
Беларусь
часопіс для вас

 Беларусь. Belarus

Палітыка, эканоміка, культура ISSN 0320-7544

слушныя ўрокі 
дэмаграфіі

№10 (1009), кастрычнік, 2017



Пра падзеі ў Беларусі і свеце

Штотыднёвік,  
які чытаюць  
у арыгінале

Не спазніцеся аформіць падпіску
Індэксы: ведамасны — 637302, індывідуальны — 63730



змест Беларусь. BelarusБеларусь. Belarus

4

12	 Экспарт	на	любы	густ		

14	 Нетры	ў	чаканні	інвестара

22	 Праехацца	 на	“Чыжыку”	 —	 адно	
задавальненне		У Мінску прэзентавалі 
суперсучасныя трамваі, якія ў хуткім часе 
з’явяцца на вуліцах Санкт-Пецярбурга    

26	 Слушныя	ўрокі	дэмаграфіі

28	 Bike4SDGs	вяртаецца		

32	 На	ўсходняй	арбіце		

36	 Яблыкі,	 яшчэ	 раз	 яблыкі...	 	Фес-
тываль стаў адметнасцю Віцебшчыны

38	 Жыватворная	прыгажосць

42	 Запалі	агонь,		альбо	Шлях	да	сябе		  
Тэатральны сезон у Беларусі, які пачаўся 
ў верасні, працягвае радаваць прэм’-
ерамі. Сярод іх і арыгінальны спектакль 
“Запалкі” беларускага драматурга Канс-
танціна Сцешыка ў пастаноўцы запро-
шанага рэжысёра Таццяны Ларынай у 
Нацыянальным акадэмічным тэатры імя 
Янкі Купалы на Камернай сцэне.  

48	 Прыгожа,	шчыра,	душэўна	Буйныя 
еўрапейскія спаборніцтвы, якія ў нас 
пройдуць у 2019 годзе, павінны стаць па-
дарункам для ўсёй краіны і шматлікіх 
гасцей

50	 Легенда.	Эпоха.	Стыль

8	 Дзеля	 міру	 і	 згоды	 	У Мінску прахо-
дзіла пленарнае пасяджэнне Савета 
епіскапскіх канферэнцый Еўропы

10	 Калі	мінус	дае	плюс		У ліпені мінулага 
года беларусы перасталі быць мільянера-
мі. З купюр нацыянальнай валюты зніклі 
чатыры нулі. Наш карэспандэнт ацаніла, 
што змянілася пасля гэтай падзеі

Знаёмства 
абяцае  

быць цікавым

18

52

добры падмурак  
для новых ЗдЗяйсненняў

дЗевяць 
З паловай 
стагоддЗяў

Штомесячны часопіс 

№ 10 (1009), кастрычнік, 2017
Выдаецца з 1930 года.
Рэгістрацыйнае 
пасведчанне нумар 8.
Выдадзена 2 сакавіка 2009 г. 
Міністэрствам інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі:
Міністэрства інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь, 
Установа Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі  
Беларусь “Рэдакцыя газеты 
“Советская Белоруссия”,  
ААТ “Белзнешэканамбанк”
Рэдактар  
Віктар Міхайлавіч Харкоў
Адказны сакратар 
Валянціна Ждановіч
Дызайн і вёрстка:
Вадзім Кандрашоў
Надзея Панкратава

“Беларусь.Belarus” выходзіць  
на беларускай, англійскай, іспанскай, 
кітайскай і польскай мовах.

Часопіс распаўсюджваецца 
ў 50 краінах свету. 

За дакладнасць фактаў, іх 
інтэрпрэтацыю адказнасць 
нясуць аўтары публікацый. 
Пры выкарыстанні матэрыялаў 
часопіса спасылка на “Беларусь.
Belarus” абавязковая. Рэдакцыя 
не нясе адказнасці за змест 
рэкламных паведамленняў.

Выдавец:
Установа Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі  
Беларусь “Рэдакцыя газеты 
 “Советская Белоруссия”.  
Вул. Б. Хмяльніцкага, 10а,  
220013, Мінск.

Часопіс надрукаваны ў Рэспублікан
скім унітарным прадпрыемстве 
”Выдавецтва “Беларускі Дом друку”.
Паліграфічная ліцэнзія 
№02330/106 ад 30.04.2004.
Прт Незалежнасці, 79,  
г. Мінск, Беларусь, 220013

Падпісана ў друк 19.10.17 г.  
Выпуск у свет 26.10.17 г.

Афсетны друк. Папера  
крэйдаваная. Фармат 60х90 1/8. 
Друкаваных аркушаў 7. 
Гарнітура Міньён.

Заказ №2706
Агульны тыраж — 2309 экз. 
(на беларускай мове — 170)

Адрас рэдакцыі:
вул. Кісялёва, 11, г. Мінск, 
Беларусь, 220029.
Тэл.: +375 (17) 2906224,  
 +375 (17) 2906645.
Тэл./факс: +375 (17) 2906831.

www.belarus-magazine.by 
E-mail: belmag@sb.by
Падпісны індэкс — 74820.
Цана дамоўная.

© “Беларусь. Belarus”, 2017

1Беларусь.BelaruS
кастрычнік   2017



ад рэдактара

ВіктАР ХАРкоў

 У 
сучасным свеце, калі ўлічваць яго 
глабальны складнік, няма стабільнас-
ці. І гэта — характэрная рыса нашага 
часу. Зрэшты, так бывала амаль заў-
сёды. З тым толькі адрозненнем, што 
рознай па напале з’яўлялася ступень 
супярэчнасцяў. Таму і напружанне то 
павышалася, то слабела. Але заста-

валася заўсёды. Выклікала чараду падзей, фарміравала 
палітыку  рэагавання. 

І вось ужо Прэзідэнт Беларусі заклікае замежных 
дыпламатаў унесці ўклад у стварэнне групы дзяржаў- 
аднадумцаў па пашырэнні і рэалізацыі ініцыятывы 
“Хельсінкі-2”. 

Сёлета Мінск прымаў два важныя міжнародныя 
форумы. У нас сустракаліся міністры замежных спраў 
Цэнтральна-Еўрапейскай ініцыятывы, прайшла сесія 
Парламенцкай асамблеі Арганізацыі па бяспецы і супра-
цоўніцтве ў Еўропе. На гэтай сесіі, а затым і з трыбуны Ге-
насамблеі ААН, краіна выступіла з ініцыятывай аб запуску 
пад эгідай АБСЕ шырокай дыскусіі аб новым Хельсінкскім 
працэсе, прызначаным развязаць вузлы супярэчнасцяў 
паміж дзяржавамі на прасторы Еўраатлантыкі і Еўразіі. 
Беларусь зацікаўлена ў тым, каб праект “Хельсінкі-2” ад-
быўся. Сёння як ніколі неабходна будаваць і ўмацоўваць 
масты — палітычныя, эканамічныя, гуманітарныя — па-
між рознымі інтэграцыйнымі аб’яднаннямі як на Захадзе, 
так і на Усходзе. Шукаць як мага больш пунктаў судакра-
нання, якія будуць аб’ядноўваць краіны і народы.

На гэтую тэму — публікацыя “Адказная, але высака-
родная місія”.

З афіцыйным візітам у краіне пабываў Прэзідэнт Вене-
суэлы Нікалас Мадура.

Венесуэла, напэўна, самы блізкі партнёр Беларусі на 
далёкай дузе добрасуседства. Каракас падтрымліваў Мінск 
у вострыя перыяды энергетычных праблем. Беларусы ў 
партнёраў будавалі жыллё і стваралі вытворчасці. Аднак у 
апошнія гады ў супрацоўніцтве ўзнікла вымушаная паўза. 
Прэзідэнты Беларусі і Венесуэлы падчас перагавораў ра-
шуча заявілі аб намеры яе зняць. 

Падрабязнасці — у матэрыяле “Добры падмурак  
для новых здзяйсненняў”.

Са сферы міжнароднага жыцця нельга абысці ўвагай 
яшчэ адну падзею.

Беларусь прымала прадстаўнічы форум еўрапейскіх 
духоўна-рэлігійных лідараў. Калі дакладней — у Мінску 
праходзіла пленарнае пасяджэнне Савета Канферэнцый 
епіскапаў Еўропы. Удзельнікі асамблеі, а гэта кіраўнікі і 
прадстаўнікі епіскапскіх канферэнцый з 45 краін, абмер-
кавалі тэмы, прысвечаныя моладзі і Еўропе як агульнаму 
дому. Каталіцтва ў Беларусі — другая па маштабах і зна-
чэнні канфесія, з даўняй гісторыяй і векавымі духоўнымі 
і культурнымі традыцыямі. За апошнія 20 гадоў Рымска-
каталіцкаму Касцёлу ў Беларусі перададзена, а фактычна 
вернута, не менш за 300 культавых будынкаў. І працэс 
працягваецца. Прыезд у Мінск высокіх прадстаўнікоў ка-
таліцкага духавенства, безумоўна, з’яўляецца прызнаннем 
беларускай палітыкі міру і згоды.

Важную ролю ва ўрэгуляванні канфліктаў у свеце мо-
гуць і павінны адыграць менавіта рэлігійныя канфесіі, лі-
 чыць Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт Беларусі адзначае 
той факт, што карэннае насельніцтва еўрапейскіх краін 
старэе, падае нараджальнасць. Гэтыя негатыўныя дэма-
графічныя працэсы адбываюцца на фоне маральнай дэ-
градацыі грамадства, разбурэння традыцыйных сямейных 
інстытутаў і масавага наплыву мігрантаў. У канчатковым 
выніку ўсё гэта можа прывесці да трагічных вынікаў, да 
выраджэння ўсёй еўрапейскай найстаражытнай, найкаш-
тоўнейшай цывілізацыі, дапускае Аляксандр Лукашэнка.

Чытайце публікацыю “Дзеля міру і згоды”.
Дарэчы, пра дэмаграфію. 15 гадоў назад наша краіна 

першай на постсавецкай прасторы ўбачыла і абазначыла 
на дзяржаўным узроўні сусветную праблему — старэнне 
насельніцтва і паніжэнне нараджальнасці. У выніку быў 
прыняты закон аб дэмаграфічнай бяспецы, а потым і пер-
шая нацыянальная праграма дзеянняў, якую распрацоў-
валі вядучыя эксперты і медыкі. З тых часоў кожную пя-
 цігодку мы вызначаем для сябе ў ёй галоўныя адпраўныя 
пункты. Дастаткова сказаць, што летась упершыню за 20 
гадоў адзначаны натуральны прырост насельніцтва. Акра-
мя таго, у нас зафіксаваны самыя нізкія ў СНД паказчыкі і 
па матчынай смяротнасці, і па дзіцячай.

І гэта таксама адлюстраванне ў часе. 
А больш падрабязна тэма раскрыта ў матэрыялах  

“Слушныя ўрокі дэмаграфіі”, “Застацца ў росце”.

адлюстраванне ў часе
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панарама

Беларусь будзе актыўна развіваць 
транспартную інфраструктуру  
да Еўрагульняў-2019. У наступным 
годзе з’явяцца яшчэ два новыя 
пасажырскія самалёты і стануць 
больш устойлівымі зносіны  
паміж Мінскам і Вільнюсам  
на электрапаяздах. 

У
рад вельмі разліч-
вае на фінанса-
вую падтрымку 
Еў расаюза ў 
р э а л і з а ц ы і 

трансгранічных пра-
ектаў. Віцэ-прэм’ер  
А н а т ол ь  К а л і н і н 
пацвердзіў : цяпер 
вядуцца перагаворы 
на ўзроўні Брусэля: 

— Трансгранічнае 
супрацоўніцтва набірае 
тэмп. Мы запусцілі элек-
трыфікацыю да Вільнюса, 
б у д у е м  аў т а м а б і л ь н у ю 
дарогу М-6 да Польшчы, 
рэалізуем сумесны праект з 
Украінай і Польшчай у сфе-
ры воднага транспарту Е-40. 
Ужо ёсць рашэнні на ўзроўні кіраў-
нікоў дзяржаў па гэтым праекце, і за 
кароткі перыяд нам неабходна яго 
рэалізаваць. 

Паводле слоў намесніка Прэм’ер-
міністра, краіна працуе над па-
 шырэннем геаграфіі авіяцыйных пе-

равозак, паніжэннем кошту білетаў і 
павышэннем камфорту пасажыраў: 

— У наступным годзе плануем 
набыць два сучасныя паветраныя 
судны. А да II Еўрапейскіх гульняў 

у 2019 годзе мы павінны падысці 
з устойлівымі транспартнымі 

зносінамі на электрычнай 
цязе паміж Мінскам і Віль-
нюсам. 

Дарэчы, Мінтранс да 
Еўрапейскіх гульняў пла-

нуе завяршыць рэалізацыю 
нека лькіх буйных інфра-
структурных праектаў. У пры-

ватнасці, Міністр транс-
парт у і камунікацый 
Анатоль Сівак заявіў, 
што да моманту іх па-

чатку павінны скончыць 
рэканструкцыю ўчасткаў 

аўтамабільных дарог М-6 
Мінск — Гродна, Р-23 Мінск — 
Мікашэвічы, а таксама будаў-

ніцтва другой узлётна-пасадач-
най паласы ў Нацыянальным 
аэрапорце Мінск-2. 

Акрамя таго, транспартнікі 
рыхтуюцца і да іншага першын-

ства сусветнага маштабу. Гаворка 
ідзе пра ЧС-2021 па хакеі, які будзе 
праходзіць у Мінску і Рызе. Паводле 
слоў Анатоля Сівака, да гэтай падзеі 
будуць укладвацца сродкі ў дарож-
ную інфраструктуру ў раёне По-
лацка, каб выйсці на новы ўзровень 
аўтадарог па параметрах і якасці. 

Па высокіх 
стандартах  

Харчовая і сельскагаспадарчая 
арганізацыя ААН (ФАО) і Беларусь 
заключылі пагадненне  
аб супрацоўніцтве 

— Калі быў у Беларусі ў чэрвені, пе-
 раканаўся ў высокай якасці малочных 
і мясных прадуктаў, сыру. Гэта стварае 
добрую базу для развіцця экспарту, у 
краіны ёсць патэнцыял для павышэн-
ня аб’ёмаў унутранага спажывання ма-
лочнай прадукцыі, — сказаў кіраўнік 
рэгіянальных праграм ФАО ў Еўропе і 
Цэнтральнай Азіі Раймунд Еле. 

Супрацоўніцтва разлічана на чаты-
ры гады. 

Харчовая арганізацыя ААН уза-
мен дапаможа зменшыць рызыкі, 
звязаныя з хваробамі жывёл, выведзе 
на новы ўзровень маркетынг краіны 
ў міжнародным гандлі. У працэсе 
сумеснай работы міжнародныя экс-
перты абяцаюць падтрымку ў галіне 
харчовай бяспекі, ацэнкі лясных 
рэсурсаў, фітасанітарнага кантролю, 
аднаўлення дэградзіраваных земляў, 
адаптацыі да змен клімату і змякчэн-
ня іх наступстваў. 

Таксама ФАО пасадзейнічае ства-
рэнню новых працоўных месцаў у 
сельскім прадпрымальніцтве. 

— Будзем прымяняць лепшыя 
інавацыйныя сусветныя практыкі і 
глабальныя стандарты з улікам рэгі-
янальнага і нацыянальнага досведу, 
— сказаў Р. Еле. 

— З нецярпеннем чакаем пачатку 
супрацоўніцтва і разлічваем на пад-
трымку ўсіх зацікаўленых партнёраў. 



На Гульні — з камфортам 

3Беларусь.BelaruS
кастрычнік   2017



віЗіт

добры падмурак  
для новых здзяйсненняў
Паводле афіцыйнага візіту Прэзідэнта Венесуэлы  
Нікаласа Мадуры ў Мінск

 В
енесуэла, напэўна, самы 
блізкі партнёр Беларусі 
на далёкай дузе до-
брасуседства. Каракас 
падтрымліваў Мінск 
у вострыя перыяды 
энергетычных праблем. 
Беларусы ў партнёраў 

будавалі жыллё і стваралі вытворчасці. 
Аднак у апошнія гады ў супрацоўніцтве 
ўзнікла вымушаная паўза. Прэзідэнты 
Беларусі і Венесуэлы падчас перага-
вораў у Палацы Незалежнасці рашуча 
заявілі аб намеры яе зняць. 

Чаму паўза вымушаная? Не стала 
камандантэ Уга Чавеса, і краіна паглы-

білася ў даволі складаны і супярэчлі-
вы перыяд. Як часта бывае ў такіх 
выпадках, не без “дапамогі” звонку. А 
калі быць больш дакладным, менавіта 
“дзякуючы” ёй. Востра паўсталі ўну-
трыпалітычныя праблемы, іх падагра-
валі эканамічныя складанасці, але пік 
гэтых праблем, сказаў венесуэльскі 
кіраўнік Нікалас Мадура, у мінулым, 
што адкрывае магчымасці для пера-
загрузкі беларуска-венесуэльскага 
ўзаемадзеяння: 

— Гэты шлях мы распачалі разам 
з нашым камандантэ Уга Чавесам, 
ён называў гэты шлях у новы свет 
— шлях тых, хто хоча міру і выступае 

за супрацоўніцтва, дзе пераважаюць 
каштоўнасці цывілізаванага свету. 

Гаворачы пра беларуска-венесу-
эльскія адносіны, немагчыма абме-
жавацца толькі стрыманым дыпла-
матычным стылем і ўтрымацца ад 
эмоцый. Вельмі моцнае, не пратаколь-
нае, а менавіта сапраўднае мужчын-
скае сяброўства злучала Аляксандра 
Лукашэнку і Уга Чавеса. Таму і парт-
нёрства першапачаткова будавалася 
на абсалютным узаемным даверы, 
часам змацаваным толькі дужым по-
ціскам рукі двух сур’ёзных, адказных 
людзей. Гэтага было дастаткова, і вы-
нікі сябе чакаць ніколі не прымушалі. 
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віЗіт

Сябрам і паплечнікам Уга Чавеса быў 
Нікалас Мадура. У гутарцы ў Палацы 
Незалежнасці Аляксандр Лукашэнка 
не раз успамінаў, што многія сумесныя 
планы яны абмяркоўвалі ўтрох. Пры 
гэтым абодва суразмоўцы святлелі 
тварам. Публічна сказана не было, 
але дух сустрэчы адчуваўся спаўна: у 
памяць аб сябру мы не толькі адновім 
ранейшы ўзровень супрацоўніцтва, 
але і выйдзем на яшчэ больш высокі. 

Нікалас Мадура прапанаваў Ве-
несуэле новую Баліварыянскую стра-
тэгію. У яе сутнасці ляжыць задума 
пабудовы эканомікі постнафтавага 
перыяду з дыверсіфікацыяй апор: не 
толькі на сыравінны сектар, але і на 
развіццё самых розных галін: 

— Гэта менавіта той ключавы мо-
мант, каб ізноў запусціць нашы пра-
екты ў сферах палітыкі і дыпламатыі, 
а таксама па канкрэтных напрамках 
у эканоміцы, індустрыі, нафтапра-
мысловасці. Нам трэба зноў аднавіць 
нашы энергетычныя дамоўленасці ў 
галіне прамысловасці, сельскай гас-
падаркі... Гэты візіт павінен надаць 
імпульс новаму этапу, каб развіць рэ-
альную эканоміку ў Беларусі і Венесу-
эле... Для таго каб рэалізаваць гэта, мы 
абапіраемся на Беларусь. Мы ведаем 
тую працаздольнасць, жалезную волю 
і дысцыпліну, якой валодаюць белару-
сы... Думаю, што рашэнне распачаць 
новы этап работы ў галіне энергетыкі, 
у фінансавай, прамысловай, сель-
скагаспадарчай сферах, будаўніцтве, 
машынабудаванні, засноўваючыся на 
тым поспеху, якога мы ўжо дасягнулі, 
— гэта найлепшае рашэнне, якое мы 
маглі прыняць. Мы павінны рэалізоў-
ваць яго на практыцы... Я вельмі шча-
слівы, таму што ведаю, што Аляксандр 
Лукашэнка, Урад і народ Беларусі 
— шчырыя і сапраўдныя сябры Вене-
суэлы. І няма ніякіх цяжкасцяў, калі 
сябры аб’ядноўваюць свае намаганні.

Тут погляды партнёраў і сяброў 
супадаюць цалкам. Тым больш што 
і база для далейшай работы, звярнуў 
увагу Прэзідэнт Беларусі, вельмі 
моцная:

— Нам нічога не трэба пачынаць 
з нуля. Трэба працягнуць тое, што 
мы ўмеем рабіць. На падмурку, які 
мы стварылі, трэба прадоўжыць уз-
водзіць новы будынак... Гэта добрая 
аснова для нашых далейшых дзеян-
няў. Пачынаючы некалі, мы вельмі да-
кладна трапілі ў цэль, развіваючы рэ-

альны сектар эканомікі ў Венесуэле... 
Мы гатовыя разам з вамі працягваць 
гэты шлях... Так, у Венесуэле няпроста 
цяпер, але ў нас было больш складана. 
Мы таксама дзялілі па талонах пра-
дукты харчавання пасля распаду Са-
вецкага Саюза. Але мы напружыліся і 
паставілі сабе за мэту максімум за 8-10 
гадоў не толькі накарміць свой народ, 
але і выйсці на экспарт харчавання. 
І мы гэтую праблему за гэты час вы-
рашылі. Венесуэла пры жалезнай волі 
ўлады і дысцыпліне гэтую праблему 
вырашыць за пяць гадоў. Мы гатовыя 
ўдзельнічаць у гэтым працэсе і пад-
трымліваць як сваіх самых блізкіх і 
добрых сяброў... Калі нам было скла-
дана, вы падставілі нам плячо. Мы 
гэтага не забылі. Таму давайце разам 
сёння падумаем, як хутка вырашыць 
праблемы, якія ёсць у Венесуэле... За 5 
гадоў мы іх у асноўным вырашым.

Гэтыя цытаты спаўна перадаюць 
дух зносінаў двух Прэзідэнтаў у Па-
лацы Незалежнасці. Іх увасабленнем 
у рэальныя справы зоймецца спецы-
яльная міжурадавая камісія, якая збя-
рэцца на пасяджэнне ўжо ў лістападзе. 
Аляксандр Лукашэнка сказаў і пра 
гатоўнасць наведаць Венесуэлу, калі 
гэтага запатрабуюць акалічнасці.

У той жа дзень Прэзідэнт Вене-
суэлы прыняў удзел ва ўрачыстай 
цырымоніі адкрыцця помніка нацы-
янальнаму герою Венесуэлы Сімону 
Балівару. На новай славутасці Мінска 
— таблічка “Дар Баліварыянскага ўра-
да Венесуэлы ў гонар 20-годдзя ўста-
наўлення дыпламатычных адносінаў 
паміж Беларуссю і Венесуэлай. Рэпліка 
бюста працы венесуэльскага скульпта-
ра Ларэнца Гансалеса”. Ён усталяваны 
ў скверы Сімона Балівара.  

Дзмітрый крат

БЕЛАРУСЬ — ВЕНЕСУЭЛА:
гандлёваэканамічнае супрацоўніцтва

Рэспубліка Беларусь Баліварыянская рэспубліка 
Венесуэла

Па выніках 2016 года беларуска-венесуэльскі тавараабарот знізіўся ніжэй 
за ўзровень 10-гадовай даўніны. Аднак краіны працягваюць весці сумес-
ныя праекты ў сферах будаўніцтва жылля, нафтаздабычы, газіфікацыі, 
энергетыкі, сельскай гаспадаркі, прамысловасці і навукі.

год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

дынаміка 
тавараабароту 
($ млн)

5Беларусь.BelaruS
кастрычнік   2017



дыпламатычны корпус

адказная,  
але высакародная 
місія
Аляксандр Лукашэнка  заклікаў 
замежных дыпламатаў унесці свой уклад  
у рэалізацыю ініцыятывы “Хельсінкі-2”

 П
рэзідэнт Беларусі сказаў 
пра гэта, прымаючы да-
верчыя граматы 11 новых 
паслоў, якія пачалі сваю 
місію ў Мінску. 

Міралюбівая палітыка 
нашай краіны, яе стабільнасць і бяспе-
ка, адсутнасць міжэтнічных і міжкан-
фесійных канфліктаў забяспечваюць 
канкурэнтную перавагу на сусветнай 
эканамічнай і палітычнай арэне. А 

прынцыпы адкрытасці, сумленнасці, 
раўнапраўя і справядлівасці цэняцца 
партнёрамі па канструктыўным дыя-
логу. Іх кола апошнім часам прыкмет-
на пашыраецца. На што звярнуў увагу 
Аляксандр Лукашэнка: 

— Менавіта паслядоўная і прагма-
тычная палітыка дапамагла нам нарма-
лізаваць і ўмацаваць адносіны з заход-
німі краінамі. Мы змаглі пераадолець 
рознагалоссі і цяпер будуем новую 

платформу супрацоўніцтва на аснове 
ўзаемапавагі і балансу інтарэсаў.

Адлюстраваннем гэтых пазітыў-
 ных працэсаў служыць і тое, што сё-
лета Мінск прымаў два важныя між-
народныя форумы. У нас сустракаліся 
міністры замежных спраў Цэнтраль-
на-Еўрапейскай ініцыятывы, прайшла 
сесія Парламенцкай асамблеі Аргані-
зацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў 
Еўропе. Аляксандр Лукашэнка нагадаў 
пра адну з галоўных ініцыятыў, якая 
рэалізуецца сёння Мінскам на міжна-
родных пляцоўках:

— На гэтай сесіі, а затым і з тры-
буны Генасамблеі ААН наша краіна 
выступіла з ініцыятывай аб запуску 
пад эгідай АБСЕ шырокай дыскусіі аб 
новым Хельсінкскім працэсе, прызна-
чаным развязаць вузлы супярэчнасцяў 
паміж дзяржавамі на прасторы Еўра-
атлантыкі і Еўразіі. Мы зацікаўленыя 
ў тым, каб праект “Хельсінкі-2” адбыў-
 ся. Перакананы, што і вы, паважаныя 
паслы, зможаце ўнесці свой уклад у 
стварэнне групы дзяржаў-аднадумцаў 
па пашырэнні і рэалізацыі гэтай акту-
альнай ініцыятывы... Сёння неабходна 
будаваць і ўмацоўваць масты — палі-
тычныя, эканамічныя, гуманітарныя 
— паміж краінамі і рознымі інтэгра-
цыйнымі аб’яднаннямі як на Захадзе, 
так і на Усходзе. Шукаць як мага больш 
пунктаў судакранання, якія будуць 
аб’ядноўваць краіны і народы.

Па добрай традыцыі Прэзідэнт даў 
кароткую характарыстыку адносінам з 
кожнай з краін, прадстаўленых дыпла-
матамі, якія прыбылі. З аднымі ў нас 
ужо даволі высокі ўзровень адносінаў, 
як, напрыклад, з Малдовай, Узбекіста-
нам, Афганістанам, Лаосам. З іншымі, 
як Джыбуці, Малі, Перу, Уругвай, 
Чылі, мы яшчэ ў пачатку шляху раз-
віцця актыўнага ўзаемадзеяння. Важкі 
патэнцыял супрацоўніцтва з Іспаніяй і 
Швецыяй. Але незалежна ад узроўню 
дыялога нязменныя мінскія прынцы-
пы яго вядзення: раўнапраўе, узаемная 
павага і ўзаемная выгада. Прэзідэнт 
выказаў надзею, што дзейнасць паслоў 
у Беларусі будзе плённай і паслужыць 
устанаўленню больш даверных адносі-
наў паміж краінамі, умацаванню друж-
бы і ўзаемадзеяння паміж народамі:

— Мы шчыра зацікаўленыя ў тым, 
каб наша супрацоўніцтва было прадук-
тыўным, узаемавыгадным, а яго вынікі 
не прымусілі сябе доўга чакаць.

Канстанцін Дзянісаў
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панарама
Карысць 
узаемадзеяння

Следчы камітэт Беларусі ўдзячны 
калегам з ЗША за дапамогу пры 
расследаванні транснацыянальных 
злачынстваў

Пра гэта заявіў старшыня камітэта 
Іван Наскевіч на сустрэчы з часовым 

павераным у справах Злучаных Штатаў 
Амерыкі ў Беларусі Робертам Райлі. 

Іван Наскевіч падкрэсліў важнасць 
узаемадзеяння праваахоўных органаў 
дзвюх краін падчас дасудовай крымі-
нальнай вытворчасці. Ён выказаў удзя-
 чнасць амерыканскаму боку за аказ-
ваемую дапамогу пры расследаванні 
крымінальных спраў, у асаблівасці якія 
маюць транснацыянальны характар. 

Роберт Райлі пацвердзіў зацікаўле-
насць ЗША ў далейшым развіцці ўсе-
баковага супрацоўніцтва беларускіх і 
амерыканскіх праваахоўнікаў, акцэн-
туючы асаблівую ўвагу на процідзе-
янні кіберзлачынствам, парушэнням 
правоў інтэлектуальнай уласнасці, 
гандлю людзьмі. 



Каб было яшчэ 
зручней

Тэрміны знаходжання замежнікаў 
без рэгістрацыі могуць  
павялічыцца ўдвая

Законапраект ужо гатовы — на 
ўзгадненні ў Савеце Міністраў 

Беларусі. Калі парламентарыі адоб-
раць яго, новаўвядзенні ўступяць у 
сілу праз паўтара года. 



— Бязвізавы рэжым дзейнічае з 
пачатку 2017-га. Было шмат асцярог 
і спрэчак, але, як бачым, дарэмна. 
Парушэнняў з-за яго больш не стала. 
Мы прапануем павялічыць тэрмін 
знаходжання ў Беларусі замежнікаў 
без рэгістрацыі ў два разы — да 
дзесяці дзён. Цяпер прапрацоўваем 
пытанне з Нацыянальным цэнтрам 
электронных паслуг аб увядзенні 
рэгістрацыі замежных грамадзян 
у электронным выглядзе, — сказаў 
першы намеснік начальніка Дэпар-
тамента па грамадзянстве і мігра-
цыі Міністэрства ўнутраных спраў 
Віталь Навумчык. 

