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ад рэдактара

ВіктАР ХАРкоў

Час, багаты на падзеі 

 П
алітычная актыўнасць — справа не сезон-
ная. Яна ці ёсць — у любы час года, ці яе 
няма. Многае залежыць ад незаспакоенас-
ці ў складанні планаў, ад імкнення знахо-
дзіць выхад з няпростых эканамічных 
сітуацый. Час не чакае, калі выбраны 
амбіцыйныя арыенціры, калі ёсць 
разуменне таго, што шмат 

трэба зрабіць: не заўтра, а ўжо сёння. 
Важнай палітычнай падзеяй — 

падзеяй года,  не менш — стала 
правядзенне Усебеларускага 
народнага сходу. Па сутнасці, 
гэта  маштабны форум, які 
вызначае рух краіны як міні-
мум на бліжэйшыя пяць гадоў. 
Выверанасць ка лектыўнай 
пазіцыі, якая фарміравалася 
менавіта на сходзе, мае прын-
цыповае значэнне. 

Тэме Усебеларускага сходу 
прысвечана цэлая серыя ма-
тэрыялаў у гэтым выпуску 
часопіса. 

Нельга не сказаць яшчэ пра 
адну падзею, якая ў большай сту-
пені мае міжнародны характар. 

Размова пра саміт Шанхайскай аргані-
зацыі супрацоўніцтва, у якім Беларусь упершыню 
прымала ўдзел у статусе назіральніка. Так, краіна 
паступова, але ўпэўнена, займае паўнапраўнае месца ў 
адной з уплывовых глабальных структур. Першапачаткова 
задачы ШАС ляжалі ў сферы ўнутрырэгіянальных дзеянняў 
па спыненні тэрарыстычных актаў, сепаратызму і экстрэ-
мізму ў Сярэдняй Азіі. Аднак па меры развіцця арганіза-
цыі пытанні бяспекі былі дапоўнены эканамічным блокам, 
уключаючы энергетыку, транспарт, АПК, тэлекамунікацыі, 
а таксама гуманітарным вымярэннем. На думку Прэзідэнта 
менавіта Беларусі, эканамічная кааперацыя павінна стаць 
магістральным напрамкам узаемадзеяння ў Шанхайскай 
арганізацыі супрацоўніцтва.

Чытайце публікацыю “Дарожная карта” актыўных 
дзеянняў”. 

Зрэшты, насычанасць жыцця складваецца не толькі з 
падзей, няхай і найважнейшых, чыста палітычнага зместу. 
Не менш важным уяўляецца злабадзённасць спраў,  якія, 
уласна, і пацвярджаюць рэальнасць палітычных намераў. 
Каб вялікая колькасць планаў не аказалася фікцыяй. До-
бры прыклад той, які матэрыялізуе некалі намечанае ў 
ажыццёўленае. Публікацыя “Атрымаць месца ў вёсцы, не 

выязджаючы з горада” якраз расказвае пра такое. Вось 
невялікая вытрымка з матэрыялу:

“Усяго шэсць гадоў назад тут была пустка. Ускраіна 
Мінска. Але блізкасць да карпусоў Беларускага дзяржаўнага 

медуніверсітэта і станцыі метрапалітэна прымусілі пры-
гледзецца да месца больш уважліва. Так, адна за адной 
выраслі сем прыгожых шматпавярховак. Комплекс бу-

дынкаў назвалі “Студэнцкая вёска”.
За некалькі гадоў новенькія інтэрна-

ты абраслі магазінамі і гандлё-
вымі цэнтрамі. Быў узведзены 
спартыўны комплекс. Не так 
даўно ў прыбудове аднаго з 
інтэрнатаў адкрылі яслі-сад, 

якія прымаюць не толькі дзетак 
студэнцкіх сем’яў, але і з сусед-
няга спальнага мікрараёна Бры-
левічы. Хутка ў маладзёжным 
гарадку адкрыюцца гасцініца, 
паліклініка, пункты бытавога 
абслугоўвання, падземныя аўта-

стаянкі, культурна-забаўляль-
ны цэнтр. Інфраструктуру 
абяцаюць круцейшую, чым у 
кампусах некаторых еўрапей-

скіх універсітэтаў.
І напрыканцы невялікі культурны 

экскурс. Сёння відавочна, што атрыманне 
суверэнітэту Рэспублікай Беларусь у 1991 годзе 

азнаменавала і цалкам новы этап мастацкай культуры. 
За гады незалежнасці ў грамадстве адбыліся істотныя 

змены, пачаўся працэс абнаўлення, рэалізацыі інтэлекту-
альнага і творчага патэнцыялу. З асаблівасцямі развіцця 
айчыннага мастацтва ў кантэксце традыцый і сучаснасці, 
творчай пераемнасці і эксперыментальных пошукаў зна-
ёміць выстава “Сучасная Беларусь вачамі мастакоў”, якая 
адкрылася ў Нацыянальным мастацкім музеі

Часопісная публікацыя пра выставу прадстаўлена матэ-
рыялам “Карціны як факты з біяграфіі краіны”. 

Але лепш знайсці час і асабіста пабываць на выставе. 
Яна таго вартая.
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за будучыню  
ў адказе кожны

Сёння перад краінай стаяць найскладанейшыя задачы. Гэта датычыцца глабальных выклікаў  
у эканоміцы і палітыцы. У чым прычыны ўзніклых цяжкасцяў? Што мы рабілі правільна, а ў чым, 
магчыма, памыляліся? І галоўнае, што чакае нас у перспектыве? Якім курсам пойдзе наша дзяржава 
далей? На ўсе гэтыя пытанні і заклікана было адказаць веча. З дакладам перад яго ўдзельнікамі 
выступіў Прэзідэнт.

усебеларусКі народны сход

У пяты раз у краіне прайшло народнае веча. І штораз яно знаменавала 
важныя моманты ў развіцці дзяржавы. Цяперашні Усебеларускі 
народны сход адкрыўся 22 чэрвеня. Гэта знакавая дата для кожнага 
беларуса. У ёй крыецца вялікі сэнс: людзі змаглі аб’яднацца і толькі 
дзякуючы гэтаму выстаяць, прайсці праз гады ліхалецця, стварыць 
сваю дзяржаўнасць, навучыцца абараняць суверэнітэт і ісці па шляху 
будаўніцтва квітнеючай Беларусі. І невыпадкова работа маштабнага 
форуму сёлета пачалася з хвіліны маўчання ў памяць ахвяр Вялікай 
Айчыннай вайны.

Б
ел

ТА
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Пра бяспеку
Наша краіна здольная абараніць свой суверэнітэт 

і тэрытарыяльную цэласнасць. Рэалізуецца комплекс 
мерапрыемстваў па ўдасканаленні сістэмы аховы дзя-
ржаўных межаў, у першую чаргу на паўднёвым напрамку. 
Выстаўлены новыя падраздзяленні, ствараецца інтэгра-
ваная сістэма аховы мяжы, укараняюцца сучасныя ўзо-
ры ўзбраення і тэхнікі. Аляксандр Лукашэнка зробленае 
ў сферы бяспекі абазначыў ёміста: “Створаная сістэма 
— гэта эфектыўны шчыт на шляху тэрарызму, наркатра-
фіку і нелегальнай міграцыі”. Адной з найважнейшых 
задач у ваеннай сферы з’яўляецца забеспячэнне войскаў 
найноўшым узбраеннем і тэхнікай, без гэтага немагчыма 
абараніць родную зямлю: “Нашы навукоўцы сумесна з 
арганізацыямі абароннага сектара эканомікі распраца-
валі і паспяхова выпрабавалі ва ўмовах густанаселенай 
Беларусі, а не на пустэльных палігонах, рэактыўную 
сістэму залпавага агню “Паланэз”, адпаведную лепшым 
сусветным узорам высокадакладнай зброі”.

У перспектыве прадоўжыцца развіццё ваеннага і ваен-
на-тэхнічнага супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй у 
сістэме рэгіянальнай групоўкі войскаў, а таксама з краінамі 
АДКБ ды іншымі дзяржавамі.

“Выбудоўванне міралюбнай і добрасуседскай палітыкі, 
непрымальнасць выкарыстання сілы ў вырашэнні між-
народных супярэчнасцяў дазволілі нам стаць асноўнай 
пляцоўкай для перагавораў па ўрэгуляванні ўзброенага 
канфлікту ў нашай роднай Украіне”. Сёння сусветная 
супольнасць разглядае Беларусь як донара рэгіянальнай 
бяспекі.

Пра праграму развіцця
Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі 

на 2016-2020 гады накіравана ў будучыню і прадугле-
джвае канкрэтныя дзеянні, перакананы Прэзідэнт: “Гэта 
праграма развіцця, а не застою; праграма будучыні, а 
не мінулага; праграма дзеянняў, а не спадзяванняў. Мы 
добра разумеем: праблемы не вырашацца самі сабою, 
крызісныя з’явы не знікнуць па ўзмаху чароўнай палачкі. 
Менавіта таму ў аснову праграмы пакладзены прынцыпы 
прагрэсу і адкрытасці. Мы робім стаўку на веды і тэхна-
логіі. У гэтым ключ да вырашэння бягучых праблем і руху 
наперад”.

І яшчэ са сказанага Прэзідэнтам: “Трэба адчуваць мо-
мант, ведаць і разумець, калі можна рабіць тыя ці іншыя 
радыкальныя крокі. Тое, што яны патрэбныя ў асобных 
момантах — гэта так. Але што будзе, калі мы ў перыяд, 
калі трэба згуртавацца, арганізавацца, не дапусціць 
далейшага падзення, ісці выверана, як па тонкім лёдзе, 
пачнём ламаць гэты лёд? Зразумела, што адбудзецца”.

Пра народаўладдзе
Усебеларускі сход з’яўляецца рэальна дзеючым механіз-

мам народаўладдзя, упэўнены Прэзідэнт: “Права чалавека і 
грамадзяніна на ўдзел у кіраванні справамі дзяржавы з’яў-
ляецца неад’емным патрабаваннем часу”. Дэвіз “Разам — за 
моцную і квітнеючую Беларусь” сімвалізуе пераемнасць і 
згуртаванасць грамадства на карысць Радзімы: Усебеларускі 
народны сход па праву з’яўляецца адной з важнейшых фор-
маў прамой дэмакратыі і грамадскім інстытутам сучаснай 
Беларусі, які апраўдаў сябе: “Шчырая і сумленная размова 
з людзьмі стала нормай жыцця для ўлады і ўсіх службовых 
асобаў дзяржавы”.

Пра апераджальную стратэгію
“Размова не пра нейкую кардынальную ломку і пера-

будову ўсяго. Падкрэсліваю: патрэбна ўдасканаленне таго 
шляху, які выбралі і па якім даволі паспяхова прайшлі пер-
шыя два этапы аднаўлення і стабілізацыі. На новым этапе 
нам неабходна перайсці ад “даганяючай” стратэгіі да “апера-
джальнай”, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Таму, каб 
асвоіць новыя нішы, нам трэба працаваць напорыста, калі 
хочаце, агрэсіўна і, галоўнае, рэзультатыўна, максімальна 
скарачаць выдаткі, зніжаць сабекошт прадукцыі, эканоміць 
фінансавыя рэсурсы”.

Якія фактары перашкаджаюць руху наперад? Перш 
за ўсё гэта невысокая прадукцыйнасць працы, якая да-
сягнула ўзроўню 20 тысяч долараў і якая не змяняец-
ца тры гады. Яшчэ адным фактарам Прэзідэнт назваў 
нізкую інавацыйную актыўнасць. “Захоўваецца амаль 
трохразовае адставанне ад высокаразвітых краін па долі 
высокіх тэхналогій у прамысловасці. Вынік — мы вы-
пускаем прадукцыю з невысокай дабаўленай вартасцю 
і нізкай тэхналагічнасцю”. Трэці фактар — недастаткова 
эфектыўная інвестыцыйная стратэгія прадпрыемстваў 
і цэлых галін. 

Пра інвестыцыі
У Беларусі за пяцігоддзе неабходна рэалізаваць больш за 

80 буйных інвестыцыйных праектаў на суму звыш 27 міль-
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ярдаў долараў: “Асноўная навізна інвестыцыйнай палітыкі 
заключаецца ў наступным: ільготнае крэдытаванне ўсіх 
новых праектаў і праграм будзе ажыццяўляцца сумленна і 
адкрыта праз адзінага аператара. Галоўны прынцып — кон-
курснае размеркаванне сродкаў, перавага будзе аддавацца 
акупнасці і зваротнасці рэсурсаў. Асаблівая роля будзе 
адведзена знешнім крыніцам фінансавання, у аснове — за-
межныя інвестыцыі”.

Дарэчы, аб’ём замежных інвестыцый у эканоміку Бела-
русі за апошнія пяць гадоў вырас у 2,5 раза.

Па памеры ВУП на душу насельніцтва па парытэце 
пакупніцкай здольнасці Беларусь ужо ўвайшла ў лік краін 
з сярэднім узроўнем даходу. Гэты паказчык вырас з 5,2 
тысячы долараў у 1990 годзе да 16,5 тысячы ў 2010 годзе і 
амаль да 18 тысяч у 2015-м.

Пра мадэрнізацыю
Задача на бліжэйшыя 5 гадоў — пераадолець адста-

ванне і трывала заняць сваю нішу ў сусветнай эканомі-
цы. Асновай руху наперад на сучасным этапе павінны 
стаць новыя падыходы да мадэрнізацыі эканомікі і 
эфектыўнае дзяржаўнае кіраванне. У цяперашні час 
пад аператыўным кіраваннем міністэрстваў і канцэрнаў 
знаходзяцца 1005 арганізацый — амаль палова чыстых 
актываў эканомікі. Але пры гэтым іх уклад у агульную 
выручку па краіне складае толькі чвэрць (прыкладна 
25 працэнтаў). Лічбы наглядна паказваюць, што эфек-
тыўнасць дзейнасці гэтых прадпрыемстваў застаецца 
невысокай. “Адна з прычын такога становішча спраў 
— нізкая якасць кіравання, — лічыць Аляксандр Лука-
шэнка. — Трэба ўмацаваць гаспадарчую самастойнасць, 
засяродзіць увагу на захаванні акцыянернага кошту і 
эфектыўнасці працы, скараціць выдаткі і тым самым 
павялічыць прадукцыйнасць працы”.

Пра “зялёную” эканоміку і веды
На парадку дня — пераход да “зялёных” тэхналогій 

і эканомікі ведаў. Выпуск інавацыйнай прадукцыі за 
пяцігодку павялічыўся больш як у 4 разы. У краіне ёсць 
значныя напрацоўкі ў сферы высокіх тэхналогій, у пры-
ватнасці, у вытворчасці аптычных і лазерных прыбораў, 
аўтаматызаваных сістэм кіравання. Шырокую вядомасць 
у свеце набыў шэраг камп’ютарных праграм беларускіх 
распрацоўшчыкаў. Па экспарце ў галіне камп’ютарных і 
інфармацыйных паслуг на душу насельніцтва краіна апя-
рэджвае ўсе краіны Садружнасці.

У рэйтынгу па ўзроўні развіцця адукацыі Беларусь 
знаходзіцца ў групе 30 развітых краін і апярэджвае ўсе 
краіны СНД.

ВУП Беларусі за першыя дзесяць гадоў новага тысяча-
годдзя павялічыўся амаль у 2 разы, рэальныя грашовыя 
даходы — больш як у 3 разы. Удалося вырашыць і прабле-
му харчовай бяспекі, многія іншыя значныя пытанні.

У нас таксама ёсць бясспрэчныя поспехі ў галіне сацы-
яльнай палітыкі. “Пацвярджэнне таму — выкананне ўжо ў 
2015 годзе вызначаных Дэкларацыяй ААН мэт тысячагод-
дзя. Па індэксе чалавечага развіцця Беларусь сярод амаль 
200 краін сусветнай супольнасці перамясцілася з 68-га 
месца ў 2000 годзе на 50-е месца ў 2015-м. Гэта забяспе-
 чыла нам месца ў групе краін з высокім узроўнем чалаве-

чага развіцця. З 2014 года ўпершыню за 20 гадоў колькасць 
жыхароў у Беларусі пачала расці. Узроўні нараджальнасці 
і смяротнасці практычна зраўняліся — сціснуты дэмагра-
фічныя нажніцы. Гэта вынік, да якога мы імкнуліся і якім 
ганарымся”, — рэзюмаваў Прэзідэнт.

Пра фінансы
Сістэмная работа па ўмацаванні даверу да беларускага 

рубля павінна быць працягнута, лічыць Прэзідэнт: “Без да-
сягнення ўстойлівых штогадовых тэмпаў інфляцыі ніжэй-
шых за 5 працэнтаў будзе складана аздаравіць эканоміку ў 
цэлым. Ураду і Нацыянальнаму банку неабходна прадоў-
 жыць сістэмную работу па ўмацаванні даверу да беларуска-
га рубля, забеспячэнні ўстойлівага росту золатавалютных 
рэзерваў, падтрыманні іх на бяспечным узроўні, павысіць 
эфектыўнасць бюджэтных выдаткаў і скараціць знешнюю 
пазыку”.

Пра дзяржапарат
У нашай краіне адзін з самых кампактных дзяржаўных 

апаратаў у свеце, але яго работа недастаткова эфектыўная. 
Калі параўнаць расходы на ўтрыманне дзяржапарату ў 
розных краінах, то ў Беларусі іх доля ніжэйшая і складае 2 
працэнты ВУП. У 3,5 раза вышэйшы гэты паказчык у Еўра-
пейскім саюзе, у 2 разы — у Расіі.

Неабходнасць кардынальнага ўдасканалення сістэмы 
дзяржкіравання ў мэтах павышэння яго эфектыўнасці 
наспела даўно, і для гэтага патрэбны цэлы шэраг мер. 
Прэзідэнт лічыць, што ў дзяржаўны апарат трэба прыцяг-
нуць самых лепшых, самых кампетэнтных. Павінен быць 
павышаны прэстыж работы дзяржслужбы. Ва ўсім свеце 
за разумных і энергічных спецыялістаў ідзе барацьба. Іх 
прыцягваюць высокімі зарплатамі, прэміямі, сацыяль-
нымі пакетамі. Гэта рэаліі канкурэнтнай барацьбы за ін-
тэлект: “Аптымізацыю дзяржапарату не варта зводзіць да 
простага скарачэння колькасці штату, трэба забяспечыць 
дзяржкіраванне на якасна больш высокім узроўні. Каб 
сфарміраваць у людзей разуменне, што дзяржава — гэта 
не донар або кантралёр, а партнёр, які стварае ўмовы для 
паспяховага развіцця прадпрыемстваў, рэгіёнаў і краіны 
ў цэлым”.

Прэзідэнт таксама запатрабаваў ад работнікаў дзяржа-
парату большай самастойнасці ў прыняцці кіраўніцкіх 
рашэнняў і, звяртаючыся да Кіраўніка Адміністрацыі Прэ-
зідэнта, Прэм’ер-міністра і старшыні Мінаблвыканкама, 
даручыў: “Пакладзіце мне на стол прапановы па скарачэнні 
дзяржаўнага апарату ў 1,5-2 раза (лепш у 2 разы) і пара-
лельна — сістэму мер па няўхільным выкананні прынятых 
рашэнняў”.

Пра навуку
Нам неабходна спрасціць умовы камерцыялізацыі вы-

нікаў навукова-тэхнічнай дзейнасці: “Па прыярытэтных 
для краіны напрамках праз дзесяць гадоў мы павінны 
ўвайсці ў лік краін-лідараў. Першарадная задача — па-
вышэнне долі высокатэхналагічнай і сярэднетэхналагіч-
най вытворчасцяў. Неабходна наблізіцца да паказчыкаў 
вядучых краін свету: давесці высокатэхналагічны сектар 
да 5 працэнтаў і сярэднетэхналагічны да 50 працэнтаў у 
структуры эканомікі”.

усебеларусКі народны сход

5Беларусь.BelaruS   ліпень   2016



Прэзідэнт паставіў перад буйнымі прамысловымі аб’яд-
наннямі і навуковымі арганізацыямі задачу стварыць наву-
ковыя цэнтры па распрацоўцы новых матэрыялаў: 

Пра льготы
Парадак выплаты падаткаў павінен быць як мага больш 

простым, лічыць Аляксандр Лукашэнка: “У сельскай мяс-
цовасці новыя прадпрыемствы будуць вызвалены на два 
гады ад выплаты падаткаў на прыбытак і на нерухомую 
маёмасць”. Таксама трэба стварыць цэнтры падтрымкі 
прадпрымальніцтва на тэрыторыі раёнаў з колькасцю 
насельніцтва звыш 30 тысяч чалавек: “Усё гэта дасць 
магчымасць актывізаваць развіццё прадпрымальніцтва, 
у тым ліку ў рэгіёнах, і ўцягваць у працоўную дзейнасць 
больш людзей”.

Пра новыя працоўныя месцы
“Удасканаленне структуры эканомікі непазбежна вядзе 

да вызвалення залішняй колькасці работнікаў. Каб не да-
пусціць рэзкага скачка беспрацоўя, трэба прыняць папе-
раджальныя меры: палепшыць работу службаў занятасці, 
наладзіць перападрыхтоўку спецыялістаў, спрасціць умовы 
ператоку рабочай сілы паміж рэгіёнамі і галінамі. І галоўнае 
— новыя працоўныя месцы, высокапрадукцыйныя. Іх за 
пяцігоддзе трэба стварыць больш за 250 тысяч”, — сказаў 
Аляксандр Лукашэнка.

Для гэтага трэба задзейнічаць канкурэнтаздольныя 
фінансавыя механізмы: “Праз нашы банкі адкрываецца 
доступ да фінансавых інструментаў і рынкаў Еўрасаюза, 
сродкаў міжнародных фінансавых арганізацый. Айчынны-
мі банкамі можа быць прадастаўлена прыватнаму бізнесу 
каля мільярда долараў кітайскіх крэдытаў ужо цяпер”.

Пра моладзь
Амаладжэнне кадравага складу кіраўнікоў, стварэнне 

ўмоў для праяўлення здольнасцяў маладога пакалення з’яў-
ляюцца найважнейшым напрамкам арганізацыйнай і ідэа-
 лагічнай работы Адміністрацыі Прэзідэнта і ўсёй вертыкалі 
ўлады, адзначыў Прэзідэнт: “Неабходна прадоўжыць рабо-
ту па ўдасканаленні сістэмы падтрымкі адоранай, талена-
вітай, з лідарскімі якасцямі моладзі, раскрыцці яе творчага 
патэнцыялу”.

Вялікую ўвагу варта надаць фарміраванню павагі да 
сямейных каштоўнасцяў. Падтрымка маладых сем’яў 
заўсёды была і застанецца адным з галоўных клопатаў 
дзяржавы. Бо, калі моладзь мае добрыя бытавыя ўмо-
вы, яна імкнецца стварыць сваю сям’ю, мець дзяцей, а 
значыць, узрастае гарантыя яе замацавання на месцах. 
А органам дзяржкіравання, буйным прадпрыемствам, 
бізнесу неабходна актыўна ўключацца ў адбор і прасоў-
ванне таленавітых маладых людзей: “Выхоўваць кадры, 
пачынаючы з ВНУ, а то і са школы, прапаноўваць наву-
чальныя праграмы, стажыроўкі і практыку на прадпры-
емствах. Імкнуцца зацікавіць чалавека прафесіяй. Гэта 
дазволіць выгадаваць годную змену і забяспечыць упэў-
неную будучыню краіны”.

Далейшае развіццё атрымаюць валанцёрскі і студатра-
даўскі рухі. Цэнтральную ролю ў гэтай маштабнай рабоце 
павінна адыграць вядучая маладзёжная арганізацыя — Бе-
ларускі рэспубліканскі саюз моладзі.

Пра атамную станцыю
У цяперашняй пяцігодцы дынамічнае развіццё атры-

мае энергетычны комплекс краіны. Так, у 2018-2020 гадах 
пачнуць працаваць абодва блокі Беларускай АЭС. Будзе 
створана каля 2 тысяч працоўных месцаў: “Гэта крок да па-
таннення энергарэсурсаў, а такім чынам, база павышэння 
канкурэнтаздольнасці ўсіх сектараў эканомікі: прамысло-
васці, транспарту, сферы паслуг. Беларусі неабходна выка-
рыстаць перавагі ядзернай энергетыкі для фарміравання 
вакол атамнай станцыі кластара энергаёмістых вытвор-
часцяў. Трэба сфарміраваць умовы для пераходу ад вы-
карыстання прадпрыемствамі і грамадзянамі прыродных 
рэсурсаў, напрыклад, газу і нафты, на адносна недарагую 
электраэнергію”.

Пра еўразійскую інтэграцыю
“У апошнія гады і Расія, і Казахстан стварылі шэраг 

вытворчасцяў, аналагічных тым, што ёсць у Беларусі. Хоць 
дамаўляліся не пра гэта. Па сутнасці, такія дублюючыя вы-
творчасці ствараюць залішні ціск на агульным рынку нашых 
краін. Прадпрыемствы вымушаны канкурыраваць паміж 
сабою, у той час як стратэгічна больш правільна, наадварот, 
узмацніць спецыялізацыю на асобных сегментах і развіваць 
кааперацыйныя сувязі. Навошта траціць рэсурсы, якіх і так 
мала, на стварэнне таго, што ўжо ёсць, нават калі б гэтых 
рэсурсаў было шмат? Бо вытворчасць — гэта яшчэ і наву-
ковая, канструктарская школа, сістэма падрыхтоўкі квалі-
фікаваных кадраў. І ўсё гэта каласальныя выдаткі”, — сказаў 
Аляксандр Лукашэнка. Ураду і ўпаўнаважаным службовым 
асобам неабходна актыўней вырашаць пытанні ў статутных 
органах Еўразійскага эканамічнага саюза.

Пра супрацоўніцтва з ес і зШа
“Каб дынамічна развівацца, неабходныя нармальныя 

адносіны з Еўрапейскім саюзам і ЗША. Апошнія гады ад-
значаны пацяпленнем нашых узаемаадносінаў. Адмова ад 
санкцыйнай палітыкі ў дачыненні да Беларусі адкрывае но-
выя магчымасці ў развіцці ўзаемадзеяння. І было б грэшна 
гэтым не скарыстацца, — заявіў Прэзідэнт. — Нам, па вялі-
кім рахунку, трэба наганяць упушчанае і выйсці для пачатку 
на той узровень адносінаў з ЕС і ЗША, які існуе ў нашых 
партнёраў па ЕАЭС і СНД”.

Еўрасаюз — другі па значнасці рынак для беларускага 
экспарту, а таму канструктыўнае разнапланавае супрацоў-
ніцтва з Еўрасаюзам адпавядае нацыянальным інтарэсам: 
“Ключавая задача на перспектыву — поўная нармалізацыя 
адносінаў і выхад на заключэнне базавага пагаднення паміж 
Беларуссю і Еўрапейскім саюзам”.

Пра будучыню снд
Садружнасць Незалежных Дзяржаў ні ў якай меры не 

вычарпала сваіх магчымасцяў, упэўнены Прэзідэнт: “Інтэ-
грацыйныя працэсы на прасторы Садружнасці Незалежных 
Дзяржаў цяпер перажываюць складаныя часы. Падзяляю-
чы меркаванне аб безумоўнай неабходнасці мадэрнізацыі 
Садружнасці, лічым мэтазгодным захаваць яе як міжна-
родную арганізацыю. Задача — узмацніць эканамічнае ўза-
емадзеянне і зрабіць Садружнасць больш прывабнай для 
дзяржаў-удзельніц”.
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Пра ўзаемаадносіны з Кітаем
Прэзідэнт адзначыў, што Беларусь за апошнія некаль-

кі гадоў рэалізавала стратэгічныя рашэнні па ўмацаванні 
эканамічных сувязяў з Кітайскай Народнай Рэспублікай 
і вывела двухбаковыя адносіны на ўзровень усебаковага 
стратэгічнага партнёрства: “Неабходна, каб інавацыйны, ін-
вестыцыйны складнікі ў бліжэйшай будучыні вызначалі ха-
рактар узаемаадносінаў з Вялікім Кітаем. Таму сёння вельмі 
важна генерыраваць бізнес-ідэі, прадуманыя, пралічаныя з 
улікам рэалій рынку, інвестыцыйныя праекты, якімі варта 
прыцягваць кітайскіх інвестараў”.

Пра высокія тэхналогіі
Некалькі гадоў назад мы сур’ёзна ўзяліся за інфарма-

тызацыю. Першыя вынікі работы ўжо адзначаны ў свеце. 
Так, паводле дадзеных Міжнароднага саюза электрасувязі, 
Беларусь па ўзроўні развіцця інфармацыйна-камуніка-
цыйных тэхналогій апярэдзіла ўсе краіны СНД, а таксама 
краіны Усходняй Еўропы. “Мы ўшчыльную наблізіліся да 
першай трыццаткі самых развітых краін свету ў дадзенай 
сферы. Але гэта толькі пачатак. У наступную пяцігодку мы 
ставім перад сабою амбіцыйную задачу — стаць лідарам у 
нашым рэгіёне, ва Усходняй Еўропе”, — сказаў Прэзідэнт. 
Размова ў дадзеным выпадку ідзе не пра паказчыкі: “Паско-
раная інфарматызацыя — гэта не даніна модзе. Гэта залог 
выжывання і канкурэнтаздольнасці ўсёй нашай эканомікі”.

Пра прыродныя багацці
Прэзідэнт даручыў Ураду падрыхтаваць стратэгію больш 

актыўнага выкарыстання нетраў: “У краіне ёсць магутны ком-
плекс па разведцы нетраў, назапашаны найбагацейшы досвед 
геолагаразведкі, асваення радовішчаў. Як выкарыстоўваць 
гэты патэнцыял на знешніх рынках, павінна быць адлюстрава-
на ў стратэгіі”. Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў актыўней 
выкарыстоўваць патэнцыял вытворчага аб’яднання “Беларус-
нафта”, інстытута “Белгорхімпрам”, НВЦ па геалогіі: “Бо ёсць 
яшчэ краіны, якія “сядзяць” на радовішчах, але самі здабываць 
не ўмеюць. Мы павінны канвертаваць свой напрацаваны га-
дамі досвед геолагаразведкі і здабычы ў валюту. Прыток інве-
стыцыйных рэсурсаў, высокіх тэхналогій дасць магчымасць 
падняць на новы ўзровень усе галіны нашай эканомікі”.

Пра пенсіі
“У гэтай пяцігодцы мы прыступім да рэфармавання і 

сістэмнага ўдасканалення нашай пенсійнай сістэмы. Каб не 
дапусціць зніжэння ўзроўню пенсій і рэгулярнасці іх вы-
плат, трэба было перагледзець тэрміны выхаду людзей на 
заслужаны адпачынак. Пастаўлена задача забяспечыць уз-
ровень пенсій у памеры 40 працэнтаў ад заработнай платы 
— сусветны стандарт”, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. 
Нельга забываць аб стварэнні зручнага асяроддзя жыцця-
 дзейнасці для людзей з абмежаванымі магчымасцямі: “Гэта 
важная задача, і мы яе павінны вырашаць. На працягу пя-
 цігодкі безбар’ернае асяроддзе будзе створана больш як на 
3,5 тысячы аб’ектаў краіны”.

