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М
ожна падводзіць папярэднія вынікі. Бо 
год 2016-ы ўжо фактычна выканаў свае 
паўнамоцтвы і перадаў правы году, які 
прыйшоў на змену.

Якім быў адыходзячы год? Напэўна, 
няпростым. Сусветны эканамічны крызіс 

(а нехта меркаваў, што ён абыдзе бокам) усё ж накрыў усіх. 
І мы гэта адчулі таксама: аб’ёмы гандлю  з нека-
торымі калі не паменшыліся, то і не раслі, 
шматлікія інвестары ўзялі паўзу…

Зрэшты, было нямала прыкла-
даў і іншага парадку. У 2016-м у 
краіне па-ранейшаму адкры-
валіся новыя супермаркеты, 
прэзентаваліся гасцінічныя 
комплексы... А менавіта бу-
даўніцтва — паказчык жыву-
часці эканомікі. 

Актыўным было палі-
тычнае асяроддзе. Дзяржава 
засталася адданай свайму 
прынцыпу: у знешняй палі-
тыцы непарушным застаецца 
правіла шматвектарнасці. Пра 
гэта сведчыць і шэраг публі-
кацый у цяперашнім выпуску 
часопіса. Напрыклад, матэрыял 
“У залік карысных спраў”, у якім 
ідзе размова пра актывізацыю 
беларуска-азербайджанскіх ста-
сункаў. 

У канцы адыходзячага года вельмі выразна нагадаў пра 
сябе еўрапейскі знешнепалітычны вектар. У матэрыяле пад 
назвай “Суседзям ёсць што абмеркаваць” гаворыцца пра 
тое, што сёння, калі мяняецца танальнасць беларуска-еўра-
пейскага дыялогу ў цэлым, Польшча аб’ектыўна апынулася 
на яго пярэднім краі. Што пацвердзіў візіт у Мінск маршала 
сената Польшчы Станіслава Карчэўскага. 

У гутарцы з Аляксандрам Лукашэнкам ён сказаў пра га-
лоўнае: Варшава цэніць паслядоўную беларускую палітыку 
спакою і раўнавагі, якая праводзіцца як унутры краін, так і 
пашыраецца ў знешнім свеце. Пад унутраным складнікам 
маецца на ўвазе беражлівае стаўленне да міжнацыянальнай 
і міжканфесійнай згоды. Палякі на гэта справядліва звяр-
таюць вельмі пільную ўвагу. Невыпадкова за Беларуссю 

трывала замацаваўся імідж донара стабільнасці і бяспекі ва 
Усходняй Еўропе. 

Вядома ж, 2016-ы — гэта Год культуры ў Беларусі. Як ён 
прайшоў? Пра гэта ў часопісе — гутарка з Міністрам куль-
туры Барысам Святловым. Чытайце публікацыю “Зробім 
разам наступны крок”. 

А напрыканцы цікавы факт, які красамоўна свед-
чыць пра культурную блізкасць 

еўрапейскіх краін. Падзеяй у 
культурным жыцці Бялграда 

стала традыцыйная 61-я па 
ліку міжнародная кніжная 
выстава-кірмаш. Беларусь 
прадставіла на гэтым кні-
жным свяце мноства наві-
нак. Былі сустрэчы, у якіх 
удзельнічала беларуская дэ-
легацыя на чале з Міністрам 
інфармацыі Ліліяй Ананіч. 

Яны прайшлі ў Нацыяналь-
най бібліятэцы, Міністэрстве 

культуры. А таксама — у скупшчы-
не Сербіі, дзе сабраліся прадстаўнікі 

дэпутацкай групы, якая вы-
ступае за развіццё адносінаў з 
Беларуссю. У сербскім парла-

менце быў прэзентаваны збор-
нік мастацкіх і публіцыстычных 

твораў “Беларусы пра Сербію і Югаславію”. 
Адбылася сустрэча і з прэзідэнтам Сербіі Тамі-

славам Ніколічам. Размова ішла пра шматлікія бакі бела-
руска-сербскіх адносінаў. Таміславу Ніколічу была ўручана 
анталогія “Францыск Скарына на мовах народаў свету”, у 
якой сярод іншых перакладаў — і сербскі пераклад даўно 
вядомай ісціны пра любоў да Айчыны і павагу да родных 
каранёў. Словы Скарыны з прадмовы да кнігі “Юдзіф” 
Таміслаў Ніколіч прачытаў на сербскай мове. Прачытаў з 
душэўнай і сардэчнай цеплынёй, аднолькава адрасаванай 
і Беларусі, і Сербіі...  Адным словам, не пакіньце без увагі 
публікацыю: “Прэзідэнт Ніколіч на сербскай мове чытае 
Францыска Скарыну”.

А ўсіх нашых чытачоў з Новым 2017 годам! Аптымізму 
ўсім!

ад рэдактара

ВіктАР ХАРкоў

аптымістычны 
падыход 
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панарама
“Бярыце прыклад  
з БелАЭС!”

Эксперты місіі Міжнароднага агенцтва 
па атамнай энергіі назвалі Беларусь 
адной з самых перадавых краін сярод 
“ядзерных навічкоў” 

Праверка па ацэнцы рэгулюючай 
інфраструктуры ядзернай і рады-

яцыйнай бяспекі праводзілася ў краіне 
ўпершыню. 