Ёсць дадзеныя за паўгода: у Бе-
ларусь па бязвізе ўехала больш за 30 
тысяч гасцей з 64 дзяржаў. Літоўцы, 
шведы, фіны, эстонцы, грэкі, харва-
ты, мексіканцы і кіпрыёты, жыхары 
Андоры і Намібіі. У пагранічнікаў 
работы дадалося — загружанасць 
мінскага аэрапорта ў параўнанні з 
мінулым годам вырасла на трэць. 
Калі летась экспарт турыстычных 
паслуг Беларусі выцягваў усяго на 
155,2 мільёна долараў, то ў 2017-м 
— на 10-15 працэнтаў вышэй. 

Амбіцыйныя 
планы 

Беларусь гатовая пастаўляць  
у кітайскую правінцыю Шаньдун 
шырокі спектр харчавання, 
паведаміў Прэм’ер-міністр  
Андрэй Кабякоў  
на сустрэчы з губернатарам 
правінцыі Шаньдун Гун 
Чжэнам

“Мы заўважаем усё 
большы попыт у 

Кітаі на якасныя прадукты 
харчавання. Такая тэндэн-
цыя характэрная і для пра-
вінцыі Шаньдун. Беларускія 
прадукты маюць рэпутацыю 
натуральных і экалагічна чыстых. 
Мы гатовыя наладжваць пастаўкі 
шырокай лінейкі харчовых тавараў: 
малака, дзіцячага харчавання, яла-
вічыны, курынага мяса, напіткаў і 
кандытарскіх вырабаў, — адзначыў 
Андрэй Кабякоў. — У выпадку па-

 ставак прадуктаў харчавання лічым 
магчымым задзейнічаць і чыгунач-
ныя пастаўкі па маршруце Шаўковага 
шляху ў кантэйнерах, якія пакуль не 
ў поўнай меры загружаны на шляху з 
Еўрапейскага саюза ў Кітай”.

У цэлым Беларусь зацікаўлена ў 
пашырэнні супрацоўніцтва з пра-

вінцыяй Шаньдун па ўсім спектры 
пытанняў: пачынаючы ад забеспя-
чэння транзіту па маршруце ініцы-
ятывы “Адзін пояс — адзін шлях”, 
супрацоўніцтва ў сферы турызму і 
адукацыі і заканчваючы стварэннем 
сумесных высокатэхналагічных вы-

творчасцяў у індустрыяльным пар-
ку “Вялікі камень”. Прэм’ер-міністр 
вітае рашэнне кітайскай кампаніі 
Weichai стаць рэзідэнтам “Вялікага 
каменя”. Weichai разам з МАЗам па-
будуе ў парку завод па выпуску ру-
хавікоў. “Праект кампаніі сапраўды 
высокатэхналагічны, што адпавядае 

профілю індустрыяльна-
га парка. Ён ствараецца 
менавіта для развіцця вы-
творчасцяў ды інавацый, 
а не проста для гандлю”, 
—  па д к р э с л і ў  А н д р эй 
Кабякоў. Паколькі губер-
натар Шаньдуна асабіста 
працуе над прыцягненнем 
у кітайскую правінцыю 
сусветных лідараў у галіне 
інфармацыйных тэхнало-
гій, робататэхнікі ды інтэ-

лектуальнай вытворчасці, беларускі 
бок быў бы ўдзячны за прыцягненне 
гэтых кампаній да ўдзелу ў праектах 
у “Вялікім камені”. 

Па выніках перагавораў падпі-
саны дагавор аб сумеснай дзейнасці 
паміж ААТ “МАЗ” і Weichai.
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дзеля міру і згоды
У Мінску праходзіла пленарнае пасяджэнне Савета епіскапскіх 
канферэнцый Еўропы

У
дзельнікі асамблеі, а 
гэта кіраўнікі і прад-
стаўнікі епіскапскіх 
канферэнцый з 45 кра-
ін, абмеркавалі тэмы, 
прысвечаныя моладзі 
і Еўропе як агульна-
му дому. Папярэдні 

пленум праходзіў год назад у Манака. 
Там месцам новай сустрэчы епіскапаў і 
была названа Беларусь. “Па сукупнасці 
пазітыву” — так вобразна і дакладна 
ахарактарызаваў прынятае рашэнне 
ўпаўнаважаны па справах рэлігій і на-
цыянальнасцяў Леанід Гуляка:

– Бясспрэчна, Мінск стаў месцам 
правядзення маштабнага і ўплывовага 
форуму дзякуючы заслужанаму аўта-
рытэту нашай міралюбівай і дружа-
любнай краіны на міжнароднай арэне. 
Бо, як правіла, выбіраецца дзяржава, 
дзе ўжо напрацаваны станоўчы досвед 
у грамадскай, сацыяльнай і духоўнай 
сферы, дзе ёсць чаму павучыцца. 

Каталіцтва ў Беларусі — другая па 
маштабах і значэнні канфесія, з даў-
няй гісторыяй і векавымі духоўнымі і 
культурнымі традыцыямі. За апошнія 
20 гадоў Рымска-каталіцкаму Касцёлу 
ў Беларусі перададзена, а фактычна 
вернута, не менш за 300 культавых 
будынкаў. І працэс прадаўжаецца. 

Прыезд у Мінск высокіх прадстаў-
нікоў каталіцкага духавенства з’яў-
ляецца прызнаннем беларускай палі-

тыкі міру і згоды. Пра гэта Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў 
на сустрэчы з удзельнікамі пленарнага 
пасяджэння Савета епіскапскіх канфе-
рэнцый Еўропы. Ён адзначыў: “Сёння 
Беларусь не проста геаграфічны цэнтр 
Еўропы. Гэта наканавана Госпадам. 
Мы на працягу многіх стагоддзяў з’яў-
 ляемся той краінай, дзе гарманічна 
суседнічаюць розныя рэлігіі. Іх уза-
емадзеянне шмат у чым паўплывала 
на фарміраванне беларускай нацыі, яе 
культурнае і духоўнае развіццё”.

Аляксандр Лукашэнка сказаў, 
што правядзенне пасяджэння Савета 
епіскапскіх канферэнцый Еўропы ў 
Беларусі менавіта ў гэты перыяд шмат 
у чым сімвалічнае. Сёлета адзнача-
ецца 500-годдзе выдання беларускім 
асветнікам і гуманістам Францыскам 
Скарынам першай друкаванай кнігі на 
старабеларускай мове, якой стаў Псал-
тыр. Работы першадрукара зрабілі 
Слова Божае яшчэ больш даступным 
для ўсходнеславянскіх народаў. “Акра-
мя таго, мы сустракаемся ў год 25-год-
дзя ўстанаўлення дыпламатычных ад-
носінаў паміж Рэспублікай Беларусь і 
Святым Прастолам. Перакананы, наша 
супрацоўніцтва з Каталіцкай царквой 
будзе і далей плённа развівацца на ка-
рысць міру і стварэння”, — падкрэсліў 
кіраўнік дзяржавы.

Паводле яго слоў, у адрозненне ад 
многіх іншых пунктаў планеты разна-

стайнасць рэлігій у Беларусі не стала 
падставай для канфліктаў на нацыя-
нальнай і рэлігійнай глебе, а наадва-
рот, служыць умацаванню ўзаемнага 
разумення і павагі. “Мы не падзяляем 
людзей па нацыянальнасці і веравыз-
нанні. Кожны можа сам выбіраць свой 
шлях да храма. Гэта закон нашага гра-
мадства. Мы стараемся праз дружбу, 
узаемаразуменне і цярпенне распаз-
наваць веліч і прыгажосць. Гэта тое, 
да чаго сёння заклікае не толькі яго 
Святасць Папа Рымскі, якога я бязмер-
на паважаю, але і духоўныя лідары 
практычна ўсіх сусветных канфесій”, 
— рэзюмаваў беларускі лідар.

У свеце ёсць вострая патрэбнасць 
у адкрытым і даверным дыялогу. Пра 
гэта таксама гаварыў Прэзідэнт Бела-
русі на сустрэчы. Паводле яго слоў, тым 
больш важкім становіцца статус Мін-
ска як важнай перагаворнай пляцоўкі, 
на якой абмяркоўваюцца і прымаюцца 
рэзалюцыі па самых складаных рэгія-
нальных і сусветных праблемах:

“Цяперашні ваш савет — свед-
чанне таго, што царква, як заўсёды, 
паказвае прыклад, якім шляхам 
трэба ісці, каб хоць бы наблізіцца да 
вырашэння тых цяжкіх застарэлых і 
новых канфліктаў, якія існуюць сёння 
ў свеце. Тое, што вы прыехалі ў Мінск 
і вырашылі правесці тут савет, — вы 
зрабілі правільна. Мы гэта цэнім, і 
гэта лішні раз пацвярджае, што мы 
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тая краіна, якая адобрана вамі як 
міралюбівая, бяспечная дзяржава, і 
тая краіна, якая можа служыць пры-
кладам спакою і нармальнага жыцця 
чалавека, дзе спакойна ўжываюцца 
розныя рэлігіі і нацыянальнасці. Мы 
гэта цэнім”.

Важную ролю ва ўрэгуляванні 
канфліктаў у свеце могуць і павінны 
адыграць менавіта рэлігійныя кан-
фесіі, лічыць Аляксандр Лукашэнка. 
“Сёння мы бачым, што многія краіны 
перажываюць духоўны крызіс. Гэтая 
пагроза страшнейшая за любыя экана-
мічныя выклікі. Ды і ўсе эканамічныя 
выклікі менавіта ад гэтага. У іх аснове 
ляжыць бездухоўнасць. Крызіс — у 
галовах. Гэта першапрычына любых 
эканамічных крызісаў, — заявіў Прэ-
зідэнт. — Дабро, міласэрнасць, любоў, 
вера — вышэйшыя чалавечыя каш-
тоўнасці, якія заўсёды служылі апорай 
для людзей, разбураюцца на вачах”.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што 
карэннае насельніцтва еўрапейскіх 
краін старэе, падае нараджальнасць. 
Гэтыя негатыўныя дэмаграфічныя 
працэсы адбываюцца на фоне ма-
ральнай дэградацыі грамадства, 
разбурэння традыцыйных сямей-
ных інстытутаў і масавага наплыву 
мігрантаў. “У канчатковым выніку 
ўсё гэта можа прывесці да трагічных 
вынікаў, да выраджэння ўсёй еўра-
пейскай найстаражытнай, найкаш-

тоўнейшай цывілізацыі, — лічыць 
Аляксандр Лукашэнка. — Нельга да-
пусціць, каб людзі страцілі мараль-
ныя арыенціры, той унутраны ком-
пас, які закладзены ў кожным з нас 
Госпадам і які дае нам магчымасць 
адрозніваць дабро ад зла”. 

Роля Беларусі ў пабудове мірнай 
еўрапейскай будучыні вельмі вялікая. 
Пра гэта гаварыў старшыня Савета 
епіскапскіх канферэнцый Еўропы, ар-
хіепіскап Генуэзскі кардынал Анджэла 
Баньяска на сустрэчы з Прэзідэнтам 
Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам. 
Ён ад імя ўдзельнікаў пленарнага пася-
 джэння Савета епіскапскіх канферэн-
цый Еўропы падзякаваў беларускаму 
боку за магчымасць гэтай сустрэчы ў 
Мінску. “Гэтай падзеяй, нашым сходам 
мы прымаем вялікі ўдзел у тым, як бу-
дзе складацца будучыня нашых нацый. 
І мы павінны адказаць на пытанні, якія 
кожны малады чалавек нясе ў сваім 
сэрцы”, — сказаў Анджэла Баньяска, 
дадаўшы, што зацікаўленасць царквы 
высокая адносна далейшага развіцця 
Еўропы і яе мірнай будучыні.

Анджэла Баньяска звярнуў увагу 
на важнасць гісторыі Мінска, які ад-
значыў 950-годдзе, а таксама 500-год-
дзя выдання Францыскам Скарынам 
Псалтыра. 

Старшыня Савета епіскапскіх кан-
ферэнцый Еўропы выказаў падзяку 
Прэзідэнту Беларусі за актыўнае ўзае-

мадзеянне дзяржавы і царквы. Анджэ-
ла Баньяска перакананы, што такое 
цеснае ўзаемадзеянне як у Беларусі, 
так і ў іншых краінах Еўропы спрыяе 
міралюбіваму развіццю ў цэлым.

Беларусь усё часцей становіцца 
цэнтрам прыцягнення бакоў канты-
нента, сказаў старшыня Канферэн-
цыі каталіцкіх епіскапаў у Беларусі, 
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі ар-
хіепіскап Тадэвуш Кандрусевіч на 
сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аля-
ксандра Лукашэнкі з удзельнікамі 
пленарнага пасяджэння Савета епіс-
капскіх канферэнцый Еўропы. Так, 
у Палацы Незалежнасці праходзяць 
розныя сустрэчы, але яшчэ ніколі ў 
ім не было так шмат прадстаўнікоў 
каталіцкай царквы. “Гэта яшчэ адно 
сведчанне таго, што кожную гадзіну 
Беларусь, якая геаграфічна знаходзіц-
ца ў цэнтры Еўропы, усё часцей ста-
новіцца цэнтрам прыцягнення бакоў 
кантынента — не толькі для паліты-
каў, эканамістаў, дзеячаў культуры і 
навукі або спартсменаў, але таксама і 
для рэлігійных лідараў”, — сказаў мі-
трапаліт. Паводле яго слоў, сустрэча 
Прэзідэнта з прадстаўнікамі Савета 
епіскапскіх канферэнцый Еўропы 
з’яўляецца праявай павагі дзяржавы 
каталіцкай царкве, а таксама знакам 
развіцця адносінаў паміж імі з мэтай 
служэння чалавеку.

Уладзімір Хромаў

Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр 
Лукашэнка 
прапанаваў 
арганізаваць у 
Мінску сустрэчу 
Патрыярха Кірылы  
і Папы Рымскага. 
Пра гэта ён заявіў  
на сустрэчы  
з удзельнікамі 
пленарнага 
пасяджэння Савета 
епіскапскіх 
канферэнцый ЕўропыБ
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калі мінус дае плюс
У ліпені мінулага года беларусы перасталі быць мільянерамі.  
З купюр нацыянальнай валюты зніклі чатыры нулі.  
Наш карэспандэнт ацаніла, што змянілася пасля гэтай падзеі. 

Збірайце 
вашы грошыкі 

— Шукайце дробязь, рэшту 
даваць няма чым, — катэгарычна га-

ворыць прадаўшчыца мінскага ўнівер-
мага, адмаўляючыся прымаць у мяне 
папяровую купюру. Затым тлумачыць: 
— У магазін ідуць усе з папяровымі 
грашыма. Кажуць, нязручна з жалязя-
камі важдацца. Але ж народ абзавёўся 
скарбонкамі, збірае манеты. 

Не дзіўна, толькі ў ліпені мінулага 
года кашалькі беларусаў упершыню 

пасля распаду СССР пачалі звінець 
і прыкметна цяжэць у прамым 

сэнсе слова. Манет у краіне 
не было аж з 1992 года! 

І, як аказалася, 
х р у с т 

НАДЗея ПАНКРАТАВА
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папяровых купюр нам больш пры-
емны, чым цяжар металу. Звычка, 
выпрацаваная дзесяцігоддзямі. Вось 
манеты і застаюцца дома. Затое палі-
цы сувенірных магазінаў ломяцца ад 
прапаноў: скарбонкі-свінкі, жабяня-
ты, коцікі…

 — Да дэнамінацыі скарбонкі нао-
гул не прадавалі. А цяпер гэта адзін з 
самых папулярных тавараў! Прычым 
бяруць не толькі ў якасці падарунку 
дзіцяці. Дарослыя таксама з насталь-
гіяй успамінаюць сваё савецкае дзя-
 цінства, — гаворыць прадавец суве-
нірнага павільёна Вольга Спахіч. 

новае вымярэнне 
Многія беларусы баяліся, што па-

сля дэнамінацыі цэны ў краіне рэзка 
падскочаць, а пераход у новае гра-
шовае вымярэнне толькі завуаліруе 
гэты момант. Таму нават праз паўгода 
працягвалі плацяжы пераводзіць у 
галаве на мільёны. Аказалася, дарэ-
мна. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 
у 2016 годзе інфляцыя нават не дасяг-
нула плануемай адзнакі — пры праг-
нозе ў дванаццаць працэнтаў цэны 
падняліся на 11,8 працэнта. Прасцей 
за ўсё заўважыць рэальны рост, па-
раўнаўшы кошт праезду ў грамадскім 

транспарце. За год ён вырас на пяць 
— дзесяць працэнтаў у залежнасці ад 
таго, аўтобус гэта, метро ці маршрут-
ка. Дзе ж тут скачок? 

Затое відавочных станоўчых мо-
мантаў абнуленне прынесла нямала. 
Першы — чыста жыццёвы. Лічыць 
грошы стала прасцей. Мільёны ў 
кішэні — гэта, вядома, гучыць горда. 
Але разлічвацца імі было нязручна. 
Пры гэтым, калі сярэднестатыстыч-
ны сямейны бюджэт змяшчаўся ў 
шасці-сямізначныя лічбы, то, уявіце, 
што ўяўляў з сябе дзяржаўны. Ды і ў 
замежнікаў беларускія грошы выклі-
калі здзіўленне і смяшкі. 

Дарэчы, пра замежжа. Пасля дэна-
мінацыі курс беларускага рубля стабі-
лізаваўся. Хоць некаторыя эксперты і 
прагназавалі адваротнае. Цана на зя-
лёныя за год практычна не змянілася 
(каля 1,9-2 рублёў за долар). Чэргі ля 
абменнікаў зніклі, за курсам амаль 
ніхто, як раней, пільна не сочыць. 

Дэнамінацыя прынесла з сабою 
яшчэ адзін плюс, які на першы по-
гляд простаму чалавеку незаўважны. 
Агульная колькасць банкнот у абара-
чэнні зменшылася прыкладна ў пяць 
разоў. У Нацбанку растлумачылі, што 
гэта дало эканоміцы Беларусі: 

— Прапарцыянальна, гэта зна-
 чыць у тыя ж пяць разоў, знізіліся 
выдаткі банкаў і прадпрыемстваў на 
абслугоўванне наяўнасці: інкасацыя, 
перавозка, скарачэнне колькасці за-
грузкі банкаматаў ды іншае. Значна 
скараціліся і дзяржаўныя расходы 
на абслугоўванне наяўнага грашова-
га абарачэння — што і было адной з 
асноўных мэт дэнамінацыі. 

адваротны бок манеты
“А д с я ч эн н е ”  ч ат ы р ох  н у л ё ў 

моцна змяніла стаўленне беларусаў 
да грошай. Як паказала практыка, 
учарашнія мільянеры цяпер лёгка 
расстаюцца з манетамі ў дзесяць, 
дваццаць і пяцьдзясят капеек. Часта 
прабачаюць адзін аднаму такія сумы 
ў магазінах і на рынках. Але год на-
зад замест капеек былі тысячы. Тады 
нікому і ў галаву не прыходзіла назы-
ваць іх дробяззю. 

Фінансісты называюць такую 
з’яву “эфектам нізкіх лікаў”. Яна зда-
раецца, калі чалавек не надае знач-
насці дробным сумам і не разумее 
іх рэальнай пакупніцкай вартасці. 
Кепска гэта ці добра, пакуль не зра-
зумела.

Ганна курак

1 З 1 студзеня 2017 года жыхары Беларусі поўнас-
цю перайшлі на выкарыстанне новых грошай. 

Здалі каля 97 працэнтаў купюр узору 2000 года. 
іх знішчаюць адмысловым спосабам: драбняць, 
прасуюць і адпраўляюць у сакрэтнае сховішча. Спа-
ліць купюры старога ўзору нельга. Яны зроблены 
з паперы, якая пры гарэнні выдзяляе атрутныя і 
таксічныя рэчывы. 

2 За год у Беларусі выявілі ўсяго 24 падробленыя 
купюры нацыянальнай валюты (гэта значыць 

адна фальшыўка на восем мільёнаў “арыгіналаў”). 
Гэта параўнальна няшмат. У міжнароднай практы-
цы біць трывогу пачынаюць, калі на мільён купюр 
прыпадае больш за трыста “намаляваных”. Новыя 
грошы даказваюць сваю надзейнасць. Затое куды 
часцей у краіне падрабляюць долары, еўра і расій-
скія рублі. 

3 Часцяком спрабуюць выдаць замежныя гра-
шовыя знакі за беларускія. У ход ідуць ка-

захскія тэнге, украінскія грыўні і гэтак далей. Яны 
нярэдка аказваюцца ў кашальках разявак. У кан-
цы мінулага года ў Гомельскай вобласці жанчына 

ўмудрылася расплаціцца ў магазіне сувенірнай ра-
сійскай старублёўкай, выпушчанай да Алімпійскіх 
гульняў у Сочы. 

4 Новыя беларускія грошы на самай справе не 
такія ўжо і новыя. іх вырабілі ў 2008 годзе. 

Пакуль ляжалі ў сховішчы, паспелі трохі акісліцца і 
пацямнець. Што цалкам натуральна. Дадрукоўваць 
і дачаканьваць новыя грошы пакуль не збіраюцца. 
Але праз пару гадоў да гэтага пытання абавязкова 
вернуцца. 

5 А вось бракаваныя грошы, на якія час ад часу 
скардзяцца беларусы, часам выклікаюць 

здзіўленне. Людзям трапляюцца манеты з дэ-
фектамі формы і колеру, купюры, на якіх толькі 
частка малюнка. Пры гэтым банкаўскія сістэмы не 
распазнаюць іх як падробку, і з пункту гледжання 
сапраўднасці яны лічацца нармальнымі. такія ад-
метныя грошы выклікаюць асаблівую цікавасць 
у калекцыянераў. таму, калі вам трапіць бракава-
ны экзэмпляр, не спяшайцеся абменьваць яго на 
новы. такія грошыкі могуць прынесці круглень-
кую суму. 

5 фактаў пра BYN
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відавочныя рэЗервы

Дзяржпадтрымка сельскай гаспадаркі прынесла свой плён: сёння 
мы цалкам забяспечваем сябе харчаваннем. Пастаўкамі нашых 

прадуктаў ужо ахоплена амаль трэць усіх дзяржаў планеты. І гэтая 
геаграфія пашыраецца. Пра тое, дзе закладзены пункты росту і як 

шукаць новыя рынкі збыту, расказаў начальнік галоўнага ўпраўлення 
знешнеэканамічнай дзейнасці Міністэрства сельскай гаспадаркі  

і харчавання Аляксей Багданаў.

— У ідэі даціравання сельскай 
гаспадаркі ў свой час было нямала 
праціўнікаў. Маўляў, грошы ідуць у 
нікуды, толькі на дзяржпадтрымцы 
і трымаецца аграпрамысловы ком-
плекс. За апошнія шэсць гадоў бю-
джэтная падтрымка скарацілася з 
1,8 мільярда долараў да 823 мільёнаў  
долараў у год. Ці не адбілася гэта на 
экспарце? 

— Тыя сродкі, што дзяржава ўклад-
вае ў развіццё сельскагаспадарчага 
сектара нашай краіны, акупляюцца 
даволі эфектыўна. Мы не залежым ад 
паставак харчавання з іншых краін — і 
гэта вялікі плюс. Больш за тое, штогод 
за мяжу ідзе каля 60 працэнтаў выраб-
ляемай малочнай прадукцыі і амаль 
30 працэнтаў — мясной. За мінулы 
год прадпрыемствы Мінсельгасхарча 
экспартавалі тавараў на суму 2,272 
мільярда долараў. У першым паўгоддзі 
гэтага — на 1,227 мільярда долараў, 
што на 16,6 працэнта больш за леташ-
ні ўзровень. Мы займаем трэцяе месца 
ў свеце сярод краін — экспарцёраў 
сметанковага масла і сухой малочнай 
сыроваткі, чацвёртае месца — па сы-
рах і пятае — па сухім абястлушчаным 
малаку. Ёсць поспехі і ў мясной галіны: 
напрыклад, па продажы за мяжу аха-
лоджанай ялавічыны мы на 9-м радку. 

— Каля 90 працэнтаў нашага экс-
парту сельгаспрадукцыі ідзе ў Расію. 
Нядаўна ў прэсе прайшла інфарма-
цыя: нібы з-за залежнасці ад паста-

вак у краіну-суседку мы вымушаны 
прадаваць туды нашу высакаяка-
сную малочку танна. Пазней з’явіла-
ся абвяржэнне. Аднак падстава для 
разважанняў засталася. Няўжо мы 
сапраўды аддаём нашы прадукты за 
бясцэнак, асабліва калі на сусветным 
рынку цэны растуць?

— Ні ў якім разе. Танна мы нікому 
нічога не прадаём. Наадварот, рэн-
табельнасць малочнай вытворчасці 
вельмі высокая: у залежнасці ад віду 
прадукцыі ад 15 да 30 працэнтаў. Роз-
ніцы ў якасці пры пастаўцы на ўнутра-
ны і знешні рынак няма: адна і тая ж 
сыравіна перапрацоўваецца на адной 
лініі, па адной тэхналогіі. Прадаём 
мы ўсё па рыначнай цане — яна можа 
мяняцца ў залежнасці ад кан’юнктуры. 
Да прыкладу, цяпер цэны на малочныя 
прадукты на расійскім рынку нават не-
калькі вышэйшыя, чым на сусветным. 
І ад таго, што ў нас Расія — асноўны 
рынак, мы выігрываем. 

У той жа час пастаянна працуем 
над дыверсіфікацыяй. Тактыка такая: 
захаваць напрацаванае і развіваць 
новае. Мы кожны год нарошчваем вы-
творчасць і для новых аб’ёмаў шукаем 
новыя рынкі збыту. За кошт гэтага за 
першае паўгоддзе доля Расіі ў нашым 
экспарце знізілася на 3 працэнты і 
склала 91,5 працэнта. 

— Апошнім часам асаблівую ці-
кавасць уяўляе Кітай. Расія плануе 
прадаваць туды нават ялавічыну, 

якая ў іх у саміх у дэфіцыце, але з-за 
высокіх цэн насельніцтва яе неах-
вотна раскупляе. Якія ў нас пазіцыі 
на кітайскім рынку? 

— Сёння мы маем 36 малочных 
заводаў, сертыфікаваных для паставак 
у Кітай малака і малочных прадуктаў. 
Каля месяца назад мы падпісалі па-
гадненне аб доступе нашай ялавічыны 
на кітайскі рынак. У цяперашні час 
працуем над сертыфікацыяй птушка-
фабрык. За паўгода мы паставілі туды 
прадукцыю на суму амаль 5 мільёнаў 
долараў. Экспарт малочнай прадукцыі 
вырас у 97 разоў — больш за 3,5 міль-
ёна долараў.

Новыя рынкі збыту — гэта перш 
за ўсё краіны Афрыкі, Блізкага Усходу 
і Паўднёва-Усходняй Азіі. З мінулага 
года дзейнічае пагадненне аб зоне сва-
боднага гандлю паміж краінамі ЕАЭС і 
В’етнамам. Пастаўкі ў В’етнам выраслі 
за першае паўгоддзе ў 2,3 раза — да 956 
тысяч долараў. Нядрэнна развіваюцца 
адносіны з краінамі Блізкага Усходу. 
Да прыкладу, Пакістан купляе ў нас 
дзіцячае харчаванне — сухія сумесі. У 
год — прыкладна на 1 мільён долараў. 
Цікавыя перспектывы адкрываюцца 
па Сірыі. Сёлета паставілі малочнай 
прадукцыі на 1,5 мільёна долараў. 
Прарывам гэтага года можна назваць і 
Турцыю. Экспарт вырас у 50 разоў. Ас-
нова — зноў жа малочка: масла і сухія 
малочныя прадукты. Таксама нам ціка-
ва развіваць адносіны з афрыканскім 

экспарт на любы густ
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топ-10 краін па росце экспарту 
беларускай сельгаспрадукцыі, %

Па дадзеных за першае паўгоддзе 2017 года да аналагічнага перыяду мінулага года

кантынентам. За першае паўгоддзе ў 
краіны Афрыкі было пастаўлена ў 6 
разоў больш прадукцыі, чым за той жа 
перыяд мінулага года. Усё гэта — нашы 
пункты росту.

— Але калі ў краінах СНД нашы 
прадукты добра вядомыя, то на но-
вых рынках без якаснага маркетынгу 
нашы тавары могуць лёгка згубіцца 
сярод іншых брэндаў. Як нам прасоў-
ваць прадукцыю за мяжой?

— Гэтая стратэгія павінна быць 
прадумана ў кожнага прадпрыемства. 
Папярэдне трэба вывучыць смакавыя 
перавагі, маркіроўку, упакоўку. На-
прыклад, в’етнамскі рынак. У малоч-
цы тут вельмі любяць салодкія віды 
прадуктаў. Падсалоджанае малако, са-
лодкія ёгурты. Акрамя таго, большая 
частка насельніцтва неўспрымальная 
да лактозы: неабходна рабіць безлак-
тознае малако. У Кітаі аддаюць пера-
вагу невялікай упакоўцы, якую лёгка 
можна ўзяць з сабою, — гэта значыць 
патрэбная дробная фасоўка. Тое ж па 
мясе. У Кітаі культура яго спажывання 
іншая. Патрэбна тэхналогія разбіран-
ня мяса, адрозная ад нашай. Таму, пе-
рад тым як выходзіць на новыя рынкі, 
мы запрашаем да сябе тэхнолагаў, якія 
навучаюць нашых спецыялістаў такім 
нюансам. 

— У ліпені сусветныя цэны на хар-
чаванне ў параўнанні з ліпенем міну-
лага года выраслі на 10,2 працэнта і 
дасягнулі максімальных паказчыкаў 
са студзеня 2015 года. У Паўночнай 
Амерыцы з-за засухі ўрадзілася мала 
пшаніцы. У Еўрасаюзе б’юць у набат 
з-за росту цэн на сметанковае масла, 

якое прыбавіла адразу 14 працэнтаў. 
Якія нішы адкрываюцца для нас?