Пра экспарт
Развіццё экспарту Прэзідэнт назваў адным з прыяры-

тэтаў, паколькі гэты фактар у значнай ступені ўплывае на 

дабрабыт усёй краіны: “Цяпер на першы план выходзіць 
такі аспект, як дыверсіфікацыя экспарту, асваенне новых 
рынкаў збыту тавараў і паслуг. Першачарговая задача 
— выхад на новыя знешнія рынкі і ўзмацненне пазіцый на 
традыцыйных”.

Прэзідэнт адзначыў, што першы год работы Еўра-
зійскага эканамічнага саюза быў няпростым. У гэтым 
пяцігоддзі мы павінны дабіцца практычнай рэалізацыі 
дамоўленасцяў, а таксама істотна прасунуцца наперад 
у ліквідацыі абмежаванняў, якія засталіся ва ўзаемным 
гандлі: “Рэальна ацэньваючы патэнцыял традыцыйных 
рынкаў, мы прыходзім да высновы пра важнасць больш 
значнай прысутнасці беларускіх тавараў і паслуг у Еўропе, 
Азіі, Амерыцы, Афрыцы. Асабліва складаная, але неаб-
ходная справа — пераарыентацыя экспарту з бліжэйшых 
рынкаў на краіны Азіі, Амерыкі, Афрыкі. Бо з краінамі 
“далёкай дугі” плануем прырост экспарту да 52 працэнтаў 
да цяперашняга ўзроўню”.

Для кардынальнага спрашчэння і аблягчэння працэдуры 
экспартнага крэдытавання ў краіне на базе Банка развіцця 
будзе створана спецыялізаванае агенцтва па садзейнічанні 
экспарту, якое працуе па прынцыпе аднаго акна. Спатрэбіцца 
больш эфектыўная работа дыпламатычнага корпуса, спецы-
ялістаў у галіне знешнегандлёвай дзейнасці, нараўне з кіраў-
нікамі прадпрыемстваў і галін адказнасць за нарошчванне 
экспарту ўскладаецца на Міністэрства замежных спраў.

Пра сельскую гаспадарку
“Вядома, стаўку мы рабілі і будзем рабіць на буйната-

варную вытворчасць, на фарміраванне скразных, добра 
арганізаваных прадуктовых кампаній, якія ахопліваюць 
усю інфраструктуру — ад вытворчасці зыходнай сельска-
гаспадарчай сыравіны да яе перапрацоўкі. А дадатковым 
рэзервам развіцця вёскі, які пакуль слаба выкарыстоўва-
ецца, павінны стаць фермерства і прадпрымальніцтва”, 
— сказаў Прэзідэнт.

У фермерскіх гаспадарках краіны занята 9 тысяч чала-
век: “Да 2020 года неабходна стварыць не менш за 3,5 ты-
сячы новых працоўных месцаў і павялічыць вытворчасць 
прадукцыі ў фермерскіх гаспадарках у 3 разы”.
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Пра дзяржпраграмы
“У 2016-2020 гадах плануецца рэалізоўваць больш за 

20 дзяржаўных праграм, пры гэтым арыенціровачна дзве 
трэці бюджэтных сродкаў, выдзеленых на іх фінансаванне, 
будуць інвеставаны ў сацыяльную сферу. У першую чаргу 
ў медыцыну, адукацыю, культуру, падтрымку сем’яў, са-
цыяльную абарону насельніцтва”, — адзначыў Аляксандр 
Лукашэнка.

Ніводзін чалавек, які апынуўся ў цяжкай жыццёвай 
сітуацыі, не павінен застацца без дапамогі дзяржавы, 
адзначыў Прэзідэнт. Гаворка ідзе пра ўкараненне безна-
 яўных жыллёвых субсідый у мэтах змякчэння наступстваў 
павелічэння тарыфаў на паслугі жыллёва-камунальнай 
гаспадаркі: “Іх павелічэнне павінна праводзіцца аднача-
сова са зніжэннем выдаткаў на аказанне паслуг, ростам 
даходаў людзей і развіццём сістэмы адраснай падтрымкі 
неабароненых катэгорый грамадзян”.

Пра здароўе
Усе ўстановы аховы здароўя павінны быць нацэлены 

перш за ўсё на ранняе дыягнаставанне і лячэнне мак-
сімальна шырокага спектра хвароб на якасна высокім 
узроўні, упэўнены Прэзідэнт: “Трэба павялічыць аб’ёмы 
высокатэхналагічных відаў медыцынскай дапамогі, та-

кіх як кардыя- і нейрахірургія, хірургічная афтальма-
логія, транспланталогія, эндапратэзаванне, актыўна 
развіваць тэлемедыцыну, дыстанцыйныя формы мані-
торынгу здароўя”.

Неабходна забяспечыць паэтапны пераход да дзейнас-
ці ўчастковай службы па прынцыпе каманды: урач агуль-
най практыкі, яго памочнік па амбулаторна-паліклініч-
най дапамозе, медыцынская сястра: “Да 2020 года трэба 
павялічыць долю працуючых па гэтым прынцыпе да 100 
працэнтаў”.

Для папулярызацыі моды на здароўе неабходна актыўна 
выкарыстоўваць таксама фізкультуру і спорт. Трэба накіра-
ваць фізкультурна-масавую работу на павелічэнне аздараў-
ленчых груп, клубаў па інтарэсах, секцый па відах спорту.

Пра адукацыю
Сістэма адукацыі не павінна быць адарванай ад экано-

мікі, упэўнены Прэзідэнт: “Трэба павялічваць практыка-
арыентаванасць навучання. Гэта адзіны шлях падрыхтоўкі 
спецыялістаў, якія валодаюць інфармацыйнымі тэхнало-
гіямі, якія ведаюць усе этапы вытворчасці. Ідэя беспера-
пыннай адукацыі, зразумела, не азначае, што чалавек усё 
жыццё будзе студэнтам. Гаворка ідзе пра адукацыю, якая 
фарміруе ў чалавеку імкненне да пастаяннага ўдасканален-
ня і самаразвіцця”.

Гаворачы пра некаторыя аспекты школьнай праграмы, 
Прэзідэнт сказаў, што тут не месца “мудрагелістым па-
дручнікам”. Менавіта таму перад Міністэрствам адукацыі 
пастаўлена задача ў бліжэйшы час стварыць новыя падруч-
нікі: “І іх павінны стварыць лепшыя настаўнікі рэспублікі. 
Нельга дзяцей перагружаць з малога ўзросту”.

Пра культуру
“Беларусь сёння — гэта цытадэль традыцыйнай куль-

туры і маралі. Так будзе заўсёды! — упэўнены Прэзідэнт. 
— Трэба культурным работнікам быць больш ініцыятыў-
нымі, раскаванымі і не глядзець увесь час у рот дзяржаве. 
Акцэнт трэба зрабіць як на маштабах і якасным боку нашай 
культурнай сферы, так і на павышэнні яе турыстычнай пры-
вабнасці”.

Ствараемыя творы літаратуры, музычнага, выяўленча-
га, тэатральнага і кінамастацтва прызначаны садзейнічаць 
фарміраванню каштоўнасцяў беларускага грамадства, ад-
люстроўваць духоўны досвед нацыі.

Пра парламенцкія выбары
Ва ўяўленні Аляксандра Лукашэнкі дэпутаты — гэта 

прафесійныя, кампетэнтныя грамадзяне, якія маюць дос-
вед паспяховай работы ў той ці іншай сферы і здольныя 
вырашаць задачы, якія стаяць перад грамадствам. Яны 
сумленныя, прыстойныя і ўмеюць трымаць слова, у іх 
няма фанабэрыі і ганарыстасці. У прэтэндэнта на месца ў 
Парламенце павінна быць канструктыўная праграма дзе-
янняў у якасці дэпутата, ён павінен умець бачыць перспек-
тыву, вылучаць галоўнае і істотнае ў чарзе будзённых з’яў, 
быць адданым сваёй дзяржаве і народу: “Прама скажу: 
менавіта такіх людзей я хацеў бы бачыць у новым складзе 
Парламента. Адказныя перад імі будуць стаяць задачы: па 
ўдасканаленні прававой базы, развіцці супрацоўніцтва з 
замежнымі партнёрамі, умацаванні пазіцый Беларусі на 
міжнароднай арэне”.

Пра будаўніцтва
За пяцігодку ў краіне плануецца пабудаваць звыш 18 

мільёнаў квадратных метраў жылля, у тым ліку 1,55 мільё-
на — для грамадзян, якія стаяць на ўліку маючых патрэбу. 
За апошнія пяць гадоў у Беларусі пабудавана больш за 25 
мільёнаў квадратных метраў жылля. Эфектыўнасць бу-
даўнічай галіны неабходна павялічваць за кошт пераходу 
на новыя тэхналогіі. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што 
сёння ставіцца задача пераарыентацыі магутнасцяў галіны 
на экспарт паслуг — праектаванне і здачу аб’ектаў пад ключ. 
Таксама больш актыўна будзе развівацца індывідуальнае 
будаўніцтва.
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Васіль Равяка, кіраўнік 
СВк “Прагрэс-Верцялішкі” 
Гродзенскага раёна:  

— Праграмай сацыяльна-экана-
мічнага развіцця краіны пастаўлена 

задача зніжэння сабекошту прадукцыі 
не менш як на 25 працэнтаў. Вельмі правільная 
мэта. Працуючы ў гэтым напрамку, мы захоўваем 
канкурэнтаздольнасць на знешніх рынках. Гэта 
дае магчымасць таксама праводзіць больш гібкую 
цэнавую палітыку. Адным з прыярытэтаў для нас 
з’яўляецца адыход ад імпартнай тэхнікі на карысць 
айчынных машын і механізмаў, што дасць магчы-
масць значна скараціць затраты на рамонт і на-
быццё запасных частак.

Сямён Шапіра, старшыня 
Мінскага аблвыканкама:

— Мы выбралі свой шлях. І вось 
вынік: за мінулыя 20 гадоў незалежная 
Беларусь забяспечыла высокі ўзровень 

якасці жыцця сваіх грамадзян. А беларускі 
народ праявіў сапраўды гістарычную мудрасць на вы-
барах першага Кіраўніка сваёй незалежнай дзяржавы. 

У аснове істотных дасягненняў Міншчыны — фар-
міраванне моцнай каманды маладых прафесіяналаў. 
Мы іх знаходзім і гадуем. Сярэдні ўзрост назначаных 
у апошнія гады кіраўнікоў гаспадарак — меншы за 30 
гадоў. А старшыняў выканкамаў — каля 35. І за імі 
будучыня. 

Валерый Губарэнка, старшыня 
Брэсцкай абласной арганізацыі 
ветэранаў Беларускага грамад-
скага аб’яднання ветэранаў:

— Нам пашчасціла жыць у краіне, 
галоўнымі дасягненнямі якой з’яўляюцца 

мір і незалежнасць. Менавіта таму не вязуць у цын-
кавых трунах нашых сыноў з гарачых пунктаў пла-
неты. Аднак такая сітуацыя ў свеце не ўсюды. Шэ-
раг дзяржаў уцягнуты ў ваенныя дзеянні. Ветэраны 
Брэстчыны, як і ўсе жыхары Беларусі, занепакоеныя 
геапалітычнай сітуацыяй. Але мы не сумняваемся, 
што ў нашай краіне ёсць усё неабходнае, каб надзейна 
захаваць стабільнасць і бяспеку. Наша армія аснаш-
чана сучаснай тэхнікай і зброяй і здольная даць адпор 
любому агрэсару. 

Напрыканцы пажаданне: уключыць у праграму на-
вучальных устаноў вывучэнне матэрыялаў Брэсцкай 
крэпасці і музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.

Леанід Пянькоўскі, старшыня 
Бешанковіцкага райвыканкама:

— У новай пяцігодцы вельмі важ-
на не толькі захаваць дасягнуты 

ўзровень, але і забяспечыць далейшае 









слова дэлегату

нарошчванне аб’ёмаў вытворчасці з адначасовым 
павышэннем якасці і прадукцыйнасці працы. Ад-
нак выканаць пастаўленыя задачы будзе складана 
без далейшай падтрымкі аграрнага сектара з боку 
дзяржавы ў выглядзе льготных крэдытаў, надбавак 
за вырабленую прадукцыю, паставак лізінгавай тэх-
нікі. Лічу неабходным больш увагі надаць развіццю 
фермерскіх гаспадарак, асабліва ў такіх галінах, як 
авечкагадоўля, трусагадоўля, зверагадоўля. Усе маг-
чымасці для гэтага ёсць. Важна адзначыць, што ў 
Бешанковічах да канца года запланаваны ўвод у экс-
плуатацыю сучаснага завода медпрэпаратаў, якія 
прымяняюцца пры лячэнні анкалагічных ды іншых 
цяжкіх захворванняў. Выпушчаная прадукцыя будзе 
насіць імпартазамяшчальны характар і арыента-
вана на экспарт. 

Святлана Сарока, дырэктар 
Палаца культуры г. Маладзечна, 
член Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу:

— Сёлета статус культурнай 
сталіцы Беларусі атрымаў мой родны 

горад Маладзечна. Нацыя без культуры не можа 
быць багатай. На бліжэйшую пяцігодку ў работнікаў 
культуры маштабныя планы. Мы ў Савеце Рэспублікі 
разам з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў і Урадам 
працуем над кодэксам аб культуры. Гэты дакумент 
адкрые шырокія перспектывы для прыцягнення ў 
сферу культуры інвестыцый на аснове дзяржаўна-
прыватнага партнёрства, развіцця традыцый мец-
энацтва.  

ірына Шабулдаева, 
маляр Гомельскага 
домабудаўнічага камбіната:

— Мы, будаўнікі, гатовыя пра-
цаваць больш плённа і больш до-

брасумленна. Але апошнія навіны пра 
магчымае скарачэнне аб’ёмаў будаўніцтва жылля 
з падтрымкай дзяржавы турбуюць і нашу брыга-
ду. Камерцыйнае будаўніцтва жылля на дадзеным 
этапе не зможа перакрыць памяншаемыя аб’ёмы. 
Трэба звярнуць на гэта асаблівую ўвагу. Можа 
быць, варта развіць новыя формы фінансавання і 
падтрымкі грамадзян. Тады ў большай колькасці 
людзей з’явіцца шанц палепшыць жыллёвыя ўмовы, 
а ў нас — работа. І не толькі ў нас, будаўнікоў, але і 
ў іншых галінах эканомікі. Бо будаўніцтва заўсёды 
было яе лакаматывам. 

Неабходна таксама максімальна наблізіць 
вучобу да рэальнага жыцця, павысіць прэстыж 
рабочых спецыяльнасцяў. У будаўніцтва павінны 
прыходзіць маладыя людзі. Не тыя, хто не па-
ступіў у ВНУ або каледж, а тыя, хто ўсвядомлена 
выбраў прафесію.  
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заўтрашні дзень 
бачыцца  
канкрэтна 
22 і 23 чэрвеня Палац Рэспублікі быў цэнтрам грамадска-
палітычнага жыцця краіны. І яе эканамічным штабам. Тут 
звяралі гадзіннікі, абмяркоўваючы праект Праграмы сацыяльна-
эканамічнага развіцця краіны на 2016-2020 гады, 2,5 тысячы 
дэлегатаў пятага Усебеларускага народнага сходу.  

Гендырэктар Мінскага трактарнага 
завода Фёдар Дамаценка нагадаў, што 
ў бягучым годзе МТЗ споўнілася 70 
гадоў. За гэты перыяд выраблена каля 
4 мільёнаў адзінак тэхнікі, за мяжу 
— больш як у 120 краін — пастаўлена 
каля 3 мільёнаў адзінак. Кожны дзяся-
ты акучвальны ўніверсальны трактар 
на планеце нясе марку “Беларус”. 

Гродзенскі прадпрымальнік, кіраў-
нік кампаніі “Контэ Спа” Валянцін 
Байко асабістым паспяховым прыкла-
дам аспрэчыў заявы скептыкаў, якія 
разносяцца часам пра тое, што бізнес 
у нашай краіне — занятак няўдзячны. 
Старшыня Федэрацыі прафсаюзаў 
Міхаіл Орда гаварыў пра абарону 
інтарэсаў чалавека працы ў няпросты 
эканамічны перыяд, а галоўны рэдак-
тар выдавецкага холдынга “Звязда” 
Аляксандр Карлюкевіч — пра ролю 
СМІ ў жыцці грамадства. 

Прэзідэнт, які прысутнічаў усе 
дні работы Усебеларускага народнага 
сходу, уважліва выслухаў кожнага 
дэлегата. Нярэдка даючы т у т жа 
тлумачэнні або агучваючы ўласную 
пазіцыю па выкладзеным. Аляксандр 
Лукашэнка паведаміў: цэлы шэраг 
найбольш праблемных рэчаў ім ужо 
занатаваны. Прэзідэнт падтрымаў 
прапановы дэлегатаў палепшыць 
сістэму прафадукцыі, разгледзець 
пытанні крэдытавання эканомікі і 
ўкаранення ў грамадскую свядомасць 
здаровага ладу жыцця. Шмат пытан-
няў узнімалася ў сферы падрыхтоўкі 
кадраў. Прэзідэнт выказаў выразна 
свой пункт погляду: “Тут можна і 

 Н
а форуме сабраліся 
прадстаўнікі ўсіх 
слаёў грамадства. 
Дэлег ат амі  с т а л і 
не толькі кіраўнікі, 
дэпутаты, прадстаў-
нікі  аб ’яднання ў 
і  па р т ы й .  П р а в а 

прадстаўляць народ на высокім сходзе 
атрымалі таксама шматлікія рабочыя 
і ваеннаслужачыя, працаўнікі сяла. 
Акрамя таго, прадпрымальнікі, сту-
дэнты, пенсіянеры. Прысутнічалі ды-
пламаты і замежныя госці. Большую 

частку выступленняў дэлегатаў скла-
далі дакладныя прапановы па выра-
шэнні канкрэтных праблем. Прапано-
ва старшыні Мінскага аблвыканкама 
Сямёна Шапіры: 

— Нацбанку і Ураду варта выпра-
цаваць такую грашова-крэдытную 
палітыку, якая садзейнічала б прыця-
гненню капіталу не на дэпазіты бан-
каў, а ў народнагаспадарчы комплекс. 
Неабходна спыніць перапампоўванне 
рэсурсаў з эканомікі прадпрыемстваў 
праз банкі да пэўнага кола асоб, якое 
ўкладвае сёння грошы ў дэпазіты. 

Аляксандр лукашэнка: 

Форум з усёй 
відавочнасцю 
паказаў, што 
народаўладдзе 
з’яўляецца 
важнейшым 
інструментам 
прыняцця 
лёсавызначальных 
рашэнняў у Беларусі

Б
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пакутаваць, і стагнаць, але вучыць 
кадры трэба на месцы. Ні адна ВНУ, 
прафтэхвучылішча, каледж, ліцэй не 
падрыхтуюць кадры так, як хацелася 
б. Усё роўна, і гэта ёсць ва ўсіх краінах, 
іх давучваюць, даводзяць да адпавед-
нага ўзроўню”. 

Аляксандр Лукашэнка даручыў 
усе пытанні, якія паступілі на гара-
чую лінію Усебеларускага народнага 
сходу, уважліва прааналізаваць і даць 
на іх адказы. А ў заключным слове 
падагульніў:

— Форум з усёй відавочнасцю па-
казаў, што народаўладдзе з’яўляецца 
важнейшым інструментам прыняцця 
лёсавызначальных рашэнняў у Бела-
русі. Мне вельмі спадабаліся вашы 
дзелавы настрой на работу і адна-
часова нязмушаная дружалюбная 
атмасфера сходу. Намі зацверджана 
доўгатэрміновая стратэгія развіцця 
краіны, прыняты праграмныя да-
кументы на наступныя пяць гадоў, 
выпрацаваны асноўныя напрамкі 
інавацыйнага абнаўлення краіны, ма-
дэрнізацыі эканомікі з улікам новых 
сусветных тэндэнцый. 

Прэзідэнт падзякаваў усім адказ-
ным за арганізацыю і правядзенне 
форуму. У завяршэнне форуму капі-
тан 1 ранга былы падводнік Мікалай 
Ягораў у кулуарах Палаца Рэспублікі 
сказаў:

— Ведаеце, я прайшоў 4 акіяны, 
25 мораў. Словам, пабачыў і зведаў 
многае. Але ад Усебеларускага народ-
нага сходу, ад пачутага на ім проста 
ў захапленні. Бачу, што цяперашнія 
цяжкасці мы абавязкова перажывём. 
Толькі падціснем рамяні, як гаворыц-
ца, на час. Марская практыка паказвае: 
любая стыхія рана ці позна заканчва-
ецца. Адыдуць і ўсе праблемы. 

Тая ж думка гучыць і ў звароце 
ўдзельнікаў пятага Усебеларускага 
народнага сходу: “Мы моцны духам 
народ і справімся з любымі цяжкас-
цямі на шляху да мэт дынамічнага 
развіцця нашай любімай Беларусі”. 

У рэзалюцыі пятага Усебеларуска-
га народнага сходу ключавой задачай 
на бліжэйшае пяцігоддзе абазначана 
аднаўленне і забеспячэнне далейшага 
ўстойлівага эканамічнага росту як 
асновы для паспяховага жыцця бу-
дучых пакаленняў. Рэзалюцыя будзе 
перададзена Прэзідэнту для разгляду 
і прыняцця неабходных рашэнняў. 

Уладзімір Хромаў 

Меркаванні экспертаў 

Георгій Грыц, намеснік старшыні Беларускай наву-
кова-прамысловай асацыяцыі:

— Выступленне Кіраўніка дзяржавы было традыцыйна 
стратэгічным і даволі ёмістым. У той жа час мне здалося, 

што яно мела істотныя адрозненні ад папярэдніх высту-
пленняў. Гэта своеасаблівая дарожная карта для ўсёй краіны. 

Калі разбіць выступленне на цытаты, то іх можна разглядаць як дапамож-
нік да дзеяння. Вядома, пры рэалізацыі такіх амбіцыйных задач, якія стаяць 
перад краінай, неабходная кансалідацыя і грамадства, і бізнесу, і ўлады. І без 
адзіных мэт і крытэрыяў да кіраўнікоў, якія будуць іх дасягаць, дамагчыся 
гэтай кансалідацыі немагчыма. 

канстанцін Шабека, доктар эканамічных навук: 
— Сёння чалавецтва, і Беларусь у тым ліку, знаходзіц-

ца перад тварам вельмі сур’ёзнага выкліку — глабальнага 
тэхналагічнага пераходу. Не ўсе гэта яшчэ разумеюць, але, 

увогуле, мы ўжо жывём у новай рэальнасці. У гэтай сітуацыі 
ў нас, уласна, ёсць два варыянты: або мы як краіна знаходзім 

годны адказ на гэты выклік і тады будзем у ліку тых, хто пераходзіць на 
наступны этап, або страчваем свой шанц. Гэта і ёсць цана пытання, і 
тое, што мы абмяркоўвалі ў тым ліку на гэтым форуме, прыярытэты, 
якія былі выказаны (і ў адукацыі, і ў цэлым па эканоміцы), — гэта наш 
адказ на выклік. 

Цяпер самае важнае — рэалізацыя парадку. А гэта залежыць ад таго, 
наколькі мы ўсе будзем актыўна і эфектыўна ўдзельнічаць у працэсе.  

Анатоль Башмакоў, доктар эканамічных навук:
— Сёння Беларусь, Казахстан і Расія складаюць ядро 

такога маштабнага эканамічнага ўтварэння, як ЕАЭС. Ра-
зам у нас ёсць каласальныя магчымасці. Але ў цяперашні час 

вельмі важна, каб эканамічнае супрацоўніцтва напаўнялася 
яшчэ і гуманітарным зместам. Мы ўсё-такі вельмі блізкія ў 

гістарычным, ментальным, маральным планах. 

таццяна Садоўская, кандыдат эканамічных навук:
— Важна не ператвараць аплату працы ў простую са-

цыяльную выплату, якая не залежыць ад унёску работніка. 
Неабходныя няўхільная рэалізацыя абавязацельстваў дзяр-

жавы ў сферы сацыяльных мэт, дасягненне большай сацы-
яльнай роўнасці, справядлівасці і дабрабыту. Сістэмы аховы 

здароўя, адукацыі, культуры і сацыяльнай падтрымкі павінны выбудоўвац-
ца вакол сям’і і асобных грамадзян. Адначасова неабходна культываваць 
у грамадстве палажэнне аб тым, што дзяржава — не донар, а партнёр, 
які стварае ўмовы для дабрабыту грамадзян. Стратэгія дзяржавы павінна 
будавацца ў напрамку ад сацыяльнай абароны да сацыяльнага прагрэсу. 

Аляксандр Муха, аналітык: 
— Неабходна падкрэсліць важнасць фінансавай стабіль-

насці. Мы прадпрымаем захады па зніжэнні інфляцыі, і на 
будучую пяцігодку гэта стратэгічны напрамак: да 2020 года 

плануецца выйсці на ўзровень не большы за 5 працэнтаў у год. 
Аб’ём грошай у эканоміцы павінен адпавядаць аб’ёму рынку 

тавараў і паслуг. Пры гэтым нізкая і прадказальная інфляцыя адпавядае 
інтарэсам усіх суб’ектаў нацыянальнай эканомікі — і прадпрыемстваў, і 
насельніцтва, і дзяржавы. А таксама інтарэсам замежных інвестараў, якія 
будуць актыўней укладваць грошы ў нашу краіну. 
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Краіна і мір  
зрабіліся сінонімамі
Беларусь адыгрывае важную ролю ў захаванні  
стабільнасці ў рэгіёне 

аКтуальна

 Г
лабальная эканамічная 
турбулентнасць і геапа-
літычныя штормы, якія 
ўзнікаюць час ад часу, 
мімаволі прымушаюць 
задумацца пра тое, як 
выстаяць нам у гэтай рэ-
альнасці, захаваць краіну 

і ўмацаваць яе незалежнасць. Мена-
віта таму на Усебеларускім народным 
сходзе вельмі важна было прааналі-
заваць тэндэнцыі сусветнай палітыкі 
і дакладна вызначыць асноўныя пры-
ярытэты знешнепалітычнай стратэгіі 
Беларусі.

За мінулыя пяць гадоў свет вакол 
нас значна змяніўся. Але нязменнымі 
засталіся нашы прынцыпы і абавя-
зацельствы перад партнёрамі. Мы не 
кідаліся ў сваіх перавагах, нікому не 
здраджвалі, ні да кога не паддобрыва-
ліся, адкрыта і сумленна фармулявалі 
сваю пазіцыю з міжнародных трыбун, 
выступаючы за справядлівы светапа-
радак. І пры гэтым, вядома ж, не забы-
валі пра свае нацыянальныя інтарэсы. 
Такую прынцыповасць па заслугах 
ацанілі ў сусветнай супольнасці. Невы-
падкова Мінск быў вылучаны ў якасці 
пляцоўкі для перагавораў па сітуацыі 
ва Украіне. Менавіта тут, у цэнтры 
Еўропы, у лютым 2015 года пасля на-
пружанага 16-гадзіннага дыпламатыч-
нага марафона лідары “нармандскай 
чацвёркі” Пуцін, Парашэнка, Меркель 
і Аланд падпісалі Дэкларацыю, якая 
заклала аснову для дээскалацыі кан-
флікту ва Украіне. Ролю Беларусі ў гэ-
тым працэсе доктар палітычных навук 
Сяргей Кізіма ацаніў так:

— Беларусь першая забіла ў званы, 
першая адзначыла маштаб будучай 

катастрофы, першая прапанавала рэ-
алістычныя планы, як замарозіць ці 
спыніць гэты канфлікт.

У выніку тэрмін “Мінскія пагад-
ненні” трывала ўвайшоў у лексікон 
палітыкаў, а словы “Мінск” і “мір” ста-
лі сінонімамі. Міратворчыя намаганні 
нашай краіны кардынальна змянілі яе 
ўспрыманне на Захадзе, лічыць нямец-
кі палітолаг Рэйнхольд Крум:

— Зняцце санкцый з палітычнай 
эліты Беларусі — гэта крок у бок 
дзелавога супрацоўніцтва паміж 
ЕС і Беларуссю. У Еўрасаюзе яшчэ 
раз убачылі ў Мінску партнёра, які 

За мінулыя пяць 
гадоў свет вакол нас 
значна змяніўся.  
Але нязменнымі 
засталіся нашы 
прынцыпы  
і абавязацельствы 
перад партнёрамі
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аКтуальна

спрабуе ўрэгуляваць адносіны паміж 
Захадам і Усходам. І гэта ў дадатак да 
таго, што нават у перыяд “замарозкі” 
адносінаў Захад не спыняў супрацоў-
ніцтва з Беларуссю ў такіх значных 
сферах, як сумеснае добраўпарадка-
ванне мяжы, барацьба з наркатра-
фікам і трансгранічнай злачыннас-
цю. Еўрасаюз ніколі не сумняваўся, 
што яго межы на ўсходзе надзейна 
абароненыя. Галоўная задача на 
бліжэйшыя гады — матэрыялізаваць  
тэндэнцыю паляпшэння адносінаў з 
Захадам, ператварыць яе ў канкрэт-
ныя праекты, пачынаючы ад ган-
длю ды інвестыцый і заканчваючы 
спрашчэннем візавага рэжыму.

Папярэднія пяць гадоў не прай-
шлі дарэмна і на ўсходнім напрамку. 
Мы ўвайшлі ў склад Еўразійскага 
эканамічнага саюза, адкрылі для 
сябе новыя рынкі ў краінах “далёкай 
дугі” і здзейснілі сапраўдны прарыў у 
адносінах з такім гігантам, як Кітай. 
Прыклад таму — пачатак будаўніц-
тва высокатэхналагічнага Кітайска-
Беларускага індустрыяльнага парку 
“Вялікі камень” і падключэнне Бела-
русі да такога амбіцыйнага праекта, 
як Эканамічны пояс Вялікага шаў-
ковага шляху. На гэтай магістралі 
Мінску адводзіцца гістарычная роля 
эканамічнага, гандлёвага і лагістыч-
нага скрыжавання паміж Захадам і 
Усходам. Гучыць, быць можа, пафас-
на, але так яно і ёсць. Магутны Кітай, 
з’яўляючыся другой эканомікай све-
ту, убачыў у нашай краіне надзейна-
га і перспектыўнага партнёра. Гэты 
факт стаў яшчэ адным пацверджан-
нем таго, што за гады незалежнасці 
Беларусь ператварылася ў значнага 
гульца рэгіянальнай палітыкі, гаво-
рыць кандыдат філасофскіх навук 
Мікалай Шчокін:

— У сучасным свеце, заснаваным 
на надзвычай жорсткай канкурэнцыі 
не толькі паміж дзяржавамі, але і па-
між транснацыянальнымі карпарацы-
ямі, на імкненні транснацыянальнага 
капіталу навязаць сваю волю народам 
і дзяржавам, выстаяць можна, толькі 
рэалізуючы інтэграцыйную парадыг-
му развіцця і ствараючы шматпаляр-
ны светапарадак. Беларусь у гэтым 
плане выступае цудоўнай ілюстра-
цыяй краіны, для якой патрэба супра-
цоўнічаць пераўзыходзіць імкненне 
канкурыраваць.

