень распісаны па хві-
лінах: пасля грандыёзнага гала-прад-
стаўлення і ўручэння тытула першай 
прыгажуні яна — персона не публіч-

ная — уміг ператварылася ў чалавека, 
у якога хочуць узяць інтэрв’ю і распы-
таць пра мінулае, сучаснае і будучыню. 
Пра тое, што адбылося з ёю каля шасці 
гадоў назад, дзяўчына гаворыць не 
без суму, але даволі стрымана: у 17 
гадоў выпала з акна трэцяга паверха 
сямейнага дома, які будаваўся, і з тых 
часоў — у інвалідным крэсле. Зрэшты, 
жыццё ў Сашы мала чым адрозніваец-
ца ад жыцця любой іншай актыўнай 
дзяўчынкі: водзіць машыну, вучыцца 
на псіхолага, іграе ў тэатры, працуе і 
будуе планы — імі, дарэчы, не супраць 
падзяліцца. Гаворыць, зробіць усё маг-
чымае, каб у наступным годзе конкурс 
“Міс Свету на інваліднай калясцы” 
прайшоў менавіта ў Беларусі — арга-
нізатары з Польшчы ідэю беларускай 
прыгажуні падтрымалі і ўжо ўзяліся 
дапамагчы. А яшчэ, вярнуўшыся на 
радзіму, дзяўчына плануе змагацца 
са сфарміраванымі ў грамадстве стэ-
рэатыпамі, якія датычацца людзей з 
інваліднасцю.

— Гэты конкурс даў мне магчы-
масць быць пачутай. Цяпер, думаю, 
я змагу гаварыць пра тое, што мяне 
хвалюе, і дабівацца змянення сітуацыі. 
Мне вельмі хацелася б, напрыклад, каб 
сем’і, у якіх абодва бацькі інваліды і 
выхоўваюць дзіця, больш падтрымлі-
валі. У сваёй далейшай грамадскай 
дзейнасці я хачу рабіць упор менавіта 
на гэта, — будуе планы Аляксандра.

Таісія Азановіч

Ангеліна УЭЛЬСКАЯ, удзельніца “Міс свету-2017  
на інваліднай калясцы”:

— Хоць у конкурсе ўсе дзяўчаты былі на 
інвалідных калясках, у іх усё роўна былі 
розныя магчымасці. Былі дзяўчаты, якія не 
могуць працаваць рукамі, размаўляць. А вы 
б бачылі амерыканку... Яна без рук і ног, а як 
прыгожа рухалася падчас танца. З 7 раніцы да 
11 вечара ў нас былі трэніроўкі з танцамі. Было 
цяжка: дзяўчаты плакалі, бо яны ж рукамі не мо-
гуць рухаць, а гэта трэба было рабіць. Шкада, што 
арганізатары ніяк іх не адзначылі. 

Некаторыя ўдзельніцы прыехалі са сваімі блізкімі. І я ўбачыла сапраўд-
ную любоў. Калі жанчыны не могуць варушыць рукамі, толькі казаць, нават 
у прыбiральню самастойна не ходзяць, а іх даглядаюць выбраннiкi. Фінка, 
напрыклад, не можа гаварыць і рухацца. Яна “размаўляе” вачыма. Прыеха-
ла з мамай, мужам і сястрой мужа. Яна пазнаёмілася з мужам па інтэрнэце. 
I ён прыехаў да яе ў Фінляндыю з Галандыі.

у дадатак
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выстава

Рарытэты  
з 500-гадовай 

біяграфіяй
У Нацыянальным мастацкім музеі прэзентавалі 

выставу  “З кніжнай скарбніцы”. На ёй прадставілі 
выданні друкарняў Беларусі XVI — першай 

паловы XIX стагоддзяў. 