— Аператыўна нарасціць аб’ёмы 
паставак у гэтыя краіны наўрад ці 
магчыма. Еўрасаюз — даволі абаро-
неная эканоміка з пункту гледжання 
экспарту харчавання. Існуе тарыфнае 
рэгуляванне, якое практычна ў два 
разы павялічвае кошт паставак малоч-
най прадукцыі. Да прыкладу, цяпер мы 
гандлюем сырам па экспартнай цане 
каля 5 долараў, у ЕС за кошт мытных 
пошлін увазная цана павялічваецца 
прыкладна да 10 долараў. Але мы ўсё 
роўна прабіваемся на гэты рынак 
і шукаем тыя пазіцыі, якія могуць 
праходзіць па цане: сыркі, тваражкі, 
ёгурты, казеін, сокі, рыбная прадук-
цыя, салаты. Для паставак у ЕС у нас 
сертыфікавана 11 прадпрыемстваў, з іх 
5 — малочныя.

Што датычыцца збожжа, яго мы 
практычна не экспартуем. За мяжу 
адпраўляем ужо перапрацаваную пра-
дукцыю. Нам нявыгадна, каб нашы 
мукамольныя прадпрыемствы пра-
стойвалі, а мы прадавалі б сыравіну. Па 
прадпрыемствах Мінсельгасхарча за 
першае паўгоддзе экспарт мукі вырас 
у тры разы — да 28,3 мільёна долараў. 

Аднак у цэлым аб чым гаворыць гэ-
тая сітуацыя? Пшаніца — гэта таксама 
і корм. Калі яна вырасце ў цане, у кан-
чатковым выніку павялічыцца кошт і 
малака, і мяса. Мы гэтую сітуацыю не 
можам праспаць. 

— А калі паглядзець на перспек-
тыву: якія тэндэнцыі сёння назі-
раюцца на рынку харчавання? Ці 
зможам мы пад іх падстроіцца?

— Гаворка ідзе пра паніжэнне 
выкарыстання хімікатаў у вытворча-
сці, пераход да больш традыцыйнага 
ўтрымання жывёл: птушкафабрыкі 
будуюць са свабодным выгулам птуш-
кі, тэрмін гадоўлі даўжэйшы, затое не 
выкарыстоўваюцца кармавыя хітрасці 
для стымулявання росту. Мы тут не 
адстаём. Да канца года будзе прыня-
ты закон аб арганічнай вытворчасці, 
у адпаведнасці з якім такія прадук-
ты ўжо можна сертыфікаваць. Наш 
закон будзе практычна ўніфікаваны з 
заканадаўствам ЕС. У цэлым жа ў нас 
настолькі строгія стандарты, што ўжо 
цяпер усю прадукцыю можна назваць 
экалагічна чыстай. 

Глабальная перспектыва да 2020 
года — рост вытворчасці мяса і ма-
лочных прадуктаў, удасканаленне 
тэхналогій. Канкурэнцыя на рынках 
будзе расці. У нас ёсць план дзеянняў. 
У праграме “Аграбізнес-2020” плана-
мерна распісаны рост вытворчасці той 
ці іншай прадукцыі. Напрыклад, па 
малочных прадуктах мы плануем вы-
пускаць 9,2 мільёна тон да 2020 года. У 
2017 годзе пастаўлена задача забяспе-
 чыць рост экспарту на 11,5 працэнта. 
З улікам цяперашніх тэндэнцый план 
можа быць нават перавыкананы.

Валерыя Гаўрушавa

нідэрланды
германія

саудаўская аравія
ганконг

францыя
турцыя
кыргызстан

ааэ
японія
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альтэрнатыўная энергетыка

нетры ў чаканні інвестара 
цяпло з-пад зямлі

У цяплічным камбінаце “Бярэсце” 
вырошчваюць агуркі, памідоры, пер-
цы, баклажаны, нават ружы. Плошча 
цяпліц — 22 гектары. На іх абагра-
ванне кожны год патрэбна вялікая 
колькасць прыроднага газу. Лік ідзе на 
мільёны кубоў! 

— У 2008 годзе на тэрыторыі 
цяплічнага камбіната “Бярэсце” пра-
бурылі пошукавую Вычулкоўскую 
свідравіну № 201. Нафты і газу тут не 
аказалася, затое на кіламетровай глы-
біні знайшлі крыніцу цёплай прэснай 
вады. Прабураную свідравіну пера-
далі камбінату. Ваду, тэмпература 
якой дасягае 25 °С, планавалі выка-
рыстоўваць для абагравання цяпліц. 

У 2010-м запусцілі геатэрмальную 
станцыю магутнасцю 1 МВт, — ра-
сказвае аб гісторыі пытання інжынер 
“Бярэсця” Таццяна Ніколава.

Схема, калі не ўдавацца ў падрабя-
знасці, выглядае так: вада са свідра-
віны падаецца на цеплаабменнік і з 
дапамогай прапілен-гліколю і фрэону 
перадае сваё цяпло вадзе з цяплічнай 
абагравальнай сістэмы. Яе тэмперату-
ра паднімаецца да 60 °С. Гэтага больш 
чым дастаткова для таго, каб стварыць 
камфортныя ўмовы для росту агарод-
ніны і кветак. Але далей узнікае пы-
танне: што рабіць з узнятай на паверх-
ню вадой, якая ўжо аддала сваё цяпло? 
Тым больш што яна прыдатная для пі-
тва нават без дадатковай ачысткі. Віда-
вочны варыянт — пастаўляць у вода-

праводную сетку Брэста. Магутнасць 
свідравіны — тысяча кубаметраў вады 
ў суткі, ёю можна забяспечыць сёмую 
частку патрэбаў горада. 

Першапачаткова “Брэстводаканал” 
праяўляў цікавасць да “зялёнага” пра-
екта. Нават рэкамендаваў пабудаваць 
станцыю абезжалезвання. Станцыю 
пабудавалі, зрабілі ўрэзку ў гарадскі 
вадаправод. Але ў выніку вада са сві-
дравіны гораду аказалася непатрэб-
ная. Прычына простая: арганізацыі 
вадаправодна-каналізацыйнай гас-
падаркі маюць права закупляць ваду 
ў іншых арганізацый толькі ў тым 
выпадку, калі свая ў дэфіцыце. Але ў 
брэсцкага “Водаканала” пяць водаза-
бораў і 77 свідравін. З іх выкарыстоў-
ваецца прыкладна палова. Карацей, 

Нетрадыцыйныя крыніцы 
энергіі для нас усё яшчэ ў навіну. 
Кожны новы вятрак — падзея, 
невялікая “плантацыя” сонечных 
батарэй — маленькая сенсацыя. 
Хоць са сцвярджэннем аб тым, 
што “зялёную энергетыку” ў 
краіне неабходна развіваць, 
спрачацца наўрад ці трэба. 
У такія праекты ўкладваюць 
немалыя грошы. Але ці заўсёды 
гэтыя інвестыцыі даюць 
належную аддачу? Адказ такі: 
не. Дзевяць гадоў назад на 
ўскраіне Брэста знайшлі крыніцу 
цёплай вады. Вырашылі, што 
дабру знікаць нельга — ваду 
з геатэрмальнай свідравіны 
можна выкарыстоўваць для 
абагравання цяпліц камбіната 
“Бярэсце”. Разлічвалі, што 
амбіцыйны праект акупіцца 
максімум за сем гадоў. Аднак 
патэнцыял свідравіны раскрыць 
дагэтуль так і не ўдалося. Чаму? 
У сітуацыі разбіраўся наш 
карэспандэнт.
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альтэрнатыўная энергетыка

недахопу з вадой яўна не назіраецца. 
Што ж рабіць?

— Мы можам паліваць гэтай вадой 
расліны ў цяпліцах. Узімку яе не трэба 
награваць. Зноў жа — эканомія. Але 
ў ацяпляльны перыяд расліны патра-
буюць мінімальнага паліву, выкары-
стоўваць усю ваду, узнятую са свідра-
віны для абагравання цяпліц, мы не ў 
стане. А ўлетку 1000 кубоў нам недас-
таткова — патрэбна прыкладна ў пяць 
разоў больш. Даводзіцца карыстацца 
водазаборам на Мухаўцы, — тлума-
 чыць Таццяна Ніколава.

Некалькі гадоў назад па тэхнічных 
умовах “Водаканала” была ажыццёў-
лена ўрэзка, устаноўлены правераны 
лічыльнік, засаўка — словам, для пада-
чы вады ў горад было ўсё гатова. Толь-
кі яна са свідравіны аказалася Брэсту 
непатрэбная.

эканомія на паверхні
Увогуле, сітуацыя вымалёўваецца 

цікавая: дзякуючы цёплай вадзе з 
тэрмальнай крыніцы “Бярэсце” ма-
гло б эканоміць каля мільёна кубоў 
прыроднага газу штогод. Але ваду, 
што выкарыстоўваецца для абагра-
вання цяпліц, пасля адбору цяпла 
трэба кудысьці дзяваць. Гораду яна 
непатрэбная. Прадпрыемству ў такіх 
колькасцях — тым больш. Выліваць 
у раку тысячу кубоў найчысцейшай 
пітной вады — злачынства. Бо вода-
карыстанне ў нас дакладна рэгламен-
тавана. 

Таццяна Ніколава дастае невялі-
кую папку. У ёй — праект будаўніцтва 
цэха бутылявання пітной вады. Яго 
распрацавалі ў 2012 годзе. Аднак ін-
вестара так і не знайшлося. А шкада, 
здаецца, што стварэнне цэха — гэта 
ледзь не адзіны выхад з сітуацыі, якая 
склалася:

— Мы часам жартуем: побач з 
“Бярэсцем” размешчаны рэгіянальны 
аэрапорт, таму ваду самалётам адтуль 
можна было  б наўпрост адпраўляць 
у Аб’яднаныя Арабскія Эміраты або 
Катар, напрыклад. Там жа яна каш-

Цяпер у краіне 
налічваецца каля 

120 
геатэрмальных 
установак, у тым 
ліку ў катэджах  
і будынках,  
што знаходзяцца  
ў прыватным 
ўладанні.  
У асноўным яны 
ўстаноўлены на 
аб’ектах, аддаленых 
ад цэнтральных 
цеплатрас ды іншых 
камунікацый

Цяпло нетраў выкарыстоўваюць у 78 краінах свету. 24 краіны 
навучыліся выпрацоўваць электраэнергію за кошт выкарыстання 
падземнай пары. У Эстоніі цяпер налічваецца каля 5 тысяч геатэр-
мальных установак. У Швейцарыі колькасць станцый пераваліла за 
40 тысяч. У Швецыі іх больш за 300 тысяч.

дарэчы

туе дорага. Тым больш вада з нашай 
свідравіны сапраўды ўнікальная — на 
кіламетровай глыбіні яна абсалютна 
абаронена ад любых знешніх уздзе-
янняў, таму што грунтавыя воды так 
глыбока не пранікаюць. Словам, мы 
адкрытыя для супрацоўніцтва і раз-
лічваем на дапамогу інвестараў.

Даследаванні навукоўцаў з “Бел-
геалогіі” пацвярджаюць: у нашай 
краіны вялікі патэнцыял для развіц-
ця геатэрмальнай энергетыкі. Ва ўсіх 
рэгіёнах на невялікай глыбіні — каля 
100 метраў — ёсць вада з тэмперату-
рай 8-9 °C. У найбольш прагрэтых 
блоках зямной кары, на глыбіні 4-5 
кіламетраў, тэмпература і зусім да-
сягае 110-115 °C — гэта непадалёк ад 
Рэчыцы і Светлагорска. Такіх тэм-
ператур цалкам дастаткова, каб вы-

працоўваць цяпло для абагравання 
будынкаў, збудаванняў, а таксама для 
выкарыстання ў сельскагаспадарчай 
і прамысловай вытворчасці. Але 
знайсці геатэрмальныя крыніцы, як 
аказалася, гэта не самае складанае. Як 
потым рэалізаваць іх патэнцыял, вы-
рашыць канфлікт паміж традыцый-
най і альтэрнатыўнай энергетыкай 
— вось задача, над рашэннем якой 
яшчэ варта падумаць.

Павел Лосіч 

Ва ўсіх рэгіёнах на невялікай глыбіні — каля 
100 м — залягае вада з тэмпературай 89 

градусаў. У найбольш прагрэтых блоках 
зямной кары — на глыбіні 45 км — 

тэмпература дасягае 110115 градусаў.

У цяплічным камбінаце “Бярэсце” 
вырошчваюць агуркі, памідоры, перцы, 

баклажаны, нават ружы

15Беларусь.BelaruS
кастрычнік   2017



Год навукі

а
упэўнена стаяць на нагах 
Пералом шыйкі бядра... Здавалася б, што ў гэтым асаблівага. Многія часткі цела ламаюцца. Упаў. 
Зламаўся. Гіпс. На жаль, у гэтым выпадку такі прынцып не спрацоўвае. Чаму? У першую чаргу 
гэта звязана з неабходнасцю хірургічнага ўмяшання. А тут, пагадзіцеся, не ўсё так проста і хутка, 
як хацелася б. Другая праблема будзе больш складанай: часцей за ўсё бядро ламаюць пажылыя 
людзі з букетам адначасовых паталогій. Як ні сумна прагучыць, але яшчэ год назад статыстыка 
была такая: 30 працэнтаў з іх проста паміралі ў першы год пасля траўмы. Цяпер паказчык 
зменшыўся ў дзясяткі разоў. Каб высветліць, як нашым урачам удалося выйграць партыю  
ў смерці, адпраўляемся ў РНПЦ траўматалогіі і артапедыі.     

функцыянаваць, — праводзіць алоў-
кам па экране камп’ютара, паказваю-
чы здымак бядра, загадчык прыёмнага 
аддзялення РНПЦ траўматалогіі і 
артапедыі, урач вышэйшай катэгорыі 
Сяргей Казаеў. — А сасуды, якія сіл-
куюць шыйку бядра, у момант траўмы 
проста рвуцца. Калі кроў у косці не 

паступае, то яны ўжо могуць і 
не зрасціся. 

Аказваецца, пера-
ломы шыйкі 

бядра і зу-
 сім небяс-

п е ч н ы я 
д л я 

жыцця. Пажылыя людзі могуць не 
вынесці цэлага камплекта хвароб — 
цяжкую траўму плюс спадарожныя 
захворванні. У іх абвастраюцца пра-
блемы з сэрцам і ціскам, парушаецца 
кровазварот, праяўляецца дыхальная 
недастатковасць, да яе дадаецца пне-
ўманія, з’яўляюцца пролежні. А ля-
жаць для аднаўлення часам даводзіц-
ца па 4-6 месяцаў. Раней траўматолагі 
надзявалі дэратацыйны боцік на во-
бласць галёнкаступнёвага сустава, які 
не даваў магчымасці назе развярнуц-
ца вонкі, альбо выкарыстоўвалі шкі-
летнае выцяжэнне. 

З-за парушэння 
кр ов а з аб е-
с п я ч э н н я 
такія пе-
р а л о м ы 
зрасталі-

ся толькі ў 

З бядра вады не піць
Адразу накіроўваемся ў прыёмнае 

аддзяленне — месца, з якога пачына-
ецца любая бальніца. Менавіта тут 
сканцэнтраваны ўвесь паток пацы-
ентаў. У парадку жывой чаргі іх раз-
мяркоўваюць па іншых аддзяленнях. 
Чатыры з пяці вылечваюцца ўжо на 
этапе прыёмнага і накіроўваюцца на 
амбулаторнае лячэнне.

Сярод усіх хворых абавязкова 
трапяць 2-3 чалавекі ў дзень з пера-
ломам шыйкі бядра. Узімку такіх 
“шчасліўчыкаў” бывае разы ў 
тры больш. Маладых сярод іх 
— адзінкі. Ды і “ламаюцца” 
яны ў асноўным не ў бытавых 
умовах — пры падзеннях з 
вышыні, падчас заняткаў 
гарналыжным спортам, 
у дарожна-транспартных 
здарэннях. 

— Шыйку бядра часцей 
ламаюць пажылыя людзі, таму 
што ў іх каардынацыя рухаў 
парушаецца з-за астэапарозу. І 
пералом проста не зрастаецца. 
Справа ў тым, што з узростам адна 
з трох артэрый, якая забяспечвае 
сустаў крывёю, зарастае і перастае 

Траўматолагартапед Андрэй ярашэвіч і 
медсястра людміла Пракапеня плануюць 
паставіць пацыентку на ногі пасля пералому 
шыйкі бядра ўжо праз тыдзень
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адзінкавых выпадках.   Крыху пазней 
урачы асвоілі астэасінтэз — метады 
фіксацыі пералому, з дапамогай якіх 
пацыента стала магчымым перавяр-
нуць на бок, актывізаваць, пасадзіць. 
Натуральна, каб хутчэй паставіць 
хворага на ногі, сталі рабіць аперацыі 
па замене сустава. 

ногі пайшлі нанава
Як жа памянялася тактыка лячэння 

пераломаў шыйкі бядра ў апошні час? 
У цэлым траўматолагі выкарыстоў-
ваюць тыя ж тэхналогіі і матэрыялы. 
Аднак падыход стаў іншым.

— Раней мы доўга абследавалі 
пацыента, думалі, што з ім рабіць. 
Цяпер тактыка змянілася аж да таго, 
што чалавек з пераломам шыйкі бядра 
адразу ж шпіталізуецца ў аддзяленне 
рэанімацыі. Вядома, пры ўмове, калі 
яму паказана аперацыя ў бліжэйшыя 
суткі, — тлумачыць новы прынцып 
работы траўматолаг-артапед прыём-
нага аддзялення  РНПЦ траўматалогіі 
і артапедыі Андрэй Ярашэвіч. — У 
апошні час нам, нарэшце, удалося 
сістэматызаваць і звязаць работу 

экстранных служб і рэанімацыйных 
аддзяленняў. 

Прасцей кажучы, цяпер пацы-
енты не ляжаць тыднямі, чакаючы 
чаргі на аперацыю. У момант пасту-
плення яго дыягнастуюць на месцы: 
робяць неабходныя здымкі, аналізы, 
накладваюць часовую экіпіроўку — 
тыя ж аднаразовыя боцікі. І чалавек 
адпраўляецца ў рэанімацыю. Апера-
цыя праходзіць на працягу першых 
сутак. На наступны дзень пацыент 
можа ўстаць на ногі. 

Настолькі экстранны рэжым аб-
следавання хворых дае магчымасць 
пазбавіцца ад шэрага праблем, у тым 
ліку і падлячыць спадарожныя па-
талогіі. Пажылы чалавек перажывае 
адну траўму, а не некалькі пачарговых. 
Вядома, адразу не ідуць на аперацыю 
пацыенты з цяжкімі захворваннямі. 
Напрыклад, пасля інфарктаў і інсуль-
таў. Гэтак і смяротны прысуд чалавеку 
можна падпісаць.

Людзі ва ўзросце, прааперырава-
ныя ў першыя суткі пасля траўмы, 
аднаўляюцца намнога ху тчэй. А 
смяротнасць на працягу года пасля 

Загадчык прыёмнага аддзялення Сяргей Казаеў 

хірургічнага ўмяшання практычна 
выключаецца.

— Вось глядзіце, Галіна Пятроўна 
паступіла ў прыёмнае аддзяленне 
ў панядзелак у 14.40 з пераломам 
шыйкі бядра. На здымку відаць, што 
канечнасць укарочана і дэфармавана, 
— адкрыў электронную базу Сяргей 
Якаўлевіч. — Яна паступіла адразу 
ў рэанімацыю. Мы ўзялі ў яе шмат 
аналізаў. Здымак зрабілі ў пачатку ча-
цвёртай гадзіны. На наступны дзень у 
11.00 у яе ўжо стаяў эндапратэз. Цяпер 
пацыентка практычна сама ходзіць. 

абкаталі на ўра
На прыёме ў траўматолага мы 

заспелі 76-гадовага Мікалая Аляксан-
дравіча. З урачэбнымі справамі ён зна-
ёмы не па чутках, раней сам працаваў 
тэрапеўтам. Але вось не пашанцавала 
— апынуўся на месцы пацыента: 

— Мяне прааперыравалі два тыдні 
назад, цяпер ужо знаходжуся ў працэсе 
аднаўлення. А паступіў з пераломам 
шыйкі бядра. Проста ступіў неяк ня-
правільна — і ўсё. У жонкі маёй сітуа-
цыя больш складаная. У яе астэапароз, 
таму да аперацыі справа, напэўна, не 
дойдзе.

Чаму ж яшчэ год назад перало-
мы шыйкі бядра не атрымлівалася 
лячыць экстранна? Новы прынцып 
лячэння, як аказалася, запатрабаваў 
канцэнтрацыі немалых рэсурсаў. 
Рэанімацыя заўсёды перапоўнена па-
цыентамі з розных аддзяленняў пасля 
пратэзавання. Акрамя таго, пратэзаў і 
фіксатараў не хапала на ўсіх, не хапала 
новай тэхнікі.

Цяпер траўматолагі сутыкаюцца 
з недахопам імплантаў і падрыхтава-
ных кадраў. Бо ў экстраннай аперацыі 
задзейнічаны сілы не аднаго ўрача і 
нават не аднаго аддзялення. Вядома, 
траўматолагам было прасцей праца-
ваць па плане. Але эфектыўнасць пера-
мен аказалася проста ашаламляльнай: 
смяротнасць пажылых людзей пасля 
аперацый наблізілася да нуля.

Пакуль што так хутка і якасна пры-
маць пацыентаў з пераломамі шыйкі 
бядра навучыліся толькі ў РНПЦ траў-
маталогіі і артапедыі. Сюды ўсё яшчэ 
вязуць цяжкіх “кліентаў” з рэгіёнаў. 
Аднак спецыялісты ўпэўненыя: у хут-
кім часе досвед РНПЦ траўматалогіі 
будзе ўкаранёны па ўсёй рэспубліцы.

Вераніка Уласевіч
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дзевяць з паловай 
стагоддзяў
Суперзорка архітэктуры Заха Хадыд аднойчы падзялілася сваім назіраннем: многія старажытныя 
гарады свету звычайна ўмела хаваюць свой узрост. Прыкметы даўніны ў іх утоеныя за фасадамі 
сучаснай архітэктуры. Па шматузроўневых развязках ездзіць сучасны транспарт, а шматлікія 
дзелавыя і гандлёвыя цэнтры даюць зразумець: дзелавое жыццё бурліць. У цэлым, не ведаючы 
пра гэта дакладна, ні за што не здагадаешся, што мегаполісу на самай справе сотні і тысячы гадоў. 
З такім назіраннем лёгка можна пагадзіцца. Наш Мінск сапраўды такі. Сёлета ён адзначыў сваё 950-
годдзе, і назваць яго старым горадам язык не павернецца. Напярэдадні святаў старшыня Мінскага 
гарвыканкама Андрэй ШОРАЦ сустрэўся з журналістамі і расказаў пра тое, як будзе развівацца сталіца.

пра горадабудаўнічую 
палітыку

Летась падчас абмеркавання ген-
плана Мінска да 2030 года Прэзідэнт 

выразна даў зразумець: ушыр горад 
расці больш не павінен. Ён будзе пры-
баўляць за кошт забудовы пустуючых, 
малаэфектыўных і прамысловых  тэ-
рыторый унутры МКАД. Як пры та-

кіх умовах будзе весціся будаўніцтва 
жылля?

Андрэй Шорац пацвердзіў: такой 
бурнай забудовы, як некалькі гадоў назад, 
ужо не будзе. Зрэшты, план на сёлетні год 
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— 644 тысячы квадратных метраў (з якіх 
160 тысяч — для тых, хто мае патрэбу ў 
паляпшэнні жыллёвых умоў) ужо прак-
тычна выкананы. Пры гэтым удалося да-
біцца галоўнага: кошт квадратнага метра 
пачаў зніжацца. Асабліва відаць гэта пры 
будаўніцтве жылля для чаргавікоў. Рэн-
табельнасць такога жылога будаўніцтва 
складае ўсяго 5 працэнтаў — па 1.000-
1.100 рублёў за квадратны метр.

Горад працягвае рабіць стаўку на 
будаўніцтва арэнднага жылля: за апо-
шнія чатыры гады было пабудавана 20 
такіх дамоў на 2,5 тысячы кватэр. Да 
канца 2017 года з’явіцца яшчэ адзін, а ў 
2018-м адразу два арэндныя дамы для 
тых, хто мае ў гэтым патрэбу.

пра гарады-
спадарожнікі

Якія планы Мінгарвыканкама ў 
дачыненні развіцця гарадоў-спада-
рожнікаў?

Андрэй Шорац не стаў хаваць рэ-
альных праблем:

— На самай справе, калі б было 
больш сродкаў, мы даўно актывізавалі 
б гэтую работу.

Пакуль прынята такое рашэнне: 
Мінгарвыканкам будзе займацца 
развіццём Рудзенска і часткова Сма-
лявічаў. А вось Лагойск, Дзяржынск, 
Фаніпаль, Заслаўе — пытанні развіцця 
гэтых гарадоў па-ранейшаму выра-
шаць будзе Мінаблвыканкам.

Зрэшты, існуе варыянт нарасціць 
жылую забудову Мінска, не выбі-
раючыся пры гэтым далёка за межы 
МКАД. Гаворка ідзе пра будаўніцтва 
комплексу ў раёне Калодзішчаў, які 
будзе насіць назву “Нотынгем”. За-
кладка першых дамоў запланавана 
на чацвёрты квартал будучага года. 
Ужо скончана праектаванне інжы-
нерных сетак, вызначылі два перша-
чарговыя кварталы, каб адначасова 
закласці дамы, дзіцячы сад, школу і 
паліклініку.

А вось шанцы прывабіць у гарады-
спадарожнікі інвестараў Андрэй Шо-
рац ацэньвае даволі скептычна:

— Пакуль ёсць свабодныя пля-
цоўкі ўнутры Мінска і затраты на іх 
асваенне і на знос прамысловых тэры-
торый невысокія, інвестары туды не 

пойдуць. Яны разумеюць, што кошт 
квадратнага метра жылля там будзе не 
такім маржынальным, як у горадзе ці 
хоць бы ў Мінскім раёне.

пра інвестараў
Кампаніі, якія хацелі б укладваць 

грошы ў развіццё Мінска, прыходзяць, 
але ў асноўным гэта дэвелаперы, якія 
жадаюць забудоўваць жылыя кварта-
лы — “Маяк Мінска”, “Мінск-МІР” — 
ды іншыя вялікія будаўнічыя аб’екты.

Не менш актыўныя і тыя, хто хацеў 
бы ўзводзіць гандлёвую нерухомую 
маёмасць, але, паводле пераканання 
кіраўніка Мінгарвыканкама, яе плош-
чы вельмі блізкія да пункта перанасы-
чэння рынку:

— У нас на тысячу жыхароў ужо 
пабудавана столькі плошчаў, што ста-
новіцца проста нецікавым такое бу-
даўніцтва. Таму нават тыя гандлёвыя 
цэнтры, якія знаходзяцца ў стадыі пра-
ектавання, нярэдка прапаноўваюць 
перагледзець — перапрафіляваць або 
хоць бы часткова змяніць мэтавае 
прызначэнне.

Па шматузроўневых развязках ездзіць 
сучасны транспарт, а шматлікія  
дзелавыя і гандлёвыя цэнтры даюць 
зразумець: дзелавое жыццё бурліць.  
Не ведаючы дакладна, ні за што не 
здагадаешся, што мегаполісу на самай 
справе сотні і тысячы гадоў
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пра пешаходны цэнтр
Зрабіць цэнтр горада пешаходным 

— гэта вельмі цікавая ідэя, але да яе 
трэба падыходзіць асцярожна, лічыць 
Андрэй Шорац:

— Таму што менталітэт нашага 
чалавека такі: прыехаць з пункта А ў 
пункт В за мінімальна кароткі час і з 
максімальна магчымай выгадай. Але 
так, на жаль, не заўсёды атрымліваец-
ца, і тыя пробкі, якія часам здараюц-
ца ў горадзе, сведчаць аб тым, што 
транспартныя патокі нам трэба будзе 
мяняць.

Пакуль, на думку старшыні Мін-
гарвыканкама, тыя захады, якія робяць 
муніцыпальныя службы, дазваляюць 
камфорт для транспартнага руху ў 
горадзе не пагаршаць. Да прыкладу, 
актыўна будуецца першае транспарт-
нае кальцо, якое пасля завяршэння і 
ўкаранення інтэлектуальных схем кі-
равання транспартным патокам дасць 
магчымасць сур’ёзна разгрузіць цэнтр 
ад аўтамабіляў.

Тым не менш ад ідэй арганізаваць 
у горадзе некалькі “часткова пеша-
ходных вуліц са скразным рухам па 
адной паласе” ў Мінгарвыканкаме не 

а дм аўляюцца .  Та к імі 
хочуць зрабіць вуліцы 
Камсамольскую і Рэва-
люцыйную. Калі гэты 

праект удасца ўвасобіць у 

жыццё, “вуліцы стануць цэнтрам пры-
цягнення як для гараджан, так і для 
турыстаў”.

пра замчышча 
на нямізе 

Яшчэ ў 2012 годзе каля ўвахода на 
станцыю метро “Няміга” планавалі ад-
навіць драўлянае Мінскае замчышча, 
якое, мяркуючы па легендах, размяш-
чалася на гэтым месцы ў XI стагоддзі. 
Аднак такі аб’ект у выніку вырашылі 
не будаваць. Андрэй Шорац растлу-
мачыў чаму:

— Мы і не будзем гэтага рабіць. 
Гэтае пытанне мы ўжо абмяркоўвалі 
і з навуковым кіраўніком. Тое, што 
прапаноўвалася раней — пабудаваць 
драўляную канструкцыю на праспек-
це, — гэта, бадай, ужо ўчарашні дзень. 
Нават тыя, хто прапаноўваў гэты пра-
ект, цяпер глядзяць на яго некалькі 
інакш.

Прасцей кажучы, гісторыкі, мастакі 
і скульптары канчатковага рашэння па 
гэтым пытанні пакуль не прынялі. Ёсць 
ідэя паставіць пакуль на месцы зам-
чышча памятны знак, напрыклад, вя-
лізны меч, але мастацкая каштоўнасць 
такога аб’екта ставіцца пад сумненне.