— МАГАТЭ гатова рэкамендаваць 
іншым краінам станоўчыя практыкі, 
якія прымяняюцца пры будаўніцтве 
АЭС у Гродзенскай вобласці, — сказаў 
кіраўнік місіі, генеральны дырэктар 
Фінскага агенцтва па ядзернай бяспецы 
Петэры Тыіпана. — Беларусь — краіна, 
якая ўступае на шлях ядзернай энер-
гетыкі. І мы бачым, што тут выразна 
прасочваецца прыхільнасць стратэгіі 
бяспекі. 

Назіральнікі пазітыўна ацанілі 
работу ўсіх структур, якія займаюцца 
“будоўляй стагоддзя”. 

— Нам спадабаліся інавацый-
ныя механізмы, практыка пабудовы 
здаровай арганізацыйнай культуры, 
стратэгія перадачы ведаў маладым, 
конкурсы для супрацоўнікаў з магчы-
масцю рэалізаваць свае прапановы, 
— падзяліліся назіральнікі. 

Усе высновы і рэкамендацыі групы 
экспертаў з’явяцца ў адкрытым доступе. 
Пра гэта сказаў Міністр па надзвычайных 
сітуацыях Беларусі Уладзімір Вашчанка: 

— Мы надаём вялікую ўвагу бяспе-
цы, бо Беларусь як ніхто іншы разумее, 
што такое радыяцыйная пагроза. Ацэн-
 ка нашай работы неабходная, перш 
за ўсё, нам самім, аднак я ўпэўнены, 
што яна будзе цікавая іншым краінам, 
асабліва нашым суседзям. Гэта дасць 
магчымасць зняць іх занепакоенасць 
па пытаннях эксплуатацыі станцыі.



Сустрэчы ў Маскве
Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін павіншавалі Патрыярха Маскоўскага 
і ўсяе Русі Кірыла з 70-годдзем. Асабіста. Для гэтага прэзідэнты прыехалі 
ў маскоўскі храм Хрыста Збавіцеля, дзе прайшла ўрачыстая цырымонія 
ўшаноўвання Прадстаяцеля Рускай праваслаўнай царквы.

 Гэтую падзею саму па сабе мож-
на лічыць вельмі знакавай на-
пярэдадні дзелавой размовы. 
Час для яе прэзідэнты адвялі і 

гэтым разам. Але пазней. А ў храме 
гаварылі цёплыя і шчырыя словы 
Патрыярху.

— У Беларусі вы карыстаецеся 
самым заслужаным аўтарытэтам і на-
роднай любоўю. Вас ведае кожны ча-
лавек — і хрысціянін, і мусульманін, і 
прадстаўнікі іншых канфесій. Гэта вы-
нік вашай працы і добрых адносінаў да 
нашай краіны як Прадстаяцеля Рускай 
праваслаўнай царквы, — сказаў Прэзі-
дэнт Беларусі. — Пад вашым першас-
вяціцельскім кіраўніцтвам праваслаў-
ная царква садзейнічае ўмацаванню 
духоўнага адзінства нашых славянскіх 
народаў Беларусі і Расіі, заснаванага 
на такіх хрысціянскіх каштоўнасцях, 
як міралюбнасць, узаемадапамога, 
гуманізм і справядлівасць.

Пра стваральную і аб’яднаўчую 
ролі царквы, асабісты ўклад у гэтую 
добрую справу Патрыярха гаварыў і 
Уладзімір Пуцін. Сугучча тут вінша-
ванняў кіраўнікоў дзвюх самых бліз-
кіх дзяржаў больш чым сімвалічнае.

Аляксандр Лукашэнка падарыў 
юбіляру слуцкі пояс і карціну, на 
якой адлюстраваны Свята-Ніколь-
скі гарнізонны сабор у Брэсце. У 
гэтым храме Патрыярх Кірыл у 74-ю 
гадавіну пачатку Вялікай Айчыннай 

вайны адслужыў памінальную літыю 
“у памяць пра абаронцаў Брэсцкай 
крэпасці і ўсіх загінулых у Вялікай 
Айчыннай вайне”. З трагічнымі па-
 дзеямі тых дзён яго звязвае асабістае. 
У крэпасці ці ля яе сцен загінуў род-
ны дзядзька Патрыярха.

Павіншаваўшы Патрыярха Кіры-
ла, прэзідэнты накіраваліся ў Крэмль 
для гутаркі сам-насам.

Уладзімір Пуцін у пачатку размо-
вы сказаў пра паніжэнне беларуска-
расійскага тавараабароту.

— Але гэта ўсё часова, — пе-
 ракананы Прэзідэнт Расіі. Залогам 
пераадолення цяжкасцяў ён лічыць 
створаныя паміж нашымі краінамі 
механізмы гандлёва-эканамічнага 
супрацоўніцтва. Назіраецца рост 
узаемных інвестыцый, пашыраюцца 
кааперацыйныя сувязі.

— Усё гэта перадумовы для таго, 
каб рухацца далей.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў 
увагу на асаблівасць моманту:

— Цяпер даволі бурны час, калі 
то з аднаго, то з другога боку нака-
тваюць розныя крызісы... Мы не 
ізаляваныя ад гэтага. Ёсць аператыў-
ныя пытанні, якія мы павінны хутка 
вырашаць.

Аляксандр Лукашэнка выказаў 
упэўненасць, што разам з Уладзімі-
рам Пуціным, як гэта бывала і раней, 
яны прымуць правільныя рашэнні.

Б
ел

ТА
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 Ф
актычна прэзі-
дэнты сустра-
каюцца як міні-
мум раз у год то 
на беларускай, 
т о  н а  а з е р -
б а й джа нска й 
з я м л і .  П л ю с 
кантакты пры 

рабоце ў шматбаковым фармаце — на 
палях міжнародных мерапрыемстваў. 
Такі актыўны дыялог адпавядае ўз-
роўню па меншай меры стратэгічнага 
партнёрства.

