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ад рэдактара

ВіктАР ХАРкоў

 К
раіна працягвае шэсце ў заўтрашні дзень, 
грунтуючыся на прынцыпах сваёй най-
ноўшай гісторыі. Суверэнітэт і незалеж-
насць — тут вызначальныя рысы. Яшчэ 
будзе час падвесці вынікі года. Як заўсёды, 
знойдзецца што сказаць палітыкам, эка-
намістам, сацыёлагам. Зрэшты, агульны 
маштаб ацэнак не перашкодзіць і кож-

наму з нас ацаніць тое, што адбылося ў асабістым 
жыцці, сувымераць яго нават з глабальным 
поступам планеты. Але важна не спаз-
ніцца і з планамі, своечасова вызнач-
ыцца з прыярытэтамі. У справах, 
напэўна,  галоўнае — своеча-
сова прыняць рашэнне. Гэта 
часам бывае вызначальным  
на шляху  да  поспеху. Калі 
мэта зразумелая,  тады не 
трэба марнаваць каштоў-
ны час на роздум. А час 
няўмольны — завяршыў-
ся год, пачынаецца другі. І 
добра, калі планы і дзеян-
ні вывераны. Тады можна 
абгрунтавана разлічваць 
на вынік. 

“Якія планы на буду-
 чыню?” — пытанне, якое часта 
гучыць у штодзённасці. Уласна 
кажучы, у тым, каб будаваць 
планы, няма нічога незвычайнага. 
Многія часта так і робяць: накідаюць 
некалькі пунктаў на бліжэйшы дзень ці 
тыдзень і жывуць згодна з такім парадкам. Зусім 
іншая справа — доўгатэрміновае планаванне: на пяць, 
дзесяць гадоў наперад. Вядома, вельмі складана зрабіць, 
каб жыццё ішло строга ў рэчышчы прапісанага алгарытму, 
бо яго вялікасць выпадак часцяком наровіць умяшацца ў 
ход падзей. Тым не менш, калі ёсць канкрэтная мэта, жыць 
становіцца лягчэй. 

Прыкладна такой логікі сёння прытрымліваюцца і тады, 
калі будуюць планы ў міждзяржаўных адносінах. Напры-
клад, галоўным выніковым дакументам нядаўніх афіцый-
ных перагавораў прэзідэнтаў Беларусі і Казахстана, якія 
адбыліся ў Мінску, стаў Дагавор аб сацыяльна-эканамічным 
супрацоўніцтве дзвюх дзяржаў.  Ён арыентаваны ні многа ні 
мала як на перыяд да 2026 года і фарміруе не што іншае, як 
стратэгію ўмацавання беларуска-казахстанскага партнёр-
ства. Эксперты ўжо заўважылі, што Дагавор улічвае новыя 

магчымасці ў развіцці ўзаемадзеяння дзвюх краін па цэлым 
спектры напрамкаў. 

Дарэчы, афіцыйны візіт прэзідэнта Казахстана ў 
Мінск праходзіў на даволі аптымістычным фоне. Пасля 
рэзкага спаду яшчэ ў нядаўнім мінулым даволі дынамічна 
пайшоў у рост узаемны гандаль. Яго аб’ём ужо наблізіўся 
да  паўмільярда долараў. Разам з тым, кіраўнікі абедзвюх 
дзяржаў бачаць перспектыву для яго яшчэ прынамсі двай-

нога павелічэння. Таму на перагаворах засяродзіліся на 
абмеркаванні канкрэтных узаемавыгадных  

аспектаў супрацоўніцтва. Якіх? Пра гэта 
можна даведацца з нашай публікацыі 

“Вызначылі перспектыву”.
За даўся  пы т а ннем:  х то  ён 

— культурны чалавек? Вядома, 
адукаваны. Але не толькі. І не 
столькі. Адукацыя, безумоўна, 
— важны складнік, аднак ёсць 
маса прыкладаў, калі эпітэты 
“адукаваны” і “культурны” 
не станавіліся тоеснымі ў 
дачыненні да адной і той жа 
персоны. Нярэдка адукаваны 
чалавек дэманструе рысы 
бескульт у р’я.  А нехта,  не 

маючы прэстыжных дыпломаў, 
наадварот, уяўляе з сябе ўзор 

інтэлігентных паводзінаў. 
Дарэчы, далёка не ўсе з тых, хто, 

здавалася б, сам павінен па родзе 
сваёй прафесіі несці культуру ў масы, 

адпавядае яе высокім крытэрыям. Творчая 
кан’юктура, на жаль,  жывая  і дагэтуль. Але,  

балазе, у арсенале нашых публікацый — дастаткова 
з’яў паказальнага рада. У прыватнасці, пра тое, як багатая 
творчая спадчына Нацыянальнага акадэмічнага драма-
тычнага тэатра і праз дзясяткі гадоў (тэатру споўнілася 
85) “працуе” на культурныя набыткі шматлікіх людзей. На 
гэтую тэму чытайце матэрыялы “Тэатр жывы гледачамі” 
і “Камедыя ў сямейным інтэр’еры”. 

І, вядома ж, усіх з Новым 2018 годам! Новы час, спа-
дзяюся, апраўдае наш аптымізм і надзеі. Таму пойдзем яму 
насустрач упэўненым крокам.

Часу насустрач
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панарама
Гэта будуць 
лепшыя гульні! 

Мінску ўжо не ўпершыню прымаць 
буйныя міжнародныя спартыўныя 
турніры. Ёсць немалы досвед 
правядзення значных палітычных і 
прафесійных мерапрыемстваў. Таму 
і за арганізацыю II Еўрапейскіх 
гульняў у будучым годзе 
хвалявання няма. На 
сустрэчы з прэзідэнтам 
Еўрапейскіх алімпійскіх 
камітэтаў Янэзам 
Качыянчычам 
Прэзідэнт Беларусі 
гарантаваў, што яны 
пройдуць на самым высокім 
узроўні:

“В
ы  па в і н н ы 
ведаць, што 
ў Беларусі ў 
в ас  моцны 
пункт апоры. 

Вы заўсёды можаце разлічваць на 
нашу краіну. Тым больш наперадзе ў 
нас такая вялікая, знакавая падзея і 
нам давядзецца вельмі шмат зрабіць. 

 Нашы прадстаўнікі зусім нядаўна 
дакладвалі пра сітуацыю, звязаную з 
падрыхтоўкай да II Еўрапейскіх гуль-
няў. Хачу вас запэўніць, што ўсё, што 
мы паабяцалі, да сярэдзіны 2019 года 

будзе мадэрнізавана, пабудавана і 
апрабавана. І вы не будзеце мець 
ніякіх праблем ні з гасцямі — іх 
рассяленнем, харчаваннем, — 
ні са спартсменамі, трэнерамі, 

спецыялістамі, функцыянерамі 
алімпійскіх камітэтаў. Мы зро-
бім гэта, як і ўласціва Беларусі, 
вельмі душэўна, адкрыта”.

Аляксандр Лукашэнка 
запэўніў госця, што гэта 
будуць лепшыя Еўрапей-
скія гульні. Таму што гэ-

тай “алімпіядай” будзе жыць 
увесь беларускі народ. Янэз 

Качыянчыч адказаў Прэзідэнту, 
што ў яго на гэты конт сумнен-
няў няма:

— Вы адзін з тых лідараў,  якія 
трымаюць слова. І калі вы абяца-
еце, што ўсё будзе арганізавана 

добра, значыць, так яно і будзе… 
Мы вельмі задаволеныя тым, як ідзе 

падрыхтоўка. Мы цалкам укладваем-
ся ў часавы графік. І я ўпэўнены, што 
Еўрапейскія гульні ў Мінску будуць 
самымі лепшымі ў гісторыі.

Прывабны 
транзіт

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 
ратыфікавалі беларуска-кітайскае 
міжурадавае пагадненне  
аб развіцці міжнародных грузавых 
перавозак і супрацоўніцтве  
ў рэалізацыі канцэпцыі 
будаўніцтва эканамічнага пояса 
Шаўковага шляху.

Як адзначыў, прадстаўляючы за-
конапраект, Міністр транспарту 

і камунікацый Анатоль Сівак, пагад-
ненне заклікана ўмацаваць супра-
цоўніцтва ў транспартна-лагістыч-
най сферы, а таксама садзейнічаць 
павышэнню канкурэнтаздольнасці 
міжнароднага транспартнага шляху 
паміж Еўропай і Азіяй.

У адпаведнасці з пагадненнем 
краіны будуць заахвочваць прад-
прыемствы і арганізацыі за павы-
шэнне эфектыўнасці міжнародных 
транзітных перавозак, садзейні-
чаць арганізацыі мультымадальных 
перавозак у трэція краіны.

Дзяржавы — удзельніцы пагад-
нення таксама будуць спрашчаць 
і скарачаць працэдуры на аснове 
заяўнічага прынцыпу, паскараць 
перамяшчэнне грузаў праз мытныя 
граніцы. Анатоль Сівак упэўнены, 
што сінхранізацыя пытанняў ра-
стаможкі, афармлення дакументаў 
дасць магчымасць паскорыць пра-
 цэдуры на граніцы і зробіць транзіт 
грузаў праз Беларусь больш пры-
вабным.



Бяспека вартая 
асаблівай увагі

Міністр замежных спраў Бела-
русі Уладзімір Макей у Вене 

на 24-й сустрэчы Савета міністраў 
замежных спраў дзяржаў-удзельніц 
АБСЕ канстатаваў той факт, што 
сёння еўрапейская бяспека пра-
 цягвае знаходзіцца ў глыбокім кры-
зісе, адбываецца рост палярызацыі, 
падрыў даверу, множацца выклікі. 

“Што трэба зрабіць, каб спы-
ніць гэтую тэндэнцыю і забяспе-
 чыць устойлівую стабільнасць? 
Якая ў гэтым роля АБСЕ? Нам 
неабходна паслаць дакладны па-
літычны сігнал, што АБСЕ ўяўляе 
з сябе ўнікальную пляцоўку для 
інклюзіўнага дыялогу па пытаннях 
бяспекі. Мы павінны ў поўнай меры 
выкарыстоўваць яе патэнцыял для 
зніжэння рызык ваеннай канфран-
тацыі ў Еўропе. Беларусь выступае 

 за распрацоўку новага рэжыму па 
кантролі за звычайнымі ўзбраен-
нямі, што адпавядае сённяшнім 
рэаліям. Мы падтрымліваем бягу-
чы структураваны дыялог па суча-
сных і будучых пагрозах бяспецы. 
Гатовыя і далей уносіць свой уклад 
у гэты працэс”, — заявіў Міністр.

Уладзімір Макей  лічыць, што 
неабходна ўзмацніць ролю АБСЕ 
ў выбудоўванні партнёрскіх адно-
сінаў па барацьбе з транснацыя-
нальнымі пагрозамі і выклікамі: 
тэрарызмам, кіберзлачыннасцю, 
гандлем людзьмі, наркатрафікам, 
міграцыяй.

Міністр таксама нагадаў пра 
ініцыятыву Прэзідэнта Беларусі 
Аляксандра Лукашэнкі аб запуску 
новага Хельсінкскага працэсу — 
шырокага дыялогу па пераадоль-
ванні існуючых супярэчнасцяў і 
адсутнасці даверу ў адносінах па-
між краінамі на еўраатлантычнай і 
еўразійскай прасторы.
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прыярытэты

удзячныя гаспадарам
Лістападаўская сесія Савета калектыўнай бяспекі ўвенчвала 
гадавое старшынства Беларусі ў АДКБ 

 П
ры м а ю ч ы  г э т у ю 
м і с і ю ,  М і н с к 
сфармуляваў для 
сябе прыярытэты 
дзейнасці  на а д-
казнай пасадзе. У 
іх ліку якаснае ўз-
мацненне ўплыву 

АДКБ на міжнароднай арэне, уздым 
на новы ўзровень сістэмы апера-
тыўнага рэагавання на крызісныя 
сітуацыі, кардынальнае павышэнне 
аператыўнай гатоўнасці калектыў-
 ных сіл арганізацыі, рэалізацыя 
дадатковых мер па супрацьдзеянні 
міжнароднаму тэрарызму і незакон-

наму абароту наркотыкаў, а таксама 
мер, якія забяспечваюць стабільную 
міграцыйную абстаноўку.

Падводзячы вынікі года, спецыя-
лісты канстатуюць яго паспяховасць 
для развіцця АДКБ і эфектыўнасць 
старшынства Беларусі. Праведзены 
ўсе запланаваныя мерапрыемствы. 
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прыярытэты

Тыя з іх, якія насілі характар сустрэч, 
перагавораў і прыняцця сумесных 
рашэнняў на розных рабочых узроў-
нях, быць можа, у друку асвятляліся 
не заўсёды актыўна. Гэта вытлума-
чальна. Тонкія матэрыі забеспя-
чэння бяспекі любяць цішыню. А 
вось што датычыцца практычнай 
часткі — яна заўсёды на слыху. Гэта 
вучэнні “Баявое брацтва-2017”, “По-
шук-2017”, “Узаемадзеянне-2017”, 
“Непарушнае брацтва-2017”, зборы 
“Душанбэ-Антытэрор 2017” і яшчэ 
шэраг падобных мерапрыемстваў, 
нацэленых на адпрацоўку ўзае-
мадзеяння ў ваеннай сферы, 
справе абароны ад над-
звычайных сітуацый, у 
супрацьдзеянні тэра-
рызму і экстрэміз-
му, у барацьбе з 
наркат рафікам, 
нелегальнай мігра-
цыяй, у забеспячэнні 
інфармацыйнай бяс-
пекі. Для ўсіх відавочная 
і выніковасць сумесных 
аперацый, нацэленых супраць 
наркагандлю. Толькі падчас адной 
з іх — “Канал — Волжскі рубеж” на 
тэрыторыі Беларусі канфіскавана 
312 кілаграмаў наркатычных сродкаў 
і выяўлена 79 злачынстваў, звязаных 
з незаконным абаротам наркотыкаў. 
Падобныя акцыі праводзяцца рэгу-
лярна, маюць трансгранічны харак-
тар, таму іх эфектыўнасць вымяра-
ецца значна больш важкімі лічбамі.

Cловам, год у кантэксце ўзмацнен-
ня калектыўнай бяспекі краін — членаў 
АДКБ, як відаць, быў вельмі насыча-
ным і выніковым. Набраную дынаміку 
пажадана працягнуць. Адкрываючы 
сесію, Аляксандр Лукашэнка выказаў 
упэўненасць, што мінскі саміт будзе 
гэтаму садзейнічаць:

—  Беларусь з’яўляецца пасля-
доўным прыхільнікам актыўнага 
ўзаемадзеяння ў рамках арганізацыі, 
усебаковага павышэння выніковасці 
яе дзейнасці, умацавання аўтарытэ-
ту на міжнароднай арэне. Перакана-
ны, што цяперашняя сесія надасць 
новы імпульс развіццю АДКБ, пра-
дэманструе пазітыўную дынаміку ў 
вырашэнні пытанняў забеспячэння 
агульнай бяспекі.

Перагаворы прэзідэнтаў Арме-
ніі, Беларусі, Казахстана, Кыргыз-
стана, Расіі і Таджыкістана ў вузкім 

складзе прайшлі за закрытымі дзвя-
рамі. У цэнтры ўвагі былі тэндэнцыі 
развіцця міжнароднай сітуацыі і 
прымаемыя меры па ўмацоўванні 
калектыўнай бяспекі АДКБ. Для 
абмеркавання на пленарным пася-
 джэнні быў падрыхтаваны больш 
шырокі пералік пытанняў. Да ўдзель-
нікаў дэлегацый кіраўнікі дзяржаў 
выйшлі амаль праз дзве гадзіны. 
Аляксандр Лукашэнка падагульніў 
гадавую работу і дыялог за закры-
тымі дзвярамі, адзначыўшы, што ён 
прайшоў у давяральным ключы:

— З задавальненнем адзначу 
агульнасць нашых поглядаў 

адносна сучасных пагроз, 
з якімі сутыкаюцца дзяр-
жавы — члены АДКБ, 

эфектыўнасць абранай 
стратэгіі па іх мінімі-

зацыі. Нашымі сумеснымі намаган-
нямі вялася і вядзецца планамерная 
работа, накіраваная на павышэнне 
міжнароднага аў тарытэт у АДКБ, 
пашырэнне кола яе прыхільнікаў. 
Ра звів аюцца найб ольш в ажныя 
формы знешнепалітычнай каар-
дынацыі. У фармаце арганізацыі 
ўдалося дасягнуць канцэптуальнага 
замацавання адзіных падыходаў 
да забеспячэння інфармацыйнай 
бяспекі. Прывесці ў адпаведнасць 
з перадавымі тэхнічнымі патраба-
ваннямі базавыя элементы сістэмы 
крызіснага рэагавання. Канкрэтныя 
захады зроблены на шляху фармі-
равання ўмоў для выкарыстання 
міратворчага патэнцыялу. Падрых-
тавана аснова нарматыўнага афар-
млення партнёрства АДКБ з між-
народнымі арганізацыямі і трэцімі 
краінамі. У цэлым у юбілейны для 
арганізацыі 2017 год зроблена няма-

ла. Упэўнены, што далейшыя сумес-
ныя дзеянні па ўмацоўванні АДКБ 
захаваюць устойлівы, паступальны 
і дынамічны характар. Неабходна, 
каб гэтая работа знаходзілася ў полі 
зроку грамадскасці як нашых, так і 
замежных дзяржаў. 

Гэта сапраўды была адкрытая, 
прынцыповая размова самых бліз-
кіх у гэтым свеце дзяржаў. Асноў-
ным выніковым дакументам саміту 
можна лічыць сумесную дэклара-
цыю, прымеркаваную да 25-годдзя 
Дагавора аб калектыўнай бяспецы і 
15-годдзя АДКБ. Яна падводзіць вы-
нікі агульнай работы. Але не менш 
важныя прынятыя дакументы, якія 
фіксуюць агульнасць поглядаў краін 
— удзельніц арганізацыі на важныя 
праблемы: ад сірыйскага крызісу і 
нагорна-карабахскага канфлікту да 

сумесных дзеянняў па забеспячэн-
ні інфармацыйнай бяспекі. Сярод 
іншых рашэнняў зацверджаны і 
пераход старшынскіх паўнамоцтваў 
ад Беларусі да Казахстана. Як і год 
назад Мінск, сёння Астана фарму-
люе прыярытэты сваёй дзейнасці на 
адказнай пасадзе. Іх агучыў Прэзі-
дэнт Казахстана Нурсултан Назар-
баеў. Гэта пашырэнне інструментаў 
узаемадзеяння дзяржаў — членаў 
АДКБ у ваеннай сферы, арганіза-
цыя практычнага ваенна-тэхнічнага 
супрацоўніцтва дзяржаў — членаў 
АДКБ, удзел арганізацыі ў фарміра-
ванні міжнароднай сістэмы глабаль-
нага супрацьдзеяння тэрарызму, 
сумесныя меры рэагавання дзяржаў 
— членаў АДКБ на пагрозы кібер-
бяспекі, павышэнне эфектыўнасці 
мер супрацьдзеяння незаконнаму 
абароту наркотыкаў.

Васіль Харытонаў 

Беларусь з’яўляецца паслядоўным 
прыхільнікам актыўнага 
ўзаемадзеяння ў рамках АДКБ, 
усебаковага павышэння выніковасці 
яе дзейнасці, умацавання 
аўтарытэту на міжнароднай арэне
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супрацоўніцтва

вызначылі перспектыву
Беларусь і Казахстан падпісалі дагавор аб сацыяльна-
эканамічным супрацоўніцтве да 2026 года

 Г
а л о ў н ы м  в ы н і к о в ы м 
дакументам афіцыйных 
перагавораў прэзідэнтаў 
Беларусі і Казахстана ў 
Мінску стаў Дагавор аб 
сацыяльна-эканамічным 
супрацоўніцтве дзвюх 
дзяржаў. Ён арыентаваны 

на перыяд да 2026 года і фармулюе 
стратэгію ўмацавання беларуска-ка-

захстанскіх адносінаў, адкрывае новыя 
магчымасці ў развіцці ўзаемадзеяння 
па ўсіх напрамках. Такім чынам ма-
тэрыялізавалася выказанае Аляксан-
драм Лукашэнкам меркаванне, што 
афіцыйны візіт Нурсултана Назар-
баева ў Мінск паслужыць значнаму 
павышэнню ўзроўню міждзяржаўнага 
ўзаемадзеяння. Прэзідэнт Беларусі 
сказаў:

— Мы падтрымліваем адзін адна-
го ўсюды і заўсёды. Бліжэй, чым тры 
дзяржавы, якія стварылі Еўразійскі 
эканамічны саюз, сёння наогул на 
планеце няма. І мы павінны гэтую 
дружбу і наша супрацоўніцтва ўма-
цоўваць, падводзячы пад яго магут-
ную эканамічную базу. Мы да гэтага 
гатовыя.

Нурсултан Назарбаеў чвэрцьвека-
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супрацоўніцтва

вое супрацоўніцтва (з моманту ўста-
наўлення дыпадносінаў) ацаніў так:

— За гэтыя гады мы з вамі, перш 
за ўсё вашымі намаганнямі, ствары-
лі эканамічную і палітычную базу 
дружбы і супрацоўніцтва... Нашы 
адносіны сёння выйшлі на высокі 
стратэгічны ўзровень.

Афіцыйны візіт Прэзідэнта Казах-
стана ў Беларусь праходзіў на даволі 
аптымістычным эканамічным фоне. 
Пасля рэзкага спаду даволі дынаміч-
на пайшоў у рост узаемны гандаль. 
Яго аб’ём ужо наблізіўся да паўмі-
льярда долараў. Кіраўнікі дзяржаў 
бачаць перспектывы для яго яшчэ 
як мінімум двайнога павелічэння. 
Таму на перагаворах засяродзіліся на 
абмеркаванні канкрэтных напрамкаў 
узаемадзеяння.

Аляксандр Лукашэнка іх бачыць 
у больш актыўным узаемным інве-
ставанні ў вытворчасць, пашырэнні 
рынкаў збыту прадукцыі і паслуг. 
Для паспяховай работы на сусветных 
пляцоўках ён прапаноўвае ствараць 
уласныя транснацыянальныя карпа-
рацыі ў ЕАЭС, і такія напрацоўкі ва 
ўрадаў ужо ёсць.

Добрыя перспектывы прагля-
даюцца і ў інтэграцыі буйных нацы-
янальных праектаў, што рэалізуюцца 
ў дзвюх дзяржавах. У Казахстане 
ствараецца міжнародны фінансавы 
цэнтр “Астана”, у нас індустрыяльны 
парк “Вялікі камень”.

— Узаемны ўдзел у гэтых праектах 
паскорыць і ўзмацніць інтэграцыю 
нашых краін у сусветную эканоміку, 
— вось што пра гэта сказаў Аляксандр 
Лукашэнка.

Асабліва актуальнай гэтая задума 
бачыцца на фоне таго, што і “Астана”, 
і “Вялікі камень” першапачаткова 
задумваліся як апорныя пункты 
эканамічнага пояса новага Шаўко-
вага шляху. У гэтым жа кантэксце 
вельмі дарэчы прагучала ініцыятыва 
Нурсултана Назарбаева пра ўзаемнае 
дапаўненне патэнцыялаў дзвюх дзя-
ржаў у транспартнай, лагістычнай і 
транзітнай дзейнасці.

Мінск таксама прапаноўвае Аста-
не аб’яднаць намаганні ў пабудове 
лічбавай эканомікі, развіцці касміч-
ных тэхналогій, гатовы дзяліцца 
напрацоўкамі ў стварэнні беспілот-
ных лятальных апаратаў, аграрнымі 
інавацыямі, досведам жыллёвага і 
дарожнага будаўніцтва, а ў прамы-

БЕЛАРУСЬ — КАЗАХСТАН:
гандлёваэканамічнае супрацоўніцтва

Рэспубліка Беларусь Рэспубліка Казахстан

18 верасня 2017 года Беларусь і Казахстан адзначылі 25-годдзе ўстанаў-
лення дыпламатычных адносін. За студзень-верасень 2017 года тава-
раабарот дзвюх краін вырас на 64,8% у параўнанні з узроўнем мінулага 
года. Казахстан знаходзіцца на 11 месцы сярод буйнейшых гандлёвых 
партнёраў Беларусі. 

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(студзень 
верасень)

дынаміка 
тавараабароту 
($ млн)

словай кааперацыі падтрымлівае 
павелічэнне ўзроўню лакалізацыі 
сумеснай прадукцыі, што ствараец-
ца ў Казахстане. Важным бачыцца і 
больш актыўнае развіццё супрацоў-
ніцтва ў навуцы, адукацыі, медыцы-
не. Аляксандр Лукашэнка сфарму-
ляваў пазіцыю Беларусі зразумела і 
вычарпальна:

— Казахстан з’яўляецца для нас 
стратэгічным партнёрам. Мы вельмі 
высока цэнім нашы цесныя сувязі і 
нацэлены на прадуктыўнае ўзаема-
 дзеянне па ўсіх напрамках. Я гаран-
тую, калі мы дамовіліся па нейкіх 
пытаннях, будзем свята прытрымлі-
вацца дамоўленасцяў, і вы ніколі не 
будзеце мець з намі праблем, як гэта 
і было заўсёды ў нашай найноўшай 
гісторыі.

Асабліва важным вынікам перага-
вораў Прэзідэнт Беларусі лічыць тое, 
што ён дае старт новаму этапу двух-
баковага супрацоўніцтва, адметнымі 
рысамі якога стане ўзаемапранікнен-
не капіталаў з упорам на інавацыі і 
высокія тэхналогіі. Прывяду яшчэ 
адзін фрагмент, які прагучаў на пера-
гаворах з вуснаў А.Лукашэнкі:

— Існуючая сур’ёзная база выні-
ковых двухбаковых адносінаў дазва-
ляе перайсці на новы тэхналагічны 
ўзровень.

Нурсултан Назарбаеў такія ацэн-
кі падзяляе, звяртаючы ўвагу на тое, 
што ў дзвюх дзяржаў ёсць агульнае 
бачанне, як развіваць партнёрства на 
карысць сваіх народаў. І гэта, на яго 
думку, самае галоўнае.

Уладзімір Хромаў 
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форум

Калі супадаюць 
узаемныя інтарэсы 
Беларуска-казахстанскі бізнес-форум сабраў амаль 400 удзельнікаў, 
што стала беспрэцэдэнтнай падзеяй 

 І
нтарэс у кожнага быў адзін — 
развіццё кантактаў. А вось сфер 
для ўзаемадзеяння аказалася 
шмат. Як і чаканых вынікаў. 
Выступаючы на форуме, першы 
намеснік Прэм’ер-міністра Бе-
ларусі Васіль Мацюшэўскі агу-
 чыў асноўныя з іх. Беларусь за-

цікаўлена эфектыўна супрацоўнічаць 
з Казахстанам у пытаннях лічбавай 
трансфармацыі эканомікі. І ў стварэн-
ні новай эканомікі ў рамках сучаснай 
дыджыталізацыі. Аб’яўлены пераход 
да практычнага стварэння двух па сут-
насці лічбавых транзітных калідораў. 
Вынік такіх дзеянняў увасоблены ў 
прагнозе, які прагучаў на форуме: Бе-
ларусь і Казахстан маюць усе шанцы 
выйсці ў 2020 годзе на тавараабарот у 
1 мільярд долараў.

Уласна кажучы, дзве краіны ўжо 
вельмі плённа супрацоўнічаюць у 
прамысловай сферы. Вядзецца зборка 
кар’ернай і шахтнай тэхнікі ў Караган-
дзе. Беларускія трактары, збожжа- і 
кормаўборачныя камбайны, рухавікі і 
прэс-падборшчыкі збіраюцца ў Семеі, 
Кастанаі, Паўладары, Уральску. Як і 
розныя віды камунальнай, пажарнай і 
прычэпнай сельскагаспадарчай тэхнікі.

Зразумела, гэта далёка не мяжа. 
Толькі на форуме было падпісана 
некалькі буйных кантрактаў. БелАЗ 
падпісаў дагавор з ТАА “АстанаБел-
 АЗСэрвіс” на пастаўку ў Казахстан 
25 кар’ерных самазвалаў  грузапады-
мальнасцю 90 і 130 т. Агульная сума 
кантракта пад 25 мільёнаў долараў. 
“Гомсельмаш” абавязаўся паставіць 
казахстанскаму “Аграмашхолдынгу” 

500 машынакамплектаў для камбай-
наў на працягу будучага года. Мінскі 
аўтазавод — 100 машынакамплектаў 
самазвалаў і камунальнай тэхнікі 
кампаніі Hyundai Trans Auto. А Мінскі 
трактарны завод паставіць 2 тысячы 
адзінак тэхнікі Гандлёваму дому “Бе-
ларускі трактар”. І гэта, натуральна, 
далёка не вычарпаны спіс вынікаў 
сустрэчы дзелавых колаў Беларусі і 
Казахстана ў Мінску.

Вось што сказалі мне ўдзельнікі 
бізнес-форуму:

Ерлан Хаіраў, віцэ-міністр  
па інвестыцыях і развіцці 
Казахстана:

— Апошнія 9 месяцаў гандлёва-
эканамічныя адносіны нашых краін 
дэманструюць відавочны рост. І хоць 
гэта не ўвесь патэнцыял нашага супра-
цоўніцтва, тэндэнцыі вельмі радуюць. 
Беларускім прадпрыемствам праца-
ваць у Казахстане вельмі выгадна: 
для іх адкрываецца і Сярэдняя Азія, і 
перспектывы выхаду на рынкі Кітая. У 
сваю чаргу, у нас вельмі запатрабава-
ныя інвестыцыі з Беларусі і тэхналогіі, 
якія мае Беларусь.

Біржан Канешаў, намеснік старшыні 
праўлення АТ “Нацыянальная 
кампанія KAZAKHINVEST”:

— Мы — адзіны каардынацый-
ны цэнтр кіравання інвестыцыямі ў 
Казахстане. І стараемся максімальна 
спрасціць умовы для ўваходжання 
замежных інвестараў на казахстанскі 
рынак. Па сутнасці, мы — “адно акно”, 
скарыстацца паслугамі якога можна і 
аддалена — праз інфармацыйныя рэ-
сурсы. Прыходу беларускіх партнёраў 
мы заўсёды рады.

Уладзімір Улаховіч, старшыня 
Беларускай гандлёва-
прамысловай палаты:

— Мы даволі часта сустракаем-
ся. Некалькі месяцаў назад у Астане 
прайшлі выстава Made in Belarus 
і бізнес-форум з удзелам прэм’ер-
міністраў. Але цяперашні форум 
асаблівы, ён самы маштабны ў нашай 
гісторыі. Важна, што ён праходзіў 
падчас візіту Прэзідэнта Казахстана 
Нурсултана Назарбаева ў Беларусь. 
Для бізнесу гэта вельмі важны сігнал. 
Гэта адначасова і падтрымка, і сур’ёз-
ная адказнасць.

Аляксей Фядосаў 
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Сустракаюць  
па адзенні

Адным з самых чаканых элементаў 
адкрыцця Алімпійскіх гульняў 
заўсёды быў парад спартсменаў.  
І заўсёды каманды імкнуцца 
выглядаць на ім стыльна і годна. 