 Г
этая выстава прымеркавана да пяцісотгоддзя 
беларускага кнігадрукавання, пачатак якому 
быў пакладзены выданнем Францыскам Скары-
нам у Празе тэкстаў Бібліі. У  экспазіцыі  было 
прадстаўлена каля дзясятка выданняў белару-
скіх друкарняў з калекцыі музея, якая ўключае 
каля двухсот  адзінак  захоўвання. Большасць 
кніг калекцыі — богаслужэбнага і рэлігійна-

духоўнага зместу. Гэта праваслаўныя і ўніяцкія выданні, 
кнігі, прызначаныя для старавераў. Фарміраванне калекцыі 
шмат у чым было звязана з экспедыцыйнай дзейнасцю, рас-
пачатай музеем пасля Другой сусветнай вайны. Амаль два 
дзясяткі кніг музейнага збору набыты ў прыватных асоб, 
перададзены дзяржаўнымі ўстановамі або атрыманы ў дар.

Найбольш раннім экспанатам, прадстаўленым на выста-
ве, стала Евангелле 1600 года з найбуйнейшага цэнтра бе-
ларускага кнігадрукавання апошняй чвэрці XVI — першых 
дзесяцігоддзяў XVII стагоддзя — друкарні братоў Мамоні-
чаў у Вільні, якія прыцягнулі на пачатковым этапе майстра 
друкарскай справы, бліжэйшага паплечніка Івана Фёдарава 
Пятра Мсціслаўца. Чатыры гравюры евангелістаў гэтага 
выдання ўзыходзяць да выяў у першым выданні друкарні 
— Евангеллі 1575 года. 

Да юбілею беларускага кнігадрукавання праведзена рэс-
таўрацыя музейнага асобніка. Яе працэс быў адлюстраваны 
ў прадстаўленых на выставе фотаматэрыялах.

Даволі рэдкім з’яўляецца  выданне “Акафісты ўсесяд-
мічныя”, якое экспанавалася на выставе. Яно надрукавана 
ў 1698 годзе Максімам Вошчанкам у магілёўскай Брацкай 
друкарні, са станаў якой у канцы XVII — сярэдзіне XVIII 
стагоддзя выйшла больш за сорак  розных выданняў. Во-
бразнае і пластычнае рашэнне звыш дзясятка ксілаграфій 
гэтай кнігі яскрава адлюстроўвае асаблівасці магілёўскай 
школы гравюры.

Прадукцыю вядомай друкарні Вялікага Княства Літоў-
скага — Віленскага Троіцкага манастыра — на другім этапе 

яе дзейнасці (з 1760 па 1839 гады) прадстаўляў на выставе 
прызначаны для старавераў Каноннік 1794 года. У афар-
мленні музейнага асобніка прасочваецца выкарыстанне 
традыцыйных графічных элементаў маскоўскіх  старавер-
скіх кніг.

Выдавецкую дзейнасць друкарні, якая на працягу 1692-
1803 гадоў  дзейнічала ў Супрасльскім манастыры, прад-
стаўляла Evangelia in festis (Евангелле на святы), надрукава-
нае на лацінскай мове ў 1765 годзе.

На выставе экспанавалася  таксама адно з выданняў по-
лацкай друкарні — Missale Romanum (каталіцкая кніга для 
набажэнстваў) 1826 года.

Прадукцыю віленскай друкарні, якая функцыянавала ў 
1775-1842 гадах, прадстаўляла “Сакральная герменеўтыка” 
(1830 год) у двух тамах.

Некаторыя кнігі мелі мастацкія аправы. Сярод іх вылу-
чаўся аклад Евангелля XVII-XVIII стагоддзяў, які паходзіць 
з Мікалаеўскай царквы  гарадскога пасёлка Урэчча Мінскай 
вобласці. Пры яго стварэнні былі выкарыстаны розныя 
тэхнікі: ліццё, чаканка, гравіроўка, чэрнь, частковае зала-
чэнне.

У цэлым, прадстаўленыя на выставе экспанаты давалі 
магчымасць дакрануцца да асобных старонак пяцісотгадо-
вай гісторыі кніжнай культуры Беларусі.

Веніямін Міхееў

5� Беларусь.BelaruS
лістапад   2017





Новая
адметНасць

Часопіс для тых,  
хто жадае ведаць больш

No.2 (989), 2016

Magazine for you
 Беларусь. Belarus

www.belarus-magazine.by

Politics, Economy, Culture

TasTy poinTs 

on The map