У залік гэтага партнёрства, безу-
моўна, будзе занесены і лістападаўскі 

візіт у Баку Прэзідэнта Беларусі Аля-
ксандра Лукашэнкі. 

Пра намер весці яшчэ больш ак-
тыўнае супрацоўніцтва прэзідэнты 
Беларусі і Азербайджана гаварылі з 
першых хвілін нядаўняй сустрэчы. 
Аляксандр Лукашэнка сказаў калегу:

— Вы можаце на нас разлічваць 
як на самых блізкіх сяброў. Калі мы 
чымсьці можам быць карысныя вам у 
Азербайджане, мы заўсёды гэта зробім. 
Нашы магчымасці вы добра ведаеце, 
вы вялікі сябар Беларусі... У нас няма 
закрытых тэм, мы супрацоўнічаем па 
ўсіх напрамках і будзем супрацоўні-
чаць па ўсіх напрамках. Мы нікому не 

шкодзім нашым супрацоўніцтвам, мы 
адкрытыя і далей будзем адкрытыя, 
публічныя пры абмеркаванні самых 
злабадзённых пытанняў нашай рэча-
існасці.

Словы Ільхама Аліева прагучалі ва 
ўнісон:

— Адносіны паміж нашымі дзяр-
жавамі самыя блізкія і дружалюбныя. 
Мы настроены на актыўны працяг 
супрацоўніцтва з Беларуссю па ўсіх 
напрамках. Сёння двухбаковы фармат 
ахоплівае практычна ўсе сферы наша-
га жыцця і ідзе нарошчванне супра-
цоўніцтва ў традыцыйных сферах. Мы 
таксама вызначаем новыя напрамкі... 

у залік карыснай 
справы 
Пра ўзровень адносінаў, якія звязваюць Мінск і Баку, можна 
меркаваць па частаце сустрэч кіраўнікоў дзвюх дзяржаў. 
Аляксандр Лукашэнка тройчы бываў у Азербайджане 
з афіцыйнымі візітамі і адзін раз з рабочым. Ільхам Аліеў 
афіцыйна наведваў нашу краіну чатыры разы. Прычым 
у апошнія гады абмены візітамі сталі больш частымі.   

Візіт Прэзідэнта ў Азербайджан меў даволі насычаны 
канкрэтыкай дзелавы змест. Яго вынікам стала падпісанне 
пакета дакументаў аб развіцці стасункаў ў розных сферах.  
Сярод іх і план мерапрыемстваў па выкананні Праграмы 
сацыяльна-эканамічнага супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі 
да 2025 года. На такі ж тэрмін разлічана комплексная праграма 
супрацоўніцтва ў аграпрамысловым сектары. Асобныя дакументы 
датычацца ўзаемадзеяння ў спорце, турызме, адукацыі 

супрацоўніцтва
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Мы сябры, партнёры. Заўсёды адзін 
аднаго падтрымлівалі і падтрымліва-
ем ва ўсіх пытаннях. Упэўнены, што 
цяперашні візіт дасць новы штуршок 
развіццю нашага супрацоўніцтва.

Адна з асноўных тэм перагавораў 
— гандлёва-эканамічнае супрацоўніц-
тва. Пачынаючы з 2015 года таварааба-
рот зніжаецца. І даволі адчувальнымі 
тэмпамі. Зразумела, што галоўнай таму 
прычынай стала неспрыяльная сітуа-
цыя ў сусветнай эканоміцы ў цэлым. 
Але гэта, зразумела, не значыць, што 
партнёры не стануць шукаць варыян-
ты, як выправіць сітуацыю. Адным з іх 
цалкам можа стаць сумес-
ная работа ў нафтавай 
сферы. Не так даўно 
Азербайджан паста-
віў партыю нафты ў 
Беларусь. Але гэта 
была разавая здзел-
ка. У любым бізнесе 
важна бачыць развіц-
цё. Прэзідэнт 
п р а п а -
наваў 
р а з -

Б
ел

ТА

гледзець магчымасць супрацоўніц-
тва сістэмна. Пасля рэканструкцыі 
двух НПЗ мы выходзім на глыбіню 
перапрацоўкі нафты большую за 90 
працэнтаў. А блізкасць да еўрапей-
скага рынку вабіць зручнай лагісты-
кай продажаў там нафтапрадуктаў. 
Азербайджанскія кампаніі тут могуць 
лёгка знайсці свой інтарэс.

Нафтавы бізнес — важны, але не 
адзіны інструмент аператыўнага паве-
лічэння тавараабароту паміж нашымі 
краінамі. Вялікія спадзяванні звязаны 
з развіццём вытворчай кааперацыі. 
Баку і Мінск нацэлены на стварэнне 
спрыяльных умоў для эканаміч-
най, фінансавай і інвестыцый-
най дзейнасці. Сфера ўзаем-
ных інтарэсаў — транспарт і 
транзіт. Усё гэта зафіксавана 
ў сумеснай заяве прэзідэн-
таў па выніках афіцыйных 
перагавораў. Абазначаны ў 
ёй і палітычныя прыярытэты. 
У прыватнасці, намер на-

рошчваць каар-
дына-

цыю ў знешняй палітыцы. Як у 
двухбаковым фармаце, так і ў міжна-
родных арганізацыях.