Вось і стараюцца дызайнеры, мадэ-
льеры яшчэ задоўга да мерапрыем-

ства прыдумаць нешта арыгінальнае, 
моднае і ў той жа час, каб яно падкрэ-
слівала нацыянальны каларыт. Ужо 
вядома, што на зімовай Алімпіядзе-
2018 у паўднёвакарэйскім Пхёнчхане 
беларускія спартсмены будуць фарсіць 
у параднай форме ад дызайнера Люд-
мілы Лабковай. Сумесна з канцэрнам 
“Беллегпрам” яна стварыла калекцыю 
ў стылі casual. У ёй дамінуюць светла-
шэрыя тоны, а элегантнасць падкрэ-
сліваюць чырвоныя аксэсуары і дэталі. 
Дызайнер таксама адзначыла размяш-
чэнне нацыянальных узораў. Напры-
клад, на майках яны знаходзяцца ў ра-
ёне таліі, а на пінжаках упрыгожваюць 
плечы. Гэта не толькі падкрэсліць 
атлетычныя фігуры спартсменаў, але і 
адыграе ролю абярэгаў, растлумачыла 
ідэю Людміла Лабкова: 

— Я ўзяла арнамент, які сімвалізуе 
маці, абярэг, і дабавіла туды элементы, 
якія азначаюць удачу, поспех і ўра-
джайнасць. Што датычыцца колера-
вай гамы, то шэры найбольш блізкі 
беларусам у каларыстыцы зімы. Удала 
ўпісваецца сюды і нацыянальны ўзор, 
які нагадвае сняжынку. 

 Работа над алімпійскай калекцыяй 
ішла інтэнсіўна. Узоры вопраткі былі 
створаны за два тыдні. У стварэнні 
формы прымалі ўдзел лепшыя прад-
прыемствы нашай лёгкай прамысло-
васці: “Камінтэрн”, “Свiтанак”, “Эліз”, 
“Белвест”. Яркія жаночыя аксэсуары, 
якія сталі неад’емнай часткай калек-
цыі, выпусціла фабрыка “Галантэя”. 

Калекцыя Людмілы разам з іншы-
мі варыянтамі атрымала станоўчую 
ацэнку Прэзідэнта. Па даручэнні Аля-
ксандра Лукашэнкі ўсе прадстаўленыя 
касцюмы будуць адшыты і паступяць 
у продаж у буйныя ўнівермагі.

Стымул  
узняцца вышэй 

Нацыянальны аэрапорт “Мінск” 
атрымаў Еўразійскую прэмію  
ў галіне рэгіянальных перавозак

За апошнія некалькі гадоў мінскі 
аэрапорт прыкметна змяніўся: 

аэравакзальны комплекс поўнасцю 
рэканструявалі і мадэрнізавалі, у ім 
з’явіліся сучасныя зоны адпачынку, 
адкрыліся новыя кафэ і рэстараны. 
Абноўленая гавань бліскуча справі-
лася з прыёмам тысяч удзельнікаў і 

 гледачоў чэмпіянату свету па хакеі 
ў 2014 годзе. І цяпер упэўнена прэ-
тэндуе на ролю рэгіянальнага хаба 
— буйнога транзітнага авіявузла.

Імкненне галоўных паветраных 
варотаў Беларусі быць на вышыні 
ацанілі эксперты. “Мінск” атрымаў 
Еўразійскую прэмію за 2017 год у на-
мінацыі “Топ-5 лепшых аэрапортаў” 
у галіне рэгіянальных авіяпераво-
зак. Узнагароду ўручылі на VII між-
народнай канферэнцыі “Рэгіяналь-
ная авіяцыя Расіі і СНД” — самай 
маштабнай сустрэчы прафесіяналаў 
гэтай сферы на тэрыторыі краін Са-
дружнасці.

Хутка  
і з камфортам 

У Маскве пачалі курсіраваць 
двух’ярусныя электрычкі 
беларускай зборкі

Адзінаццаць чырвоных элек-
трацягнікоў для расійскага 

“Аэраэкспрэса” сабралі на ЗАТ 
“Штадлер Мінск”. Гэта адзін з са-
мых паспяховых інвестпраектаў.

Чакаецца, што да канца года 
па маршруце Кіеўскі вакзал — аэ-
рапорт “Унукава” будуць хадзіць 
чатыры новыя цягнікі, яшчэ сем 
саставаў пачнуць курсіраваць у 
хуткім часе з Павялецкага вакзала 
ў аэрапорт “Дамадзедава”.

Гендырэктар кампаніі “Stadler 
Raіl” Петэр Шпулер называе кан-
тракт з расійскім бокам прарыў-
ным. Ён не толькі дазволіў выйсці 
на расійскі чыгуначны рынак, але 
вырашыў сур’ёзнае пытанне: “Перад 
намі стаяла амбіцыйная задача — 
стварыць унікальны цягнік з пункту 
гледжання тэхнічных памераў і паса-
 жыраўмяшчальнасці. Гэты кантракт 
стаў важнай вяхой для Stadler”. 

Міністр транспарту Расіі Мак-
сім Сакалоў нагадаў: абнаўленне 
рухомага саставу “Аэраэкспрэса” 
было запланавана напярэдадні чэм-
піянату свету па футболе 2018 года. 
Без сумненняў, начынне цягнікоў з 
Фаніпаля прыйдзецца даспадобы 
не толькі масквічам, але і гасцям з 
усяго свету: наяўнасць бізнескласа, 
бясплатны Wі-Fі, разеткі і экраны, 
зручныя крэслы.  

Сёння на заводзе вырабляюць 
самыя доўгія трамваі ў СНД (34-
метровы “Чыжык” для Санкт Пе-
 цярбурга), працуюць над трамвая-
мі і цягнікамі для Чэхіі і Венгрыі. 
Акрамя таго тут збяруць і 10 цягні-
коў для Мінскага метрапалітэна. 



панарама
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удаКладнілі пазіцыі

арыенціры  
для “дарожнай карты”
Пасля ўдзелу ў саміце кіраўнікоў дзяржаў АДКБ  
Эмамалі Рахмон затрымаўся ў Мінску. На яго перагаворах  
з Аляксандрам Лукашэнкам у Палацы Незалежнасці 
абмяркоўваліся асаблівасці двухбаковага ўзаемадзеяння 
Таджыкістана і Беларусі.

У 
ц эн т ры ў в а г і ,  як 
заўсёды, была экано-
міка. Прэзідэнт Бела-
русі прапанаваў такі 
алгарытм дзеянняў:

— Я шмат думаў 
пра тое, у якім на-
прамку нам далей 

развівацца і дзейнічаць. Сёння ў вас 
сітуацыя палепшылася яшчэ і 
таму, што вы наладзілі 
бліскучыя адносіны з 
суседзямі. Асабліва 
з Узбекістанам. Ужо 
няма тых праблем, 
якія некалі былі. 
Асабліва па транзі-
це. Прынамсі, яны 
здымаюцца. Мне па-
даецца, што нам трэба 
прыду-

маць нешта такое, што стала б сапраўд-
ным фундаментам нашых адносінаў. 
Гэта эканоміка, вядома... Мы шмат 
сустракаліся з кіраўніцтвам, бізнес-
коламі Афганістана. Як бы ні было ім 
цяжка, усё-такі там жыве 30 мільёнаў 
чалавек. Яны часта просяць, каб мы 
дапамаглі ім з тэхналогіямі і адкрылі 
там вытворчасці. Людзі хочуць жыць. 
Вайна рана ці позна скончыцца. Калі 

б мы з вамі пачалі ствараць гэтыя 

прадпрыемствы ў Таджыкістане, 
Афганістане менавіта з прыцягнен-
нем вашых людзей, мы гэта зрабілі б 
імгненна. Вы добрымі былі б для нас 
кансультантамі, праваднікамі. Таму 
што лепш за вас сітуацыю ў Афгані-
стане ніхто не ведае. Гэта добрая была 
б работа на траіх.

Аляксандр Лукашэнка сказаў, што 
мае намер накіраваць у Душанбэ дэле-
гацыю кіраўнікоў буйнейшых белару-

Cтратэгія развіцця ўзаемадзеяння 
дзвюх дзяржаў у новых умовах  

будзе прапісана ў “дарожнай  
карце”, распрацоўкай якой  

зоймецца міжурадавая камісія  
па гандлёва-эканамічным 

супрацоўніцтве

Прэзідэнт Таджыкистана Эмамалі Рахмон
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скіх кампаній, што вырабляюць тава-
ры, у якіх мае патрэбу Таджыкістан:

 — Мы паспрабуем стварыць там 
сумесныя вытворчасці. Яны будуць 
працаваць і на Таджыкістан, і на трэ-
ція краіны. Гэтую ідэю нам варта аб-
меркаваць і даць жорсткія даручэнні 
тым, хто павінен іх выканаць... Я вель-
мі хачу, як і ўвесь беларускі народ, каб 
Таджыкістан мацнеў. Калі мы ў гэтым 
можам чымсьці паспрыяць, то пасля 
гэтага візіту, паверце, многае можам 
зрабіць.

Эмамалі Рахмон гэтыя ініцыятывы 
ўспрыняў з вялікай зацікаўленасцю і 
са свайго боку прапанаваў аператыўна 
наладзіць па іх работу:

— Рэзервы магчымасцяў, пра якія 
вы гаворыце, вялікія. Думаю, мы да-
дзім даручэнне міжурадавай камісіі ў 
экстранным парадку, ужо ў студзені-
лютым, правесці пасяджэнне і выву-
 чыць усе дэталі.

Канкрэтыка беларуска-таджыкскіх 
сумесных праектаў абмяркоўвалася на 
перагаворах прэзідэнтаў у пашыраным 
складзе. Аляксандр Лукашэнка пачаў 
гутарку, падкрэсліўшы першарадную 
важнасць менавіта эканамічных пры-
ярытэтаў:

— Перакананы, моцная эканоміка 
служыць гарантам бяспекі краіны, 
лепшым шчытом ад знешніх пагроз: 
тэрарызму, экстрэмізму ды іншых 
негатыўных з’яў сучаснасці.

Мінск гатовы падставіць плячо 
дружалюбнай краіне ва ўмацаванні 
эканамічнага патэнцыялу. І аснова 
для гэтага закладзена. У горадзе Гі-
сары працуе зборачная вытворчасць 
тэхнікі Мінскага трактарнага завода 
і “Бабруйскаграмаша”. Прэзідэнт 
прапанаваў падумаць аб пашырэнні 
наменклатуры прадукцыі, якая выпу-
скаецца тут. Таджыкістану патрэбна 
камунальная, будаўнічая, пажарная 
тэхніка, і нашы спецыялісты ўмеюць 
яе рабіць. А ў цэлым ідэя заключаец-
ца ў тым, каб на базе ўжо працуючай 
вытворчасці стварыць шматфункцыя-
нальны цэнтр выпуску, гарантыйнага 
і сэрвіснага абслугоўвання шырокага 
спектра машын.

Яшчэ адзін сумесны праект, які 
добра зарэкамендаваў сябе, — ас-
нашчэнне грамадскага транспарту ў 
Душанбэ распрацаванай у Беларусі 
аўтаматызаванай сістэмай аплаты і 
кантролю праезду. З гэтага адпраўнога 
пункта Аляксандр Лукашэнка прапа-

ноўвае развіваць далей узаемадзеянне 
ў транспартнай сферы. Нашы спецыя-
лісты маюць немалы досвед вытворча-
сці аўтобусаў, тралейбусаў, камуналь-
ных машын. Душанбэ, які актыўна 
абнаўляецца, такая тэхніка вельмі па-
трэбная. Тым больш яе надзейнасць і 
высокую якасць пацвярджаюць пакуп-
нікі з многіх краін. А можа, таджык-
скіх партнёраў зацікавіць найноўшая 
распрацоўка — электробус, які цяпер 
праходзіць абкатку на мінскіх вуліцах? 
Запрашэнне азнаёміцца з унікальным 
праектам у іх ужо ёсць.

Гідраэнергетыка і горназдабыўная 
прамысловасць — галіны, на якія Та-
 джыкістан робіць упор у сваёй стра-
тэгіі эканамічнага развіцця. Мы ўмеем 
рабіць практычна ўвесь спектр машын 
для іх. Акрамя таго, беларускія спецы-
ялісты ўжо прадэманстравалі высокае 
майстэрства пры будаўніцтве горна-
абагачальнага камбіната ў суседнім 
Туркменістане. Іх досвед можа быць 
запатрабаваным і на таджыкскай зя-

млі. Ёсць у нас добрыя напрацоўкі і ў 
энергетыцы. У ліку перспектыўных на-
прамкаў супрацоўніцтва беларускія і 
таджыкскія спецыялісты разглядаюць 
таксама адукацыю і фармацэўтыку. 

Аляксандр Лукашэнка і Эмамалі 
Рахмон дамовіліся, не адкладваючы, 
ужо вясною правесці ў Таджыкістане 
маштабную выставу беларускай пра-
дукцыі і буйны бізнес-форум. На яго 
будуць запрошаны прадстаўнікі не 
толькі таджыкскіх дзелавых колаў, але 
і прадпрымальнікі з суседніх краін: 
Афганістана, Пакістана, Узбекістана 
ды іншых. Адпаведнае даручэнне 
аб падрыхтоўцы форуму Прэзідэнт 
тут жа даў міністрам прамысловасці, 
сельскай гаспадаркі і харчавання. А 
стратэгія развіцця ўзаемадзеяння 
дзвюх дзяржаў у новых умовах будзе 
прапісана ў “дарожнай карце”, распра-
цоўкай якой зоймецца міжурадавая 
камісія па гандлёва-эканамічным 
супрацоўніцтве.

Дзяніс Аляксандраў 

удаКладнілі пазіцыі

Магчыма, таджыкскіх партнёраў 
зацікавіць найноўшая распрацоўка — 
электробус, які цяпер праходзіць 
абкатку на мінскіх вуліцах.  
Запрашэнне азнаёміцца з унікальным 
праектам у іх ужо ёсць
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прафесійна зроблены 

У 
красавіку 2012 года 
быў заключаны інве-
стыцыйны дагавор, 
а два месяцы назад 
завод па вытворчасці 
мадэлі “Атлас” зда-
 дзены ў эксплуата-
цыю. Увесь гэты час 

праект курыраваў асабіста Прэзідэнт. 
На яго рэалізацыю быў накіраваны 
спецыяльны ўказ. Таму лагічна, што 
Аляксандр Лукашэнка пабываў і на за-
пуску галоўнага зборачнага канвеера. 
Як ён сам прызнаўся, маючы зносіны 
з завадчанамі, гэта быў момант ажыц-
цяўлення яго даўняй мары.

А нарадзілася яна задоўга да таго, 
як на пляцоўцы пад Барысавам закіпе-
лі будаўнічыя работы. Яшчэ на заран-
ку прэзідэнцтва. Думка пра тое, што 
ў нашай краіне павінен быць свой, як 
гавораць, народны аўтамабіль, прыго-
жая сама па сабе. Але наяўнасць такой 
вытворчасці ў дзяржаве — роўная 
знаку якасці яе інтэлектуальнага па-
тэнцыялу. Бо мы, умеючы рабіць ма-
гутныя трактары, самазвалы, цягачы, 
аўтобусы, тралейбусы, ніяк не маглі 
ўзяцца за легкавушкі.

Зрэшты, гэта вытлумачальна. У 
такой вытворчасці ёсць маса нюансаў. 
На дапамогу прыйшлі партнёры. Аля-

ксандр Лукашэнка шчыра дзякаваў 
Старшыні КНР Сі Цзіньпіну за пад-
трымку ў рэалізацыі сумеснага праек-
та. І вынік вельмі ўражвае.

Прэзідэнт не проста прыняў удзел 
у сімвалічнай цырымоніі запуску 
прадпрыемства. Ён прайшоў уздоўж 
канвеера па ўсім тэхналагічным лан-
цужку — ад вырабу кузаваў да выхаду 
гатовых аўтамабіляў. Цікавіўся драб-
нюткімі нюансамі працэсу вырабу 
машын. Тэхналагічная лінія вельмі 
ўражвае. Калі вы жадаеце ўбачыць 
высокатэхналагічную вытворчасць 
не ў кіно, а ўжывую — сардэчна за-
прашаем на “БелДжы”. Акуратныя і 

Пяць гадоў прайшло ад задумы наладзіць  
у Беларусі выпуск аўтамабіляў “Джылі”  
да яе выканання

Б
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ТА

12 Беларусь.BelaruS
снежань   2017



ёсць новы аўтазавод!

дакладныя рухі робатаў на канвееры 
зачароўваюць.

Прэзідэнт пытаўся пра маркетын-
гавыя разлікі і перспектывы.

— Вырабіць мала, галоўнае пра-
даць, — даваў наказ Аляксандр Лука-
шэнка завадчанам.

Праектная магутнасць прадпры-
емства 60 тысяч машын у год. На яе 
плануецца выйсці на працягу пяці 
гадоў. Кіраўніцтва завода запэўнівае, 
што план росту складзены з улікам 
ужо існуючых дамоўленасцяў з бела-
рускімі і расійскімі дылерамі. Рынак 
ужо прамацаны буйнавузлавой збор-
кай машын, наладжанай некалькі ра-
ней. Попыт праглядаецца стабільны. І 
добры зачын створаны. За два месяцы 
тэставай эксплуатацыі выраблена 437 
аўтамабіляў. Частка з іх яшчэ чакае 
новых гаспадароў на тэрыторыі прад-
прыемства. Але свабодных ужо няма. 
Усе закантрактаваныя.

Што яшчэ больш важна, з дапамо-
гай кітайскіх партнёраў мы атрымліва-
ем сапраўды беларускі аўтамабіль. Ужо 
сёння лакалізацыя складае амаль трэць. 
Гэта значыць столькі камплектуючых 
вырабляецца ў нашай краіне. План на 
будучы год — 50 працэнтаў лакаліза-
цыі, і гэты паказчык мае ўсе перадумо-
вы для далейшага росту. Такім чынам, 
мы маем магутны лакаматыў для раз-
віцця ўласных вытворчасцяў аўтакам-
панентаў. Але яшчэ больш каштоўнае 
тое, што закладваюцца асновы ўласнай 
школы легкавога аўтаканструявання. 
Прэзідэнт настойліва рэкамендаваў 
кіраўніцтву прадпрыемства стварыць 
уласнае канструктарскае бюро.

У гутарцы з работнікамі завода 
Аляксандр Лукашэнка зразумела рас-
 клаў складнікі паспяховага праекта. 

Першы — якасць. Ужо сёння можна 
гаварыць пра тое, што гэта ўмова 
выконваецца. А ўпэўненасць у гэтым 
цэментуе тое, што Прэзідэнт, па сут-
насці, асабіста гарантуе выкананне 
гэтага абавязацельства, абяцаючы 
вельмі пільны кантроль за работай 
прадпрыемства. А як інакш? Гэта ж 
яго мара. Пры гэтым Аляксандр Лу-
кашэнка прапаноўвае прадоўжыць 
гарантыйны тэрмін да пяці гадоў. І 
хоць цяперашнія 4 гады таксама дае 
далёка не кожны сусветны вытворца, 
рэкамендацыя прынята.

Другі важны момант — сэрвіс. Тут 
патрабаванне Прэзідэнта дакладнае 
і зразумелае: сетка фірменных стан-
цый павінна быць настолькі шыро-

кая, каб аператыўна абслу-
гоўваць аўтамабілі ў любым 

пункце краіны.
Выкананне трэ-
 цяй умовы по-

спеху Прэзі-

дэнт таксама бярэ на сябе. Гаворка ідзе 
пра стварэнне інструментарыю рэалі-
зацыі на рынак гатовай прадукцыі. 
Яркі момант. Пра тое, ці будзе дзяр-
жава дапамагаць купляць машыны, 
спытала маладая работніца завода. На 
маёй памяці на сустрэчах з працоўны-
мі калектывамі ў Прэзідэнта нярэдка 
запытвалі пра падтрымку маладых 
сем’яў у кантэксце будаўніцтва жыл-
ля, дзіцячых садоў і школ. Пытанне 
пра аўтамабіль прагучала ўпершыню. 
Сімвалічны знак. А падтрымка будзе. 
Прэзідэнт сказаў пра тое, што рыхту-
ецца ўказ, які сфарміруе механізмы 
стымулявання продажаў народнага 
аўтамабіля. Гэта лізінг, крэдытаванне, 
магчыма, некаторыя іншыя інстру-
менты.

Планы ў завода не абмяжоўваюц-
ца 60 тысячамі аўтамабіляў. Пры 
паспяховым замацаванні на рынках 
сур’ёзна разглядаецца перспектыва 
пра двайное павелічэнне праектнай 
магутнасці. Але хочацца думаць, што 
ясныя перспектывы не толькі ў трады-
цыйнай вытворчасці. Перад тым як 
Прэзідэнт пакінуў завод, кітайскія 

партнёры падарылі яму для тэста-
вання электрамабіль “Джылі”. Хто 
ведае, не будзем выключаць, што 
гэта прадвеснік будучых сумесных 
праектаў па тэхналогіях заўтраш-

няга дня.
Алег Багамазаў 

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка:
— Завод “БелДжы” — гэта прыклад таго, як дзяржава садзейнічае рэ-

алізацыі вашага патэнцыялу. Нідзе, ні ў адной краіне свету ўрад і асабліва 
Прэзідэнт — гэта, вядома, мая работа — не ўдзяляюць столькі ўвагі пра-
цаўладкаванню грамадзян, як у Беларусі. Я хачу, каб вы і вашы дзеці заста-
ліся тут. Гэта ваша зямля, вы да яе прывыклі. Гэта мая палітыка. Мы робім 
усё, каб былі працаўладкаваны вы і вашы дзеці... Каб атрымліваць добрую 
зарплату, перш за ўсё трэба атрымаць добрую адукацыю ці мець добрыя 
рукі... Ішоў па канвееры, глядзеў на маладых хлопцаў. Бачу: гэты чалавек 
прыйшоў зарабіць. Ён прыйшоў і радуецца, што ў яго такая чыстая і аку-
ратная работа. У нас пераважная большасць такіх. І такія заўсёды будуць 
мець грошы, такім мы заўсёды будзем дапамагаць.

* * *
— Мы з дапамогай нашых кітайскіх сяброў — гэта, хутчэй за ўсё, бу-

дзе падарунак Сі Цзіньпіна (Старшыня Кітайскай Народнай Рэспублікі. 
— Заўв. рэд.) — пабудуем Нацыянальны стадыён Беларусі. Я прасіў у Сі 
Цзіньпіна, свайго сябра, каб ён пабудаваў яго з кітайскім каларытам, каб 
усе, не толькі беларусы, бачылі, што гэта ўзор дружбы з кітайскім народам. 
І цяпер ідзе выбар месца.

сказана
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Канцэптуальны даКумент

 Г
алоўная ідэя простая: дзяр-
жава прадастаўляе індыві-
дуальным прадпрымаль-
нікам і прадпрыемствам 
больш свабоды, але аднача-
сова ўзмацняе адказнасць 
бізнесу перад грамадствам 
і бюджэтам. Работа ў гэтым 

напрамку распачалася яшчэ ў лютым — 
падчас нарады ў Аляксандра Лукашэн-
кі, які тады вельмі ёміста сфармуляваў 
задачу для органаў улады: 

— Давайце будзем не перашка-
 джаць, а дапамагаць развівацца ма-
лому бізнесу. Нельга абцяжарваць 

яго мноствам непатрэбных патраба-
ванняў, кожнае з якіх — зачэпка для 
кантралёра і падстава пакараць прад-
прыемства.

З прыняццем Дэкрэта № 7 “Аб раз-
віцці прадпрымальніцтва” многія біз-
несмены, кіраўнікі прадпрыемстваў 
адчулі сябе больш упэўнена. Бо цяпер 
у іх на руках ёсць дакладныя і зразу-
мелыя правілы гульні, якія цалкам 
разбіваюць стэрэатыпы аб тым, што 
весці бізнес рызыкоўна і накладна. 
Канцэптуальна дэкрэт значна спраш-
чае ўмовы гаспадарання і накіраваны 
не толькі на разняволенне дзелавой 

ініцыятывы і развіццё самазанятасці ў 
краіне, але і на стварэнне вельмі неаб-
ходных сёння новых рабочых месцаў. 

Увядзенне паведамляльнага прын-
цыпу пры адкрыцці сваёй справы, ма-
раторый на новыя падаткі, ліквідацыя 
залішніх адміністрацыйных працэдур, 
скарачэнне пажарнікаў і санітарна-эпі-
дэміялагічных патрабаванняў — усё гэта 
дасць магчымасць бізнесу працаваць без 
аглядкі на шматлікія праверкі. І напэўна 
прасуне ўверх пазіцыі нашай краіны ў 
міжнародным рэйтынгу “Вядзенне біз-
несу”, што, у сваю чаргу, абавязкова ад-
значаць і ўлічаць замежныя інвестары.

на карысць справы
Дэкрэт аб развіцці прадпрымальніцтва кардынальна мяняе 
механізмы адносін ўладаў і бізнесу
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Канцэптуальны даКумент

Старшыня прэзідыума 
Рэспубліканскай канфедэрацыі 
прадпрымальніцтва  
Уладзімір Карагін: 

— Гэты Дэкрэт — 
добрая платформа 
для развіцця дзе-
лавой ініцыяты-
вы ў краіне, свое-
асаблівы зварот 
да ініцыятыўных 

людзей — працуй-
це, стварайце, дзяржа-

ва на вашым баку. Як правіла, і замеж-
ныя, і айчынныя інвестары сур’ёзна 
ўспрымаюць такія дакументы. 

З калегам згодны бізнесмен, член 
Савета па развіцці прадпрымальніцтва 
Сяргей Навіцкі: 

— Важна, каб людзі перасталі 
баяцца адкрываць уласны бізнес. Трэ-
ба гэты псіхалагічны бар’ер зламаць. 
Дэкрэт дапаможа вырашыць такія 
глабальныя задачы, як самазанятасць 
насельніцтва і разняволенне дзелавой 
актыўнасці. 

У Мінэканомікі разлічваюць, што 
вынікі прыняцця дакумента будуць 
бачныя ўжо ў 2018 годзе. Стратэгічная 
мэта — павялічыць за тры гады долю 
малога і сярэдняга бізнесу ў эканоміцы 
з цяперашніх 27 да 40 працэнтаў.

Іна Кустова, дырэктар грамадскага 
аб’яднання садзейнічання развіццю 
прыватнага прадпрымальніцтва 
“Адзінства”, Гомель:

— На дадзены 
момант Дэкрэт 
№ 7 нага двае 
в я л і к і  к р о к 
наперад:  нага 
ў жо з ане сена, 
але крок пакуль 
не зроблены. Каб 
зразумець каштоўнасць дакумента, 
трэба паглядзець, як ён будзе пры-
мяняцца на практыцы. Напрыклад, 
спрашчэнне санітарных і пажарных 
нормаў. Трэба вывучыць дадаткі і тыя 
дакументы, якія будуць прымацца на 
падставе Дэкрэта № 7. Бо чаго хоча 
бізнес? Мінімум простых і зразуме-
лых санітарных і пажарных правілаў і 
нормаў плюс дакладны набор штрафаў 
за канкрэтныя парушэнні (распісаная 
шкала замест меркавання кантралё-
ра). Каб бізнесмен не баяўся прыходу 

правяраючага. Выканаў пералік па-
трабаванняў, адзначаны ў дэкрэце, 
— спакойна працуй. Заканадаўчы акт 
павінен быць “бранёй” ад чалавечага 
фактару на месцах. Ніякіх дадатковых 
унутраных інструкцый і пастаноў. 
Калі ты ведаеш і выконваеш правілы 
гульні, ты заняты развіццём уласнага 
майстэрства, а не тым, як тваю работу 
вытлумачаць іншыя людзі.

Аляксандр Малыха, начальнік 
аддзела прадпрымальніцтва камітэта 
эканомікі Брэсцкага аблвыканкама:

— Думаю, што 
адзін з найва-
жнейшых пунк-
т а ў  д э к р э т а 
— дазвол для 95 
працэнтаў біз-
несу пачынаць 
працаваць адразу 
пасля апавяшчэння. 
Закране гэта і ўжо дзеючыя прадпры-
емствы, якія захочуць адкрыць новы 
від бізнесу. Гэта значыць прадпрыем-
ства робіць заяўку і з наступнага дня 
можа ажыццяўляць дзейнасць. Вядо-
ма, яму будзе дадзены пэўны тэрмін 
— месяц-два, каб прывесці ў парадак 
дакументы. Але фірма ці прадпры-
мальнік ужо пачнуць зарабляць.

Раней, каб прыступіць да справы, 
трэба было прайсці ўсе інстанцыі: 
пажарнікі, санстанцыя, ветслужбы 
і іншыя. А гэта займала як мінімум 
паўгода, а то і паўтара. Прадпрыем-
ства стаіць, грошы губляюцца. Людзі 
не атрымліваюць зарплаты, дзяржава 
падаткаў. А з іх фарміруецца наш бю-
джэт.

Так што тут і відавочная карысць 
для дзяржавы. Больш прадпрыемстваў 
— больш падаткаў, рабочых месцаў. 
Калі сёлета ў вобласці адкрылася звыш 
600 прадпрыемстваў малога і сярэдня-
га бізнесу, то ў наступным годзе мы 
чакаем іх яшчэ больш. Плюс дэкрэт 

Дэкрэт — добрая платформа  
для развіцця дзелавой ініцыятывы  
ў краіне, своеасаблівы зварот  
да ініцыятыўных людзей — працуйце, 
стварайце, дзяржава на вашым баку

стварае прывабнасць для інвестыцый. 
Паднімецца рэйтынг краіны, на які 
раўнуюцца замежныя інвестары.

Вольга Башлакова, кандыдат 
эканамічных навук, загадчык 
кафедры фінансаў і крэдыту 
Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя Ф.Скарыны:

—  Ц я п е р 
важна зразу-
мець і сфармі-
раваць у гэтым 
напрамку гра-
мадскую думку, 
што Дэкрэт № 7 
— гэта не фінальны 
пункт у падтрымцы прадпрымальніц-
тва, а базіс, на якім павінна будавацца 
наступная заканадаўчая база і работа 
па развіцці прадпрымальніцкай ініцы-
ятывы. Напрыклад, у дакуменце шмат 
удзелена ўвагі малому бізнесу. Для яго 
сёння неабходныя “цяплічныя” ўмо-
вы: усебаковая падтрымка і мінімум 
забарон і пакаранняў. Менавіта малы 
бізнес вырашае праблему самазаня-
тасці — стварэння рабочых месцаў 
без бюджэтнага фінансавання — і на 
фоне гэтага ажыццяўляе падатковыя 
паступленні. Аднак любыя сур’ёзныя 
штрафныя санкцыі супраць такога 
бізнесу могуць прывесці да яго бан-
круцтва і закрыцця. Таму я і гавару пра 
“цяплічныя” ўмовы.