Уладзімір Веліхаў 

Пытанне — адказ
Падчас работы Усебеларускага народнага сходу была разгорнута гарачая 
лінія, на якую мог патэлефанаваць любы жадаючы і выказаць свае 
прапановы наконт сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны

Я
шчэ падчас форуму была 
агучана статыстыка зван-
коў. Паводле слоў Старшы-
ні Палаты прадстаўнікоў 
Уладзіміра Андрэйчанкі, да 

канца другога дня работы Усебелару-
скага народнага сходу на лінію пасту-
піла больш за 420 зваротаў грамадзян. 
Большасць з іх закраналі сферы ЖКГ 
і будаўніцтва, аднак многія датычылі-
ся сацыяльнай палітыкі і працоўных 
адносінаў. У.Андрэйчанка адзначыў 
важны момант: званкі паступалі не 
толькі з праблемнымі пытаннямі, 
аператары нярэдка прымалі і словы 
падзякі ў адрас розных арганізацый у 
сувязі з ужо аказанай дапамогай.

— Грамадзяне ўзнімалі праблемы 
прафарыентацыі школьнікаў, укара-
нення электроннай школы, выдзя-
лення жылля для воінаў-інтэрнацыя-
налістаў, арганізацыі нацыянальных 
суботнікаў па добраўпарадкаванні 
дваровых тэрыторый, стымуляван-
ня культуры збору другсыравіны, 
распрацоўкі і выкарыстання эка-
лагічнай упакоўкі для прадуктаў 
харчавання, — пералічыў Уладзімір 
Андрэйчанка. — Паступіла таксама 
цікавая прапанова аб стварэнні пры 
Прэзідэнце савета маладых наву-
коўцаў-практыкаў, які б генерыра-
ваў ідэі і прапановы ў розных сферах 
эканомікі. 

Сярод званкоў былі просьбы, 
у выкананні якіх адмовіць будзе 
цяжка. Напрыклад, на гарачую лінію 
дазваніўся малады чалавек, у якога 
дыягнаставалі цяжкую хваробу 
— артроз тазасцегнавага сустава. 
Вылечыць яго магчыма, але пры 
дапамозе ствалавых клетак. Нягле-
дзячы на тое, што ў нашай краіне 
такія медыцынскія тэхналогіі ўжо 
з’яўляюцца, пакуль дапамагчы з бя-
дой яму не змаглі. Патрэбна дарагая 
аперацыя ў адной з суседніх дзяржаў. 
У дадзеным выпадку выснова на-
прошваецца адна: сам-насам з бядой 
просьбіта не пакінуць. 

Таксама атрымае дапамогу, да-
кладней, магчымасць выходзіць з 
кватэры Н., інвалід-калясачнік з 
Мінска. Адсутнасць ля пад’езда дома 
пандуса зрабіла яго жыццё амаль 
невыносным. Упэўнены, што кам-
фортны і зручны з’езд абавязкова 
з’явіцца, а разам з ім і магчымасць 
ажыццяўляць прагулкі. 

У сучасны момант усе пытанні 
і звароты грамадзян адпаведным 
чынам апрацоўваюцца, і некаторыя 
з іх знойдуць сваё адлюстраванне ў 
выніковых праграмных дакументах 
Усебеларускага народнага сходу. У 
любым выпадку заяўнікі атрымаюць 
на рукі падрабязныя адказы. 

Вольга карнеева
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“дарожная карта” 
актыўных дзеянняў
У Ташкенце прайшоў саміт кіраўнікоў дзяржаў — членаў 
Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Гэта быў першы 
саміт ШАС, дзе Беларусь прымала ўдзел на вышэйшым 
узроўні ў новым статусе назіральніка.

ПерсПеКтыва

У 
рабоце саміту пры-
няў удзел Прэзідэнт 
Беларусі. Год назад 
к р а і на  ат ры м а ла 
статус назіральніка 
пры гэтым міждзяр-
 жаўным аб’яднанні. 
З высокай трыбуны 

саміту Аляксандр Лукашэнка праін-
фармаваў калег аб бачанні Мінскам 
свайго ўдзелу ў сумеснай рабоце.

Паводле слоў Прэзідэнта, імкненне 
беларускага боку да актыўнага ўдзелу 
ў рабоце арганізацыі тлумачыцца 
важнай роляй, якую ШАС адыгрывае 
ў вырашэнні сусветных і рэгіянальных 
пытанняў, а таксама тым фактам, што 
ў гэтае інтэграцыйнае ўтварэнне ўва-
ходзяць шчырыя сябры Беларусі.

У цяперашні час шэсць краін з’яў-
ляюцца дзяржавамі — членамі засна-
ванай у 2001 годзе Шанхайскай арга-
нізацыі супрацоўніцтва — Казахстан, 
Кітай, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан 
і Узбекістан. Шэсць краін маюць ста-
тус дзяржавы-назіральніка пры ШАС 
— Афганістан, Беларусь, Індыя, Іран, 
Манголія і Пакістан. Адносна Індыі 
і Пакістана кіраўнікі дзяржаў ШАС у 
ліпені 2015 года на Уфімскім саміце 
прынялі рашэнне аб пачатку працэду-
ры іх прыёму ў ШАС. У перспектыве на 
членства ў арганізацыі прэтэндуе Іран.

Шэсць краін з’яўляюцца партнёра-
мі па дыялогу ШАС — Азербайджан, 
Арменія, Камбоджа, Непал, Турцыя і 
Шры-Ланка.

Першапачаткова задачы ШАС 
ляжалі ў сферы ўзаемных унутры-
рэгіянальных дзеянняў па спыненні 
тэрарыстычных актаў, сепаратызму і 
экстрэмізму ў Сярэдняй Азіі. Аднак 
па меры развіцця арганізацыі пытанні 

даслоўна

з выступлення Прэзідэнта беларусі  
на саміце кіраўнікоў дзяржаў Шас:

— Развіццю супрацоўніцтва з азіяцкім рэгіёнам Беларусь надае важнейшае 
палітычнае і эканамічнае значэнне. Мы цалкам падтрымліваем выбудоўван-
не новай архітэктуры адносінаў на прасторы Еўразіі з улікам інтарэсаў усіх 
дзяржаў кантынента... Як краіна-назіральнік у ШАС мы не збіраемся, кажучы 
спартыўнай тэрміналогіяй, сачыць за гульнёй з “лаўкі запасных”. Беларусь га-
товая стаць актыўным “палявым іграком” на прасторы арганізацыі і ўносіць 
важкі ўклад у яе работу на карысць нашых народаў.

бяспекі былі дапоўнены эканаміч-
ным блокам, уключаючы энергетыку, 
транспарт, АПК, тэлекамунікацыі, а 
таксама гуманітарным вымярэннем 
ШАС. Дзяржавы-члены таксама ак-
тыўна ўзаемадзейнічаюць у навукова-
тэхнічнай, культурнай, адукацыйнай і 
турыстычнай сферах.

На думку Прэзідэнта Беларусі, 
эканамічная кааперацыя павінна 

стаць магістральным напрамкам уза-
емадзеяння ў Шанхайскай арганіза-
цыі супрацоўніцтва: “У рамках ШАС 
акумуляваны каласальны эканамічны 
патэнцыял. Да таго ж з уваходжаннем 
у арганізацыю такіх краін, як Індыя 
і Пакістан, яе маштабы яшчэ больш 
узрастуць”.

Беларусь цалкам падзяляе падыхо-
ды ШАС да забеспячэння міжнароднай 
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бяспекі. “Вы добра ведаеце пра міра-
любнасць і шматвектарнасць знешняй 
палітыкі Беларусі, якая нацэлена на за-
хаванне стабільнасці і спакою ў нашым 
рэгіёне, — заявіў Прэзідэнт. — Сёння, 
калі ў свеце расце нестабільнасць і 
множыцца колькасць рэгіянальных 
канфліктаў, асабліва важныя з’ядна-
насць дзяржаў і імкненне дзейнічаць 
адзіным фронтам у вырашэнні гла-
бальных праблем”. 

Кіраўнік беларускай дзяржавы 
перакананы, што ШАС з’яўляецца 
запатрабаванай перагаворнай пля-
цоўкай для калектыўнай выпрацоўкі 
механізмаў процідзеяння сучасным 
выклікам і пагрозам. “Першараднае 
значэнне мае аб’яднанне намаганняў 
для ліквідацыі розных формаў і праяў 
тэрарызму, экстрэмізму, арганізава-
най злачыннасці і наркатрафіку, па-
пярэджання надзвычайных сітуацый і 
канфліктаў”, — падкрэсліў Аляксандр 
Лукашэнка.

У лік важных арыенціраў фармі-
равання эканамічнай палітыкі ШАС 
павінна ўвайсці ўзаемадзеянне з 
Еўразійскім эканамічным саюзам. 
Такое меркаванне таксама выказаў 
Прэзідэнт Беларусі, выступаючы на 
саміце кіраўнікоў дзяржаў Шанхай-
скай арганізацыі супрацоўніцтва ў 
Ташкенце. “Пакуль гэтая тэма не вель-
мі акрэслена ў рамках ШАС”, — сказаў 
Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго 
слоў, у бакоў нямала і іншых агульных 
інтарэсаў. У прыватнасці, Беларусь 
падтрымала маштабную ініцыятыву 
Старшыні КНР Сі Цзіньпіна аб ства-
рэнні Эканамічнага пояса Шаўковага 
шляху. “Будуючы Кітайска-беларускі 
індустрыяльны парк “Вялікі камень”, 

мы на справе дэманструем гатоўнасць 
стаць адным з ключавых сувязных 
звёнаў гэтага грандыёзнага плана”, 
— адзначыў кіраўнік беларускай 
дзяржавы. 

Валодаючы сур’ёзным прамы-
словым, навуковым і інавацыйным 
патэнцыялам, Беларусь заўсёды мае 
магчымасць паўдзельнічаць ва ўзае-
мавыгадных інфраструктурных пра-
ектах, якія будуць ажыццяўляцца або 
ажыццяўляюцца на пляцоўцы ШАС, у 
тым ліку ў сферы транспарту, лагісты-
кі, энергетыкі. “Займаючы лідзіруюч-
ыя пазіцыі ў сферы забеспячэння хар-
човай бяспекі, мы згодны падзяліцца 
сваімі напрацоўкамі і ў гэтым напрам-
ку, — сказаў Прэзідэнт. — Наша краіна 
таксама поўнасцю адкрытая для ўзае-
мадзеяння ў сферы прамысловасці, 
навукі, адукацыі, турызму і гуманітар-
нага супрацоўніцтва”.

Аляксандр Лукашэнка выказаў 
упэўненасць, што ўвесь гэты патэн-
цыял будзе запатрабаваны пры рас-
працоўцы перспектыўных планаў і 
праектаў у фармаце ШАС.

Шматбаковы саміт — гэта заўсёды 
зручнае месца і для зацікаўленых двух-
баковых сустрэч. Першая з такіх су-
стрэч у Прэзідэнта Беларусі прайшла 
са Старшынёй Кітайскай Народнай 
Рэспублікі Сі Цзіньпінам. Варта ад-
значыць, што менавіта пры актыўнай 
падтрымцы Пекіна Мінск атрымаў 
статус назіральніка ў ШАС. 

Аляксандр Лукашэнка шчыра 
падзякаваў кіраўніку Кітая за гэта. За-
пэўнішы, што Беларусь у поўнай меры 
гатовая ісці па шляху паглыблення 
адносінаў з КНР і Шанхайскай аргані-
зацыяй супрацоўніцтва.

— Мы гатовыя быць заходнімі 
варотамі гэтай арганізацыі, — сказаў 
Прэзідэнт.

Сі Цзіньпін павіншаваў Аляксан-
дра Лукашэнку з паспяховым правяд-
зеннем пятага Усебеларускага народ-
нага сходу.

— Упэўнены, што пад вашым кіраў-
ніцтвам у Беларусі будуць дасягнуты 
новыя поспехі, — сказаў Старшыня 
КНР і запрасіў Аляксандра Лукашэнку 
наведаць Кітай з дзяржаўным візітам.

Пра тое, каб надаць вялікую дына-
міку міждзяржаўнаму ўзаемадзеянню, 
ішла размова на сустрэчы Прэзідэнта з 
прэм’ер-міністрам Індыі Нарэндра Мо-
дзі. Эканамічны арыенцір супрацоўніц-
тва быў абазначаны падчас візіту ў Мінск 
Прэзідэнта Індыі Пранаба Мукерджы ў 
чэрвені мінулага года — дасягнуць міль-
ярда долараў узаемнага тавараабароту.

— Пад гэты мільярд нам трэба ства-
рыць нейкую эканамічную “дарожную 
карту”, каб дасягнуць гэтага рубяжа, 
— гэтую прапанову Аляксандра Лука-
шэнкі Нарэндра Модзі сустрэў з вялі-
кай зацікаўленасцю.

Прэзідэнт Беларусі назваў экана-
мічную кааперацыю магістральным 
напрамкам узаемадзеяння краін ШАС. 
Гэта заканамерна. Дарэчы, дзяржавы — 
члены арганізацыі, назіральнікі і парт-
нёры па дыялогу аб’ядноўваюць каля 45 
працэнтаў насельніцтва планеты. 

А Мінск выступае за рэалізацыю 
цэлага шэрага сумесных маштабных 
праектаў. У іх ліку, напрыклад, засна-
ванне фінансавага інстытута ШАС, які 
садзейнічаў бы стварэнню механізму 
ўзаемаразлікаў паміж краінамі ў на-
цыянальных валютах.

Васіль Харытонаў

ПерсПеКтыва

Б
ел

ТА
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Чыстае Паветра

у карэце мінулага 
далёка не паедзеш

скае канкурэнтаздольны прадукт, які з 
задавальненнем купляюць за мяжой. 
Вельмі важна, што ў ім істотна паніжа-
на ўтрыманне серы”. 

Але ўсё ж яны па-ранейшаму 
працуюць на традыцыйным паліве. 
Нетрадыцыйныя віды — прыродны 
газ, электраэнергія ды іншыя — па-
куль робяць першыя крокі. Сёлета 
аўтапарк Мінска прырос дзясяткам 
аўтобусаў, якія працуюць на газе. Вы-
кіды ад кожнага, гавораць эксперты, 
ніжэйшыя, чым у іх бензінавых сабра-
таў, напалову. Пра якія лічбы ідзе раз-
мова? Пры спальванні тысячы літраў 
вадкага нафтавага маторнага паліва ў 
паветра разам з адпрацаванымі газамі 
выкідваецца ад 180 да 300 кг аксіду 
вугляроду, ад 20 да 40 кг вуглевадаро-
даў, ад 25 да 45 кг вокіслаў азоту. Вось і 
лічыце, наколькі істотная выгада. Але 
вось ці змагла ў поўнай меры адчуць яе 
гарадская атмасфера? 

Не паспелі ўнесці свой уклад элек-
тробусы — яны пакуль 

затрымаліся на 
с т а д ы і 

д о -

следных узораў. Не, ёсць нейкая 
невялікая колькасць электракараў у 
прыватных руках, акрамя таго, ня-
даўна некалькі электробусаў прыеха-
лі ў краіну па праекце міжнароднай 
тэхнічнай дапамогі “Садзейнічанне 
пераходу Рэспублікі Беларусь да зя-
лёнай эканомікі”. А вось свае ўласныя 
дзве машыны мадэлі Е433 вытворча-
сці “Белкамунмаш” паедуць па вулі-
цах Мінска толькі ў канцы гэтага года. 
У наступным — яшчэ васямнаццаць. 

Далей, вядома ж, іх будзе больш. 
Спецыялісты сцвярджаюць, што за 
гэтым відам транспарту — будучыня. 
Дарэчы, гэтым шляхам ідуць шматлі-
кія нашы суседзі. Напрыклад, Літва, 
якая атрымала 30 мільёнаў еўра ад 
ЕС на развіццё электратранспарту. У 
Эстоніі, дзе такая праграма заверша-
на, працуе тысяча электракараў і сто 
зарадных станцый. Без сумнення, мы 
не горшыя. Тым больш з будаўніцтвам 
АЭС пытанне электраэнергіі для та-
кіх аўтамабіляў будзе вырашана. Па-
водле слоў начальніка вытворча-тэх-
нічнага ўпраўлення ДВА “Белэнерга” 
Вольгі Пруднікавай, на перспектыву 
прапрацоўваецца разгалінаваная 

сетка заправачных станцый па кра-
іне. І стаўка робіцца не толькі на 

грамадскі, але і асабісты электра-
 транспарт.

Пакуль усё гэта гучыць як 
фантастыка. Хоць прыкладна 

такое ж адчуванне было некалі са 
з’яўленнем першых мабільных тэл-

 П
агадзіцеся, нямала. 
І ўся гэтая армада 
пакідае  з а  с аб ою 
шлейф са шматлікіх 
шкодных злучэнняў 
— больш за 90 кіла-
грамаў у год на кож-
нага з нас.  Праўда, у 

апошнія гады колькасць шкодных вы-
кідаў ад гэтай крыніцы забруджванняў 
скарачаецца. Паводле слоў загадчыка 
аддзела аховы працы і экалогіі Бел-
НДІТ “Транстэхніка” Сяргея Навасё-
лава, з 2010 па 2014 год іх аб’ём знізіўся 
на 6,5 працэнта, да 881 тысячы тон. За 
кошт чаго гэта стала магчымым пры 
растучым парку? На рынак прыйшлі 
аўтамабілі з больш экалагічнымі руха-
вікамі. “Наша прамысловасць працуе 
на экалагічнасць, — гаворыць Сяргей 
Навасёлаў. — Прадпрыемствы выпу-
скаюць аўтобусы 
ў  асноў ным не 
ніжэйшыя за ча-
цвёрты экалагіч-
ны клас — Еўра-4. 
Датычыцца гэта і 
паліва. Айчынны 
вытворца выпу-

Штогод аўтапарк краіны дынамічна папаўняецца —  
сёння па гарадскіх вуліцах і загараднай шашы бегае больш  
за 4 мільёны адзінак усіх відаў транспартных сродкаў

16 2016   ліпень   Беларусь.BelaruS



Чыстае Паветра

ефонаў, які-
мі сёння нікога не 
здзівіць. Магчыма, 
гадоў праз пяць тое 
ж самае можна будзе 
сказаць і пра электратранс-
парт. Пакуль і ў Кітаі, і ў ЕС, 
і ў Амерыцы лік ідзе ўсяго 
толькі на сотні тысяч. Гэта не так 
шмат. Многія краіны робяць элек-
тробусы цікавымі спажыўцу праз 
сістэму прэферэнцый — ільготы пры 
куплі машыны, бясплатныя паркоў-
кі, бясплатную зарадку. Плюс свая 
паласа руху, мінус экалагічны пада-
так. Пагадзіцеся, гучыць прывабна. 
Што ў нас? Пакуль абмяркоўваецца 
магчымасць бязмытнага ўвозу такога 
транспарту. 

А вось вялікай перспектывы раз-
віцця ў нас самага, напэўна, экалагіч-
нага ў свеце транспартнага напрамку 
— веласіпеднага — няма. Так, веласі-
 педаў і веласіпедыстаў стала нашмат 
больш, чым, скажам, яшчэ пяць, а 
ўжо тым больш дзесяць гадоў назад. 
І ўсё ж пакуль на дзевяцімільённае 
насельніцтва прыпадае ўсяго каля 
паўтара мільёнаў веласіпедаў. “У нас 
яго разглядаюць больш як падлет-
кавы транспарт, — гаворыць Сяргей 
Навасёлаў, — таму ён, на жаль, у раз-
лік не прымаецца”. 

Шкодныя выкіды аўтамабільнага 
транспарту, забруджванне прыле-
глых да дарог тэрыторый, шумы 
— дарэчы, у вялікіх гарадах доля аў-
татранспартных складае 60-80 пра-
 цэнтаў ад усіх шумоў — усё гэта не 
робіць гарадскую атмасферу больш 
экалагічнай. Ці пад сілу адкарэкціра-
ваць гэта інавацыйнаму транспарту? 

Магчыма, але ў 
п е р с п е к т ы в е .  А 
в о с ь  ш т о  р а б і ц ь  з 
колькасцю машын, якая 
няўхільна расце? 

Выхадам з сітуацыі, як гэта 
зрабілі, напрыклад, у Лондане, 
змагла б стаць разгрузка цэнтраў 
нашых буйных гарадоў. Так званы 
мадальны зрух. Перавод пасажырапа-
току з асабістага на грамадскі транс-
парт. Што гэта азначае? Разгалінава-
ная сетка стаянак вакол горада, дзе 
аўтамабілісты маглі б пакінуць аса-
бісты транспарт, каб камфортна пе-
расесці на грамадскі. У Маскве, якая 
стаіць у пробках, сістэма ў прынцыпе 
ўжо працуе.

Ці гатовыя мы масава перасесці 
на аўтобусы і трамваі? Вялікае пы-
танне. Але ў ідэі ёсць значныя плюсы, 
гаворыць Сяргей Навасёлаў: “Расход 
энергіі пры руху ў аўтобусе на аднаго 
пасажыра ў пяць разоў меншы, чым 
калі б ён ехаў у асабістым аўто, на 
трамваі і ў метро — і зусім у дзесяць. 
Развіццё грамадскага і зялёнага транс-
парту (веласіпеднай інфраструктуры) 
вырашыць праблемы з чысцінёй па-
ветра і пробкамі. Для гэтага няма не-
абходнасці будаваць новыя магістралі 
— і гэта пры ўзрастаючай колькасці 
аўтатранспарту!”

Вера Арцем’ева 

Дзве машыны 
мадэлі Е433 
вытворчасці 
“Белкамунмаш” 
паедуць  
па вуліцах Мінска 
толькі ў канцы 
гэтага года.  
У наступным — 
яшчэ 

васямнаццаць
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воПыт інавацый

у вынаходніцтве 
важна не спазніцца
Пагадзіцеся, мы прывыклі ўспрымаць сэнс слова “радыяцыя” 
негатыўна.  Звязваем гэта,  перш за ўсё, з наступствамі якой-
небудзь тэхнагеннай катастрофы ці  з аварыяй на атамнай 
станцыі. Нам, жыхарам Беларусі, якія спазналі сіндром 
Чарнобыля, цяжка неяк інакш успрымаць радыяцыю. Але ж 
ёсць ад яе — калі радыяцыя кіруемая і падкантрольная — 
вельмі эфектыўная карысць.  Напрыклад, у медыцыне 
сёння часам цяжка абысціся без радыенукліднай 
дыягностыкі. 

Я
на ўсё больш актыўна 
ўваходзіць у сучасную 
методыку лячэння як 
абавязковы атрыбут. 
Радыенуклідная ды-
ягностыка ў сусвет-
най практыцы нават 
называецца ядзернай 

медыцынай. Утварылася яна яшчэ 
ў 1927 — выходзіць, 90 гадоў хутка 
адзначым. Але, нягледзячы на такі па-
важны  ўзрост, у  Беларусі гэта даволі 
новае звяно ў пастаноўцы дакладнага 
дыягназу для пацыентаў. 

  — Увогуле, яна дапаўняе многія 
іншыя метады. Бо  спецыяліст, які ім-
кнецца дапамагчы пацыенту, павінен 
кіравацца комплексам абследаванняў, 
які атрымліваецца пры дыягносты-
цы  захворванняў, — гаворыць урач-
радыёлаг мінскага гарадскога цэнтра 
радыенукліднай дыягностыкі Уладзі-
мір Церахаў. — Гэта і  рэнтгенаўская 
камп’ютарная тамаграфія, і ядзерна-
магнітны рэзананс, і ўльтрагукавыя 
метады даследавання. Але, калі браць 
радыенукліднае даследаванне, то яно 
можа адназначна  “падказаць” спецыя-
лісту, які абавязкова хоча дакапацца да 
ісціны, у правільнай пастаноўцы дыяг-
назу,  а потым і ў выбары лячэння. 

Радыенуклідная дыягностыка 
— увогуле, неінвазіўны метад. Сёння 
ён вельмі шырока  выкарыстоўваецца 

ў практычнай ахове здароўя многіх 
еўрапейскіх краін. Для даследавання, у 
прыватнасці, такой праблемы, як ішэ-
 мія міякарду. Менавіта для выяўлення 
зон скрытай ішэміі на ранніх стадыях, 
што дае магчымасць чалавеку ў далей-
шым пазбавіцца ад тых складаных ме-
тадаў лячэння, якія не толькі дарагія, 
але і не заўсёды бяспечныя. 

— З эканамічнага пункту гледжан-
ня мы эканомім і не прымушаем хво-
рага падвяргацца такому інвазіўнаму 
метаду абследавання, як каранараан-
гіяграфія, — удакладняе Уладзімір Це-
рахаў. — Мы атрымліваем дакладную 
інфармацыю ўжо на ранніх стадыях 
пра тыя ж ішэмічныя працэсы, што ў 
далейшым можа дапамагчы чалавеку ў 
тэрапеўтычным і хірургічным лячэн-
ні, не звяртаючыся  да нейкіх дадатко-
вых экстрэмальных дыягнастычных 
умяшанняў. Гэта значыць, у практыч-
най ахове здароўя, у тэрапеўтычнай 
кардыялогіі, у прыватнасці, гэта ме-
тодыка вельмі  важная. Напрыклад, 
хворы абследуецца да пачатку першых 
прыкмет ішэміі. Праходзіць курс ля-
чэння. Потым яшчэ раз праводзіцца 
даследаванне і ўжо ў дынаміцы вызна-
чаецца, эфектыўнае лячэнне ці не. Такі 
паэтапны падыход у абследаванні і 
лячэнні кардыялагічных хворых можа 
дапамагчы пацыенту і ўрачу не звяр-
тацца, што важна, да аператыўных 

умяшанняў. Таксама методыка радые-
нукліднай дыягностыкі дарэчная ў да-
следаванні перфузіі тканкі галаўнога 
мозгу пры  парушэнні кровазвароту, 
пры інсультах. У краіне мы фактычна 
стаім на чале гэтай методыкі. У нашым 
цэнтры радыенукліднай дыягностыкі, 
якому ўжо пяць гадоў,  мы актыўна 
ўкаранілі ў практыку аховы здароўя 
даследаванне перфузіі міякарду,  да-
следаванне перфузіі галаўнога мозга, 
якое вельмі дапамагае неўролагам у 
пастаноўцы дыягназу, а  супрацоўні-
кам Рэспубліканскага навукова-прак-
тычнага цэнтра “Кардыялогія” пры 
аператыўным умяшанні на сасудах 
брахіяцэфальных артэрый. Мадыфі-
каваная і актыўна прымяняецца ме-
тодыка па дыферэнцыяльнай дыягно-
стыцы вазарэнальных і эсенцыйных 
форм гіпертэнзіі, або, як у народзе ка-
жуць, пры нырачным ці нянырачным 
ціску. За гэта калектыў ужо двойчы 
ўдастойваўся ўзнагароды ад Прэзі-
дэнта Беларусі. Калектывам цэнтра 
выпушчана дзве манаграфіі па радые-
нукліднай дыягностыцы. Мы актыўна 
ўдзельнічаем у выкладчыцкай рабоце.  
У СССР спецыялістаў у гэтай галіне 
рыхтавала Масква, Санкт-Пецярбург 
і Кіеў. Пасля таго, як Саюз распаўся, 
нашы спецыялісты засталіся ўбаку. І 
падрыхтоўка кадраў сёння адна  з нас-
пелых праблем.

Урачрадыёлаг Уладзімір Церахаў
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— Якія бачацца перспектывы? 
— Будучыня — гэта ўкараненне 

гібрыдных тэхналогій. Гібрыдных 
апаратаў, якія сумяшчаюць у сабе 
аднафатонны эмісійны камп’ютарны 
тамограф, што звязана з радыенуклі-
днай дыягностыкай, і рэнтгенаўскі 
камп’ютарны тамограф, што звязана 
ўжо з рэнтгеналогіяй, — гаворыць Ула-
дзімір Церахаў. — І вось гэты сімбіёз 
радыенукліднага і рэнтгенаўскага ме-
тадаў даследавання — два ў адным — 
дазваляе пацыентам паскараць працэс 
абследавання. Задачу радыенукліднай 
дыягностыкі я сфармуляваў бы так: 
маючы дадзеныя рэнтгенаўскай та-
маграфіі, якая дазваляе візуалізаваць 
структуру органаў з адначасовым 
вывучэннем функцыянальнага стану і 
асаблівасцяў работы органаў і сістэм, 
якую нам дае аднафатонны эмісійны 
тамограф, атрымліваць дакладную і 

вычарпальную  інфармацыю пра па-
талагічны працэс у галаўным мозгу, 
на сэрцы і многае іншае, што адбыва-
ецца на клетачным або субклетачным 
узроўні ў арганізме чалавека. Адным 
словам, перспектыва развіцця вялі-
кая. Сусветная практыка медыцыны 
адыходзіць ад адзінкавых апаратаў. У 
асноўным укараняюцца апараты, якія 
сумяшчаюць некалькі дыягнастычных 
напрамкаў у адным. Напрыклад, у мно-
гіх краінах  цяпер  ідзе распрацоўка ад-
нафатоннай камп’ютарнай тамаграфіі 
з ядзерна-магнітным рэзанансам. Гэта 
таксама гібрыдны апарат. У Еўропе гэ-
тым займаюцца такія вядучыя фірмы, 
як Siemens,  General Electric, Philips. У 

іх ёсць ідэя сумясціць тры ў адным: 
 ядзерны магнітны рэзананс, рэнтге-
наўскі камп’ютарны тамограф і адна-
фатонны эмісійны камп’ютарны тамо-
граф. Гэта будзе машына, якая дасць 
магчымасць абследаваць чалавека на-
ват на малекулярным  субклетачным 
узроўні. І ў нашай краіне таксама па-
вінны ісці гэтым шляхам. Мы пакуль у 
гэтай справе — у авангардзе. 

Уладзімір Церахаў раіць пагута-
рыць са спецыялістамі Цэнтра, каб 
сфарміравалася больш цэльнае мер-
каванне пра важнасць практычнай 
работы. Звяртаюся да ўрача-радыёлага 
Анатоля Харчанкі, які ўжо сорак гадоў 
як у прафесіі.

— Які ваш погляд на  радыену-
клідную дыягностыку? Наколькі вы 
перакананыя, што гэта актуальна 
і што медыцына не можа без гэтага 
развівацца?

— Я выкажу не толькі сваё мер-
каванне. Гэта хутчэй меркаванне 
спецыялістаў, якія выкарыстоўваюць 
дадзеныя нашых даследаванняў. Яны 
прызнаюць, што нашы методыкі на 
сённяшні дзень незаменныя. Ёсць 
рэнтгенаўскае даследаванне, ультрагу-
кавое, якія вызначаюць структуру, бу-
дову органа. У нас — функцыянальная 
накіраванасць. Калі мы бачым орган, 
то атрымліваем выяву функцыяную-
чай тканкі. Нядаўна была пацыентка 
ў якой ні УГД, ні ЭКГ не пацвярджалі, 
што яна перанесла інфаркт міякарду. І 
толькі наш метад паказаў, што ў яе ўча-
стак сэрца, недаступны для тых мета-
даў, дрэнна кровазабяспечваецца. Я не 

хачу сказаць, што наш метад асноўны. 
Але наш метад важны. А даследчыкі  
аб’ядноўваюць усе метады, якія ім да-
ступныя, закладваюць у ЭВМ і даюць 
клінічнае заключэнне. У нас пакуль 
справа будучыні, калі збіраюцца на 
кансіліум урач-кліцыніст, спецыяліст  
ультрагукавой дыягностыкі і ўрач ра-
дыенукліднай дыягностыкі. Садзяцца 
і выпрацоўваюць агульны дыягназ. У 
нас пакуль гэтага няма. Але мы ўжо 
працуем у самым цесным кантакце з 
урачамі з клінік.