У Мінгарвыканкам нядаўна пасту-
піла прапанова ўсталяваць на гэтым 
месцы помнік Глебу Усяславічу, вядо-
маму як Мінскі. Некаторыя гісторыкі 
гавораць, што менавіта гэты чалавек 
стаяў ля вытокаў станаўлення горада.

пра знакавыя аб’екты 
да 950-годдзя

Журналісты не маглі не пацікавіц-
ца ў старшыні Мінгарвыканкама такім 
пытаннем: да святкавання 950-годдзя 
ў Мінску адкрылася нямала новых 
аб’ектаў, але справа ў тым, што ўсе яны 
— тыпавыя. Ці не бачыць ён пэўнай 
праблемы, калі Мінск пачнуць забу-
доўваць аднолькавымі, як пад кальку 
намаляванымі, школамі, дзіцячымі 
садамі і жылымі дамамі?

— Тыпавое будаўніцтва незвычай-
ным быць не можа. Аб’екты, якія былі 
здадзены да святкавання Дня горада, 
вылучае адна выгадная рыса: міні-
мальныя расходы на іх узвядзенне. Да 
прыкладу, новенькі басейн “Дружба” ў 
мікрараёне Брылевічы адрозніваецца 
настолькі невысокім коштам будаўніц-
тва, што гарадскія ўлады задумаліся аб 
тым, што такія аб’екты трэба пабуда-
ваць у кожным раёне горада.

Такая ж сітуацыя і з дзіцячымі 
садамі і школамі. Тыпавыя праекты 
на 1.020 месцаў адрозніваюцца толькі 
колеравым вырашэннем фасада, а так, 
па вялікім рахунку, усе аднолькавыя.

— Будзем распаўсюджваць такую 
практыку, таму што мы ўмеем будаваць 
хутка, якасна і нядорага. Да прыкладу, 
дзіцячы сад у мікрараёне Усходні, які 
мы адкрылі некалькі дзён назад, пры 
нарматыве будаўніцтва 11 месяцаў 
быў пабудаваны за восем.

Аляксандр Бянькоўскі

сталіца
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Віртуальнае 
падарожжа  
ў мінулае

Крэўскі і Гальшанскі замкі XV-XVII 
стагоддзяў цяпер можна наведаць, 
не ад’язджаючы з Мінска

“У нашым музеі цяпер можна 
адправіцца ў віртуальную экс-

курсію па Крэўскім і Гальшанскім зам-
ках. З дапамогай 3D-акуляраў можна 
перанесціся ў мінулае і ўбачыць гэтыя 
замкі ў часы іх росквіту — прыкладна 
XV-XVII стагоддзі. Лічбавая рэкан-
струкцыя стваралася на аснове гіста-
рычных дадзеных, кансультацый з ар-
хеолагамі, навукоўцамі. Могуць быць 
недакладнасці ў інтэр’еры, але ўсё мак-
сімальна набліжана да гістарычных 
фактаў”, — расказвае дырэктар На-
цыянальнага гістарычнага музея Алег 

 Рыжкоў. Крэўскі замак у віртуальнай 
рэальнасці прадстаўлены ў першую 
чаргу як крэпасць, а ў Гальшанскім 
можна больш падрабязна вывучыць 
залы, абстаноўку, пагрузіцца ў атмас-
феру таго часу.

Побач з акулярамі для 3D-вандро-
вак у мінулае размешчаны спецыяль-
ныя экраны, на якіх можна ўбачыць 
абодва замкі такімі, як яны выглядаюць 
цяпер. “Наша мэта — папулярызацыя 
гэтых замкаў. Гэта наша гістарычна-
культурная спадчына. У гэтых руін 
таксама ёсць асаблівая энергетыка. 
На мой погляд, іх трэба захаваць, 
стварыць турыстычны праект. Цяпер 
ніводны наведвальнік не праходзіць 
міма гэтых акуляраў. Людзі пагуляюць 
па нашым музеі, паглядзяць вірту-
альную экскурсію і напэўна захочуць 
наведаць Крэўскі і Гальшанскі замкі”, 
— адзначыў дырэктар музея.

Рэалізацыя праекта пачалася 
яшчэ некалькі гадоў назад і запатра-
бавала карпатлівай працы над аднаў-
леннем архітэктурных дэталяў ды 
інтэр’ераў. Цяпер аўтар праекта ўжо 
думае над яго працягам, таму ў бу-
дучыні могуць з’явіцца віртуальныя 
туры і па іншых беларускіх замках. У 
найбліжэйшых планах — аднаўленне 
замка “Белы Ковель”, ужо збіраецца 
неабходная інфармацыя.

Праект рэалізоўваецца мінскім 
энтузіястам Ахрэмам Белабровікам 
пры тэхнічнай падтрымцы Samsung 
і ў партнёрстве з Нацыянальным 
гістарычным музеем.

Сустрэча  
з рарытэтам

Біблію, выдадзеную Францыскам 
Скарынам роўна пяцьсот гадоў 
назад у Празе, можна ўбачыць 
у Нацыянальным гістарычным 
музеі. Гэты каштоўны фаліянт 
доўгія гады захоўваецца ў 
Дзяржаўным гістарычным музеі 
Масквы, але некалькі месяцаў 
назад ён пераехаў у Мінск. 

“Нашы расійскія калегі не толькі 
далі дазвол на экспанаван-

не рарытэта, але і адсканавалі яго 
асобныя старонкі, каб наведвальнікі 



мелі магчымасць “пагартаць” Біблію 
з дапамогай сучасных лічбавых тэх-
налогій”, — расказаў дырэктар НГМ 
Алег Рыжкоў. 

Гэтая кніга толькі частка выставы 
“Беларусь: адраджэнне духоўнасці”, 

якая знаёміць 
з гісторыяй уз-
нікнення ды іс-

навання рэлігій на 
тэрыторыі Беларусі. 

Усяго ў экспа-
зіцыю ўвайшлі 

больш за чаты-
рыста помнікаў 

гісторыі і культу-
ры, многія з якіх экс-
пануюцца ўпершыню: 
пячатка Еўфрасінні 

Полацкай XII стагоддзя, 
сценапіс Праабражэнскай царквы 
Спаскага манастыра ў Полацку XIX 
стагоддзя, унікальная калекцыя 
срэбных кідушных бакалаў, алтарны 
каталіцкі жывапіс і гэтак далей. 

Шпагат?  
Я вам дам!

Папулярны беларускі спявак 
падтрымаў ваенных па-галівудску 

Ох, як уразіў усіх знакаміты шпа-
гат Жан-Клода Ван Дама, калі ён 

павольна расцягваецца паміж двума 
вялізнымі фурамі, якія рухаюцца. 
Мільёны праглядаў у інтэрнэце і сот-
ні пераймальнікаў. Нават Чак Норыс 
адзначыўся. Але і беларусы не лыкам 
шыты. Так, Аляксандр Саладуха, вы-
канаўца папулярных хітоў, вырашыў 
перасягнуць кіназорку. Прычым выка-
наў трук вельмі па-ваеннаму: у  форме і 
старых добрых кірзавых ботах ён устаў 
на ствалы двух танкаў Т-72 і Т-55. Па 
камандзе гарматы сталі паварочвацца 
ў процілеглыя бакі да таго часу, пакуль 
Саладуха, які нязменна ўсміхаўся пад-
час нумара, не расцягнуўся ў прамым 
шпагаце.



панарама
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праехацца на “чыжыку” — 
адно задавальненне
У Мінску прэзентавалі суперсучасныя трамваі, якія ў хуткім 
часе з’явяцца на вуліцах Санкт-Пецярбурга 
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цёзка для птушачкі
Калі галоўны пецярбургскі Чыжык — маленькая брон-

завая птушачка — знаходзіцца ў цэнтры, на рацэ Фан-
танцы, то яго субраты з Беларусі будуць “гнездавацца” на 
паўночным усходзе горада. У Чырвонагвардзейскім раёне 
жыве 337 тысяч чалавек, а станцый метро — усяго дзве... 
Паехаць у цэнтр горада часам бывае вельмі няпроста. Вось 
вырашыць гэтую праблему і павінна новая трамвайная лі-

нія. Бегаць па ёй будуць яркія, хуткія і сучасныя вагоны, 
якія зробяць для горада на Няве ў Беларусі. Імя па просьбе 
заказчыкаў мадэль атрымала прыемнае для слыху кожнага 
піцерца — Чыжык. 

Паводле ацэнак транспартнага аналітыка фонда “Га-
радскія праекты” Арсенія Афінагенава, новым машынам 
давядзецца перавозіць да 34 мільёнаў чалавек у год. 

— Пасажырам праект прыйдзецца даспадобы. Мы 
ўбачым, як трамвай павінен працаваць на самай справе, 
— падзяліўся эксперт. — Правільна, што рухомыя саставы 
вырашылі заказаць у Беларусі. Наколькі мне вядома, да пра-

Дзве кабіны кіравання даюць магчымасць 
выкарыстоўваць трамвай на маршрутах без 
разваротнага кальца. 

Максімальная хуткасць — 75 км/г. 
У рух састаў прыводзяць восем электрару-

хавікоў магутнасцю 80 кВт кожны. Гэта амаль 
760 конскіх сіл. 

Даўжыня трохсекцыйнага салона — 34 
метры. 

Разлічаны на 376 пасажыраў, прадугле-
джана 66 месцаў для сядзення. 

Вагон абсталяваны сістэмай падліку па-
сажыраў. кіроўца і дыспетчар у дэпо будуць 
бачыць, колькі пасажыраў у трамваі і колькі 
з іх аплацілі паездку. 

У вагоне для зручнасці ўбудаваныя элек-
трычныя разеткі з напружаннем 220 В, USB-
раздымы і сістэма Wi-Fi. 

У трамваяў паніжаная падлога, якая га-
рантуе лёгкасць пасадкі і выхаду, што важна 
для маламабільных пасажыраў.

Нават прыпынкі ў “Чыжыка” будуць аса-
блівыя. Шырокія, абароненыя ад ветру, з 
міні-кіёскам, электроннымі табло, кнопкай 
экстраннай сувязі і відэаназіраннем.


















дукцыі расійскіх заводаў бываюць сур’ёзныя нараканні, а 
вось вагоны з Беларусі цяпер лічацца аднымі з лепшых. 

Яшчэ год назад Транспартная канцэсійная кампанія Санкт-
Пецярбурга і завод “Штадлер Мінск” падпісалі кантракт на 23 
саставы. Пакуль канструктары спрабавалі ўлічыць усе пажа-
данні піцерцаў, у горадзе на Няве пракладалі новыя пуці. 

цішэй едзеш — у цэнтры будзеш 
Слоган новага праекта — #Катайсяўсміхайся! І праўда, 

ехаць на “Чыжыку” — адно задавальненне. Трамваі паля-
цяць па цалкам новых рэйках, укладзеных на спецыяль-
ных фібрабетонных плітах. Саставы па іх перасоўваюцца 
бясшумна, не пабразгваючы і не грукаючы. Трамвай звяжа 
галоўныя вуліцы раёна са станцыямі метро і дасць магчы-
масць хутка дабрацца ў цэнтр. 

Асобная гутарка — самі вагоны, якія расхвальваюць 
эксперты. Такіх сучасных трамваяў горад на Няве яшчэ не 
бачыў! Аб прадукцыі беларускага завода заказчыкі з Паў-
ночнай сталіцы гавораць заўсёды з усмешкай: “інавацый-
ныя”, “камфортныя”, “бяспечныя”. 

— Кожны вагон — адзіная прастора з трох секцый. 
Салон вельмі прасторны, — расказваюць у Транспартнай 
канцэсійнай кампаніі. — Але гэта яшчэ не ўсё. Інфраструк-
тура таксама будзе адпавядаць узроўню. “Чыжыкі” будуць 
высаджваць пасажыраў на разумных прыпынках. Іх абста-
лююць асвятленнем, навесам, кнопкай экстраннай сувязі 
і сістэмай відэаназірання... А электроннае табло раскажа, 
колькі чакаць бліжэйшага трамвая. 

Усе гэтыя раскошы на кошце праезду ніяк не адаб’юцца. 
Білеты будуць прадаваць па той жа цане, як і ў астатнім 
агульнагарадскім наземным транспарце Санкт-Пецярбурга.

Суперсучасны састаў на 85 працэнтаў распрацаваны 
беларускімі канструктарамі ў горадзе Фаніпалі. Гэта вы-
творчасць — рэзідэнт свабоднай эканамічнай зоны “Мінск” 
і ўваходзіць у склад швейцарскай кампаніі Stadler. 

— Першая партыя з шасці трамваяў, створаная на базе 
нашай мадэлі “Мяцеліца”, прыбудзе ў Пецярбург ужо да 1 
лістапада, — расказаў дырэктар кампаніі “Штадлер Мінск” 
Філіп Брунэр. — Яшчэ тры — да канца года, а астатнія ча-
тырнаццаць — у 2018-м. 

Таццяна БарысаваБегаць па новай трамвайнай 
лініі будуць яркія, хуткія  
і сучасныя вагоны,  
якія зробяць для горада  
на Няве ў Беларусі

Мікалай Пятроў, намеснік галоўнага інжынера 
Транспартнай канцэсійнай кампаніі: 

— Такі праект па трамвайнай лініі з нуля — пер-
шы для Расіі. Беларускія машыны будуць вылучацца 
на фоне іншых. Цяпер у нас курсіруюць саставы пе-
раважна чырвонага колеру, новыя мадэлі куды больш 
прывабныя. Колер для “Чыжыка” выбралі невыпадко-
ва, хацелася дадаць яркіх фарбаў і эмоцый у трамвай-
ны рух Санкт-Пецярбурга. Праект вельмі важны для 
горада. Паколькі ў большасці краін Еўропы сучасны 
электратранспарт лічаць галоўным вырашэннем пра-
блемы гарадскога трафіку. І чамусьці толькі ў расійскіх 
гарадах рэйкі здымаюць. Мы ж пачынаем будаўніцтва 
самай сучаснай лініі.

меркаванне спецыяліста
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Застацца ў росце
Па выніках мінулага года колькасць насельніцтва склала 
каля 9,5 мільёна чалавек — прыкладна на 350 тысяч чалавек 
больш, чым пяць гадоў назад

 П
а в од л е  д а д з е н ы х 
ААН, ужо да 2030 
года насельніцтва 
планеты павялічыц-
ца на 1 мільярд ча-
лавек. Праўда, рост 
будзе нераўнамер-
ным. Набірае сілу ад-

варотная тэндэнцыя: расце колькасць 
краін, дзе паказчыкі нараджальнасці 
ніжэйшыя за ўзровень, неабходны для 
папаўнення насельніцтва. ЗША, Бра-
зілія, Расія, Японія, В’етнам, Германія, 
Іран, Вялікабрытанія і нават Кітай — 
усяго больш за 80 дзяржаў. Мы таксама 
ў гэтым спісе, хоць у апошнія гады нам 
удалося пераадолець тэндэнцыю дэпа-
пуляцыі: нас станавілася больш. Як 
замацаваць вынік і паскорыць рост?

Летась у нас упершыню за 20 гадоў 
быў зафіксаваны натуральны пры-
рост — лік народжаных перавысіў лік 

памерлых. Па выніках мінулага года 
колькасць насельніцтва склала каля 
9,5 мільёна чалавек — прыкладна на 
350 тысяч чалавек больш, чым пяць 
гадоў назад. Загадчыца сектара сацы-
яльна-дэмаграфічнай палітыкі аддзе-
ла чалавечага развіцця і дэмаграфіі 
Інстытута эканомікі НАН Наталля 
Шчэрбіна тлумачыць:

— У апошні час наша краіна знахо-
дзілася ў стане дэмаграфічнага бонусу. 
На паляпшэнне тэндэнцый значна 
паўплывала спрыяльная структура 
насельніцтва: у актыўны дзетародны 
ўзрост сталі ўступаць больш шматлі-
кія пакаленні народжаных у пачатку 
1980-х гадоў. 

Тым часам рост колькасці насель-
ніцтва — задача стратэгічная. Гаворка 
ідзе пра чалавечы капітал. І ў нас ёсць 
магчымасці яго павялічыць. Акадэ-
мічны дырэктар Цэнтра эканамічных 

даследаванняў BEROC Кацярына Бар-
нукова прыводзіць простую арыфме-
тыку:

— Плошча Беларусі — каля 207 
тысяч квадратных кіламетраў. Плошча 
Вялікабрытаніі — 243 тысячы квадрат-
ных кіламетраў, усяго на 18 працэнтаў 
больш, а насельніцтва там 63 мільёны 
чалавек. Таму ў тэорыі ў нас лёгка мо-
гуць жыць нават 50 мільёнаў чалавек. 

Ужо сёння мы можам пракарміць 
да 20 мільёнаў чалавек. Але нават да 
гэтай планкі нам пакуль вельмі далё-
ка. На адну жанчыну рэпрадуктыўна-
га ўзросту ў нас прыпадае 1,7 дзіцяці 
(так званы сумарны каэфіцыент на-
раджальнасці). Гэта куды лепш, чым у 
пачатку 2000-х, калі лічба апускалася 
да 1,2. Але і цяперашняга паказчыку 
недастаткова. Прыняць міграцыю — і 
колькасць насельніцтва краіны будзе 
памяншацца. Няхітра, што, паводле 
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прагнозаў ААН, да 2100 года нас можа 
застацца толькі 7,6 мільёна. Каб дабіц-
ца простага ўзнаўлення (не гаворачы 
ўжо пра рост), каэфіцыент павінен 
быць не меншы за 2,15. 

Як падабрацца да запаветнай ліч-
бы? Наталля Шчэрбіна расказвае:

— У нас рост нараджальнасці су-
паў з перыядам эканамічнага росту, які 
суправаджаўся павышэннем узроўню 
жыцця сем’яў. Магчымасць працаваць 
і зарабляць дае ўпэўненасць у заўтраш-
нім дні і з’яўляецца лепшым стымулам 
для нараджэння дзяцей. 

У гэтым плане паказальны досвед 
Францыі. Тут адзін з найбольш высокіх 
каэфіцыентаў нараджальнасці ў Еўра-
саюзе. Яшчэ ў 1945 годзе ў краіне разгар-
нуліся меры дзяржпадтрымкі, якія дзей-
нічаюць дагэтуль і ўключаюць у сябе 
шматлікія сямейныя дапамогі, водпускі 
па доглядзе дзяцей, падатковыя льготы, 
бясплатныя яслі і дзіцячыя сады.

Зрэшты, нас наўрад ці здзівіш 
такім падыходам. Толькі на выплату 
дзіцячых дапамог (а іх у нас 11 відаў) 
штогод ідзе каля 2 працэнтаў ВУП. 
Асаблівая ўвага — шматдзетным 
сем’ям. Гэта своеасаблівы драйвер, і мы 
робім на яго стаўку. У 2015 годзе быў 
уведзены сямейны капітал: за трэцяга 
і наступных дзяцей сям’я атрымлівае 
на рахунак 10 тысяч долараў, якія 
можна патраціць пасля паўналецця 
дзіцяці на куплю жылля, адукацыю ды 
іншыя важныя рэчы. Дэпутат Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Таццяна Старынская гаворыць:

— Адна з ключавых мер — аплатны 
водпуск па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў. 
Гэта адрознівае нашу краіну ад іншых. 
Што датычыцца канкрэтна шматдзет-
ных сем’яў, падтрымка аказваецца па 
розных напрамках. Да прыкладу, калі на 
сям’ю прыпадае даход меншы за бюджэт 
пражытачнага мінімуму, выплачваецца 
дзяржаўная адрасная дапамога. Ёсць 
мноства відаў ільгот, у тым ліку ў сферы 
адукацыі, плюс меры жыллёвай падтрым-
кі. У сукупнасці яны даюць магутную 
фінансавую падтрымку для бацькоў.

Стымуляванне пунктаў росту — 
толькі частка агульнай стратэгіі. Другі 
бок пытання — нівеліраваць негатыў-
 ныя фактары. Салідныя дывідэнды 
прыносіць уклад у медыцыну. Мы 
дабіліся таго, што каэфіцыент дзіц-
ячай смяротнасці ў нас адзін з самых 
нізкіх у свеце. У цэлым жа смяротнас-
ць у краіне знізілася з 14,4 працэнта ў 

2010-м да 12,6 працэнта ў 2015-2016 га-
дах. Не апошнюю ролю тут адыгрывае 
і барацьба з курэннем, алкагалізмам, 
наркаманіяй.  У канчатковым выніку 
насельніцтва становіцца больш здаро-
вым і жыве даўжэй. Наталля Шчэрбіна 
прыводзіць дадзеныя:

— Мы назіраем павелічэнне чака-
най працягласці жыцця да 74,1 года ў 
2016 годзе, у той час як, да прыкладу, 

у 2000-м чаканая працягласць жыцця 
складала 69 гадоў.

Эксперт адзначае: рэалізацыя мер 
дэмаграфічнай палітыкі, безумоўна, 
дае эфект. Што датычыцца нараджаль-
насці, гэта ў найбольшай ступені меры 
жыллёвай падтрымкі, выплаты пры 
нараджэнні дзіцяці, прывязка дапамог 
да сярэднямесячнай заработнай пла-
ты. Аднак відавочна, што эканамічны 
фактар — далёка не адзіны. Паводле 
дадзеных даклада Дэпартамента па 
эканамічных і сацыяльных пытаннях 
Сакратарыята ААН, самы высокі 
ўзровень нараджальнасці — у групе 47 
найменш развітых краін, там 4,3 нара-
джэння на адну жанчыну. У выніку на-
сельніцтва гэтых дзяржаў расце на 2,4 
працэнта ў год. А вось хвароба “спаду” 
ў большай ступені характэрная для 
развітых краін. Парадокс? Кацярына 
Барнукова тлумачыць:

— Гэта так званы дэмаграфічны 
пераход, калі колькасць дзяцей перахо-
дзіць у якасць. Каштоўнасці мяняюц-
ца. Многія жанчыны ўжо не бачаць 
сваёй ролі толькі ў якасці маці. Яны 
хочуць самарэалізоўвацца, а акрамя 
таго, многае ўкласці ў сваё дзіця.

Нігар Гоксел, праектны дырэктар  
International Crisis Group, паказвае гэта 
на прыкладзе Турцыі. Мужчыны не 
асабліва дапамагаюць па доме, бабулі і 
дзядулі вельмі далёка, работадаўцы не 

праяўляюць спагады — у выніку перад 
жанчынай паўстае выбар: працаваць 
або выхоўваць дзяцей. Кацярына 
Барнукова адзначае — калі мы хочам 
павысіць нараджальнасць, нам трэба 
змяніць акцэнты:

— Напрыклад, у Швецыі пераклю-
чэнне дзяржпалітыкі адыграла на 
карысць нараджальнасці. Там адышлі 
ад папулярызацыі вобраза жанчыны-

маці і накіравалі намаганні на тое, 
каб зрабіць даступным сумяшчэнне 
мацярынства і, што немалаважна, 
бацькоўства з работай.

У гэтым пытанні нядрэнна рушыла 
наперад і Францыя — тут ёсць субсідзі-
руемыя яслі, акрэдытаваныя няні, якія 
даглядаюць дзіця дома. Аднак трэба 
разумець і іншае: змена каштоўнасцяў 
— доўгі і тонкі працэс, пралічыць матэ-
матычна яго нельга. А ў дэмаграфічнай 
палітыцы любы няправільны крок можа 
каштаваць усіх мінулых поспехаў. Таму 
мы ў гэтым пытанні рухаемся, але пасту-
пова. Да прыкладу, цяпер прапрацоўва-
ецца пытанне ўвядзення кароткатэрмі-
новага сацыяльнага водпуску па доглядзе 
дзіцяці для бацькоў. Ёсць і іншыя меры, 
расказвае Таццяна Старынская:

— Аформіць дэкрэтны водпуск 
у нас можна на любога са сваякоў, 
а значыць, у маці ёсць магчымасць 
прадоўжыць работу. Нядаўна былі 
прыняты змяненні ў заканадаўстве, 
згодна з якімі маці можа працаваць на 
паўстаўкі, знаходзячыся ў дэкрэтным 
адпачынку, без страты дапамогі. 

Летась насельніцтва Еўрасаюза 
прырасло адразу на 1,5 мільёна чалавек. 
Нескладана здагадацца, што “прыбы-
так” забяспечылі мігранты. Больш за 
тое, звыш 28 працэнтаў дзяцей, якія 
нарадзіліся летась у Англіі і Уэльсе, 
з’явіліся на свет ад маці-іншаземак. У 

Плошча Беларусі — каля 207 тысяч  
квадратных кіламетраў. Плошча 
Вялікабрытаніі — 243 тысячы квадрат-
ных кіламетраў, усяго на 18 працэнтаў 
больш, а насельніцтва там 63 мільёны 
чалавек. Таму ў тэорыі ў нас лёгка могуць 
жыць нават 50 мільёнаў чалавек
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слушныя 
ўрокі 

дэмаграфіі
15 гадоў таму наша краіна першай на постсавецкай 

прасторы ўбачыла і абазначыла на дзяржаўным узроўні 
сусветную праблему — старэнне насельніцтва і паніжэнне 

нараджальнасці. У выніку быў прыняты закон аб дэмаграфічнай 
бяспецы, а потым і першая нацыянальная праграма дзеянняў, 

якую распрацоўвалі вядучыя эксперты і медыкі. 

цэлым значны ўклад у дэмаграфічную 
сітуацыю ў Брытаніі аказваюць жанчы-
ны, якія пераехалі з Пакістана, Афгані-
стана і Бангладэш. У сярэднім у іх сем’ях 
нараджаецца ў два з лішнім разы больш 
дзяцей, чым у маці з еўрапейскіх краін.

У  нас значны міграцыйны прырост 
назіраўся ў 2014 і 2015 гадах, расказвае 
Наталля Шчэрбіна: 

— Гэта было абумоўлена нестабіль-
най палітычнай і эканамічнай сітуацы-
яй, а таксама ўзброеным канфліктам ва 
Украіне. Чысты прыток мігрантаў з гэтай 
краіны ў 2014 годзе ў параўнанні з папя-
рэднім вырас у 3,5 раза і амаль у 6 разоў 
— у 2015 годзе. Міграцыйны прырост гэ-
тага перыяду дазволіў нам пераадолець 
натуральнае змяншэнне насельніцтва.

Безумоўна, рост міграцыйных пато-
каў можа несці за сабою і шэраг праблем. 
Досвед ЕС, дзе ўжо імкнуцца закрыць 
граніцы для перасяленцаў, таму свед-
чанне. Аднак, калі дзейнічаць акуратна, 
можна атрымаць выгоды — як з пункту 
гледжання дэмаграфіі, так і эканомікі. 
Госці з Украіны занялі працоўныя мес-
цы, на якіх уласных кадраў у нас не хапае. 
Яны ўладкаваліся ў тралейбусныя дэпо, 
медустановы, сельгаспрадпрыемствы. 
Гэта якраз тое, што нам трэба, тлума-
чыць Кацярына Барнукова:

— У нас распаўсюджаны погляд, 
што прыезджыя павінны быць выклю-
чна спецыялістамі з высокім узроўнем 
кампетэнцый, аднак на справе гэта не-
абавязкова. Каб прыцягнуць замежні-
каў, наша міграцыйнае заканадаўства 
павінна быць больш лаяльным да тых, 
хто мае шанцы знайсці ў нас работу.

Вядома, канкурэнцыя на сусветным 
рынку высокая. Многія ахвотна едуць 
туды, дзе ім могуць прапанаваць больш 
высокую зарплату. Аднак у апошнія 
гады ў нас актыўна развіваецца ІТ-інду-
стрыя, сфера біятэхналогій. Распрацоў-
ваецца дэкрэт, які можа ператварыць 
нашу краіну ў высокатэхналагічную 
дзяржаву. А гэта добры стымул для пры-
цягнення інтэлектуальнага капіталу.

Рост насельніцтва робіць краіну эка-
намічна і палітычна больш моцнай. Кітай 
наўрад ці здолеў бы стаць другой экано-
мікай свету, калі б не засялялі яго амаль 
1,4 мільярда чалавек. Аднак тут важная 
не толькі колькасць, але і якасць. Людзі 
павінны мець магчымасць зарабляць, ат-
рымліваць адукацыю і медыцынскую да-
памогу, забяспечваць сабе годнае жыццё. 
Па гэтым шляху мы і ідзём.

Валерыя Гаўрушава З 
тых  час оў  кожн у ю 
п я ц і г о д к у  м ы  в ы -
значаем для сябе тут 
галоўныя адпраўныя 
п у н к т ы  і  д а с я г а ем 
поспеху. Дастаткова 

Б
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ТА

соцыум

сказаць, што летась упершыню за 
20 гадоў адзначаны нат уральны 
прырост насельніцтва, у нас зафік-
саваныя самыя нізкія ў СНД паказ-
чыкі і па матчынай смяротнасці, і па 
дзіцячай — яна склала 3,2 праміле. А 
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соцыум

за 7 месяцаў з пачатку 2017-га — 2,9 
праміле. Па такім паказчыку Бела-
русь знаходзіцца ў тройцы лепшых 
на планеце.

Расце ўдзельная вага нармальных 
родаў — на сёння яна 41,7 працэнта. 
Хоць гэта няпроста: 70 цяжарных 
са 100 пераносяць тыя ці іншыя 
захворванні. Наперадзе — чарговыя 
выклікі: жанчын рэпрадуктыўнага 
ўзросту становіцца ўсё менш, ды 
і мары ў многіх 13-15-гадовых не 
пра шчаслівае мацярынства і шмат-
дзетную сям’ю, а пра задавальненні, 
кар’ерную лесвіцу, падарожжы, вя-
лікія заробкі. Так што перад нашай 
дзяржавай, дзе больш як сто ўстаноў 
аказваюць дапамогу маці і дзецям і 
выбудавана дакладная сістэма пад-
трымкі сем’яў, цяпер стаіць і іншая 
задача: мякка карэктаваць рэпрадук-
тыўныя ўстаноўкі. 