Другое. Пры выканкамах і адміні-
страцыях неабходныя кансультатыў-
ныя цэнтры. Каб мясцовыя ўлады не 
толькі рэгістравалі, каралі, прадпіс-
валі, але і аказвалі кансалтынгавую 
дапамогу насельніцтву па пачатку і 
развіцці бізнесу. Яшчэ адзін напра-
мак — стварэнне венчурных фондаў 
з дзяржгарантыяй — для падтрымкі 
цікавых бізнес-ідэй. Гэта ўсё — тыя 
плённыя парасткі развіцця прадпры-
мальніцтва, якія могуць і павінны вы-
расці з Дэкрэта № 7.
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панарама
Па дакладнай 
траекторыі

Урад разгледзеў стратэгію развіцця 
навукі і тэхналогій да 2040 года

Пры распрацоўцы праекта стра-
тэгіі навукоўцы ўлічылі заўвагі і 

прапановы, якія паступілі ад Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага Сходу, 
Адміністрацыі Прэзідэнта, органаў 
дзяржкіравання, устаноў і арганізацый 
акадэмічнай, галіновай і вузаўскай на-
вукі. Праграма разбіта на тры этапы: 
2018-2020 гады, 2020-2030-ы, 2030-
2040-я гады. У канчатковым выніку, 
напрыклад, доля інавацыйнай прадук-
цыі ў агульным аб’ёме вытворчасці па-
вінна вырасці з цяперашніх прыкладна 
16 працэнтаў да 25 працэнтаў. 



Старшыня Прэзідыума НАН Ула-
дзімір Гусакоў не сумняваецца: каб 
навука развівалася не хаатычна, а па 
дакладнай траекторыі, павінны быць 
строгія і выразныя арыенціры, крытэ-
рыі, паказчыкі, індыкатары развіцця. 

— Усё гэта закладваецца ў стратэ-
гію. Будзе павялічвацца фінансаванне 
навукі, але гэта не галоўнае. Галоўным 
мы бачым пераход на цалкам новы 
этап індустрыялізацыі краіны. Цяпер  
свет на парозе новай прамысловай 
рэвалюцыі пад назвай “Індустрыя 4.0”. 
Яна грунтуецца на інтэлектуалізацыі, 
інфарматызацыі, лічбавай эканоміцы, 
хоць за аснову мы, вядома, прымаем 
нашу зыходную вытворчасць, спецыя-
лізацыю, буйную індустрыю. Вы можа-
це назіраць, якія буйныя распрацоўкі 
цяпер з’яўляюцца ў свеце ў плане ІТ-
тэхналогій, штучнага інтэлекту, роба-
татэхнікі і гэтак далей. Наша краіна 
не павінна ў гэтым плане адставаць, і 
мы маем для гэтага добры патэнцыял, 
добра аснашчаную навуку, падрыхта-
ваныя кадры, высокі кваліфікацыйны 
ўзровень. 

Зялёнае святло 
для хай-тэку

У нетрах нашай краіны, на жаль, 
няма рэдкіх каляровых металаў. 

Але гэта не перашкаджае Беларусі 
паспяхова развіваць інфармацыйныя 
тэхналогіі і рухацца па шляху ства-
рэння ІT-краіны, для чаго ёсць усе 
перадумовы. Па-першае, гэта наяў-
 насць Парка высокіх тэхналогій, які 
аб’ядноўвае больш за 150 рэзідэнтаў 
і звыш 25 тысяч ІT-спецыялістаў. 

Па-другое, развіты сектар фар-
мацэўтыкі, бія- і нанатэхналогій, у 
якім занята каля 50 арганізацый. Па-



трэцяе, у 2019 годзе будзе ўведзены ў 
строй першы энергаблок Беларускай 
атамнай электрастанцыі, што дазво-
ліць мець дастатковую колькасць 
электраэнергіі, без якой немагчымая 
аўтаматызацыя і рабатызацыя вы-
творчасці. Па-чацвёртае, завярша-
ецца будаўніцтва Кітайска-Белару-
скага індустрыяльнага парка “Вялікі 
камень”, дзе размесцяцца высокатэх-
налагічныя вытворчыя аб’екты. 

Дарэчы, Парк высокіх тэхнало-
гій штогод павялічвае свае аб’ёмы 
і па экспарце камп’ютарных паслуг 
сёлета можа выйсці на адзін мільярд 
долараў. Рэзідэнты Парка высокіх 
тэхналогій выйшлі на новыя рынкі 
— Японіі, Саудаўскай Аравіі, Катара. 
У 10 разоў вырас экспарт у Сінгапур, 
у 5 разоў — у Данію, у 2,5 раза — у Ні-
дэрланды. Па інфармацыі намесніка 
дырэктара адміністрацыі ПВТ Аля-
ксандра Марцінкевіча, ПВТ працуе 
над стварэннем венчурных фондаў, 
умоў для прыцягнення ў Беларусь 
буйных міжнародных карпарацый: 

— Нашу краіну ў свеце ведаюць, 
але пакуль недастаткова. Калі ў Еўро-
пе Беларусь пазіцыянуецца як адзін 
з найбуйнейшых ІТ-кластараў, то на 
сусветным рынку яшчэ ёсць над чым 
працаваць. І адна з важнейшых задач 
— пашырэнне беларускай ІT-галіны 
за мяжой, прэзентацыя патэнцыялу 
нашых кампаній ды інвестыцыйных 
магчымасцяў у сферы інфармацый-
ных тэхналогій. 

У адпаведнасці  
з меркаваннем

Мінск увайшоў у трыццатку 
самых зялёных гарадоў Еўропы, 
апярэдзіўшы Маскву, Рым, Вену  
і Парыж

Нямецкі даследчык-урбаніст Філіп 
Гертнер вырашыў высветліць, якая 

сталіца Еўропы можа насіць ганарлівае 
званне “самая зялёная”. Для параўнан-
ня ён узяў 42 буйныя гарады Старога 
Свету. Навуковец супастаўляў здымкі 
гэтых гарадоў, зробленыя з космасу 
станцыяй Sentinel-2. Фатаграфіі апра-
цоўваў асаблівым піксельным мета-
дам. Камп’ютар браў для параўнання 
асобную частку горада — вобласць у 
радыусе васьмі кіламетраў ад афіцый-
нага цэнтра. А затым вылічаў, ці ёсць 
на гэтай тэрыторыі расліннасць або 
няма. Вынікі прадставіў у балах. 

У лідарах аказаліся невялікія па 
памеры сталіцы. Прыморскія гарады 
— у сярэдзіне спіса. А вось мегаполісы 
могуць пахваліцца хіба што каменны-
мі джунглямі... 

Сярод гарадоў-мільённікаў пе-
раможцам стаў Кіеў — 15-е месца ў 
агульным заліку і 0,389 бала. Самую 
дробязь да фаварыта не дацягнуў 
Мінск: з індэксам 0,2718 заняў 26-ы 
радок рэйтынга, абагнаўшы Берлін, 
Вену, Амстэрдам і Рым. Замыкаюць 
спіс грэчаскія Афіны. 
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трывалы падмураК

амбіцыйныя 
планы 

“мідэа груп” 

 П
аступова прыбаўляе ад-
крытая летась вытвор-
 часць кулераў і воданагра-
вальнікаў. Разглядаюцца 
перспектывы выпуску і 
іншай бытавой тэхнікі. У 

прыватнасці, халадзільнікаў і праль-
ных машын. Пра гэтыя планы кіраўнік 
карпарацыі Фан Хунбо расказаў на су-
стрэчы з Прэзідэнтам Беларусі, і Аля-
ксандр Лукашэнка абяцаў падтрымку 
новым задумам:

— Вы заўсёды для нас жаданыя 
госці. Мы заўсёды вельмі ўважліва і 
акуратна ставімся да пытанняў, якія 
трэба вырашаць паміж Беларуссю і 
КНР, і сведчаннем таго з’яўляецца 
ваша кампанія. Пахвальна тое, што 
кампанія мае намер пашыраць сваю 
прысутнасць у нашай краіне. Мы 
гатовыя падтрымаць на аналагічных 
асновах любы ваш праект... Вы ўклалі 
свае фінансы, тэхналогіі, працуеце на 
экспарт, ствараеце рабчыя месцы. Та-
кіх інвестараў мы вітаем, мы іх чакаем, 
мы гатовыя і ў далейшым працаваць з 
імі і перш за ўсё з тымі, хто некалі ад-
важыўся ўкласці свае сродкі ў экано-
міку Беларусі.

Дзейнасць “Мідэа Груп” у Беларусі 
ў поўнай меры адпавядае нашаму стра-
тэгічнаму бачанню развіцця рэальна-
га сектара эканомікі. Інвестар стварае 

Карпарацыю “Мідэа Груп” можна прылічыць да першапраходцаў сярод кітайскіх інвестараў  
у беларускую эканоміку. Яна прыйшла на мясцовы рынак 10 гадоў назад з салідным вытворчым 
праектам. Разам з холдынгам “Гарызонт” быў наладжаны выпуск мікрахвалевых печаў. Пачыналі са 
150 тысяч апаратаў у год, цяпер аб’ём ужо перавышае мільён, а ў планах — павышэнне да 2 мільёнаў. 

лінія па вытворчасці мікрахвалевых печаў “МідэаГарызонт”

ховасці дзелавога ўзаемадзеяння даў-
но сталі высокі ўзровень палітычнага 
ўзаемаразумення дзвюх нашых краін 
і шчырае сяброўства іх кіраўнікоў. 
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што 
са Старшынёй КНР Сі Цзіньпінам 
яны даўно дамовіліся аб тым, што 
для кітайскіх партнёраў у Беларусі за-
 крытых тэм няма. Бізнес, безумоўна, 
цэніць такую адкрытасць. Фан Хунбо 
вынік дзесяцігадовай сумеснай рабо-
ты падвёў так:

— Мы атрымалі добрыя вынікі і 
заклалі добрую аснову для пашырэн-
ня нашай прысутнасці ў Беларусі. 
Гэта сведчыць аб тым, што паглы-
бляецца супрацоўніцтва паміж Кіта-
ем і Беларуссю, у тым ліку ў рамках 
“Аднаго пояса — аднаго шляху”... Мы 
таксама маем намер пазіцыянаваць 
Беларусь у якасці базы, якая будзе 
пакрываць у далейшым усе краіны 
СНД, развіваць вытворчасці мікра-
 хвалевых печаў і воданагравальнікаў. 
І далей плануем вытворчасць такой 
бытавой тэхнікі як халадзільнікі, 
пральныя машыны.

Перспектыўныя інвестыцыі “Мі-
дэа Груп” ацэньваюцца арыенціровач-
на ў паўмільярда долараў з выхадам на 
агульны гадавы аб’ём вытворчасці роз-
най прадукцыі да 1 мільярда долараў.

Аляксандр Піменаў

Фан Хунбо: 

Мы атрымалі 
добрыя вынікі  
і заклалі добрую 
аснову  
для пашырэння 
нашай 
прысутнасці  
ў Беларусі

Б
ел

ТА

высокатэхналагічныя рабочыя месцы, 
на якіх вырабляецца прадукцыя, за-
патрабаваная не толькі сёння, але і ў 
агляднай будучыні. А залогам паспя-
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інавацыі 
прыходзяць  
і застаюцца

 Н
овая вытворчасць 
запушчана ў горадзе 
Барысаве. Эксперты 
ўпэўненыя, што пі-
лотная ініцыятыва 
дапаможа захаваць 
лясныя рэсурсы пры 
вытворчасці паперы 

— дзякуючы скарачэнню выкарыстан-
ня цэлюлозы — і пашырыць прымя-
ненне макулатуры ў якасці сыравіны.  
Для Беларусі гэта інавацыйная тэх-
налогія, таму што офісную паперу з 
другаснай сыравіны раней ніхто з пе-
рапрацоўшчыкаў макулатуры, уклю-
чаючы канцэрн “Беллеспаперапрам”, 
не вырабляў.

Тэхналагічныя магчымасці для 
вытворчасці высакаякаснай офіснай 
паперы на аснове глыбокай перапра-
цоўкі другаснай сыравіны створаны ў 
рамках маштабнага праекта “Садзей-
нічанне пераходу Рэспублікі Беларусь 
да “зялёнай” эканомікі”, які фінансуец-
ца Еўрапейскім саюзам і рэалізуецца 
Праграмай развіцця ААН у партнёр-
стве з Міністэрствам прыродных рэ-
сурсаў і аховы навакольнага асяроддзя 
Беларусі. 

Да рэалізацыі пілотнай ініцыяты-
вы фабрыка ў Барысаве вырабляла з 
перапрацаванай макулатуры толькі 
паперу для друку невысокай якасці, 
бланачна-этыкетачную паперу ды ін-

шыя віды папяровай прадукцыі нізкіх 
гатункаў. Для стварэння паўнацэннай 
лініі па перапрацоўцы макулатуры 
для выпуску якаснай офіснай папе-
ры існуючая лінія прадпрыемства 
была даўкамплектавана за сродкі ЕС. 
У прыватнасці, фабрыка атрымала 
найноўшае абсталяванне італьянскай 
вытворчасці. Для размяшчэння нова-
га абсталявання ў рамках праекта ўз-
ведзены і вытворчы будынак участка 
сартавання макулатуры. Дзякуючы 
ініцыятыве быў створаны тэхналагіч-
ны працэс, які дае магчымасць выраб-
ляць высакаякасную офісную паперу з 
макулатуры больш нізкай якасці. Пры 
гэтым новае абсталяванне павялічвае 

Першая вытворчасць офіснай паперы з макулатуры атрымала 
прапіску ў Беларусі. Рэалізацыя гэтай ініцыятывы стала 
заключным акордам праекта “Зялёная эканоміка”. 
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аб’ём перапрацоўкі другаснай сыраві-
ны да двух з паловай тон у год.

Першы намеснік Міністра пры-
родных рэсурсаў і аховы наваколь-
нага асяроддзя Ія Малкіна назвала 
гэтую ініцыятыву жамчужынай пра-
екта па пераходзе Беларусі да зялёнай 
эканомікі. “Усяго рэалізаваны 23 іні-
цыятывы ў Беларусі. Гэтая — адна з 
самых фінансава ёмістых і цікавых”, 
— адзначыла яна.

Экалагічны, эканамічны і сацы-
яльны эфекты растлумачылі на прэз-
ентацыі вытворчасці. Так, устаноўка 
новай фотапасткі дазволіла павысіць 
замкнёнасць водаабароту, знізіць рас-
ход свежай воды на вытворчасць папе-
ры. Энергазберагальнае абсталяванне 
эканоміць да 100 КВт электраэнергіі 
на вытворчасць адной тоны паперы з 
макулатуры. Гэта значыць спажыван-
не газу скарачаецца на пяцьдзясят 
тысяч куб.м у год. У цэлым, дзякуючы 
праекту скарачэнне расходаў на паліў-
 на-энергетычныя рэсурсы складзе 
сямнаццаць тысяч еўра ў год. 

Такім чынам, пілотная ініцыятыва 
дала магчымасць стварыць устойлі-
вую вытворчасць, якая, у сваю чаргу, 
забяспечвае дасягненне экалагічнага, 
эканамічнага і сацыяльнага эфекту.

— Еўрапейскі саюз выдзеліў больш 
за дванаццаць мільёнаў еўра для пера-
ходу да мадэлі зялёнай эканомікі ў Бе-
ларусі, — расказвае Андрэа Вікторын, 

Кіраўнік Прадстаўніцтва Еўрапейска-
га саюза ў Рэспубліцы Беларусь. — Гэ-
тая праграма падтрымала 23 пілотныя 
ініцыятывы ў краіне на працягу двух 
апошніх гадоў. Ініцыятыва, рэалізава-
ная на “Папяровай фабрыцы” Дзярж-
знака ў Барысаве, — у іх ліку. Праект 
у Барысаве дасць магчымасць знізіць 

спажыванне вады і электраэнергіі на 
вытворчасць паперы, а таксама скаро-
ціць выдаткі на сыравіну і створыць 
новыя рабочыя месцы ў рэгіёне.

А вось меркаванне Закары Тэйлар, 
намесніка Пастаяннага прадстаўніка 
ПРААН у Рэспубліцы Беларусь:

 — Рэалізацыя пілотнай ініцыя-
тывы па запуску першай у Беларусі 

вытворчасці высакаякаснай офіснай 
паперы з другасных рэсурсаў унясе 
ўклад у вырашэнне глабальнай пра-
блемы перапрацоўкі і ўтылізацыі па-
пяровых адходаў і захаванне лясных 
рэсурсаў.

Ужо вядома, што вытворчасць 
офіснай паперы з другасных рэсурсаў 

на “Папяровай фабрыцы” Дзяржзна-
ка ў Барысаве — гэта не толькі новыя 
рабочыя месцы, але і паляпшэнне 
ўмоў працы работнікаў прадпры-
емства. Створаная вытворчасць да-
зволіць пазіцыянаваць фабрыку як 
“зялёнага”, інакш кажучы, экалагічна 
адказнага вытворцу высакаякаснай 
прадукцыі.

Бюджэт пілотнай ініцыятывы ЕС  
і ПРААН на фабрыцы ў Барысаве склаў 
860 000 еўра. Бюджэт праекта 
“Садзейнічанне пераходу Рэспублікі 
Беларусь да “зялёнай” эканомікі”,  
у рамках якога рэалізуюцца  
23 пілотныя ініцыятывы, —  
5 000 000 еўра

“зялёная” эКаноміКа
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 В
ынікі праекта “Са-
 дзейнічанне пераходу 
Рэспублікі Беларусь 
да “зялёнай” экано-
мікі”, які фінансуецца 
Еўрапейскім саюзам і 
рэалізуецца Прагра-
май развіцця ААН у 

партнёрстве з Міністэрствам прырод-
ных рэсурсаў і аховы навакольнага 
асяроддзя Беларусі, падводзілі ўжо  
ў Мінску. Адзначалася, што ў рамках 
трохгадовага праекта, накіраванага 
на фарміраванне эканамічнага росту, 
заснаванага на зялёных прынцыпах, 

ажыццяўлялася работа ў васьмі галі-
нах эканомікі: абыходжанне з адхода-
мі, захаванне біяразнастайнасці, зя-
лёны транспарт, арганічная сельская 
гаспадарка, экатурызм, фітавытвор-
часць, абыходжанне з воднымі рэсур-
самі, экаінавацыі. Праект даў магчы-
масць пашырыць веды грамадскасці 
аб прынцыпах і ідэях зялёнай экано-
мікі, садзейнічаў развіццю зялёнай 
эканомікі ў рэгіёнах праз рэалізацыю 
пілотных ініцыятыў. Паспяховая рэ-
алізацыя праекта дазволіла стварыць 
эфектыўныя механізмы партнёрства 
і сумеснай дзейнасці грамадскіх ар-

ганізацый, мясцовых адміністрацый 
і бізнес-супольнасцяў па рэалізацыі 
эканамічна абгрунтаваных ініцыя-
тыў, пабудаваных на ідэях экалагічна 
эфектыўнага росту.

У рамках праекта рэалізаваны 23 
пілотныя ініцыятывы ў розных рэгіё-
нах Беларусі. З іх 16 — ажыццёўлены 
з прыцягненнем грамадскіх аргані-
зацый у партнёрстве з дзяржаўнымі 
органамі кіравання, бізнес-суполь-
насцямі, фермерамі. Паспяховая рэ-
алізацыя ініцыятыў забяспечыла да-
сягненне эканамічных і  сацыяльных 
эфектаў.

Адным з галоўных дасягнутых 
сацыяльных вынікаў праекта стала 
стварэнне новых рабочых месцаў і 
забеспячэнне людзей дадатковай за-
нятасцю. 

Яшчэ адным важным напрамкам 
стала інфармацыйная падтрымка ідэй 
“зялёнай эканомікі”. У рамках праекта 
быў дапрацаваны партал “Зялёная 
карта”, дзе сабрана інфармацыя пра 
важныя экалагічныя аб’екты Бела-
русі, а таксама распрацавана гульня 
для мабільных тэлефонаў “Зялёная 
эканоміка”. 

Акрамя таго, 45 білбордаў па тэма-
тыцы зялёнага транспарту, паасобна-
га збору адходаў і энергаэфектыўнасці 
ўстаноўлены ва ўсіх абласцях Белару-
сі. Створаны тры ролікі сацыяльнай 
рэкламы, якія і сёння транслююцца 
па цэнтральных тэлеканалах краіны, 
у грамадскім транспарце.

ініцыятывы праекта “зялёная эканоміка”

У рамках праекта ў Барысаве арганізавана першая ў Беларусі вы-
творчасць высакаякаснай офіснай паперы з другасных рэсурсаў. 

На базе заказніка “Налібоцкі” адкрыты гадавальнік для штучнай 
гадоўлі птушак цецеруковых парод. 

У Брэсце створаны комплекс па перапрацоўцы драўняных ад-
ходаў у біяпаліва. У Жыткавічах наладжана вытворчасць высокаэ-
фектыўных арганічных угнаенняў шляхам глыбокай перапрацоўкі 
сапрапелю.

Экспертамі праекта распрацаваны эка-турыстычная і маркетын-
гавая стратэгіі для заказнікаў “Прыбужскае Палессе” і “Свіцязянскі”, 
створаны ўмовы для развіцця экатурызму ды інфармацыйна-экала-
гічных цэнтраў заказнікаў.

 Для палацава-паркавага комплексу Радзівілаў распрацавана 
стратэгія развіцця зялёнага транспарту і пастаўлены першы ў Бела-
русі турыстычны электрааўтобус для садова-паркавай зоны.
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 П
і ло тныя ін іцыя-
тывы рэалізаваны 
ў  с я м і  с е к т а р а х 
эканомікі: фітавы-
творчасць, абыхо-
джанне з воднымі 
рэсурсамі, экату-
рызм, падтрыман-

не біяразнастайнасці, экаінавацыі, 
абыходжанне з адходамі, арганічнае 
земляробства

фітавытворчасці 
— быць!

У Мядзельскім раёне адкрыты 
вытворча-навучальны цэнтр “Фіта-
тэрапія 21-га стагоддзя”, наладжана 
ўстойлівая сістэма збору і першас-
най перапрацоўкі дзікарослай лека-
вай сыравіны. На тэрыторыі раёна 
створаны ўмовы ды інфраструктура 
для культывавання лекавых раслін 
мясцовымі жыхарамі на землях аса-
бістых дапаможных гаспадарак для 
атрымання дадатковага даходу. У Ка-
мянецкім раёне тэрыторыя чатырох 
вёсак пераўтворана ў фітатурыстыч-
ную дэстынацыю і месца па вытвор-
часці фітагарбаты, распрацаваны 
фітатурыстычны маршрут “Водар 
Белавежжа”. 

да водных рэсурсаў 
— па-гаспадарску

9 000 сельскіх жыхароў Мастоў-
скага раёна, уключаючы 735 чала-
век з абмежаванымі магчымасцямі, 

атрымалі бесперабойны доступ да 
пітной вады. Дзякуючы ініцыятыве, 
рэалізаванай у Браслаўскім і Уз-
дзенскім раёнах, у Беларусі паспя-
хова апрабаваны перадавы досвед 
будаўніцтва і мантажу экалагічна 
бяспечных лакальных ачышчальных 
збудаванняў.

па дзіўнай сцежцы 
экатурызму

У парку “Горні” Лідскага раёна ад-
крыты першы ў Беларусі рэгіянальны 
лясны экалагічны адукацыйны цэнтр. 
Распрацаваны па чатыры комплекс-
ныя турпакеты для заказнікаў “Азёры” 
і “Налібоцкі”. Створаны сайт www.
itourist.by з базай экатурыстычных 
паслуг Беларусі. Адкрыты ўнікальны 
Цэнтр міфалагічнага турызму, у ас-
нове якога — унікальны і багаты свет 
беларускай міфалогіі.

творча і разнастайна 
— да біяразнастайнасці

Падрыхтаваны ўмовы для ства-
рэння сістэмы збору дзікарослых ягад 
і грыбоў і  комплексу па іх замарозцы 
ў заказніку “Налібоцкі”.

на дзіва “разумныя” 
тэхналогіі

У Мар’інагорскай гімназіі пабуда-
ваны першы ў Беларусі зялёны дах. У 
Гомелі адкрыта лінія па вытворчасці 
першага ў Беларусі экалагічна бяспеч-
нага антыфрызу.

нечаканыя падыходы 
да адходаў 

У Барысаўскім і Крупскім раёнах 
створана комплексная сістэма збору 
і перапрацоўкі адпрацаваных ма-
 шынных маслаў. У Хойніках створа-
ны ўмовы для 100%-най утылізацыі 
адходаў малочных прадпрыемстваў з 
дапамогай выключэння гэтых адходаў 
з абароту і далейшай перапрацоўкі ў 
гатовы прадукт з высокай дабаўленай 
вартасцю. 

запатрабаванае 
арганічнае 
земляробства

Дзякуючы праекту фермерскія 
гаспадаркі і сельгасвытворцы Смар-
гонскага, Ашмянскага, Валожынскага 
раёнаў пераходзяць на еўрапейскія 
стандарты ў вядзенні арганічнай сель-
скай гаспадаркі. Плошчы, занятыя 
арганічнай сельскай гаспадаркай у  
раёнах, павялічыліся на 43 га. 

У Чэрвеньскім раёне запушчана 
ўнікальная мабільная тэхналагічная 
ўстаноўка па вытворчасці аргана-міне-
ральных угнаенняў з даступнай у агра-
гаспадарках біямасы. У Смалявіцкім 
раёне створаны 3 дэманстрацыйныя 
пляцоўкі па арганічным земляробстве  
вырошчвання экалагічна бяспечнай 
прадукцыі для школьнага харчавання 
і папулярызацыі ўстойлівага землека-
рыстання сярод моладзі.

Уладзімір Міхайлаў
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Год навукі

Акадэмік Уладзімір Кульчыцкі: 

“ заўсёды хацелася 
дапамагаць людзям”

Яшчэ напярэдадні 
Другога з’езда 

вучоных,  
які ў снежні 

праходзіў у Мінску, 
у Нацыянальнай 

акадэміі навук 
Беларусі 

выбралі новых 
прадстаўнікоў 

інтэлектуальнай 
эліты —  

5 акадэмікаў 
і 22 члены-

карэспандэнты. 
Больш як 

сотня вучоных 
прэтэндавала  

на гэтыя вакансіі,  
перамаглі лепшыя 
з лепшых. Сярод іх 

намеснік дырэктара 
па навуковай рабоце 

Інстытута фізіялогіі 
Уладзімір Кульчыцкі
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З 
Уладзімірам Адамаві-
чам мы гутарылі яшчэ 
напярэдадні з’езда ў 
яго невялікім сціплым 
кабінеце ўвечары, калі 
яго інстытуцкія калегі 
разыходзіліся па дамах. 
Яны прывыклі, што іх 

кіраўнік часта затрымліваецца на пра-
цы. Часам працяглыя эксперыменты 
займаюць і выхадныя дні, але ўсё ж, 
як усе нармальныя людзі, у суботу і 
нядзелю ён стараецца адпачываць.  

Да з’езда ён, вядома, падрыхтаваўся. 
Гаварыў: гэты навуковы форум дасць 
магчымасць абмеркаваць надзённыя 
праблемы і аб’яднаць намаганні пра-
фесіяналаў у розных галінах ведаў для 
дасягнення ў далейшай сумеснай пра-
цы вынікаў прарыўнага характару. Са-
праўды, у выступленні на Пленарным 
пасяджэнні Прэзідэнта Аляксандра 
Лукашэнкі прагучалі канкрэтныя пра-
пановы аб развіцці сацыяльна-знач-
ных фундаментальных даследаванняў 
у прыкладным напрамку, што, дарэчы, 
неабходна прымаць да ўвагі на любым 
этапе навуковых пошукаў. А ключа-
вым дакументам, які быў вынесены на 
з’езд вучоных, стала Стратэгія “Навука 
і тэхналогіі 2018-2040”.

Ад Уладзіміра Кульчыцкага мы 
даведаліся пра тое, што для сучаснай 
нейрафізіялогіі найважнейшай задачай 
з’яўляецца распрацоўка тэхналогій, 
накіраваных на аднаўленне функцый 
разбураных паталагічнымі працэсамі 
нейронных сетак галаўнога і спіннога 
мозгу. Нявырашанасць гэтай праблемы 
дэманстратыўна праявілася ў сітуацыі 
з траўмай галаўнога мозгу Міхаіла 
Шумахера. “Сумесна з супрацоўнікамі 
Рэспубліканскага навукова-практыч-
нага цэнтра неўралогіі і нейрахірургіі, 
Беларускай медыцынскай акадэміі 
паслядыпломнай адукацыі, мінскай 
Бальніцы хуткай медыцынскай дапа-
могі, а таксама мінскай 9-й клінічнай 
бальніцы, — сказаў ён, — нам удалося 
апрабаваць у клінічных умовах метад 
перынеўральнага інтраназальнага 
ўвядзення ствалавых клетак як клю-
чавы кампанент комплекснай тэрапіі, 
накіраванай на аднаўленне нейронных 
узаемаадносінаў і кантролю рухаль-
най і пазнавальнай функцый”. Тэма 
архіважная, безумоўна, хоць не ўсе 
тэрміны ў ёй адразу зразумелыя не-
пасвячоным. 

Мы, дарэчы, дамовіліся прадоў-
 жыць нашу размову пасля з’езда з тым, 
каб больш дэталёва даведацца пра ства-
лавыя клеткі і пра тое, як беларускія 
вучоныя і медыкі ўжо праводзяць з вы-
карыстаннем іх унікальныя аперацыі. 
І, вызначыўшы кола праблем, пачалі 
гутарку з першачарговага пытання.

Наколькі важным быў для белару-
скай навукі 2017-ы? Цікава нам было 
даведацца і пра шлях Уладзіміра Куль-
чыцкага на акадэмічны “Алімп”.

— Уладзімір Адамавіч, як вы лі-
 чыце, ці паспрыяў Год навукі ў Беларусі 
яе далейшаму развіццю?

— Несумненна. Хоць такое “мера-
прыемства” хто-небудзь з нядобразыч-
ліўцаў і палічыць умоўным, дэклара-
тыўным, аднак, калі Год аб’яўляецца, то 
грамадства акцэнтуе ўвагу на праблемах, 
якія мэтазгодна вырашыць вучоным у 
першую чаргу, на дасягненнях вучоных 
— ім удзяляецца больш увагі, у тым ліку 
і ў СМІ. Мы гаворым пра перспектыў-
ныя шляхі навуковага пошуку. Ведаю 
таксама, што ў гэты год многія мае калегі 
паспрабавалі працаваць на перспектыву, 
акрэсліць нават тыя арыенціры, якія ра-
ней здаваліся ім наогул недасягальнымі, 
да якіх варта імкнуцца. І, на шчасце, так 
рэдка бывае ў навуковай супольнасці, 
што мары, якія здаваліся раней нязбыт-
нымі, спраўджваюцца. Такая важная 
асаблівасць гэтага года адсочваецца не 
толькі па артыкулах у беларускіх СМІ. 
Гэтая тэндэнцыя — уменне дасягаць 
навуковых вынікаў сусветнага ўзроўню 
— прыкметная і па артыкулах, якія мае 
калегі публікуюць за мяжой, у прэстыж-
ных навуковых выданнях. Мяркуючы па 
папярэдніх праграмах З’езда вучоных, 
якія мне ўдалося паглядзець, відаць: 
будуць цікавыя даклады пра нашы дася-
гненні на секцыйных паседжаннях (наша 
гутарка адбылася ў пачатку снежня — а 
з’езд праходзіў 12-13 чысла — Аўт.). У 
прыватнасці, калі браць медыцыну, вы-
ступіць з дакладам Алег Румо. Як вядо-
ма, у Беларусі праводзіцца ўжо не толькі 
трансплантацыя печані, сэрца — праход-
зяць мультыорганныя трансплантацыі. 
Гэта калі ў выпадку неабходнасці пацы-
енту перасаджваюцца адразу некалькі 
органаў. Хоць трансплантацыя печані, 
сэрца сама па сабе — унікальная, і не ва 
ўсіх нават развітых краінах медыцына 
дасягнула такога ўзроўню развіцця. 
Мы да такога паступова прывыкаем, да 
поспехаў беларускіх вучоных і медыкаў, 

але ж мультыорганныя аперацыі — гэта, 
вобразна кажучы, найвышэйшы піла-
таж у транспланталогіі.