— Вы можаце сцвярджаць, што 
дасягненні ў гэтай галіне ўжо даволі 
істотныя?

— Досвед і практыка ў нас за-
 лежаць ад работы, ад методык. А 
методыкі залежаць ад апаратуры 
— ад магчымасцяў апаратуры. Калі 
распазнавальная здольнасць першых 
гама-камер была ўсяго толькі тры 
сантыметры, то цяпер распазна-
вальная здольнасць з камп’ютарнай 
тамаграфіяй — да сантыметра, а то і 
да  міліметраў. Удасканаленне апара-
туры дае нам больш дакладны метад 
даследавання: ЭВМ, матэматычная 
апрацоўка, праграмнае забеспячэн-
не… Спецыялісты ў нас ёсць. Але не-
дастаткова  базы для іх падрыхтоўкі. 
Трэба пачынаць з курса радыенуклі-
днай дыягностыкі, потым  кафедра… 
Аптымальна, калі выклікаюцца на 
курсы ўрач, інжынер, медсястра  і ўсе 
разам яны навучаюцца найсклада-
нейшым методыкам. Вяршыня ўсяго 
— спецыяліст, які будзе ацэньваць 
атрыманую інфармацыю і даваць за-
ключэнне лечачым урачам.  

Уладзімір Церахаў  бачыць вельмі 
актуальнай трансфармацыю Мінскага 
гарадскога цэнтра радыенукліднай 
дыягностыкі ў структуру рэспублікан-
скага ўзроўню. І справа не ў простым 
павышэнні статуса. Гаворка ідзе пра 
хутчэйшае распаўсюджванне ўнікаль-
нага досведу, які яны, у Цэнтры, ужо 
напрацавалі і актыўна акумулююць 
у клінічнай практыцы ў сталіцы. Але 
важна, каб досвед гэты прыйшоў у 
рэгіёны, каб яго выкарыстоўвалі паў-
сюдна ў краіне практыкуючыя ўрачы. 
Карысць ад гэтага, у першую чаргу, 
адчуюць пацыенты. Уладзімір Церахаў 
упэўнены, што гэты час прыйдзе. Але 
яму як спецыялісту, які хварэе за сваю 
справу, усё ж такі хацелася, каб ён  на-
дышоў хутчэй. Бо важна не спазніцца. 

Уладзімір Міхайлаў

Абследаванне ў Цэнтры радыенукліднай дыягностыкі
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атрымаць месца ў вёсцы,  
не выязджаючы з горада
На карце Мінска “Студэнцкая вёска” — гэта асобны вялікі 
мікрараён. Не спальны.

У
сяго шэсць гадоў назад 
тут была пустка. Ускраіна 
горада. Але блізкасць да 
карпусоў Беларускага дзя-
ржаўнага медуніверсітэта 
і станцыі метрапалітэна 

прымусілі прыгледзецца да месца ўва-
жлівей. Так, адна за адной выраслі сем 
прыгожых шматпавярховак. Комплекс 
будынкаў назвалі “Студэнцкая вёска”.

За некалькі гадоў новенькія інтэр-
наты абраслі магазінамі і гандлёвымі 
цэнтрамі. Быў пабудаваны спартыўны 
комплекс. Не так даўно ў прыбудове 
аднаго з інтэрнатаў адкрылі яслі-сад, 
якія прымаюць не толькі дзе-
так студэнцкіх сем’яў, але 
і з суседняга спальнага мі-
крараёна Брылевічы. Хутка 
ў маладзёжным гарадку 
адкрыюцца гасцініца, па-
ліклініка, пункты бытавога 
абслугоўвання, падземныя 
аўтастаянкі, культурна-
забаўляльны цэнтр. Ін-
фраструктуру абяцаюць 
больш кру т ую, чым у 
кампусах некаторых еўра-
пейскіх 
у н і -
версі-
тэтаў.

вучыся добра, 
прапіску атрымаеш

У “Студэнцкую вёску” хочуць па-
трапіць усе іншагароднія студэнты. 
Новенькія, сучасныя дамы. Гэта вам 
не старыя дапатопныя “інтэрнаты”. 
Кожны студэнт марыць жыць тут, але 
прапісацца не так ужо і проста. Мес-
цы ў новабудоўлях размяркоўваюць 
дэканаты ўніверсітэтаў. Першымі за-
сяляюцца льготнікі і выдатнікі.

У студэнткі шостага курса Вольгі 
Сасімовіч не за гарамі размеркаванне, 
утульны пакой у “вёсцы”, на жаль, да-

вядзецца пакінуць:
— У мяне чатырохгадо-

вы досвед жыцця ў інтэр-
наце калідорнага тыпу. 
Ёсць з чым параўноў-
ваць. Два гады назад пе-
раехала сюды. У многіх 
маіх знаёмых кватэры 
горшыя,  чым наш 

пакой у “вёсцы”. У 
нас усё ўладкавана 

так: у блоку агуль-
ная прыхожая, 

два пакоі на 
дваіх і  на 

т р а і х , 

раздзельны санвузел і ўладкаваная 
кухня.

у “дзясятку” са сваім 
мяшком бульбы

Летась лепшым студэнцкім інтэр-
натам Мінска прызналі інтэрнат № 10 
медыцынскага ўніверсітэта (на сту-
дэнцкім слэнгу — проста “дзясятка”). 
Магу пацвердзіць — па праву. Уваход-
ныя дзверы адчыняюцца — і трапляеш 
у прасторны хол з мяккімі канапамі і 
тэлевізарам. Злева ад увахода — стало-
вая, цэны ў якой радуюць студэнцкім 
дэмакратызмам і разнастайнасцю. Ка-
нечне, не хатняя кухня, але гастрытаў 
пазбегнуць дапаможа.

На ніжнім ярусе — гаспадарчы 
блок. Часцей за ўсё студэнты кары-
стаюцца пральняй, дзе ўсталяваны 
дзесяць пральных машын і пяць 
сушыльных барабанаў. Карыстанне 
машынамі бясплатнае, але пральны 
парашок — свой.

Каб не захламляць пакоі, будучыя 
медыкі цягнуць рэчы, непатрэбныя 
кожны дзень, у камеры захоўвання, а 
банкі з варэннем і мяшкі бульбы — на 
склад агародніны. На першым паверсе 
“дзясяткі” — здраўпункт. На днях там 
усіх прышчаплялі ад грыпу.

Б
ел

ТА
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і фан-гарадок таксама!
У гісторыю “Студэнцкай вёскі” ўпісана цікавая 

старонка. У маі 2014 года, падчас чэмпіянату свету па 
хакеі, маладзёжны гарадок ператварыўся ў хостэл для 
замежных балельшчыкаў.

— Госці былі ў захапленні ад нашых інтэрнатаў, 
— расказвае першы намеснік кіраўніка адміністрацыі 
Маскоўскага раёна Таццяна Калядка. — Яны думалі, 
раз тут жывуць студэнты, то акуратнасці, прыгажосці 
і камфорту не чакай. Але на самай справе ўсё не так! У 
кнізе пажаданняў — захопленыя водгукі.

Магчыма, алімпійская казка на Паўднёвым Захадзе 
Мінска хутка вернецца. Бо ў 2019 годзе горад будзе 
прымаць яшчэ адзін грандыёзны спартыўны форум 
— Еўрапейскі юнацкі алімпійскі фестываль. І студэн-
ты з задавальненнем прымуць у свой дом новых гасцей 
з усяго свету.

у тэму

“драмгурток, гурток  
па фота, а мне яшчэ  
й спяваць ахвота…”

Холы інтэрнатаў у “Студвёсцы” 
нагадваюць галерэю сучаснага мастац-
тва. На сценах фатаграфіі і карціны, у 
калідорах — мудрагелістыя інсталя-
цыі. Творчасць у студэнцкай вёсцы ў 
пашане. Рукадзеллем займаюцца на 
12-м паверсе. Там жа ёсць выставачная 
зала, куды я і зазірнула. Проста музей 
народнай творчасці: раскошныя квет-
кі з бісеру, саламяныя лялькі, модныя 
скураныя сумачкі. Усё гэта справа рук 
студэнтак, для якіх інтэрнат на гады 
вучобы стаў родным домам.

Пакуль шукала ў інтэрнаце сваю су-
размоўніцу Вольгу, набрыла на цікавае 
месца. У зале рэлаксацыі ёсць самавар, 
тэлевізар. І тут студэнты прымаюць 
звычайна гасцей — бацькоў, сяброў на 
дні нараджэнні ды іншыя святы.

А вось спартыўную залу Вольга 
паказвала з гонарам сама: тут ёсць усё 
для заняткаў — трэнажоры, штангі 
і гіры і г. д. Гаворыць, увечары ў зале 
яблыку няма дзе ўпасці. Дзяўчаты зай-
маюцца аэробікай, фітнесам, шэйпін-
гам, чарлідынгам. І ў кожную секцыю 
жадаючых хоць адбаўляй!

— На днях адкрываем студыю 
бальнага танца, — гаворыць загадчы-
ца інтэрната Зоя Гілько. — Працаваць 
з нашымі хлопцамі і дзяўчатамі стане 
прафесійная танцоўшчыца. Гэта будзе 
адзіны платны гурток. Затое розныя 

квэсты, кінапаказы, якія прыдумляе 
студэнцкі савет інтэрната, робяць 
жыццё студэнтаў багацейшым і ціка-
вейшым цалкам бясплатна.

Пра вучобу ў інтэрнаце не забы-
ваюць. На кожным паверсе — пакоі 
самападрыхтоўкі. Падчас сесіі гэта 
самае папулярнае месца, некаторым 
даводзіцца прыносіць свой стул!

танна і несярдзіта
Як аказалася, са “студэнцкага раю” 

могуць і выгнаць.
— Высяленні не часта, але бываюць, 

— гаворыць старшыня студэнцкага 
савета інтэрната Дзмітрый Карунін. 
— Часцей за ўсё за парушэнне дысцы-

пліны, чым звычайна грашаць хлоп-
цы-старшакурснікі. Ім падаецца, што 
правілы пісаны не пра іх. А патраба-
ванні простыя: не парушаць правілаў, 
прыбіраць у пакоі, своечасова плаціць. 
Месяц жыцця ў студэнцкіх “апарта-
ментах” ацэньваецца ў дзвесце шас-
наццаць тысяч рублёў, гэта значыць 
прыкладна ў 780 расійскіх рублёў.

успомніць усё —  
і запісаць

Да Дня студэнта, які прайшоў у ад-
ным з інтэрнатаў мінскага студгарадка, 
была прымеркавана незвычайная тэ-
матычная акцыя. Студсавет “чацвёркі” 
(савет інтэрната) вырашыў стварыць 
цэлую скарбонку ўспамінаў студэнтаў.

Хлопцы  і дзяўчаты змаглі падзяліцца 
сваімі “подзвігамі” ў рукапісным “Дзён-
ніку студэнта” і выказаць сваё стаўлен-
не да студэнцкага жыцця. Як аказалася, 
гэтая “кніга памяці” выклікала жывую 
цікавасць у моладзі. Некаторыя жы-
хары даволі адкрыта падзяліліся на яе 
старонках успамінамі пра самыя яркія 
моманты студэнцкага быцця. Прычым 
успаміны запісваліся ўручную, без вы-
карыстання прывычных гаджэтаў.

Па выніках дня “чацвёрачка” абза-
вялася “сховішчам” студэнцкіх успа-
мінаў, а заадно яркім плакатам і відэа-
ролікам, прысвечаным Дню студэнта. 
Акцыю хочуць зрабіць традыцыйнай і, 
калі атрымаецца, распаўсюдзіць яе па 
ўсіх інтэрнатах студэнцкага гарадка.

Крысціна Хілько 

Творчасць у студэнцкай вёсцы ў пашане
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“Маскарад” у фэйсбуку
Марк Цукерберг, кіраўнік папулярнай ва ўсім свеце 
сацыяльнай сеткі, набыў беларускую кампанію, якая 
распрацавала дадатак MSQRD, што замяняе твары на маскі

леа можа стаць... 
ільвянём 

Навіна пра тое, што ўладальнікам 
беларускай кампаніі Masquerade Techno-
logies стаў Марк Цукерберг, ператвары-
лася ў сенсацыю. Бо бізнесмен укладвае 
грошы толькі ў мегапаспяховыя праекты. 
Цану трымаюць у сакрэце, але лік ідзе 
прыкладна на 100-150 мільёнаў долараў. 

— Дзякуй усім, хто павіншаваў 
каманду MSQRD. Абсалютна бліскучы 
цім. Зоркі! — напісаў на сваёй ста-
ронцы ў Фэйсбуку беларускі IТ-гуру 
Юрый Гурскі, які падтрымаў маладых 
распрацоўшчыкаў. 

— Ім па 23-24 гады, і я гатовы 
ставіць каньяк скрынямі, што гэта не 
апошняя навіна пра хлопцаў. 

Рашэнне мільярдэра набыць фірму 
зразумелае. Таленавітыя праграмісты 
не толькі прыдумалі ўнікальную новую 
тэхналогію, але і стварылі дадатак, які 
ў кароткія тэрміны набраў шалёную 
папулярнасць. 

З’явіўся MSQRD усяго чатыры 
месяцы назад. Цяпер яго запампавалі 
больш за 15 мільёнаў разоў. У хуткім 
часе можна смела чакаць яшчэ боль-
шага росту папулярнасці: на днях да-
датак стаў даступны не толькі на iOS, 
але і на Android. 

У “Маскарадзе” 50 масак. Акрамя 
жывёл, ёсць твары Леанарда Ды 
Капрыа, Джоні Дэпа, Дональда Трампа 
і, вядома, знакамітая маланка Дэвіда 
Боўі. Проста запускаеш, глядзіш у 
камеру — і цябе грыміруюць у рэжыме 
анлайн. Кожная маска ідэальна 
кладзецца на твар і паўтарае міміку. У 
вобразе можна зрабіць сэлфі, запісаць 
відэа для сяброў і закінуць усё ў 
сацсетку або проста захаваць сабе на 
памяць. 

Сярод карыстальнікаў шмат знака-
мітасцяў. Нават маці акцёра Леанарда 
Ды Капрыа прымерыла маску з тварам 
сына і двума “Оскарамі”. 
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стартап за два дні 
Дзіўна: першую версію распра-

цоўшчыкі стварылі ўсяго за двое сутак. 
Тады было толькі восем эфектаў: вусы, 
маска тыгра, маска малпы… Такога по-
спеху не чакалі. Хлопцы запэўніваюць: 
на піяр не патрацілі ні капейкі. Засна-
вальнік Яўген Няўгень гаворыць, што 
спачатку навінку тэставалі сябры: 

— Усе былі ў захапленні, пыталі-
ся, дзе запампаваць. І мы выпусцілі 
дадатак напярэдадні Раства. Галоўнае, 
відэа і фота з нашай праграмы сталі 
з’яўляцца ў медыяперсон. Першым 
“вывеў у свет” дадатак вядомы рэпер 
Баста. “Запосціў” у Інстаграме відэа ў 
вобразе зайчыка. Былы саліст групы 
“Чай удвух” Стас Касцюшкін пры-
мераў на сябе твар барадатай Канчыты 
Вурст. І панеслася! 

бэтман ды іншыя 
— У зусім маладых самы папулярны 

персанаж Сталін, — гаворыць Яўген 
Няўгень. — Але, мяркуючы па ўсім, у 
гэтай масцы для жартаўнікоў уся фіш-
ка ў вусах, а не ў палітычнай персоне. 
Бо многія нават і не ведаюць, хто гэта! 

Фанаты закідалі распрацоўшчы-
каў просьбамі: просяць зрабіць маскі 
Бэтмена, Джокера, Халка ды іншых 
кінагерояў. 

— Будучыня стасункаў — за відэа-
 чатамі, — упэўнены Яўген. — Але ў 
адрозненне ад тэкставых паведамлен-
няў, дзе нормай сталі смайлікі і стыке-

ры, у відэасувязі не было магчымасці 
такой пазітыўнай рэакцыі на сураз-
моўцу. Гэты прабел мы і запоўнілі. 
Мэта наступнай версіі — каб любы ка-
рыстальнік ствараў свае маскі. У Бра-
зіліі свае персанажы, у Японіі — свае, і 
ў нас будзе вялікі каталог. 

Крысціна Хілько 

Masquerade Technologies заснавалі Яўген 
Няўгень (злева), Сяргей Ганчар (на пярэднім 

плане) і Яўген Зацяпякін у 2015 годзе. 
Першая рэальная версія дадатку MSQRD 

была зроблена за 48 гадзін. Яўген Няўгень 
таксама з’яўляецца заснавальнікам стартапа 

SplitMetrics (Maps.me) і крэатыўным 
дырэктарам дабрачыннага аўкцыёну 

сустрэч “МаеСэнс”

World of tanks, Viber... хто наступны?
Аляксей ЛЯШЧОЎ, намеснік дэкана факультэта 

камп’ютарных сістэм і сетак Беларускага дзяржаў-
нага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі: 

— Беларусь — краіна з інтэлектуальным рэсурсам. 
І ён актыўна праяўляецца ў папулярнай і прыбытковай 

IT-сферы. Але аднаго рэсурсу мала, важна стварыць умовы 
для яго развіцця. Дзяржава “ўкладваецца” ў чалавечы рэсурс: для школьнікаў 
праводзяцца розныя алімпіяды, IT-турніры. Вышэйшая адукацыя — про-
фільная, і вельмі якасную адукацыю дае Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
інфарматыкі і радыёэлектронікі — выпускае запатрабаваных спецыялі-
стаў IT-сферы. Для працвітання праграмістаў у Беларусі робіцца нямала. 
Да прыкладу, Парк высокіх тэхналогій стрымлівае адток кадраў за мяжу. 
Таленавітыя маладыя людзі атрымліваюць добрую зарплату, часта выяз-
джаюць у камандзіроўкі за мяжу і выпускаюць прадукты, якія становяцца 
вядомымі ва ўсім свеце. Беларуская анлайн-гульня World of Tanks, месенджар 
Viber, дадатак “Маскарад” гэта пацвярджаюць. І яны — не апошнія. 

даведка

Дзіўныя 
схованкі

Мінчанін Яўген Шапашнікаў 
траціць уласныя сродкі  
на прыдуманыя ім схованкі

Купюры ён засоўвае ў капсулы 
і праз спецыяльны мабільны 

дадатак прапаноўвае знайсці іх лю-
бому жадаючаму. Мэта? Гаворыць, 
што самая высакародная: “Хачу, 
каб людзі адарваліся нарэшце ад 
камп’ютараў, выйшлі з дома і пагу-
лялі па горадзе”.

У мабільным дадатку з’яўляюц-
ца фотападказкі пра месцы, дзе зна-
ходзяцца схованкі. Ужо знойдзена 
16 капсул. Яўген расказвае, што 
год назад ён ужо ладзіў для мінчан 
падобныя выпрабаванні: тады пад-
казкі з’яўляліся ў яго блогу:

— Каб паведаміць астатнім, што 
схованка знойдзена, трэба ўвесці ў 
дадатку спецыяльны код, які будзе 
ў капсуле.

Арганізатар незвычайнага 
гарадскога квэста не хавае, што ў 
перспектыве мае намер і зарабіць, 
прадаючы праз спонсара фран-
шызы або падказкі. Гаворыць, што 
схованкай ужо зацікавіўся адзін 
буйны банк і, маўляў, плануе праз 
некалькі месяцаў выдзеліць для 
шукальніка скарбаў значныя сумы. 
Разглядае Яўген і варыянт заробку 
на падказках: за грошы можна будзе 
даведацца пра першую літару вулі-
цы або прыкладную адлегласць да 
схованкі ад цэнтра горада. Праўда, 
такія падказкі ён плануе ўкараняць 
за межамі краіны. Для мінчан жа 
пошук схованак абяцае пакінуць 
бясплатным.
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да нас завітала лета 
У Мінск прыйшло сапраўднае лета. Гараджан яно не заспела 
знянацку: у горадзе ёсць нямала месцаў, дзе можна  
з камфортам адпачыць.

У 
паўночна-заходняй частцы Мінска раскінуўся 
вялікі вадаём. Камсамольскае возера — адно з 
самых папулярных месцаў адпачынку. Дарэчы, 
тэрыторыя вадасховішча займае амаль паўсот-
ні гектараў, а максімальная глыбіня ў некаторых 
месцах дасягае чатырох з паловай метраў. 

Карэнныя мінчане добра памятаюць гісторыю яго ўзні-
кнення, якая пачалася ў 1940-м годзе. Катлаван камсамольцы 
капалі ўручную, спецтэхнікі тады яшчэ не было. Ужо праз 
год планавалася ўрачыстае адкрыццё вадаёма з удзелам ду-
хавых аркестраў, з канцэртнымі пляцоўкамі, атракцыёнамі 
і чырвоным сцягам з зоркай, усталяваным прама ў цэнтры 
возера. Тут жа хацелі пабудаваць яшчэ і стадыён на дзесяць 
тысяч месцаў, каб гледачы маглі назіраць спаборніцтвы па 
веславанні. Але планам перашкодзіла вайна.

Сёння на Камсамольскім возеры можна з камфортам 
правесці ўвесь дзень. Тут ёсць усё неабходнае для адпа-
 чынку і забаў: двухпалубны карабель, які курсіруе вакол 
астравоў, што акружаюць вадаём, веласіпедныя дарожкі, 
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батуты, катамараны, пляцоўкі для гульні ў тэніс, валей-
бол, баскетбол... Нават ёсць трэнажорная зала пад адкры-
тым небам! І адведзеныя месцы для барбекю з альтанкамі 
і ўбудаванымі мангаламі. Можна перакусіць і ў прыбя-
рэжных кафэ. Аматары паходаў разбіваюць палаткі ў ад-
даленых месцах, куды можна дабрацца толькі “ўплаў” ці 
на катамаранах. І, само сабою, ля берага стаяць душавыя 
кабінкі і  раздзявальні. 

Паўднёвы бераг Камсамольскага возера патанае ў 
зеляніне лесу. Гэта парк Перамогі, што раскінуўся на 200 
гектараў зямлі. Ён быў адкрыты ў гонар перамогі ў Вялі-
кай Айчыннай вайне. Тут можна схавацца ад паўдзённага 
сонца, прайсціся ўздоўж шумных фантанаў, паслухаць спеў 
птушак. Дзеці знойдуць у лесе мноства арэляў і горак. Але 
самая галоўная “славутасць” парку — Музей гісторыі Вялі-
кай Айчыннай вайны. 

Тэматычным завяршэннем нашай віртуальнай пра-
гулкі па ваколіцах Камсамольскага возера можна назваць 
мемарыяльны комплекс — “Мінск — горад-герой”. Штогод 
сюды прыходзяць сотні беларусаў, каб адсвяткаваць Дзень 
Перамогі і Дзень Незалежнасці, а таксама Новы год, які ад-
значаны традыцыйным салютам. 

А
дпачыць з камфортам можна не толькі на 
ўлонні прыроды. Акружаная дамамі і ажыў-
ленымі вуліцамі, размясцілася летняя тэраса 
мінскага Палаца воднага спорту. Вось ужо 
як шэсць гадоў у самы першы дзень лета ён 
адкрывае купальны сезон пад адкрытым 

небам. На тэрыторыі тэрасы ёсць круглая акваторыя з 
мінеральнай вадой і басейн для самых маленькіх. Таксама 
для дзяцей прадугледжана гульнявая пляцоўка. Загараць 
можна на шэзлонгах, але некаторыя не супраць прылегчы і 
на траве. Разнастаіць адпачынак дапамагаюць гульні ў ба-
скетбол або валейбол. Ужо з самага ранку тут шматлюдна. 
У абед, як правіла, шэзлонгі пусцеюць — мала хто любіць 
ляжаць на спякоце. 

А
дкрыццё аквапарку “Лебядзіны” чакалі, 
падаецца, усім горадам. І нарэшце, ён ад-
крыўся ў мінулым годзе. Першы беларускі 
парк водных забаў — адзін з найбуйнейшых 
у краінах СНД і пяты па велічыні ў Еўропе. 
Ён размясціўся на 32 000 квадратных метраў 

на беразе вадасховішча “Дразды” — яшчэ аднаго жыва-
піснага месца адпачынку. Каб адчуць маштаб акваторыі, 
прывяду некалькі лічбаў: “Лебядзіны” здольны прыняць 
амаль дзве тысячы чалавек. Яго прапускная здольнасць за 
суткі ўлетку дасягае амаль васьмі тысяч, а за год — два 
з паловай мільёны наведвальнікаў. Аквапарк дзеліцца 
на дзве пляцоўкі: адкрытую — летнюю і закрытую, якую 
можна наведваць круглы год. Яшчэ б! Тут столькі забаў 
нават для тых, хто не любіць плаваць! Ёсць дзіцячы цэнтр 
з атракцыёнамі, ёсць “тэрыторыя прыгажосці” з поўным 
пералікам аздараўленчых працэдур. Можна пайсці ў трэ-
 нажорную залу. І нават па начах у аквапарку жыццё пра-
 цягваецца дзякуючы гарачым вечарынкам. На пірсе парку 
можна палюбавацца прыгажосцю прыроды вадасховішча і 
пакатацца на катамаранах. І, нарэшце, заначаваць у гатэлі, 
які знаходзіцца там жа. 

Аквапарк — гэта цэлы 
востраў пазітыўнага 
адпачынку і яркіх уражанняў. 
Тут цішыня, здаецца, 
аглушае, а паўсюдная 
зеляніна насычае кіслародам 
ды энергіяй. Менавіта такая 
прырода схавае ад гарадской 
мітусні і паспрыяе  
адпачынку
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Я
шчэ мінчане любяць адпачываць на Цнянцы. 
Дарэчы, сюды, да вадаёма, як і на Камсамоль-
скае возера, лёгка дабірацца: на трамваі, а по-
тым крыху прайсціся. У гэтых напрамках кур-
сіруюць і тралейбусы, і маршруткі, і аўтобусы. 
Амаль сотню гектараў займае плошча вадасхо-

вішча, а ў глыбіню возера дасягае васьмі метраў. Катлаван 
ніхто не капаў, ён мае натуральнае паходжанне. Першапа-
чаткова вадаём быў створаны для прамысловых патрэбаў. 
Але неўзабаве возера ператварылася ў зону адпачынку.  

Нягледзячы на тое, што Цнянка знаходзіцца ў межах 
Мінска, калі сюды трапляеш, ствараецца адчуванне, што 
выехаў за горад. І падаецца, што навокал мала людзей. Хоць 
афіцыйна тут налічваецца аж пяць пляжаў. 

Цнянскае вадасховішча існуе ўжо 35 гадоў. Летась па-
чалася яго глабальная рэканструкцыя. У сувязі з гэтым ад-
міністрацыя раёна прапанавала грамадзянам прыдумаць 
свае назвы мясцовых пляжаў ці прагаласаваць за існую-
 чыя варыянты. 

адПаЧынаК

Нягледзячы на тое, што Цнянка знаходзіцца ў межах 
Мінска, калі сюды трапляеш, ствараецца адчуванне,  
што выехаў за горад. І падаецца, што навокал мала 
людзей. Хоць афіцыйна тут налічваецца аж пяць пляжаў
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На абноўленым возеры з’явіліся пірсы. Тут можна назі-
раць захад сонца і карміць качак ледзь не з рукі. Дабавіліся 
спартыўныя і назіральныя пляцоўкі, веладарожкі. Ёсць 
альтанкі і мангалы. Дарэчы, абсталяваныя для пікнікоў 
месцы папулярныя не толькі ў летні час. Яно і зразумела: 
жаданне быць бліжэй да прыроды не заменіш ніякімі вы-
годамі цывілізацыі. А вось стацыянарных кафэ і магазінаў 
тут пакуль няма. Гэта і да лепшага: нішто не парушае за-
гарадную атмасферу. Хоць мясцовыя ўлады паклапаціліся 
пра магчымасць падключэння абсталявання да электра-
сеткі. Так што ў адпачывальнікаў ёсць магчымасць пала-
савацца марожаным.

Цнянскае возера — гэта і цэнтр вадохрышчанскіх 
ныранняў. Кожны год у студзені аматары экстрэмальных 
відаў загартоўвання здзяйсняюць рытуальныя купанні. 
У апошнія гады да іх далучыліся супрацоўнікі МНС, для 
якіх старажытны абрад стаў прафесійнай традыцыяй. А 
ўвесну на Цнянку прылятаюць лебедзі. Адпачывальнікі 
з задавальненнем іх падкормліваюць. У падзяку лебедзі 
дазваляюць сябе пагладзіць, што выклікае асаблівае за-
хапленне ў дзяцей.

А 
яшчэ пра фантаны. Адзін з самых вялікіх фан-
танаў  у горадзе знаходзіцца каля Вялікага тэ-
атра оперы і балета, яго ёмістасць — 300 тысяч 
літраў вады. Яе хапіла б, каб напоўніць басейн 
стандартных памераў. Найстарэйшаму ў гора-
дзе фантану пад назвай “Хлопчык з лебедзем” 

больш за 140 гадоў. Ён быў пабудаваны ў гонар першага 
пушчанага ў Мінску водаправода. Знаходзіцца рукатворны 
гейзер у Аляксандраўскім скверы. 

Фантан на плошчы Незалежнасці мае 512 рознакаляро-
вых струменьчыкаў, якія прыгожа падсвечваюцца ўвечары. 
Каб водная канструкцыя працавала без перабою, на яе тра-
ціцца 200 кілават электраэнергіі. Гэта ўсё роўна, што ўклю-
 чыць у разетку адначасова паўтары сотні электрачайнікаў! 
Хоць фантан “Ветразь”, што на Камсамольскім возеры, 
спажывае энергіі ў чатыры разы больш. 

Фантан “Юнацтва” — адна з самых рамантычных скуль-
птур Мінска. Худзенькія хлопчык і дзяўчынка стаяць на 
адной каленцы з чашай у руках, каб напаіць адно аднаго ва-
дою. Фантан знаходзіцца побач з касцёлам Святога Сымона 
і Алены. Гавораць, калі пацерці каленку адной са статуй, усе 
праблемы з асабістага жыцця знікнуць. 

Прыгожую скульптурную кампазіцыю можна ўбачыць у 
парку імя Янкі Купалы каля цырка: над басейнам нахіліліся 
бронзавыя фігуры дзяўчат, якія кідаюць вянкі ў ваду. Гэта 
даўняя традыцыя варажыць на жаніха ў свята Купалля.

Аліса красоўская

адПаЧынаК

Найстарэйшаму ў горадзе фантану пад назвай “Хлопчык  
з лебедзем” больш за 140 гадоў. Ён быў пабудаваны ў гонар 
першага пушчанага ў Мінску водаправода. Знаходзіцца 
рукатворны гейзер у Аляксандраўскім скверы
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ПабраціМы

У 
пачатку красавіка 
як у Беларусі, так і ў 
Расіі адзначалася 20-
годдзе падпісання 
першых пагаднен-
няў, якія паэтапна 
прывялі да стварэн-
ня Саюзнай дзяржа-

вы. Святам даражаць і новасібірскія 
беларусы: мінулыя гады ўмясцілі 
шмат нашых добрых спраў на карысць 
брацкіх народаў. Пра гэта гаварылася 
і падчас тэлемоста паміж гарадамі-
пабрацімамі Мінскам і Новасібірскам, 
які прайшоў напярэдадні юбілею.