Адбіваюцца наступствы дэма-
графічнай ямы 1990-х. Ужо праз тры 
гады патэнцыйных маці ў краіне бу-
дзе ўсяго 2 мільёны 162 тысячы, а ў 
2040-м — амаль на 350 тысяч менш. 
“Сёння мы вельмі шмат працуем са 
школьніцамі, размаўляем, запытва-
ем, якой яны бачаць сваю будучую 
сям’ю. На жаль, некаторыя наогул не 
хочуць нараджаць. Але ж каб нацыя 
самааднаўлялася, амаль усім сем’ям 

неабходна заводзіць па трое дзяцей. 
Колькасць шматдзетных сем’яў за 
апошнія некалькі гадоў павялічыла-
ся ўсяго на паўпрацэнта — з 5,5 да 6 
працэнтаў. Каля 63 працэнтаў сем’яў 
— аднадзетныя”, — прыводзіць ста-
тыстыку кіраўнік Цэнтра падтрымкі 
сям’і і дзяцей “Матуля” Вераніка 
Сярдзюк. На яе думку, па-ранейшаму 
актуальная праблема абортаў. Ідуць 
на іх, дарэчы, часцей за ўсё жанчы-
ны, якія ўжо маюць аднаго або дваіх 
дзяцей. Што штурхае іх на гэты крок, 
калі дзяржава гатовая выкарыстоў-
ваць усе магчымасці для падтрымкі? 
Безграшоўе, страх за будучыню? Зу-
 сім не. Нараджаць не жадаюць альбо 
таму, што муж або сужыцель супраць, 
альбо з-за... банальнага страху перад 
суседзямі. На вялікі жаль, не ўдаецца 
пакуль пазбавіцца ад шкодных стэ-
рэатыпаў у дачыненні вялікіх сем’яў. 
Дарэчы, дзякуючы папраўкам у Закон 
“Аб ахове здароўя” любы ўрач у нас 
сёння можа адмовіцца перарываць 
пацыентцы цяжарнасць па мараль-
на-этычных меркаваннях. У Лагой-
ску, да прыкладу, ніхто з дактароў не 
бярэ на сябе такую адказнасць, і гэты 
горад ужо называюць першым у краі-
не населеным пунктам без абортаў. 

Мне падалося цікавым меркаван-
не начальніка галоўнага ўпраўлення 

арганізацыі медыцынскай дапамогі 
Міністэрства аховы здароўя Алены 
Богдан: сёння пазней выходзяць за-
муж, а адпаведна пазней становяцца 
маці. Тыя ж тэндэнцыі і ў ЕС. Так што 
самы час задумацца над матывацыяй 
бацькоў. Што гэта можа быць? На-
прыклад, ужо разглядаецца пытанне 
пра ўвядзенне кароткачасовага вод-
пуску для бацькоў — на працягу двух 
тыдняў — пры нараджэнні дзіцяці. 
Дарэчы, добры прыклад дэманструе 
фабрыка “Слодыч”: як толькі ў супра-
цоўніка прадпрыемства папаўняецца 
сямейства, ён можа ўзяць пяцідзён-
ны адпачынак за свой кошт. Гэты 
пункт абазначаны ў калектыўным 
дагаворы. І не важна, наколькі загру-
жаны ў дадзены момант спецыяліст. 
Галоўнае, што ў гэтыя дні ён як ніколі 
патрэбны дома. Трэба падтрымаць і 
студэнцкую сям’ю. Колькасць такіх 
сёння ідзе на сотні. Ці не таму, што 
вельмі цяжка сумяшчаць бацькоў-
ства з вучобай? Так, маладым людзям 
могуць выдзеліць пакой у інтэрнаце, 
на першым часе дапамагчы матэры-
яльна. Але мае сэнс пайсці далей. Да 
прыкладу, у Расіі пры нараджэнні 
дзіцяці ў такой сям’і маці, калі яна 
атрымлівае адукацыю платна, аўта-
матычна пераводзяць на бюджэт. 

Бясспрэчна, дзяржава прадастаў-
ляе сем’ям з дзецьмі шмат гарантый 
— выплаты дапамог, бясплатнае хар-
чаванне ў школах, ільготы па аплаце 
за падручнікі шматдзетным, дапа-
мога да новага навучальнага года, 
даплаты на пуцёўкі ў аздараўленчыя 
лагеры... Але, як гавораць мамы і 
таты, якія выхоўваюць траіх і больш 
дзяцей, добра б сістэму назначэння 
гэтых бонусаў дыферэнцаваць. Гэта 
значыць трэба рабіць розніцу паміж 
тымі, у каго, скажам, 9 дзяцей і ў каго 
чацвёра — усё-такі расходаў у пер-
шым выпадку ў разы больш. Увогуле, 
ёсць над чым падумаць і працаваць. 
Але і грамадству трэба пагадзіцца з 
простай думкай: нараджэнне малы-
ша — сам па сабе дар лёсу, які па-доб-
раму наогул не павінен залежаць ад 
наяўнасці або адсутнасці падтрымкі, 
ільгот, сямейнага капіталу ды іншых 
мер сацыяльнай падтрымкі. У нашых 
дзядоў і прадзедаў не было залатых 
гор, а сваім сапраўдным багаццем 
яны справядліва лічылі вялікую і 
дружную сям’ю... 

Іна кабышава 
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Bike4SDGs 
вяртаецца
З мэтай садзейнічаць 
развіццю турызму 
ў Беларусі       

 26 
жніўня 2017 года. Субота. Цудоў-
ны дзень для прагулкі на вела-
 сіпедзе. Скарыстаўшыся перава-
гай сонечнага, цёплага надвор’я 
і лёгкім ветрыкам адыходзячага 
жніўня, каля чатырохсот чалавек з 
дваццаці розных краін ва ўзросце 

ад 7 да 77 гадоў прыехалі, каб прыняць удзел у велапрабегу на 
Аўгустоўскім канале ў Гродзенскай вобласці. Зрэшты, добрае 
надвор’е і магчымасць выдатна правесці дзень на свежым 
паветры былі не адзінымі прычынамі, якія сабралі гэтых лю-
 дзей у гэты дзень. Яны ўзялі свае веласіпеды, каб стаць част-
кай грандыёзнага мерапрыемства Bike4SDGs і праверыць 
свае магчымасці ў велапрабегу даўжынёй 18,5 кіламетра. А 
таксама, назіраючы квітнеючыя краявіды канала, прыняць 
удзел у сплаве на байдарках працягласцю 6 кіламетраў...

Другі год запар Bike4SDGs прыцягвае ўдзельнікаў розна-
га ўзросту і фізічных магчымасцяў, каб правесці свой дзень, 
катаючыся на веласіпедзе і сплаўляючыся на байдарках, у 
падтрымку Мэт устойлівага развіцця. 

як усё пачыналася
Bike4SDGs — маладая ініцыятыва, упершыню арга-

нізаваная 21 верасня мінулага года, якая ўяўляе з сябе 
масавы заезд веласіпедыстаў. Тады яе 600 удзельнікаў пе-
раадолелі дыстанцыю ў 22 кіламетры — праз Налібоцкі 
запаведнік у Валожынскім раёне Мінскай вобласці. Вялікі 
поспех акцыі натхніў галоўнага ініцыятара і арганізатара 
мерапрыемства — ПРААН у Беларусі — на штогадовае 
правядзенне  велапрабегу.  

праехаць дыстанцыю, 
а не спаборнічаць

Нягледзячы на тое, што ў Bike4SDGs ёсць усе рысы 
спартыўнага мерапрыемства, ён задуманы як калектыў-
ны “велазабег”. Для  дасягнення Мэт устойлівага развіц-
ця на мясцовым узроўні. Адна з такіх Мэт — змяншэнне 
няроўнасці з дапамогай прадастаўлення роўных магчы-
масцяў для людзей з інваліднасцю. Заезд гэта прадэман-
страваў наглядна.  

70-я Генеральная Асамблея Арганізацыі Аб’яднаных Нацый 
назвала 2017 год Міжнародным годам устойлівага турызму. 
Bike4SDGs — маладая ініцыятыва, якая ўяўляе з сябе масавы 
заезд веласіпедыстаў — дапамагае айчынным і замежным 
турыстам скласці больш поўнае ўяўленне пра гісторыю 
Беларусі, нагляднае і рэалістычнае — пра прыгажосць 
сельскай мясцовасці ў краіне
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Або другая Мэта — барацьба са змяненнем клімату. Ве-
лапрабег стаў альтэрнатывай выкарыстання неспрыяльнага 
для навакольнага асяроддзя транспарту.

Быў зроблены акцэнт і на той момант, што выдатнае 
здароўе і дабрабыт рэалізуецца з дапамогай папулярызацыі 
здаровага ладу жыцця. 

У цэлым,  Bike4SDGs стаў прыкметнай штогадовай па-
 дзеяй у Беларусі, арыентаванай на дасягненне Мэт устойлі-
вага развіцця. Сёлета ён перабраўся на Аўгустоўскі канал у 
Гродзенскім раёне, дзе далучыўся да Міжнароднага фаль-
клорнага фестывалю “Аўгустоўскі канал у культуры трох 
народаў”. Фестываль мае 17-гадовую гісторыю і накіраваны 
на актывізацыю культурных сувязяў паміж трыма суседка-
мі: Беларуссю, Польшчай і Літвой. Bike4SDGs да-
памог фестывалю павысіць свой міжнародны 
аўтарытэт і дабавіў у парадак дня 
спартыўны сегмент.

А яго ўдзельнікі пра-
вялі дзень, прытрымлі-
ваючыся здаровага ладу 
жыцця, даведаліся пра 
гісторыю і культуру 
Аўгустоўскага канала, 
а таксама адмовіліся 
ад аўтамабіляў у ін-
тарэсах навакольнага 
асяроддзя.

Зручнае месца  
для дэманстрацыі пераваг

70-я Генеральная Асамблея Арганізацыі Аб’яднаных 
Нацый назвала 2017 год Міжнародным годам устойлівага 
турызму. Відавочна, што Bike4SDGs дапамагае айчынным 
і замежным турыстам скласці больш поўнае ўяўленне аб гі-
сторыі Беларусі, нагляднае  і рэалістычнае — аб прыгажосці 
сельскай мясцовасці ў краіне.  Акрамя таго, гэтая падзея 
перамясціла ўвагу на тую ролю, якую веласіпедны турызм 
можа адыгрываць у інклюзіўным эканамічным развіцці.  

У апошнія гады веласіпедны турызм расце ў Еўропе. 
Ён складае 2-4 працэнты ад агульнага ліку паездак у 

большасці еўрапейскіх краін. І штогод 
уносіць больш за 44 мільярды еўра ў 

эканоміку ЕС.
 У Беларусі веласіпедны 

турызм толькі пачаў сваё 
развіццё. Але ўжо віда-

вочна, што краіна мае 
вялікі патэнцыял у 
гэтай галіне. А Аўгу-
стоўскі канал — гэта 
тое ідэальнае месца, 
дзе можна  прадэман-

страваць усе перавагі, 
якія язда на веласіпедах 

аан і беларусь
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Каля 500 веласіпедыстаў і 40 байдарачнікаў — прадстаўнікі 
нацыянальных міністэрстваў, дыпламатычнага корпуса, агенцтваў 
сістэмы ААН, веласуполак з Польшчы, Літвы і Беларусі, а таксама 
жыхары Гродзенскай вобласці — раскрылі для сябе турыстычны 
патэнцыял Аўгустоўскага канала, праехаўшы 18,5 км на веласіпедах 
і 6 км на байдарках уздоўж маляўнічых гістарычных месцаў 
унікальнага гідратэхнічнага збудавання XIX стагоддзя

і веславанне на байдарках могуць прынесці для развіцця 
турызму і мясцовай эканомікі. 

З’яўляючыся помнікам гідратэхнічных тэхналогій XIX 
стагоддзя, Аўгустоўскі канал праходзіць на сто кіламетраў 
праз тэрыторыі сучасных Польшчы і Беларусі. Канал быў 
пабудаваны ў 1820-х гадах для абходу прускіх мытных пас-
тоў, якія накладалі высокія пошліны на перавозімыя грузы 
з Польшчы, Літвы і Расіі праз сваю тэрыторыю.

  У пачатку дваццатага стагоддзя гэтае месца стала 
папулярным турыстычным маршрутам, які забяспечвае 
выдатныя спартыўныя магчымасці для байдарачнікаў, 
матросаў і весляроў. У гады існавання Савецкага Саюза 
прыгажосць канала заставалася скрытай ад замежных 
турыстаў. У нашы дні канал  рэканструяваны і атрымаў 
новы паток увагі.

       навошта адкладваць на заўтра…
 Мясцовыя ўлады распрацавалі амбіцыёзныя планы 

па вяртанні Аўгустоўскаму каналу статусу турыстычнай 
славутасці. Увядзенне бязвізавага рэжыму на тэрыторыі 
Беларусі спрыяе прыцягненню замежных турыстаў для 
падарожжа па канале на байдарцы, лодцы ці на вела-
 сіпедзе.  

Bike4SDGs, скарыстаўшыся такой  магчымасцю, 
запрасіў для ўдзелу ў прабегу веласуполкі Польшчы і 
Літвы.  Многія з іх прадстаўнікоў ніколі раней не былі 
на гэтым баку Аўгустоўскага канала і сапраўды палюбілі 
тое, што ўбачылі і перажылі. 

Удзел Польшчы і Літвы таксама дапамог наладзіць 
новыя партнёрскія адносіны для пашырэння турызму ў 
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рэгіёне, звязваючы Bike4SDGs з такой Мэтай устойлівага 
развіцця, як дастойная работа і эканамічны рост. ПРААН 
разам з польскімі партнёрамі нядаўна ўжо аб’явілі пра 
планы пабудаваць інклюзіўную веласіпедную дарожку ў 
горадзе Ліда даўжынёй дзесяць кіламетраў. 

Вось такім канкрэтным чынам велазабег Bike4SDGs 
прадэманстраваў, як інвеставанне ў вела-
 спорт і веславанне можа спрыяць ства-
рэнню лакальнай дасягальнасці, а таксама 
дынамічнай і інклюзіўнай эканомікі, скара-
чаючы пры гэтым негатыўныя наступствы 
для навакольнага асяроддзя. 

інклюзіўнае мерапрыемства 
дапамагае абыйсці  
бар’еры 

Даступнасць удзелу людзей з інваліднас-
цю ў Bike4SDGs ужо стала традыцыяй, якая 
прыносіць ім розныя сацыяльныя адчуванні, 
а таксама магчымасць трымаць сябе ў форме.  

Сёлета больш за дваццаць веласіпе-
 дыстаў з інваліднасцю далучыліся да паездкі, даказваю-
чы, што ім не патрэбныя аўтамабілі, каб забяспечваць 
іх мабільнасць. А яшчэ яны  атрымалі асалоду ад незвы-
чайна прыгожых краявідаў і маляўнічых мястэчак.

Дарэчы, многія з іх праехалі ўвесь шлях і паспяхова 
перасеклі фінішную рысу. Кіраваць веласіпедам было не 
заўсёды лёгка, бо некаторыя адрэзкі веласіпеднай дарож-
кі былі багатыя на стромкія ўздымы ці былі пясчаныя.

Але дзясяткі клапатлівых добраахвотнікаў, якія вы-
ступалі ў якасці каардынатараў маршруту, зрабілі ўсё 
магчымае, каб дапамагчы людзям з інваліднасцю атры-
 маць задавальненне ад велапрабегу. На прамежкавых 
прыпынках, якія былі абсталяваны ўздоўж усяго марш-
руту, веласіпедысты маглі адпачыць, спатоліць смагу, а 

таксама палюбавацца прыгажосцю мясцовай 
прыроды. 

афіцыйнае закрыццё 
Bike4SDGs як частка яркай 
праграмы фестывалю 

У гэтым інклюзіўным канцэрце прынялі 
ўдзел срэбныя прызёры чэмпіянату Еўропы 
2016 года, пераможцы Адкрытага чэмпіянату 
Германіі ў спартыўных танцах на інвалідных 
калясках 2017 года Ірына Макейчык і Яў-
ген Ярмошка. Выступілі  пераможцы Кубка 
свету па спартыўных танцах на інвалідных 
калясках Ганна Іванова і Міхаіл Жыгалаў. 
Апла дысментамі  с ус трака лі  пераможцаў 

Кубка свету 2016 года, удзельнікаў праекта “Танцуюць 
усе” (Украіна), чэмпіёнаў свету ў лацінаамерыканскай 
танцавальнай праграме на інвалідных калясках Дар’ю 
Кульш і Аляксандра Ляховіча.  Усё было маляўнічым, 
хвалюючым і павучальным. У жыцці, сапраўды, ёсць 
месца святу — такая атмасфера гэтага дзіўнага фесты-
вальнага вечара.

Уладзімір Міхайлаў
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у пошуках страчанага

Сапраўды, дарога ў пошуках страчанага часам заводзіць не проста 
за родныя парогі, але ў краі надзвычай далёкія. Такая думка не 
магла не прыходзіць на розум мінскаму гісторыку, калекцыянеру 
Уладзіміру Ліхадзедаву, калі падчас нядаўняга міжнароднага 
Маскоўскага кніжнага кірмашу ён прэзентаваў сваю гістарычна-
пазнавальную кнігу “Беларусь i мусульманскi свет” (дарэчы, 
выйшла ўжо другое выданне!) на беларускім стэндзе сумесна 
з Кніжнай палатай эмірата Шарджа. Тандэм склаўся некалькі 
нечакана. І ўсё ж гэта быў той самы 
выпадак, пра які гавораць як пра 
добра падрыхтаваны экспромт. 
Падрыхтаваны логікай усіх 
папярэдніх падзей. 

на ўсходняй 
арбіце  

 Б
я с с п р э ч н а , 
кніга  “Бела-
русь i мусуль-
манскi свет” 
Уладзіміра Лі-
хадзедава для 
многіх стала 
сапраўдным 
а д к р ы ц ц ё м . 
Яно і нядзіўна: 
дзе Беларусь, а 

дзе мусульманскі рэгіён свету, тыся-
чы кіламетраў, але сувязь існавала 
шматвяковая! Так што значная част-
ка выдадзенага тыражу апынулася... 
у Аб’яднаных Арабскіх Эміратах. 
Чаму, безумоўна, спрыяла і 
тое, што тэкст падаваўся на 
пяці мовах — беларускай, 
рускай, англійскай, араб-
скай, турэцкай. Цяпер 
кніга знаходзіцца ў 
зборах бібліятэк і 

музеяў Турцыі, Катара, Туркме-
ністана, Казахстана, Абу-Дабі... 
Яна расказвае пра гісторыю ган-

длёвых і культурных кантактаў 
Беларусі і мусульманскага све-
ту. Асаблівая ўвага ўдзяляецца 
беларускім татарам. Адзначаны 

ўклад нашых навукоўцаў ва ўсхо-
 дазнаўства. Выданне ілюстрава-
на рэпрадукцыямі ўнікальных 
старых паштовак з калекцыі Ула-
дзіміра Ліхадзедава і сучаснымі  
фатаграфіямі аўтара.

— На тэрыторыі Беларусі 
пры раскопках археолагі 

знаходзілі найстаражыт-
ныя ўсходнія манеты, 

срэбныя дырхамы, — 

Уладзімір ліхадзедаў  
і госці з Шарджы  
на міжнародным 

Маскоўскім кніжным 
кірмашы

Вёска Ардашы Смаргонскага 
раёна. Мусульманскія могілкі 

1916 год

Мячэць у іўі. 1916 год

Мячэць. 1920я гады

УлАДЗіМ
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Мячэць у пачатку XX ст.

Мінскія татары. 1918 год

VIII-IX стагоддзя! Галоўным суб’ек-
там усходняга гандлю ў той перыяд 
у нас выст упаў мой родны горад 
— Полацк, цэнтр старажытнага По-
лацкага княства, — у голасе Уладзі-
міра Ліхадзедава яўна чуваць гонар. 
— І самы значны скарб з арабскімі 
дырхамамі ў Беларусі таксама выяві-
лі недалёка ад Полацка ў 1973 годзе 
(схаваны ён прыблізна ў сярэдзіне 
940-х гадоў!).  Абсалютная боль- 
шасць манет з яго — дырхамы Араб-
скага халіфата, чаканеныя ў Паўноч-
най Афрыцы, на Блізкім Усходзе, у 
Закаўказзі, Іране, Афганістане і Цэн-
тральнай Азіі. Гэты скарб стаў сво-
есаблівай пуцяводнай картай, якая 
адлюстроўвала шырокую геаграфію 
мусульманскага Усходу, далучанага 
да гандлю з нашымі продкамі на 
т эрыторыі Беларусі .  Наогул жа, 
матэрыялаў па гісторыі ісламскай 
супольнасці, якая асела ў Беларусі, 

захавалася не так ужо шмат. Аднак 
яны ёсць. І нязменна сведчаць, у 
прыватнасці, аб тым, што на працягу 
доўгіх стагоддзяў такія розныя па 
веры і культуры народы — хрысція-
не-беларусы і мусульмане-татары — 
мірна і дружна ўладкоўвалі жыццё 
поплеч, бок у бок.

Досвед Беларусі ўнікальны не 
толькі для гістарычнай сусветнай 
практыкі. Наша краіна “і цяпер па-
казвае бліскучы прыклад паспяховага 
функцыянавання шматканфесійнага 
грамадства” — меркаванне Уладзімі-
ра Пефціева, узятае з яго прадмовы 
да кнігі “Беларусь i мусульманскi 
свет”: “Тысячагадовыя сувязі Белару-
сі з мусульманскім светам — гэта, на 
наш погляд, тая неацэнная спадчы-
на, якая служыць сёння асновай для 
ўзаемаразумення і развіцця плённага 
супрацоўніцтва ў розных сферах эка-
номікі і культуры”. 

Важны аспект, што прагучаў вы-
шэй, таксама адзначыў у сваім высту-
пленні спадар Файзал Халід Ал Набуда 
(Faisal Khalid Al Naboodah), выканаў-
чы дырэктар Кніжнай палаты эмірата 
Шарджа (Sharjah Book Authority), на 
прэзентацыі выдання ў Маскве. Высо-
ка ацэньваючы як саму кнігу “Беларусь 
i мусульманскi свет”, так і падтрымку, 
аказаную выданню Уладзімірам Пе-
фціевым, спадар Файзал Халід Ал На-
буда падкрэсліў: менавіта праз уваж-
лівы і паважлівы дыялог, адукацыйнае 
і культурнае ўзаемадзеянне могуць 
і павінны выбудоўвацца добрыя ад-
носіны паміж народамі. І запрасіў 
Уладзіміра Ліхадзедава і Уладзіміра 
Пефціева прыняць удзел у кніжным 
кірмашы ў Шарджы. Як і варта было 
чакаць, пошук страчанага абавязкова 
прыводзіць да новых адкрыццяў.

Аліна калеснікава,
Уладзімір Мацюшкін 

Мусульмане ў святочны дзень ля мячэці. 1920я гады
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экалагічны турыЗм

адпачынак з вясковым 
каларытам 

плячо дзяржавы 
Калі ў 2006 годзе на ўсю краіну было ўсяго толькі 34 агра-

сядзібы, то сёння — каля 2300. У лідарах Віцебская і Мінская 
вобласці. Сакрэт поспеху просты, як двойчы два: працаві-
тасць і традыцыйная ветлівасць гаспадароў. Плюс дапамога 
з боку дзяржавы. Згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 2 чэрвеня 2006 года “Аб мерах па развіцці аграэ-
катурызму ў Рэспубліцы Беларусь”, крэдыты на будаўніцтва 
аграсядзібы выдаюцца на льготнай аснове тэрмінам да сямі 
гадоў з магчымай адтэрміноўкай плацяжоў на год. 

— Грамадзяне, якія пастаянна пражываюць у сельскай 
мясцовасці, могуць працаваць у сферы аграэкатурызму па 
заяўнічым прынцыпе, заплаціўшы разавы гадавы збор. Сума 
невялікая — усяго каля дзесяці долараў. Аграсядзібы поўнас-
цю вызвалены ад падаткаў ды іншых абавязковых плацяжоў у 
бюджэт, — расказала “СВ” дырэктар Дэпартамента турызму 
Міністэрства спорту і турызму Беларусі Алена Пярмінава. 

Зразумела цяпер, чаму сельскія хаткі растуць у геаме-
трычнай прагрэсіі. 

Сама прырода спрыяе — амаль сорак працэнтаў тэрыторыі 
Беларусі займаюць лясы. Дадайце дваццаць тысяч рэк і дзесяць 
тысяч азёр — нездарма краіну называюць “Сінявокай”. 
Нядзіўна, што сельскі — ён жа экалагічны, ён жа агратурызм — 
развіваецца з касмічнай хуткасцю.  

лічбы

2263 — колькасць аграсядзіб. З іх: 605 — у Ві-
цебскай вобласці, 597 — у Мінскай, 346 — у Брэс-
цкай, 303 — у Гродзенскай, 216 — у Магілёўскай, 
196 — у Гомельскай.

300 тысяч чалавек адпачылі ў беларускіх агра-
сядзібах у 2016 годзе. 90 працэнтаў з іх — грама-
дзяне Беларусі, 10 працэнтаў — замежнікі з 74 
дзяржаў (у тым ліку 24 тысячы расіян).





— Гэта выгадна ўсім, — упэўнена старшыня праўлен-
ня грамадскага аб’яднання “Адпачынак у вёсцы” Валерыя 
Кліцунова. — Для жыхароў вёсак — дадатковы заробак. 
Для мясцовых улад і рэгіёна ў цэлым — прыток сродкаў, 
развіццё інфраструктуры, стварэнне новых працоўных мес-
цаў. Ну а для турыстаў — магчымасць недарагога, цікавага 
адпачынку ў экалагічна чыстым асяроддзі. 
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Кожная сядзіба мае сваю адметнасць, свой каларыт. 
Адны гаспадары захавалі і аднавілі мясцовыя традыцыі ды 
кухню. Другія прапаноўваюць актыўны адпачынак — ры-
балку, паходы, проста прагулкі па жывапісных мясцінах. 

лесуна паказытаць  
і Зазыўку злавіць 

Сядзіба “Хутар Ёдзішкі” пад Віцебскам — адна з ням-
ногіх у Беларусі, дзе ёсць нават свой кантактны заапарк: 
авечкі, бараны, коні. І гвозд праграмы — цэлае вожыкавае 
сямейства: маці, бацька і важаняты. Дзятва ў захапленні ад 
жывых калючых камячкоў. 

Яшчэ адзін прыметны адрас — аграсядзіба “Белавежскі 
маёнтак” пад Брэстам — у непасрэднай блізкасці з нацыя-
нальным паркам “Белавежская пушча”. Адпачынак тут, як 
падарожжа ў часе, жывы, а не па тэлевізары, знаёмства з 
традыцыямі і ўкладам продкаў. У адрэстаўраванай драўля-
най хаце цалкам, да дробязяў, адноўлена абстаноўка сель-
скага дома XIX стагоддзя. Ежа гатуецца ў сапраўднай печы 
па старадаўніх рэцэптах. 

Тым, хто вырашыць адпачыць у аграсядзібах побач з Бя-
рэзінскім біясферным запаведнікам, можна пазайздросціць. 
Іх чакае сустрэча з сапраўднымі цудамі. Бярэзінскі запавед-
нік наскрозь прасякнуты міфамі. Колькасць сакральных 
месцаў, легенд, паданняў, казак тут вялікая. Нядаўна тут 
адкрыўся Цэнтр міфалагічнага турызму. У захапляльным 
падарожжы па таемным маршруце турыстаў суправаджае 
аўтар ідэі Віктар Бойка ў вобразе міфалагічнага персанажа 
Балотніка. Ён расказвае пра ўнікальную прыроду Беларусі 
праз міфалагічныя вобразы — Лесуна, Палевіка ды іншых. 
Толькі трэба быць асцярожным і ў адзіночку не паглыбляцца 
ў лясны гушчар. Раптам вам сустрэнецца Зазыўка — лясны 
дух у вобразе прыгожай аголенай дзяўчыны. Зачаруе, захо-
піць за сабою ў дрымучыя нетры, а потым знікне, здзекліва 
разрагатаўшыся на развітанне… 

Для аматараў паказытаць нервы прадугледжана начная 
экскурсія ў загадкавы свет лясной парфумы. Таямнічыя 
персанажы ажываюць з дапамогай гукавых і візуальных 
інсталяцый.

Барыс Арэхаў

Не проста сядзіба. 
Лёс!
Некалькі гадоў запар  першае месца ў конкурсе  
сярод сельскіх турыстычных гаспадарак  
у намінацыі “Гасціннасць”  займае сядзіба 
“Ганка”  пад Мінскам  

Гаспадар Анатоль Ганец — чалавек цікавага 
лёсу.  Дырыжор ваеннага аркестра,  капітан, 
бізнесмен. Кіраўнік  фармацэўтычнай фірмы.  

І раптам кінуў усё, з’ехаў  з Мінска ў вёску. Купіў  
з жонкай закінуты дом  і… разгарнуўся. Чалавек  
творчы, ён падышоў да справы крэатыўна, са ста-
лічным  размахам.

  — Калі быў у Ізраілі,  у кібуце, паглядзеў, як 
там  усё наладжана, і падумаў: “Чаму б сёе-тое не 
ўкараніць  у нас?” — расказвае Ганец. — Захапіў 
сваёй ідэяй  гаспадароў іншых аграсядзіб.  Агуль-
нымі намаганнямі стварылі аграрна-турыстычны  
кластар. Кожная з сядзіб  па-свойму ўнікальная. 
Адзін  фермер вырошчвае экалагічна чыстую 
гародніну — бульбу, буракі, моркву. Мы яму  ад-
разу сказалі: будзем браць  у цябе прадукцыю не 
па рублю  за кіло, як на рынку, а па шэсцьдзясят 
капеек, але ўсю.  Выгадна і нам, і яму — не трэба 
гнаць фуру на кірмаш, не  прадасі — згніе. Другі 
сыр  робіць па галандскай тэхналогіі, пальчыкі 
абліжаш.  У трэцяга — свая пасека.