— Дарэчы, сёлета дасягненні Алега 
Румо і яго калег высока ацанілі вучо-
ныя: яго абралі членам-карэспандэн-
там Акадэміі навук…

— І гэта цалкам заслужана! Так су-
пала, што менавіта ў 2017-м, у Год навукі 
ў Беларусі была праведзена 500-я апе-
рацыя па перасадцы печані для дзяцей. 
Лічба не проста круглая — яна сведчыць 
пра вялікія аб’ёмы аперацый,  пра тое, 
што ёсць энергічны, паступальны рух у 
вельмі важным для медыцыны напрам-
ку. Больш за 10 гадоў у нас развіваюцца 
падобныя тэхналогіі, і ёсць шмат лю-
 дзей, якія жывуць пасля транспланта-
цыі органаў доўгія гады, тым самым 
пацвярджаючы, наколькі гэта важна. Я 
вельмі спадзяюся, што такая навукова-
практычная работа на пазітыўны вынік 
будзе прадаўжацца. Мы ж маем справу 
з тым, што раней людзі называлі цу-
дам: дзякуючы аперацыям адбываецца 
вылячэнне фактычна ад фатальных за-
 хворванняў. Прычым гэтыя дасягненні, 
якія здаваліся раней нам немагчымымі, 
ёсць і ў іншых галінах навукі. Скажам, 
стабільна развіваецца аграрная сфера, 
для нашай краіны вельмі важная — мяр-
кую па тых фактах і каментарыях, якія 
мне даступныя. Або возьмем лазерныя 
тэхналогіі, інфармацыйныя тэхналогіі. 
Там усюды ёсць сусветнага ўзроўню да-
сягненні, і я шчыра рады за калег. Гэтым 
усім мы можам ганарыцца, прычым не 
толькі ў Год навукі. 

— Напэўна, сёлета канкрэтна ваш 
інстытут і больш сродкаў атрымаў 
на даследаванні, апаратуру…

— Так, бо, як вядома, такія важныя 
дзяржаўныя акцыі, як аб’яўленне Года 
навукі, адначасова суправаджаюцца і 
вылучэннем значных сродкаў для раз-
віцця прыярытэтных у гэты перыяд 
часу сфер нашага жыцця. Мы афармля-
лі заяўкі і набывалі дарагую апаратуру, 
на якую, як гаворыцца, ужо даўно вока 
паклалі — што бачылі ў замежных калег, 
пра што чыталі ў навуковых часопісах. З 
рэактывамі ў нас звычайна ўсё ў парадку, 
а вось менавіта дарагая, унікальная апа-
ратура дзякуючы Году навукі ў нас з’яві-
лася. Вядома, можна расцэньваць такі 
год як нейкі рывок у пэўным напрамку. 
Але, пагадзіцеся, тыя ж 500 аперацый не 
ў адзін год рабіліся. А ў дадзены час мы 
проста акцэнтуем увагу на галоўным, і 
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Год навукі
як бы ў павелічальнае шкло ўсё грамад-
ства мае магчымасць паглядзець: што ж 
там, у нашай беларускай навуцы, адбы-
ваецца. Яшчэ раз ацэньваем узровень 
развіцця не толькі навукі, але і блізкіх да 
яе — тэхнікі, тэхналогій, якія характэр-
ныя для краіны ў гэты перыяд. Бо і так 
бывае: мы жывём — і не заўважаем дася-
гненняў, здзяйсненняў, хоць шмат чаго 
цікавага вакол нас адбываецца. Вучоныя 
ў большасці сваёй людзі сціплыя, і калі 
б не Год навукі, калі б не заварушыліся 
ў гэтай сувязі журналісты, то многія ў 
грамадстве, думаю, і не ведалі б пра тыя 
дасягненні, напрамкі руху навуковай 
думкі, якія ў нас ёсць.

— Гэта значыць такія акцэнты, з 
аднаго боку, — для вучоных, а з другога 
— і для ўсяго грамадства карысныя: 
каб усе мы маглі аб’ектыўна ацаніць 
тое, што маем?

— Больш за тое: і мы, вучоныя, 
дзякуючы павышанай увазе да нашай 
дзейнасці, самі даведваемся шмат ціка-
вага пра тое, што адбываецца, скажам, 
за сценкай, у суседняй лабараторыі, 
у іншым навуковым падраздзяленні. 
Бо ўсе мы людзі: тэлевізар не заўсёды 
паспяваем паглядзець, чытаем арты-
кулы навуковыя ў асноўным у пэўным 
калідоры сваіх навуковых інтарэсаў. А 
ў гэты год ідзе больш інфармацыі пра 
іншыя “калідоры” дзейнасці вучоных, 
іх работу. Нешта закранула — шукаеш 
пункты судотыку: а раптам мы разам, 
інтэгруючыся, зможам зрабіць больш, 
чым кожны паасобку. Прычым — у сваёй 
жа краіне. Але ж часам, бывае, шукаеш 
такіх партнёраў-сумежнікаў, навуковыя 
кантакты і недзе далёка ў замежжы. 

— Але пры ўсёй увазе грамадства да 
навукі ў гэты год усё-такі далёка не ўсе 
маладыя людзі,  якія маюць схільнасць 
да навукі і шлях у жыцці выбіраюць, 
у яе пойдуць. Раскажыце на ўласным 
прыкладзе, які ён, шлях у акадэмікі? 

— Скажу адразу: гэта ну проста так 
склалася, так зоркі сталі, што менавіта ў 
гэтым, асаблівым для беларускай навукі 
годзе, мяне абралі акадэмікам. Відаць, 
недзе наверсе — я не маю на ўвазе 
людзей… — Творца вызначыў, што так 
трэба. Дарэчы, перадвыбарная кампанія 
была даволі складанай. І звязана гэта з 
тым, што шмат годных вучоных прэтэн-
давала на гэты высокі статус. Было 13 
месцаў для акадэмікаў — а выбралі толь-
кі пяцярых. І адбор быў даволі строгім. 
Прыемна, вядома ж, што мяне выбралі, 

але ёсць і шкадаванне, што камусьці не 
пашанцавала. А сярод іх, паверце, шмат 
годных людзей. 

— Давайце пачнем тады з вашага 
дзяцінства. Як кажуць, менавіта ў 
дзяцінстве ўсё і пачынаецца.

— Я не думаю, што нехта з самага 
дзяцінства, як гаворыцца, імкнецца 
стаць акадэмікам… А вось схільнасці да 
навукі калі ў чалавеку праяўляюцца? Я 
гэтыя пытанні і сам сабе стаў задаваць, 
паколькі цяпер іншыя пра гэта ў мяне 
пытаюць. І пачаў успамінаць: у навуку 
мяне, магчыма, пацягнула, калі ў мед-
інстытуце вучыўся. А можа, яшчэ і ў 
школе на занятках фізікі і хіміі. 

— А бацькі адкуль былі, чым у 
жыцці займаліся?

— Абодва — з беларускіх сялян. 
У бацькі родавыя карані былі ў Слуц-
кім раёне Мінскай вобласці, ён з вёскі 
Жалы, у маці — у Гомельскай вобласці, 
каля Жыткавіч ёсць вёска Марохарава 
(непадалёк — Чырвонае возера). Пазна-
ёміліся яны, калі вучыліся ў Гомельскім 
педвучылішчы — абодва сталі настаў-
нікамі беларускай мовы і літаратуры. 
Бацьку яшчэ перад вайной прызвалі ў 
армію. І паколькі ён ужо меў адукацыю, 
то вучыўся на камандзіра лёгкага танка. 
Удзельнічаў у вайне з фінамі. Ён яшчэ 
служыў у 1941-м, калі пачалася вайна з 
немцамі, на Карэльскім фронце ваяваў. 
Расказваў, што ў першым жа баі яму ўда-
лося падбіць вельмі цяжкі нямецкі танк. 
І ён, радавы або сяржант, атрымаў тады 

першую сваю ўзнагароду — медаль “За 
адвагу”, якую лічыў сваёй самай каштоў-
най. У 1944-м яго накіравалі на вучобу ў 
Ваенную акадэмію. А з мамай яны ажа-
ніліся ўжо пасля вайны. Бацька заста-
ваўся ваенным, афіцэрам, хоць і хацеў на 
грамадзянку: тады не так проста было з 
арміі сысці. Яго накіроўвалі служыць у 
розныя рэгіёны вялікай краіны — СССР. 
Спачатку паехаў у Забайкалле з маці — 
туды, дзе Нерчынск, Чыта, Іркуцк. По-
тым накіравалі яго на мяжу, у маленькі 
населены пункт — станцыя Даўрыя. 
Пазней я бацькоў распытваў, дзе гэта, 
на карце глядзеў. Адтуль кіламетраў па 
пяць да Манголіі і Кітая. І так выйшла, 
што менавіта на той станцыі я і нарадзіў-
 ся, прама ў цягніку, у 1948 годзе. Сям’я 
наша затрымалася ў тых далёкіх месцах 
надоўга, я ў 1956-м у Нерчынску нават 
пайшоў там у першы клас. 

— Дык вось адкуль у беларуса та-
кое рускае прыгожае вымаўленне!

— Так, я ў Расіі доўга жыў. Вучыўся 
ў гімназіі, якую дзекабрысты пабудавалі 
— у Нерчынску. А ў Срэценску мой 
малодшы брат Мікалай нарадзіўся. 
Дарэчы, з вучобай у мяне спачатку не 
ладзілася. Там выкладалі яшчэ нашчадкі 
дзекабрыстаў, і падыход да вучобы быў 
вельмі строгі. Гэта мне добра запомні-
лася, як і сам будынак гімназіі: ён быў 
з чырвонага каменю або цэглы, трох-
павярховы, прасторны, высачэзныя 
вокны… А неўзабаве бацьку накіравалі 
служыць на Волгу, у Куйбышаў — цяпер 

Уладзімір Кульчыцкі разам з супрацоўнікамі лабараторыі нейрафізіялогіі
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гэта Самара. Там я пайшоў у другі клас 
і з тых часоў стаў выдатнікам. Школу 
скончыў паспяхова і ўсе экзамены здаў 
на пяцёркі, паступаючы ў Куйбышаўскі 
медінстытут. Пакуль вучыўся, бацьку 
дэмабілізавалі. Адразу ж сям’я мая пе-
раехала жыць у Мінск, бліжэй да радні. 
Я вучыўся на хірурга, медінстытут скон-
чыў у 1972-м, папрацаваў па размерка-
ванні тры гады ў раённай бальніцы ў 
Шар’і — гэта Кастрамскі край.  

— Вам падабалася працаваць ура-
чом? Адразу зразумелі, што гэта ваша 
справа? 

— Так, медыцына мне падабалася. І 
мне заўсёды хацелася дапамагаць людзям 
— так я быў выхаваны. Вярнуўшыся 
пасля работы ў глыбінцы ў Куйбышаў, 
папрацаваў траўматолагам у медсан-
часці нафтаперапрацоўчага завода. Да 
таго часу ажаніўся ўжо з цудоўнай дзяў-
 чынай Наталляй з Куйбышава: яна была 
неўрапатолагам. І вось, асэнсоўваючы 
тую маю медыцынскую практыку, лавіў 
сябе на думцы: як мала я ведаю, як мала 
можа зрабіць хірург, траўматолаг! Былі 
выпадкі, асабліва ў раённай бальніцы, 
калі пацыенту немагчыма было дапамаг-
чы. Я, здаралася, бываў абсалютна бяс-
сільны, асабліва пры траўмах галаўнога 
мозгу. Таму захацелася нейкім чынам у 
гэтым складаным механізме разабрац-
ца — і навучыцца ратаваць чалавека 
нават у найскладанейшых сітуацыях, 
а не апускаць рукі. Таму я вярнуўся ў 
свой медінстытут, каб заняцца наву-
кай. Пайшоў на кафедру фізіялогіі: там 
загадваў член-карэспандэнт РАМН Мі-
хаіл Васільевіч Сергіеўскі, які займаўся 
гэтымі праблемамі. Я хутка абараніў 
кандыдацкую дысертацыю, у 1981-м 
— яе тэма была прысвечана таму, як 
прадухіляць раптоўныя спыненні ды-
хання ў людзей пры розных абставінах. 
З часам я стаў, што называецца, дэта-
лізаваць гэтыя праблемы. Бо не толькі 
сістэма дыхання, але і сістэма крова-
 звароту вельмі важная. І ўжо ў Інсты-
туце эксперыментальнай медыцыны ў 
Ленінградзе гэтым займаўся. 

— Як вы там апынуліся?
— Я ездзіў на розныя навуковыя 

канферэнцыі, выступаў на іх і знаёміўся 
з тымі, хто вывучаў блізкія мне прабле-
мы. Пытаў у іх згоды пабыць побач, пап-
рацаваць у лабараторыях калег, потым 
прыязджаў туды падчас водпуску. Мне, 
як правіла, трапляліся добрыя людзі, 
ішлі насустрач. Думаю, такі спосаб аб-

мену досведам у навуковым асяроддзі і 
ў цяперашні час існуе. Усё, што бачыў, 
чаму навучыўся, потым спатрэбілася 
пры падрыхтоўцы дысертацыі. Так я 
папрацаваў у акадэмічным Інстытуце 
фізіялогіі імя А.А. Багамольца (цяпер 
так і называецца — Аўт.) у Кіеве — там 
была серыя доследаў праведзена, у Ма-
скоўскім дзяржуніверсітэце на кафедры 
фізіялогіі.

— У вас там быў статус асістэн-
та?

— Калі ездзіў падчас водпуску, то быў 
прыезджым навуковым супрацоўнікам. 
Мне афармлялі афіцыйны пропуск і 
давалі дазвол працаваць на ўстаноўцы. 

Звычайна гэта рабіў кіраўнік лабара-
торыі — прафесар або акадэмік, член-
карэспандэнт. Больш за ўсё цікавага 
было зроблена ў Санкт-Пецярбурзе, 
тагачасным Ленінградзе. Я пачынаў у 
Ваенна-медыцынскай акадэміі. Там пра-
цуе дагэтуль былы намеснік начальніка 
акадэміі — генерал, член-карэспандэнт 
РАН Уладзімір Алегавіч Самойлаў — у 
яго была кафедра медыцынскай фізікі, 
а цяпер ён загадвае кафедрай фізіялогіі. 
Уладзімір Алегавіч навучыў прынцыпо-
васці і дасканалай дэталізацыі падзей 
на любых этапах складаных эксперы-
ментаў. Тым больш, што лабараторыі 
акадэміі аснашчаны ўнікальным  абста-
ляваннем для вывучэння паталагічных 
працэсаў на жывёлах. Правяраліся 
часам дзівацкія ідэі, гіпотэзы, якія з Ула-
дзімірам Алегавічам і абмяркоўваліся, 
карэктаваліся. Была магчымасць такса-
ма атрымаць крупінкі ведаў і ў Інстыту-
це эвалюцыйнай фізіялогіі і біяхіміі імя 
Івана Міхайлавіча Сечанава — напры-
клад, біяхімічныя аспекты паталагічных 
працэсаў дэталізаваць. 

— Вобразна кажучы, вы, як праца-
вітая пчала, з розных кветак знаходзі-
лі магчымасць збіраць каштоўны мёд 
свайго навуковага досведу. Прычым 
нектар быў не толькі самарскі, але і 
піцерскі, кіеўскі, маскоўскі…

— Атрымліваецца, што так. Але 
асноўная работа, паўтаруся, ішла ў 
Піцеры. У прыватнасці, там яшчэ ёсць 
цудоўны акадэмічны Інстытут фізія-
логіі імя Івана Пятровіча Паўлава — у 
Колтышах, у прыгарадзе, гэта асноўная 
база, якая спецыяльна пабудавана была 
на прыродзе знакамітым нобелеўскім 
лаўрэатам Паўлавым, а ў горадзе на 
Набярэжнай Макарава — размясціліся 
некалькі лабараторый і адміністра-
цыйная частка. Дарэчы, першую сваю 
манаграфію я пісаў сумесна з калегамі 
адтуль. Больш за ўсё эксперыментаў 
рабіў у Інстытуце эксперыментальнай 
медыцыны Расійскай медыцынскай 
акадэміі навук — з прафесарам Сяргеем 
Аляксандравічам Паленавым і акадэмі-
кам Барысам Іванавічам Ткачэнкам. Я 
туды і паступіў у 1988-м у дактарантуру 
— а да таго ўжо пераехаў у Мінск: баць-
ка тут жыллё атрымаў.

— Было б цікава яшчэ даведацца, 
як паўплывалі на фарміраванне вашай 
асобы беларускія бабулі і дзядулі?

— Вядома ж, жыццёвы досвед ад іх я 
атрымаў найкаштоўнейшы! Мы ездзілі 

Я ездзіў на розныя 
навуковыя канферэнцыі, 
выступаў на іх  
і знаёміўся з тымі,  
хто вывучаў блізкія мне 
праблемы. Пытаў у іх 
згоды пабыць побач, 
папрацаваць у 
лабараторыях калег, 
потым прыязджаў туды 
падчас водпуску. Мне,  
як правіла, трапляліся 
добрыя людзі, ішлі 
насустрач
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Год навукі
да іх: наведвалі, прычым абавязкова да-
памагалі па гаспадарцы — у нас так заў-
сёды было прынята. Прывучаліся да па-
сільнай працы. Дарэчы, з дзяцінства мы 
да дзядулі-бабулі па маці, Ніне Іванаўне, 
пад Жыткавічы ездзілі разам з Валодзем 
Агіевічам — гэта мой стрыечны брат. 
Яго бацька Уладзімір Іванавіч пасля вай-
ны працаваў у акадэміі навук вучоным 
сакратаром аддзялення гуманітарных 
навук і, дарэчы, яго магіла на Ваенных 
могілках знаходзіцца побач з магіламі 
Паўлюка Труса, Кузьмы Чорнага, Міхася 
Клімковіча. Валодзя пайшоў па слядах 
бацькі, стаў вядомым вучоным, філос-
афам, працаваў таксама вучоным сакра-
таром аддзялення гуманітарных навук, 
а затым у Інстытуце філасофіі нашай 
Акадэміі навук. У прыватнасці, шмат 
цікавага напісаў, вывучаючы працы 
беларускага першадрукара, асветніка, 
доктара медыцыны Георгія (Францыска) 
Скарыны. У нас былі з братам і сумесныя 
кнігі. А ў 2014-м яго не стала. Дык вось, 
Валодзя быў старэйшы за мяне і паста-
янна туды ездзіў. Ён дапамагаў мне ўва-
ходзіць у той невядомы для мяне раней 
беларуска-сельскі асяродак: апекаваў, 
знаёміў з далёкімі  сваякамі, якіх я раней 
не ведаў. І вось гэтае адчуванне вялікага, 
моцнага роду, вы ведаеце, было для мяне 
пачуццём новым і вельмі прыемным. Та-
кім чынам і дзякуючы Валодзю наш ро-
давы круг для мяне пашыраўся. А сам ён 
пачаў захапляцца філасофіяй, калі яшчэ 
вучыўся ў школе. І філасофскі падыход 
да ўсяго захаваўся ў яго на ўсё жыццё. 
А да бацькоў таты, Адама Сцефанавіча, 
мы ўсёй сям’ёй (з братам, мамай і татам) 
таксама ездзілі. Мікалай вывучыўся по-
тым на юрыста, памёр маладым. 

— Вернемся ў сферу вашых наву-
ковых інтарэсаў. Наколькі мы зра-
зумелі, вам цікава ўсё, што звязана з 
работай мозгу.

— Так, я ўсё жыццё гэтым займаю-
ся. Яшчэ студэнтам, з другога курса 
наведваў гурток нейрахірургіі. Прычым 
ужо мае студэнцкія працы былі апублі-
каваныя ў салідных часопісах, адзін з іх 
— усесаюзны “Часопіс неўрапаталогіі і 
псіхіятрыі імя С.С. Корсакава”, у ім нават 
не ўсе вучоныя аналагічнага профілю 
маюць публікацыі. А калі быў на 5-м 
курсе, праходзіў першы З’езд нейрахі-
рургаў Савецкага Саюза, і мы ўдвух з ка-
легам-гурткоўцам Віталём Скупчанкам 
на з’ездзе выступалі з асноўнымі дакла-
дамі: наш прафесар Леў Мікалаевіч Нес-

цераў узяў нас. Мы там самыя маладыя 
і былі. Там, дарэчы, я ўпершыню ўбачыў 
вядомую вучоную Наталлю Пятроўну 
Бехцераву — яна была дырэктарам 
Інстытута эксперыментальнай мед-
ыцыны Акадэміі навук СССР, на базе 
якога пазней быў сфарміраваны Ін-
стытут мозгу. І яна яго ўзначаліла. Там 
якраз яна і была старшынёй Вучонага 
савета ў Інстытуце эксперыментальнай 
медыцыны, дзе я доктарскую дысерта-
цыю абараняў. А кіраўніком маім быў 
Барыс Іванавіч Ткачэнка, які стаў пасля 
яе дырэктарам ІЭМ.

— Як вы сказалі, нават невялікія 
траўмы мозгу могуць быць фаталь-
нымі: хірургі не ў стане тады дапамаг-
чы. Чаму так адбываецца?

— Адна з самых вялікіх праблем уз-
нікае, калі ў выніку траўмы спыняецца 
работа дыхальнага цэнтра. Тады, калі не 
рабіць штучнае дыханне шляхам рыт-
мічнага націскання на грудную клетку 
або лёгачную вентыляцыю з дапамогай 
устройстваў, то праз секунды, некалькі 
хвілін у мозгу адбываюцца неабарачаль-
ныя змены. Вельмі складана разабрацца 
ў самой канструкцыі нейронных сетак. 
Вось у свеце цяпер гавораць пра ства-
рэнне штучных устройстваў, якія будуць 
сапернічаць з натуральным інтэлектам. 
Але ж дагэтуль так і не ўдаецца змадэля-
ваць эфектыўнае функцыянаванне ней-
ронных сетак у міліметровым участку 
мозгу. У Еўрапейскім саюзе існуе спецы-
яльная праграма “Human brain project”, 
якая аб’ядноўвае патэнцыял лепшых 
вучоных Еўропы для стварэння такой 

мадэлі. Але пакуль вынік не дасягнуты. 
Хоць у многіх іншых пытаннях ёсць рух 
наперад. Дарэчы, авантурная праблема 
перасадкі галавы якраз і спалучана з 
такой вітальнай функцыяй арганізма, 
як падтрыманне дыхальнага рытму. Але 
фішка ў тым, што сам дыхальны цэнтр 
знаходзіцца ў прадаўгаватым мозгу, і 
гэта галаўны мозг. А ядры, праз якія пе-
радаецца імпульс-сігнал да дыяфрагмы і 
іншых дыхальных мышцаў, знаходзяцца 
ў спінным мозгу. 

— Атрымліваецца, падзяліўшы іх, 
мы тут жа фатальна парушаем рабо-
ту дыхальнага цэнтра?

— Менавіта так. Ёсць усяго дзве 
сістэмы ў арганізме, якія называюць ві-
тальнымі (ад лацінскага vita — жыццё): 
сістэма дыхання і сардэчна-сасудзістая. 
Калі іх разбурыць, то праз некалькі се-
кунд або хвілін настае смерць. Іншыя 
сістэмы арганізма, вядома, таксама важ-
ныя: эндакрынныя органы, мышцы... 
Але іх разбурэнне не вядзе да немінучай 
смерці. Ва ўрачоў тады ёсць час, каб 
кампенсаваць парушэнне, гэта значыць 
прыняць нейкія меры. А калі хутка не 
аднавіць дыханне, то пачынаюцца змя-
ненні незваротныя. 

— Мы чыталі цікавыя кнігі замеж-
ных аўтараў пра тое, што ў рабоце 
нашага мозгу многае залежыць ад пра-
вільнага харчавання. Адзін з аўтараў, 
амерыканец, дзякуючы правільнаму 
харчаванню вылечыў уласную дэмен-
цыю…

— Сапраўды так. Правільнае хар-
чаванне — адна з асноў здароўя. Толькі 

Будні ў лабараторыі
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давайце ўдакладнім яшчэ: у рабоце з 
мозгам патрэбны персаналізаваны, ін-
дывідуалізаваны падыход. Мы ўсе адзін 
ад аднаго адрозніваемся. Нават у блізнят 
ёсць адрозненні. І тое, што дапамагло 
аўтару, пра якога вы гаворыце, можа 
негатыўна адбіцца на іншым чалавеку. 
Адно несумненна: тыя рэчывы, якія 
ўтрымліваюцца ў ежы, неабходныя, 
напрыклад, для камунікацыі нейронаў 
адзін з адным, для метабалічных пра-
 цэсаў, для паступлення ў мозг разна-
стайных субстанцый... Гэтага ніхто не 
адмаўляе. А з другога боку — ёсць роз-
ныя звычаі, рытуалы, светапогляды... 
Ёсць дыеты. Ёсць у вернікаў, напрыклад, 
пост, які неабходны для ачышчэння. І 
гэта сапраўды неабходна для большасці 
людзей, каб страўнік не адцягваў увагу 
ад пакаянняў. Але — не для ўсіх. Нека-
торым, напрыклад, хворым, аслабленым 
пажадана параіцца з урачом.

— Вы не даследавалі, дарэчы, што 
з мозгам чалавека падчас посту адбы-
ваецца? 

— Я асабіста — не. Але сама ідэя 
посту, я мяркую, была выпакутавана, 
вывучана, “абкатана” ў шматгадовай ба-
рацьбе за жыццё людзьмі яшчэ задоўга 
да Бібліі. Гэта цяпер калі ў халадзільніку 
пуста — ідзеш у магазін і папаўняеш 
запасы ежы. А раней, пакуль звера 
паляўнічыя не здабылі, усе галадаюць. 
І канібалізм каранямі, думаю, таксама 
адтуль. Нядаўна глядзеў фільм пра Арк-
тыку, у ім расказвалася, што ў суровых 
умовах даследчыкі неяк сустрэлі сотні 
тры мядзведзяў і пры іх — толькі адну 
мядзведзіцу з медзведзянём. Адразу зда-
гадаліся, што медзведзяняты ўсе ў голад 
былі з’едзены. Такое рэдка ў мядзведзяў 
бывае — гэта, мабыць, вымушаная мера 
выжывання была. Можна выказаць 
здагадку, што ў першабытных людзей 
падобнае здаралася. Каб папуляцыя 
выжыла, правадыры маглі есці больш 
слабых. Гэта суровыя законы прыроды, 
эвалюцыі. 

— Нам даводзілася прымячаць: 
калі падчас посту “загрузіцца цяжкай 
ежай”, то і мозг становіцца як бы 
“цяжэйшым”. Як вы лічыце, чаму?

— Мне падаецца, ва ўсіх так бывае, 
але не ўсе на гэта ўвагу звяртаюць. А нам 
карысна, што называецца, спазнаваць 
сябе, прыслухоўвацца да рэакцый арга-
нізма, свае станы назіраць, аналізаваць, 
супастаўляць. У дадзеным выпадку 
варта сказаць яшчэ пра такую з’яву, як 

сімбіёз. У арганізме чалавека ёсць шмат 
мікробаў — не толькі ўнутры, у страўні-
кава-кішачным тракце, але і на скурных 
покрывах, на слізістых абалонках. У 
кожнага чалавека па-рознаму: ад 2-3 да 
4-5 мікробных кілаграмаў носім. У кож-
ным з нас ёсць адмысловы комплекс мі-
крафлоры, уключаючы бактэрыі, грыб-
кі, якія нам карысныя — гэта значыць, 
непатагенная мікрафлора ўжываецца з 
арганізмам чалавека. Гэта і называецца 
сімбіёз. Знаходзячыся ўнутры і на па-
верхні цела, мікробы спрыяюць акты-
вацыі імуннай сістэмы, выпрацоўваюць 
масу незаменных амінакіслот, якія самі 
клеткі жывога арганізма чалавека не 
здольныя сінтэзаваць — мы атрымліва-
ем іх з ежай альбо вось такім спосабам. 
Увесь спектр вітамінаў — таксама ад іх. 
Мінеральных рэчываў вельмі шмат і рэ-
гуляторных субстанцый таксама… Ка-
рацей, мікробы дапамагаюць арганізму 
прыстасоўвацца ў розных умовах. Дык 
вось, гэтыя мікробы прывыклі да пэў-
нага рэжыму, рытму жыцця ва ўмовах 
посту — а вы яго рэзка парушаеце. Рэ-
акцыя можа быць рознай. Што яны пры 
гэтым вам у кроў могуць выдзяляць — 
гэта ж таксама трэба ўлічваць. Дарэчы, 
і пры запорах мікраарганізмы з ніжніх 
аддзелаў кішэчніка выдзяляюць у кроў 
таксіны — ідзе атручванне арганізма. 

— Таму і галава кепска цяміць... 
— Так і ёсць. Відаць, вы і самі гэта 

заўважалі. Часам, калі існуюць такія 
праблемы, урачы рэкамендуюць нават 
ачысціць кішэчнік з дапамогай клізм. І 
падчас посту, калі парушаецца прывы-
чны лад харчавання, гэта трэба мець 
на ўвазе.

— Выходзіць, залішняя стэрыль-
насць і ахайнасць, рафінаваная ежа 
— гэта не заўсёды добра для здароўя? 
Мы, атрымліваецца, фанатычна 
клапоцячыся пра чысціню, пазбаўляем 
раздражняльнікаў сваю імунную сістэ-
му, і яна ад гэтага пачне ленавацца? 

— Асцярожна адкажу — на выпадак, 
калі нехта захоча з гэтым паэксперымен-
таваць. Сапраўды, які сэнс мыць рукі 
кожны раз перад ежай, калі мы працуем 
дома — з кнігай, камп’ютарам, напры-
клад? Мы тым самым можам парушаць 
наш прывычны сімбіёз з “добрымі” 
мікраарганізмамі. Але трэба выяўляць 
пільнасць, каб патагенная мікрафлора 
да нас не пранікла. Скажам, ці мала хто 
ездзіць у гарадскім аўтобусе. А раптам за 
гэты поручань трымаўся хворы з адкры-
тай формай сухотаў? 

— У вас ёсць нейкія практыкаванні 
для свайго мозгу?

— Гэта не зусім практыкаванне… 
Працяглы ўжо час раніцай іду ў ванную 
і хвілін на пяць станаўлюся пад ледзяны 
душ. Некаторыя, ведаю, выліваюць на 
сябе проста вядро халоднай вады. Але 
мне падабаецца душ. Калі іголачкі ха-
лоднай вады пачынаюць раздражняць 
розныя рэцэптары скуры, то мяне гэта 
танізуе. І сон праходзіць. Працаздоль-
насць павышаецца. Потым у мяне 
невялікая зарадка, хвілін на 10-15: каб 
мышцы размяць. І невялікае ёгаўскае 
практыкаванне, з Усходу ўзята, дыхаль-
нае. Затым кароткая малітва. Вось і ўсё. 
Астатняе — гэта проста трэба ўмець 
засяродзіцца, калі трэба, або, наадварот, 
расслабіцца.