У Вялікай зале мэрыі Новасібірска, 
упрыгожанай нацыянальнымі сцяга-
мі Расіі і Беларусі, сабраліся на чале 
з мэрам Анатолем Локцем дэпутаты 
гарсавета, кіраўнікі раённых адміні-
страцый горада, супрацоўнікі Новасі-
бірскага цэнтра беларускай культуры, 
прадстаўнікі нацыянальна-культур-
ных аўтаномій беларусаў, грамадскіх 

і культурных арганізацый, а таксама 
бізнесу. Прысутнічалі Саветнік, кіраў-
нік аддзялення Пасольства Беларусі ў 
Расійскай Федэрацыі ў Новасібірску 
Сяргей Пяткоў і прадстаўнік Міні-
стэрства замежных спраў Расіі ў Но-
васібірску Мікалай Афанасаў. А тым 
часам у Зале пасяджэнняў Мінскага 
гарвыканкама на чале з Андрэем Шор-
цам таксама сабраліся прадстаўнікі 
гарадской улады, грамадскіх і культур-
ных арганізацый, бізнес-супольнасці, 
вядомыя людзі Беларусі.

У прывітальных словах кіраўнікі 
гарадоў адзначылі: важны ўклад кож-
нага з бакоў у развіццё брацкіх адно-
сінаў. “Нягледзячы на тое, што мы і 
раней выбудоўвалі вельмі надзейныя, 
дружалюбныя адносіны з Новасі-
бірскам, павінен сказаць: афіцыйны 
пабрацімскі статус — гэта ўжо якасна 
новы ўзровень работы. Перад намі ад-
крываюцца шырокія перспектывы для 
ўсебаковага ўзаемавыгаднага супра-

цоўніцтва”, — сказаў Андрэй Шорац. 
Гаварылі таксама пра перспектывы 
далейшай работы. Бо зносіны пры 
дапамозе сучасных тэхналогій і былі 
задуманы для карысці справы. Зрэш-
ты, сёння, адзначалася, важна не толь-
кі бачыць, чуць, але і разумець адзін 
аднаго, адчуваць, дзе мы можам быць 
узаемна карыснымі. Як вядома, супра-
цоўніцтва паміж Беларуссю і рознымі 
сібірскімі рэгіёнамі Расіі ў галіне эка-
номікі, навукі, культуры развіваецца 
не першы год. Пра гэта гаварылі, пры-
водзячы канкрэтныя прыклады, усе 
ўдзельнікі відэаканферэнцыі.

А пераняць адзін у аднаго нам 
ёсць шмат чаго. Паводле слоў Сяргея 
Пяткова, ва ўмовах нестабільнасці на 
сусветным рынку такое супрацоўніц-
тва неабходнае і важна павялічваць та-
вараабарот паміж краінамі. Патрэбна, 
адзначыў дыпламат, і праграма далей-
шага развіцця расійска-беларускага 
супрацоўніцтва па абмене інфармацы-

Упершыню тэлемост злучыў гарады-пабрацімы  
Мінск і Новасібірск
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ПабраціМы

яй. Гэта, несумненна, дапаможа фар-
міраваць станоўчы імідж Беларусі, а 
значыць, павысіць цікавасць расійскіх 
бізнес-партнёраў да эканомікі краіны.

Гаварылі пра важную ролю, якую 
адыгрываюць Дні Рэспублікі Беларусі 
ў Сібіры — яны прайшлі ў Новасібір-
ску і восенню мінулага года. Многія 
змаглі ўбачыць тэхніку, прамысловыя 
і харчовыя тавары, якія ўжо пастаў-
ляюцца з Беларусі або, як гаворыцца, 
на падыходзе. Беларускія прадпрыем-
ствы, асвойваючы новыя рынкі збыту, 
ужо ўносяць вялікі ўклад у развіццё 
аграпрамысловага комплексу Новасі-
бірскай вобласці. Прыводзіліся харак-
тэрныя лічбы: на кірмашы-2015 сваю 
прадукцыю прадставіла каля 30 бела-
рускіх прадпрыемстваў. Вялікай папу-
лярнасцю ў пакупнікоў карысталіся 
абутак, вопратка, мясная і малочная 
прадукцыя, а таксама кандытарскія 
вырабы, цукеркі, шакалад. У 2014-м, 
дарэчы, прадпрыемстваў было толькі 
шэсць. Не сакрэт: большасць бела-
рускіх вытворцаў прыязджаюць на 
кірмаш для таго, каб знайсці ў Сібіры 
партнёраў, з якімі можна будзе непа-
срэдна працаваць.

Андрэй Шорац адзначыў: ужо каля 
250 прадпрыемстваў Мінска ажыц-
цяўляюць актыўную гандлёвую дзей-
насць у рэгіёне. Па выніках 2015 года 
тавараабарот паміж Мінскам і Новасі-
бірскай вобласцю склаў звыш 60 міль-
ёнаў долараў. Асновай экспарту сталі 
трактары, нафта і нафтапрадукты, 
вылічальныя машыны, трансфармата-
ры. Даўняе супрацоўніцтва, адзначыў 
першы сакратар Пасольства Расіі ў 
Беларусі Андрэй Грэшнікаў, звязвае 

Сібірскае аддзяленне Расійскай ака-
дэміі навук і Нацыянальную акадэмію 
навук Беларусі. Як вядома, доўгія гады 
аддзяленнем РАН у Новасібірску кіра-
ваў Валянцін Капцюг — беларус па ро-
давых каранях (яго бацька нарадзіўся 
на Віцебшчыне, вымушаны быў адтуль 
з’ехаць у гады сталінскіх рэпрэсій), 
навуковец з сусветным іменем. Сумес-
ныя намаганні навукоўцаў даюць плён 
у галіне энергетыкі, створаны новыя 
гатункі сельгаскультур. Беларускі бок 
праяўляе асаблівую цікавасць да бага-
тага сібірскага досведу перапрацоўкі 
нафты, бо ў Беларусі працуюць буй-
ныя нафтаперапрацоўчыя вытворча-
сці. Сібірскія навукоўцы зацікаўленыя 
ў больш шчыльным супрацоўніцтве 
з калегамі ў галіне інжынерных бія-
тэхналогій, вытворчасці лекавых прэ-

паратаў, а таксама ўгнаенняў, іншых 
рэчываў для сельскай гаспадаркі.

Як жа скаардынаваць работу на-
вукоўцаў на перспектыву? У планах 
— стварэнне Цэнтра, які дапаможа 
ўзгодненасці ў рабоце акадэмічных 
інстытутаў Беларусі і Расіі. А прэмія 
імя выдатнага новасібірскага навукоў-
ца, акадэміка РАН Валянціна Капцюга 
ўжо па чарзе ўручаецца сібірскім і 
беларускім вучоным за сумесныя на-
вуковыя дасягненні. Дарэчы, у Нова-
сібірскім Акадэмгарадку ў 2001 годзе 
ўсталяваны бюст акадэміку Капцюгу 
на праспекце яго імені. Дык, можа, 
варта гарадскім уладам Мінска і Но-
васібірска разам падумаць і пра ўвека-
 вечанне памяці, усталяванне помніка 
знакамітаму беларусу і ў Беларусі, на 
гістарычнай радзіме?

Падчас тэлемоста актыўна гава-
рылі пра тое, як далей развіваць куль-
турныя сувязі паміж Новасібірскам і 
Мінскам. Як адзначыла начальнік Дэ-
партамента культуры, спорту і мала-
дзёжнай палітыкі мэрыі Новасібірска 
Ганна Церашкова, у многіх беларусаў і 
рускіх не толькі адна — хрысціянская 
— вера, але і блізкія карані, ёсць агуль-
ныя культурныя традыцыі. Яна запра-
сіла мінчан у госці на Дзень горада, 
а таксама на Дзень Хрышчэння Русі, 
іншыя святы, у якіх разам з карэннымі 
сібіракамі актыўна ўдзельнічаюць і 
сібірскія беларусы. Адзначым, некато-
рыя з іх — ужо самі спадчынныя сібі-
ракі: іх продкі больш за сто гадоў назад 
пакінулі гістарычную радзіму.

Зрэшты, культурны абмен — гэта 
як дарога з двухбаковым рухам. Бо і 
новасібірцаў беларусы пастаянна за-

Зносіны пры 
дапамозе сучасных 
тэхналогій і былі 
задуманы для 
карысці справы. 
Зрэшты, сёння, 
адзначалася, важна 
не толькі бачыць, 
чуць, але і разумець 
адзін аднаго, 
адчуваць, дзе мы 
можам быць 
узаемна карыснымі
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прашаюць на свае фестывалі народнай 
творчасці. Афіцыйныя дэлегацыі, а 
таксама творчыя калектывы прыяз-
джаюць штогод, у пачатку ліпеня, на 
святкаванне Дня Незалежнасці Бе-
ларусі не толькі ў Мінск, але і іншыя 
гарады краіны. Пра цеснае ўзаемнае 
супрацоўніцтва падрабязна, з яркімі 
фактамі расказалі кіраўнікі Белару-
скага культурна-асветніцкага цэнтра 
ў імя святой Еўфрасінні Полацкай 
Аляксандр Лагуценка і Людміла Шча-
слівенка. Гэты цэнтр, як вядома, 
праводзіць у Новасібірску вялі-
кую работу, садзейнічаў і таму, каб 
сталі гарадамі-пабрацімамі Мінск 
і Новасібірск. І нядаўна наз-
начаны малады дырэктар 
Новасібірскага цэнтра бела-
рускай культуры Анастасія 
Трубянкова падзялілася 
творчымі планамі, яркімі 
ўражаннямі пра Беларусь, 
у якой ужо неаднаразова 
бывала. Дарэчы, у самой 
Насці, таленавітай спявачкі, 
кіраўніцы дзіцячага вакаль-
нага ансамбля “Івалён”, ро-
давыя карані — беларускія, 
а нарадзілася яна ў Сібіры. 
Лёс гэтай дзяўчыны, яе 
сваякоў — яркі прыклад 
таго, як цесна ўзаемазвяза-
ны беларусы і расіяне паміж 
сабою і як узбагачаюць нас 
культ урныя кантакты 
паміж народамі. А калі 
выступалі новасібірскія 
беларусы, то было відаць: 
іх суразмоўцам у Мінску, 
па другі бок экрана, вель-
мі прыемна было чуць ад 
сібіракоў словы падзякі 
за гасціннасць.

Абмен творчымі 
калектывамі... Су-

месныя выставы рамёстваў і майстар-
класы... Пастаяннае павышэнне ўзроў-
ню самадзейных калектываў... Усё гэта, 
гаварылі ўдзельнікі тэлемоста, добра 
і правільна. І трэба рухацца далей, 
знаходзіць і развіваць новыя формы 
беларуска-расійскага супрацоўніц-
тва. Зрэшты, ідэй цікавых, прапаноў 
па развіцці двухбаковых адносінаў 
выказвалася нямала. Сярод іх і такія: 
правядзенне Дзён беларускага кіно ў 
Сібіры, абмен гастролямі новасібірскіх 

і беларускіх тэатраў, канцэртных ка-
лектываў, мастацкімі выставамі, 
студэнцкімі будатрадамі.

З канкрэтнымі прапановамі 
падчас тэлемоста выступіла 

старшыня Новасібірскай 
рэгіянальнай нацыяналь-

на-культурнай аўтаноміі 
Надзея Санцэвіч. Яна 
лічыць важным, каб вы-
нікі двухбаковага супра-

цоўніцтва былі вядомыя 
як мінчанам, так і новасі-

бірцам. А каналы, формы 
для абмену такой інфармацы-
яй могуць быць розныя: фота-
выставы ў метро і на розных 
гарадскіх пляцоўках, выставы 
літаратуры, публікацыі ў СМІ 
пра пабрацімскія адносіны 
Новасібірска і Мінска. Бо 
сібіракам і беларусам, гава-
рыла Надзея, шмат пра што 
можна расказаць адзін адна-
му. Напрыклад, у Беларусі не 

ўсе ведаюць пра сібіракоў-
чарнобыльцаў, пра тых, 
хто ваяваў на тэрыторыі 

Беларусі падчас Вялікай Ай-
чыннай вайны, удзельнічаў у 
яе вызваленні. І, напрыклад, 

абмен Пастамі № 1 ля 
Вечнага агню па-

між новасібір-

цамі і мінчанамі адыграе вялікую ролю 
ў патрыятычным і духоўна-маральным 
выхаванні маладога пакалення. Ад но-
васібірцаў такога гонару — паездкі ў 
Мінск улетку 2016 года — удастоеныя 
лепшыя вучні 120-й школы. Яны, дарэ-
чы, таксама былі на тэлесустрэчы.

Мы працуем на будучыню, і мы 
будзем пастаянна рухацца насустрач 
адзін аднаму — такое агульнае заклю-
чэнне зрабілі ў канцы дзелавой і ў той 
жа час сяброўскай, душэўнай размовы 
паміж гарадамі Анатоль Локаць і Ан-
дрэй Шорац, кіраўнікі Новасібірска і 
Мінска. Мінчане дзякавалі новасібір-
цам за ідэю, арганізацыю тэлемоста 
— прадуктыўную форму зносінаў, га-
варылі: варта працягваць яе і надалей. 
Сярод канкрэтных сумесных спраў, 
пра якія ўдалося дамовіцца мінчанам і 
новасібірцам падчас тэлемоста, і абмен 
дэлегацыямі Ганаровай варты Паста 
№1: 9 Мая ў Новасібірску ўжо пабы-
вала мінская дэлегацыя, а 22 чэрвеня 
— новасібірская ў Мінску. Гарады-паб-
рацімы абмяняюцца і творчымі калек-
тывамі на час правядзення Дня горада, 
новасібірскага фестывалю славянскай 
культуры “Славянскі падворак”, а так-
сама Дня Хрышчэння Русі і яднання 
славянскіх народаў. А калі ў кастрыч-
ніку гэтага года будзе праходзіць ужо 
традыцыйны кірмаш беларускіх та-
вараў “Дні Беларусі ў Сібіры”, то “пад 
яго крылом” дамовіліся правесці так-
сама Фестываль беларускай культуры, 
Выставу літаратуры, прысвечаную 
20-годдзю Саюзнай дзяржавы, і Дні 
беларускага кіно.

А ў Дзень яднання народаў Белару-
сі і Расіі ў нас у Новасібірску прайшоў 
вялікі святочны канцэрт, арганізава-
ны Новасібірскім цэнтрам беларускай 
культуры. Напярэдадні скончыўся 
традыцыйны Фестываль-конкурс 
дзіцячай самадзейнай творчасці “Ад 
Палесся да Сібіры нясіце, буслы, вяс-
ну!”. Свята, дарэчы, было юбілейнае: 
10-ае па ліку. А на канцэрце выступалі 
пераможцы конкурсу: танцоры, вака-
лісты, музыканты, майстры народных 
рамёстваў. Гучалі рускія і беларускія 
песні. І буру эмоцый ізноў выклікала 
песня “Белая Русь”, выкананне якой на 
фестывалях — традыцыя. У ёй ёсць 
такія словы: “Когда в Хатыни зазву-
чат колокола,/ В России слышится их 
скорбный звон”.

Людміла Бяляўская, 
Новасібірскі цэнтр беларускай культуры

У планах — стварэнне Цэнтра, які дапаможа 
ўзгодненасці ў рабоце акадэмічных 
інстытутаў Беларусі і Расіі. А прэмія імя 
выдатнага новасібірскага навукоўца 
акадэміка РАН Валянціна Капцюга ўжо  
па чарзе ўручаецца сібірскім і беларускім 
навукоўцам за сумесныя навуковыя 
дасягненні

ПабраціМы

Помнік  
Валянціну Капцюгу 

ў Новасібірску
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 Н
а 50-й сессии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России, состоявшейся в Минске, де-
путаты подвели итоги 20-летней деятельности 
законодательного органа и обсудили перспек-
тивы развития Союзного государства. Откры-

вая работу сессии, Председатель Государственной Думы, 
Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России Сергей Нарышкин отметил: 

— За 20 лет сделано немало для законодательного сопро-
вождения союзного строительства. Договорная база насчи-
тывает около 200 соглашений. Эффективно развивается со-
трудничество в военно-технической и оборонной области, 
обеспечивается равенство прав граждан Беларуси и России 
в трудовой сфере. Высокий уровень союзной интеграции 
открыл путь для создания и деятельности Евразийского 
экономического союза...

Действительно, сделано уже много. Законодательное 
оформление получили сотни важнейших интеграционных 
инициатив, прежде всего в наиболее значимой и чувстви-
тельной социально-экономической сфере. Россияне и бело-
русы не чувствуют себя иностранцами на территории друг 
друга. Фактически упразднена межгосударственная грани-
ца и создано единое таможенное пространство, к которому 
затем присоединились Казахстан и некоторые другие рес-
публики бывшего СССР. На этой основе были установлены 
равные права граждан Беларуси и России в самых разных 
сферах: при выборе места жительства, работы и учебы, пен-
сионном обеспечении, оказании медицинской помощи. 

Реальные достижения отметил в своем приветствии пар-
ламентариям Президент Беларуси, Председатель Высшего Го-
сударственного Совета Александр Лукашенко, выразивший 
уверенность в том, что они внесут весомый вклад в законода-
тельное обеспечение союзного строительства. Приветствие 
зачитал Председатель Палаты представителей Националь-
ного собрания Беларуси, первый заместитель Председателя 
Парламентского Собрания Владимир Андрейченко. 

Парламентарии принципиально подошли к обсуждению 
результатов совместной деятельности, направленной на ре-
ализацию приоритетных направлений и первоочередных 
задач развития Союзного государства. Соответствующий 
документ на эту тему ранее был принят Советом Министров 
Союзного государства и стал основой для работы всех его 
органов и структур. Так что за многочисленными конкрет-
ными задачами, которые удалось решить полностью или 
пока еще частично, стоит большая совместная работа По-
стоянного Комитета Союзного государства, белорусских и 
российских экспертов, правительств, парламентов. 

Но жизнь ставит новые вопросы и определяет цели. И 
здесь необходимо четкое видение работы на перспективу, 
тактики и стратегии практических действий. Тон оживлен-
ной дискуссии на эту актуальную тему задал Государствен-
ный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. В 
своем концептуальном докладе он изложил конкретную и 
аргументированную программу развития Союзного госу-
дарства в обозримом будущем. В ней 10 пунктов — десять 
шагов движения вперед: 

десять 
шагов 
вперед
Григорий Рапота 
представил союзным 
парламентариям 
перспективную 
программу 
развития Союзного 
государства  В
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— Это формирование и реализация единой структурной 
промышленной политики. Развитие торгово-экономических 
связей, для чего требуется создание новых условий. Развитие 
малого и среднего бизнеса. Расширение научно-техническо-
го сотрудничества, создание единого научно-технологиче-
ского пространства. Формирование единого транспортного 
пространства и завершение формирования единого энерге-
тического пространства, а также единого информационно-
го поля. Продолжается создание единого миграционного и 
визового пространства. Важная задача — обеспечить учет 
имущества Союзного государства, созданного, в частности, 
при выполнении союзных научно-
технических программ, финансиру-
емых из средств союзного бюджета. 
Наконец, продолжается совершен-
ствование взаимодействия в военно-
политической сфере. 

Каковы же возможности для ре-
шения этих глобальных задач? 

Главным Григорий Рапота назвал 
формирование единой промышлен-
ной политики. Достаточно острая 
необходимость в ней обозначилась 
еще несколько лет назад. Не раз де-
лались попытки подвести под инду-
стрию Союзного государства единую 
платформу. Например, создать на 
базе ведущих предприятий транс-
национальные промышленные ком-
пании. Такие, как МАЗ — КАМАЗ, 
например. И хотя до практической 
реализации дело пока не дошло, идея 
консолидации ресурсного потенциа-
ла двух стран с целью развития про-
изводства оказалась плодотворной. 
Так, министерства промышленности 
Беларуси и России утвердили созда-
ние совместного инжинирингового 
центра по станкостроению. “Это надо 
продолжить. Сейчас крайне важно запустить механизм ре-
ализации таких идей”, — отметил Григорий Рапота.

Развитие торгово-экономических связей зависит от сня-
тия оставшихся еще барьеров для свободного перемещения 
товаров и услуг и создания равных условий деятельности 
субъектов хозяйствования на едином союзном экономиче-
ском пространстве. В том числе важно обеспечить равный 
доступ к государственным закупкам. Ведь что скрывать, 
порой на уровне регионов лоббируются интересы местных 
товаропроизводителей и ограничиваются возможности 
“чужих”. Проблему помогло бы снять придание предпри-
ятиям двух стран статуса “отечественный товаропроизво-
дитель”. Вопрос тут не только правовой и не только эконо-
мический, отметил Государственный секретарь. Признание 
отечественным товаропроизводителя другого государства 
требует переосмысления многих стереотипов. В частности, 
предстоит научиться реализовывать продукцию совмест-
ного производства как товар Союзного государства. 

В современном обществе социальное благополучие и кон-
курентоспособность страны в глобальном мировом измерении 
зависит от инноваций. У Союзного государства есть мощный 
инструмент для реализации приоритетных научно-технических 
разработок — союзные программы. Сейчас под патронатом По-
стоянного Комитета выполняются 10 таких белорусско-россий-
ских проектов, еще столько же проходят стадию согласования 
и утверждения. На союзные программы ежегодно расходуется 
около 3 миллиардов российских рублей — примерно половина 
бюджета Союзного государства. Что важно, акцент все больше 
делается на эффективное коммерческое использование полу-

ченных результатов. Сроки окупаемо-
сти проекта и возможный экономиче-
ский эффект являются важнейшими 
аргументами на этапе разработки и 
принятия новых программ, подведения 
итогов их выполнения.

Напряженной работы требуют и 
остальные пункты перспективного ра-
звития Союзного государства. Так, со-
гласование условий для отмены разре-
шительной системы по доставке грузов 
субъектами хозяйствования Беларуси 
и России в третьи страны и в обратном 
направлении необходимо для форми-
рования единого транспортного про-
странства. А реализация крупнейшего 
интеграционного инвестиционного 
проекта — сооружения по российским 
технологиям первой в Беларуси АЭС 
— серьезно укрепит единое энергети-
ческое пространство. Правда, отметил 
Григорий Рапота, ведомства пока не спе-
шат четко формулировать критерии, по 
которым предстоит объединять сферы 
деятельности. А это тормозит процесс. 
В его ускорение могли бы внести вклад 
и союзные парламентарии. 

В унисон этому предложению высту-
пили и многие участники дискуссии, призвав коллег-депутатов 
приложить больше усилий, чтобы укрепить экономику Союз-
ного государства. Заместитель Председателя Парламентского 
Собрания Владимир Андрейченко, в частности, считает: 

— Эффект Союзного государства мог бы быть гораздо 
весомее. Необходимо уделять больше внимания реализации 
согласованной промышленной политики, созданию равных 
условий для субъектов хозяйствования, выработке единых 
тарифов на энергоносители. Да и опыт межрегионального 
сотрудничества нужно использовать полнее. О большом 
его потенциале свидетельствуют результаты завершивше-
гося накануне сессии Парламентского Собрания третьего 
Форума регионов Беларуси и России. 

Свои решения парламентарии изложили в итоговом 
документе сессии, который направлен для рассмотрения в 
законодательные органы Беларуси и России, Совет Мини-
стров Союзного государства и другие инстанции.

Владимир Бибиков

 
За конкретными 

задачами, которые 
удалось решить, 
стоит большая 

совместная работа 
Постоянного 

Комитета 
Союзного 

государства, 
белорусских  
и российских 
экспертов, 

правительств, 
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уступите 
дорогу
Новая союзная программа 
позволит вывести 
белорусское и российское 
автомобилестроение  
на мировые позиции 

С
оюзный автопром с трудом сдерживает натиск за-
рубежных конкурентов. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно взглянуть на дорогу: там сплошным 
потоком идут иномарки — и легковые, и грузовые. 
Причины разные. В том числе и финансово-эконо-

мические. Но сегодня, уверяют специалисты, успех опреде-
ляют, прежде всего, две составляющие: качество и техноло-
гичность. Именно устаревшие неэффективные технологии 
выталкивают нашу технику с мировой автомобильной трас-
сы. Отстает технический уровень, не тот комфорт. Но будь 
то устройство для экономии топлива, система тормозов или 
банальный электрический стеклоподъемник — за всем этим 
стоит электронная микросхема или другой аналогичный 
прибор. Это так называемые “мозги”. Продукция специали-
зированная, которую долгие годы не считали нужным разви-
вать. В итоге потеряли и время, и солидную часть рынка. 

Эту весьма непростую проблему не раз обсуждали с 
участием экспертов в Постоянном Комитете Союзного 
государства. Здесь обладают эффективным инструментом 
для решения подобных “прорывных” задач — научно-тех-
ническими программами, финансируемыми из союзного 
бюджета. Одной из них по решению Совета Министров 
Союзного государства, принятому в мае 2016 года, теперь 
станет и программа по разработке электронных компонен-
тов для систем управления и безопасности автомобилей 
под условным названием “Автоэлектроника”. 

Но еще накануне в минском ОАО “Интеграл” прошло 
масштабное белорусско-российское совещание. Цель — дать 
старт реальной работе сразу же после принятия программы. 
Так и произошло. На конкурсной основе были определены 
конкретные исполнители разделов программы. С белорус-
ской стороны подбором ее участников занялось ОАО “Инте-
грал”, с российской — ОАО “НПП “Радар-ммс”, известное вы-
сокотехнологичными разработками в транспортной сфере. 

Какие же научно-технические задачи предстоит сообща 
решить? В Министерстве промышленности Беларуси, являю-
щемся государственным заказчиком программы, пояснили 
детали. Главное — достичь по техническому уровню паритета с 
западной автомобильной техникой, опираясь на отечественные 

разработки. То есть, обеспечить масштабное импортозамеще-
ние. Сейчас в Беларуси и России действует экологический стан-
дарт для автотехники Евро-4. А в Западной Европе выпускают 
технику Евро-5 и 6. Нужно достичь этих показателей, не выкла-
дывая сотни миллионов долларов за импортные узлы и детали. 

Исходя из этого, определены 4 основных направления 
совместного научно-технического поиска белорусских и 
российских ученых и специалистов. Это системы управле-
ния движением автотранспортных средств, интеллектуаль-
ные системы обеспечения безопасности, системы управле-
ния электрооборудованием, системы сбора информации, 
датчики. Тематика согласована с ведущими научными 
центрами, министерствами транспорта и коммуникаций и 
другими ведомствами двух стран. 

Определился и круг предприятий, организаций для 
участия в программе. С белорусской стороны это минские 
автомобильный, моторный заводы, завод колесных тягачей, 
БЕЛАЗ, известный своей карьерной техникой. А также прак-
тически все предприятия по выпуску автокомпонентов. С 
российской стороны — ведущие предприятия автопрома КА-
МАЗ, ГАЗ, АО “Урал”. Они сформируют технические задания, 
то есть изложат техническим языком, какая электроника им 
необходима. Воплощать заказы в реальные микросхемы бу-
дут предприятия электронного профиля. Помимо упоминав-
шегося “Интеграла” в Беларуси это ОАО “МПОВТ”, холдинг 
“Горизонт” и его предприятия, витебский “Измеритель”. 

Всего в ближайшие четыре года предстоит создать около 
40 базовых технологий производства автомобильных элек-
тронных компонентов. На это из бюджета Союзного государ-
ства выделяются солидные средства. В свое время союзное 
правительство уже поддержало белорусско-российский авто-
пром, профинансировав несколько научно-технических про-
грамм развития дизельного автомобиле- и моторостроения. 
Одновременно выполнялось несколько союзных программ 
по развитию электронного приборостроения. Эта финан-
совая помощь позволила важнейшим отраслям удержаться 
на рынке, сохранить научно-технический потенциал. Теперь 
стоит задача создать безопасный автомобиль будущего.

Владимир Яковлев
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Принимают 
как родных 

Калужской областей. 21 день, насыщенный интересными 
встречами, разнообразным досугом, новыми знакомства-
ми и полезными оздоровительными процедурами, надолго 
запомнится школьникам. 

Почти полтора десятка лет прошло с того момента, как 
в 2002 году союзный бюджет впервые профинансировал 
оздоровление детей с загрязненных радионуклидами тер-
риторий. За это время около 17 тысяч ребят поправили 
здоровье в лучших здравницах России и Беларуси. Не стал 
исключением и нынешний год. Из союзного бюджета на эти 
цели выделено около 40 миллионов российских рублей. За 
право принимать детишек на тендере, организованном в 
начале года Постоянным Комитетом Союзного государства, 
боролись лучшие здравницы Беларуси и России. Победили 
три лучшие. 

Чтобы соответствовать жестким критериям отбора, 
надо не только иметь современную материальную базу, но 
и подготовить разнообразную культурную позновательную 
программу для ребят. Особое внимание — тематике Союз-
ного государства, которая помогает школьникам расши-
рить знания по истории двух государств, познакомиться 
с национальными и культурными традициями братских 
народов, подружиться. Конечно же, учитывается соотно-
шение цены и качества. 

Всем этим критериям в полной мере соответствует дет-
ский реабилитационно-оздоровительный центр “Жемчужи-
на”, расположенный неподалеку от городка Лепель на Витеб-
щине. Примечательно, что эта здравница уже на протяжении 
13 лет принимает юных белорусов и россиян. Здесь побыва-
ло более 2,5 тысячи детишек. Вот и в этом году “союзные” 

В лучших здравницах 
Беларуси и России отдыхают 
по союзным путевкам  
дети из пострадавших  
от чернобыльской аварии 
регионов и ветераны Великой 
Отечественной войны

“Ж
емчужина”, “Свiтанак”, “Шахтин-
ский текстильщик” — две белорус-
ские и одна российская здравница 
примут в этом году на отдых детей, 
проживающих на пострадавших от 

последствий чернобыльской катастрофы территориях. По 
путевкам, оплаченным из бюджета Союзного государства, 
отдохнут около полутора тысяч ребят из Гомельской, Мо-
гилевской, Брестской, Гродненской, Брянской, Тульской и 
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путевки в “Жемчужину” с сентября по ноябрь получат 413 
школьников, в том числе — 233 из Брянска, Калуги, Тулы. 
Совместный заезд состоится 29-30 сентября. 

Директор центра Вера Закревская по праву гордится 
участием в этом проекте: 

— Это почетно — принимать ребят по союзной про-
грамме. Мы делаем все, чтобы оправдать доверие. В центре 
работают высококлассные врачи, в том числе специалисты 
узкого профиля. Имеется самое современное медицинское 
оборудование. Лечебно-реабилитационная база постоянно 
пополняется благодаря помощи Департамента по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Осо-
бое внимание — питанию детей. Оно у нас шестиразовое 
с организацией особого меню, способствующего выводу 
радионуклидов из организма и укрепляющего иммунитет. 
Все продукты — только натуральные. 

В библиотеке “Жемчужины” более двух тысяч книг, 
полученных в подарок от Постоянного Комитета. Вечера, 
брейн-ринги, спортивные соревнования, встречи с интерес-
ными людьми, экскурсии в Витебск, мемориальный комплекс 
“Хатынь”, Минск, Березинский заповедник — все это делает 
досуг ребят увлекательным и запоминающимся. Особое ме-
сто в культурной программе отведено тематике Союзного 
государства.