У сябе ж, у “Ганцы”, Анатоль выпякае хлеб па 
старадаўніх рэцэптах у дрывяных  печах. Ніякай 
канкурэнцыі  паміж сядзібамі — узаемная выгада. 
Калі ў каго-небудзь не  знойдзецца месца для гас-
цей, то  гаспадар накіруе да сваіх. Людзі, якія пры-
ехалі на тыдзень,  застаюцца на два-тры. Дамовілі-
ся нават з санаторыем  па суседстве, каб турысты  
маглі хадзіць на аздараўленчыя працэдуры.  

Сядзіба “Хутар Ёдзішкі” пад Віцебскам

35Беларусь.BelaruS
кастрычнік   2017



 К
уды коціцца яблык, да-
кладна ведаюць жыхары 
Шаркаўшчынскага раёна 
Віцебшчыны. У вёску Алаш-
кі. Мясцовае свята “Яблычны 
спас” уключана ў праграму 
фестывальнага цыкла інтэрна-
цыянальнай дружбы “Беларускае 
лета” як адно з самых відовіш-
чных і самабытных мерапрыем-
стваў сезона. У творчую палітру 
фестывалю арганічна ўпісаліся 
фальклорныя калектывы з Пскоў-

скага раёна, з якім Шаркаўшчыну звязваюць не толькі куль-
турныя, але і эканамічныя сувязі.

Ідэя з размахам адзначаць адно з самых прыгожых свя-
таў адыходзячага лета нарадзілася на Шаркаўшчыне не 
выпадкова. Каля 20 гадоў назад у вёсцы Алашкі адкрылі 
музей вядомага селекцыянера-самавучкі, агранома Іва-
на Сікоры. Тут, на сваёй малой радзіме, беларускі Мі-
чурын, як часта ў народзе называюць Івана Паўлаві-
ча, залажыў гібрыдны яблыневы сад. Супрацоўнікі 
музея даглядаюць дрэвы і працягваюць традыцыі 
таленавітага земляка. І сёння сікораўскія яблыні 
радуюць шчодрым ураджаем вяскоўцаў і гас-
цей шаркаўшчынскай глыбінкі.

яблыкі, 
яшчэ раз 
яблыкі... 
Фестываль  
стаў адметнасцю 
Віцебшчыны 

фэсты
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На свята прыехалі вядомыя на Пскоўшчыне ансамблі “Журавушка” і “Нат-
хненне”. У перапынках паміж выступленнямі каларытныя спадарыні ў 

нацыянальных строях не хавалі эмоцый. Кіраўнік Пскоўскага раённага 
цэнтра культуры Галіна Ларыёнава падзялілася ўражаннямі:

— На розных творчых форумах Беларусі нашы артысты — ча-
стыя госці, а вось у Алашках — упершыню. Атмасфера свята не-

 звычайная, тут адчуваюцца традыцыі продкаў, душа народа.
Народныя калектывы Шаркаўшчыны, у сваю чаргу, увесь 

час бываюць на святах у Пскоўскім раёне. Паміж рэгіёнамі пад-
пісана пагадненне пра культурна-эканамічнае партнёрства. 
На вераснёвы сельскагаспадарчы кірмаш у Пскове прадпры-
емствы раёна кожны год прывозяць сваю лепшую прадук-
цыю, а настрой ствараюць мясцовыя калектывы мастацкай 
самадзейнасці, народныя майстры і ўмельцы. І сёлета раён не 
збіраецца мяняць традыцыі. Запрашэнне ўжо атрымана.

Галоўнай пляцоўкай для дамарослых і прыезджых та-
лентаў стала сцэна ў пачатку яблыневай алеі. Уздоўж яе 

пярэстым дыванам раскінуліся рады мясцовых майстроў 
і падворкі гасцінных гаспадароў, якія частавалі гасцей вы-

находствамі народнай кухні. А галоўным кулінарным хітом, 

вядома ж, былі разнастайныя стравы з яблыкаў. Пасля абраду 
кумавання, якім адкрыліся гулянні, творчыя калектывы з 

Латвіі і Расіі паклалі ў агульны кошык прывезеныя з сабой 
дарункі — ягады і садавіну.

У яблычным фэсце прыняў удзел Міністр культуры 
Беларусі Барыс Святлоў. Разам з галавой раёна Дзмі-
трыем Ламакам ён даў майстар-клас па касьбе, а так-
сама навучыўся пячы бліны на яблыневай калодзе. 
Дарэчы, гэтую старажытную традыцыю адрадзілі 
менавіта на Шаркаўшчыне, у вёсцы Радзюкі.

— На Шаркаўшчыне знайшлі сваю адметнасць, — 
заўважыў Міністр. — Людзі паказалі, што культура ў шы-
рокім разуменні непарыўна звязана з працай, гісторыяй 

краю. Сёння — гэта брэнд, які прыцягвае ў край турыстаў. 
У мяне толькі станоўчыя эмоцыі. Вось давялося ўпершыню 

пячы бліны на калодзе. Дома абавязкова здзіўлю жонку.
Тым часам госці фестывалю з захапленнем дэгуставалі 

яблычныя гасцінцы, удзельнічалі ў майстар-класах па дэка-
ратыўна-прыкладным мастацтве, балелі на конкурсе “Уладар 

сяла” сярод лепшых маладых сем’яў раёна і ўсе дружна весялі-
ліся на стылізаваным “Яблычным вяселлі”.

Андрэй Захараў 

Свята “Яблычны спас”, якое 
праходзіць у вёсцы Алашкі, уключана 

ў праграму фестывальнага цыкла 
інтэрнацыянальнай дружбы 

“Беларускае лета” як адно з самых 
відовішчных і самабытных 

мерапрыемстваў сезона

фэсты
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Жыватворная 
прыгажосць

У аздараўленчым 
комплексе “Іслач-
Парк”, што недалёка 
ад Мінска пад 
мястэчкам Ракаў, 
нядаўна прайшоў 
II Міжнародны 
фестываль 
ландшафтнага 
мастацтва Landart 
Camp Spa 2017. 
Дызайнеры  
з Расіі, Польшчы, 
Швейцарыі, 
Італіі і Беларусі 
дзейнічалі пад 
адкрытым небам, 
удасканальваючы 
навакольны  
свет прыроды.  
Не парушаючы  
яе гармоніі,  
яны стваралі  
арт-аб’екты  
з галінак, шышак, 
травы і камянёў.  

А
р г а н і з а т а р 
фестывалю — 
Міжнародныя 
адукацыйныя 
курсы прафе-
сійнай флары-
стыкі Roza Azo-
ra. Гэта назва 
вядомая мно-
гім беларусам 

дзякуючы шырокай сетцы кветкавых 
салонаў у Мінску. Заснавальнік “Розы 

Азора” — Вольга Гайдукевіч, майстар-
фларыст. З яе дапамогай некалькі га-
доў назад і ўзнікла Асацыяцыя прафе-
сійных фларыстаў і кветкавага бізнесу 
Беларусі. Да таго ж Вольга першая ў 
Еўропе сумясціла два віды мастацтваў: 
тэатр і фларыстыку. Яе дэбютны квет-
кавы перфоманс “Эксперымент. Зіма” 
атрымаў у свой час шмат станоўчых 
водгукаў беларускіх тэатральных рэ-
 жысёраў, журналістаў, вядомых пер-
сон у сферы культуры.    

Вольга пераканана: у кветак ёсць 
душа, і яны прыходзяць у жыццё ча-
лавека не выпадкова. Калі я гляджу 
на свае гаршковыя расліны, то ра-
зумею, пра што яна гаворыць. Магу 
падоўгу разглядаць пунсовую ружу, 
заўважаючы, як хутка распускаюц-
ца яе пялёсткі. Радуе і клівія, яна 
расцвітае на падаконніку ўзімку. Яе 
вогненна-аранжавыя суквецці ярка 
кантрастуюць на фоне іскрыстага 
снегу за акном. Праўда, многія рас-

Вольга Гайдукевіч — адна з першых у еўропе злучыла тэатр і фларыстыку
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ліны вельмі капрызныя, і часта не 
ведаеш, што ім неабходна для кам-
фортнага росту і доўгага цвіцення. 

Якая яна — мова раслін і чым 
настолькі прывабнае філіграннае 
мастацтва фларыстыкі? Колькасць 
яе прыхільнікаў у Беларусі расце. 
Пра гэта мы і пагаварылі.

— Вольга, фларыстыкай сталі 
ўсё больш цікавіцца людзі розных 
прафесій: бізнесмены і банкіры, лін-
гвісты і мастакі, нават хатнія гас-
падыні. Што гэта: цяга да чагосьці 
натуральнага і жывога ў тэхнаген-
ным свеце ці проста даніна модзе?

— Многія вучні ў нашай школе 
шукаюць у фларыстыцы суцяшэнне, 
выхад з замкнёнага круга паўся-
 дзённай руціны. Для кагосьці гэта 
творчае самавыяўленне. Усе — роз-
ныя. Некаторыя працуюць на хут-
кай дапамозе, нехта займае ў банку 
сур’ёзную пасаду. Ёсць бухгалтары, 
маці ў дэкрэце. Прылятаюць да нас 
з Аўстраліі, Новай Зеландыі, Італіі. 
Напрыклад, узімку мы чакаем чэм-
піёна Францыі па фларыстыцы Жан-
Луі Аміса. Спачатку ён разам з намі 
праслухае курс “Псіхалогія творча-
сці” Петэра Хеса, а затым дасць двух-
дзённы семінар “Элегантнае Раство”. 
Ён будзе расказваць пра афармленне 
вялікіх прастораў. Мы выбралі для 
такіх заняткаў старадаўні будынак у 
300 квадратных метраў. З такіх плош-
чаў можна зрабіць “цукерку”. Чакаем 
таксама з Францыі Эрыка Б’янка — 

вядомае імя ў свеце фларыстыкі. Усіх 
нас аб’ядноўвае жаданне навучыцца 
заўважаць прыгожае ў звычайным, 
тварыць і ствараць. Уявіце: тры гадзі-
ны запар трэба вывучаць матэрыял, 
факт уру, колер… Ці памяняецца 
ўспрыманне жыцця пасля гэтага? 
Безумоўна! Стануць прыкметныя 
нюансы, дэталі. Для такіх навуча-
ных людзей сапраўдным багаццем 
стануць замшэлая галіна ў лесе, сар-
ваны мох ці фарзіцыя, якая расцвіла 
восенню ў двары. Жывыя кветкі для 
іх — даражэйшыя за брыльянты. А 

кагосьці заняткі па фларыстыцы пад-
штурхнуць стварыць што-небудзь 
унікальнае. Так, адзін з нашых вучняў 
з Лос-Анджэлеса пасля праслуханага 
курса па тэорыі святла, якое абавяз-
ковае ў мастацтве фларыстыкі, вы-
пусціў аўтарскую лінію свяцільняў: 
яны адкідваюць арыгінальныя цені.

— Фларысты, напэўна, добра 
разбіраюцца ў псіха логіі.  А вы 
можаце вызначыць душэўны стан 
чалавека? Скажам, па букеце, які 
ён выбірае?

— Я магу яшчэ і падказаць, з да-
памогай якіх кветак сабе прыўзняць 
настрой. Прыгожыя расліны часта 
прыходзяць да нас у самыя цяжкія 
моманты жыцця. Асабіста мяне ра-
бота з кветкамі выратавала ад глы-
бокай дэпрэсіі, звязанай са смерцю 
бацькі. Тады я адкрыла для сябе, 
наколькі гэта магутны інструмент у 
вырашэнні праблем! І ў той жа час 
зразумела, колькі неабходна ведаў, 
акрамя паспяховага падбору паўто-
наў. Я скончыла мастацкую школу. 
Вышэйшая лінгвістычная адукацыя 
дапамагла ўдзельнічаць у міжна-
родных конкурсах і семінарах. Але 
стаць прафесіяналам змагла толькі 
пасля маскоўскай школы фларыстаў-
дызайнераў “Ніколь”, дзе адукацый-
ная база — швейцарская. Дарэчы, 
Петэр Хес — галоўны госць фесты-
валю ў “Іслач-Парку” — таксама са 
Швейцарыі. Ён выкладае на курсах 
“Роза Азора” аўтарскую дысцыпліну У зале для семінараў
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“Псіхалогія творчасці”. Дарэчы, Пе-
тэр прыйшоў у фларыстыку таксама 
пасля асабістай драмы. Ён рыхта-
ваўся пацвердзіць званне чэмпіёна 
па спартыўнай гімнастыцы на Алім-
піядзе. Але траўма пазваночніка не 
дазволіла яго планам спраўдзіцца. 
З часам імкненне да лідарства ў 
спаборніцтвах змянілася жаданнем 
тварыць цудоўнае. Кветкі ж даюць 
куды больш пазітыўнай энергіі! Яны 
нібы жывая вада прыгажосці. І вось 
— у 60-х гадах ён заснаваў вядомы 
цяпер ва ўсім свеце напрамак фла-
рыстыкі і ландшафтнага дызайну 
— лэнд-арт. 

— Кветкі дзівосныя, але праца-
ваць з імі — дарагі занятак… 

— Так і ёсць. Але асабліва дорага 
запрашаць у Беларусь зорак флары-
стыкі. Перыядычна мы арганізуем 
выязныя семінары. Да прыкладу, 
каб папрацаваць з кветкамі Пра-
ванса, едзем у Францыю. А ў хуткім 
часе вучні нашай дзіцячай школы 
фларыстыкі паедуць у Мілан. Яны 
запрошаныя на паказ, які пройдзе 
на міжнароднай выставе My Plant 
and Garden. 

— З якімі матэрыяламі вы пра-
цуеце?

— Наша канцэпцыя — не нано-
сіць шкоды навакольнаму свет у, 
таму ўсе матэрыялы прыродныя. 
Стараемся даць новае жыццё ста-

рым р эчам — гэ т а  на зыв аецца 
р э с а йк лінг.  На прык ла д ,  можна 
размачыць старую газету, расфарба-
ваць яе і атрымаць новы арт-аб’ект.  
Або зрабіць са шпону падабенства 
дрэва з прыклеенымі да яго колбамі. 
У іх потым будуць расліны пускаць 
карані і цвісці. Такую кампазіцыю 
пакінуў нам на памяць Грэгар Лерш 
з Германіі — легенда ў свеце флары-
стыкі. Ён выкладаў у нашай школе 
архітэктурную фларыстыку: вучыў, 
як упісваць прыроду ў аб’екты суча-
снага дызайну. Бо не заўсёды квет-
кавы вазон можа бяскрыўдна зай-
маць месца на падаконніку. Часам 
ад гэтага бурыцца цэласная кампа-
зіцыя ў інтэр’еры, якая скрупулёзна 
ствараецца дэкаратарамі. 

— Рэсайклінг, архітэктурная 
фларыстыка, лэнд-арт… Новых 
напрамкаў   у “кветкавага” дызай-
ну — мноства…

— Так, і ў яго гісторыі вялікі 
шлях. Усё пачалося ў Галандыі, калі 
ўзнікла  мода на цюльпаны. Мастакі 
малявалі нацюрморты з цюльпана-
мі, садавіной і дзічынай. На балях 
дамы трымалі букеты ў руках. Паз-
ней, дзякуючы тэхнічнаму прагрэсу, 
з’явіліся партбукетніцы — право-
браз вазы. Першыя фларысты вы-
карыстоўвалі насычаны вадою мох 
і ўстаўлялі туды кветкі. Партбукет-
ніцы прыколвалі шпількамі да пояса 
сукенкі. Свет увесь час мяняецца, і 
мы — разам з ім. Сёння немагчыма 

стаць кветкавых спраў майстрам, 
не ведаючы асноў фізікі, хіміі або 
батанікі. А розныя кампазіцыі дэ-
манструюцца ўжо не толькі ў спецы-
яльна адведзеных для гэтага залах. 
Напрыклад, у лэнд-арце мастацкі 
твор манціруецца ў прыроду. Захо-
дзіш у лес, знаходзіш зрэзаныя пні, 
сухія галіны, раскіну тыя шышкі, 
азярцо з чаротамі непадалёк... І па-
 чынаеш думаць, як давесці, скажам, 
пень да дасканаласці. Так з аджыў-
 шых свой век матэрыялаў ствараюц-
ца аб’екты, якія ідэальна ўпісваюцца 
ў навакольнае асяроддзе. 

— А калі чаго-небудзь з матэ-
рыялаў не хапае?

— Тады шукаем. Наша база — 
будаўнічы рынак. Там ёсць многае: 
зварная сетка, розная арматура, ме-
талічныя пруты, дрот, парафін, пла-
вільны апарат… Некаторыя элемен-
ты можна знайсці на сметніку або 
заказаць на заводзе. У гэтым плане 
фларыстам-мужчынам лягчэй. Адна 
справа — працаваць з мяккім дро-
там, а другая — зварыць вялізны 
металічны каркас для семінара. 

— Я яшчэ чула пра такі напра-
мак, як камерцыйная фларыстыка?

— Гэта вянкі са стужкамі і гір-
лянды з пластыкавых шароў, якія 
мацуюцца на штучнай елцы. Такія 
тавары прадаюцца ў многіх магазінах 
і разлічаны на хуткае спажыванне. 
Нічога агульнага з высокім мастац-
твам тут, на жаль, няма. Фларыстыцы ўсе ўзросты пакорлівыя

На семінары Петэра Хеса “Псіхалогія творчасці”
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— Па-мойму, прафесіі “фларыст” 
як такой у нас пакуль няма...

— Вы маеце рацыю. Таму Аса-
цыяцыя прафесійных фларыстаў і 
кветкавага бізнесу выступіла з пра-
пановай упісаць у дзяржаўны рэестр 
прафесій новую спецыяльнасць з 
усімі адпаведнымі стандартамі і 
класіфікацыямі. У Францыі, напры-
клад, прафесія фларыста лічыцца 
адной з самых шкодных. Бо чалавек 
мае справу з вялікай колькасцю алер-
генаў: кветкавы пылок, хімікаты, 
растворы. Ды і цяжкія рэчы даво-
дзіцца насіць даволі часта. А заказы 
накшталт букета з мільёна пунсовых 
руж — і зусім пекла: пасля такой ра-
боты запясці адвальваюцца! 

— А ў вас здараліся такія ра-
мантычныя заказы?

— І не толькі! Аднойчы мяне 
папрасілі “даставіць заўтра” дзе-

сяць тысяч белых руж. Справа была 
ўзімку, і, вядома, ва ўсёй Беларусі 
немагчыма было знайсці  так ую 
колькасць кветак. А яму, майму 
пастаяннаму заказчыку, чаго б гэта 
ні каштавала якраз былі патрэбныя 
гэтыя ружы: павіншаваць любімую 
дачку з дзесяцігоддзем! Я пагадзіла-
ся дапамагчы арганізаваць прыват-
ны рэйс у Кенію ці Эквадор, дзе на 
плантацыях растуць менавіта такія 
ружы. Затым трэба было іх тэрмі-
нова растаможыць… Але калі такая 
лагістычная схема для вырашэння 
задачы на 10000 руж была прапана-

вана, заказчык перадумаў. У выніку 
мы зрабілі не менш эфектную, чым 
дзесяць тысяч руж, кампазіцыю. 
Бацька і дачка засталіся задаволе-
ныя. Яшчэ беларускія знакамітасці 
любяць заказваць сабе кветкавыя 
сукенкі. Яны вельмі прыгожыя, але 
“жывуць” усяго суткі. Я неяк “па-
 шыла” нявесце вясельную сукенку 
з ружаў з гартэнзіямі. Калі свята 
падышло да канца, маладая жонка 
захацела зняць з сябе вянучы ўбор. 
Але рамантычны жаніх стаў угавор-
ваць каханую пабыць у ім яшчэ кры-
ху — такая яна была прывабная! 

— Што, па-вашаму, уплывае на 
жыццё раслін, акрамя правільнага 
догляду? Я ведаю прыклады, калі 
кветкі растуць у цалкам непры-
датных для іх умовах, але растуць!.. 
І наадварот: бывае ўсё робіш, пада-
валася б, правільна, а яны вянуць…

— У кветак, як сцвярджаюць не-
каторыя навукоўцы, ёсць інтэлект, 
яшчэ намі не вывучаны. У сямі-
дзясятых гадах мінулага стагоддзя 
над імі праводзіліся доследы. Неяк 
адзін эксперыментатар падключыў 
камп’ютар да фікуса, які стаяў ля 
акна на адной з лесвічных пляцовак 
у доме. Тэарэтычна гэтая кветка 
“бачыла” ўсіх людзей, хто жыў у 
пад’ездзе. Кожны раз, калі нехта з 
жыхароў з’яўляўся ў полі зроку фі-
куса, расліна генерыравала імпульс, 
ён падаваўся на датчык, падключа-
ны да замка ў дзвярах, і яна адчы-

нялася. Але калі да дома падыходзіў 
незнаёмец, фікус на яго не рэагаваў. 
Так было даказана, што расліна мае 
памяць. Вядомы яшчэ адзін экспе-
рымент з фікусамі. У студэнцкай аў-
дыторыі з сотні людзей гэтая раслі-
на беспамылкова “вызначыла” таго, 
хто аднойчы паднёс да яго запаль-
ніцу — пра гэта сведчылі змяненні 
на камп’ютарнай дыяграме, можна 
сказаць, яго самаадчування.

— Неаднаразова чула: калі ча-
лавек вырашае выкінуць чэзлую 
расліну, то яна, здараецца, пачы-
 нае ажываць і нават расцвітаць. 
Ці так гэта?

— Ёсць і такое. Таму часцей размаў-
ляйце з кветкамі, дзяліцеся з імі сваімі 
добрымі пачуццямі — яны ўсё чуюць.

Гутарыла Аліса красоўская

Фларыст Петэр Хес (Швейцарыя)
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прэм’ера

Тэатральны сезон у Беларусі, які пачаўся ў верасні, працягвае радаваць прэм’ерамі. Сярод іх і арыгінальны 
спектакль “Запалкі” беларускага драматурга Канстанціна Сцешыка ў пастаноўцы запрошанага рэжысёра 
Таццяны Ларынай у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы на Камернай сцэне.  

 П
рызнаюся, калі мы з сябрамі зайшлі пасля 
прэм’еры спектакля “Запалкі” ў кафэ “Аўс-
тэрыя Уршуля”, якое прыляпілася побач 
са службовым уваходам у тэатр, выпіць па 
кубачку кавы, я знаходзілася ў стане аша-
ламлення: з ходу мне не было чаго сказаць 
спадарожнікам. “Ну як табе?” — спытала 
адна з іх, дызайнер, прадстаўніца сярэдняга 
ўзросту. І тут жа сама, не чакаючы маіх слоў, 

адказала: “Нешта ў гэтым ёсць…” Калега-журналіст вызначыў 
спектакль як рэбус і замоўк. Навуковец-гідрагеолаг 68-гадоў 
сказаў, што яму было “ну ве-е-ельмі цікава”. А 18-гадовы сту-
дэнт-першакурснік, будучы праграміст, з іранічнай паўусмеш-
кай выказаўся так: мова сучасная… А потым мы пераключыліся 
на выяўленне асаблівасцяў, якія робяць яе сучаснай.

Але пунктам адліку для маіх разважанняў аб пастаноў-
цы Таццяны Ларынай, якой адкрываўся 98-ы тэатральны 
сезон на Камернай сцэне, паслужылі не словы суразмоўцаў, 
а хутчэй іранічная інтанацыя, з якой выказаў сваё стаўленне 
да спектакля студэнт. Яна мяне “мучыла” ўвесь вечар — і ў 
кафэ, і дома, і нават нешта круцілася ў сне: здаецца, спектакль 
гэтаму маладому гледачу спадабаўся, але тады пры чым тут 

іронія, думала я… Увогуле, у такіх выпадках, калі не ведаю, 
як выбудую свой артыкул, пра што буду пісаць, адкладаю 
“праблему” да раніцы. І часцяком, калі прачнуся, ужо нешта 
праясняецца. Няясныя адчуванні фарміруюцца ў вобразы, 
з падсвядомасці выплываюць ключавыя фразы… Стан нак-
шталт таго, як калі б я нарэшце знайшла пачатак ніткі вялі-
кага клубка… Застаецца толькі разматаць.

Такім чынам, справа была ў лёгкай іроніі. Вось ён пачатак 
ніткі! Мяне асяніла: спектакль перш за ўсё тым і сучасны, што 
яго мова — гэта мова сённяшніх маладых людзей, нешмат-
слоўных, лаканічных, злёгку іранічных. Яны лёгка чуюць 
адно аднаго, схопліваючы тое, што стаіць за фразамі. Гэтая 
мова далёкая ад напышлівасці, мудрагелістасці, не абцяжара-
ная падрабязнымі тлумачэннямі. Яе добра разумее пакаленне 
“net”, якое аперуе алгарытмамі, схемамі… Але гэта зусім не 
азначае, што ўнутранае жыццё яе прадстаўнікоў беднае. І мой 
знаёмы першакурснік не выключэнне.

Такая мова п’есы Канстанціна Сцешыка, з якой назаўтра 
я ўважліва азнаёмілася. Яна нібы “рваная”, сказала б нават, 
пункцірная. Уся п’еса — з недагаворанасцяў. Без лішніх слоў, у 
адпаведнасці з яе мовай, са “шматкроп’ямі” і недагаворанасцю 
маюць зносіны і героі спектакля, не раскрываючы ў падрабя-

Запалі агонь,   
альбо шлях  
да сябе
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знасцях, што робіцца ў іх “рэальных” жыццях, не гаворачы ўжо 
пра душы. Час у спектаклі нібы спыніўся. І самі персанажы злёг-
ку затарможаныя. Але гэта толькі на першы погляд.

Злучыць фразы, адгадаць, што ж стаіць за паўзамі паміж імі, 
улавіць сэнс падзей — задача гледача. Як вядома, гэта магчы-
ма, калі акцёры напаўняюць вобразы інтэнсіўным унутраным 
жыццём. І тое, што асабіста мне падавалася ў нейкі момант 
падчас спектакля немагчымым, з ходу нечытэльным, да фіналу 
паціху выбудавалася ў суцэльны вобраз. А назаўтра і зусім гэты 
вобраз аформіўся. Пункціры цудоўным чынам прадоўжыліся ў 
лініі перакрыжаваных лёсаў семярых герояў. Дарэчы, падумала-
ся мне, калі ўважліва паглядзець на афішу спектакля, то ў ёй ужо 
ёсць намёк, пра што ж спектакль. На афішы, зрэшты, як і на пра-
грамцы адлюстраваны ці то бягучы воўк, ці то чалавек. А можа, 
і той, і другі ў адным. Як мікст у флаконе. У цэнтры, у вобласці 
сонечнага спляцення гэтай сутнасці — полымя агню… 

І ў спектаклі многа агню, які існуе ў выглядзе праекцыі. Яго 
не запальваюць героі, якія кураць або хочуць закурыць. Пра 
агонь рэфрэнам ідзе гаворка і ў казках-прытчах, якія Толя (Іван 
Кушнярук) расказвае маленькай дачцэ перад сном. Але гэта не 
той агонь, ад якога прыкурваюць ці гатуюць на ім ежу. Размова 
— пра другі агонь, хутчэй нават пра яго вобраз. Пра агонь, які 
апаляе, спальвае аджыўшае мінулае, ачышчае нястрымную эга-
істычную прыроду чалавека. Гэта ўнутраны, містычны агонь 
самога жыцця, які трансфармуе нашу свядомасць. У рэлігійна-
філасофскіх вучэннях пра яго так і гаворыцца — агонь “паядаю-
чы”, агонь свядомасці.

Важная думка ў рэжысёрскай канцэпцыі спектакля, звя-
заная з агнём, на мой погляд, такая: без усведамлення сябе, 
падзей, прычын сваіх няўдач чалавек часцяком бездапа-
 можны. Яго ўчынкі часам нават недарэчныя. Ён пасуе перад 
жыццём і яго рэаліямі, не ведаючы, як выблытацца з сетак 
ілюзій, і таму пакутуе, захоплены стыхіяй неўсвядомленас-
ці. Гэта як жыццё ў халоднай цемры, у якой знаходзяцца 
дзеючыя асобы з прытчаў Толі. 

Хто ён, Толя? Пісьменнік, музыкант? Для аўтара п’есы яго 
прафесія і месца працы не важныя, зрэшты, як і для рэжысё-
ра-пастаноўшчыка. Толя — галоўны герой. Ён прадстаўнік 
пакалення, магчыма, тых трыццацігадовых, якія шукаюць сэнс 
жыцця і якія яго не знаходзяць. Асноўны занятак Толі — выха-
ванне дачкі. Ён укладвае яе спаць, купляе прадукты і адначасова 
сустракаецца з сябрамі… З абрыўкаў фраз, з якіх складваюцца 
яго зносіны з імі, можна зразумець, што жыве Толя ў доме, дзе 
суседзі п’юць і скандаляць. На іх дачку не пакінеш, калі раптам 
трэба куды адлучыцца: жонка Светка ўсё ў начную змену працуе. 
Яна так і не з’явіцца ў спектаклі. Відаць, што Толя прымірыўся 
са сваім шэрым, маркотным жыццём. Танальнасць яго зносінаў 
з сябрамі бясколерная і нейкая шэрая. У нейкія моманты нават 
падаецца, што герой Кушнерука жыве па інерцыі. І адзенне, у 
якое Толя і яго асяроддзе апранутыя: джынсы, майкі, талстоўкі, 
— таксама шэрыя, выразныя ў сваёй невыразнасці. Што і га-
варыць, дакладнае пападанне. Што называецца, у тэму: і такія 
маладыя людзі ходзяць па нашых вуліцах. 