Гутарылі Іван і Валянціна Ждановічы

Шлях да вяршыні — шлях да сябе. Уладзімір Кульчыцкі — вялікі прыхільнік горнага турызму
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вакол свету  
на сонечных 
батарэях
Вядомы падарожнік Фёдар Конюхаў 
вучыцца ў Беларусі на пілота

мары здзяйсняюцца

 Р
асійскі падарожнік 
Фёдар Конюхаў даўно 
і  безнадзейна ўлю-
бёны ў мора: за яго  
плячыма шэсць круга-
светных падарожжаў 
на яхце. Але ўсё-такі 
галоўны дэвіз аматара 

прыгодаў — ніколі не спыняцца на 
дасягнутым, таму ён нястомна асвой-
вае новыя месцы і спосабы перамяш-
чэння. Цяпер прыйшоў час неба, пра 
якое Конюхаў марыць не адно дзеся-
 цігоддзе. Першыя крокі да ажыццяў-
 лення мары зроблены ў 2016 годзе: 
экстрэмал здзейсніў кругасветку на 
паветраным шары. У гэты раз Фёдар 
вырашыў абляцець зямны шар на со-
нечным планёры. Як расказаў сын па-
дарожніка, кіраўнік экспедыцыйнага 
штаба Оскар Конюхаў, падобны палёт 
ажыццяўляўся ў гісторыі чалавецтва 
толькі адзін раз — швейцарскім паве-
траплавальнікам Бертранам Пікарам 
у мінулым годзе. Каб замкнуць круг 
у Паўночным паўшар’і, яго камандзе 
спатрэбілася 558 гадзін, або 23 дні, і 17 
прыпынкаў. Натхніўшыся прыкладам 
Пікара, Фёдар з камандай вырашыў 
таксама ляцець вакол свету на сама-
 лёце на сонечных батарэях, але ўжо 
без прыпынкаў. Падарожжа плануец-
ца ў Паўднёвым паўшар’і па маршруце 

ад Аўстрыі да Аўстраліі ў лістападзе-
снежні 2020 года. Па разліках, зойме 
яно 5-6 дзён. 

Да палёту на паветраным шары 
Фёдар рыхтаваўся некалькі гадоў, пра-
ходзіў курсы ў Расіі. Аднак гэтай па-
дрыхтоўкі мала, каб сесці за штурвал 
лёгкаматорнага самалёта: падарожнік 
павінен не толькі прайсці курсы, ат-
рымаць пасведчанне, але і набраць 
патрэбную колькасць палётных гадзін. 
Усё гэта зойме каля трох гадоў. Пакуль 
жа Фёдар Конюхаў павінен асвоіць 
лётную справу на шасцімесячных кур-
сах. За гэтым падарожнік адправіўся 
ў Мінск, у прыгарадзе якога знахо-
дзіцца авіяцыйна-навучальны цэнтр. 
Выбіраючы школу, Конюхаў разглядаў 
варыянты ў Іспаніі ды іншых краінах 
Еўрасаюза, Прыбалтыцы. Але перама-
гла Беларусь. 

— З 12 верасня знаходжуся ў гас-
цінным горадзе Мінску. Для мяне гэта 
стартавы момант у рэалізацыі даўняй 
мары — здзейсніць першы ў гісторыі 
беспасадачны пералёт вакол Зямлі 
з выкарыстаннем энергіі сонечнага 
святла. 

Усе рэкамендавалі нам Беларусь, 
рэпутацыя ў вас добрая. Для мяне гэта 
вельмі блізкая краіна, таму што тут 
прайшло маё юнацтва: у Бабруйску я 
вучыўся ў мастацкім вучылішчы. Ця-

пер вось вучуся на пілота. Тут добрыя 
спецыялісты і курсы, таму я ўпэўнены 
ў выніку. 

Праграма навучання для будучага 
пілота вялікая і разбіта на некалькі 
этапаў: спачатку тэарэтычная, затым 
практыкаванні на трэнажоры-імітата-
ры, які мадэлюе розныя ўмовы палёту, 
наземная і лётная падрыхтоўка. 

— У 65 гадоў сяджу за адной пар-
тай з маладымі хлопцамі, якія вы-
рашылі звязаць сваё жыццё з небам 
і авіяцыяй, — дзеліцца падарожнік 
сваімі ўражаннямі ў асабістым блогу. 
— Мне прыемна быць у кампаніі такіх 
рамантыкаў. Нас аб’ядноўвае той факт, 
што ў кожнага свая мара і яна звязана 
з небам. Пасля завяршэння курса на-
вучання і здачы экзаменаў разлічваю 
атрымаць пасведчанне пілота-аматара 
дзяржаўнага ўзору. 

За тры гады плануецца пабудаваць 
і сам сродак перамяшчэння — уні-
кальны самалёт, на які будуць уста-
ляваныя сонечныя модулі расійскай 
вытворчасці, спецыяльная сістэма за-
хоўвання энергіі ды іншае высокатэх-
налагічнае абсталяванне. Падарожнік 
падзяліўся, што паралельна плануе 
праплысці вакол свету на вёсельнай 
лодцы і падняцца на паветраным 
шары ў стратасферу.

Алена Прокіна
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добрая традыцыя

гасцей сустрэнуць 
гасцінна 

кампанія, якая ўваходзіць у ЕВС. Ужо 
пачалі распрацоўваць слоган і лагатып 
“Еўрабачання-2018”.

 — У нас ёсць усе тэхнічныя магчы-
масці, каб правесці мерапрыемства на 
самым высокім узроўні, — запэўніла 
кіраўнік прэс-службы Белтэлерадыё-
кампаніі Святлана Смалонская-Кра-
скоўская. — Будзем прыцягваць твор-
чую моладзь, лепшых прафесіяналаў, 
валанцёраў, дызайнераў, аператараў. 
Арганізуем насычаную праграму па-
за конкурсам, пазнаёмім гасцей са сла-
вутасцямі і нашай культурай. 

Бе-
ларусь — а дна 

з нямногіх краін, якая 
не прапускала ніводнага дзі-
 цячага “Еўрабачання” з сама-
га першага ў 2003 годзе. І пера-
можцамі беларусы станавіліся 
двойчы — у 2005 і 2007 гадах. 

Беларусь ужо прымала форум у 
2010 годзе — тады “Еўрабачан-

не” ў Мінску прызналі лепшым 
за ўсю гісторыю. Удалося правесці 

надзвычай яркае шоу, насычаны раз-
настайнымі падзеямі Еўратыдзень, 
арганізаваць маштабную тэлетранс-
ляцыю не толькі ў 14 краінах-удзель-
ніцах з Еўропы, але нават у Аўстраліі і 
Новай Зеландыі. 

Юлія канавалава 

У 
жо не ў першы раз 
краіну-гаспадыню 
вызначае арганіза-
тар — Еўрапейскі 
вяшча льны с а юз. 
Некалькі гадоў назад 
была такая прак-
тыка, аднак потым 

адмовіліся ад гэтай схемы. Пайшлі па 
правераным шляху — хто выйграў, 
той і сустракае хлебам-соллю тысячы 
гасцей у наступным годзе. 

Тактыку вырашылі змяніць, каб 
даць краіне магчымасць лепш падрых-
тавацца. Месца правядзення, бюджэт, 
падбор журы, арганізацыя празрыстай 
працэдуры галасавання і яшчэ мноства 
нюансаў — за адзін год цяжка правесці 
падзею сусветнага маштабу без сучка і 
задзірынкі. 

—  У с е 
члены ЕВС 
атрымалі 
м а г -

чымасць па-
д а ц ь  з а я ў к у  н а 

правядзенне дзіцячага “Еўраба-
чання-2018”. Лепшай была заяўка 
з Беларусі. Мы абсалютна ўпэўне-
ныя ў тым, што краіна з энтузіязмам 
распачне падрыхтоўку, — расказаў 
выканаўчы дырэктар конкурсу Ён 
Ола Санд. 

Адзіны момант, які крыху засмуціў 
некаторых канкурсантаў: цяпер кон-
курс пазбаўлены галоўнай інтрыгі. 

— Адметнасцю праекта заўсёды 
быў спаборніцкі аспект. І дарослага, і 
дзіцячага “Еўрабачання”. Барацьба за 
першае месца прадугледжвае і імкнен-
не прывезці конкурс у сваю краіну, — 
наракае 15-гадовы музыкант з Мінска 
Святаслаў Бабарык. 

Арганізатар і каардынатар усіх 
мерапрыемстваў дзіцячага “Еўра-
бачання-2018” — Бел-
т эл е р а д ы ё -

Дзіцячы фестываль “Еўрабачанне-2018” зноў прыме Мінск 

2018
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шчасце ў квадраце
Гісторый, калі сёстры-блізняты выходзяць замуж у адзін дзень, нямала. Але каб за братоў-блізнят? 
Гэта вялікая рэдкасць. У ЗАГСе Ленінскага раёна Мінска, напрыклад, і не прыгадаюць другога такога 
шлюбу, акрамя таго, што здарыўся не так даўно, калі Каця і Лена Наскавец сказалі “так” сваім 
выбраннікам Сашу і Лёшу Усціновічам. Цяпер у іх адно прозвішча на чацвярых. Падрабязнасці 
знаёмства маладажоны расказваюць за кубкам чаю ў сямейным коле.

— Нас з Лёшам адно аднаму прад-
ставіў агульны знаёмы, — Лена добра 
памятае той халодны студзеньскі 
дзень. Што гаварыла, у чым была ап-
ранута і, вядома, якое ўражанне зрабіў 
на яе будучы муж. Прызнаецца, адразу 
спадабаўся. Падалося, што ў іх шмат 
агульнага.

А Лёша ўпэўнены: гэта было кахан-
не з першага погляду. Калі ж бацька 
дзяўчат даведаўся, што ў гэтага хлопца 
ёсць брат-блізня, сказаў дочкам: “Вы 
папалі”. Так і выйшла. Каця з Сашам 
пачалі сустракацца ўжо праз пару 
месяцаў. А ў хуткім часе абедзве пары 
адправіліся ў ЗАГС падаваць заявы. 

Успамінаюць: калі галоўны спецыяліст 
Вольга Козак убачыла іх учатырох — 
замерла ад здзіўлення. Браты, бывае, 
хочуць ажаніцца ў адзін дзень, сёстры 
— выйсці замуж, але каб блізняты ў 
квадраце... Увогуле, прапанавала ма-
ладым арганізаваць адначасовую рэгі-
страцыю па індывідуальным сцэнарыі. 

Лена: “Калі бацька 
даведаўся, што ў майго 
хлопца ёсць брат-блізня, 
адразу сказаў нам з сястрой: 
“Вы папалі”.

Лёша: “Як пазнаёмілі з бацькамі? Патэлефанавалі, 
сказалі, што прыедзем не адны. Маці, вядома, з нагоды 
першай сустрэчы перажывала: маўляў, сталічныя 
дзяўчаты — капрызныя. Але Лена і Каця ёй вельмі 
спадабаліся”.
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Так і гасцям больш зручна — не трэба 
двойчы прысутнічаць на цырымоніі.

Каця з усіх — самая гаваркая:
— Ці марылі мы з сястрой выйсці 

замуж у адзін дзень? Нават не задум-
валіся пра гэта... А калі з хлопцамі 
сталі сустракацца, так само сабою 
атрымалася. Яны нам і прапановы 
разам зрабілі. І мы адказалі прак-
тычна ва ўнісон. Можа, супадзенне, 
а можа, лёс...

— Самі адно аднаго не блытаеце?
Каця глядзіць на мужа і смяецца. 

Маўляў, была справа... У дзень вя-
селля, калі жаніхі прыехалі забіраць 
нявест з бацькоўскага дома, фатограф 
ім выпрабаванне наладзіў. Прапанаваў 
дзяўчатам стаць спінай да ўвахода: 
маўляў, няхай выбіраюць. Прычоскі 
аднолькавыя. Вясельныя сукенкі жа-
ніхі дагэтуль не бачылі... Вось Саша 
ледзь і не пераблытаў, накіраваўся ў бок 
Лены, але своечасова выправіўся...

 А далей хлопцы ўжо ўвесь дзень 
ад выбранніц не адыходзілі. Нехта з 
гасцей нават адзначыў: звычайна на 
вяселлі адна нявеста і тую крадуць. 
А тут дзве было і ні адну выкрасці не 
ўдалося.

Дзяўчаты прызнаюцца: выходзячы 
замуж, хваляваліся толькі пра тое, 
што цяпер у кожнай будзе свая сям’я. 
З дзяцінства ж былі неразлучныя. 
Успамінаюць, як Лена аднойчы нават 
канцэрт учыніла бацькам, калі Каця 
на ноч засталася ў бабулі, а яе дома ха-
целі пакласці спаць. Давялося адвозіць 
да сястры ў гадзіну ночы... Ды і потым 
неяк усё ў іх разам атрымлівалася. 
Скончылі Мінскі каледж прадпры-
мальніцтва. Уладкаваліся ў магазін 
прадаўцамі. Пазнаёміліся з братамі-
блізнятамі... Каця разважае:

— Вядома, бацькі гавораць, што 
рана ці позна нам усё роўна давядзецца 
раз’ехацца. А я думаю, неабавязкова. 
Цяпер здымаем кватэру на чацвярых, 
а потым, хто ведае, можа, купім дзве 

на адным паверху. Інакш нават не 
ўяўляю... Улетку мы з Сашам ездзілі 
ў Грузію адпачываць на 10 дзён. Было 
такое пачуццё, што частка мяне тут 
застаецца.

Лёша і Саша згодныя: разам веся-
лей. Хоць яны і менш прывязаны адзін 
да аднаго, планавалі нават паступаць 
на розныя спецыяльнасці ў розныя 
гарады — а выйшла інакш. Самі з агра-
гарадка Палачаны ў Маладзечанскім 
раёне. Але, не згаворваючыся, падалі 

дакументы ў Бярэзінскі аграрна-тэх-
нічны прафесійны ліцэй. І цяпер пра-
цуюць на адным аб’екце зваршчыкамі. 
Цікаўлюся: як дзве маладыя сям’і лю-
бяць праводзіць вольны час?

— На кухні. Кашаварым... Кожны 
раз нешта новае. Сырнікі, напрыклад, 
сёння гатавалі. А што? Адзін лепіць, 
другі паварочвае, трэці спрабуе. А ча-
цвёрты? Кантралюе, — смяецца Лёша.

А дзяўчаты выхваляюцца: маўляў, 
іх мужчыны гатуюць лепш, чым у ін-
шых рэстаранах.

На пытанне, што лічаць для сябе 
самым галоўным у жыцці, адказваюць 
рознымі словамі, але сэнс укладваюць 
адзін: сям’я. Так, і дзетак плануюць, 
каб у кожнай пары не менш за трое 
было. Маўляў, адно дзіця часта расце 
эгаістам. У сясцёр-блізнятак, дарэчы, 
таксама трэцяя сястрычка ёсць. Ста-
рэйшая. Калі даведалася пра двайное 
вяселле, узрадавалася: цяпер будуць 
яшчэ і два браты! А ў Сашы з Лёшам 
малодшая сястрычка — яна была 
сведкай...

— Дарэчы, падчас вяселля сярод 
гасцей конкурс цікавы праводзіўся. 
На лепшую паслугу, якую нашы ся-
бры, родныя гатовыя аказваць нам на 
працягу года. Прапановы былі розныя. 
Напрыклад, гатаваць па вядру аліўе 
або лазню паліць. Але пераможцай мы 
выбралі цёцю Лену — яна прапанавала 
цэлы год шыць распашонкі. Прыйдзе 
час — нагадаем...

Надзея Дэкола

Саша: “У вясельнае падарожжа 
плануем адправіцца ў Мілан.  
Лена і Каця даўно марылі 
пабываць у гэтым горадзе.  
А мы з імі хоць на край свету”.

Каця Усціновіч: 

“Што для мяне 
шчасце? Яно яшчэ 
не нарадзілася.  
А дакладней, 
хачу, каб у нашай 
з Сашам сям’і 
бегала як мінімум 
тры маленькія 
шчасці. Тады яна 
будзе сапраўды 
шчаслівая”
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горад з 900-гадовай  
гісторыяй 
 Слуцку імя дала рака Случ. Гэта цяпер яна абмялела  
і “ўціснулася”, а раней па ёй курсіравалі купецкія ладдзі  
з тканінай ды футрам з далёкіх краін

прывабныя маршруты

убачыць горад 
з “аповесці 
мінулых гадоў” 

У “Аповесці мінулых гадоў” Слуцк 
згаданы як горад Тураўскага княства. 
Археолагі даказалі, што тады гэта 
было драўлянае паселішча, акружанае 
частаколам і глыбокім ровам. Але ў 
XVII-XVIII стагоддзях там панава-
ла еўрапейскае жыццё. Яго ў горад 
удыхнулі вядомыя магнаты Радзівілы. 
Акрамя фабрык і мануфактур, яны ўз-
вялі будынкі, якія і цяпер вызначаюць 
аблічча горада. 

Строгі сілуэт, адсутнасць празмер-
насцяў, прастата формаў — гэта слуцкая 
гімназія, заснаваная Янушам Радзівілам 
у 1617 годзе. У ёй дагэтуль ідуць урокі! 
Яна лічыцца самай старой школай у 
краіне. 

Гуляючы па Слуцку, варта затрымац-
ца ля Дома дваранскага сходу. Уявіце сабе, 
што амаль два стагоддзі, да 1917 года, 
там збіралася мясцовая знаць: заключалі 
важныя пагадненні, танцавалі на балях 
і г. д. Сёння там краязнаўчы музей, які 
абавязкова трэба ўключаць у сваё туры-
стычнае меню: як інакш даведаешся пра 
гісторыю горада і яго таямніцы? 

выткаць  
слуцкі пояс 

У 1757 годзе для князя Радзівіла са 
Стамбула кантрабандай вывезлі дзіва 
— ткацкі станок. Так у Слуцку пачала-
ся вытворчасць шаўковых паясоў. Пу-
скалі да апошняга цуду тэхнікі толькі 
мужчын. Было павер’е: калі жаночая 
рука дакранецца да каштоўных шаў-
ковых нітак, яны пацьмянеюць. 

Айчынныя ткачы да модных тады 
ўсходніх арнаментаў сталі дадаваць 
свае родныя. Атрымалася так здорава, 
што слуцкія паясы праславіліся на 
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ўвесь свет. Раскошныя, шаўковыя, з за-
латымі ды срэбнымі ніткамі — у сярэд-
нім ішло каля ста грамаў каштоўных 
металаў. Былі нават чатырохбаковыя: 
на свята іх павязвалі паверх адзення 
залатой і чырвонай часткай. 

Слуцкія майстры “мецілі” паясы 
брэндам SLUCK або SLUCIAE. Але іх 
усё роўна падраблялі — у Францыі ды 
ў Аўстрыі. 

даведацца  
пра беларускую 
Жанну д’арк

Жыццё княгіні Анастасіі Слуцкай 
падобнае да легенды. Нарадзілася на 
Мсціслаўшчыне, у васямнаццаць гадоў 
яе выдалі замуж за мясцовага князя 
Сямёна. Сямейнае шчасце доўжылася 
нядоўга. У 1505 годзе на княства сталі 
здзяйсняць набегі татары. Не меншым 
злом, чым вайна і спусташэнні, былі 
сярэднявечныя эпідэміі. Князь смела 
абараняў свае землі, але аказаўся ня-
моглы перад хваробай. 

Калі горад быў практычна захо-
плены ворагамі, гараджане схаваліся 
ў замку і прыгатаваліся да горшага. 
Падавалася, толькі цуд можа іх вы-
ратаваць. Ім стала… Анастасія. Яна 
надзела даспехі памерлага мужа, узяла 
яго меч і павяла гараджан на справяд-
лівы бой. Ворагі адышлі ні з чым. 

Пра жыццё і лёс княгіні, якую на-
зываюць беларускай Жаннай д’Арк, 

у 2003 годзе на “Беларусьфільме” 
знялі гістарычную драму “Анастасія 
Слуцкая”. У цэнтры горада ўсталявалі 
помнік. Цяпер гэта любімае месца для 
вясельных здымак. 

памаліцца святой сафіі
Сафія Слуцкая — праваслаўная 

святая, заступніца праваслаўя. Нят-
ленныя мошчы святой  у мінскім Свя-
та-Духавым кафедральным саборы. 

У Рэчы Паспалітай з 1596 года была 
аб’яўлена царкоўная унія з Рымам аб 
прыняцці каталіцкага веравучэння. 
Сафія пераканала свайго мужа вы-
клапатаць у караля Польшчы грамату, 
якая забараняла прымушаць 
яе падданых да змены 
веры. Слуцк застаўся 
адзіным горадам Вялі-
кага Княства Літоўскага, 
дзе панавала праваслаўе. 

С афія  пабудав а ла 
Пакроўскі храм. Сваімі 
рукамі вышывала най-
цяжэйшыя залататка-
ныя святарскія рызы. 
Пражыла ўсяго 26 
гадоў, памер-
л а  п а д ч а с 

родаў. Пахавалі яе ў манастыры пры 
храме. 

Пасля смерці Сафіі ля яе ўсыпальні 
сталі адбывацца цуды. Лічыцца, што 
выратаваць горад ад халеры ў 1847 
годзе дапамог хросны ход з яе нятлен-
нымі мошчамі. Святую ўшаноўваюць 
у народзе як апякунку жанчын, якія 
рыхтуюцца стаць маці. 

паслухаць салаўіныя 
трэлі

Арніталогія — 
адно з самых модных 
у Еўропе захаплен-
няў. Спецыялісты і 
аматары едуць за 
тысячы кіламе-
траў, каб назіраць 
за птушкамі, іх 
міграцыяй. У 
н а в а к о л л я х 
Слуцка гняз-

дзяцца са-
мыя галасі-
стыя салаўі! 
Не верыце? 

Прыязджайце сюды ў маі 
— трэлі з кожнага куста бэзу. 
Птушачку-невялічку зрабілі 

сімвалам горада і адкрылі 
Музей салаўя. Там жа можна 

паслухаць спеў ва няўрочны час 
— трэлі гучаць у запісы. 

Крысціна Хілько 

– Слуцк — адзін з найстарэйшых гарадоў 
Беларусі, культурны цэнтр, які прыцягвае не 
толькі сваёй знешняй прыгажосцю, але і 
прыветлівасцю, адкрытасцю людзей, — 
старшыня Слуцкага раённага выканаўчага 
камітэта Андрэй Янчэўскі. Горад слаўны сваёй 
гісторыяй: найстарэйшая школа, вытанчана 
вытканыя паясы, подзвіг князёўны Анастасіі, 
святая Сафія. Кожны, хто хоць аднойчы 
пабываў у Слуцку, абавязкова захавае ў сваім 
сэрцы часцінку дабрыні і душэўнага цяпла 
случчан

Памятны знак 
“Адраджэнне 

слуцкага пояса”

Б
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У 
1973 годзе Васіль 
Ткачоў пасля за-
канчэння факуль-
тэта журналістыкі  
Львоўскага вышэй-
шага ваенна-палі-
тычнага вучылішча 
С а в ецка й Армі і 

і Ваенна-Марскога Флоту трапіў на 
службу ў сталіцу самай паўднёвай і 
самай гарачай рэспублікі — Ашхабад. 
У рэдакцыю шматтыражнай салдац-
кай газеты “За Родину”. Галоўным 
рэдактарам тады быў вядомы ў Аш-
хабадзе журналіст Юрый Паваляеў. 
Так і служыў Васіль Ткачоў ваенным 
карэспандэнтам да 1978 года. А пасля 
звальнення з арміі працаваў старшым 
рэдактарам газетна-журнальнай рэ-
кламы камбіната “Туркменгандаль-

рэклама”. У 1980 годзе вярнуўся на 
радзіму, у Беларусь. Працаваў карэс-
пандэнтам у шматтыражцы “Сельма-
шевец” і ў абласной газеце “Гомельская 
праўда”. У 1989 годзе Васіля Юр’евіча 
прынялі ў Саюз пісьменнікаў СССР і 
адразу ж абралі старшынёй абласной 
пісьменніцкай арганізацыі, якую ён 
узначальваў 15 гадоў.

Яшчэ да прыезду ў Ашхабад 
журналіст актыўна займаўся літара-
турнай работай. Пачынаючы з 1965 
года, друкаваўся ў беларускай газеце 
“Літаратура і мастацтва”. У 1967 і 1970 
гг. вершы Васіля Ткачова друкаваліся 
ў калектыўных зборніках “Напісалі 
кнігу самі” і “Крыніца”. Калі Васіль 
пасля тэрміновай службы паступіў у 
ваеннае вучылішча, ён па-ранейшаму 
пісаў літаратурныя творы і на белару-

вытокі —  
у ашхабадзе

Празаіка, паэта, 
драматурга, публіцыста, 
дзіцячага пісьменніка Васіля 
Ткачова (нарадзіўся ў вёсцы 
Гута Рагачоўскага раёна,  
на Гомельшчыне, 1 студзеня 
1948 года) добра ведаюць  
у Беларусі. З 1980 года ён жыве  
ў Гомелі. Аўтар многіх кніг,  
у тым ліку рамана “Дом 
камуны”, а за кнігу прозы 
“Снукер” у 2011 годзе ўдастоены 
Прэміі Федэрацыі прафсаюзаў 
Беларусі ў галіне літаратуры. 
Паводле п’ес Васіля Ткачова 
пастаўлены дзясяткі спектакляў 
у тэатрах Беларусі, Расіі і 
Казахстана.  У лёсе беларускага 
літаратара быў і туркменскі 
адрэзак жыцця. Дарэчы, не такі 
і маленькі па сваёй працягласці.
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скай мове. Апавяданні і вершы дасы-
лаў у часопісы “Бярозка” і “Вясёлка”, 
газету “Літаратура і мастацтва”. У 1973 
годзе апавяданні маладога празаіка 
былі апублікаваны ў газетах “Во славу 
Родины” (газета Беларускай ваеннай 
акругі, цяпер выходзіць у Мінску пад 
назвай “Белорусская военная газета”) 
і “Чырвоная змена”.

... 1973 год. Малады журналіст 
прыязджае ў Ашхабад. Піша для сваёй 
шматтыражкі “За Родину”, акруговай 
газеты “Фрунзевец” (яе рэдакцыя зна-
ходзілася ў Ташкенце. Дарэчы, у гады 
Вялікай Айчыннай вайны актыўным 
аўтарам “Фрунзевца” быў народны 
паэт Беларусі Якуб Колас, які жыў у 
сталіцы Узбекістана ў эвакуацыі). Праз 
многія гады Васіль Юр’евіч апублікуе 
і такі лірычны запіс пра першыя свае 
ашхабадскія ўражанні: “У 1974 годзе 
да мяне ў Ашхабад прыехала пагас-
ціць маці. Працавала яна настаўніцай, 
выкладала ў Ісканскай васьмігодцы 
Быхаўскага раёна беларускую мову і 
літаратуру і яшчэ геаметрыю. Турк-
меністан якраз быў у трауры — памёр 
народны пісьменнік, гонар нацыі Бер-
ды Кербабаеў. Маці, вядома ж, таксама 
чула пра яго, ведала яго творы.

Мы купілі прыгожы букет кветак, 
пайшлі на пахаванне. І яна там, калі 
праходзілі ля труны, праслязілася і 
неяк па-дзіцячы наіўна паглядзела на 
мяне: маўляў, такі вялікі чалавек быў і 
не стала... пры славе... толькі б жыць... 
Вось так, сынок...

Пазней у доме, дзе жыў Берды Кер-
бабаеў, зробяць музей. Я вадзіў туды 
некалькі разоў двух сваіх сыноў...”

Васіль Ткачоў пазнаёміўся са мно-
гімі туркменскімі пісьменнікамі. Па-
сябраваў з Азатам Рахманавым. Часта 
сустракаўся з выдатным паэтам Юры-
ем Рабініным.

... — Якімі творчымі планамі жыў? 
— перапытвае мяне, рыхтуючыся да 
адказу Васіль Юр’евіч. — Многае дало 
знаёмства з калегамі па літаратурным, 
журналісцкім цэху. У памяці — су-
стрэчы з пісьменнікам-франтавіком 
Ашырам Назаравым...

— Ведаю, што ён ваяваў у Беларусі, 
— удакладняю я.

— І мне Ашыр-ага расказваў пра 
баі пад Віцебскам. Выдатны быў чала-
век. Я нават хацеў нешта з яго твораў 
перакласці на беларускую мову. Зра-
зумела, па падрадкоўніках. Але неяк 
не склалася. Планы так і засталіся 

планамі... Добра памятаю выдатнага 
паэта і празаіка Бердыназара Худай-
назарава. Часта сустракаўся з рускімі 
літаратарамі, якія жылі, працавалі ў 
Ашхабадзе: Мікалаем Залатаровым, 
Уладзімірам Пу, Ікарам Пасеўевым, 
Эдуардам Склярам... Калі апошні раз 
прыязджаў у Ашхабад — у 1991 годзе 
— ля кас “Аэрафлота” (гэта на прас-
пекце Свабоды, дзе тады размяшчаўся 
гатэль “Ашхабад”), сустрэўся з празаі-
кам, публіцыстам Васілём Шаталавым. 
На дзіва сімпатычны, добры чалавек. 
Нагаварыліся ўдосталь, многіх успом-
нілі.

У 1970-1980-я гады ў Туркмені-
стан прыязджалі многія беларускія 
пісьменнікі. Алег Лойка, Максім Танк, 

Любоў Філімонава, Павел Марціновіч, 
Віктар Шымук, Янка Сіпакоў, Рыгор 
Барадулін, Браніслаў Спрынчан, Ге-
надзь Пашкоў... У Пашкова пра Турк-
меністан выдатныя вершы засталіся 

— Гэта верш “Каракумскі канал”. 
Ведаю яго па кнізе Генадзя Пашкова 
“Гравюры дарог”. А вось тады, у 1970-я, 
у Ашхабадзе сустрэўся толькі з Рыго-
рам Барадуліным...

І, як высвятляецца, адбылося 
гэта выпадкова. Рыгора Іванавіча 
Васіль Ткачоў ведаў яшчэ па Мінску. 
Сустракаўся Васіль Юр’евіч з паэтам 
на кватэры ў свайго земляка Міколы 
Чарняўскага, дзіцячага паэта. У Аш-
хабад Рыгор Барадулін прыехаў разам 
з беларускімі кіношнікамі здымаць 
дакументальны фільм пра Туркмені-
стан. “Я часта бываў у рускім тэатры 
імя А.С. Пушкіна, добра быў знаёмы 
з галоўным рэжысёрам беларусам Ге-
оргіем Нестарам, — расказвае Васіль 
Ткачоў. — Сябраваў з акцёрамі Юрыем 
Марозавым, Уладзімірам Бяршанскім, 
з бацькам і братамі Краснапольскімі, 
Уладзімірам Каламаком… Прыходжу 

аднойчы ў тэатр, а там — творчы вечар 
пісьменнікаў. У фае мяне ўбачыў Ры-
гор Іванавіч. Абняў пры ўсіх, шчыра 
ўзрадаваўся сустрэчы...”

Калі В. Ткачоў жыў у Ашхабадзе, у 
Мінску ў 1975 годзе выйшла яго пер-
шая кніга апавяданняў, адрасаваная 
дзецям, — “Хітры Данік”. 15 асобнікаў 
першай кнігі 27-гадовага аўтара дас-
лаў у Ашхабад свайму сябру і земляку 
Мікола Чарняўскі. 14 з іх засталіся 
ў сталіцы Туркменістана — у новых 
сяброў Васіля. Асабліва плённым для 
маладога пісьменніка быў 1976 год.