Другая белорусская здравница — детский реабилита-
ционно-оздоровительный центр “Свiтанак” под Пинском 
“союзные” смены ребят принимает во второй раз. Начало 
было положено в 2014-м. В прошлом году “Свiтанак” тоже 
участвовал в тендере, но уступил место в конкурентной 
борьбе другим детским здравницам. Учли опыт, подготови-
лись и — 15 июня приняли первый заезд. 

Приехали 74 школьника из Тулы и Брянска. Еще 26 ребят из 
Калуги прибудут в конце августа. Комфортабельные номера, 
хорошие возможности для спортивных занятий, современная 
медицинская база, 6-разовое питание — все здесь способствует 
тому, чтобы ребята набрались сил. Впрочем, директор “Свiтан-
ка” Валентина Бегеба не меньше внимания, чем комфортным 
условиям проживания и оздоровлению ребят, придает куль-
турно-развлекательной программе: 

— Уже в первую неделю пребывания ребята съездили на 
экскурсию в Пинск, побывали на спектакле в местном теат-
ре. Много впечатлений осталось от поездки в Беловежскую 
пущу. Впереди — день Союзного государства, к которому 
сейчас активно готовимся. Примечательно, что в “Свiтан-
ке” вместе с ребятами из России отдыхают и белорусские 
детишки. В первый же день провели совместную дискотеку, 
школьники познакомились, подружились. 

По словам начальника отдела Республиканского центра 
по оздоровлению и санаторно-курортному лечению насе-
ления Беларуси Людмилы Голубович, победа в тендере дет-
ских реабилитационно-оздоровительных центров вполне 
закономерна. В последние два года их материальная база 
серьезно обновилась благодаря средствам союзного бюдже-
та, выделенным по 4-й совместной белорусско-российской 
чернобыльской программе. Для них была закуплена ме-
дицинская техника и оборудование, а также автобусы для 

перевозки детей. Все это позволяет ДРОЦам обеспечивать 
высокий уровень услуг. 

А в конце августа 170 школьников из Беларуси по “со-
юзным” путевкам отправятся на Черноморское побережье. 
Их ждет пансионат отдыха “Шахтинский текстильщик”. Как 
и белорусская “Жемчужина”, этот оздоровительный ком-
плекс, можно сказать, старожил в “союзном” оздоровлении 
детей. Принимает ребят с 2003 года. Школьники живут в 
корпусах с видом на море, на территории комплекса есть 
собственный пляж. Союзная тематика красной нитью про-
ходит через всю российско-белорусскую смену. Одно из са-
мых запоминающихся событий — Дни Союзного государ-
ства, во время которых проводятся тематические вечера, 
интеллектуальные игры, конкурсы, концерты, спортивные 
соревнования, викторины, “круглые столы”.

Еще один важный социальный проект Союзного государ-
ства — организация санаторно-курортного лечения ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны. Всего в этом году 
отдохнет более 600 человек. Из них 132 путевки в здравницы 
выделены белорусским ветеранам. По итогам тендера, орга-
низованного Постоянным Комитетом Союзного государства, 
победителями стали санаторно-курортные организации “Со-
сновый бор” под Минском, “Поречье” возле Гродно, “Чабарок” 
вблизи Барановичей, а также российские здравницы — кар-
диологический санаторный центр “Переделкино” под Москвой 
и санаторно-оздоровительный центр “Карачарово” в Тверской 
области. В российской здравнице “Переделкино” отдохнут 5 
белорусских ветеранов — те, кому врачи по состоянию здоро-
вья позволили переезд. Остальные 127 человек будут попра-
влять здоровье и отдыхать поближе к дому — в белорусских 
санаториях. Кстати, в мае 19 ветеранов по путевкам Союзного 
государства уже принял санаторий “Чабарок”. По словам его ди-
ректора Людмилы Белохвостик, здравница, помимо лечебных 
и оздоровительных процедур, предложила им насыщенную 
культурную программу. Были и вечера отдыха, и экскурсии, 
и теплое общение с отдыхающими здесь детишками. В конце 
мая прошел День Союзного государства. Всего же в этой здра-
внице, второй год подряд выигрывающей тендер, отдохнут 
82 ветерана и инвалида Великой Отечественной. В сентябре, 
например, в “Чабарке” ждут 30 ветеранов из России, которые 
впервые будут отдыхать в этом белорусском санатории. 

Лилия Хлыстун

За период с 2002 по 2015 год за счет средств 
Союзного государства обеспечены санаторно-ку-
рортным лечением и оздоровлением 5 775 детей и 
1 522 участника и инвалида Великой отечественной 
войны, проживающих на территории Беларуси. 

В здравницах Беларуси получили услуги сана-
торно-курортного лечения более 3 тысяч участ-
ников и инвалидов Великой отечественной вой-
ны, проживающих на территории России. кроме 
того, оздоровились более 7 тысяч детей с загряз-
ненных радионуклидами территорий тульской, 
калужской и Брянской областей.
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выход  
на пятый 
уровень
Союзное государство 
продолжает работу  
по преодолению последствий 
чернобыльской аварии

 П
реодоление последствий чернобыльской ката-
строфы — общая проблема и забота Союзного 
государства. Вот уже 20 лет Беларусь и Россия 
решают эту сложную задачу вместе.

В этом году заканчивается реализация четвертой 
“чернобыльской” программы. А на подходе — пятая, на период 
до 2021 года. Проект ее концепции рассматривался на заседании 
Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
по вопросам экологии, природопользования и ликвидации 
последствий аварий, проходившего 28 июня в Жодино на базе 
РУП “Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по земледелию”. В заседании принял участие за-
меститель Госсекретаря Союзного государства Иван Бамбиза.

При подведении итогов работы за этот год было отме-
чено, что не все организации ответственно отнеслись к вы-
полнению запланированных задач. Роспотребнадзор, Мин-
сельхоз и Федеральное медико-биологическое агентство 
России в полном объеме освоили выделенные на первое 
полугодие средства, МЧС России — на 79,4 %, МЧС Белару-
си — на 72,7 %. А вот Минздрав России и Рослесхоз даже не 
приступали к реализации намеченного. 

Иван Бамбиза попросил разобраться в ситуации и при-
влечь к ответственности руководителей, тормозящих дело. 
“Есть регламент, и он должен четко выполняться”, — под-
черкнул заместитель Госсекретаря.

Главный же посыл новой программы озвучил председа-
тель комиссии Парламентского Собрания Александр Поп-
ков: в центре внимания должен быть конкретный человек.

Первостепенный вопрос — здоровье. Только в ныне-
шнем году около 800 россиян и белорусов, подвергшиеся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, получат комплексную медицинскую 
помощь за счет средств бюджета Союзного государства. В 
соответствии с союзной программой ее оказывают три уч-
реждения — Всероссийский центр экстренной и радиацион-
ной медицины им. А.М.Никифорова МЧС России в Санкт-
Петербурге, Медицинский радиологический научный центр 
им.А.Ф.Цыба — филиал Федерального медицинского иссле-

довательского центра им.П.А.Герцена Минздрава России в 
Обнинске и Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. 

В планах новой программы — дальнейшее развитие еди-
ного Чернобыльского регистра, разработка методов и кри-
териев формирования групп риска, внедрение современных 
технологий специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи. Одинаковыми должны быть и мето-
дологические подходы к лечению и реабилитации. Пришло 
время создания и единого перечня заболеваний, возникших 
из-за последствий радиации. Если в белорусском списке 18 
недугов, то в российском — 150. 

Парламентарии поддержали идею создания единого ко-
декса о продуктах питания, обратив особое внимание на пи-
тание для детей. Также поступило предложение внести в кон-
цепцию новой программы вопрос разработки технологий и 
новых видов функциональных пищевых продуктов, которые 
помогут укрепить здоровье людей, проживающих на террито-
риях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Качество продукции во многом зависит от плодородия 
почв и уровня применяемых технологий. Учеными разрабо-
тано 70 форм удобрений с учетом потребности той или иной 
культуры. Их внедрение позволит получать нормативно чи-
стую и качественную сельскохозяйственную продукцию.

Концепцией новой программы предусматривается также 
разработка и внедрение мероприятий в лесном хозяйстве, 
реализация которых обеспечит эффективную охрану лесов 
от пожаров, повысит уровень радиационной защиты как ра-
ботников леса, так и населения, позволит более эффективно 
использовать лесные ресурсы на территориях радиоактив-
ного загрязнения. Для дистанционного контроля предложе-
но использовать беспилотные летательные аппараты.

Подводя итоги обсуждения, Иван Бамбиза еще раз 
обратил внимание на необходимость конкретного и ответ-
ственного подхода к делу: “Программа ради программы нам 
не нужна. Надо идти вперед”.

Проект концепции новой программы будет сверстан к 1 
сентября этого года.

Наталья тышкевич

В РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле 
врачи используют самое современное оборудование
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встречи на книжном мосту
Постоянный Комитет Союзного государства и Национальная 
библиотека Беларуси готовят совместные проекты

вянском пространстве. Не случайно, как сказала министр 
информации Лилия Ананич, под эгидой “Минских ини-
циатив” лучшие книги Скоринианы, изданные в Беларуси, 
будут переданы в библиотеки стран-соседей.  А некоторые 
проекты по увековечению памяти Скорины, празднованию 
юбилея белорусского книгопечатания пройдут при под-
держке Постоянного Комитета Союзного государства. 

— Какое “намоленное” место Полоцк, сколько оттуда 
вышло гениальных людей! — заметил Григорий Рапота. 

Национальная библиотека Беларуси, кроме книг Фран-
циска Скорины, а их выйдет 22 тома, издает и другие редкие 
факсимильные издания, имеющие ценность для культур 
обеих народов. Например,  “Букварь” 1767 года, изданный в 
Вильно православными братчиками. Кстати, именно его Ро-
ман Мотульский подарил Григорию Рапоте во время церемо-
нии подписания Соглашения. Туровское Евангелие, Полоц-
кое Евангелие — это святыни для всего славянского мира. 
Теперь такие книги могут стать совместными проектами. Не-
давний пример того, как в изучение творчества Симеона По-
лоцкого вносят вклад ученые обеих стран — издание гераль-
дико-эмблематической поэмы “Орел Российский” Симеона 
Полоцкого, подготовленное главным научным сотрудником 
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, 
доктором филологических наук Лидией Сазоновой. 

И еще один штрих к сотрудничеству Постоянного Коми-
тета и Национальной библиотеки Беларуси. Именно в “алмазе 
знаний” проходила в прошлом году церемония награждения 
победителей конкурса Союзного государства “Мост друж-
бы”. Сюда съехались самые талантливые молодые литерато-
ры из России и Беларуси. По итогам Постоянным Комитетом 
Союзного государства издан 350-страничный литературный 
альманах, который поступил в библиотеки Беларуси и Рос-
сии. Теперь подобных совместных проектов будет больше. 

Людмила Иванова

 Н
едавно Национальная библиотека Беларуси отме-
тила свое 10-летие в новом здании. В народе его 
называют “алмазом знаний”, поскольку постро-
ено оно в форме кристалла, ставшего визитной 
карточкой Минска. А накануне юбилея здесь со-

стоялось еще одно важное  событие — подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве между Постоянным Комитетом Союз-
ного государства и Национальной библиотекой Беларуси.

У Посткома с главной белорусской библиотекой — давние 
дружеские связи. Причем даже на личностном уровне, по-
скольку Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота — человек, любящий книгу и интересую-
щийся ее историей. Несколько лет назад он преподнес “на-
ционалке” в дар уникальное факсимильное издание Пушкина 
— трехтомник произведений, написанных в так называемую 
Болдинскую осень. Признался, что идея сделать рукописи ве-
ликого поэта доступными для изучения родилась у него при 
посещении Пушкинского дома в Санкт-Петербурге, и нашла 
понимание и с белорусской, и с российской стороны.  

Во время подписания Соглашения тоже не обошлось без 
подарков: фонды библиотеки пополнились факсимильны-
ми изданиями трудов Симеона Полоцкого. Григорий Рапота 
отметил, что этот деятель является символом сплетения 
наших культур. Родившийся в Полоцке, он плодотворно 
работал и на белорусских землях, и в России, фактически 
став родоначальником русской поэзии. 

Директор Национальной библиотеки Роман Мотульский 
рассказал о мероприятиях, проведенных при поддержке Со-
юзного государства. Самое глобальное, над чем сейчас нуж-
но работать всем, — создание единой библиотечной системы 
Евразии. Он высказал благодарность за то, что издания о 
деятельности Постоянного Комитета постоянно поступают 
в фонды. Кстати, очередной дар можно было увидеть тут же 
на выставке “Союзное государство Беларуси и России”: 50 
изданий, среди которых и сборники нормативно-правовых 
документов, и книги об исторических связях между бело-
русским и русским народами, и путеводители по древним 
славянским городам — Полоцку, Смоленску, Ржеву, Слуцку. 

Еще один важный совместный проект — создание элек-
тронной библиотеки Союзного государства. Эта идея была 
озвучена на третьем Форуме регионов Беларуси и России. 
Прозвучало там и предложение о необходимости обмена 
обязательными экземплярами печатной продукции для 
национальных библиотек двух стран.

Церемония подписания продолжилась “круглым сто-
лом”, посвященным 500-летию белорусского и восточносла-
вянского книгопечатания, наследию Симеона Полоцкого и 
Франциска Скорины. Оба деятеля почитаются на всем сла-
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на память 
веточка 
сирени
Проект белорусских 
ученых “Сирень Победы” 
поможет сохранить 
живую память о подвиге 
наших отцов и дедов 

славы, где уже появились и еще будут высажены памятные 
аллеи. За эту уникальную работу белорусские  биологи, ав-
торы проекта “Сирень Победы” — академик НАН Беларуси 
Владимир Решетников, директор Центрального ботаниче-
ского сада Беларуси Владимир Титок и заведующая лаборато-
рией прикладной биохимии Елена Спиридович — удостоены  
межгосударственной премии “Звезды Содружества”. 

Высокую награду людям, добившимся значительных ус-
пехов в науке, музыке, кинематографе вручили в Большом 
театре оперы и балета в Минске. В числе лауреатов — из-
вестный актер и режиссер Юрий Соломин, азербайджан-
ский пианист Фархад Бадалбейли, кыргызский композитор 
Муратбек Бегалиев, таджикский художник Вафо Назаров, 
директор казахстанской Национальной библиотеки Умут-
кан Муналбаева. А накануне в ботаническом саду все “звез-
ды” собственноручно внесли вклад в развитие уникального 
проекта, посадив кустики сирени на памятной аллее.  

“Делу время, а потехе час”, —  шутил директор ботаниче-
ского сада Владимир Титок, раздавая гостям лопаты и лейки 
с водой. Работа предстояла для многих непривычная.  Как 
признался Юрий Соломин, деревце он сажает впервые. Но все 
получилось как надо. Юрию Мефодьевичу доверили саженец 
сорта “Валентина Гризодубова”, названный в честь советской 
летчицы, первой женщины, удостоенной звания Героя Со-
ветского Союза. Через несколько лет деревце вытянется, и в 
победные майские дни подарит посетителям ботанического 

сада ароматные букеты цветов. Юрий Соломин не 
скрывал эмоций: актер помнит войну, рассказы 
о партизанах, и считает, что замечательный 
проект “Сирень Победы” поможет следующим 
поколениям не забывать о великом подвиге сол-
дат. “Свой” саженец оставил на Партизанской 

поляне и Фархад Бадалбейли, который 
днем ранее побывал в “Хатыни”: 

— Нам важно помнить историю. 
Сегодня в мире так много войн и крово-

пролития, а в Беларуси комфортно, спокой-
но.  Это нужно ценить. 

Всем “авторам”  аллеи вручили па-
мятные сертификаты и пообещали, что  

кустики молодой сирени будут тщательно оберегать, как 
берегут память о близких, не вернувшихся с войны. В 
Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудни-

чества стран-участниц СНГ отметили, что “Сирень По-
беды” — это единственный некоммерческий проект, объе-
динивший современные биотехнологии в растениеводстве 
и патриотическое воспитание. С нами давно нет этих герои-
ческих людей — маршала Александра Василевского, летчика 
Алексея Маресьева, ставшего прототипом героя “Повести о 
настоящем человеке”,  капитана Николая Гастелло, который 
в самом начале войны недалеко от Минска направил свой 
горящий самолет в колонну вражеской техники. Но в знак 
памяти и благодарности за мирное небо над головой в Волго-
граде, Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Керчи, Кие-
ве, Одессе, Минске будет цвести та самая “военная” сирень, 
ставшая символом Великой Победы в далеком мае 1945-го.  

Инна кабышева

С
имволично и очень душевно: накануне дня 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков, который празднуется 3 июля как 
День Независимости,  на Партизанской поляне в 
минском ботаническом саду появилась аллея из 

маленьких кустиков уникальных “военных” сортов сирени. 
Саженцы белорусские ученые растили в пробирке. А мате-
риал для генетических манипуляций вместе с российскими и 
украинскими ботаниками собирали в разных уголках бывше-
го Советского Союза — там, где когда-то цвели выведенные 
выдающимся советским селекционером-самоучкой Леони-
дом Колесниковым сорта “Зоя Космодемьянская”, “Маршал 
Жуков”, “Капитан Гастелло”. Благодаря упорному труду уче-
ных утерянная когда-то сирень сегодня будет радовать своим 
пышным цветом жителей городов-героев и городов воинской 
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удзячнасць назаўжды
Тысячы людзей прайшлі “Дарогай памяці”, пракладзенай у Брэсцкай крэпасці да плошчы 
Цырыманіялаў. Пад бліскавіцы кадраў ваеннай кінахронікі і фільма “Бессмяротны гарнізон”. Нашы 
землякі, госці з Расіі, краін СНД і далёкага замежжа па клічы сэрца наведалі святое для ўсіх месца, 
каб ушанаваць памяць чырвонаармейцаў, якія гераічна змагаліся тут. Абаронцаў Радзімы, якія сталі 
грудзьмі на шляху ворага 75 гадоў назад, 22 чэрвеня 1941-га. 

 Р
оўна а 4-й гадзіне раніцы 
ля Вечнага агню пачаўся 
традыцыйны мітынг-
рэквіем “Свечка памяці”, 
а ў 5.30 на Кобрынскім 
умацаванні грымнулі 
стрэлы ваеннай рэкан-

струкцыі “Уварванне”. З’ехалася рэ-
кордная колькасць удзельнікаў : 
больш за 500 чалавек. Гэта клубы 
ваенна-гістарычнай рэканструкцыі з 
26 рэгіёнаў Расіі, амаль з усіх абласцей 
Беларусі, а таксама Украіны, Эсто-
ніі, Латвіі, Казахстана, Японіі, ЗША, 
Ізраіля, Балгарыі, Іспаніі, Францыі, 
Польшчы. На тэатралізаваным паказе 
былі ўзноўлены знакавыя эпізоды аба-
роны Брэсцкай крэпасці.

Успомнілі пра герояў, ушанавалі іх 
памяць і ў іншых гарадах. У Гродне ў 
4 гадзіны раніцы апусцілі ў Нёман 22 
яловыя вянкі з запаленымі лампад-
камі. Ініцыятарам маладзёжнай па-
трыятычнай акцыі “Ніхто не забыты, 
нішто не забыта” выступіла гарадская 
арганізацыя БРСМ. У акцыі ўдзельні-
чалі не толькі актывісты маладзёжнага 
руху, але і многія гродзенцы, а таксама 
дэлегацыя з суседняй Украіны. 

У Гомелі з 6 раніцы пачалося ўскла-
данне кветак да месцаў абароны гора-
да ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 
улетку 1941-га. Некалькі аўтобусаў з 
моладдзю і прадстаўнікамі грамадскіх 
аб’яднанняў утварылі своеасаблівы 
караван памяці. Галоўныя прыпынкі 

— месцы найбольш бязлітасных баёў: у 
вёсцы Пакалюбічы і пасёлку Касцюкоў-
ка. Менавіта тут салдаты і апалчэнцы 
Гомеля стрымлівалі танкі Гудэрыяна. 

Акцыя “Свечка памяці” прайшла ў 
4 раніцы ў Докшыцах і Оршы. Затым 
мерапрыемствы, прысвечаныя 75-
годдзю пачатку Вялікай Айчыннай, 
перамясціліся ў аграгарадок Копці 
Віцебскага раёна, дзе адбылася цыры-
монія перапахавання астанкаў воінаў 
Чырвонай Арміі.

У Магілёве на мемарыяльным 
комплексе “Буйніцкае поле” прайшоў 
мітынг-рэквіем. У Буйнічах адбылося 
асвячэнне месца для будаўніцтва хра-
ма Нараджэння Іаана Хрысціцеля.

Аляксандр Міцюкоў 
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незабыўнае

Попел ляцiць 
у вечнасць
Маленькая дзяўчынка Соня Яскевіч цудам 
выратавалася ў вогненнай Хатыні...

З
разумела, многае з тых жудасных падзей 
Соф’я Антонаўна ўжо не памятае. Бо 73 гады 
мінула, як жыве ў нашых сэрцах боль і памяць 
пра Хатынь, вёсачку, якую разам з жы-
харамі спалілі фашысцкія вырадкі. Ды й 
самой дзяўчынцы Соні тады было ўсяго 
дзевяць гадоў, зусім яшчэ дзіця, яна 
не магла поўнасцю ўспрымаць тую 

трагедыю. Але ж заўжды, у сакавіцкія дні, калі на-
дыходзіць чарговая страшная дата, той горкі боль 
становіцца больш вострым для жанчыны, якая 
размяняла ўжо, дзякуй богу, дзявяты дзясятак.

Абсалютна няправільна сцвярджаць, што беларуская 
Хатынь памерла. Яна жыла, жыве і будзе жыць. Ёсць такая 
ісціна: чалавек жыве да той пары, пакуль пра яго памятаюць. 

А тут — цэлая вёска і яе 149 жыхароў, якая стала хва-
люючым сімвалам непакорнасці, мужнасці і сілы бела-
рускага народа. Як ні вар’яцелі, ні стараліся фашысцкія 

каты знішчыць усё і ўсіх у Хатыні, гэта ім не ўдалося. 
Цудам выратаваліся ў той жахлівы дзень некалькі 
жыхароў. Пяцёра былі дзецьмі: Валодзя Яскевіч, 
яго родная сястрычка Соня, пра якую наш аповед, 
Антон Бараноўскі, Аляксандр Жалабковіч, Віктар 
Жалабковіч.

Абеліск у Хатыні

Соф’я Яскевіч,  
ацалелая жыхарка вёскі Хатынь
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незабыўнае

З самага адкрыцця мемарыяльнага комплексу я збіраю ма-
тэрыял пра трагедыю Хатыні, шмат разоў быў тут з рознымі 
дэлегацыямі, у тым ліку і замежнымі. Калі расказваю ім, што ў 
хатынскіх дзяцей, якія выратаваліся, ёсць ужо свае дзеці, унукі 
і праўнукі, ніхто не верыць. “Як жа маглі яны выратавацца ў 
тым пекле? — здзіўляюцца людзі. — Іх жа палілі жывымі…”

Асабліва недаверліва ўспрымалі мой расказ тыя, хто 
прыехаў у Хатынь з-за мяжы, прасілі яшчэ раз паўтарыць 
тое, што я сказаў. Ім цяжка было паверыць, што ў час такіх 
карных аперацый, арганізацыю якіх фашысцкія вырадкі 
давялі да дасканаласці, хто-небудзь мог вырвацца з іх рук. 
У Хатыні гэта змаглі дзеці, значыць, ёсць на свеце вышэй-
шая справядлівасць. Гэтыя жывыя сведкі трагедыі праз 
дзесяцігоддзі нясуць страшную праўду Хатыні. На жаль, з 
тых пяцярых, цяпер з намі толькі двое — Соф’я Яскевіч (па 
мужу Фіохіна) і Віктар Жалабковіч.

Даўно ведаю сям’ю Соф’і Антонаўны і своечасова паста-
раўся запісаць усё, што яна расказала пра дзень 22 сакавіка 
1943 года, пра свой далейшы лёс. Кожны раз, калі слухаю 
яе, праз маё сэрца нязменна праходзіць гарачы боль: як 
магла перажыць жанчына тое, што выпала на яе долю. 
Так здарылася, што ў хаце Яскевічаў тады было дзве сям’і. 
Бацька Антон Антонавіч і маці Алена Сідараўна, малодшыя 
сястрычкі Ванда і Надзейка, старэйшая сястра Вера са сваім 
мужам Віктарам i сыночкам Уладзікам, якому было толькі 
сем тыдняў. Усе яны згарэлі жывымі…

— А мы з братам Валодзем начавалі ў сваёй цёткі Ганны 
Сідараўны, — успамінала Соф’я Антонаўна. — Калі ў вёсцы 
закрычалі, што прыйшлі немцы, Валодзя выскачыў з хаты і 
пабег у поле. Карнiкi стралялі па ім, але не трапілі, і Валодзя 
схаваўся. Я ж засталася з цёткай, яна не ведала, што рабіць, 
бо вельмі спалохалася. Заперла ў хаце дзверы, але ж немцы 
ўжо грукаталі. Цётка паспела кульнуць мяне ў пограб, і яе 
тут жа расстралялі. Немцы нікога не знайшлі ў хаце, пограб 
не заўважылі і пайшлі.

Я сядзела і баялася паварушыцца. Раптам у пограб палез 
дым, я пачала задыхацца. Трэба выбірацца наверх, а калі 
ўбачаць мяне немцы? Нарэшце выбралася з пограба, бо 
там заставацца было ўжо немагчыма, і ад таго, што 
ўбачыла, мяне ахапіў такі жах, такі страх. Усе хаты 
гараць, дым, агонь, чуваць выстралы, нейкія страш-
ныя крыкі. Вырашыла бегчы з хаты ў густым дыме, 
і правільна — немцы мяне не заўважылі. Выбралася 
з вёскі, пабегла на хутар. Прыбегла, а там мой брат 
Валодзя. Так мы і выратаваліся…

Спачатку добрыя людзі, потым дзяржава не па-
кінулі Валодзю і Соф’ю Яскевічаў у бядзе. Некаторы 
час жылі яны ў цёткі, потым у дзетдоме. Пасля вай-
ны Соф’я скончыла  рамеснае вучылішча, працавала 
тэлеграфісткай на Брэстчыне, затым паштальёнам 
у Мінску. Шчаслівая падзея ў яе жыцці прыйшлася 
на 1964 год — выйшла замуж за Мікалая Фіохіна, ён 
родам з Уладзімірскай вобласці. Атрымалі кватэру і 
шмат гадоў працавалі ў Мінску: Соф’я Антонаўна на 
пошце, муж — слесарам на заводзе. У 1983 годзе па 
стане здароўя вымушана была пайсці на пенсію.

Такому роду, як Яскевічы з Хатыні, няма пераводу, 
што вельмі сімвалічна. А род Соф’і Антонаўны немалы. 
Старэйшы сын Ігар Мікалаевіч 22 гады працуе слесарам на 
Мінскай птушкафабрыцы. Яго жонка Наталля Аляксееўна 

шмат гадоў аддала гэтаму прадпрыемству. Іх дачка Алена 
— эканаміст. А сыну Алегу, гэта значыць праўнуку Соф’і 
Антонаўны, яшчэ толькі тры гадочкі. Малодшы сын Фіохі-
ных Аляксандр доўгі час працаваў газазваршчыкам.

Паўтараю, Соф’і Антонаўне цяпер, на жаль, нялёгка раз-
маўляць, таму гутару з яе сынам, Ігарам Мікалаевічам.

— Маці  часта ўспамінае Хатынь? Цягне яе туды?
— Ёй ужо цяжка. І ўсё ж, нягледзячы на стан здароўя і 

ўзрост, яна сабралася з сіламі і летась паехала ў Хатынь. Я 
з дачкой Аленай яе суправаджалі. Пастаялі мы на тым мес-
цы, дзе была хата Яскевічаў, паклалі кветкі. Маці плакала, 
вельмі плакала…

— А як асабіста вы ўспрымаеце гора маці?
— Балюча. Усё ж гэта сваё, роднае. Дачка Алена таксама 

перажывае і вельмі шкадуе бабулю. Ну а ўнук яшчэ зусім 
малы, але ж калі падрасце, звозім яго ў Хатынь. Пастараемся 
на Дзень Перамогі, калі будзе цёпла…

Англійскі паэт Пэм Мейстар так пранікнёна-ўсхвалява-
на напісаў пра беларускую Хатынь: 

Сэрца, суцішся.
Замры на хвілінку, астынь,
Мужнасць набудзь і рашучасць…
Попел і гора тваё, Хатынь,
Многаму нас навучаць.
Мужная, ты не дазволіш,
Каб зноў без віны
Гінулі ў вогненных вёсках старыя і дзеці
І каб надрыўна звінелі званы
На спапялёнай Планеце.

На жаль, вельмі трывожна i ў наш час. Шмат дзе кан-
флікты, нават войны, ахвярамі якіх становяцца мірныя 
людзі. Таму ў сумным перазвоне Хатыні — не толькі наш 
боль і памяць, але і перасцярога. Таму і наканавана лёсам, 
каб доўга была сярод нас сведка хатынскай трагедыі Соф’я 
Антонаўна. Трэба жыць і помніць.

Міхаіл Шыманскі

Спіс 
загінулых  
у агні  
родных  
Соф’і  
Яскевіч
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леПШыя з леПШых

уроКі  
дзіны тамашэвіч

Д
зіна ветліва запрасіла 
мяне на ўрок у 8-ы 
“В”, дзе яна класны 
кіраўнік.  Тэма: Рэч 
Паспалітая. Часткай 
гэтай дзяржавы была 
Беларусь у XVI-XVIII 
стагоддзях. Педагог 

эмацыйна расказвае, чым займаліся 
сельскія жыхары ў той час, як з’яў-

ляліся “мястэчкі” — населеныя 
пункты, дзе сяліўся майстравы 
і гандлёвы люд, як мястэчкі 
ператвараліся ў гарады і якія з 

іх першымі атрымалі Магдэбургскае 
права. Дзіна Мікалаеўна гаворыць, 
што часы Рэчы Паспалітай і Вялікага 
Княства Літоўскага — яе любімыя 
раздзелы школьнай праграмы гісторыі 
роднай краіны:

— Гэтую любоў мне прывілі цу-
доўныя педагогі Полацкага дзярж-
 універсітэта, дзе я вучылася на гіста-
рычным факультэце. Я нарадзілася 
і скончыла школу ў вёсцы Узмёны 
Мёрскага раёна, якая за 10 кіламе-
траў ад Верхнядзвінска. Паступіўшы 
ва ўніверсітэт, сутыкнулася з цікавай 
сітуацыяй. Звычайна мае равеснікі, 
ад’язджаючы на вучобу з сельскай 
мясцовасці ў вялікія гарады, усё 
радзей размаўлялі па-беларуску, а 
часцей імкнуліся мець зносіны на 
рускай мове. У ПДУ, нааадварот, 
практычна ўсё выкладанне было на 
беларускай мове! Я стала наведваць 
універсітэцкі гістарычна-культурны 
клуб “Княжыч”, дзе захапілася бела-
рускай этнаграфіяй.