Толя адукаваны, добры і мяккі па характары. Пра гэта можна 
меркаваць паводле яго слоў: важна жыць так, “каб нікому балюча 
не было з-за мяне”. І па ўчынках таксама. Здаецца, што яму трэба 
зразумець яшчэ нешта вельмі важнае, каб вырвацца з палону 
смутку, але пра гэта мы можам толькі здагадвацца, назіраючы, 
як вяршыцца яго ўнутранае жыццё, “жыццё чалавечага духу”. 
Верагодна, гэтая задача і ставілася режысёрам-пастаноўшчыкам 

перад акцёрам. Герой Івана Кушнерука адхілены, паглыблены ў 
сябе. Адчуваецца: нейкія свае праблемы не даюць яму спакою. 
Толькі часткай свядомасці ён тут, ля пад’езда, на прыпынку, 
другая ж частка блукае ў нейкіх светабудовах. Ці не такія і мы з 
вамі, калі часам паглыбляемся ў нават беспрычынны сум? Асабі-
ста мне ў такіх выпадках дапамагае ўспамін пра “пераходы”. Гэта 
цудоўнае тлумачэнна псіхалагічнага стану я пачула аднойчы ад 
вясковага чалавека, бацькі мужа. У такіх выпадках, калі не мо-
жаш зразумець, што адбываецца ў душы, чаму яе ахоплівае сум, 
я ўспамінаю пра тыя “пераходы” альбо займаюся якой-небудзь 
справай, нагружаю сябе. Нездарма Сабакарка (Кацярына Алей-
нікава, у другім складзе — Марына Гардзіёнак) раіць Толю, якую 
ён сутракае ў парку, завесці сабаку.

Цікавы акцэнт у спектаклі і на згарэлых запалках. Іх Толя 
складвае ў асобны пачак, не кідаючы запалкі ні ў урну, ні пад 
ногі. На сцэне абгарэлых запалак шмат — на першы погляд 
прыкмета бескультур’я суграмадзян Толі. Але, вядома ж, не 
пра бескультур’е размова ў спектаклі. Згарэлыя запалкі як дні 
жыцця, падобныя адзін да аднаго, якія сыходзяць. Гэта і міну-
лае нашага героя, з якім ён спрабуе разабрацца, каб вызначыцца 
ў сучаснасці, зразумець, у чым жа яе сэнс. І ці ёсць ён наогул? 
Нездарма ў спектаклі і ў п’есе мусіруецца і тэма — “закурыць”. 
Зразумела, гаворка ідзе далёка не пра наркатычную залежнасць 
Толі ад нікаціну. У кагосьці з псіхолагаў я прачытала пра тое, што 

курэнне — спосаб уцёкаў ад жыцця. Зрэшты, як і алкаголь. Уця-
 каючы ад рэальнасці, якую не ў сілах змяніць, адзін перакуліць 
чарку, а то і больш, другі схопіцца за цыгарэту. Як гэта робіць 
Маша (Крысціна Дробыш, у другім складзе — Дзіяна Камінская) 
пасля гібелі каханага чалавека. А курэц са стажам Толя, жадаю-
чы суцешыць, працягвае ёй пачак. Антон (Дзмітрый Тумас), які 
разупэўніўся ў каханні, бо так і не змог прыняць і зразумець 
любоў жонкі да сабакі, з цяжкасцю пераносіць сваю адзіноту, 
папіваючы піўцо. Па-дзіцячы наіўны Максім (Павел Астравух) 
захоплены эзатэрыкай, ратуецца ўцёкамі ў іншыя светабудовы, 
надаючы вялікае значэнне снам. І знаходзіць гэтаму тлумачэнне, 
спрабуючы зразумець, што за знакі ў яго снах падае незямны 
свет. І нават прадказвае Толю ў сваёй немудрагелістай песеньцы 
драматычны паварот у яго лёсе.

У ёй ёсць такія радкі: “Да жыхара другога паверха жыццё 
прыйшло на кончыку нажа…” 

Пасля спектакля
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Толя і сапраўды жыве на другім паверсе. І пасля не раз паў-
торыць словы з песні Максіма, і пры гэтым яго твар асвеціцца 
лёгкай усмешкай, прасвятлее. Так бывае, калі чалавек прадчувае 
нешта вельмі важнае ў яго жыцці. І мы адчуем, як узвышаная 
частка Толевай істоты імкнецца прабіцца скрозь шчыльную 
тканіну звыклых будзённых рэфлексій. 

Як агонь, які высякаецца ў працэсе трэння, так і нечаканыя 
павароты жыцця падахвоцяць Толю страпянуцца, вызваліцца 
з палону прывычных разважанняў. Ён падтрымлівае і суцяшае 
Машу ў яе пакутах, спрабуе растлумачыць утрапёнаму Антону 
недарэчнасць яго спробы самазабойства, спачувае змучанай 
адзінотай жанчыне — Сабакарцы, якую не выратоўвае любоў 
да сабак.  

І па волі драматурга становіцца заложнікам яе вар’яцтва: 
Сабакарка кідаецца на Толю з нажом, калі той спрабуе абараніць 
Машу ад яе зняваг…  

Згодна з п’есай Толя не памірае: нанесеная Сабакаркай 
рана не смяротная. Напэўна, было б вельмі банальна, калі б 
на смерці, як на вызваленні ад руціны жыцця,  рэжысёр-па-
станоўшчык зрабіў акцэнт. Нагадаю чытачу: п’еса ж уся з не-
дагаворак. Дарэчы,  што ж здарылася і з Максімам? Чаму і як 
ён загінуў ці раптоўна памёр, у спектаклі таксама не надаецца 
ўвагі. Вобразныя словы аб тым, што Максім “выйшаў у акно” 
абсалютна не даюць адказу, што ж зрабілася з героем. 
Наадварот, засяроджваюць увагу на магчымым 
натуральным — не суіцыдным пераходзе ў 
іншасвет. Містычна? Але ж гэта тэатр, а 
не міліцэйская хроніка. 

Здаецца, Ларына пайшла па 
шляху наўмыснай недаказанасці. 
Як гаворыцца, думайце самі, 
рашайце самі. Спадзяюся, з ця-
гам часу, калі спектакль набярэ 
моцы, і гэтая недасказанасць 
будзе гучаць больш моцна. 
Важна тут іншае: прасвятленне 
Толі, трансфармацыя яго свя-
домасці. Так, чалавек у гэтым 
свеце адзінокі, ад чаго яму часта 
балюча — гэтыя думкі гучаць 
у спектаклі, калі чуць іх унутра-
ным слыхам. Але калі ўсвядомле-
ны прычыны, паўтаруся, чалавек 
перастае адчуваць сябе няшчасным. 
І Кушнеруку арганічна ўдаецца данесці 
гэтую думку, якая ўзмацняецца прытчай. 
У ёй гаворыцца аб тым, як усё  мінулае, да якога 
чалавек быў прывязаны, кідаецца ў агонь. 

Эфектная і нечаканая фінальная сцэна спектакля, калі 
Толя сыходзіць з кухні і зліваецца з вогненным слупом. Рэс-
пект відэа-арт мастаку: ілюзія агню проста надзвычайная! І 
Толя, які абдымае слуп, гэта ўжо іншы чалавек. Ён вызваліўся 
ад панурага смутку будняў, ад сваёй зацыкленасці на мінулым, 
на запалках у тым ліку. Ён, нарэшце, свабодны. І я аддаю пера-
вагу думцы, што перад тварам драматычнай і невыпадковай 
выпадковасці Толя ўсвядоміў, наколькі малыя яго праблемы ў 
параўнанні з гібеллю сябра, пакутамі Машы. І палаючы агонь 
тут успрымаецца не толькі як сімвал Толевага ператварэння, 
але і як сімвал руху патоку самога жыцця, якое мудрэйшае за 
нас. І тут цудоўна “працуе” шматфункцыянальная сцэнагра-

фія спектакля ў выглядзе слупоў. Яны раскіданыя па сцэне, 
чорныя і белыя, з рознымі дыяметрамі. У адным месцы згру-
паваныя, у другім стаяць па адным. Розныя па “росце”, яны 
нагадваюць і запалкі, і дрэвы ў лесе, і проста гарадскія слупы 
на прыпынку… І нават апорныя інтэр’ерныя калоны ў дамах 
і кватэрах. Яны ж і сімвал адзіноты людзей, і псіхалагічных 
бар’ераў паміж імі. Дарэчы, сцэнаграфія выканана маладой 
мастачкай Кацярынай Шымановіч. Дарэчы, Каця — вучаніца 
Барыса Герлавана, карыфея сцэнаграфіі і галоўнага мастака 
Купалаўскага тэатра. Гэта яе дэбют як мастака-сцэнографа ў 
прафесійным тэатры. 

Што датычыцца Ларынай, то ў рэжысуры яна не пачатковец: 
спектаклі ўжо ставіла. Працавала рэжысёрам-пастаноўшчыкам 
у тэатральна-культурным цэнтры імя Усевалада Меерхольда 
ў Маскве (спектакль “Смерць Калібана”), а таксама ў Цэнтры 
беларускай драматургіі (спектакль “Ураджай”). Удзельнік між-
народных фестываляў і тэатральных лабараторый. А скончыла 
Таццяна Акадэмію мастацтваў па спецыяльнасці “рэжысура 
драмы” (майстэрня Віталя Катавіцкага), а таксама магістратуру 
тэатральна-культурнага цэнтра імя Усевалада Меерхольда і 
Школы-студыі МХАТ (майстэрня Віктара Рыжакова). Збіраецца 
і далей працаваць у беларускіх тэатрах над сучаснай беларускай 
драматургіяй. Што ж, жаданне пахвальнае, паколькі адкрываць 

для тэатра новыя імёны нацыянальных драматургаў 
— справа высакародная.

Але вернемся да спектакля, у якім да-
следуецца прырода нашай з вамі адзі-

ноты, пошуку шляхоў да самога сябе. 
І, вядома ж, пошуку сэнсу жыцця. 

Ці знаходзяць героі гэтыя шляхі? 
Адказ на гэтае пытанне заста-
ецца адкрытым. Бо некаторыя 
з іх, такія як Антон і Маша, 
перажыўшы асабістыя драмы, 
застаюцца ў фінале спектакля 
ўсё яшчэ разгубленымі перад 
заўтрашнім днём, злёгку “зама-
рожанымі”: адзін з бляшанкай 
піва, другая спрабуе курыць, 

ламаючы запалкі. А мы, ціха 
радуючыся за Толю, зведваем глы-

бокі сум ад адчування, што такім, 
як Маша і Антон, яшчэ трэба будзе 

перажыць катарсіс… Спектакль быц-
цам і зроблены для таго, каб мы гэты сум 

пражылі і задумаліся пра сябе: хто мы, адкуль, 
куды ідзём і навошта. А таксама знайшлі адказы і 

зразумелі: у кожным “дрэнна” ў нашых жыццях ёсць 
сваё “добра”. 

Магчыма, з таго, што ў “Запалках” убачыла і адчула я, па-
глыбіўшыся ва ўнутраныя светы п’есы і спектакля, хтосьці ні-
чога падобнага для сябе не адкрые. Што і зразумела: усе мы, як 
вядома, розныя — бачым і чуем тое, што хочам бачыць і чуць. 
Да таго ж, пастаноўка знешне статычная, хоць і ёсць у ёй нечака-
ныя павароты сюжэта. Ды і бытавое жыццё, якое разгортваецца 
на сцэне — ля пад’езда, на прыпынку і кухні таксама выглядае 
стрыманым, падаецца штрыхамі. Пра мову ўжо гаварыла. Зра-
зумела, вельмі многае  ў далейшым будзе залежаць ад таго, якім 
зместам акцёры прадоўжаць напаўняць вобразы персанажаў, 
што ў тэатры заўсёды чакаюць ад прафесіяналаў. Яркі псіха-
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 лагічны малюнак роляў творыць, як вядома, цуды і захапляе 
ўвагу гледача, здараецца, мацней, чым сюжэтныя перыпетыі. Як 
гэта робяць старэйшыя выдатныя акцёры Купалаўскага тэатра 
— Вячаслаў Паўлюць (Дзядзька Вася) ды Уладзімір Рагаўцоў, 
заслужаны артыст Беларусі (Дзядок).

У чымсьці містычная гісторыя Сцешыка завяршаецца па-
этычным рэзюмэ: быццам бы яе, гэтай гісторыі, і зусім не было. 

І мне такі тэатр “недагаворанасці” цікавы. Удалай знаход-
кай у канцэпцыі Таццяны Ларынай назаву відэарад, які сцэ-
нічнае жыццё ўпакоўвае ў прыгожую форму, тым самым яго 
падсвечвае, адцяняе. Героі як бы сходзяць са старонак п’есы. 
Гэтыя старонкі “перагортваюцца” па ходзе спектакля. Асновай 
служаць зрушаныя адносна адзін аднаго экраны. Паміж імі 
— чорны праём нябыту, дакладней — зоны несвядомага, куды 
сыходзяць некаторыя героі. На адным з экранаў высвечваецца 
шматкватэрны дом, на другім мы чытаем аўтарскія рэмаркі, 
вершы, імёны персанажаў, а таксама бачым выяўленчы рад. 
Лес, ваўкі з Толевых казак праз гэты відэарад візуалізуюцца.

Чаму Таццяна Ларына выбрала гэтую п’есу? Вось што яна 
расказала: 

— Гэта той выпадак, прычым часты ў маім жыцці, калі не я 
выбрала п’есу, а п’еса выбрала мяне. Цудоўны чалавек Вікторыя 
Белякова, якая ў той час працавала ў тэатры імя Янкі Купалы, 
аднойчы спытала: а не хацела б я папрацаваць з п’есай Канстан-
ціна Сцешыка “Запалкі”? Віка, якая арганізавала першы ў Бела-
русі драматургічны фестываль пад назвай WriteBox, займаецца 
папулярызацыяй сучаснай беларускай драматургіі. П’еса спада-
балася мастацкаму кіраўніку тэатра (Мікалай Пінігін — Аўт.) і 
была магчымасць паставіць спектакль на Камернай пляцоўцы. 
Я ведала гэтую п’есу і адразу пагадзілася. Дзесьці праз паўгода, 
ужо ў канцы сезона, у нас з акцёрамі тэатра з’явілася магчымасць 
зрабіць эскіз, які быў прыняты да пастаноўкі — і недзе праз год 
мы прадоўжылі работу.

На жаль, я ніколі не бываю задаволеная вынікам, больш 
за тое, не ўмею ставіцца да спектакля як да “выніку”: для мяне 
спектакль — гэта складаны жывы арганізм, які пастаянна мя-
няецца. Самым лепшым вынікам работы над спектаклем, на 
маю думку, стала знаёмства з вельмі таленавітымі людзьмі, з 
якімі хочацца працаваць далей. Гэта выдатныя кампазітары і 
музыканты Міхаіл Зуй і Дзмітрый Есяневіч, якія напісалі проста 
ашаламляльную музыку для спектакля, гэта і маладая таленаві-
тая мастачка Кацярына Шымановіч, якая з першай жа сустрэчы 
мяне пачула і не спалохалася маіх ідэй, а смела пайшла са мною 
ў бой — і я вельмі рада, што менавіта наш спектакль стаў для яе 
дэбютам у прафесіі, гэта цудоўны графічны дызайнер Анастасія 
Панцэвіч, аўтар плаката да нашага спектакля, чыя фантазія не 
ведала межаў і выбраць было цяжка. І акцёрская каманда, у 
цэлым, таксама сабралася выдатная. 

Такім чынам, спектакль нарадзіўся. Як часам прынята 
гаварыць у такіх выпадках: няхай расце і набіраецца сіл. Не 
бяруся прадракаць яму як поспех, так і не поспех, паколькі ра-
зумею марнасць і таго, і другога. Але пытаннем задаюся. Для 
каго гэты крыху дзіўны на першы погляд, крэатыўна скроены 
спектакль? Адназначна не для тых, хто абмяжоўвае сваё быццё 
толькі ежай, пітвом і чакае ад тэатра, падсілкаваўшыся ў буфе-
це, толькі забаў. 

“Запалкі” для шукальнікаў, якія думаюць. Для тых, у іерархіі 
каштоўнасцяў якіх жывая вада ўсведамлення сябе ў бясцэнным 
патоку пад іменем Жыццё займае не апошняе месца.

Валянціна Ждановіч 
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папулярнасць

NAVIBAND на хвалі
Падаецца, такой папулярнасці пасля ўдзелу ў “Еўрабачанні-2017” не чакалі 
нават самі музыканты. “Ведаеце, мы пастаянна на слыху! Вырашылі 
нават інтэрв’ю пару месяцаў не даваць, каб публіцы не надакучыць”, 
— прызнаўся ў тэлефоннай гутарцы Арцём Лук’яненка. Але куды там 
— надакучыць! Паклоннікі літаральна патрабуюць артыстаў на сцэну. 
“Чакаем у Брэсце! Калі выступіце ў Гомелі? Віцебск напагатове!” — 
мільгаюць каментарыямі стужкі Ксюшы і Арцёма ў сацыяльных сетках.  

 П
асля “Славянскага базару” група запланава-
ла ўдзел у фестывалі Basowiszcza ў Беласто-
ку, выступленне на Laima Rendez Vous 
Jurmala ў Юрмале, сольны канцэрт у 
Кіеве, не гаворачы ўжо пра выступлен-
ні ў гарадах Беларусі. Увогуле, NAVI-
BAND цяпер, як гарачыя піражкі, 
— нарасхват. І не важна, што ў фі-

нале “Еўрабачання” ім пакарыўся толькі 17-ы 
радок. Справа тут не ў месцах і ўзнагародах. 
Безумоўна, удзел у еўрапейскім конкурсе 
прыбавіў артыстам папулярнасці. Але 
любоў слухачоў засноўваецца ўсё-
такі на іншым. 

Hey-hey-hayayayayo сёлета 
толькі гультаяваты не напя-
вае! А колькі кавераў зведала 
іх вядомая ўжо на ўвесь свет 
“Гісторыя майго жыцця”. 
Кампазіцыю пераспявалі жы-
хары Беларусі, Чэхіі, Вяліка-
брытаніі, Чылі, Катара ды іншых 
краін. Відэа кавераў літаральна 
апанавала сусветную сетку. 

— Новыя варыянты нашай 
песні, якія мы знаходзім у інтэр-
нэце, радуюць нас неверагод-
на, — прызнаюцца артысты. 
— Аднойчы ўбачылі, што ў 
адной са школ Беларусі дзеці 
ўсім класам хорам спяваюць 
нашу “Гісторыю...” — эмо-

цый не перадаць. Гэта вельмі добра, што менавіта так, праз 
музыку, беларуская мова і нацыянальная культура 

займаюць сваё натуральнае месца ў сістэме 
каштоўнасцяў народа. 

Адной з галоўных мэт выступлення NA-
VIBAND на “Еўрабачанні” было прадстаў-

ленне Беларусі — з яе аўтэнтычнасцю і 
самабытнасцю. Нездарма і слоган, з якім 

беларусы прыехалі на конкурс у Кіеў, гучаў 
як #NaviBand from #BelarusLand. 

Самі ж сваю папулярнасць яны тлума-
чаць так: 

— Наша ўнікальнасць у той атмасферы, 
якую мы ствараем, у той магчымасці 

праз музыку паказваць свету сучасную 
беларускую культуру. Мы ў сваёй твор-

часці абсалютна свабодныя. Гармонія 
Ксюшы і Арцёма відавочная. Але яна 
наўрад ці была б магчымая, калі б іх 
злучала толькі музыка. Эх, колькі ж 
памучылі яны паклоннікаў, пакуль 
таямніца іх асабістых адносінаў не 
была раскрыта тым далікатным 
пацалункам, які стаў ледзь не са-
май яркай падзеяй фіналу “Еўра-

бачання”. А сацсеткі адказалі 
на гэта рамантычным флэш-

мобам: Instagram апанавалі 
сотні здымкаў пацалункаў 

закаханых з хэштэгам 
#kissbelarus.  “Якое 
шчасце адчуваць, што 
твая краіна сімвалізуе 
каханне”, — пісалі за-
мілаваныя інтэрнэт- 
карыстальнікі.

Людміла Мінкевіч

Ксенія Жук і Арцём 
лук’яненка сёння адны  
з самых запатрабаваных 
беларускіх артыстаў 
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конкурс

“я тут вельмі 
шчаслівая...” 
Прадстаўляць Беларусь на дзіцячым 
“Еўрабачанні” ў Грузіі будзе  
Хелена Мерааі 

 Т
ак вырашылі прафе-
сійнае журы і гледачы. 
Яны аднагалосна адда-
лі па дванаццаць балаў 
гэтай юнай смуглявай 
прыгажуні. Калі су-
пакоіліся эмоцыі, мы 
пагаварылі з артыс-

ткай аб яе выступленні і людзях, якія 
прывялі яе да поспеху.

— Хелена, раскажы, як ты па-
знаёмілася з Дакотай, якая напісала 
табе песню “Я самая”?

— Гэта адбылося ў мінулым годзе на 
“Бітве талентаў”. Яна была адным з на-
стаўнікаў конкурсу. Што цікава, мяне 
выбрала не толькі Рыта, але і яе муж 
Улад Сакалоўскі. І тады ўжо прыйшла 
мая чарга выбіраць сабе педагога — я 
пайшла да Рыты. Мне вельмі камфорт-

на было з ёй працаваць. Я тады дайшла 
да фіналу. Мне вельмі хацелася ўдзель-
нічаць у дзіцячым “Еўрабачанні”, і мы 
спыталі, ці можа яна напісаць для мяне 
песню. Яна ахвотна пагадзілася. Улад 
заняўся гукам і аранжыроўкай. Праўда, 
мой педагог Вольга Драздова трошкі 
дапрацавала песню. Калі Рыта пачула 
яе ў маім выкананні, яна сказала: “Гэта 
бомба”. Мне вельмі прыемна, што пасля 
перамогі ў нацадборы яна адной з пер-
шых павіншавала мяне — напісала пра 
гэта ў сваім інстаграме.

— Твой педагог засталася задаво-
леная выкананнем?

— Вольга была б не Вольгай, калі б 
яна была ўсім задаволена. Яна заўсёды 
патрабуе ідэальнага выканання, таму 
адразу паказала мне на мае памылкі. 
Я і сама выдатна разумею, што мне 
яшчэ ёсць над чым працаваць. Трэба 
навучыцца цалкам спраўляцца са сваім 
хваляваннем. Мароз, які бегаў па скуры 
падчас выступлення, не дазволіў мне 
поўнасцю раскрыць сваю душу, хоць я 
вельмі старалася. А ў Тбілісі ж будзе вя-
лікая сцэна, вялікая колькасць гледачоў.

З Вольгай я працую трэці год і 
вельмі гэтаму рада. Яна не проста пе-
дагог, яна яшчэ і сябар. Кожны яе ўрок 
— гэта велізарная радасць. Памятаю, 
калі ўпершыню да яе прыйшла, усяму 
пачала вучыцца спачатку. Мы разам з 
ёй прайшлі “Голас. Дзеці”, дзе я была ў 
камандзе Дзімы Білана, “Новую хва-
лю”, дзе мы занялі першае месца.

— Раскажы крыху пра сябе.
— Я спяваю з васьмі гадоў, хоць 

упершыню выйшла на сцэну ў тры 
гады. Мая выхавальніца ў дзіцячым 
садзе ўдзельнічала ў конкурсе “Педа-
гог года” і ўзяла мяне туды з сабой, я 
спявала песеньку Мэры Попінс. Яна, 
дарэчы, тады перамагла.

Вучуся ў гімназіі № 3 у дзявятым 
класе. У гэтым годзе заканчваю хара-
вое аддзяленне музычнай школы, яшчэ 
іграю на фартэпіяна. Адчуваю, што 
гэты год будзе вельмі складаным. Усю 
восень буду рыхтавацца да “Еўрабачан-
ня”, а потым трэба брацца за экзамены. 
Вучыцца мне падабаецца. Сярэдні бал 
у мінулым годзе ў мяне быў 9,5. Вельмі 
люблю гісторыю Беларусі і беларускую 
мову. Здзіўлены? Чаму? Я ж беларуска. 
Так, тата родам з Сірыі, але я ўсё жыццё 
жыву ў Мінску і вельмі шчаслівая, што 
мне даверылі прадстаўляць краіну на 
такім сур’ёзным конкурсе. 

Наталля Сцяпанава
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еўрапейскія гульні — 2019

прыгожа, 
шчыра, 
душэўна 

Буйныя еўрапейскія спаборніцтвы,  
якія ў нас пройдуць у 2019 годзе, 
павінны стаць падарункам для ўсёй 
краіны і шматлікіх гасцей

 У 
вечнай спрэчцы аналі-
тыкаў пра першаснасць 
эканомікі або палітыкі 
ў апошнія гады ўсё ча-
сцей перамагае... спорт. 
Так-так, той самы, які 
якраз па-за палітыкай. 
Першапачаткова заду-

маны як аб’яднальнік нацый і народаў, 
ён доўгі час вольна ці міжвольна сварыў 
іх.  І вось прыйшоў час вярнуцца да вы-

токаў. Праз два гады наша краіна, якая 
даўно прывыкла да правядзення 

спаборніцтваў самага высокага 
ўзроўню, прыме, 

напэўна, самыя 
ўнікаль-

ныя з іх — Еўрапейскія гульні, якія прой-
дуць з 21 па 30 чэрвеня 2019 года.

Унікальнасць гэтых спаборніцтваў 
хоць бы ў тым, што праводзіцца яны бу-
дуць усяго другі раз у гісторыі планеты. 
Першыя праходзілі ў чэрвені 2015 года 
ў азербайджанскай сталіцы — і прыне-
слі ў нашу скарбонку 43 медалі, у тым 
ліку 10 залатых. Але не толькі новымі 
спартыўнымі перамогамі вычэрпваец-
ца карысць маючых адбыцца спабор-
ніцтваў для нашай краіны. Па сутнасці, 
Еўрагульні прынясуць падарункі мі-
льёнам нашых грамадзян. У выглядзе 
ашаламляльна змененага стадыёна 
“Дынама”, які ператворыцца да гэтага 
часу ў шматфункцыянальны комплекс. 
У выглядзе новага будынка Рэспублі-
канскага навукова-практычнага цэнтра 
спорту, дзе спартсмены змогуць прахо-
дзіць усе медыцынскія і комплексныя 
навуковыя абследаванні. У выглядзе 
ўзводзімых цяпер Цэнтра мастацкай 

гімнастыкі і шматпрофіль-
най залы гульнявых 
відаў спорту. Нарэш-
це, у выглядзе самага 
грандыёзнага — у 25 
паверхаў! — інтэр-
ната ў Студэнцкай 
вёсцы, які зможа даць 
прытулак і дазволіць 
пазбегнуць бадзянняў 
па прыватных кватэ-
рах 1800 навучэнцам-

пастаяльцам. На ўсіх парах нясецца да 
Гульняў і Мінскі чыгуначны вакзал: тут 
маюць намер абнавіць шэсць экскала-
тараў з васьмі, абсталяваць касавыя 
залы сучаснымі кандыцыянерамі, ма-
дэрнізаваць сістэмы пажарнай сігналі-
зацыі і відэаназірання. Натуральна, уся 
інфраструктура ўзводзіцца з прыцэлам 
на Гульні ды іх удзельнікаў, але з разлі-
кам на нашых грамадзян.

Але і самі спаборніцтвы абяцаюць 
стаць яркай і незабыўнай падзеяй у 
жыцці краіны. Дырэктар фонда “Дырэк-
цыя II Еўрапейскіх гульняў 2019 года” 
Георгій Катулін не ўтойвае размаху:

— Нягледзячы на досвед, назапаша-
ны пры правядзенні міжнародных спа-
борніцтваў, арганізатараў II Еўрагуль-
няў чакаюць сур’ёзныя выпрабаванні. 
Па маштабе ў Беларусі раней нічога 
больш буйнога не праводзілі. Назаву 
адну толькі лічбу: каля 11 тысяч удзель-
нікаў будзе акрэдытавана на еўрапейскі 
форум. Акрамя атлетаў і трэнераў, якіх 
чакаецца каля 4 тысяч, гэта валанцёры, 
журналісты, афіцыйныя асобы.

Нядзіўна, што Міністр спорту і 
турызму Аляксандр Шамко прагназуе 
для спартсменаў ва ўсіх 15 дысцыплінах 
высокую канкурэнцыю:

— На апошніх Алімпійскіх гульнях 
больш за 50 працэнтаў медалёў завая-
валі атлеты са Старога Свету. Па шэрагу 
дысцыплін у нас ёсць добрыя перамож-
ныя традыцыі. С
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еўрапейскія гульні — 2019

Да прыкладу, на еўрапейскіх фору-
мах у 2016 годзе беларускімі атлетамі 
заваявана 46 узнагарод, у бягучым — 37. 
Пры гэтым не ўсе чэмпіянаты Еўропы 
яшчэ праведзены. 

11 тысяч удзельнікаў — гэта яшчэ і 
сур’ёзная заяўка на далейшае ўмацаван-
не станоўчага іміджу Беларусі. І значны 
рост замежных балельшчыкаў і проста 
турыстаў. Правядзенне міжнародных 
спартыўных спаборніцтваў — гэта адзін 
з самых дзейсных маркетынгавых хадоў 
па папулярызацыі краіны. Дарэчы, су-
стракаць усіх, хто прыязджае, магчыма, 
будзе... званочак. Прынамсі, менавіта та-
кім бачыць талісман наступных Гульняў 
галоўны трэнер нашай зборнай па ве-
славанні на байдарках і каноэ Уладзімір 
Шантаровіч:

— Для мяне Беларусь — прастора: 
бязмежныя палі і лугі, дзе расце мно-
ства кветак. Сярод іх, мне падаецца, 
для талісмана найбольш падыходзіць 
званочак. Ён сімвалізуе нашу тонкую і 
цікавую культуру.

На жаль, другая кветка — фанта-
стычная папараць — ужо пакладзена ў 
аснову лагатыпа будучых Гульняў. Брон-
завы прызёр летніх Алімпійскіх гульняў 
— 2016 па грэка-рымскай барацьбе Джа-
від Гамзатаў прапаноўвае для талісмана 
сваё рашэнне:

— Тыгр уяўляе сабою высакарод-
насць, сілу і хуткасць. Гэта жывёліна 
з вельмі прыгожай афарбоўкай, якая 

грацыёзна рухаецца і хутка бегае. Я лічу, 
што ён поўнасцю падыходзіць для таго, 
каб быць талісманам II Еўрагульняў.