За бліжэйшы арыенцір дзелавога 
ўзаемадзеяння прымаецца ўзровень 
узаемнага тавараабароту ў 700 мільё-
наў долараў. Дасягненню гэтай мэты 
пасадзейнічае ўзаемнае адкрыццё ган-
длёвых дамоў: азербайджанскага ў Бе-
ларусі і беларускага ў Азербайджане. 
Паведаміўшы пра гэта журналістам, 
прэзідэнты выказалі агульнае мер-
каванне аб тым, што цяперашні візіт 
Прэзідэнта Беларусі падыме міждзя-

ржаўнае супрацоўніцтва на яшчэ 
больш высокі ўзровень.

У апошні дзень работы ў 
Баку Аляксандр Лукашэнка 

ўсклаў вянок да магілы пер-
шага Прэзідэнта суверэн-
нага Азербайджана Гейдара 
Аліева. Вянок ад Прэзідэнта 
Беларусі лёг і да падножжа 

манумента на Алеі 
Шахідаў. У 

дзелавой 
частцы 
г р а -
ф і к а 

супрацоўніцтва

Аляксандр 
лукашэнка 

і Ільхам Аліеў
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значылася сустрэча з прэм’ер-міністрам 
Артурам Расі-задэ. На ёй асноўная ўва-
га была нададзена таму, як будуць рэ-
алізоўвацца дамоўленасці, дасягнутыя 
напярэдадні падчас афіцыйных перага-
вораў на вышэйшым узроўні.

За аснову дзелавога ўзаемадзеяння 
вырашана ўзяць вытворчую каапера-
цыю і ўзаемнае інвеставанне. Досвед 
ёсць. Альянс Гянджынскага аўтама-
більнага і Мінскага трактарнага заво-
даў, напэўна, найбольш пераканаўчая 
ілюстрацыя ўзаемных выгод ад супра-
цоўніцтва. Сёлета ў Гянджы плануецца 
сабраць 2.000 беларускіх трактароў. 
Гэтае прадпрыемства стала буйней-
шым вытворцам “Беларусаў” за межамі 
Еўразійскага эканамічнага саюза.

У машынабудаванні ёсць і іншыя 
перспектыўныя праекты: у Гянджы 

збіраць беларускія аўтобусы, у Сумгаі-
це — сельгастэхніку. 

Цікавыя і новыя напрамкі супрацоў-
ніцтва. З беларускага боку ўпершыню 
прагучала ініцыятыва аб развіцці каапе-
рацыі ў вытворчасці дываноў і вырабаў 
з бавоўны. Стратэгіяй развіцця сельскай 
гаспадаркі Азербайджана прадугледжа-
на значнае павелічэнне вытворчасці 
бавоўны. Гэта адкрывае перспектывы 
для больш цеснага ўзаемадзеяння з 
Баранавіцкім баваўняным камбінатам. 
Прэзідэнт Беларусі сказаў Ільхаму Алі-
еву, што Мінск быў бы не супраць, калі 
б азербайджанскі бізнес увайшоў у капі-
тал гэтага прадпрыемства. Па такой жа 
мадэлі прапанавана разгледзець перс-
пектывы вытворчасці азербайджанскіх 
дываноў у Беларусі. Гэтыя ініцыятывы 
ўспрыняты гэтак жа, як і імкненне Бела-

русі будаваць у Азербайджане сельгас-
прадпрыемствы, адкрываць тут сумес-
ныя вытворчасці лякарстваў. А ў Мінску 
знаходзяць водгук прапановы Баку аб 
злучэнні транзітных і транспартна-лагі-
стычных патэнцыялаў дзвюх краін. 

Вельмі цікавай бачыцца і перс-
пектыва зрабіць больш сістэмным 
супрацоўніцтва ў нафтавай сферы. 
Мадэрнізацыя беларускіх НПЗ ужо ў 
завяршальнай стадыі. Яе канчатковая 
мэта — выхад светлых нафтапрадуктаў 
большы за 90 працэнтаў. Гэты ўзро-
вень робіць вельмі прывабнай экано-
міку супрацоўніцтва з пастаўшчыкамі 
сыравіны. Як варыянт, перапрацоўку 
можна наладзіць на давальніцкай ас-
нове. Рынкі збыту гатовай прадукцыі 
ёсць. Яны літаральна пад бокам. 

Як відаць, цяперашні візіт Прэзі-
дэнта ў Азербайджан мае даволі насы-
чаны канкрэтыкай дзелавы змест. Яго 
вынікам стала падпісанне пакета да-
кументаў аб развіцці супрацоўніцтва 
ў розных сферах. Сярод іх і план ме-
рапрыемстваў па выкананні Праграмы 
сацыяльна-эканамічнага супрацоў-
ніцтва паміж нашымі краінамі да 2025 
года. На такі ж тэрмін разлічана ком-
плексная праграма супрацоўніцтва ў 
аграпрамысловым сектары. Асобныя 
дакументы датычацца ўзаемадзеяння 
ў спорце, турызме, адукацыі. Гэта зна-
 чыць сферы ўзаемных інтарэсаў шы-
рокія і разнастайныя. І воля працаваць 
на гэтых напрамках разам таксама, як 
відаць, прысутнічае.