— Тады ў Мінску мае беларускія 
апавяданні апублікавалі “Бярозка”, 
“Вясёлка”, — успамінае Васіль Юр’евіч. 
— Падборкі кароткіх апавяданняў 

убачылі свет на старонках “Гомель-
скай праўды”, мінскай “Настаўніцкай 
газеты”...

У ашхаба дскі  перыяд Васіль 
Юр’евіч працаваў і над апавяданнямі, 
якія затым увайшлі ў кнігу “Дзень у 
горадзе” (Мінск, 1985 год). Вось назвы 
апавяданняў, створаных у Ашхабадзе: 
“Казан”, “Шапка”, “Гармонік”, “Двойка”, 
“Торба”, “Сын прыехаў”... У некаторых 
творах — туркменскія матывы. Так зда-
рылася, што і мяне лёс пасля Львоўска-
га палітычнага вучылішча ў 1985 годзе 
закінуў у Ашхабад. Служыў у той жа 
рэдакцыі, што і Ткачоў, — у рэдакцыі 
шматтыражкі “За Родину”. Пасябраваў 
з братам Васіля — Міхаілам (ён жыў у 
кватэры старэйшага брата — па вуліцы 
Атабаева, 19). А таксама — з радыё-
журналістам Уладзімірам Грачовым 
— ён таксама добра ведаў Ткачова-ста-
рэйшага. Сам Васіль Юр’евіч жыў ужо 
ў Гомелі, у Беларусі. І брат пісьменніка, 
і радыёжурналіст шмат расказвалі пра 
Васіля, расказвалі пра тое, як ён пра-
цаваў над беларускімі тэкстамі, як на 
рабоце і дома абкладваўся слоўнікамі, 

Нішто ў жыцці не праходзіць бясследна. 
Так і ў лёсе беларускага пісьменніка Васіля 
Ткачова Ашхабад пакінуў свой бачны след. 
Тут, у Туркменістане, ён напісаў многія 
свае творы. І першую п’есу на беларускай 
мове — “Інкогніта” — таксама напісаў  
у Ашхабадзе
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як старанна ўспамінаў і запісваў у 
нататніку асобныя беларускія словы, 
выслоўі, прыказкі. Пра тое, як уважлі-
ва чытаў беларускую перыёдыку, якую 
выпісваў з Мінска. І недзе ў канцы 1970-
х адбылася такая гісторыя... 
Успамінае Васіль Ткачоў:  
 “... Пяць гадоў на адрас маёй 
ашхабадскай кватэры па ву-
ліцы Атабаева, 19 прыходзілі 
лісты і паштоўкі ад родных, 
сяброў і з рэдакцый. Прыхо-
дзілі таксама газеты і часо-
пісы. З Мінска. Атрымліваў 
штотыднёвік “Літаратура і 
мастацтва”, “Чырвоную зме-
ну”, “Бярозку”, “Вясёлку” — 
тыя выданні, адным словам, 
у якіх часам друкаваўся... 
Аднойчы ў паштовай скрыні 
я ўзяў “Звязду”, што трапіла 
туды, як я адразу здагадаў-
ся, выпадкова, паштальёны 
памыліліся, але краем вока я 
паглядзеў на адрас, па якім 
газета павінна была 
быць дастаўлена, на 
прозвішча падпіс-
чыка: М. Калінко-
віч. Хто такі? Вядо-
ма, зямляк. А больш 
ні аб чым тады мне 
гэтае прозвішча 
не гаварыла.  Да 
пэўнага часу. Праз 
нека лькі  дз ён я 
а дчыні ў  дзв еры 
(Мікалай апярэдзіў 
мяне, а я збіраўся да 
яго) круглатвараму, 
прыгожаму і добра 
з біт ам у хлопц у, 
в ы ш э й ш а м у  з а 
сярэдні рост. Па 
ўсмешцы на твары 
адразу здагадаўся: 
зямляк! Тут, у да-
лёкай Туркменіі, 
сустрэць земляка — сапраўдная па-
 дзея! Госць прадставіўся: гэта быў ён, 
гаспадар “блуднага” нумара “Звязды”. 
М. Калінковіч прынёс мне “Чырвоную 
змену”. Папрасіў прабачэння, што не 
ўтрымаўся, распакаваў газету. Тое ж 
самае зрабіў і я...

Так Васіль Ткачоў пазнаёміўся ў 
Ашхабадзе з іншым пісьменнікам-
земляком. Мікалай Калінковіч, які 
нарадзіўся ў Лунінецкім раёне, на 
Брэстчыне, жыў у Ашхабадзе з 1979 па 

1984 гг. У 1984 годзе Мікалая прынялі ў 
Саюз пісьменнікаў СССР. У 1981 і 1990 
гг. у Мінску выйшлі дзве яго розныя 
кнігі пад адной назвай — “Лунінец”. У 
1985 — гістарычна-краязнаўчы нарыс 

“Палескія дні 
Аляксандра 
Блока”.  А ў 
А ш х а б а д з е 
в ы д а д з е н ы 
кнігі Мікалая 
Калінковіча: 

“Не абрываецца зямная сувязь” (1982), 
“Імя маё — Свабода” (1984), “Вяртанне 
світальнай рані” (1987). У Туркмені-
стане ўраджэнец Брэстчыны, сябар 
Васіля Ткачова актыўна друкаваўся ў 
газетах “Камсамолец Туркменістана”, 
“Вячэрні Ашхабад”, “Ташаўзкая праў-
да”, “Туркменская іскра”, часопісах 
“Ашхабад”, “Савет эдэбіяты”.

... — З Мікалаем мы абмяркоўвалі 
свае першыя творы, — успамінае Ва-
сіль Юр’евіч. — А яшчэ разам хадзілі 

на футбол глядзець гульню ашхабад-
скай каманды “Колхозчи”, з цікавасцю 
назіралі гульню тэхнічнай “сямёркі” 
Курбана Бердыева, за якім і цяпер піль-
на сачу: ён стаў знакамітым трэнерам, 
асабліва ярка раскрыўся яго талент у 
казанскім “Рубіне”... З ім жа працуе і 
былы выдатны цэнтральны абаронца 
“Колхозчи” Якуб Уразсахатаў. Рады іх 
поспехам. Малайцы. Расказваючы пра 
Ашхабад, не магу не ўспомніць паэта 
Мухамедмурада Камекава. У дзіцячай 

газеце “Мыдам тайяр” 
ён апублікаваў у сваім 
перакладзе на туркмен-
скую мову мае першыя 
дзіцячыя апавяданні, на-
пісаныя на рускай мове. 
Дэбют аказаўся паспя-
ховым, мяне заўважылі. 
Азат Рахманаў прапа-
наваў да публікацыі ў 
“Піянеру” маю невялі-
кую аповесць пра армію. 
Я і пасябраваў туркмена 
Азата Рахманава і бела-
руса Міколу Чарняўскага. 
Мікола шмат перакладаў 
вершаў Азата на белару-
скую мову. А з Атамура-
дам Атабаевым я ўпер-

шыню выступаў на тэкстыльнай 
фабрыцы перад чытачамі. Не 
памятаю, што я там гаварыў, але 
памятаю, што Атамурад даў мне 
пачытаць “Дружбу народов” са 
сваімі вершамі. Так атрымалася, 
што хутка я з’ехаў у Гомель. І ча-
сопіс павёз з сабою. І цяпер гэты 
часопіс у маёй бібліятэцы. Бяру 
яго ў рукі і ўспамінаю Атамурада 
Атабаева, маладога, прыгожага, 
таленавітага. Прабач, дарагі 
дружа, што так атрымалася. Але 
вершы Атамурада і цяпер мяне 
саграваюць, нагадваюць пра 
любімы Туркменістан.

...Нішто ў жыцці не прахо-
дзіць бясследна. Так і ў лёсе белару-
скага пісьменніка Васіля Ткачова Аш-
хабад пакінуў свой яўны след. Тут, у 
Туркменістане, ён напісаў многія свае 
творы. І першую п’есу на беларускай 
мове — “Інкогніта” — таксама напісаў 
у Ашхабадзе... І яшчэ ён марыць калі-
небудзь пабываць у Туркменіі, вярнуц-
ца ў краіну сваёй маладосці. Хоць бы 
на некалькі дзён. Яму ёсць каму паціс-
нуць там руку.

Алесь карлюкевіч

творЧыя лёсы
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у аўтарытэтнай Кампаніі

трапілі  
ў дзясятку
Па даступнасці інтэрнэту Беларусь у ліку 
сусветных лідараў 

палосных пакетаў у 196 краінах. Цэны 
параўноўвалі за жнівень — кастрыч-
нік гэтага года, арыентуючыся на 
сярэднюю штомесячную плату, якую 
пераводзілі ў долары ЗША. У Беларусі 
на суд журы трапілі 24 прапановы 
правайдараў, сярэдні цэннік за месяц 
у якіх атрымаўся 12,77 долара, гэта 
значыць каля 25 рублёў. Дарэчы, лі-
дарам па таннасці названы Іран, дзе ў 
сярэднім карыстальнікі сеткі трацяць 
штомесяц 5,37 долара, а самы дарагі 
шырокапалосны інтэрнэт у Буркіна-
Фасо — 954,54 долара. Вышэй за нас 
у рэйтынгу размясціліся Украіна (5,47 
долара) і Расія (10,1 долара), а замыкае 
дзясятку Грузія, дзе за месяц прый-
дзецца аддаць каля 16,68 долара. Кры-
ху вышэйшыя цэны і ў нашых заходніх 
суседзяў: у Польшчы, скажам, 19,39 
долара, а ў Літве наогул 70,5 долара.

Але нам, безумоўна, ёсць куды рас-
ці, калі ацаніць іншыя паказчыкі. Па-
першае, па хуткасці шырокапалоснага 
інтэрнэту мы пакуль толькі на 64-м 
радку. А па-другое, па-ранейшаму 
няпростая задачка — знайсці пункты 
доступу Wi-Fi: з’яўленне іх у школах, 
бальніцах, грамадскім транспарце і на-
ват гасцініцах — усё яшчэ цэлая падзея. 
Зрэшты, на днях Міжнародны саюз 
электрасувязі назваў нашы тэмпы раз-
віцця інфармацыйна-камунікацыйнай 
інфраструктуры даволі высокімі. Што 
гэта значыць? Ацэньвалі Беларусь па 
11 пазіцыях, з аглядкай нават на навыкі 
інтэрнэт-карыстальнікаў. Вось толькі 
калі ў СНД мы аказаліся першымі, то 
па міравых мерках — толькі 32-мі... А 
агульная карціна такая: на 1 студзеня 
— 11,1 мільёна абанентаў, што ў 1,6 
раза больш, чым пяць гадоў назад (тут 
палічылі ўсіх: юрыдычных і фізасобаў, 
індывідуальных прадпрымальнікаў). 
Пры гэтым шырокапалосным інтэр-
нэтам карыстаюцца 9,5 мільёна аба-
нентаў, або 85,4 працэнта ад агульнай 
колькасці. Стацыянарны шырокапа-
лосны доступ у інтэрнэт маюць амаль 
92 працэнты арганізацый, бесправад-
ны — 20,7 працэнта. На канец міну-
лага года было 6,4 мільёна абанентаў 
шырокапалоснага інтэрнэту ў сота-
вых аператараў, або 79,9 працэнта тых, 
хто заходзіць у сетку з тэлефона. Але 
самы вялікі скачок у новых тэхналогі-
ях адбыўся ў тэлегледачоў: колькасць 
абанентаў лічбавага фармату за пяць 
гадоў вырасла больш як у 10 разоў.

Вольга Пасіяк

 К
раіна планамерна павы-
шае свае пазіцыі ў свеце 
лічбавых тэхналогій. І 
вось новае таму сведчанне: 
паводле дадзеных даследа-
вання незалежнай кансал-

тынгавай кампаніі BDRC Continental 
і брытанскага правайдара Cable.co.uk, 

Беларусь займае 7-е месца ў свеце па 
даступнасці шырокапалоснага інтэр-
нэту. Акрамя таго, паведамляе Белстат, 
мы лідзіруем яшчэ і ў рэйтынгу развіц-
ця інфармацыйна-камунікацыйных 
тэхналогій сярод краін СНД.

Замежныя аналітыкі ўважліва вы-
вучылі кошт больш як 3.300 шырока-
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Культурная прастора

паважаць чужое, 
любіць сваё
Паэт Пётр Бітэль прайшоў ГУЛАГ. Там ён пераклаў на беларускую мову паэму  
Адама Міцкевіча “Пан Тадэвуш”. Быў томік на польскай мове, але зняволеныя беларусы 
так хацелі пачуць роднае слова, прыгадаць у пекле, дзе знаходзіліся, што яны — людзі, 
што існуе іншае жыццё, з паэзіяй, каханнем. Бітэль пісаў вынесенай з медпункта 
зялёнкай на паперы з цэментных мяшкоў. Яго ўсаджвалі ў зацішны куток за штабелямі 
дроў. А іншыя зэкі выконвалі за перакладчыка дзённую норму...
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На традыцыйнай мінскай кніжнай ярмарцы заўсёды багаты выбар  розных выданняў
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Культурная прастора

У 
яўляеце, знясіленыя 
людзі гатовыя былі 
працаваць дадатко-
ва, толькі каб пачуць 
вялікага па эта на 
сваёй роднай мове! 
Гэ т а  бы ло б ольш 
важнае за рызыку 

трапіць у карцар, атрымаць прыбаўку 
да тэрміну.

Пра тое, што значыць для белару-
саў Міцкевіч, нядаўна гаварылі і на 
Падляшшы, у Крынках каля Беласто-
ка. Там адбыўся чарговы “Трыялог” 
— фестываль, які некалі заснаваў бе-
ларускі празаік і эсэіст Сакрат Яновіч, 
а цяпер праводзяць яго паслядоўнікі. 
Ідэя ў тым, каб тут гучалі на роўных 
беларуская і еўрапейская мовы, каб 
ішла размова пра ўсе гістарычныя 
культуры рэгіёна, беларускую, поль-
скую, яўрэйскую. У маленькія Крынкі 
прыязджаюць навукоўцы, артысты, 
пісьменнікі з усёй Еўропы. Прахо-
 дзяць спектаклі ў зале, абсталяванай у 
так званай каўказскай сінагозе, право-
 дзяцца выставы і перформансы. Тым 
больш куратар фонду Villa Sokrates 
— мастак-беларус з сусветнай вядо-
масцю Лёнік Тарасевіч, які запрашае 
лепшых.

Сёлетні “Трыялог” быў прысвеча-
ны Адаму Міцкевічу. Вядома, усякая 
дзяльба персаналій і гістарычных па-
 дзей дарэмная і шкодная. Зразумела, 
што Міцкевіч належыць некалькім 
культурам і чалавецтву ў цэлым. Але і 
беларусам таксама! Трэба ўсвядоміць, 
што мы — еўрапейскі народ, наша гі-
сторыя — частка еўрапейскай, у якой 
былі не толькі мужыкі, паны сахі і 
касы, але і людзі адукаваныя, інтэлі-
гентныя, са сваёй арыстакратыяй і 
рамантычнымі героямі. Такімі, як пан 
Тадэвуш.

Дарэчы, і Францыск Скарына быў 
пасрэднікам паміж культурамі. І коль-
кі б ні дыскутавалі, выкрасліць з нашай 
гісторыі асобу вялікага палачаніна, а з 
літаратуры — напісаныя ім тэксты не 
ўдасца нікому. Прачытайце, дарэчы, як 
на сучасную беларускую мову бліску-
ча пераклаў прадмовы Скарыны паэт 
Алесь Разанаў!

А вось перада мною дзіўны паэтыч-
ны зборнік Pomme de ciel. Яго аўтар — 
маладая іспанка Анхела Эспіноса Руіс, 
якая піша вершы па-беларуску. І ўсе 
спрэчкі, якія ўзніклі ў нашым літара-
тарскім асяроддзі — ці беларуская гэта 

паэзія, навошта і як аўтар асмелілася, 
— падаюцца мне надуманымі і недзе 
зайздроснымі... Вывучыла, спадаба-
лася, творыць. І атрымліваецца лепш, 
чым у многіх, так сказаць, носьбітаў.

Са страхам, асцярожна й пазнавата,
Як травень месяц, цёплы ды крылаты,
Паўзе па ўсёй планеце, як змяя,
Ў таемным ценi дня...

Мне падаецца, цяпер нейкі бум 
праектаў па перакладзе на белару-
скую мову сусветнай класікі. Прычым 
ініцыятары — маладыя людзі, і яны 
не спадзяюцца на гэтым зарабіць. 
Вось два тамы прыгодаў Шэрлака 
Холмса. Ідзе збор сродкаў на серыю 
“Амерыканка” — у кішэнным фармаце 
пераклады Кена Кізі, Чака Паланіка, 
Чарльза Букоўскі, Маргарэт Этвуд 
і іншых. Выдавецтва “Янушкевіч” 
пачало выпуск серыі Noblesse oblige 
— кнігі нобелеўскіх лаўрэатаў на бе-
ларускай мове. “Голад” Кнута Гамсуна 
разышоўся паспяхова, на падыходзе 
“Каханне падчас халеры” Маркеса. 
Прычым пераклад зрабіў дзіўны пісь-

меннік Карл Шэрман. Ён нарадзіўся 
ва Уругваі, туды яго бацька з’ехаў з 
Заходняй Беларусі ў заробкі яшчэ да 
вайны. Шэрман вярнуўся сюды ў 1956-
м. Беларускі пераклад рамана Маркеса 
быў зроблены ім даўно, але так і ляжаў, 
незапатрабаваны.

Выдавецтвы дзяржаўныя і пры-
ватныя, перакладчыкі дасведчаныя і 
пачынаючыя. Серыя “Паэты планеты”, 
серыя “Светлыя знакi. Паэты Кiтая”... 
Першы пераклад Рыгведы, найстара-
 жытнага твора індыйскай цывілізацыі, 
зрабіў з санскрыту паэт Ігар Кулікоў. 
Па-беларуску загучала “Калевала”. А 
якой сенсацыяй стала перавыданне 
перакладу рамана Майсея Кульбака, 
пісьменніка маладнякоўскага пакален-
ня! Кульбак пісаў на ідыш і рабіў гэта 
бліскуча. Яго стыль можна параўнаць 
і з бабелеўскім, і з шоламалейхемаў-
скім... Раман “Зельманцы” — пра жыц-
цё яўрэяў з падворка, які знаходзіўся 
там, дзе фабрыка “Камунарка”. Раман 
“Надбярэзiнцы”, які выйшаў у перакла-
дзе з польскай мовы, таксама расказвае 
пра тое, што адбывалася на беларускіх 
землях у пачатку ХХ стагоддзя. Аўтар, 
Фларыян Чарнушэвіч, эміграваў з Бе-
ларусі ў Аргенціну і там напісаў пра 
жыццё роднага хутара над Бярэзінай.

Самая няўдзячная справа, па-
мойму, прасейваць праз сіта нашых 
— не нашых літаратараў... Куды больш 
правільна шанаваць усіх, хто нешта 
важнае здзейсніў на гэтай зямлі, хто 
тут нарадзіўся. Мы занадта доўга ра-
скідваліся талентамі ды імёнамі. Адам 
Бабарэка, выдатны крытык, загублены 
сталінскімі рэпрэсіямі, параўноўваў 
Беларусь з узгоркам, “узвышшам”, 
на вяршыні якога — возера з жывой 
вадой, адкуль цякуць і цякуць рэкі ў 
чужыя культуры.

Калі Полацк прымаў Дзень бела-
рускага пісьменства, у Магілёве ў гэты 
дзень паказвалі мультфільм “Малень-
кі прынц” паводле аповесці Антуана 
Сэнт-Экзюперы з беларускай агучкай. 
І не сумняваюся, што зала была поў-
ная, гэтак жа, як падчас іншых паказаў 
праекта “Беларускiя ўiкэнды”. І ісціна ў 
тым, што трэба любіць сваё, паважаць 
чужое і памятаць, што ва ўніверсум, 
сусветную культурную прастору, як 
сцвярджаў іспанскі пісьменнік Мігель 
Унамуна, можна патрапіць, толькі 
прыўнёсшы штосьці непаўторнае ад 
культуры сваёй зямлі.

Людміла Рублеўская

Папу Рымскаму Францыску перадалі яго 
кнігу “імя Бога — Міласэрнасць”  

у перакладзе на беларускую мову.  
Папа Францыск падпісаў два асобнікі кнігі. 

Адзін з іх будзе захоўвацца ў беларускай 
рэдакцыі Ватыканскага радыё, а другі 

адправіўся ў Беларусь
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музыЧная гасцёўня

адчуць гармонію 
Вядомая піяністка — пра музыку і здаровы  
лад жыцця

 М
узычная гасцёў-
 ня” — адзін з 
самых паспя-
ховых і  доў -
гат эрміновых 
праектаў Бел-
дзяржфілармо-
ніі. Існуе ўжо 

больш за 15 гадоў і карыстаецца няз-
менным поспехам. Гэтыя канцэрты 
заўсёды падзея. Унікальную атмасфе-
ру стварае вядомая піяністка Таццяна 
Старчанка, аўтар і гаспадыня “Музыч-
най гасцёўні”, нязменны рэжысёр-па-
станоўшчык, вядучая і выканаўца ўсіх 
сваіх праграм. 

— Як думаеце, у чым сакрэт даў-
галецця “Музычнай гасцёўні”?

— Вядома, магла б сказаць: у тым, 
што я — яе мастацкі кіраўнік. І гэта 
было б праўдай, таму што ўсе музыч-
ныя ідэі мае. Але ж ідэі нараджаюцца 
таму, што ведаеш, хто можа іх увасо-
біць. У гэтым сэнсе “Музычная гас-
цёўня” абсалютна ўнікальная. Таму 
што ў любым калектыве ёсць лепшыя 
і проста добрыя артысты. А ў мяне 
— толькі лепшыя. Гэта — салісты 
Белдзяржфілармоніі, спевакі Вялікага 
тэатра, салісты аркестраў, вядомыя 
драматычныя акцёры, замежныя вы-
канаўцы. На кожную новую праграму 
я запрашаю тых, да каго ў мяне, як я 
гавару, улюбёнае сяброўства, — тых, 
кім захапляюся, прычым не толькі 
талентам і прафесіяналізмам, але і 
чалавечымі якасцямі. Наогул, гэта 
вялікае шчасце — рабіць тое, што 
ты хочаш, і працаваць з выдатнымі 
музыкантамі і сябрамі. Думаю, мне 
можа пазайздросціць любы кіраўнік 
творчага калектыву.

Гаспадыня 
“Музычнай 

гасцёўні” — 
піяністка 
Таццяна 

Старчанка
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музыЧная гасцёўня

— Канцэрты “Музычнай гасцёў-
 ні”  заўсёды новы погляд, нешта аса-
блівае. Столькі гадоў фантанаваць 
ідэямі, прадумваць, як іх увасобіць, 
каб захапіць гледача, пры гэтым 
кожны раз выступаць на роўных з 
іншымі салістамі. Словам, адна — 
за ўсё. Чым падсілкоўваеце творчы 
запал?

— Часам, не скрыю, бываюць 
моманты — заканчваюцца сілы. Бо 
за гэтай уяўнай лёгкасцю таго, што 
адбываецца на сцэне, сапраўды вялікі 
аб’ём няпростай работы. Ты штоме-
сяц знаходзішся ў стане прэм’еры і 
абсалютнага стрэсу. Але, дзякуй богу, 
ёсць і адваротны бок — любоў залы, 
якая, калі ідзе, дае шмат сіл, трымае. 
Так што галоўная падзарадка — на 
сцэне. І, вядома, добрая сям’я, якая 
разумее. Гэта, напэўна, тое, што дазва-
ляе радасць і шчасце адчуваць ярчэй, 
а да няўдач і нягод ставіцца спакойна, 
як да рэчаў натуральных.

— Нехта скажа: маўляў, што 
там у “Музычнай гасцёўні” склада-
нага: сабраліся, паспявалі, пайгралі, 
лёгкае, прыемнае правядзенне часу...

— Так можа падавацца толькі 
таму, хто ніколі не бываў на нашых 
канцэртах. Гасцёўня — гэта толькі 
форма. А змест — самая розная музы-
ка і найшырэйшы спектр жанраў: ін-
струментальныя, камерныя, харавыя, 
тэатральныя, салісты. Гэта — філар-
монія ў філармоніі па сутнасці. 

— Пры гэтым — пастаянныя 
аншлагі.

— Гледачы разумеюць: вялікі по-
спех — трапіць да нас на канцэрт. Бо ў 
нас можна пачуць тое, што не пачуеш 
больш нідзе. Гэта важна і гэта працуе. 
У мяне няма ілюзіі, быццам усе ў 
захапленні ад таго, што я раблю, але 
ёсць рэальнасць — да нас ідуць.

— І што за публіка? Адмыслова 
падрыхтаваная? 

— Розная. Калі гавораць: у вас 
свой слухач, — гэта няпраўда. Про-
ста ў нас шмат праграм, і я добра 
ведаю, для каго якую раблю. Напры-
клад, прэм’ерны канцэрт Terra 
Incognita цудоўнай сучаснай 
камернай музыкі, якая ў нас 
у краіне не выконвалася, 
будзе цікавы публі-
цы інтэлектуальнай, 
думаючай. І я разу-
мею, што чалавек, 
які ніколі не бываў 

у філармоніі, можа вырашыць туды 
прыйсці, убачыўшы афішу “Музы-
ка Ісака Шварца”. Гэты кампазітар 
шмат пісаў для кіно. “Белае сонца 
пустыні”, “Саламяны капялюшык”, 
“Станцыйны наглядчык”, “Жэня, 
Жэнечка і “кацюша”, дзясяткі яго ча-
роўных мелодый шырока вядомыя. 
Але ў канцы жыцця Шварц стварыў 
фантастычную рэч — канцэрт для 
аркестра “Жоўтыя зоркі”, буйнейшы 
сімфанічны твор. З яго фрагментамі 
мы такога гледача таксама знаёмім. А 
далей — ёсць шмат іншых праграм, 
якія могуць яго зацікавіць. Як праві-
ла, гледачы ў нас не бываюць разава, 
прыходзяць зноў і зноў.

— У “Музычнай гасцёўні” вы цу-
доўная гаспадыня. Чула, што і дома 
ўдала ўпраўляецеся, выдатна гатуе-
це і любіце гэта рабіць.

— Адмаўляць не буду. Кулінарыя 
— гэта частка жыцця, смак жыцця. 
Люблю ўсе гэтыя сырнікі, запяканкі, 
капусту, буракі, дранікі, мачанкі. 
Вяртаючыся з розных краін, люблю 
эксперыментаваць са стравамі іншых 
кухняў. І ніколі не лянуюся пячы пі-
рагі. Лічу, жанчына, у доме якой не 
пахне пірагамі, павінна задумацца… 
Пірагі — гэта пах сям’і, утульнасці, 
шчасця.

— І лішнія калорыі, якія ўсе лі-
чаць...

— У мяне ўражанне, што размо-
вам пра дыеты аддаюць занадта шмат 
увагі. Смачная, добра прыгатава-
ная ежа заўсёды была крыніцай 
здароўя. Думаю, калі гаворка 
ідзе пра здаровы лад жыц-
ця, гаварыць трэба пра 
захопленасць работай, 
рухавасць, шкоду 
празмернасці, 
а абсалютна 

не пра тое, што можна есці, а што 
— нельга. 

— Але ж кухня — гэта яшчэ і 
абавязковыя горы бруднага посуду. 
Як жа рукі піяністкі, якія трэба 
берагчы?

— Бываюць, вядома, моманты, 
калі пасля прыёму гасцей кажу гера-
ічным тонам мужу, маўляў, кончыкі 
пальцаў сталі зусім сухія. Але пры 
цяперашняй колькасці выдатных крэ-
маў гэтая праблема лёгка вырашаец-
ца, на наступны дзень усё ў парадку. 
А наогул, самае галоўнае і на кухні, 
і ў музыцы, і ў жыцці — працаваць 
радасна і атрымліваць задавальненне 
ад самога працэсу.

Ірына Свірко
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юбілей

тэатр 
жывы  
гледачамі

 Г
эты тэатр па старой доб-
рай звычцы мы называем 
Рускім. І выкараніць яе 
цяжка. Ёсць у гэтай былой 
назве нешта, што выклікае 
прыхільнасць да хатняй, 
сямейнай атмасферы. 
Зрэшты, такой яна і была 

ў той святочны вечар. Ужо ў фае да па-
чатку ўрачыстасці можна было адчуць 
і асаблівае тэатральнае дыханне… 
Адчуваю яго ўжо ля касы і дыхаю ва 
ўнісон з тымі, каго перапаўняе радасць 
ад сустрэчы з любімым тэатрам. І з за-
давальненнем чакаю пачатку дзейства, 
перакананая ў тым, што будзе абавяз-
кова цёпла, душэўна. І крэатыўна. Бо 
гэта ж Рускі, дзе сабраліся людзі, чый 
лёс адзначаны талентам — тварыць 
і жыць у вялікай тэатральнай сям’і. 
І куды мы ідзём, як сказаў хтосьці з 
паэтаў: за вылячэннем душы і за выра-
таваннем ад будняў, мітусні… 

Радуюць усмешкі прыгожа апрану-
тых білецёраў, якія сустракаюць нас у 
фае як старых добрых знаёмых. І пры-
емная музыка гучыць. Падаецца, гэта 
Шапэн. Яе выконвае квартэт абаяль-
ных дзяўчат. Побач з імі застыла муж-
чынская фігура ў пазалочанай масцы. 
У той жа стылістыцы — з пацінай мі-
нулых стагоддзяў вырашаны і касцюм 
гэтай бронзавай “скульптуры”. Далі-
бог, мне нават у нейкі момант пада-
лося, што гэта і сапраўды скульптура: 
так арганічна акцёр існаваў у вобразе. 
На ўрачыстасць падзеі настройваюць 
і тэлекамеры журналістаў, якія вы-
лоўліваюць для тэлевізійных сюжэтаў 
тых, хто гатовы сказаць некалькі слоў 
пра тэатр. 