Але і гэта не догма. Паўдзельнічаць у 
адкрытым рэспубліканскім конкурсе па 
распрацоўцы талісмана II Еўрагульняў 
можа любы жадаючы. Для гэтага трэба 
прапанаваць ідэю талісмана, выяву ды 
імя. Заяўкі прымаюцца да 15 лістапада 
2017 года. Талісман павінен адпавядаць 
алімпійскім каштоўнасцям і слогану 
Bright Year, Bright You (“Яркі год, яркі 
ты”). Падрабязнасці — на сайтах Мі-
ністэрства інфармацыі, НАК і БЕЛТА. 
Уладальнікаў жа трох прызавых месцаў 
чакаюць запрашальныя білеты на ме-
рапрыемствы Гульняў, а таксама кам-
плекты парадна-спартыўнай экіпіроўкі 
нацыянальнай зборнай нашай краіны.

“Еўрапейскія гульні — важная па-
 дзея, якая павінна надаць магутны ідэ-

алагічны імпульс нашаму грамадству, 
яшчэ больш кансалідаваць нацыю”, — па 
сутнасці, у гэтых словах Прэзідэнта, якія 
прагучалі на пасяджэнні НАК на міну-
лым тыдні,  закладзены галоўны сэнс 
і галоўнае значэнне маючага адбыцца 
мерапрыемства. А пажаданне адно: “Мы 
павінны нацыю, краіну, дзяржаву вывес-
ці на вышэйшую прыступку развіцця, і 
Гульні павінны падштурхнуць да гэтага. 
Усё трэба рабіць для людзей. Ніякай 
пампезнасці. Трэба рабіць прыгожа. Мы 
не перасягнём адкрыццё Алімпіяды ў 
Сочы і падобнае мерапрыемства ў Баку. 
І не трэба. Таму што там затрачаны сот-
ні мільёнаў долараў толькі на адкрыццё 
і закрыццё. Не хачу сказаць, што ў нас 
няма такіх грошай. Калі б гэта на карысць 
было, то знайшлі б. Але гэтага не трэба. 
Трэба пабіць гэты рэкорд душэўнасцю, 
шчырасцю свайго народа. Трэба зрабіць 
сваё — прыгожа і душэўна”.

Максім осіпаў

Адваротны адлік  
да Еўрагульняў-2019 
на рэканструяваным 
да таго часу 
стадыёне  
“Дынама” стартуе  
21 чэрвеня 2018 года. 
Праз год менавіта 
тут у прысутнасці 
каля 20 тысяч 
гледачоў адкрыюццца 
II Еўрапейскія гульні, 
а таксама пройдуць 
спаборніцтвы  
па розных відах 
спорту

даходы і расходы

У кантракце на правядзенне Еўрагульняў, які быў падпісаны 1 верас-
ня ў Мінску, ёсць адрозненні ў параўнанні з першымі Гульнямі ў Баку. 
Даходы ад мінскіх Еўрагульняў будуць падзелены паміж беларускім 
бокам і Еўрапейскімі алімпійскімі камітэтамі. Як і расходы: наш аргкамі-
тэт панясе асноўныя затраты па пражыванні і харчаванні спартсменаў, 
забеспячэнні наземным транспартам. ЕАк узялі на сябе аплату па пра-
ездзе ў Мінск усіх спартыўных дэлегацый і афіцыйных асоб. Дарэчы, 
Мінгарвыканкам плануе заключыць мемарандум з гасцініцамі і гра-
мадскім харчаваннем аб непавышэнні цэн на Еўрагульнях-2019.
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 Ш
то ў Мядзведзя 
да барацьбы 
талент, пер-
шым зразумеў 
лейтэнант тан-
кавых войскаў 
Кацагуб, які 
ў в е к а в е ч ы ў 

сваё імя сустрэчай з будучай легендай 
на дыване. Лічачы сябе нядрэнным 

барцом, ён выклікаў найбольш пры-
датнага па фізічных дадзеных хлопца 
ў спарынг-партнёры, але не паспелі 
сапернікі паціснуць адзін аднаму рукі, 
як навічок скруціў свайго камандзіра 
ў ахапак, падняў і ўваткнуў галавой у 
дыван. Пасля Кацагуб у зале больш не 
з’явіўся, затое ўсім гаварыў: “Я, мужыкі, 
з Мядзведзем бароўся. Перамагчы не 
перамог, але жывы застаўся”.

Хто Мядзведзя вызначыў у танка-
выя войскі — пытанне без адказу. У 
танк высокі юнак не змяшчаўся: ён ува-
ходзіў праз верхні люк, а вылазіў праз 
пярэдні. Нягледзячы на гэта, нампаліт 
актыўна агітаваў: “Радавы Мядзведзь, 
навошта табе гэты спорт, дурная твая 
галава! Скончыш танкісцкую школу, 
дадому вернешся — трактарыстам бу-
 дзеш! Спецыяльнасць рабочая, патрэб-

Юбіляры

У 19 гадоў, калі многія са спортам ужо заканчваюць, Аляксандр Мядзведзь свой чэмпіёнскі шлях 
толькі пачаў. Гэта толькі адзін маленькі штрых да яго ўнікальнай кар’еры, у якой усё фантастычна 
пераплецена ў тугі вузел дзіўных супярэчнасцяў. Мядзведзь вялікі не толькі сваімі тытуламі — трыма 
званнямі алімпійскага чэмпіёна па вольнай барацьбе і цэлым россыпам перамог на чэмпіянатах 
свету. Ён непараўнаны і наўрад ці паўторны адчуваннем сваёй татальнай нязломнасці і тытанічнай 
магутнасці. Прастатой хлопца ад сахі, які здолеў умясціць у сябе і атлетычную сілу, і інтэлігентную 
мяккасць, і спрытнасць, і кемлівасць. Ён сапраўды ўяўляў з сябе бурага мішку ў чалавечым абліччы: 
“Мядзведзь, — гаварыў ён, — толькі без поўсці”. Аляксандр Мядзведзь легендарны сваёй спартыўнай 
нетыповасцю, непадобнасцю да іншых, у ім сабраны боскі кактэйль з найшырэйшага спектра 
прыродных дадзеных, каласальнай волі і нечалавечай працавітасці.

легенда. эпоха. стыль
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навіна

ная, у вёсцы першым хлопцам станеш!” 
З гэтым нампалітам яны потым сустрэ-
ліся. У 1963-м у аэрапорце Сафіі. Да 
таго часу Мядзведзь ужо двухразовым 
чэмпіёнам свету стаў. Ідзе, раптам чуе 
словы, дакладныя, як выстралы:

— Радавы Мядзведзь! Стой: раз-
два!

— Я ўжо не радавы, — адказвае. — Я 
чэмпіён.

— Ды ну? Ты скажы, а я хацеў з 
цябе трактарыста зрабіць...

Ён не звяртаў увагі на цяжкасці. Доўгі 
час жыў у інтэрнаце ў парку Чалюскінцаў. 
Пакоі кішэлі клапамі, спаць даводзілася 
на вуліцы, а спартсмены жартам празвалі 

бароцца і шукаць

У дні святкавання юбілею 
Аляксандра Мядзведзя ў мін-
скім Палацы спорту праходзіў 
47-ы турнір на прызы Аляксан-
дра Мядзведзя. турнір быў 
прысвечаны 80-годдзю выдат-
нага спартсмена, прызнанага 
лепшым барцом XX-га стагод-
дзя. Удзел у турніры прынялі 
сотні атлетаў з дзясяткаў краін, 
а пераможцы атрымалі прызы 
з рук легенды.



гэтыя палацы “Беня-люкс” (па імені ка-
менданта). Расцяжэнні лячыў анучай, на-
цёртай хрэнам: клаў яе на балючае месца, 
а зверху паліраваў прасам. На Алімпіядзе 
ў Мехіка тры разы падчас турніру траціў 
прытомнасць з-за праблем з сэрцам. Яго 
прыводзілі ў сябе, ён зноў выходзіў на 
дыван і перамагаў. У зборнай СССР у 
бегу на сто метраў нікому не прайграваў, 
а калі беглі 3 кіламетры, то ўсіх абыходзіў 
на паўкруга. Выдатна плаваў. Касіў. Гэтая 
звычка, як і секчы дровы, засталася з 
дзяцінства. Пасля трэніроўкі браў касу 
ды ішоў на луг. Партнёры па камандзе 
вачамі па пяць капеек глядзелі.

— Ты што? Толькі што трэніроў-
ка ж была...

— Я яшчэ не нагрузіўся, — адказваў.
Калі стаў трэнерам, такія нетрады-

цыйныя спосабы ў занятках таксама 
выкарыстоўваў: адпраўляў спартсменаў 
у поле цюкі з саломай на машыны гру-
зіць. З аднаго боку трактары працавалі, 
з другога — барцы. І людская сіла ўпраў-
лялася хутчэй за машыны. А ў падзяку 
старшыня яшчэ і шашлык арганізоўваў.

Расказваць пра Мядзведзя можна 
доўга, амаль бясконца. Таму што гэта 
не Аляксандру Васільевічу 80 гадоў, а 
ўсяму беларускаму спорту, эпоху якога 
ён сабою ўвасабляе. З юбілеем і доўгіх 
гадоў, майстар!

Сяргей канашыц 

Новая 
дыстанцыя

Інфармацыя пра тое, што “залатая 
рыбка” Аляксандра Герасіменя 
выходзіць замуж, з’явілася больш 
як год назад. На прэс-канферэнцыі 
пасля вяртання з Алімпіяды ў 
Рыа-дэ-Жанейра, адкуль Саша, 
дарэчы, прывезла бронзавы 
медаль, спартсменка расказала, 
што заручана з Яўгенам Цуркіным, 
адным з лідараў мужчынскай 
зборнай па плаванні. 

Аказалася, што яны разам ужо 
некалькі гадоў, але не хацелі 

афішаваць свае адносіны. Маўляў, 
усяму свой час.  

У лютым 2016-га пара ўсё-такі 
рассакрэціла свой раман, абмяняў-
 шыся ў Facebook віншаваннямі з 
нагоды дня ўсіх закаханых. Нягле-
дзячы на гэта, Герасіменя не на-
зывала канкрэтнай даты вяселля. 
Гаварыла толькі, што выходзіць за-
муж у высакосным 2016-м лічыць 
кепскай ідэяй. Спасылалася і на 
тое, што, перш чым прыняць такое 
рашэнне, неабходна абзавесціся 
ўласнай жылплошчай. 

Пра сваю будучыню Аляксандра 
разважае па-філасофску. Маўляў, 
у жыцці прыярытэты мяняюцца. 
Вядома, вельмі хочацца ў дадатак 
да еўрапейскага і сусветнага золата 
заваяваць алімпійскае. Аднак пра 
Гульні ў Токіа чэмпіёнка лічыць за 
лепшае пакуль не гаварыць. 
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культурныя стасункі

Знаёмства абяцае  
быць цікавым
Мяркуючы па  інфармацыі, якая рэгулярна з’яўляецца,  
Кітай у апошні час становіцца месцам прыцягнення 
беларускага выяўленчага мастацтва. У чым гэта праяўляецца? 
Ёсць падзеі, якія наглядна пацвердзяць такі тэзіс. 

 М
ена в і т а  ў  ка -
стрычніку ў рам-
ках святкавання  
25-годдзя з дня 
ў с т а л я в а н н я 
дыпламатычных 
адносінаў паміж 
Рэспублікай Бе-

ларусь і Кітайскай Народнай Рэспублі-
кай у Нацыянальным мастацкім музеі 
Кітая прайшло ўрачыстае адкрыццё 
выставы “Шэдэўры Нацыянальнага 
мастацкага музея Рэспублікі Беларусь”. 
Сумесны выставачны праект закліканы 
пазнаёміць жыхароў і гасцей Пекіна з 
палотнамі вядомых майстроў, пака-
заць асаблівасці развіцця беларускага 
мастацтва ў кантэксце традыцый і су-
часнасці. Усяго на выставе прадстаўле-
на каля шасцідзесяці твораў жывапісу 
XIX-XX стагоддзяў са збору Нацыя-
нальнага мастацкага музея  Беларусі.

Што датычыцца цяперашняй 
выставы, то экспазіцыя адкрываецца 
імёнамі шэрага рускіх мастакоў XIX 
— пачатку XX стагоддзяў — Івана 
Крамскога, Ільі Рэпіна, Івана Шыш-
кіна, Ісака Левітана, Канстанціна Ма-
коўскага, Міхаіла Несцерава, Барыса 
Кустодзіева, Валянціна Сярова. Пра-

Дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Уладзімір Пракапцоў падараваў сваю 
работу Нацыянальнаму мастацкаму музею Кітая
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цы гэтых вядомых аўтараў узятыя з 
фондаў Нацыянальнага мастацкага 
музея Беларусі. Кожны з названых 
жывапісцаў унёс свой неацэнны ўклад 
у развіццё не толькі ўласна рускага, але 
і еўрапейскага мастацтва. Як вядома, з 
канца васямнаццатага стагоддзя Бела-
русь знаходзілася ў складзе Расійскай 
імперыі. Гэтым абумоўлена тая ака-
лічнасць, што для беларускіх мастакоў 
дзевятнаццатага стагоддзя цэнтры 
рускага мастацтва сталі месцам, дзе 
можна было атрымаць штуршок для 
ўласнага творчага развіцця. Так, у 
Санкт-Пецярбурзе прайшоў навучан-
не выдатны беларускі майстар нацюр-
морта Іван Хруцкі, чые працы таксама  
прадстаўлены на выставе ў Пекіне.

У Маскве вучыліся два знакамітыя 
пейзажысты Беларусі — Станіслаў 
Жукоўскі і Вітольд Бялыніцкі-Біруля. 
Варта адзначыць, што акрамя пейзажа 
Станіслаў Жукоўскі шмат і плённа 
працаваў у галіне інтэр’ернага жыва-
пісу — на гэтую тэму і прадстаўлены 
карціны на выставе. 

 — Працягваюць экспазіцыю рабо-
ты з калекцыі беларускага мастацтва 
другой паловы ХХ стагоддзя, якая з’яў-
 ляецца самай вялікай часткай нашага 

музейнага збору і налічвае больш за пят-
наццаць тысяч экспанатаў, — расказвае 
дырэктар Нацыянальнага мастацкага 
музея Беларусі Уладзімір Пракапцоў. — 
Гэтая частка экспазіцыі сканцэнтравана 
на прэзентацыі творчасці таленавітай 
групы мастакоў новага пакалення, якія 
стаялі ля вытокаў фарміравання нацы-
янальнай мастацкай школы жывапісу 
— Івана Ахрэмчыка, Паўла Масленіка-
ва, Гаўрыіла Вашчанкі, Мая Данцыга, 

Уладзіміра Стальмашонка, Віктара Гра-
мыкі, Леаніда Шчамялёва.

У 1960-я гады найбольш поўна ра-
скрываецца жывапісны дар беларускіх 
пейзажыстаў. Любоў да роднай зямлі, 
лірызм і мілагучнасць фарбаў у перада-
чы простых штодзённых матываў, нез-
вычайная каларыстычная здольнасць, 
глыбокі псіхалагізм увасоблены ў пра-
цах Віталя Цвіркі, Паўла Масленікава, 
Антона Бархаткова, Сяргея Каткова, 

Сумесны выставачны праект закліканы 
пазнаёміць жыхароў і гасцей Пекіна  
з палотнамі вядомых майстроў, 
паказаць асаблівасці развіцця 
беларускага мастацтва ў кантэксце 
традыцый і сучаснасці. Усяго на выставе 
прадстаўлена каля шасцідзесяці твораў 
жывапісу XIX-XX стагоддзяў са збору 
Нацыянальнага мастацкага музея 
Беларусі

Для выставы ў Пекіне ўзялі лепшыя работы з фондаў музея ў Мінску
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Пятра Данэліі, Анатоля Бараноўскага, 
прадстаўленых на выставе. Яркай з’явай 
у жывапісе 1960-х гадоў, безумоўна,  
сталі творы Уладзіміра Стальмашонка, 
які адным з першых у пасляваенны час 
пачаў творча пераасэнсоўваць трады-
цыі беларускай народнай культуры. 

 — Сацыяльна-палітычныя змены 
канца ХХ стагоддзя, здабыццё неза-
 лежнасці Рэспублікай Беларусь у 1991 
годзе адзначылі цалкам новы этап 
развіцця мастацкай культуры нашай 
краіны, — адзначае Уладзімір Пракап-
цоў. — Працэсы трансфармацыі абаз-
начылі змену адзінай мастацка-эстэ-
тычнай канцэпцыі   сацыялістычнага   
рэалізму   разнастайнасцю   мастацкіх   
ідэй,   напрамкаў, жанраў, формаў і 
індывідуальных стылістык. 

У гэтай сітуацыі ў творчасці мно-
гіх беларускіх мастакоў адзначаецца 
абвостраная цікавасць да традыцый 
старажытнасці,  робіцца акцэнт  на  
тэме  вытокаў  беларускага  народа. 
Мастакі чэрпаюць натхненне ў народ-
ных звычаях і міфапаэтычнай спадчы-
не, адзначаецца павышаная цікавасць 
да фальклорнага матэрыялу, да інтэр-

прэтацыі народных святаў, легендаў, 
паданняў і прытчаў.

Новы погляд на рэчаіснасць, 
звязаны з фотарэалізмам, імкненне 
адлюстраваць час дакументальна  і  
адначасова  метафізічна  выяўляе  сябе  
ў  творах  Валерыя Шкарубы, Барыса 
Казакова. Своеасаблівы культурна-
часавы рэнесанс, злучаючы ў сваіх 
працах мінулае і сучаснае, стварае 
Уладзімір Тоўсцік.

 — Сёння творчасць беларускіх ма-
стакоў, як прадстаўнікоў старэйшага 
пакалення, так і маладога, непарыўна 
звязаных з жыццём сваёй краіны, не-
магчыма ўявіць без агульнасусветных 
філасофскіх і  эстэтычных поглядаў, 
— упэўнены Уладзімір Пракапцоў. — 
Заканамернай становіцца эвалюцыя 
ад чыста апавядальных, тэматычных 
структур да сімволіка-метафарычнай 
мовы. Творы часцей звяртаюцца  не 
да рэальнасці бачнай, фізічнай, а да 
рэальнасці культуры, да яе знакавай, 
сімвалічнай прасторы.

Што ж, лёгка выказаць здагадку, што  
прадстаўленыя  ў  пекінскай экспазіцыі  
творы  беларускіх  жывапісцаў  і скульп-
тара перададуць не толькі непаўторны 
каларыт, духоўную змястоўнасць і эма-
цыянальнасць беларускага выяўленчага 
мастацтва, але  пакажуць пераемнасць 
традыцый і нацыянальную своеасаблі-
васць айчыннай культуры.

 — У нас актыўныя ўзаемаадносіны 
з Кітайскай Народнай Рэспублікай не 
толькі ў эканоміцы,  у палітыцы, але і ў 
сферы культуры, — адзначае Уладзімір 
Пракапцоў. — Хачу сказаць, што ў маі 
гэтага года адбылося пасяджэнне бела-
руска-кітайскай камісіі па культурным 
супрацоўніцтве, дзе быў падпісаны спе-
цыяльны пратакол. У восьмым пункце 
гэтага дакумента гаворыцца, што ў рам-
ках культурнага супрацоўніцтва ў 2017 
годзе ў Нацыянальным мастацкім музеі 
Кітая пройдзе выстава “Шэдэўры Нацы-
янальнага мастацкага музея Беларусі”. 
А на наступны год намечана выстава ў 
адказ Нацыянальнага мастацкага музея 
Кітая ўжо ў нашым музеі. Выстава, якая 
адкрылася ў Пекіне ў Нацыянальным 
мастацкім музеі Кітая менавіта цяпер 
у кастрычніку,  — гэта 57 твораў жы-
вапісу 19-га — 20-га стагоддзяў. Такога 
роду экспазіцыя  праходзіць упершыню 
ў гісторыі культурнага супрацоўніцтва 
дзвюх краін. Акрамя таго, кітайскія 
калегі папрасілі прадставіць у іх экспа-
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На выставе Сяргея Селіханава ў Мінску

Адна з работ С. Селіханава
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зіцыю  вядомага скульптара Сяргея Се-
ліханава, стагоддзе з дня нараджэння 
якога нядаўна адзначалася беларускай 
культурнай грамадскасцю. Цяпер гэтая 
экспазіцыя  таксама адкрытая ў Пекіне. 
Чаму Селіханава? Таму што ён быў у 
1956 годзе ў камандзіроўцы ў Кітаі. Зра-
біў там нямала скульптурных вобразаў: 
пачынаючы ад дзеячаў культуры і за-
канчваючы   простымі рабочымі. 

 Менавіта  Сяргей Селіханаў ства-
рыў апошні скульптурны партрэт 
культавага кітайскага мастака Ці Бай-
шы, якога называюць Ван Гогам Азіі. У 
памяць аб паездцы скульптара ў Кітай 
засталося некалькі дзясяткаў бюстаў 
дзяцей, сялян і рабочых, у вачах якіх 
чытаецца многае. Нягледзячы на раз-
настайнасць мастацтва ў сучасным Пе-
кіне, у поспеху такой выставы кітайскія 
мастацтвазнаўцы не сумняваюцца.

Сяргей Селіханаў — мастак роз-
набаковы. Ён у роўнай меры аддаў да-
ніну партрэтнай творчасці і эпічным, 
героіка-драматычным скульптурным 
кампазіцыям, стварэнню мемарыяль-
ных рэльефаў і графічнаму мастацтву. 
Працаваў з рознымі матэрыяламі, 
увасабляючы вобразы ў гліне і гіпсе, 
граніце і мармуры, дэманструючы ўні-
версальнае ўменне.

Безумоўна, цэнтральнае месца 
ў творчасці Сяргея Селіханава зай-
маюць падзеі і героі Вялікай Айчын-
най вайны, праз якую ён прайшоў сам. 
У шэрагу знакавых твораў скульптара 
— манумент “Няскораны чалавек” у 
мемарыяльным комплексе “Хатынь”, 
прысвечаны ахвярам фашызму, гарэ-
льеф “Савецкая Армія ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны” на мануменце Пера-
могі ў Мінску ў гонар воінаў Савецкай 
Арміі і беларускіх партызан, загінулых 
у гады Вялікай Айчыннай вайны, пом-
нік Герою Савецкага Саюза Канстан-
ціну Заслонаву ў Оршы, помнік Герою 
Савецкага Саюза, піянеру Марату 
Казею ў Мінску. Гэтыя творы вылучае 
маштабнасць задумы, глыбіня мастац-
кай ідэі, пакланенне перад духоўнай 
веліччу і подзвігам свайго народа.

Так, асаблівая старонка жыцця 
Сяргея Селіханава — паездкі ў Кітай, 
вынікам багажу з  якой сталі 36 пар-
трэтаў прадстаўнікоў творчай інтэлі-
генцыі і простых жыхароў. 

 — Адным словам, цяпер у Пекіне, 
у Нацыянальным мастацкім музеі 
Кітая, паралельна праходзяць дзве 

маштабныя беларускія выставы. 
Можна сказаць, што гэта свое-
 асаблівы беларускі культурны пра-
рыў у Паднябесную. 

 — Безумоўна. І гэта радуе. Мы на-
ват у сябе ў музеі некаторыя рэчы знялі 
з пастаяннай экспазіцыі. Несумненна, 
для нас гэта вельмі прэстыжныя выста-
вы, тым больш у Год культуры Беларусі 
ў Кітаі.  25 мая Дні культуры Беларусі 
адкрываліся спектаклем “Лебядзінае 
возера” Вялікага тэатра оперы і балета. 
Працуе Культурны цэнтр пры пасоль-
стве Рэспублікі Беларусь у Пекіне. І 
вось цяперашняя выстава “Шэдэўры 
Нацыянальнага мастацкага музея Бе-
ларусі”. Яна, дарэчы, рыхтавалася два 
гады. Для адпраўкі музейных работ 
рабілі спецыяльныя тэрмаскрыні. Тво-
ры везлі ў  Маскву спецтранспартам, 
адтуль спецсамалётам ужо ў Кітай. Для 
нас выстава — гэта  вялікая адказнасць. 
І вялікі гонар, безумоўна. Хачу таксама 
сказаць, што  ў рамках 25-годдзя ўста-
лявання дыпламатычных адносінаў па-
між Беларуссю і Кітаем гэты год вельмі 
насычаны. Акрамя цяперашніх вялікіх 
выстаў у нас арганізуюцца экспазіцыі 
кітайскіх мастакоў,  праводзяцца   кан-
ферэнцыі з удзелам беларускіх аўтараў 
на кітайскіх форумах. Летась  быў пле-
нэр у горадзе Чынчуне, дзе працавалі 
10 беларускіх мастакоў. Відавочна, што 
інтарэс кітайскіх грамадзян да Беларусі 
вельмі вялікі, як і наадварот, у беларусаў 
— да Кітая. Мы глядзім з аптымізмам 
у будучыню і спадзяёмся на далейшую 
актывізацыю культурных адносінаў. У 
тым ліку ў рамках праекта “Адзін пояс 
— адзін шлях”. Беларусь займае вельмі 
актыўную пазіцыю ў плане культурнай 
прысутнасці ў Кітаі. Таму мы сустрака-
емся  з кіраўнікамі кітайскіх рэгіёнаў, 
плануем  не толькі ў Пекіне, але і ў 
іншых правінцыях у будучыні абазна-
 чыць нашу прысутнасць — выставамі, 
пленэрамі. У наступным годзе чакаецца 
прыезд дзесяці кітайскіх мастакоў да нас 
на пленэр у Беларусь. Так што працэс 
паміж нашымі культурнымі ўстанова-
мі, паміж нашымі краінамі ідзе вельмі 
актыўна. Што вельмі пахвальна.

 — Вы, напэўна, рэальна адчулі ці-
кавасць да беларускага выяўленчага 
мастацтва, знаходзячыся ў Кітаі. 
Ведаю,  што  ў Пекіне падарылі музею  
сваю працу? 

 — Уласна кажучы, гэта не мая іні-
цыятыва, а ініцыятыва майго калегі 
— спадара У Вэйшаня, дырэктара На-
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цыянальнага мастацкага музея  Кітая. 
Ён сам скульптар і прапанаваў вельмі 
арыгінальную ідэю. Гаворыць: я хачу 
падарыць Нацыянальнаму мастацкаму 
музею Рэспублікі Беларусь вялікую 
скульптурную кампазіцыю Канфуцыя і 
Лаа Дзі. Гэта вялікія скульптуры амаль у 
тры метры вышынёй. Вельмі эфектныя.  
У Вэйшань — вядомы скульптар далёка 
за межамі Кітая. Яго скульптуры знаход-
зяцца ў штаб-кватэрах ААН, ЮНЕСКА, у 
многіх музеях свету. Ён і прапанаваў вось 
такі таварыскі абмен. І 25 мая, якраз калі 
мы былі на  сумесным форуме, я падарыў 
Нацыянальнаму мастацкаму музею Кі-
тая  пейзаж “Радзіма маіх бацькоў”. Гэта 
беларускі пейзаж, беларускае Палессе. 
Праца спадабалася маім кітайскім кале-
гам. А цяпер  У Вэйшань хоча падарыць 
нам, Нацыянальнаму мастацкаму музею 
Рэспублікі Беларусь,  сваю скульптурную 
кампазіцыю. Гэта адбудзецца або ў гэтым  
годзе, або ў будучым — падчас адкрыцця 
выставы ў Мінску, на якой, у тым ліку, 
будуць і яго творы. У наступным годзе 
вялікая выстава будзе ў нас у музеі. Таму 
ў гэтым плане ў нас вельмі актыўныя і 
міжмузейныя стасункі, і таварыскія ста-
сункі. Вельмі добра, што нават на ўзроўні 
асабістага сяброўства ў нас вельмі актыў-
 на ідзе працэс супрацоўніцтва. Для нас 
гэта вельмі важна — з вядучым музеем 
Кітая мець вось такія дружалюбныя, 
таварыскія, сардэчныя адносіны. 

Хачу адзначыць, што нашы кітайскія 
калегі вельмі трапятліва ставяцца да 
выяўленчага мастацтва Беларусі, ім яно 
вельмі падабаецца. Гэта гаворыць пра 
тое, што наша выяўленчае мастацтва 
прафесійнае, яно знаходзіцца на вельмі 
высокім узроўні. Цяперашняя выстава 
ў Пекіне дае зрэз не толькі Нацыяналь-
нага мастацкага музея Беларусі, гэта 
культурны зрэз усёй нашай краіны, 
прэзентацыя нашай краіны. Выставу 
паглядзяць сотні тысяч людзей за тры 
месяцы экспанавання ў Кітаі. Гэта, 
вядома, будзе самая лепшая рэклама. І, 
безумоўна, не трэба спыняцца на дасяг-
нутым. Я думаю, што і надалей нашы 
адносіны будуць толькі развівацца і 
ўмацоўвацца. Нам трэба рыхтавацца да 
гэтага працэсу. Кітай актыўны не толькі 
ў эканоміцы, палітыцы, але і ў культу-
ры. А тое, што нас там  паважаюць і 
шануюць, тое, што  з намі хочуць сяб-
раваць, гэта вельмі важна. 

Што ж, лёгка выказаць здагадку, што 
і прадстаўленыя  ў  пекінскай экспазіцыі  
творы  беларускіх  жывапісцаў  і скульп-
тара перададуць не толькі непаўторны 
каларыт, духоўную змястоўнасць і эма-
цыянальнасць беларускага выяўленчага 
мастацтва, але  пакажуць пераемнасць 
вялікіх традыцый і нацыянальную свое-
асаблівасць айчыннай культуры.

Веніямін Міхееў

Цяперашняя 
выстава ў Пекіне 
дае зрэз не толькі 
Нацыянальнага 
мастацкага музея 
Беларусі, гэта 
культурны зрэз 
усёй нашай 
краіны. Гэта 
прэзентацыя 
краіны

культурныя стасункі

Работы С. Селіханава з кітайскай камандзіроўкі

С. Жукоўскі. “Нацюрморт” (19161917)

5� Беларусь.BelaruS
кастрычнік   2017



В. цвірка. Фрагмент карціны “Пейзаж. Прыпяць”. 1963