настаўнікі ад бога
Урокі ў Тамашэвіч, якая працуе ў 

5-11-м класах, пачынаюцца ў 8 рані-
цы. Каб дабрацца да школы своеча-
сова, прыходзіцца ўставаць у шэсць. 
Звычайна Дзіна Мікалаеўна ездзіць 
на сваёй маленькай “Пежо-206”. Але 
яна, вось бяда, зламалася. Давялося 
дабірацца на спадарожным транс-

Мінулым летам падвялі вынікі чарговага конкурсу Саюзнай дзяржавы для педагогаў на тэму “Вялікая Айчынная: урокі 
вайны і гісторыя агульнай перамогі”. Удзельнічалі ў ім маладыя, ва ўзросце да 28 гадоў, выкладчыкі гісторыі. Яны 
распрацоўвалі сцэнарны план урока і прадастаўлялі яго журы. Настаўніца сярэдняй школы N 2 з горада Верхнядзвінска 
Віцебскай вобласці Дзіна Тамашэвіч свой урок прысвяціла ваеннаму фотакарэспандэнту Мікалаю Хандогіну, які працаваў 
у блакадным Ленінградзе. Арганізатарам конкурсу спадабалася, як педагог раскрыла тэму асабістага і калектыўнага 
гераізму ў гады вайны, як арыгінальна, жыва і цікава падала гістарычныя факты. У выніку Дзіна Тамашэвіч заняла 
прызавое 3-е месца. Нядаўна наш карэспандэнт пабываў у яе ў гасцях.
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парце. Добра, што з Узмёнаў у раён-
ны цэнтр многія на работу ездзяць. 
Пасля шасці ўрокаў гісторыі правя-
ла “класную гадзіну”, пагутарыла з 
бацькамі вучняў. Так што прадоў-
 жыць нашу гутарку мы змаглі толькі 
пасля 15.00.

— Як вы сталі ўдзельніцай кон-
курсу Саюзнай дзяржавы?

— Маладых настаўнікаў гісторыі 
ў Верхнядзвінску няшмат. Калі мяне 
папрасілі абараніць гонар раёна, 
я звярнулася да свайго метадыста 
— Наталлі Тамашэвіч. Цікава, што 
яна не толькі мая цёзка па прозвіш-
чы, але і мая былая настаўніца. Яна 
вяла ў мяне гісторыю ў сельскай 
школе ва Узмёнах, а затым пераехала 
ў Верхнядзвінск. Наталля Леанідаўна 
— настаўнік ад бога! Ва Узмёнах яна 
стварыла школьны музей, дзе мы, 
старшакласнікі, афармлялі стэнды, 
спрабавалі сябе ў ролі экскурсаводаў. 
Прафесію я шмат у чым дзякуючы ёй 
выбрала. Што ж датычыцца конкурсу 
Саюзнай дзяржавы, то тэму мне па-
раіла менавіта Наталля Леанідаўна. 
Аказваецца, ваенны фотакарэспан-
дэнт Хандогін да вайны жыў у вёсцы 
Валынцы Верхнядзвінскага раёна. 
Напярэдадні Вялікай Айчыннай ён 
служыў у Ленінградскай ваеннай 
акрузе. Калі гітлераўцы напалі на 
СССР, яго назначылі ваенным фато-
графам цэнтральнай армейскай газе-
ты “Красная звезда”. Пасля перамогі 
ён застаўся ў Ленінградзе, але часта 
прыязджаў на малую радзіму, сустра-
каўся са школьнікамі, перапісваўся з 
імі. Пасля смерці ў 1989-м яго паха-
валі ў родных Валынцах.

— Чым запомнілася ўзнагаро-
джанне?

— Мне ўручылі грамату, электрон-
ны планшэт і вялікія, добра ілюстра-
ваныя кнігі пра Вялікую Айчынную 
вайну. Акрамя гэтага, для ўсіх фіналі-
стаў конкурсу арганізавалі экскурсіі, 
семінары. Больш за ўсё запомніліся 
жывыя зносіны з Юрыем Вяземскім, 
вядучым тэлеперадачы “Разумнікі і 
разумніцы”, а таксама майстар-клас 
заслужанага настаўніка Расіі Ігара 
Карачанцава. Ён правёў для нас па-
казальны ўрок, падчас якога душу 
роднага Санкт-Пецярбурга раскрыў 
праз прызму блакаднага Ленінграда. 
Ён так віртуозна звязаў ваенны час з 
сучаснасцю, што я і астатнія слухачы 
былі ў поўным захапленні.

Школа выкладання 
ў глыбінцы

У Верхнядзвінску Дзіна Тама-
шэвіч працуе трэці год. Да гэтага 
выкладала ў сельскай школе ў вёсцы 
Касары Ушацкага раёна, куды трапіла 
па размеркаванні пасля заканчэння 
ўніверсітэта. У глыбінцы, гаворыць, 
ёсць свае плюсы:

— Жыццё, школьнае ў тым ліку, 
там цячэ марудна. Мне там падаба-
лася. Але жыллё ва Ушачах мне не 
выдзелілі. А здымаць кватэру з зар-
платай у 4 мільёны рублёў складана. 
У мяне была магчымасць перайсці ў 
раённы аддзел культуры. Паклікалі 
туды, калі мы з вучнямі выйгралі аб-
ласны фестываль народнай творчасці. 
Там я спявала, а яны танцавалі. І хоць 
зарплата там была яшчэ меншая, я 
гатова была застацца ва Ушацкім ра-
ёне. Аднак сур’ёзна захварэў бацька, 
і я перабралася ў Верхнядзвінск, каб 
быць бліжэй да дому.

Да ўсяго, што звязана з выкладан-
нем любімага прадмета, Дзіна ставіцца 
вельмі сур’ёзна, а часам — крытычна:

— Мне падаецца, што школьнікі 
лічаць гісторыю другарадным прадме-
там. Думаюць: вывучу параграф і адка-
жу! А мне хочацца, каб яны разумелі, 
аналізавалі. Але часу на гэта ў школе, 
на жаль, няма. Два ўрокі на тыдзень 
(сусветная гісторыя плюс гісторыя Бе-
ларусі) — катастрафічна мала! Да таго 
ж экзамен у 9-м класе знялі, што не 
спрыяе папулярызацыі прадмета. Але 
ж хочацца, каб у маладых людзей абу-
джалася нацыянальная самасвядомас-
ць, каб яны ганарыліся сваёй краінай, 
яе гісторыяй.

Мы развіталіся каля шасці вечара. 
Дзіна спяшалася ў раённы Дом культу-
ры на рэпетыцыю ансамбля “Ярыца”. 
З беларускімі народнымі песнямі яго 
ўдзельнікі выступаюць на “Славян-
скім базары”, на свяце работнікаў вёскі 
“Дажынкi”, розных канцэртах. Спевы, 
напэўна, галоўнае захапленне Тама-
шэвіч. А яшчэ, прызналася дзяўчына, 
ёй даспадобы вышываць, вырошчваць 
кветкі і чытаць. Сярод любімых кніг 
— “Каласы пад сярпом тваім” і “Дзікае 
паляванне караля Стаха” Уладзіміра 
Караткевіча. А ў планах на будучае 
лета — падарожжы. Марыць пабываць 
у Нясвіжы, Вільнюсе, Санкт-Пецяр-
бурзе — гарадах, якія многае значаць 
у беларускай гісторыі.

Калегі
Ларыса Дзевяковіч, настаўніца гі-

сторыі СШ N 2 горада Верхнядзвінска, 
наглядчыца школьнага гістарычна-
краязнаўчага музея, педагог  больш як 
з 40-гадовым стажам:

— Ад душы радавалася поспеху 
Дзіны. Як добра, што ёсць маладыя та-
ленавітыя калегі, якім можна перадаць 
багаты назапашаны матэрыял. У нашым 
музеі, напрыклад, мноства ўнікальных 
экспанатаў. Ёсць дакументы, якія ра-
сказваюць пра дзейнасць спецыяльнага 
партызанскага атрада НКДБ БССР 
“Баявы” і Прошкаўскай камсамольскай 
інтэрнацыянальнай падпольнай аргані-
зацыі, помнік якой усталяваны ля Кур-
гана Дружбы. Там жа, на Кургане, мы 
сустракаліся з былымі байцамі 119-й ор-
дэна Суворава стралковай дывізіі, якая 
вызваляла ў 1944-м Верхнядзвінск ад 
фашысцкіх захопнікаў. Некаторыя з іх 
прыязджалі з Расіі. Так што пра сумес-
ную гераічную барацьбу народаў СССР 
падчас вайны нашы вучні ведаюць не 
толькі з падручнікаў.

Сяргей Галеснік

леПШыя з леПШых

Як добра,  
што ёсць маладыя 
таленавітыя калегі, 
якім можна  
перадаць багаты 
назапашаны 
матэрыял
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ні межаў, ні мытняў —  
і гэта выдатна...

Народны артыст 
Беларусі Уладзімір 

Гасцюхін, які нядаўна 
адзначыў 70-годдзе, 

расказаў пра свае 
лепшыя ролі, пра 

здымкі ў серыялах 
і пра тое, чаму ён 

не любіць сучасныя 
фільмы

асэнсаванне
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асэнсаванне

галоўнае — адносіны
— Уладзімір Васільевіч, вы часта 

негатыўна адгукаецеся пра расійскі 
кінематограф. Чаму ён вам не пада-
баецца?

— Кіно сёння становіцца атракцы-
ёнам, забавай: маючы вялікую коль-
касць тэхналогій, страчвае акцёрскую 
арганіку, найглыбейшы псіхалагізм 
перажыванняў, складанасць чалаве-
 чых узаемаадносінаў.

Адыходзіць страсны кінемато-
граф, лепшыя ўзоры якога мы бачым 
у савецкім кіно. Вядома, і тады была 
маса кан’юктурных вырабаў, але я 
гавару пра карціны, якія стваралі зна-
камітыя рэжысёры. Іх фільмы можна 
глядзець бясконца: трапляеш, напры-
клад, на “Вайну і мір” Бандарчука або 
“Ціхі Дон” Герасімава — і не можаш 
адарвацца. А фільмы-атракцыёны 
больш за адзін раз не паглядзіш.

— Нядаўна вы прадстаўлялі 
фільм “Вока за вока”, у якім сыгралі 
адну з галоўных роляў. Што для вас 
значыць гэтая работа?

— Гэта апошні шэдэўр выдатнага 
майстра Генадзя Палокі. Фільм зняты 
паводле аповесці Барыса Лаўранёва 
“Сёмы спадарожнік”. У аснове сюжэта 
— гісторыя пра белага генерала са 
знатнага дваранскага роду і махровага 
бальшавіка, якія аказваюцца ў ролях 
ахвяры і ката. У часы чырвона-белага 
тэрору пасля замаху на Леніна па ўсёй 
Расіі расстрэльвалі былых царскіх 
службоўцаў. У магілёўскім камен-
данцкім доме іх расстрэлам загадваў 
мой герой — акопны служака Кухцін. 
І раптам паміж гэтым прасцяком-
бальшавіком і царскім генералам уз-
нікае сувязь. Інтуітыўна разумеючы, 
што яны прадстаўнікі аднаго народа, 
гэтыя два чалавекі становяцца неаб-
ходнымі адзін аднаму.

Ідэя яднання была кроўна бліз-
кая рэжысёру: два яго дзяды падчас 
Грамадзянскай вайны ваявалі ў про-
цілеглых лагерах. “Усё гэта лухта, 
наноснае, — гаварыў мне Палока на 
здымках, — галоўнае, чалавечыя ад-
носіны. Знішчаць адзін аднаго — гэта 
вар’яцтва”.

Мы некалькі разоў прадстаўлялі 
“Вока за вока” на фестывалях у роз-
ных гарадах, двойчы ладзілі паказы ў 
Маскве, і я бачыў, з якімі ўзрушанымі 
вачамі людзі выходзілі пасля кінасе-
анса. Пры гэтым ніякай рэкламы не 

было, фільм мы знялі ў Беларусі за 
капейкі. Здымкі спынялі, і мне нават 
прыйшлося звяртацца па дапамогу да 
Аляксандра Лукашэнкі. Паглядзеўшы 
матэрыялы фільма, Прэзідэнт сказаў: 
“Працягвайце здымаць!”

асабісты вадзіцель 
дзеда Мароза

— Калі азірнуцца назад, у якіх 
карцінах вам было цікава зды-
мацца?

— У фільме “Ляўша” Сяргея Аўча-
рова. Ён здымае прытчы ў форме ней-
кага ачумелага гратэску. Некаторыя 
гледачы прызнаваліся, што не адразу 
“ўязджалі” ў яго стылістыку, але, калі 
ўжо гэта здаралася, зведвалі ўзрушэн-
не. Рад, што мне часта выпадала маг-
чымасць здымацца ў такіх карцінах.

Люблю і свае серыяльныя ролі, над 
якімі доўга працаваў, расстаўляючы 
псіхалагічныя нюансы. З задаваль-
неннем успамінаю работу ў шматсе-
рыйным фільме “У лясах і на гарах” 
паводле Мельнікава-Пячэрскага, дзе 
я сыграў волжскага купца. Рэжысёр 
Аляксандр Замяцін валодаў матэры-
ялам, з ім было цікава працаваць. На 
здымачнай пляцоўцы ўвесь час адчу-
валася, як ён лепіць характары з гара-
чага, размятага пластыліну, нягледзя-
чы на жорсткі серыяльны рэжым.

Спадабалася здымацца ў чатырох-
серыйнай гісторыі “Доктар Смерць”, 
дзе я іграў дрэннага хлопца, былога 
бандыта з 1990-х, які стаў масцітым 
бізнесменам. Мне быў цікавы гэты 
характар. Іншая справа, да фіналу аў-
тары аблегчылі гісторыю, скончыўшы 
яе стралянінай, а была магчымасць 
зрабіць так, каб герой нарэшце ўсвя-
доміў пустэчу мінулага жыцця і пачаў 
усё з чыстага ліста.

Цікава было працаваць над роляй 
следчага генпракуратуры ў серыяле 
“Грамадзянін начальнік-3”. Пра каруп-
цыю ў верхніх уладных пластах толькі 
цяпер пачынаюць гаварыць, а Генадзь 
Каюмаў зняў фільм пра гэта яшчэ ў 
2005 годзе. Карціну сустрэлі з напру-
жаннем, але мне падабаецца, што яна 
такая адкрытая і смела гаворыць пра 
заганы чыноўнікаў.

— А як вам успамінаецца работа 
над фільмам “Узыходжанне”?

— Гэты фільм вызначыў мой лёс 
у кіно. І адбылося ўсё дзякуючы вя-
лікаму рэжысёру Ларысе Шапіцьцы. 
Усе ведаюць, што я пяць гадоў быў 

На здымках фільма “Ёлкі 1914”

У серыяле “Дальнабойшчыкі”

У ролі дзядзькі Фрола ў фільме “Уласцімір”

На здымках фільма  “Вылечыць страх”
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рабочым сцэны ў Тэатры Савецкай 
арміі, таму што ніхто не даваў мне 
роляў. Дапамог выпадак — захварэў 
артыст, і Барыс Марозаў, цяпер галоў-
ны рэжысёр тэатра, увёў мяне ў свой 
спектакль. І тут Ларыса Шапіцька за-
прасіла мяне на пробы ў карціну “Узы-
ходжанне” паводле аповесці Васіля 
Быкава “Сотнікаў”. На ролю Рыбака 
спрабаваліся Высоцкі і Губенка, але 
Ларыса зрабіла стаўку на невядомых 
акцёраў: на мяне і Барыса Плотнікава 
са свярдлоўскага ТЮГа. Мы адчувалі, 
што павінны памерці, але сыграць 
так, як трэба. 

У Берліне наша карціна атрымала 
“Залатога мядзведзя”. Але на фесты-
валь ездзілі толькі Барыс з Ларысай 
— мяне не пусцілі, бо выканаўца 
адмоўнай ролі не мог прадстаўляць 
савецкае кіно за мяжой. Пасля “Узы-
ходжання” я стаў здымацца ў тэлесе-
рыяле “Хаджэнне па пакутах”. Мяне 
звалі на работу ўсе тэатры. І Таўстано-
гаў запрашаў... Але я паехаў у Мінск, у 
Студыю кінаакцёра, дзе рэпеціраваў 
галоўную ролю.

— Над чым працуеце цяпер?
— Іграю ролю асабістага вадзіцеля 

Дзеда Мароза ў адным “атракцыёне” 
— гэта дзіцячая казка, фэнтэзі. А Дзед 
Мароз, кіраўнік карпарацыі Дзядоў 
Марозаў, паміж іншым, Фёдар Бан-
дарчук. Ездзім на “Волзе”, якая лёгка 
трансфармуецца ў санкі і наадварот. 
Роля ў мяне амаль без слоў.

радзіма: і ў Маскве,  
і ў Мінску —  
я ў сябе дома

— На творчых сустрэчах вы лю-
біце чытаць вершы Сяргея Ясеніна. 
Як вы адкрылі для сябе яго паэзію?

— З творчасцю паэта мяне пазна-
ёміла мая настаўніца з самадзейнага 

тэатра. Я стаў чытаць Ясеніна і пра-
 чытаў усё, што было выдадзена ў той 
час. Гэты паэт аказаўся мне настоль-
кі блізкім і так глыбока мяжуецца з 
маім станам душы, што на ўсё жыццё 
стаў родным.

Добра разумею яго і, калі чытаю 
са сцэны, адчуваю, як суперажывае 
зала. Уласна, я не чытаю вершы Ясе-
ніна, я расказваю гісторыі, закладзе-
ныя ў яго вершах: ад асобы млынара, 
млынарыхі, Прона Аглобліна. Ёсць у 
нас у Тэатры-студыі кінаакцёра му-
зычна-паэтычная кампазіцыя па паэ-
ме “Ганна Снегіна”, якая карыстаецца 
каласальным поспехам. Я паказваў яе 
ў Маскве, у Тэатры на Таганцы, дзе 
нас таксама цёпла прымалі.

— На радзіме ў Екацерынбурзе 
часта бываеце?

— Тры гады запар вёў там ура-
 чыстыя вечары “Героі Расіі” — з Ва-
лерыем Залатухіным, з Барысам Гал-
кіным. Горад вельмі змяніўся з тых 
часоў, як я паехаў з яго. Але ёсць мес-
цы, якія засталіся такімі ж. Аднойчы 
пасля дваццацігадовай адсутнасці я 
прыехаў да бацькі на юбілей і пешшу 
іх усе абышоў.

— У Расіі і Беларусі адсвяткава-
лі Дзень яднання…

— Шчаслівы, што будуем Саюз-
ную дзяржаву. У гэтым для мяне маса 
пераваг. Асабліва цаню тое, што пры-
язджаю на сваю радзіму, як да сябе 
дадому. З паездкамі ніякіх праблем 
— ні меж, ні мытняў, і гэта выдатна. 
Але на маю думку, дык лепш за ўсё, 
калі б мы, як раней, жылі ў адзінай 
дзяржаве.

— Як адзначылі свой нядаўні 
юбілей?

— Не пытайце, я ўжо забыў пра 
гэта.

Ніна катаева

Уладзімір Гасцюхін — савецкі і беларускі акцёр тэатра і кіно, 
кінарэжысёр. Нарадзіўся ў 1946 годзе ў Свярдлоўску. Скончыў Гі-
ЦіС. Працаваў у тэатры Савецкай арміі. З 1982 года акцёр Мінскага 
тэатра-студыі кінаакцёра. Зняўся амаль у сотні фільмаў, сярод якіх 
“Узыходжанне”, “Час выбраў нас”, “Бераг”, “Ляўша”, “Урга: тэрыторыя 
кахання”. Усенародную любоў акцёру прынесла роля іваныча ў серы-
яле “Дальнабойшчыкі”.

Народны артыст Беларусі, лаўрэат прэміі Саюзнай дзяржавы, 
Дзяржпрэміі СССР і Дзяржпрэміі Расійскай Федэрацыі.

даведка

На здымках фільма “юнкеры”

У ролі дзядзькі Фрола у фільме “Уласцімір”

У фільме “Першы пасля Бога”

На здымках фільма “Падпаручнікъ Рамашоў”

асэнсаванне
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сПадзяванні

сын за бацьку
З Еўрапейскіх гульняў у Баку і з чэмпіянату свету ў Доху  
19-гадовы Дзмітрый Асанаў прывёз срэбра і бронзу.  
Эксперты не сумняваюцца, што ў Бразіліі медальная 
традыцыя прадоўжыцца.

— Твой бацька Сяргей Асанаў — 
знакаміты трэнер і рэферы па боксе. 
Таму ты трапіў на рынг?

— Наадварот, бацька быў катэга-
рычна супраць, каб я надзяваў паль-
чаткі. Чаго толькі не пераспрабаваў у 
дзяцінстве, — займаўся лёгкай атле-
тыкай, дзюдо, футболам. Але ўвесь час 
цягнула на рынг. Кожны дзень забягаў 
у спартыўную залу, назіраў, як баксі-
руюць яго падапечныя. 

У выніку бацька здаўся, узяў 
мяне ў сваю групу. У 12 гадоў 
я выступаў на спаборніцтвах, 
біўся з хлопцамі, на чатыры 
гады старэйшымі. Потым пае-
хаў на чэмпіянат Еўропы сярод 
школьнікаў, дзе выйграў свой 
першы міжнародны медаль.

— Чаго чакаеш ад высту-
плення ў Рыа-дэ-Жанейра?

— Спадзяюся выйграць. 
Хоць загадваць у спорце 
нельга — абавязкова су-
рочыш. Працую цяпер як 
пракляты. Дзве трэніроўкі 
ў дзень, плюс — ранішняя 
зарадка, па сутнасці, яшчэ 
адна трэніроўка. Адпачыць 
атрымліваецца толькі па ня-
 дзелях. Адсыпаюся, сустракаюся 
з сябрамі.

— Некаторыя называюць 
бокс мардабоем. Цябе гэта 
не абражае?

— Ніколькі. Людзі, якія 
так гавораць, нічога не 
разумеюць у нашым відзе. 
Бокс — як шахматы, 
спорт уперамешку з 
мастацтвам. Вельмі 
захапляльная гуль-
ня. Стараюся на 
рынг выходзіць 
з халоднай гала-
вой, не піжоніць. 

Недаацэнка саперніка можа дорага 
абысціся. Галоўнае, што турбуе падчас 
схваткі, рукі майго саперніка, таму 
канцэнтруюся толькі на іх.

— У якой манеры ты баксіруеш?
— Існуе тры віды баксёраў: “гуль-

цы”, “спойлеры” і “панча-
ры”. У першых перавага 

ў хуткасці і тэхніцы. 
Другія разлічваюць 

на магутны 
ўдар, трэ-
ц і я 

з дапамогай хітрых прыёмаў пераш-
каджаюць баксіраваць саперніку, 
чакаючы моманту, каб самім нанесці 
рашаючы ўдар. Я — “Гулец”. Лічу за 
лепшае на рынгу працаваць акурат-
на.

— Чым цікавішся, акрамя бокса?
— Музыкай. Футболам, хварэю за 

“Чэлсі”. І, вядома, вучобай — я студэнт 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
фізічнай культуры. У нас нават свая 

музычная група ёсць пад наз-
вай “Лакацыя-67”. Лакацыя 

— гістарычная назва мяс-
цовасці, дзе знаходзіцца 
мой родны Маладзечна, 
67 — яго тэлефонны код 
наадварот. Нас у групе 

двое. Сябар стварае музы-
ку, а я пішу і чытаю рэп. 
Запісалі ўжо некалькі 
трэкаў. Наогул мая мэта, 
акрамя алімпійскага 
медаля, папулярыза-
ваць спорт у Беларусі. 

Мару, каб у сучасных 
дзяцей было сапраўднае 

дзяцінства. Памятаю, як 
мы з хлопцамі ў двары ўсе 
дні напралёт гулялі ў футбол, 
хакей. Цяпер жа многія дзеці 
занадта замкнёныя на сабе і 
часцяком нават не ведаюць 
сваіх равеснікў, якія жывуць 

у суседнім пад’ездзе. Па-мой-
му, гэта жахліва. Трэба з гэтым 
нешта рабіць. Лепшы сродак 
— спорт.

— Якім павінен быць пра-
фесійны баксёр: бязлітасным і 
жорсткім?

—  У першую чаргу добрым 
чалавекам, які ніколі не прыме-
ніць байцоўскіх навыкаў за ме-

жамі рынга.
Эльвіра Гарошка

Дзмітрый Асанаў 
(зправа) нарадзіўся  

ў 1996 годзе  
ў Маладзечне. Майстар 

спорту міжнароднага 
класа. Выступае ў вазе 

да 56 кілаграмаў. 
Чэмпіён еўропы  
сярод юніёраў. 

Бронзавы прызёр 
чэмпіянату свету  

2015 года,  
сярэбраны прызёр 

Першых  
еўрапейскіх  

гульняў  
2015 года,  
   чэмпіён  

        Беларусі

БелТА
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адМетнасць

у Міры пабывала 
прынцэса  
дэ бурбон Пармская

Прамы нашчадак Людовіка XIV і кузіна ледзь не ўсіх цяперашніх еўрапейскіх каралёў прынцэса дэ Бурбон Пармская, 
здаецца, ужо прывыкла да няёмкай паўзы, якая ўзнікае ў журналістаў пры звароце да яе. За высокім тытулам 
хаваецца чароўная 55-гадовая брунетка, прэзідэнт Французкай асацыяцыі па пашырэнні мастацтва ў свет бізнесу, 
уладальніца ўласнага брэнда Princesse Tania de Bourbon Parme і пасол моднага дома куцюр’е Дэні Дзюрана.  
На днях прынцэса дэ Бурбон Пармская разам з мужам Луі Арно Л’Ерб’е ўпершыню наведала Беларусь, дзе не толькі 
падтрымала даўняга сябра Дэні Дзюрана і адкрыла з ім першы франка-беларускі праект у галіне высокай моды  
Mir Couture, але і пазнаёмілася са спадчынай знакамітай княжацкай сям’і Радзівілаў.

Прынцэса Таня дэ Бурбон Пармская і французкі куцюр’е Дэні Дзюран на вернісажы ў Мірскім замку

Б
ел

ТА

4� 2016   ліпень   Беларусь.BelaruS



адМетнасць

 П
ерад візітам у Мір 
прынцэса спецыяль-
на вывучыла сваё 
генеалагічнае дрэва 
— з Радзівіламі, як 
аказалася, яе звяз-
ваюць у тым ліку і 
роднасныя сувязі.

— Вытокі вядуць да лініі каралёў 
Даніі і Грэцыі. Унучку Георга I Грэча-
скага завуць, дарэчы, Таццяна Радзівіл 
— гэта мая цётка. Калі Дэні Дзюран 
сказаў, што выстава яго ўбораў прой-
дзе ў замку, які належаў у свой час сям’і 
Радзівілаў, я вырашыла, што гэта лёс. 
Таму проста не магла адмовіцца ад 
запрашэння прыехаць у Беларусь.

Сам мэтр французкай моды ў 
нашай краіне ўжо бываў. Упершыню 
прыехаў тры гады назад — на цыры-
монію адкрыцця дваццатага кінафе-
стывалю “Лiстапад”. Тады па чырвонай 
дарожцы ў ашаламляльных уборах ад 
Дзюрана прайшліся зоркі беларускага 
тэатральнага і кінасвету. На гэты раз 
ад зорнага дэфіле куцюр’е адмовіўся. 
Перад класічным подыумным пака-
зам аддаў перавагу фармату стацы-
янарнай выставы. Задуму дызайнер 
тлумачыць так:

— Калекцыя прадстаўле-
на выключна на манекенах 
спецыяльна для таго, каб у 
гасцей была магчымасць у 
дэталях разгледзець фурні-
туру, тканіну, аксесуары 
— тое, што на 
подыуме часця-
ком застаецца 
незаўважаным.

Што х ар а к -
тэрна, выстава Mir 
Couture размясціла-
ся пад самымі скляпен-
нямі замка, на паддашку. 
І справа не ў тым, што пят-
наццаці вытанчаным туалетам 
не знайшлося месца ў шырокіх 
княжацкіх пакоях. Мсье Дзю-
ран і тут на правах гаспадара 
свята выказаў арганізатарам 
сваё пажаданне — знайсці для 
яго нешта традыцыйна бела-
рускае:

— На мой погляд, менаві-
та гэтая камерная абстаноў-
ка дапамагае сукенкам зай-
граць, у вялікай зале ўборы 
злёгку згубіліся б. Акрамя 
таго, тут аўтэнтычная ат-

масфера — менавіта такую я 
шукаў у гэтых сценах.

Праект нездарма пазна-
чаны як франка-беларускі: 
суаўтарам некалькіх сілуэтаў 
выступіў модны мінскі ды-

зайнер Апці Эзіеў. Яго 
задачай было разбавіць 
класічны стыль Дзюра-
на элементамі са скуры 
і металу. 

Да творчай ка-
манды таксама 

д а л у ч ы л іс я 
ю в е л і р н ы 
брэнд Zorka 

і  д ы з а й н е р 
Аксана Вінагра-

дав а ,  к іраў нік 
б р эн д а  р у ч н ог а 

ткацтва Heartiness 
— з іх тканіны фран-

цузкі куцюр’е стварыў 
сціплую, але стыльную 
шлюбную сукенку. Пры-
клаў маэстра руку і яшчэ 
да аднаго ўбора — яго на 
вернісажы ў Міры прад-
ставіла сама прынцэса 
Таня дэ Бурбон:

— З Дэні я супра-
цоўнічаю ўжо шмат 
га доў.  Колькі  яго 
сукенак у маёй ка-

лекцыі? Каля дзесяці, 
думаю. Але гэта, спадзяю-

ся, далёка не мяжа. У жыцці я аддаю 
перавагу апранацца сціпла, някідка. 
Шмат часу праводжу за пісьмовым 
сталом, але, калі выпадаюць моманты 
надзець вытанчаныя вячэрнія ўборы, 
з задавальненнем выкарыстоўваю 
магчымасць “выгуляць” сукенкі ад 
майго сябра Дэні.

Плануецца, што пасля Міра ўборы 
адправяцца туды, дзе пачынаўся іх 
шлях, — на Блакітны бераг Кан. Надз-
 вычайны і Паўнамоцны Пасол Белару-
сі ў Францыі Павел Латушка таксама 
зазірнуў на вернісаж у Міры:

— Вельмі сімвалічна, што два буй-
ныя праекты ў галіне культуры цяпер 
праходзяць у Беларусі і Францыі адна-
часова. У адзін дзень на I Беларускіх 
тэатральных сезонах у Парыжы наш 
Купалаўскі тэатр паказаў спектакль 
“Арт”, а тут, у Мірскім замку, адкры-
лася выстава французкага куцюр’е 
Дэні Дзюрана. Акрамя таго, у Мін-
ску адбыліся беларуска-французкія 
кансультацыі паміж мінсітэрствамі 
замежных спраў. Усё гэта паказвае ды-
наміку нашых адносінаў. Важна, што 
пераплятаюцца менавіта культурны, 
эканамічны і палітычны складнік.

Юлія Лявонава

* * *
Выстава вячэрняй і вясельнай 

сукенкі Mir Couture будзе знаходзіцца 
ў замку да 15 верасня 2016 г. Затым 
праект адправіцца ў Францыю.

Пасол Беларусі ў Францыі П.латушка на прэзентацыі
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не столькі 
адзенне, 
колькі 
чыстае 
мастацтва 

Модны фестываль

Ад футуралагічных фантазій да строгай 
функцыянальнасці, ад хіпстарскіх штаноў 
да ўрачыстасці ручной працы — фінал XXV 
Рэспубліканскага фестывалю-конкурсу моды 
і фота “Млын моды-2016” сёлета шчыра 
парадаваў. Можа быць, падрастаючае 
пакаленне мадэльераў яшчэ не да канца 
аперылася, але ідэй у іх хоць адбаўляй. 
Чвэрцьвекавы юбілей “Млын” сустракае 
абноўленым, памаладзелым. 