Васіль Харытонаў

Ільхам Аліеў узнагародзіў Аляксандра Лукашэнку  
ордэнам Гейдара Аліева. Гэтая рэдкая  
ўзнагарода ўручаецца замежным грамадзянам  
за выдатныя заслугі перад Азербайджанам,  
за асаблівыя заслугі ў справе ажыццяўлення  
азербайджанскай ідэі, умацавання  
салідарнасці азербайджанцаў усяго свету,  
за асаблівыя заслугі ў наладжванні  
палітычных, эканамічных, навуковых  
і культурных сувязяў Азербайджана  
з іншымі краінамі

супрацоўніцтва

узнагарода

Баку — сталіца Азербайджана
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Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва

партнёры 
на шаўковым 
шляху

Беларусь, якая мае ў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва 
статус назіральніка, падтрымлівае ідэю інтэграцыі ЕАЭС і ШАС 

 Т
акую пазіцыю агучыў 
Прэм’ер-міністр Ан-
дрэй Кабякоў на пася-
 джэнні Савета кіраў-
нікоў урадаў ШАС у 
Бішкеку: “У частцы 
эканамічнага ўзае-
мадзеяння мы цалкам 

падзяляем ідэю расійскіх партнёраў 
па цеснай інтэграцыі ЕАЭС і ШАС. 
Са свайго боку мы падтрымліваем 
намеры і канкрэтныя планы кітайскіх 
партнёраў па ўдзеле нашых краін у 
ініцыятыве эканамічнага пояса Шаў-
ковага шляху, па стварэнні платформ 
супрацоўніцтва ў сферы прамысло-
васці, транспарту і камунікацый, іна-
вацыйнага і фінансавага супрацоўніц-
тва, інфармацыйных тэхналогій”.

Акрамя таго, Прэм’ер-міністр 
агучыў і зацікаўленасць у пашырэнні 
партнёрства з краінамі ШАС. Адным 
з галоўных прыярытэтаў Андрэй 
Кабякоў назваў вытворчую каапера-
цыю з краінамі-ўдзельніцамі, у тым 
ліку з улікам нашага досведу ства-
рэння сумесных прадпрыемстваў 
на розных кантынентах. Сёння ёсць 
добрыя магчымасці для кансаліда-
цыі намаганняў па выпуску най-
ноўшых узораў канкурэнтаздоль-
най машынабудаўнічай прадукцыі, 
забеспячэнні належнага сэрвіснага 
і пасляпродажнага абслугоўвання. 
Яшчэ адным напрамкам узаемавы-
гаднага супрацоўніцтва можа стаць 
аграпрамысловы комплекс. На думку 

Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва — гэта пастаянна дзею-
чая рэгіянальная міжнародная арганізацыя, дзяржавамі-членамі 
якой з’яўляюцца кітай, Расія, казахстан, кыргызстан, таджыкістан, 
Узбекістан. Шэсць краін маюць статус дзяржавы — назіральніцы пры 
ШАС: Афганістан, Беларусь, індыя, іран, Манголія і Пакістан. Рашэнне 
аб павышэнні статусу Беларусі ў ШАС да назіральніка было прынята 
10 ліпеня 2015 года на Уфімскім саміце кіраўнікоў дзяржаў ШАС. Да 
гэтага (у 2011-2015 гадах) беларускі бок прымаў удзел у мерапрыем-
ствах арганізацыі ў статусе партнёра па дыялогу ШАС.



Андрэя Кабякова, партнёрства бакоў 
у прамысловасці і сельскай гаспа-
дарцы павінна быць падмацавана 
пастаянным развіццём лагістычнага 
і транспартнага складнікаў. У гэтым 
плане значным крокам стаў бы ўдзел 
Беларусі ў пагадненні паміж урадамі 
дзяржаў — членаў ШАС аб стварэнні 
спрыяльных умоў для міжнародных 
аўтамабільных перавозак. 

Беларусь гатовая ўзаемадзейні-
чаць з краінамі Шанхайскай арга-
нізацыі супрацоўніцтва і ў сферы 
забеспячэння бяспекі. Мінулы год 
паказаў, што ўзаемадзеянне сілавых 
і праваахоўных ведамстваў цяпер 
актуальнае як ніколі, падкрэсліў 
Андрэй Кабякоў. І гэта датычыцца 
абсалютна ўсіх краін. “Беларусь 
гатовая да супрацоўніцтва ў сферы 
процідзеяння міжнароднаму тэра-
рызму і злачынствам у галіне інфар-
мацыйных тэхналогій, незаконнаму 
перамяшчэнню праз граніцы дзя-
ржаў — членаў ШАС наркатычных і 

псіхатропных рэчываў, — адзначыў 
Прэм’ер-міністр. — Усе гэтыя нега-
тыўныя праяўленні маюць трансгра-
нічны характар. І эфектыўна проціс-
таяць ім можна толькі аб’яднаўшы 
нашы агульныя намаганні”. 

Як член Арганізацыі Дагавора 
аб калектыўнай бяспецы Беларусь 
выступае за паслядоўнае пашырэнне 
ўзаемадзеяння АДКБ з Рэгіянальнай 
антытэрарыстычнай структурай ШАС 
у галіне ўмацавання бяспекі і стабіль-
насці, у тым ліку ў сферы інфармацый-
нага абмену, процідзеяння рэлігійнаму 
экстрэмізму і нелегальнай міграцыі. 

Перспектыўным Прэм’ер-міністр 
назваў і развіццё супрацоўніцтва на 
міжведамасным узроўні. “Міністэр-
ства па надзвычайных сітуацыях 
Беларусі гатова далучыцца да мера-
прыемстваў пад эгідай ШАС у галіне 
папярэджання і ліквідацыі надзвы-
чайных сітуацый у 2017 годзе”, — адз-
 начыў кіраўнік Урада. 