Бачу шаноўную Ніну Янкоўскую, 
удаву любімца публікі, Расціслава Ян-
коўскага, які летась пайшоў з жыцця. 
На банкетку прысела тэатральны кры-
тык Нэлі Крывашэева: нешта піша… 

Назіраем, як уваходзіць і карыфей 
тэатразнаўства Рычард Смольскі, за ім 
ідзе Уладзімір Пракапцоў, генеральны 
дырэктар Нацыянальнага мастацкага 
музея. Вітаемся з драматургам Аля-
ксеем Дударавым. Ён з вялікай белай 
ружай у руках. Прыйшоў павіншаваць 
тэатр як старшыня Саюза тэатральных 
дзеячаў Беларусі. Прыемна раскла-
няцца з Наталляй Гайдай, народнай 
артысткай Беларусі, прымай Дзяржаў-
нага акадэмічнага музычнага тэатра 
Беларусі. Цудоўна выглядае! Вітаем 
і іншую знакамітасць — Аляксандра 
Касцючэнку, галоўнага мастака Вя-
лікага тэатра Беларусі, які з 2001 па 
2008-ы працаваў у Рускім як галоўны 
мастак. Зусім нядаўна ён стаў лаўрэа-
там Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Яму 
нараўне з іншымі калегамі Вялікага 
тэатра яе прысудзілі за асаблівы ўклад 
у работу над операй “Сівая легенда” 
беларускага кампазітара Дзмітрыя 

Нацыянальнаму 
акадэмічнаму 

драматычнаму 
тэатру —  

85  
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Смольскага. Аляксандр элегантны: у 
нязменным фраку для ўрачыстасцяў і 
з абавязковай чорнай бабачкай. Усмі-
хаецца: вось, гаворыць, запрасілі… А 
вунь маэстра Аляксандр Анісімаў, ма-
стацкі кіраўнік Дзяржаўнага сімфаніч-
нага акадэмічнага аркестра Беларусі, з 
жонкай і, здаецца, з унучкай. Затры-
мліваецца ля інсталяцыі тэатральнай 
атрыбутыкі, дзе галоўная дзеючая 
“асоба” — вялікае чорнае крэсла, у 
якое можна сесці, адчуць энергетыку 
мінулага, дакрануўшыся да паверхні 
старадаўняга стала, які шмат пабачыў, 
і нават сфатаграфавацца. Што пазней 
унучка знакамітага дзядулі-дырыжора 
і зрабіла: захавала яго, мабыць, для 
сямейнай гісторыі. Анісімаў — гэта 
музычны брэнд Беларусі, і, як мне 
падаецца, яго эмацыйнаму паглы-
бленню ў музыку, калі дырыжыруе, 
няма роўных. Сёлета ў кастрычніку 
Анісімаў адзначыў 70-гадовы юбілей. 
І, дарэчы, садзімся ў партэры побач, 
раскланяўшыся. Спадзяюся, і яму 
прыемна ўспамінаць нашы ранейшыя 
з ім інтэрв’ю для часопіса…

Калі расхінулася заслона і сцэна 
адкрылася ў яркім святле, я мімаволі, 
хоць і ведала, што рэжысёрам-паста-
ноўшчыкам сцэнічнага дзейства была 
прызначана Валянціна Еранькова, усё 
ж прыгатавалася да доўгай урачыстай 
часткі вечара. Як правіла, гэта ўласціва 
пачатку праграмы, калі зачытваюцца 
віншавальныя тэлеграмы ад калег, 
даўжэзныя часам прывітальныя ад-
расы, калі на сцэну выходзяць прад-
стаўнікі тэатральнай грамадскасці і 
ўсхваляюць юбіляраў, дораць пада-
рункі… Іншы раз, на жаль, гэта і ста-
мляе. Прызнаюся, здаралася: сядзіш 
пазяхаючы і з нецярпеннем чакаеш 
капусніку.  

Але ні патэтыкі, ні афіцыёзу, так 
уласцівага юбілеям, — няма! І нават 
Васіль Жаркоў, віцэ-прэм’ер, чытае 
прывітальны адрас Прэзідэнта Бела-
русі так душэўна, што ва ўсмешках 
акцёраў, якія паволі запаўняюць сцэну 
паміж віншаваннямі, заўважаецца 
сімпатыя. На авансцэне, злева ўз-
доўж куліс на крэслах — старэйшае 
пакаленне, даўно ўвенчанае званнямі 
народных артыстаў Беларусі — Вольга 
Клебановіч, Аляксандр Ткачонак, Бэла 
Масумян… Справа — нязменны ды-
рэктар тэатра з 1983 года Эдуард Гера-
сімовіч, заслужаны работнік культуры 
Беларусі, а таксама мастацкі кіраўнік 
Сяргей Кавальчык, заслужаны дзеяч 
мастацтваў Беларусі (прыйшоў у Рускі 
ў 2013-м). Туды ж, падняўшыся з залы, 
пасля таго, як вядучыя аддадуць яму 
даніну павагі і захаплення, усядзецца 
і Барыс Луцэнка, рэжысёр-пастаноўш-
чык тэатра і кіно, народны артыст і 
заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі. 
Як галоўны рэжысёр ён узначальваў 
тэатр з 1973 па 1981 год і як мастацкі 
кіраўнік з 1991 па 2008-ы. А працаваць 
у ім Барыс Іванавіч пачынаў у 1967-м. 
Адна са знакавых пастановак Луцэнкі 
1974 года — “Макбет” Уільяма Шэк-
спіра. Гэты спектакль на доўгія гады 
стаў візітнай карткай тэатра і асабіста 
Барыса Іванавіча. Усюдыісная вікіпед-
ыя называе залатым перыядам Рускага 
тэатра гады, калі адзін за другім Барыс 
Луцэнка стварыў тры спектаклі-шэ-
дэўры: “Макбет”, які атрымаў гран-
пры на фестывалі ў Штутгарце, “Трох-
грашовая опера” Бертольда Брэхта 
ў 1976-м і “Трагедыя чалавека” Імрэ 
Мадача ў 1979-м. 

Адыходзячы год для Рускага тэатра 
— багаты на юбілеі. І Бэла Масумян, і 
Луцэнка адзначылі 80-гадовыя юбі-

дарэчы

Гісторыя стварэння тэатра пачыналася ў пачатку 30-х гадоў 
мінулага стагоддзя. тады ў Бабруйску ў 1932 годзе на базе трупы 
вандроўных акцёраў пад кіраўніцтвам Уладзіміра кумельскага ад-
крыўся Дзяржаўны рускі драматычны тэатр БССР. У канцы 1940 года 
было вырашана перавесці тэатр у Мінск. Але таму перашкодзіла 
Другая сусветная вайна. У 1943 годзе тэатр адноўлены ў Маскве як 
франтавы. Затым трупа працавала ў Магілёве і ў Гродне. і вось ужо 85 
гадоў яркія прэм’еры сустракаюць гледачоў на вуліцы Валадарскага 
ў Мінску. З юбілеем калектыў тэатра павіншаваў Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка. Д
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леі, а Івану Мацкевічу, заслужанаму 
артысту Беларусі, споўнілася — 70. З 
задавальненнем адзначу: Іван Іванавіч 
— у творчым росквіце свайго майстэр-
ства. Хто бачыў яго ў новым спектаклі 
“Падводнікі” Андрэя Курэйчыка, той 
мяне зразумее. Моцны, прыгожы, 
па-мужчынску абаяльны Мацкевіч, 
што называецца, акцёр з харызмай, у 
любой ролі зверне на сябе ўвагу. І ма-
ладым дасць фору. Сцэна са спектакля 
тэатра “Леў узімку” Джэймса Голдмэ-
на, у якім ён выходзіць у ролі Генры ХІ, 
караля Англіі, а Бэла Масумян у ролі 
Элінор Аквітанскай, каралевы Англіі, 
якая  арганічна прагучала ў кантэксце 
гістарычна-спавядальнага юбілейнага 
маналогу тэатра, таму пацверджанне.   

Да месца таксама быў і санет Шэк-
спіра, які дадае настальгічных нотак у 
атмасферу вечара, калі на сцэну прама 
з залы падняўся Барыс Луцэнка і прач-
ытаў яго, з сумам канстатуючы і сваё 
вялікае пражытае творчае жыццё.

Когда подумаю, что миг единый
От увяданья отделяет рост,
Что этот мир — подмостки, 

где картины
Сменяются под волхвованье звезд,
Что нас как всходы нежные растений,
Растят и губят те же небеса, 
Что смолоду в нас бродит сок весенний,
Но вянет наша сила и краса…

Без светлага смутку немагчыма 
было глядзець і відэарад, дзе мільга-
целі імёны акцёраў і рэжысёраў, якія 
даўно і не так даўно пайшлі з жыцця  

і чые лёсы неаддзельныя ад Рускага 
тэатра. Уладзімір Маланкін, Яўген 
Палосін, Вера Рэдліх, Дзмітрый Арлоў, 
Аляксандра Клімава, Юрый Ступакоў, 
Юрый Сідараў, Алімпіяда Шах-Парон, 
Валерый Маслюк, Уладзімір Шэлестаў 
ды іншыя. Светлая ўсім ім памяць! 
І мне падалося вельмі важным, што 
Валянціна Еранькова, працуючы над 
сцэнарыем вечара, не стала, як гэта 
здараецца на падобных урачыстасцях, 
адасабляць майстроў, якія пайшлі з 
жыцця, аддаючы ім даніну павагі і па-
мяці. Падчас вечара раз-пораз гучалі 
ўспаміны пра іх. Так стваралася ілюзія 
прысутнасці тых, хто шмат зрабіў для 
тэатра.

Маладыя акцёры, дарэчы, яны 
праявіліся ва ўсім сваім і вакальным 
бляску, расступаліся і ўважліва ўгля-
даліся ў відэарад: з большасцю тых, 
хто пайшоў з жыцця, яны знаёмыя 
ўсяго толькі па гісторыі. Ды яшчэ па 
вечарах памяці, якія ў Рускім тэатры 
даўно сталі традыцыяй. Сяргей Жбан-
коў, Андрэй Сенькін, Уладзімір Глотаў, 
Васіль Грачухін, Юлія Кадушкевіч, 
Алена Стацэнка, Вераніка Пляшкевіч 
ды іншыя — моладзь тэатра, чый та-
лент актыўна запатрабаваны.

Мне ўспомніўся і Валерый Маслюк, 
рэжысёр з харызмай. У 1983 годзе, чы-
таем у біяграфіі, ён быў запрошаны ў 
Дзяржаўны рускі драматычны тэатр 
БССР імя М. Горкага, дзе працаваў 
галоўным рэжысёрам па 1992-гі. У 
рэжысуры спалучаў псіхалагізацыю 
характараў з вобразнай умоўнасцю 
сучаснай тэатральнай эстэтыкі. Леп-
шыя яго спектаклі вылучаліся яркай 
відовішчнасцю, метафарычнасцю, 
асацыятыўнасцю, раскрыццём ак-
цёрскай індывідуальнасці. Гэта ж 
дзяк уючы і  Маслюк у спектакль 
“Знак бяды” Васіля Быкава атрымаў 
Дзяржаўную прэмію БССР. Дарэчы, 
чамусьці пра гэты знакавы для тэатра 
спектакль не ўспомнілі. Як зрэшты, і 
пра яго галоўных герояў Сцепаніду 
— Вольгу Клебановіч і Аляксандра 
Ткачонка, які сыграў Петрака. Праў-
да, у іншых мізансцэнах вечара і Кле-
бановіч, і Ткачонак зіхацелі. Бо яны ж 
у Рускім — зоркі першай велічыні. Іх, 
нават маўклівых, нават у адзінкавых, 
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у чымсьці не дасканалых спектаклях 
не заўважыць немагчыма: усякі раз і 
Вольга Міхайлаўна, і Аляксандр Ле-
анідавіч арганічныя і непараўналь-
ныя. Ткачонак вылучыўся ў спічы пра 
“Адзінага спадчынніка” Жана Фран-
суа Рэньяра, які быў сыграны больш 
за 1000 разоў. А Вольга ў пары з Люд-
мілай Былінскай, заслужанай артыс-
ткай Беларусі ва ўрыўку са спектакля 
“Эсфір” Людмілы Уліцкай. Рэспект і 
акцёрам так званага і сярэдняга па-
калення: яны стваралі прыгожы фон 
на сцэне. Вядома, гэта датычыцца ак-
трыс у вячэрніх туалетах — Аксаны 
Лясной, Ганны Маланкінай, дарэчы, 
дачкі Уладзіміра Маланкіна, Кацяры-
ны Шатровай, Вікторыі Кавальчык, 
Алены Пастрэвіч… Іх усмешкі іскры-
ліся ў святле сафітаў, і тая годнасць, 
з якой трымаліся дамы, радавала 
вока гледачоў. Звярнуў на сябе ўвагу і 
Андрэй Душачкін, заслужаны артыст 
Беларусі і сын Аляксандры Клімавай 
— у чорным фраку і з бабачкай. Ён 
артыстычна агучваў імёны акцёраў, і 
маладых у тым ліку, якія ўдастоіліся 
спецыяльных узнагарод Міністэр-
ства культуры, дапамагаючы Юрыю 
Бондару, Міністру культуры, з уру-
чэннем ганаровых грамат і падзяк. І 
здорава, што тэатр не забыў пра ўзна-
гароджанне некаторых прадстаўнікоў 
розных службаў тэатра, без якіх па-
радак у тэатры немагчымы. Прыемна 
было пачуць і пра ганаровую грамату 
Мінкультуры, якая ўручалася Алене 
Мацкевіч, загадчыцы трупы. Гэта 

ж яна злучае рэпетыцыйныя ніткі і 
сочыць за раскладам у тэатры. Любы 
збой у рабоце Алены пацягне за сабою 
і збой у іншых вытворчых працэсах.  

Я пераканана: усіх, хто паспяхова 
працуе над спектаклем, трэба заах-
вочваць. І акцёраў, маладых і ста-
рэйшых, і рэжысёраў, і іх асістэнтаў, і 
грымёраў, і касцюмераў, і машыністаў 
сцэны… Бо  амаль усе, хто звязвае 
сваё жыццё з тэатрам, працуюць для 
таго, каб мы, прыходзячы туды, не 
толькі забаўляліся, але і не забывалі 
пра вялікую каштоўнасць самога 
жыцця, стараючыся пражываць яго 
дні ў радасці, наколькі гэта магчыма. 
Таму што тэатр — гэта ўзварушванне 
нашых пачуццяў, эмоцый, думак. Вя-
дома, гэта магчыма, калі тэатр, які ра-
сказвае пра чалавечыя лёсы, уздымае 
розныя тэмы, нацэлены на стварэнне 
і пазітыў. 

Рускі тэатр — такі. 85 гадоў жыцця 
— таму сведчанне. Пра што вершамі 
Фёдара Цютчава сказаў Сяргей Ка-
вальчык:

Нам жизнь дана, чтобы любить, 
Любить без меры, без предела, 
И всем страдальцам посвятить 
Свой разум, кровь свою и тело, 
Нам жизнь дана, чтоб утешать 
Униженных и оскорбленных, 
И согревать, и насыщать 
Увечных, слабых и бездомных. 
Нам жизнь дана, чтоб до конца 
Бороться со страстями, с ложью 
И сеять в братские сердца 
Одну святую правду Божью. 

Прыўзнятасць стылю ў зносінах 
тэатра з залай напаўняла нас пачуц-
цямі, якія мы ў коле сям’і зведваем, 
скажам, седзячы за святочным ста-
лом. Што знамянальна, афіцыйныя 
віншаванні не стамлялі, разбаўляліся 
то вершамі, то невялікімі ўрывачкамі 
са спектакляў. І згаданым вышэй відэ-
арадам. Цёпла і душэўна, у зададзенай 
спавядальнай танальнасці гаварыў і 
Эдуард Герасімовіч. Пра тое, што 85 
гадоў тэатра ўмясцілі сотні лёсаў, не 
гаворачы ўжо пра колькасць спекта-
кляў, дэкарацый і касцюмаў. І нават 
мільёны электрычных лямпачак, якія 
гарэлі і сыходзілі са сцэны свайго жыц-
ця, асвятляючы залу, фае, грымёркі, 
ён згадваў. Каму як не рупліваму гас-
падару памятаць пра гэта. Прагучала і 
падзяка гледачам. “Будзеце вы, — ска-

заў Эдуард Іванавіч, звяртаючыся да 
залы, — будзем і мы”.

І падавалася, нас, гледачоў, рампа 
не падзяляе з тымі, хто ствараў на 
сцэне своеасаблівы спектакль, які 
неназойліва паглыбляў у гісторыю тэ-
атра. Таму і цяпер, калі пішуцца гэтыя 
радкі, адчуваю тую душэўную прыўз-
нятасць, якая, як прыемнае пасмакоўе, 
пасля свята ў Рускім не знікае.

P.S. У дні, калі снежаньскі нумар 
рыхтаваўся да друку, раптоўна пай-
шоў з жыцця Іван Мацкевіч, вядучы 
майстар праслаўленай сцэны тэатра, 
любімец публікі.

Нагадаю, у дзень святкавання юбі-
лею тэатра разам з іншымі акцёрамі 
ён выходзіў на сцэну, усміхаўся, жар-
таваў, прымаў віншаванні… 

Тэатр пасірацеў, гаварылі на гра-
мадзянскай паніхідзе, бо акцёр такога 
бліскучага амплуа — рэдкасць. Барыс 
Луцэнка прызнаўся: захапляючыся та-
лентам Мацкевіча, доўга не мог зразу-
мець, у чым жа сакрэт майстэрства 
гэтага акцёра, якое змоладу ў ім ужо 
было відавочнае. Яго, як выказаўся, 
аднойчы натхніла: ды ён жа як Жан 
Габэн, знешне стрыманы, а ўнутры 
— вялікае жыццё…

Так і было. Якія б ні былі яго ролі, 
Мацкевіч прыцягваў да сябе ўвагу гле-
дачоў жыццём чалавечага духу, якое ў 
іх білася. 

Іван Мацкевіч быў заняты ў многіх 
рэпертуарных спектаклях — “Бег”, 
“Пане Каханку”, “Леў узімку”, у тым 
ліку і ў адной з галоўных роляў у драме 
“Падводнікі”, дзе гаворка ідзе пра ава-
рыю рэактара на савецкай атамнай 
падводнай лодцы “К-19”. І збіраўся ў 
хуткім часе выйсці на сцэну ў прэм’еры 
— “Зойчына кватэра”…

За час работы ў тэатры з 1996 
года ён стварыў дзясяткі роляў, у 
кіно — больш за 130. Сярод іх фільмы 
“Вазьму твой боль” і “Чорны замак 
Альшанскі” Міхаіла Пташука, “Людзі 
на балоце” Віктара Турава, “Казка пра 
Зорнага хлопчыка” Леаніда Нячаева, 
“Хрусталёў, машыну!” Аляксея Герма-
на, “Анастасія Слуцкая” Юрыя Елхова, 
а таксама ў шматлікіх серыялах.

Яшчэ доўга будуць смуткаваць 
родныя і блізкія Івана Іванавіча, сябры 
і калегі. Будзем сумаваць і мы, журна-
лісты. Бо гэты вялікі харызматычны 
акцёр быў яшчэ і цудоўным нашым 
суразмоўцам.

Валянціна Ждановіч
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прэм'ера

Камедыя ў сямейным 
інтэр’еры
На спектакль “Гарачыя мамачкі”, пастаўлены па камедыі 
Дэвіда Уолта Крыснера мастацкім кіраўніком Сяргеем 
Кавальчыкам, білетаў было не дастаць. Лёгка выказаць 
здагадку, што праз год, калі палічаць усе касавыя зборы, 
рэйтынг сімпатый гледачоў гэтай пастаноўцы будзе 
зашкальваць.  
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На пачатку спектакля
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прэм'ера

Ч
аму? Ды ўсё проста: 
спектакль у Нацы-
янальным драмтэ-
атры пра такую вя-
лікую каштоўнасць, 
як сям’я. Пра нас з 
вамі! І пра жыццё, 
ад якога мы не заў-

сёды ўмеем атрымліваць асалоду і ў 
якім не цэнім унікальныя моманты, 
у прыватнасці, зносіны з уласнымі 
бацькамі. Бо спяшаемся, уціснутыя ў 
пракрустава ложа стэрэатыпаў: дзеці 
не чуюць бацькоў, а тыя не разумеюць 
сваіх дзяцей. І, вядома ж, гэтыя стэрэ-
атыпы пераважаюць над намі. Бо так 
часта можна пачуць з вуснаў ходкую 
фразу аб праблеме бацькоў і дзяцей 
(у спектаклі — дзяцей і іх матуль). Ка-
медыя Крыснера ўздымае складаную 
і далікатную тэму — узаемаадносінаў 
старэючых бацькоў і дарослых дзяцей. 
Любоў, сямейны абавязак, асабісты 
камфорт, маці і сын, свякроў і нявестка 
— як сумясціць часам несумяшчальнае 
і прыйсці да тых прымальных адносі-
наў, якія задаволяць адных і другіх?

Так, ідэя канфлікту пакаленняў 
старая як свет. Але, па-мойму, яна і 
актуальная ва ўсе часы. Бо кожны з 
нас, набываючы досвед, асэнсоўвае яе 
зноў. І, як ні парадаксальна, устанаў-
лівае новыя стэрэатыпы. Вось толькі 
чамусьці некаторыя з іх, асабліва тыя, 
якія з пазітыўным адценнем, дрэнна 
ўкараняюцца ў свядомасці грамадзян. 
Мне асабіста даспадобы сцвярджэнні: 
дзеці бацькоў разумеюць, а тыя — дзя-
цей сваіх… Гучыць некалькі ідэалі-
стычна. І ўсё ж. Як гаворыцца, трэба ж 
некалі пачынаць: вучыцца пакаленням 
слухаць і чуць адзін аднаго… 

І ў гэтай сувязі горкаўцам — рэспект. 
Перш за ўсё, за крышталізацыю падоб-
ных думак у спектаклі. Рэспект за выбар 
гэтай вясёлай і мудрай п’есы-камедыі, 
за арыгінальнае яе прачытанне, і за тыя 
кроплі светлага суму, якія рэжысёр-
пастаноўшчык, як алхімік, дадаў у как-
тэйль праблем паміж дарослымі дзець-
мі і іх маці. Прычым зрабіў гэта лёгка, 
стыльна і без дыдактыкі, да якой мы, ін-
дывідуальнасці, так у жыцці нецярпімыя 
бываем. Дарэчы, гэтае пачуццё меры ў 
вырашэнні важных пытанняў быцця за-
дадзена ў самым пачатку спектакля — у 
сцэне пахавання, калі так лёгка скаціцца 
ў банальнасці. Акцёры праігрываюць яе 
стрымана, лаканічна, як бы абазначаючы 
сумную падзею ў жыцці сям’і — смерць 

мужа Чэрыл Кейсі. Лаканічная і сцэ-
 награфія Алы Сарокінай. У дэкарацыях 
мінімалізм. У цэнтры — канструкцыя, 
якая трансфармуецца ў залежнасці ад 
мізансцэн. Служыць то барнай стойкай 
на кухні, то проста сцяной, а ў пачатко-
вай сцэне нават нагадвае нейкі могілка-
вы пастамент або нават вечка труны. На 
сцэне — некалькі крэслаў, свяцільняў. 
Падчас дзеяння “іграе” і святло: яно то 
зацямняецца, то становіцца яркім. 

Без павучання і педалявання “нясе” 
тэму акцёрская каманда спектакля: 
народныя артысты Беларусі Бэла Ма-
сумян, Вольга Клебановіч і Аляксандр 
Ткачонак, Вікторыя Кавальчык, Андрэй 
Душачкін, заслужаны артыст Беларусі, 
а таксама Аляксандр Брухацкі, заслу-
жаны артыст Расіі, Сяргей Савянкоў, 
Валерый Шушкевіч і Дзмітрый Мазура. 
Зазначу: спектакль акцёрскі. Ансамбле-
вы. Па-акцёрску таленавіты, моцны. 

Як вядома, той, хто мае вушы, ды 
пачуе і зразумее, пра што нам апавя-
даюць горкаўцы. Да таго ж, яшчэ і чу-
лае сэрца… Па-мойму, на гэта Сяргей 
Кавальчык і разлічваў. 

Падчас спектакля бачыла ўвіль-
готненыя вочы некаторых дам ды іх 
кавалераў і ў тых сямейных пар, у якіх 
клапатлівы жэст падтрымання адно 
аднаго гаворыць пра вялікія сумесна 
пражытыя гады. Прызнаюся, і сама 
нават расчулілася, успамінаючы сваю 
матулю і бацьку.

І чаго, падавалася б, нам пускаць 
слязу? Спектакль зараджае весялосцю: 
раз-пораз большасць мізансцэн за-
канчваліся апладысментамі, і на гумар 
гледачы рэагавалі адэкватна — смехам. 
І як тут было не смяяцца, калі рэспек-
табельныя ўдовы Чэрыл Кейсі (Бэла 
Масумян) і Клодыя Адамс (Вольга Кле-
бановіч), якія далёка перасягнулі баль-
закаўскі ўзрост, кідаюцца адна ў адну 
хатнімі тапачкамі з пушыстымі пампо-
намі, спрачаюцца з-за туалетнай папе-
ры, парфумы. А таксама дзеляць пакоі 
і даюць фору сваім дзецям, уцякаючы 
на вечарынку, і вяртаюцца ў дом поз-
нім вечарам нападпітку. Прызнаюся, я 
нават мімаволі спачувала іх дзецям: Эбі 
Адамс (Вікторыя Кавальчык) і Дэну 
(Андрэй Душачкін, у іншым складзе 
— Сяргей Савянкоў). Узнікаюць нават 
здрадлівыя думкі, накшталт: гэта ж жах! 
і навошта было такіх мамачак клікаць у 
свой дом для сумеснага жыцця…  

Але вернемся да зыходнай падзеі 
спектакля. Дык вось, мужа Чэрыл па-

Тэатр прапануе 
нам амаль 
рэальную 
гісторыю  
пра дарослых 
дзяцей, іх бацькоў 
і пра тое,  
што кожны мае 
права быць 
шчаслівым — 
нават калі яго 
ўяўленне  
пра шчасце 
выклікае шок...

Вікторыя Кавальчык (Эбі Адамс)  
і Андрэй  Душачкін (Дэн Кейсі)
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хавалі, і ўсе разышліся па дамах. Яе сын 
Дэн яшчэ не ведае, што Эбі запрасіла 
прыгнечаную горам свякроў пажыць з 
імі. Ён вядзе з жонкай гутарку: маўляў, як 
добра ўдваіх, дачка далёка, ужо вырасла, 
у матуль, цалкам здаровых і заможных, 
— сваё жыццё… Эбі падтрымлівае 
мужа, але толькі знешне. І рыхтуецца 
аб’явіць яму навіну, якая прыводзіць 
Дэна ў шаленства. Ён, пачуўшы яе, вядо-
ма, абураецца. Гэты пераход — ад спа-
койнай рамантычнай інтанацыі да злос-
най — Душачкін сыграў ярка, арганічна. 
Эбі-Кавальчык мяккая, інтэлігентная, 
як лэдзі, спрабуе супакоіць мужа, хоць, 
здаецца, ёй зусім не даспадобы тое, што 
яна зрабіла: іх адносіны са свекрывёю 
ідэальныя толькі таму, што жывуць 
дамы паасобку. Паступова дыялог Эбі і 
Дэна набывае вельмі напружанае адцен-
не, акцёры вядуць яго эмацыйна, палка, 
кіруючы тым самым нашай увагай. 

Кульмінацыйны момант гэтай сцэны 
і зусім дух займае: Дэн вырашае зрабіць 
ход у адказ і запрашае пажыць да іх маці 
Эбі — Клодыю Адамс. Карацей, цёшча і 
свякроў — у іх доме. Чэрыл любіць вы-
піць, а Клодыя фліртуе з мужчынамі ды 
імкнецца весці здаровы лад жыцця. Эбі 
і Дэн не разумеюць сваіх матуль, ім па-
даецца, што тыя павінны паводзіць сябе 
ціха, што належыць іх узросту: своеча-
сова класціся спаць, больш адпачываць, 
а тут, скажыце, калі ласка, такая прага 
да жыцця і смак да яго… 

Абедзве нашы “прымы” Чэрыл-Ма-
сумян і Клодыя-Клебановіч захапляюць 
у спектаклі сваёй эпатажнасцю, і кожная 
прыцягальная ў сваім унутраным жыц-
ці ў той меры, да якой схіляе іх акцёрская 
здольнасць. Гераіня Масумян цудоўна 
выглядае і ашаламляльна перасоўваецца 
на высачэзных абцасах. І ўсяляк выка-
раняючы комплексы, імкнецца знайсці 
кантакт з Дэнам: даць яму тую цеплыню 
і пяшчоту, якімі не ўдалося акружыць 
сына ў дзяцінстве. Кранальная і прані-

клівая сцэна зносінаў з сынам, калі Чэ-
рыл сядзіць у крэсле і гутарыць з Дэнам. 
Вядома ж, і сцяна паміж ім і маці разбу-
рыцца, і душэўны дыялог адбудзецца. І 
Дэн нават дазволіць маці ўзяць у дом… 
кошку, пра якую тая марыць усё жыццё. 
Клодыя-Клебановіч — поўная супраць-
легласць Чэрыл. Гэта паўнакроўная, сва-
бодная душа ў касцюме рокершы. Ства-
раецца ўражанне, што сваім здаровым 
напорам, любоўю да жыцця, бясстраш-
насцю яна зараджае навакольных: і 
зяця, і дачку, разбураючы стэрэатыпы аб 
прыстойнасцях. І нават Чэрыл мімаволі 
пацягнецца за ёй, пагаджаючыся збегчы 
з дому на вечарынку… І дзеці ўбачаць, 
якія неардынарныя і цікавыя іх маці. 
Дарэчы, захопяцца дамамі іх сябры-па-
клоннікі: былы алкаголік Пётр Мейсан 
(Аляксандр Ткачонак), апякун Чэрыл, 
які “завязаў” са спіртным, а таксама 
іншыя прадстаўнікі мужчынскага полу, 
якія заляцаюцца да Клодыі. Зразумела, 
спектакль скончыцца хэпі-эндам. 

У той дзень паказу чацвёртай па ліку 
прэм’еры ў зале былі пераважна равес-
нікі персанажаў п’есы. Чуткі, як вядома, 
разносяцца хутка: спектакль для сярэд-
няга і старэйшага пакалення. Якраз для 
тых, хто дзяцей сваіх выгадаваў і, цешач-
ыся сустрэчамі з вялікімі ўжо ўнукамі, 
настройваецца на асабістае жыццё. 

Адхілюся крыху ад “Гарачых мама-
чак” і ў рэзананс са спектаклем раскажу 
пра адну сямейную пару сваіх сяброў, 
якія бласлаўляюць дні, пражытыя са 
старэнькай мамай.

прэм'ера
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Гумар, і сапраўды, лепшы сродак для добрага настрою ў сям’і

Клодзія Адамс (Вольга Клебановіч) з паклоннікамі: Стэн Уокер (Аляксандр Брухацкі)  
і Рас Ніары (Валерый Шушкевіч)
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Дзеянне разгортвалася ў беларускіх 
рэаліях.

Маці маёй сяброўкі вельмі баялася, 
што дні старасці правядзе за шырмай. 
Аднойчы яна прачытала кнігу аб тым, як 
гераіня аповесці ізалявала родную маці 
ад свету. У той час сяброўцы было гадоў 
10, а маці не споўнілася і сарака. Адной-
чы, калі дзяўчынка ў нечым правінілася, 
маці ёй сказала: напэўна, і мяне, калі  
састарэю, ты адправіш за шырму… Гэты 
непрыемны дыялог і кнігу, якую пасля 
мая сяброўка прачытала ў падлеткавым 
узросце, абедзве забылі на доўгія гады. І 
ўспомнілі толькі тады, калі 80-гадовая ма-
туля перабралася да дзяцей — “дажываць 
свой век”. Але на самай справе, яна побач 
з імі жыла. Паўнацэнна. Слухала музыку, 
глядзела любімыя перадачы, чытала кнігі 
і разам з дзецьмі ездзіла на канцэрты, у 
тэатр, у госці да іх сяброў, мела зносіны з 
новымі сяброўкамі-суседкамі па доме. І ў 
родныя месцы, дзе нарадзілася, сябры ва-
зілі маці на аўто. І яе, удзельніцу Вялікай 
Айчыннай вайны, усякі раз усаджвалі за 
святочны стол як галоўнага члена сям’і. 
І нават яе 90-гадовы юбілей адзначылі, 
на якім і праўнукі, і праўнучатыя пля-
меннікі пабывалі. Увогуле, мае сябры, яе 
дарослыя дзеці стварылі гэтай прыгожа 
састарэлай шаноўнай даме ўсе ўмовы для 
жыцця. І нават мне яна часам гаварыла: 
“Жыву як у раі, у сваім пакоі, у сям’і. За 
ўсё маё цяжкае жыццё, у якім і вайна 
была, і голад, столькі не бачыла радасці і 
такімі не ласавалася прысмакамі”. 