адукацыйны кураж
Доўгі час мода была прэрагатывай Мінска: хочаш да-

біцца чаго-небудзь у fashion-індустрыі — збірай рэчы і 
адпраўляйся ў вялікі горад, улівайся ў тусоўку: у родных 
пенатах так усё жыццё і праробіш закройшчыкам у атэлье 
і якія ўжо табе подыумы! Сёння дзякуючы “Млыну моды”, 
які нястомна калясіць па рэгіёнах, прасейвае канкурсантаў 
праз дробнае сіта, прэтэндаваць на поспех і прафесійнае 
ўдасканаленне можа любы талент з глыбінкі. Зрабіць пер-
шыя крокі і заявіць пра сябе можна, быўшы яшчэ нават 
не студэнтам, а школьнікам: імя для мадэльера — галоўны 
капітал, чым раней пачнеш яго зарабляць, тым лепш.

За апошнія гады “Млын моды” з творчага міжсабойчыку 
ператварыўся ў адзін з важнейшых культурна-адукацый-
ных праектаў Беларусі. Энтузіязму  арганізатараў можна 
толькі апладзіраваць: 648 заявак з усёй краіны ў эскізным 
туры — вялікі вал прэтэндэнтаў, і год ад году іх становіцца 
ўсё больш. З кожным, дапушчаным да наступнага этапу, 
вядзецца работа: пачынаючых мастакоў моды кансуль-

туюць, накіроўваюць, усяляк падтрымліваюць на ўсіх ста-
дыях конкурсу. У фінальны тур пасля адбораў прайшло 88 
калекцый, і няхай у масе сваёй яны невялікія па аб’ёме, да 
канца конкурсных паказаў сур’ёзна мільгае ў вачах. Як ва 
ўсёй гэтай разнастайнасці арыентуецца журы, можна толькі 
меркаваць: верагодна, прафесіяналы больш моцныя духам і 
ўстойлівыя, чым старонні глядач.

Мода — справа не толькі працаёмкая, але і затратная. 
Малады дызайнер Ілья Ківака з Баранавічаў прызнаўся, што 
без дапамогі сваёй навучальнай установы наўрад ці змог бы 
дазволіць сабе ўдзел у конкурсе:

— Мне 20 гадоў, я вучуся ў Баранавіцкім дзяржаўным 
прафесійна-тэхнічным каледжы сферы абслугоўвання па 
спецыяльнасці “Мадэльер-канструктар”. Вельмі добрая 
спецыяльнасць! Мне падабаецца вучыцца, я заўсёды лю-
біў маляваць і прыдумляць нешта новае. У “Млыне моды” 
 ўдзельнічаю ўпершыню і ўдзячны ўсім, хто садзейнічаў 
гэтаму. Кіраўніцтва каледжа дапамагло з тканінай, таму 
затраты на стварэнне калекцыі былі мінімальнымі.
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Модны фестываль

дзіцячая мода —  
у першых радах

Як звычайна, на фестывалі шмат замежных гасцей 
— мадэльераў і кіраўнікоў школ моды, у тым ліку ў журы: 
яны ўважліва прыглядаюцца і выбіраюць шчасліўчыкаў, 
якія пасля “Млына моды” раз’едуцца па прэстыжных 
замежных конкурсах і стажыроўках. Саніта Бламніеце, 
якая прадстаўляе fashion-конкурс Habitus Baltia, што 
праходзіць у Латвіі, прызналася, што ў яе ёсць канкрэт-
ная мэта:

— З “Млынам моды” мы супрацоўнічаем ужо некалькі 
гадоў і штогод запрашаем аднаго з канкурсантаў на фінал 
міжнароднага конкурсу Habitus Baltia, які праходзіць у 
Рызе. Я тут ужо другі раз і летась была ў захапленні ад 
дзіцячых калекцый, менавіта такую хачу выбраць.

Што ж, у пытаннях дзіцячай моды беларусы зусім не ў 
ліку адстаючых: Таццяна Карпалава і Святлана Вараб’ёва 
з Гомеля, Крысціна Гагуцкая і Анастасія Дарожкіна з 
Віцебска, Аліна Дайнека са Светлагорска — мастакоў 

Сёння дзякуючы “Млыну 
моды”, які нястомна 
калясіць па рэгіёнах, 
прасейвае канкурсантаў 
праз дробнае сіта, 
прэтэндаваць на поспех  
і прафесійнае ўдасканаленне 
можа любы талент  
з глыбінкі

шмат. Усе яны прапаноўваюць модныя рашэнні для дзя-
цей — ад зручных камбінезончыкаў хоць на баль, хоць 
у свет, хоць у пясочніцу, да пышных, складана пашытых 
убораў а-ля прынцэса. 

Асобнага слова заслугоўваюць мадэльеры, якія прад-
стаўляюць калекцыі, што прама цяпер можна запускаць 
у вытворчасць: напрыклад, дызайнер Юлія Голях з Жо-
дзіна, якая працуе ў ААТ “Свiтанак”, парадавала чароў-
най серыяй убораў для дзяўчынак, якія бацькі літараль-
на змятуць з магазінных паліц, калі яны там з’явяцца. 
Менавіта такі падыход патрэбны ў першую чаргу нашай 
лёгкай прамысловасці: уборы ад куцюр можа дазволіць 
сабе не кожны, але кожны хоча прыгожа апрануцца сам 
і апрануць сваё дзіця.

для моцных і стыльных
Дарэчы, на што яшчэ звяртаюць увагу замежныя 

госці: на “Млыне моды” традыцыйна шмат мужчынскіх 
калекцый, што, наогул кажучы, рэдкасць: скажам, у Расіі, 
па прызнанні Таццяны Міхалковай, падчас адбораў на 
міжнародны конкурс “Рускі сілуэт” жадаючых ствараць 
адзенне для мужчын даводзіцца яшчэ пашукаць. Гэта на 
вялізных расійскіх прасторах! А ў Беларусі — наце вам, 
дзіўная разнастайнасць.

Аляксандра Жук і Дарына Коваль вывелі на подыум 
тыповых гараджан-хіпстараў, бабруйчанка Паліна Зюзгіна 
— гэтакіх брутальных анёлаў мегаполіса ў тоўстых вязаных 
світарах са скуранымі аплікацыямі. А дуэт Ганны Гладкай 
і Ірыны Крывадубскай моцна ўразіў калекцыяй “Воіны 
новага свету”: тут табе і змрочны авангард, і стымпанк са 
скуранымі цыліндрамі і акулярамі-гогламі, роспісы, за-
клёпкі, проразі... Словам, постапакаліптыка — хоць цяпер 
у блокбастар пра жыццё пасля сусветнай... 

З заміраннем сэрца паварочваюся ў бок журы: знакамі-
тыя майстры расчахлілі смартфоны і адстрэльваюць кадры 
кароткімі чэргамі. Гэта ўжо не столькі адзенне, колькі чы-
стае мастацтва — а значыць, апладысменты!

Ірына Яўсеева 
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эКсПазіцыя

Карціны як факты  
з біяграфіі краіны
З асаблівасцямі развіцця айчыннага мастацтва ў 
кантэксце традыцый і сучаснасці, творчай пераемнасці ды 
эксперыментальных пошукаў знаёміць выстава “Сучасная 
Беларусь вачамі мастакоў”, якая адкрылася ў Нацыянальным 
мастацкім музеі

С
ёння відавочна, што 
атрыманне суверэні-
т э т у  Р э с п у бл і к а й 
Беларусь у 1991 годзе 
азнаменавала і цалкам 
новы этап мастацкай 
культуры. За гады не-
залежнасці ў грамад-

стве адбыліся істотныя змены, пачаўся 
працэс абнаўлення, рэалізацыі інтэ-
лектуальнага і творчага патэнцыялу. А 
галоўнай асаблівасцю развіцця выяў-
ленчага мастацтва, якая абумовіла яго 
небывалы наватарскі пошук і самабыт-
насць, стала магчымасць свабоднай 
творчай самарэалізацыі мастакоў без 
ранейшай ідэалогіі і цэнзуры. 

Працэсы трансфармацыі культур-
най рэальнасці намецілі змену некалі 
адзінай мастацкай канцэпцыі разна-
стайнасцю новых напрамкаў, жанраў і 
форм. У выяўленчым мастацтве гэтага 
часавага адрэзка адбіліся маральныя 
задачы сучаснасці, праламаліся і тран-
сфармаваліся найбольш ёмістыя ідэі 
і тэндэнцыі. Сярод іх першарадным 
было пытанне нацыянальнай культур-
най самаідэнтыфікацыі, асэнсаванай 
неабходнасці зразумець сябе ў межах 
сваёй культуры, знайсці апору ў род-
наснай глебе.

У гэтай сітуацыі ў творчасці мно-
гіх беларускіх мастакоў прасочваецца 
абвостраная цікавасць да нацыя-

нальных традыцый, акцэнт на тэме 
каранёў і вытокаў. Яны чэрпаюць 
натхненне ў традыцыях этнакульту-
ры, народных звычаях і паэтычнай 
спадчыне. Адзначаецца павышаная 
цікавасць да фальклорнага матэры-
ялу, да інтэрпрэтацыі народных свя-
таў, легенд, паданняў і прыпавесцяў. 
У творчасці Мікалая Селешчука, Зоі 
Літвінавай, Мікалая Бушчыка, Васі-
ля Касцючэнкі, Уладзіміра Кожуха, 
Віктара Альшэўскага элементы эт-
накультуры, розныя сімвалы і знакі 
арганічна ўпісваюцца ў кантэкст су-
часнага мастацтва, суіснуючы з аван-
гардысцкімі пластычнымі прыёмамі і 

прынцыпамі, што надае ім абсалютна 
новае гучанне. І пра гэта нагадвае 
цяперашняя экспазіцыя “Сучасная 
Беларусь вачамі мастакоў”, прадстаў-
леная ў галоўным музеі краіны. 

У сувязі з нацыянальнай ідэяй 
у творчасці многіх беларускіх ма-
стакоў узяла верх гістарычная тэма. 
Аднаўленне сапраўдных гістарычных 
каардынат, рэканструкцыя вобразаў 
далёкага мінулага, незаслужана забы-
тага і выцесненага з гісторыі мастац-
кай спадчыны, не абышло сваёй увагай 
прадстаўнікоў розных пакаленняў ма-
стакоў. Цікавасць да гістарычных асоб 
і знакавых падзей мінулага краіны 
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дэманструюць у сваіх работах Міхаіл 
Савіцкі, Леў Гумілеўскі, Іван Міско, 
Святлана Гарбунова, Аляксандр Чы-
грын. Гістарычныя рэканструкцыі 
слаўных перамог і падзей нацыяналь-
най гісторыі, легенды пра веліч герояў 
узнаўляюць у аўтарскіх творах Міхаіл 
Басалыга, Уладзімір Савіч, Уладзімір 
Басалыга. Вядомыя гістарычныя 
архітэктурныя помнікі і вобразы ў 
своеасаблівай постмадэрнісцкай гуль-
ні ажываюць на палотнах Уладзіміра 
Тоўсціка, Георгія Сітніцы.

Пошукі новых духоўных асноў 
развіцця грамадства абумовілі акту-
алізацыю рэлігійнай тэмы. Духоўная 
праблематыка раскрываецца як у твор-
часці майстроў старэйшага пакалення, 
народных мастакоў Беларусі Міхаіла 
Савіцкага, Гаўрыіла Вашчанкі, так і ў 
творчасці мастакоў “новай хвалі” На-
таллі Залознай, Ігара Цішына.

Дыяпазон творчых пошукаў бе-
ларускіх мастакоў быў звязаны не 
толькі з тэндэнцыямі “гістарызму” 
і “нацыянальнага адраджэння”, але 
таксама і з імкненнем пазнання твор-
чых практык гістарычнага авангарда. 
Сярод усёй разнастайнасці жанраў 
паказальным стаў агульны інтарэс да 
беспрадметных, абстрактна-знакавых 
форм адлюстравання, які ўвасобіўся ў 
творчасці Анатоля Кузняцова, Сяргея 
Кірушчанкі, Галіны Гаравой.

Безумоўна, перыяд незалежнасці 
ўнёс новы змест ва ўсе віды мастац-
тва. Нараўне з жывапісам актыўна 
развіваюцца скульптура, графіка, дэ-
каратыўна-прыкладное мастацтва. У 
тэматыцы многіх выстаўленых твораў 
знайшлі месца гістарычныя фігуры, 
архаіка, вобразы жывой прыроды, 
навакольнага свету, арнаментальныя 
матывы, характэрныя ў цэлым для 
мастацкай культуры перыяду неза-
 лежнасці.

Гэта агульнае меркаванне ў ася-
роддзі беларускіх мастакоў — Віталь 
Цвірка быў і застаецца непераўзы-
 дзеным майстрам пейзажа. Так, твор-
 часць майстра — гэта сапраўдная з’ява 
ў мастацкай культуры Беларусі, якая 
падзяліла існаванне жанру пейзажа ў 
айчынным выяўленчым мастацтве на 
тое, што было “да” Цвіркі, і тое, па якім 
шляху ён развіваецца цяпер. Bіталь 
Цвірка па праву лічыцца наватарам, 
першаадкрывальнікам у стварэнні 
асаблівага тыпу лірычнага пейзажа, 
невядомага да гэтага ў беларускім 
мастацтве. Менавіта ў жанры пей-
зажа Віталь Цвірка найбольш поўна 
раскрыў лепшыя бакі свайго таленту, 
характар беларускай прыроды, філа-
софскія разважанні. Ён умеў улавіць 
у кожным матыве тое галоўнае, што 
складае яго сутнасць, пры гэтым свае 
жывыя, яркія ўражанні віртуозна 

абагульняў сучаснымі выяўленчымі 
прыёмамі. Мастак стварыў палотны 
эпічнага гучання, абагульненыя во-
бразы — сімвалы роднай зямлі, шмат-
лікія пейзажы-сказанні, якія сталі 
класікай беларускага жывапісу. У тво-
рах Віталя Цвіркі практычна заўсёды 
адсутнічаюць знешнія прыкметы часу. 
Пры гэтым сам вобразны лад яго кар-
цін, арыгінальнасць кампазіцыйных 
рашэнняў, магутны каларыт, экспрэ-
 сіўны мазок адпавядаюць духу эпохі, 
у якой жыў і тварыў маэстра.

Сваёй творчасцю гэты выдатны 
мастак шмат у чым заклаў традыцыі, 
па якіх сёння працягвае развівацца бе-
ларускі пейзажны жывапіс. Быўшы яр-
кім, адораным, энергічным чалавекам, 
Віталь Цвірка бліскуча праявіў сябе і 
як педагог, які выхаваў цэлую плеяду 
вучняў, многія з якіх у далейшым унес-
 лі свой непаўторны ўклад у развіццё 
айчыннага мастацтва. Магчыма, што 
без Цвіркі не склалася б школа бела-
рускага жывапісу ў тым выглядзе, у 
якім існуе яна цяпер. А сярод шмат-
лікіх студэнтаў Віталь Канстанцінавіч 
асабліва вылучаў Леаніда Шчамялёва, 
Дзмітрыя Алейніка, Барыса Аракчэ-
ева, Мікалая Казакевіча, Георгія Па-
плаўскага, Івана Рэя — тых, хто пасля 
таксама ярка заявіў пра сябе.

— Ён быў неабыякавы да ўсяго, 
— успамінае Леанід Шчамялёў. — 

Выстава не пакідала наведвальнікаў, асабліва моладзь, абыякавымі
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Дзесьці ў канцы пяцідзясятых гадоў 
у Маскве ўпершыню выстаўляліся 
карціны са збораў Дрэздэнскай га-
лерэі. Людзі начамі стаялі ў чарзе, 
каб паглядзець шэдэўры сусветнага 
жывапісу. А Віталь Цвірка здолеў 
дамовіцца (не ведаю, як гэта яму ўда-
лося), што мы, цэлая група студэнтаў 
з Мінска, змаглі паехаць у Маскву і 
цэлы тыдзень наведвалі выставу бяс-
платна. Незабыўна дагэтуль, і, вядо-
ма,  засталася вялікая павага да гэтага 
дзіўнага чалавека.

Вытокі творчасці Віталя Цвіркі 
вядуць у далёкую пару юнацтва, якое 
прайшло на Гомельшчыне. Чароў-
насць сельскіх фарбаў, паэтычныя і 
спеўныя матывы прыроды пакінулі 
адбітак у сэрцы юнака. Паслярэва-
люцыйная вёска, дзе бурліла жыццё, 
дзе моладзь імкнулася ажыццявіць 
свае мары, адкрыла шлях і для Віта-
ля Цвіркі ў прывабны і нязведаны 
свет мастацтва. Любоў да малявання 
прывяла будучага мастака ў Віцеб-
скі мастацкі тэхнікум. У 1932 годзе 
Віталь скончыў тэхнікум, а ўжо ў 
1935 годзе ўдзельнічаў у мастацкай 
выставе ў Маскве, поспех у якой 
прывёў да паступлення ў Маскоўскі 
мастацкі інстытут імя Сурыкава. 
Сёння творы Віталя Цвіркі знахо-
 дзяцца ў Нацыянальным мастацкім 
музеі Беларусі, Дзяржаўнай Трацця-
коўскай галерэі ў Маскве ды іншых 
музеях Расійскай Федэрацыі, фондах 
Беларускага саюза мастакоў, Музеі 
сучаснага выяўленчага мастацтва ў 
Мінску, Беларускім дзяржаўным му-
зеі гісторыі Вялікай Айчыннай вай-
ны, краязнаўчых музеях Беларусі, а 
таксама прыватных калекцыях Бела-
русі і замежных краін. Збор карцін 
Віталя Цвіркі ў Нацыянальным ма-
стацкім музеі — 156 твораў — з’яў-
 ляецца адным з самых вялікіх.

Уласна, і творчасць Леаніда Шча-
мялёва дае магчымасць убачыць не-
паўторную прыгажосць роднай пры-
роды, разнастайнасць навакольнага 
свету, высакароднасць і годнасць са-
мога чалавека. Мастацтва Леаніда 
Шчамялёва зачароўвае натуральнас-
цю, прастатой і непатрабавальнасцю 
сюжэтаў, чароўнасцю і прыгажосцю, 
якой літаральна струменяць яго 
карціны і якія ўспрымаюцца як на-
туральныя якасці жывапісу. Сёння 
Леанід Шчамялёў — шырока вядомы 
майстар сучаснага беларускага ма-

стацтва. Ён удастоены звання народ-
нага мастака і звання лаўрэата Дзяр-
 жаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, 
узнагароджаны прэстыжным медал-
ём Францыска Скарыны. На рахун-
ку мастака дзясяткі персанальных 
выстаў у сябе на Радзіме і за мяжой, 
удзел у Сусветных і міжнародных ма-
стацкіх форумах. Яго творы набылі 
многія мастацкія музеі і карцінныя 
галерэі свету, прыватныя калекцыя-
неры з Беларусі, Расіі, Украіны, ЗША, 
Канады, Італіі, Францыі, Германіі, 
Іспаніі, Аўстраліі, Ірана, Ізраіля.

Леанід Шчамялёў — мастак, які 
аддаў увесь свой прафесійны досвед 
развіццю беларускай выяўленчай 
культуры, майстар, чый уплыў на 
творчасць многіх сучасных беларускіх 
жывапісцаў шматгранны і плённы. 
Уласна, і наша гутарка ў майстэрні ма-
стака ўжо пасля наведвання выставы 
ў музеі была менавіта на гэтую тэму.

З аўтабіяграфіі народнага ма-
стака Беларусі Л. Шчамялёва: 

— Мне пашанцавала. Я нарадзіўся 
ў Віцебску, горадзе мастакоў. Дзя-
 цінства прайшло ў асяроддзі аматараў 
жывапісу. Праўда, гэта былі самадзей-
ныя мастакі, і ўсё ж фарбы, палотны, 
пахі свежанапісаных карцін я спаз-
наў рана. Побач была Дзвіна — рака, 

якая дагэтуль для мяне свяшчэнная. 
Уражанні дзяцінства — захапленні 
зімовых прагулак на лыжах, летнія 
радасці на беразе Дзвіны, паездкі ў вё-
ску да бабулі і, вядома, кіно. Абарвала 
ўсё гэта вайна. У 1941-м я пайшоў, як 
і іншыя, ваяваць. У 1943-м годзе пры 
вызваленні Беларусі пад Мазыром 
быў цяжка паранены. Пасля шпіталя 
зноў ваяваў. Словам, прайшоў цяжкі 
шлях страшнай вайны стагоддзя. Лёс 
захаваў мяне, я стаў вучыцца ў Мінску 
ў мастацкім вучылішчы. Пазней пра-
цаваў як педагог і, нарэшце, паступіў у 
мастацкі інстытут у Мінску. Мне зноў 
пашанцавала — я стаў вучнем Віталя 
Канстанцінавіча Цвіркі. Выдатны 
мастак і педагог, ён адкрыў для мяне 
магчымасць бачыць свет, як я яго 
разумею. Цяжка перажыў першыя 
творчыя няўдачы, але неўзабаве стаў 
выстаўляцца на многіх выставах у 
Мінску, Маскве, за мяжой. Жыццё 
мастака для мяне — лепшае, што ство-
рана богам. Захапленне навакольным 
светам, адлюстраванне дзіўных па-
радоксаў, радасць творчасці робяць 
мяне шчаслівым.

— Ваш настаўнік Віталь Цвірка 
лічыў за лепшае пазбягаць усякага 
роду публічных выступленняў — яго 
жывапіс быў больш красамоўны за 
словы. Да якой катэгорыі мастакоў 
адносіце сябе Вы?

— Я адношу сябе да ліку людзей, 
якія любяць сваю прафесію і, калі 

Аднаўленне 
сапраўдных 
гістарычных 
каардынат, 
рэканструкцыя 
вобразаў далёкага 
мінулага, 
незаслужана 
забытага  
і выцесненага  
з гісторыі 
мастацкай 
спадчыны, не абышло 
сваёй увагай 
прадстаўнікоў 
розных пакаленняў 
мастакоў
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трэба, могуць сказаць звычайнай ча-
лавечай мовай пра тое, што думаюць. 
Вядома, я не даследчык ні ўласнай 
творчасці, ні тым больш творчасці 
іншых мастакоў, але калі размова 
заходзіць пра майго настаўніка Ві-
таля Цвірку, я магу гаварыць шмат і 
 ўдзячна, захапляючыся ім як мастаком 
і чалавекам. Калі шмат і доўга вучыш-
ся, то над табой “працуюць” многія 
выкладчыкі, але Настаўнікам усё-такі 
застаецца адзін — той, хто навучыў 
галоўнаму, дапамог пераадолець доўгі 
і цяжкі шлях да прафесіі мастака, да 
ўсведамлення ўласнай ролі ў мастацтве 
і меры адказнасці за тое, што робіш. 
Віталь Цвірка быў для мяне менавіта 
такім настаўнікам. Быўшы вялікім 
мастаком, ён умеў даваць не толькі 
ўрокі прафесійнага майстэрства, але 
і прыклады чалавечнасці, любові да 
роднай прыроды, якую ён востра ад-
чуваў і любіў да самазабыцця.

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

— “Чыстых” пейзажаў сярод 
маіх твораў параўнальна няшмат. У 
асноўным у іх закладзены прынцып 
карціннай пабудовы палатна, дзе пры-
сутнічае не толькі пейзаж, але і нейкае 
дзеянне, рух людзей і жывёл — яны 
не толькі дапаўняюць і ажыўляюць 
пейзаж, але лагічна звязаныя з ім, а 
гэта ўжо карціна. А ў самой карціне 

я шукаю не сюжэт — гэта заўсёды 
сачыненне на зададзеную тэму, а факт 
з жыцця. Імкнуся асэнсаваць яго і 
паказаць гледачу. Я пішу само жыццё, 
нічога не прыдумляючы.

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

— Я хачу сказаць, што таленавітыя 
майстры заўсёды знаходзілі спосабы 
рэалізаваць свае творчыя здольнас-
ці, ствараючы часам сапраўдныя 
шэдэўры жывапісу. Адной з самых 
вялікіх заган сацрэалізму было на-
вязванне ўмоў для ўсякага роду пад-
добрыванняў да сістэмы, якая яго 
стварыла, як спосабу набыцця разна-
стайных прывілеяў, званняў, пасад і 
да т. п. Вядома, тут вялікае значэнне 
мелі асоба мастака, яго жыццёвая 
пазіцыя. Адны гэтай хваробай зара-
жаліся, другія — не, але небяспека 
спакусы была. Што датычыцца майго 
дачынення да гэтай тэрміналогіі і ці 
шмат у мяне карцін на “гістарычна-
рэвалюцыйную тэму”, то адназначна 
адказаць цяжка, а па-іншаму — доўга. 
Тэма рэвалюцый і войнаў — гэта ж не 
абавязкова адлюстраванне людзей, 
якія страляюць. Часам дастаткова 
паказаць твар аднаго чалавека, каб 
меркаваць пра лёс цэлага пакалення.

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

— Ездзіў я сапраўды шмат і, перш 
за ўсё, па краіне: тады яшчэ Савец-

кім Саюзе. Усе пятнаццаць саюзных 
рэспублік былі “асвоеныя” па ўсіх на-
прамках, заставаўся толькі Далёкі Ус-
ход. Шмат бываў і за мяжой. Вынікам 
кожнай паездкі заўсёды быў шырокі 
мастацкі матэрыял. Але самым галоў-
ным і каштоўным сэнсам усіх гэтых 
паездак была магчымасць параўнаць, 
супаставіць убачанае з тым, што я 
бачыў і ведаў у Беларусі: менавіта ёй 
я хацеў прысвяціць АСНОЎНУЮ 
частку сваіх твораў. І ведаеце, што я 
зразумеў? Тое, што ведаў заўсёды: лю-
бое прафесійнае мастацтва ўзрастае, 
жывіцца і расцвітае толькі на глебе 
роднага — народнай творчасці, сваёй 
культуры, сваіх традыцый. Мастак 
можа дасягнуць дзіўных вяршыняў, 
быць вядомым у сваёй краіне і на-
ват падняцца да ўзроўню сусветнага 
прызнання, стаць, так сказаць, “над-
нацыянальным” мастаком, толькі 
пры адной умове: калі ён у сваёй 
творчасці здольны адбіраць, пера-
працоўваць, прафесійна адшліфоў-
ваць тое, што з’яўляецца ўнікальным 
і непаўторным у мастацтве. І, у рэшце 
рэшт, гатовы прадставіць гэта свету 
як агульначалавечую каштоўнасць.

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

— Першае, што павінна ўразіць 
— гэта прырода. Беларусь пакрыта 
цэлай сістэмай чыстых крынічных 
азёр, сеткай вялікіх і малых рэк, якія 
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перасякаюць яе тэрыторыю ўздоўж і 
ўпоперак. Усё гэта забяспечвае мяс-
цовай прыродзе такую свежасць і 
сакавітасць фарбаў, якая не можа не 
кінуцца ў вочы. Наша прырода прак-
тычна не вяне, яна толькі мяняе фарбы 
ў залежнасці ад пор года, застаючыся 
яркай і свежай. Сакавітая зеляніна 
вясновага і летняга цвіцення можа 
змяніцца дзіўнымі тонамі і паўтонамі 
восені. Але яны толькі дапаўняюць і 
ўскладняюць агульнае колеравае гу-
чанне прыроды, робяць яе ўрачыста-
мажорнай. А як яна мяняецца ўзімку 
— гэтая чысціня і белізна снегу, гэтыя 
карункі пакрытых інеем дрэў робяць 
прыроду Беларусі чароўнай і непаў-
торнай. Яна не бывае стомленай, 
знясіленай сонцам ці здранцвелай ад 
моцных маразоў — яна заўсёды жы-
вая і свежая. Напэўна, менавіта гэтым 
можна растлумачыць тое, чаму сярод 
беларускіх мастакоў заўсёды было 
шмат цудоўных пейзажыстаў. 

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

— Як і ўсякі мастак, я выбіраю тое, 
што люблю, і тое, што мне імпануе. Я 
люблю блізкіх мне людзей і пішу іх з 
задавальненнем. Але не з меншым за-
давальненнем я пішу і партрэты тых, 
хто блізкі мне па духу, па пераканан-

нях. І, на мой погляд, яны цудоўныя 
такія, якія ёсць. 

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

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

— Як Вам удаецца ў наш час не 
разгубіцца?

— Мастакам заўсёды было цяжка. 
Асабіста я заўсёды нешта пераадоль-
ваў, чагосьці пазбаўляўся, ад чагось-
ці пакутаваў. Я чалавек жорсткага 
ваеннага і цяжкага пасляваеннага 
часу, які загартаваў мяне, як гаво-
рыцца, на ўсё астатняе жыццё. І веда-
еце, сёння мне зусім не цяжка, таму 
што калісьці было яшчэ цяжэй. Маё 
мастацтва яшчэ камусьці трэба. І я 
хачу, каб яно радавала іншых, каб 
яно прысутнічала на выставах і ў 
кнігах. Людзі, пакуль яны жывыя, 
у самых цяжкіх умовах будуць цяг-
нуцца да прыгожага, да духоўнага, 
да дасканалага. І я веру ім — героям 
маіх твораў. 

Несумненна, выяўленчае мастац-
тва Беларусі ўяўляе з сябе сістэму, 
якая дынамічна развіваецца, у якой 
традыцыйныя віды і інавацыйныя 
формы, дапаўняючы адзін аднаго, 
ярка выяўляюць рысы культурнай 
ідэнтычнасці. Магчыма, таму не іс-
нуе галоўнай стылістычнай тэндэн-
цыі. Класічны рэалізм і абстракцыя, 
імпрэсіянізм і экспрэсіянізм сусед-
нічаюць на выставе, раскрываючы 
поліфанічны, разнастайны характар 
сучаснага нацыянальнага мастацтва.

А выстава “Сучасная Беларусь 
вачамі мастакоў” дае ўнікальную 
магчымасць наведвальнікам паз-
наёміцца з творамі аўтараў розных 
пакаленняў, розных творчых пам-
кненняў і напрамкаў, арыентаваных 
на класічнае мастацтва і эксперымен-
ты, якія звярталіся да ўвасаблення 
агульначалавечых каштоўнасцяў і 
да пошуку нацыянальнай ідэі. У экс-
пазіцыі прадстаўлены створаныя за 
перыяд незалежнасці новыя творы 
такіх класікаў беларускага жыва-
пісу, як Л. Шчамялёў, Г. Вашчанка,  
В. Грамыка, П. Масленікаў, А. Кіш-
чанка, М. Данцыг, У. Стальмашонак, 
А. Бараноўскі, карціны мастакоў ся-
рэдняга пакалення, а таксама работы 
стыпендыятаў спецыяльнага фонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 
падтрымцы таленавітай моладзі. 
Выстаўленыя творы арыгінальныя ў 
творчым выкананні, яны — індывіду-
альныя. Але ўсіх аб’ядноўвае адно — 
узвышаная тэма незалежнасці краіны, 
яе багаты гістарычны набытак і на-
стойлівая накіраванасць у будучыню.

Веніямін Міхееў
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