Аляксей Фядосаў

інтэГрацыя
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суседзям  
ёсць што 
абмеркаваць  
Сёння, калі мяняецца танальнасць беларуска-
еўрапейскага дыялогу ў цэлым, Польшча аб’ектыўна 
апынулася на яго пярэднім краі 

 Ш
то пацвердзіў 
візіт у Мінск 
маршала се-
ната Польш-
чы Станіслава 
Карчэўскага. 
Ё н  п р а в ё ў 
перагаворы з 

кіраўнікамі беларускага Парламента і 
сустрэўся з Прэзідэнтам Беларусі

У гутарцы з Аляксандрам Лука-
шэнкам Станіслаў Карчэўскі сказаў 
пра галоўнае: Варшава цэніць пасля-
доўную беларускую палітыку спакою і 
раўнавагі, якая праводзіцца як унутры 
краіны, так і папулярызуецца ў знеш-
нім свеце. Пад унутраным складнікам 
маюцца на ўвазе беражлівыя адносіны 
да міжнацыянальнай і міжканфесій-
най згоды. Палякі на гэта справядліва 
звяртаюць вельмі пільную ўвагу. Не 
выпадкова за Беларуссю трывала за-
мацаваўся імідж донара стабільнасці 
і бяспекі ва Усходняй Еўропе. Іншая 
справа, што нарэшце заўважаных 
партнёрамі прынцыпаў Мінск мэта-
накіравана прытрымліваўся заўсёды. 
Але тое, што сёння яны не толькі 
заўважаныя, але і прызнаныя — ужо 
само па сабе добра. 

Характэрны момант: нават гі-
старычная праблематыка, якая не-
каторымі палітыкамі нярэдка і спе-

кулятыўна выкарыстоўвалася для 
нагнятання напружанасці, сёння 
абмяркоўваецца спакойна. Госць у 
цэлым пагадзіўся з такімі ацэнкамі 
Прэзідэнта Беларусі:

— Пры ўсіх інтарэсах Польшчы і 
Беларусі, пагадзіцеся, “дзяліць” нам 
няма чаго. Мы заўсёды жылі ў друж-

бе і згодзе. У нас вельмі блізкая, а 
часам агульная гісторыя. І паколькі 
іншы раз узнікаюць пытанні з боку 
Польшчы, можа быць, і  ў нашай 
частцы насельніцтва ў дачыненні да 
нашай агульнай гісторыі, вас хачу 

запэўніць, што мы заўсёды будзем 
адкрытыя. Мы гатовыя адказваць 
заўсёды на пытанні і запыты поль-
скага боку... Гісторыя не павінна 
мяняцца пад палітыку і палітычных 
дзеячаў. Гісторыю нельга змяняць 
пад кан’юнкт уру падзей. І  наша 
галоўная задача — максімальна да-

кладна яе ведаць і дзейнічаць так, 
каб у наш адрас потым не сказалі, 
што мы не ўлічваем гістарычнае мі-
нулае і ўрокі гісторыі. 

Падтрымаў маршал і меркаванне 
Аляксандра Лукашэнкі пра тое, што 

станіслаў Карчэўскі:

Варшава цэніць паслядоўную беларускую 
палітыку спакою і раўнавагі, якая 
праводзіцца як унутры краіны,  
так і папулярызуецца ў знешнім свеце... 
Невыпадкова за Беларуссю трывала 
замацаваўся імідж донара стабільнасці  
і бяспекі ва Усходняй Еўропе
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палітычнае ўзаемадзеянне трэба 
падцягнуць да ўзроўню дзелавога 
супрацоўніцтва. Бізнес дзвюх краін, 
як вядома, вядзе сумесныя праекты 
як у Польшчы, так і ў Беларусі даўно 
і паспяхова. Гэта тая база, на якой 
можна выбудоўваць дыялог узаема-
разумення.

Мінск і Варшава сходзяцца ў мер-
каванні, што гандлёва-эканамічныя 
адносіны могуць быць яшчэ больш 
інт энсіўнымі.  Госць прапанаваў 
выкарыстаць польскую практыку 
правядзення з краінамі-партнёрамі 
рэгіянальных форумаў. На іх непа-
срэдна маглі б кантактаваць кіраў-
нікі ваяводстваў і нашых абласцей 
пры вялікім прадстаўніцтве дзела-
вых колаў.

На сустрэчы госць закранаў тэмы, 
якія некаторы час назад узнімаў 
падчас візіту ў Мінск віцэ-прэм’ер 
урада Польшчы Мат эвуш Мара-
вецкі. У прыватнасці, гаворка ішла 
пра сумесныя беларуска-польскія 
транспартныя ды інфраструктур-
ныя праекты. У тым ліку ў кантэксце 
кітайскай канцэпцыі “Эканамічны 
пояс Шаўковага шляху”. Такая па-
слядоўнасць гаворыць пра тое, што 
гэтыя ініцыятывы — не экспромты. 
Хутчэй, элементы прадуманай лініі 
прадметнага дыялогу, які Варшава 

хацела б весці з Мінскам. Мы толькі 
“за”. Прэзідэнт сказаў госцю, што 
закрытых тэм для абмеркавання 
с уседзямі быць не можа. Любая 
канструктыўная ініцыятыва будзе 
ўспрынята.

Маршал польскага сената пабы-
ваў таксама ў сваіх беларускіх калег. 
Станіслаў Карчэўскі прыняў удзел у 
пасяджэнні сесіі Савета Рэспублікі. 
І зусім не як ганаровы госць. Сена-
тары якраз ратыфікавалі Пагадненне 
паміж урадамі Беларусі і Польшчы аб 
супрацоўніцтве ў сферы адукацыі.