Аднойчы, гэта надарылася пры мне, у 
дачкі папрасіла прабачэння, як выказала-
ся, “за тую шырму”, якой так баялася, ду-
маючы пра старасць. Памятаю, як і мы з 
сяброўкай, смеючыся, перакінуліся фраз-
ай: і як яе, гэтай старасці, не баяцца… Ды і 
сышліся на тым, што ўсяму свой час.

Гэтая гісторыя чамусьці мне на 
спектаклі ўспомнілася. Як і іншая, ра-
сказаная добрай знаёмай, медсястрой-
масажыстам Аленай. У яе сям’я: муж, 
дзве дачкі-пагодкі — 11 гадоў і 12, а яшчэ 
66-гадовая пакуль працуючая маці, якой 
куплена кватэра. Як толькі, расказвае, 
заходзіць гутарка пра добраўпарадка-
ванне мамінай кватэры, рамонт, мэблю 
і пра пераезд, дачка бачыць паніку маці. 
Я разумею, гаворыць, што яна баіцца 
сыходзіць ад нас, дзяўчынкі бабулю лю-
бяць, і што рабіць, розуму не дабяру… 
І  прыйшлі мы да высновы: важна, каб 
у нашых маці, якіх мы любім, быў свой 
інтарэс у жыцці, каб, старэючы, яны не 
баяліся самастойнасці. 

Што тут скажаш, тэма вельмі далі-
катная. 

І тое, як раскрыў яе Сяргей Каваль-
чык, годнае павагі. 

У анатацыі да праграмкі пішацца: 
Што вы думаеце пра сваю маму? 

Лічыце, што яна любіць вязаць шкар-
пэткі, даглядаць кветкі і няньчыцца 
з унукамі? Якой яе бачаць другія? І 
якой яна сама хоча быць? І аб тым, 
што тэатр прапаноўвае нам амаль 
рэальную гісторыю пра дарослых дзя-
цей, іх бацькоў, ды яшчэ аб тым, што 
кожны мае права быць шчаслівым 
— нават калі яго ўяўленне пра шчасце 
выклікае шок… 

Усё гэта чытаецца ў спектаклі, 
з задавальненнем паўтаруся, праз 
акцёраў. Акрамя таго, жанр каме-
 дыі дазваляе такую сур’ёзную тэму 
паднесці без залішняй сур’ёзнасці і 
прапаноўвае нам паглядзець на свае 
ўзаемаадносіны з бацькамі. Тэатр не 
дае рэцэптаў: жыць ці не жыць з імі, 
захапляцца або дыстанцыравацца. Ён 
усяго толькі робіць акцэнт на тым, 
што мы можам хоць бы паспрабаваць 
паглядзець на сваіх матуль і тат па-
новаму. Бо нашы бацькі ў большай 
ступені ў параўнанні з намі — госці 
на гэтай зямлі.

Валянціна Ждановіч

Прэм’ера 85га сезона — падарунакпрысвячэнне Бэле Масумян, у якой роляў больш за 
сотню. У тэатры нядаўна адзначылі яе юбілей. Актрыса з задавальненнем выходзіць на 

родную сцэну ў ролі Чэрыл Кейсі

прэм'ера

4�Беларусь.BelaruS
снежань   2017



імёны

вяртанне 
радзімы
Спадчына Напалеона Орды — больш  
за тысячу акварэляў і графічных твораў, 
прысвечаных архітэктурнаму багаццю 
Беларусі

Я
шчэ нядаўна боль-
шасці суайчыннікаў 
гэтае імя было невя-
дома. А між іншым, 
у канцы ХІХ — па-
чатку ХХ стагоддзя 
кожная паважаная 
інтэлігентная сям’я 

на Беларусі лічыла проста за неаб-
ходнасць мець ва ўласнай бібліятэцы 
хаця б адзін альбом з рэпрадукцыямі 
яго мастацкіх твораў. Наш суайчыннік 
мастак Орда быў тым, хто ў адзіночку 
здзейсніў сапраўды тытанічную працу 

— нанёс на паперу ўсё архітэктурнае 
багацце сваёй Радзімы, захаваўшы яго 
тым самым для далёкіх нашчадкаў. 
Напалеон Орда — мастак і кампазітар, 
педагог і літаратар. Але больш за ўсё ён 
— патрыёт сваёй Айчыны.

Хлопчык нарадзіўся 11 лютага 1807 
года ў вёсцы Варацэвічы Пінскага па-
вета Мінскай губерні (цяпер Іванаўскі 
раён Брэсцкай вобласці), у сям’і неба-
гатага шляхціца, маршалка Кобрын-
скага Міхала Орды. Гэта быў час, калі 
геній вялікага Напалеона Банапарта 
ўжо грымеў па ўсёй Еўропе. Ці варта 

здзіўляцца, што свайго спадчынніка 
пан маршалак назваў менавіта Напо-
леонам! Міхал Орда не паспеў расчара-
вацца ў сваім французкім куміры. Ён 
памёр у 1809 годзе. Апеку над двухга-
довым Напалеонам і чатырма ягонымі 
старэйшымі сёстрамі прыняла маці, 
Юзафіна Бутрымовіч, жанчына муж-
ная і велікадушная. Ёй і давялося “вы-
водзіць у людзі” сына, якому тэзаімяні-
ны з французкім імператарам у юныя 
гады даставілі нямала непрыемнасцяў і 
цяжкасцяў. Бо была ж вайна 1812 года, 
было Банапартава ўварванне, палыха-
ла пакінутая рускімі войскамі Масква, 
лілася кроў пры Барадзіне. 

Скончыўшы навучанне ў славутай 
Свіслацкай гімназіі, дзе ўжо выявіліся 
яго схільнасці да мастацтваў, ён раптам 
заявіў пра цвёрды намер паступаць на 
фізіка-матэматычны факультэт Ві-
ленскага ўніверсітэта. Экзамены былі 
здадзены паспяхова, у 1823 годзе Орда 
стаў студэнтам. Год гэты быў годам хва-
ляванняў. Паліцыя раскрыла таемнае 
таварыства філарэтаў, якое дзейнічала 
ў сценах універсітэта. Аднак дух валь-
надумства знішчаны не быў. І хутка ў 
студэнцкім асяроддзі ўзнікла новае 
таемнае таварыства — “Заране”, члены 
якога падтрымлівалі сувязі з дзекабры-
стамі, падзяляючы іх імкненне да кар-
дынальных перамен. Орда быў адным з 
першых, хто ўступіў у яго рады.

Праз год пасля няўдалага высту-
плення дзекабрыстаў на Сенацкай 
плошчы ў Санкт-Пецярбурзе студэнц-
кае таемнае таварыства “Заране” было 
выкрыта. Цёзка французкага імпера-
тара разам са сваімі таварышамі быў 
выключаны з універсітэта з чацвёр-
тага курса. І арыштаваны. Правёўшы 
пятнаццаць месяцаў за кратамі, Напа-
леон Орда быў адпушчаны ў радавы 
маёнтак пад нагляд паліцыі.

Магчыма, хто-небудзь іншы быў 
бы ў роспачы, але юнак заставаўся зне-
шне спакойны. Ён самастойна скончыў 
адукацыю, праштудзіраваўшы прагра-
му пятага курса. Пасля чаго спакойна 
згадзіўся выканаць прадпісанне, што 
прыйшло на яго імя, — а менавіта 
накіравацца на вайсковую службу ў 
конную гвардыю Літоўскага корпуса. 
У статусе коннагвардзейца ён і прыняў 
удзел у нацыянальна-вызваленчым 
паўстанні 1830-1831 гадоў, адразу ж 
перайшоўшы на бок паўстанцаў.

У барацьбе з царскімі войскамі 
Орда вылучыўся дзякуючы асабістай 
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 “Восеньскія хрызантэмы  
і гарбузы” (2014)

імёны

ініцыятыве і асаблівай адвазе, за што 
быў узнагароджаны залатым крыжам 
ордэна Virtuti Militari, атрымаўшы 
пры гэтым таксама чын капітана паў-
станцкага войска. Зрэшты, паўстанне 
не мела шанцаў, бо сілы былі надта ня-
роўнымі. Яно было задушана. Капітан 
Орда завочна асуджаны на смерць як 
“ваенная асоба, што здрадзіла прысязе 
расійскаму прастолу”. За яго галаву 
абяцалі даволі шчодрую ўзнагароду. 
Напалеон вымушаны быў ратаваць 
жыццё ўцёкамі за мяжу.

Пажыўшы крыху ў Аўстрыі, Італіі, 
Швейцарыі, ён атабарыўся ў Парыжы, 
дзе ў верасні 1833 года атрымаў статус 
эмігранта і зблізіўся з суайчыннікамі 
Адамам Міцкевічам і Фрэдэрыкам 
Шапэнам, пазнаёміўся з выдатнымі 
дзеячамі еўрапейскай культуры — 
Феранцам Лістам, Джакомам Расіні, 
Джузэпэ Вэрдзі, Шарлем Гуно, Гекта-
рам Берліёзам, Анарэ дэ Бальзакам, 
Анры Стэндалем, Палінай Віярдо, 
Іванам Тургеневым.

Атмасфера Францыі натхняла на 
заняткі творчасцю. І Напалеон Орда 
ўспомніў пра сваё захапленне музыкай 
і жывапісам. Пры падтрымцы Шапэна ў 
Парыжы быў выдадзены зборнік музыч-
ных твораў Напалеона Орды, які прынёс 
яму вялікую папулярнасць у музычным 
асяроддзі. Паланэзы, вальсы, мазуркі, 
накцюрны, рамансы, серэнады.

Ужо вельмі добра знаёмыя з твор-
часцю Орды-кампазітара парыжане 
ў 1840-х гадах здолелі ацаніць і яго 
жывапіс. Першыя цыклы малюнкаў 
Напалеона Орды з’явіліся пасля яго 
вандроўкі ў 1840-1842 гадах па Фран-
цыі і Рэйнскай вобласці. Гэта былі 
акварэльныя пейзажы з архітэктур-
нымі збудаваннямі, напісаныя з такой 
любоўю, што не прыцягнуць да сябе 
ўвагу проста не маглі. 

Паспяховы і надта абаяльны мастак 
і музыка прыцягвае ўвагу прыгожых 
пані. Напалеон Орда вырашае завесці 
сям’ю. Жонка-францужанка дорыць 
яму сына Вітольда. У 1847 годзе Орду 
запрашаюць заняць пасаду дырэктара 
Італьянскай оперы ў Парыжы. Ён так-
сама займаецца выкладаннем музыкі. 
Жыццё можна было б расцэньваць 
як цалкам удалае. Але вось яна, наша 
асаблівая ўсходнеславянская рыса — 
схільнасць да настальгіі. Сум па радзіме 
ўсё часцей дае пра сябе ведаць. Жадан-
не вярнуцца дамоў часамі становіцца 
нясцерпным. У студзені 1857 года, па-

кінуўшы сям’ю і забяспечанае жыццё, 
49-гадовы Орда вяртаецца на радзіму.

Дома высветлілася, што амністыя 
Аляксандра ІІ не стала поўнай. Былы 
паўстанец не атрымаў права на ва-
лоданне бацькоўскім маёнткам. Ён 
лічыўся ўласнасцю маці, а пасля яе 
смерці адышоў у дзяржаўную казну. 
Напалеон атрымаў толькі права на 
арэнду маёнтка. Хто ведае, можа і ўда-
лося б пазней дамагчыся Напалеону 
Ордзе вяртання праў на Варацэвічы, 
каб не паўстанне 1863 года. Аб удзеле 
ў ім мастака і кампазітара — даволі 
няпэўныя сведчанні. У 1866 годзе, праз 
два гады пасля таго як паўстанне было 
задушана, Орду арыштавалі і пасадзілі 
ў Кобрынскі турэмны замак. Аднак у 
1867 годзе Орда быў вызвалены.

Бяздомны мастак, бедны кампазі-
тар, ён пасяліўся ў сястры ў маёнтку 
Моладава Кобрынскага павета — за 
Ордай быў устаноўлены нагляд. Зрэш-
ты, Напалеон не жадаў нават у гэтай 
сітуацыі выглядаць ахвярай. Вельмі 
хутка ён пакінуў гасцінны дом сваякоў, 
прыняўшы прапанову аднаго з самых 
буйных магнатаў Украіны генерала 
Адама Ржэвускага паступіць да яго на 
службу, якая заключалася ў навучанні 
генеральскага сына музыцы. Гэта было 
вырашэнне матэрыяльных праблем 
Орды. Атрымаўшы ў 1875 годзе абса-
лютную свабоду ў перамяшчэнні, На-
палеон Орда вырашыў стварыць серыю 
мастацкіх альбомаў са славутасцямі 
былой Рэчы Паспалітай — пятнаццаць 
гадоў ён хадзіў па іх дарогах з планшэ-
там і паперай. Вандроўніка лічылі за 
гонар прыняць і ў шляхетнай сядзібе, і 
ў магнацкім палацы, і на манастырскім 
падвор’і. Ён памёр ад прастуды, якую 
падхапіў у адной са сваіх апошніх паез-
дак. Згодна з завяшчаннем яго пахавалі 
ў Янаве (цяпер Іванава Брэсцкай во-
бласці) у фамільным склепе.

Пасля сябе Наполеон Орда пакінуў 
больш за 1150 акварэляў і графічных 
работ, прысвечаных Радзіме. Сярод 
іх больш за 200 — беларускія архітэк-
турныя пейзажы. Аднаўляючы і рэкан-
струюючы разбураную часам і стра-
чаную ў выніку войнаў і катаклізмаў 
архітэктурную спадчыну сёння, мы ў 
першую чаргу звяртаемся да альбомаў 
Орды. Яго работы дазваляюць устана-
віць сапраўдны выгляд помніка гісто-
рыі і культуры.

Ірына Масляніцына, 
Мікола Багадзяж

Камянецкая вежа 

Мірскі замак 

Полацк 

Сянно 
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Красамоўнае  
запрашэнне  
на “спатканне”
На сваёй 
персанальнай 
выставе ў 
адной з мінскіх 
галерэй лаўрэат 
Дзяржаўнай 
прэміі Беларусі 
Святлана Каткова  
прадставіла больш 
за семдзесят  
арыгінальных 
твораў жывапісу  
і графікі 

вернісаЖ

“Д
зе Святлана 
— там пры-
г а ж о с ц ь ” , 
—  г а в а ры ў, 
адкрываючы 
выставу, на-
меснік стар-
шыні Белару-

скага саюза мастакоў Леанід Хобатаў. 
— Тут не банальныя нацюрморты, а 
свята святла і колеру, тонкая філасо-
фія, эмацыйнасць, настрой на добрае 
і вечнае.

Святлана Каткова любіць і піша ўсе 
поры года.  Камусьці з наведвальнікаў 
выставы можа здацца, што яе больш 
радуюць звонкая вясна з маладой 

лістотай, мядовае лета і вохрыстая 
восень. Але экспазіцыя была пабуда-
вана так, што, завярнуўшы за рог “во-
сені” альбо “лета”, можна было знайсці 
“зіму”. І яна ў Катковай — такая ж нез-
вычайная і цудоўная…

— Святлана — суцэльны, самабыт-
ны чалавек, — адзначае заслужаны дзе-
яч мастацтваў Рэспублікі Беларусь Зоя 
Літвінава. — Яе любімым жывапісцам 
заўсёды быў Урубель, але яна ніколі не 
знаходзілася пад чыім бы там ні было 
ўплывам. Уся яе творчасць працята 
любоўю — да прыроды, дзяцей, блізкіх 
людзей. Многіх здзіўляе тое, што свет 
сваёй душы Святлана здолела пранесці 
ў чысціні скрозь дзесяцігоддзі.
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 “Раство” 

“Каждый пишет, как он слышит. 
Каждый слышит, как он дышит. Как 
он дышит, так и пишет, не стараясь 
угодить”, — сказаў у свой час паэт. Як 
дыхае Каткова, відаць па яе палотнах. 
Нацюрморт з кветкамі — лейтма-
тыў выставы “Спатканне”. На іншых 
палотнах вельмі шмат бэзу, касачоў, 
хрызантэм. Самыя любімыя кветкі, 
па прызнанні Святланы Катковай, 
палявыя. Асабліва дарагія мастачцы 
немудрагелістыя і такія кранальныя 
званочкі. Дарэчы, іх любіць і дачка 
Святланы — мастак Зоя Луцэвіч, у 
якой таксама ёсць нямала палотнаў са 
званочкамі.

Удзельнікі вернісажу адзначалі 
акрамя жывапісных работ цудоўныя 
акварэлі Святланы Катковай, на якіх 
ёсць і беларускія пейзажы, і віды во-
страва Сахалін, і іспанскія, італьян-
скія сюжэты.

У Святланы Катковай майстэрня 
— дом. Ён напоўнены мноствам не-
выпадковых рэчаў. Пералік і апісанне 
іх зойме шмат старонак. Ёсць стара-
даўнія, ёсць новыя. Усе яны разам з 
домам, садам, птушкамі, што прыля-
таюць на дрэвы і кусты, з суседскімі 
катамі, з кветкамі, як і свойскія жы-
вёлы — матэрыял для яе работ.  Усё, 
што акаляе мастачку, у рэшце рэшт 

трапляе на палатно, на паперу, каб 
застацца захаваным.

Святлана вырасла сярод дзіцячых 
малюнкаў. Яна прыходзіла ў ізастудыю 
да бацькі, дзе Сяргей Каткоў вучыў 
школьнікаў.  Яна ведае амаль усіх яго 
вучняў, са многімі даўно сябруе, у не-
каторых вучылася.

Вядомы архітэктар Леанід Левін 
— вучань Сяргея Каткова, прапана-
ваў Святлане падключыцца да работы 
над мемарыялам у Красным Беразе — 
пра падлеткаў, якія загінулі ад нацы-
стаў у гады Другой сусветнай вайны. 
Святлана пагадзілася і прыдумала 
дзіўны ход: прапанавала ператварыць 
дзіцячыя малюнкі ў вітражы. Леаніду 
Левіну ідэя спадабалася. Святлана 
зрабіла эскізы, потым кардоны. Ме-
марыял, а гэта школьны клас, які 
знаходзіцца ў старым яблыневым са-
дзе: белыя бетонныя парты, дошка. А 
побач, за дошкай, некалькі дзясяткаў 
дзіцячых малюнкаў, уманціраваных 
у рамы, свецяцца, гараць, радуюць 
вока і здзіўляюць.

За гэтую працу Святлана Каткова 
атрымала Дзяржаўную прэмію.

У кожнага мастака свой імідж у 
мастацтве. Імя Святланы Катковай у 
многіх асацыюецца з мастацкай ба-
гемай. Яе найтанчэйшыя па колеры, 
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 “імгненне радасці” 

такія зямныя і адначасова касмічныя 
нацюрморты, кампазіцыі на ўсходнія 
тэмы змяшчаюць у сабе нейкую таям-
ніцу мастацтва, загадкавасць, нагад-
ваюць пра тое, што ў свеце існуюць 
гармонія і прыгажосць, найвышэйшы 
сэнс, дзеля якога ўсё і створана на зя-
млі. Арыгінальныя колцы, завушніцы, 
падвескі, бранзалеты, якія яна носіць 
на сабе так артыстычна, ператвараюць 
саму гэтую маленькую жанчыну ў 
твор мастацтва. Акрамя таго, вобраз 
мастачкі дапаўняе светлая і чыстая 
аўра, пакінутая пасля сябе ў жыцці і 
ў мастацтве яе бацькам — вядомым 
жывапісцам і педагогам Сяргеем Кат-
ковым, які выхаваў не адно пакаленне 
беларускіх мастакоў. 

Святлана Каткова вядомая больш 
як жывапісец. Хоць па адукацыі яна 
— кераміст. Зрэшты, на аддзяленне 
манументальна-дэкаратыўнага ма-
стацтва паступаць не збіралася. Але 
атрымалася так, што для мінчан у 
пачатку 1960-х гадоў быў абмежаваны 
прыём на аддзяленне жывапісу ў тэ-
атральна-мастацкім інстытуце. Туды 
набіралі моладзь з правінцыі, каб па-
сля заканчэння вучобы накіраваць на 
працу ў глыбінку.

 — Пазней я не стала шкадаваць, 
што авалодала рамяством кераміста, 
— гаворыць Святлана. —  Наадварот, 
вельмі ўдзячная лёсу за тое, што ён 
даў мне магчымасць спасцігнуць усю 
разнастайнасць сучасных тэхналогій. 

Ужо падчас вучобы ў інстытуце 
яна пачала ўдзельнічаць у выставах. А 
ў сярэдзіне 1970-х гадоў зрабіла разам 
з Зояй Літвінавай дзве сур’ёзныя пра-
цы — роспісы ў сталічным кінатэат-
ры “Вільнюс” і Палацы чыгуначнікаў. 
Пазней “распісала” рэстараны “Пла-
нета” і “Зялёны луг” у Мінску, будынкі 
грамадска-культурнага прызначэння 
ў Слуцку і рабочым пасёлку Міка-
шэвічы. Гэтыя працы і цяпер, праз 
тры дзясяткі гадоў, не сталі сімвалам 
мінулай эпохі і  нейкіх ідэалагічных 
канонаў, якія вяршэнствавалі тады ў 
мастацтве. Ды і наогул у творчым ба-
гажы Святланы Катковай няма таго, 
за што сёння магло б быць сорамна.

 — Не сакрэт, што мастакі пры 
савецкай уладзе былі вельмі залеж-
нымі людзьмі, — расказвае Святлана 
Каткова. — Залежнымі ад мастацкага 
камбіната, ад мастацкага савета, ад 
выставачнага камітэта, ад сімпатый і 
антыпатый тых ці іншых кіраўнікоў... 

Як і бацька, я ніколі не пісала заказ-
ных партрэтаў “правадыроў”, была 
далёкая ад палітыкі. Старалася тры-
мацца сама па сабе.

 Жанчыне быць і сцвярджаць 
сябе ў мастацтве, як лічыць Святлана 
Каткова, куды больш складана, чым 
мужчыну.

— Не менш важная здольнасць 
захаваць сябе, — адзначае Святлана, 
— бо існуе мноства спакус, і лёгка 
можна растраціць сябе на сустрэ-
чы, размовы, застольныя радасці. А 
работа мастака, па-мойму, патрабуе 
фанатызму, тут нельга разменьвацца, 
расслабляцца.

Ужо ў гады сваёй маладосці яна 
прадэманстравала незвычайна цвёрды 
характар і вялікую працаздольнасць. 
Калі ў яе з’явілася дачка, Святлана 
брала дзяўчынку з сабою ў майстэр-
ню. Пазней, калі дзіця падрасло і ў яго 
сталі заўважныя музычныя здольнас-
ці, маці запісала яе ў школу, дзе вучылі 
музыцы і харавым спевам. Школа 
была далёка ад дома, таму даводзілася 
траціць шмат часу, каб адвезці дачку 
з раніцы і забраць увечары. У той час 
Святлана шмат працавала па начах, 
таму што, па-першае, трэба было 
зарабляць на жыццё, а па-другое, без 
мастацтва яна проста не магла жыць. 
І цяпер, у немаладыя ўжо свае гады, 
Святлана Каткова не забывае, што яна 
мастак: піша ў паездках, піша дома. 
Мала хто можа ўявіць, колькі новых 
твораў створана ёю толькі ў апошнія 

вернісаЖ

54 Беларусь.BelaruS
снежань   2017



два-тры гады — балазе, што, акрамя 
майстэрні, ва ўласным доме ёсць 
яшчэ іншыя пакоі, дзе можна размяс-
ціць карціны. Іх там, дарэчы сказаць, 
накапілася вялікае мноства.

Святлана Каткова — мастак па 
жыцці, а не толькі па прафесіі. Усё, 
да чаго яна дакранаецца, нясе на сабе 
знак яе асобы, яе арыгінальнага густу. 
Скажам, шафы для адзення ў пакоях 
выкананы майстрамі паводле яе пра-
екта — дзверцы ў іх задрапіраваныя 
шоўкам з роспісам. Вялікі авальны 
стол у гасцінай, дзе могуць размяс-
ціцца пры жаданні 20-25 чалавек, 
зроблены са старога раяля. Старую 
камоду, аддадзеную ёй знаёмымі за 
непатрэбнасцю, гэтая жанчына пе-
ратварыла ў мэблю, годную ўпрыго-
жваць самы вытанчаны дом. Адзінае, 
чаго не разумеюць суседзі Святланы, 
дык гэта таго, што ў агародзе каля 
дома мастачкі не вырошчваецца са-
давіна і гародніна — бурна растуць 
толькі кветкі ў гародчыку.

— Напэўна, часта пішаце гэтую 
прыгажосць? 

— А вось і не, — быў  неспадзя-
ваны адказ. — Я з натуры амаль ні-
колі не пісала. Мае кампазіцыі — гэта 
заўсёды фантазіі, вобразы. А кветкі я 
сапраўды вельмі люблю, як і бацька. 
Ён, бывала, ідзе з эцюдаў, а ў руцэ нясе 
букецік палявых кветак. У яго душы 
заўсёды жыло пачуццё прыгожага. Ві-
даць, яно, гэтае пачуццё, перадалося 
мне па спадчыне.

Кветкі ў працах Святланы Катко-
вай “расцвітаюць” усімі адценнямі 
чалавечых пачуццяў і эмоцый: ад 
перажыванняў імгненнай пяшчоты, 
лёгкасці, празрыстасці да палкай  на-
пружанасці. Радасны перазвон фар-
баў, іх яркасць і чысціня, іх гучнасць, 
кантраснасць, гармонія — бачнае 
выказванне любові да свету.  І, што 
вельмі важна, гэта — ступень высака-
роднага мастацкага густу.

Але Каткова піша не толькі квет-
кі. У яе нацюрмортах мы знаходзім 
прадметы хатняга ўжытку, прыгожыя 
тканіны і дываны, посуд, садавіну, 
свойскіх жывёл, птушак. Тут і стары 
буфет, і палаючыя свечкі і свет рэчаў, 
азораных вітражным святлом. Гэта 
свет, які непасрэдна акаляе чалавека ў 
яго паўсядзённым жыцці. Гэта побыт, 
але без празаічнага бытавізму. Гэта 
цудоўны, жывы, паэтычны свет.

Зрэшты, часам рэчы, напісаныя 
(хочацца сказаць “апетыя”) мастач-
кай, падаюцца прыналежнасцю не 
хатняй паўсядзённасці, а паўсядзён-
насці тэатральнай. Так, напрыклад, 
выглядаюць прадметы ў адной з леп-
шых кампазіцый Катковай “Іспанскі 
нацюрморт”. Тут усё: веер, талерка, 
чаша, каштоўныя пацеркі, прыгожая 
цёмная тканіна, пунсовыя ружы — 
пакідае ўражанне раскошы дзякуючы 
адзінаму вытанчанаму колераваму 
вырашэнню. Але разам з тым у нас 
узнікае адчуванне, што Каткова пі-
сала гэтую працу не дома і не ў сябе 

Святлана 
Каткова — 
мастак па жыцці,  
а не толькі  
па прафесіі.  
Усё, да чаго яна 
дакранаецца, нясе 
на сабе знак яе 
асобы,  
яе арыгінальнага 
густу
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 “Вячэрні звон” 

ў майстэрні, а за кулісамі тэатра, і 
што ўсе гэтыя рэчы прызначаны для 
спектакля, для артыстаў, якія іграюць 
на сцэне. На самай справе гэта не так. 
Каткова не працавала ў тэатры. Але, 
як мы ўжо заўважылі, яна імкнецца да 
жывапіснай відовішчнасці, што вядзе 
не толькі да дэкаратыўнасці, але ў 
некаторых выпадках — да вобразнай 
тэатралізаванасці.

Найбольш наглядна тэатралізава-
насць выступае ў яе пейзажах, прыс-
вечаных гарадам Харватыі і Босніі, у 
якіх яна пабывала ў 70-х гадах. Вось 
канкрэтны прыклад: пейзаж “Спліт”. 
У ім адлюстравана вулачка старога 
горада, можа быць, невялікая плош-
ча. Можна было б сказаць: замкнёная 
прастора, акружаная невысокімі бу-
дынкамі. Пагаслае вячэрняе святло, 
сям-там асветленыя вітрыны, а можа 
быць, вокны крам. Ніякіх бытавых 
падрабязнасцяў, за выключэннем 
маленькага восліка. Наогул для нас 
усё роўна, магазінчыкі  гэта ці яшчэ 
нейкія будынкі, для нас, калі мы ўзі-
раемся ў кампазіцыю, куды больш 
важная агульная, скажам так, душэў-
ная атмасфера гэтага кутка, настрой 
цеплыні, утульнасці і “прысутнасць” 
у гэтым месцы як бы нейкай таямні-
цы, якая нас заінтрыгоўвае. Тут можа 
адбыцца нейкае дзеянне, сустрэча. 
Перад намі сцэнічная прастора маг-
чымага ўзнікнення чалавечых адносі-
наў. Крамы нагадваюць падсвечаныя 
дэкарацыі. Вулачка, якая сыходзіць у 
глыбіню, таксама нейкая дэкаратыў-
 ная. А на далёкім плане віднеюцца 

дамы. Але нам падаецца, што гэта 
не далёкі план, а тэатральны заднік. 
У нас пры гэтым не ўзнікае пачуццё, 
што тут нейкая бутафорыя. Характар 
малюнка дае магчымасць успрыняць 
усё і як рэальную плошчу, і як тэат-
ральную, сцэнічную прастору з дэка-
рацыямі.

Падобныя рашэнні можна знайсці  
ў Катковай даволі часта. Напрыклад, у 
карцінах “Сараева”, “Успамін пра Рым”, 
“Вячэрні шпацыр”. У Іспаніі Каткова 
прысутнічала на тэатралізаваным 
прадстаўленні, якое ўзнаўляла сцэны 
сярэднявечнага турніру рыцараў. 
Пасля вяртання ў Мінск мастачка на-
пісала невялікую працу, у якой перад 
гледачом паўстае як бы лялечны тур-
нір у тэатры марыянетак. У Катковай 
нават некаторыя пейзажы Кольскага 
паўвострава і Мурманска — больш су-
ровыя і менш дэкаратыўныя — нясуць 
у сабе нешта тэатралізаванае. Дамы ў 
пейзажы “Неба над Мурманскам” па-
даюцца асветленымі святлом сафітаў, 
а ўтрапёныя над горадам аблокі (якія 
нагадваюць гіганцкіх птушак) мы так-
сама можам уявіць сабе напісанымі на 
тэатральным задніку.

Кладучы ў аснову сваіх твораў 
рэальныя матывы далёкіх краін або 
вобразы, навеяныя іх мастацтвам, 
Каткова не вельмі заклапочана адлю-
страваннем нацыянальных ці этна-
графічных рыс. Яна імкнецца перш 
за ўсё перадаць свае суб’ектыўныя 
перажыванні, вобразна-эмацыйныя 
асацыяцыі. І гэта ёй удаецца спаўна.

Веніямін Міхееў

вернісаЖ
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