Перад гэтым Савет Рэспублікі і 
сенат Польшчы падпісалі ў Мінску 
сумесную заяву аб супрацоўніц-
тве. Абедзве верхнія палаты маюць 
намер развіваць міжпарламенцкі 
дыялог. Перш за ўсё для ўмацаван-
ня дружалюбных адносінаў паміж 
дзвюма дзяржавамі і народамі.

Старшыня Саве та Рэспу блікі 
Міхаіл Мясніковіч пра змест візіту і 
вынік перагавораў сказаў так:

— Шмат у чым мы зблізілі нашы 
пазіцыі, знайшлі ўзаемавыгадныя 
рашэнні. І,  галоўнае, дамовіліся, 
што кантакты будуць рэгулярны-
мі. У нас няма закрытай тэматыкі. 
Спадзяёмся, што канструктыўнае 
ўзаемадзеянне беларускіх і польскіх 
парламентарыяў будзе аказваць 

пазітыўны ўплыў на развіццё кан-
тактаў Нацыянальнага сходу з пар-
ламентамі ўсіх краін ЕС. Тым больш 
што ў 2017 годзе ў нашай краіне 
пройдзе шэраг важных міжнарод-
ных мерапрыемстваў. У тым ліку 
сесія ПА АБСЕ. Мы як прымаючы 
бок ужо рыхтуемся да гэтых мера-
прыемстваў, маем ініцыятыўныя 
прапановы. Лічым, што наш голас 
будзе канструктыўным укладам у 
агульнаеўрапейскія справы. Еўропа 
— наш агульны дом, за бяспеку і 
дабрабыт якога мы нясём агульную 
адказнасць.

Міхаіл Мясніковіч асобна пад-
крэсліў, што ў Беларусі з задаваль-
неннем адзначаюць інтэнсіфікацыю 
палітычнага дыялогу з Польшчай:

— Пры ўзаемнай зацікаўленасці 
сёлета ўдалося зрабіць у сферы па-
літычных кантактаў і эканамічнага 
супрацоўніцтва вельмі многае. І мы 
гатовыя да пашырэння ўзаемадзеян-
ня ва ўсіх сферах.

Парламенцкая дэлегацыя Польш-
чы на чале са Станіславам Карчэўскім 
сустрэлася таксама са старшынёй 
Палаты прадстаўнікоў Уладзімірам 
Андрэйчанкам. Акрамя таго, поль-
скія парламентарыі наведалі Нацыя-
нальную акадэмію навук. 

Дзмітрый крат

Б
ел

ТА

Падчас сустрэчы з маршалам Станіславам Карчэўскім у Мінску
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логіка сучасных 
адносінаў
Станіслаў  Карчэўскі ў інтэрв’ю 
падвёў некаторыя вынікі 
супрацоўніцтва Польшчы  
і Беларусі

 —Я 
в е л ь м і  р а д , 
што мой візіт 
увенчвае год, 
у якім мы ад-
навілі  нашы 
а д н о с і н ы  і 

зноў вярнуліся да супрацоўніцтва 
і выбудоўвання даверу. Нагадаю, 
што гэта было рашэнне новага ўрада 
Польшчы і першым крокам на гэтым 
шляху стаў сакавіцкі візіт у Беларусь 
міністра замежных спраў Вітольда 
Вашчыкоўскага. Я цалкам згодны 
з усім, што ён тады сказаў пра тое, 
што суседзі павінны весці дыялог, 
нават калі не па ўсіх пытаннях яны 
прытрымліваюцца аднаго і таго ж 
меркавання. На працягу некалькіх 
месяцаў мы не толькі вядзём дыялог, 
але і спрабуем шукаць тое, што можа 
стаць прадметам узаемнай зацікаўле-
насці, што нас аб’ядноўвае. Аказва-
ецца, такіх пытанняў можа апынуц-
ца больш, чым мы думалі. Польшча 
размешчана каля граніцы ЕС, а Бела-
русь — каля граніцы ЕАЭС. Абедзве 
краіны знаходзяцца на адным транс-
партным шляху ўсход — захад, што 
дае нямала шанцаў і карысці. Няма 
нічога заганнага ў тым, што мы хочам 
на гэтым зарабляць і выбудоўваць 
уласную пазіцыю. Наадварот, было б 
дзіўна, калі б мы пра гэта не думалі. 
Акрамя таго, нашы народы і краіны 

па-сапраўднаму блізкія: у культур-
ным, моўным плане, у нас некалькі 
стагоддзяў сумеснай гісторыі без 
буйных канфліктаў.

— Традыцыйна гаворыцца пра 
тое, што інтэнсіфікацыя белару-
ска-польскіх сувязяў стала магчы-
мая дзякуючы актывізацыі дыя-
логу па лініі Беларусь — Еўрасаюз. 
Ці не падаецца вам лагічным, каб 
суверэнныя дзяржавы, у тым ліку 
Польшча, вызначалі парадак ад-
носінаў з бліжэйшымі суседзямі ў 
еўрапейскім кантэксце?

— Беларусь ужо 25 гадоў з’яў-
ляецца суверэннай дзяржавай, і трэ-
ба ставіцца з павагай да яе выбару, 
нават калі хтосьці з ім не згодны або 
лічыць яго спрэчным. Еўрапейскі 
саюз перажывае крызіс, таму што 
яго эліты вельмі мала ў апошні час 
прыслухоўваліся і маглі распазнаць 
спадзяванні і асцярогі звычайных 
людзей. Гэта, зрэшты, не выключна 
еўрапейская з’ява, а больш шыро-
кая, што паказалі апошнія выбары 
ў ЗША. У выніку некалькіх крызісаў 
адначасова — эскалацыі тэрарызму 
і рэлігійнага фанатызму, звязанай з 
гэтым хвалі імігрантаў, эканамічнага 
спаду, фінансавага крызісу — старыя 
дэмакратычныя інстытуты не спраў-
ляюцца з праблемамі і не могуць даць 
грамадзянам упэўненасці і веры ў 

тое, што іх праблемы будуць выра-
шаны. Дзяржава павінна вярнуцца да 
вытокаў, г.зн. забеспячэння бяспекі 
грамадзян, зразумелых прынцыпаў 
дзеяння, актыўным дазваляць дзей-
нічаць, выкарыстоўваючы іх патэн-
цыял у поўнай меры, а менш актыў-
 ным — дапамагаць і працягнуць ім 
руку дапамогі, калі гэта неабходна.

— Зусім нядаўна адбыўся візіт у 
Мінск віцэ-спікера сейма Рэспублікі 
Польшча Рычарда Цярлецкага, які 
ў інтэрв’ю мне сказаў: “Пазіцыя 
Беларусі важная, і мы ў Еўрапейскім 
саюзе зацікаўленыя ў тым, каб яна 
ўдзельнічала ў прыняцці пэўных 
рашэнняў у Еўропе”. Як вы лічыце, 
якія рашэнні сёння патрабуюць 
уліку пазіцыі Беларусі і ці гатовая 
Варшава ўлічваць гэтую пазіцыю?

— Мінск у апошнія гады прадэ-
манстраваў, што ён можа ўнесці ўклад 
у забеспячэнне стабільнасці і бяспекі 
ў гэтай частцы Еўропы. Я асабіста 
шкадую, што не ўсе дамоўленасці 
мінскіх пагадненняў, якія датычацца 
канфлікту ва Украіне, выконваюцца, 
але я ўпэўнены, што калі б такіх да-
 моўленасцяў не было наогул, то было 
б намнога горш. Беларусь паказвае:
пэўная мадэль стыку культур, сустрэ-
чы Усходу і Захаду, можа рэалізоў-
вацца гарманічна і без канфліктаў. 
Беларусі важна ўмела карыстацца гэ-

еўрапейскі вектар
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тымі козырамі ў сваёй міжнароднай і 
рэгіянальнай дзейнасці.

— У той час як ва ўсім астатнім 
свеце ідзе актыўнае будаўніцтва 
эканамічных мегазон свабоднага 
гандлю, паміж усходам і захадам 
Еўропы супрацоўніцтва не такое 
актыўнае. Як вы ставіцеся да ідэі 
“інтэграцыі інтэграцый”, якую 
вылучыў Прэзідэнт Беларусі?

— Супрацоўніцтва і інтэграцыя 
з’яўляюцца каштоўнасцямі. У ЕС да 
гэтага часу вызнаваўся прынцып: як 
мага больш інтэграцыі, ні ў якім разе 
не менш, але ў такіх умовах, як цяпер, 
трэба быць гібкім. Я аддаю перавагу 
такому падыходу: супрацоўнічаць 
там, дзе гэта магчыма і карысна, але не 
лічыць гэтае пытанне догмай. Найва-
жнейшым з’яўляецца чалавек, што, да-
рэчы, наколькі я ведаю, часта паўтарае 
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. Мне 
таксама такі падыход вельмі блізкі.

— Нядаўна ў Мінску віцэ-прэм’ер 
Матэвуш Маравецкі на белару -
ска-польскім форуме дэклараваў 
эканамічную адкрытасць для Бе-
ларусі. Што павінна рушыць услед 
за дэманстрацыяй палітычнай ад-
крытасці, якую, як мы спадзяёмся, 
сімвалізуе ваш візіт?

— Нам патрэбныя гісторыі по-
спеху, якія пакажуць, што нашы 
сустрэчы — гэта не толькі стасункі 
і візіты на вышэйшым узроўні, але і 
рэальныя выгоды і вынікі для нашых 
грамадзян. Галоўным пунктам майго 
візіту ў Мінск з’яўляецца ратыфіка-
цыя Саветам Рэспублікі падпісанага 
ўлетку Пагаднення аб супрацоўніц-
тве ў сферы адукацыі. Яно прыно-
сіць рэальную карысць і адкрывае 
магчымасці для абодвух бакоў. У ім 
рэгулюецца, напрыклад, пытанне 
прыбыцця польскіх настаўнікаў у Бе-
ларусь, але і даецца шанц стварэння 
маладзёжнага абмену паміж нашымі 
краінамі або паглыблення супра-
цоўніцтва паміж ВНУ. Мы думаем 
таксама пра сумесныя эканамічныя 
праекты. У сучасным свеце асновай 
любой інтэграцыі з’яўляецца перш 
за ўсё эканоміка. Некалькі сумесных 
удалых дзелавых праектаў зблізіць 
нашы краіны больш, чым сотні слоў. 
Такая логіка сучасных міжнародных 
адносінаў. Трэба толькі паслядоўна 
ажыццяўляць яе.

— Дзякуй!
Ніна Раманава

Падмурак 
добра  
вядомы
Бізнес дзвюх  краін даўно 
знайшоў адзін аднаго і паспяхова 
супрацоўнічае. Ілюстрацыяй таму 
тавараабарот, які набліжаецца 
да 1,4 мільярда долараў 

 Аднак да нядаўняга часу кроп-
кавыя эканамічныя кантакты 
ішлі як бы паралельна афі-

цыйнай лініі Варшавы. Эканамічнае 
супрацоўніцтва не стрымлівалася. 
Больш за тое, дапускаю, што кулуар-
на заахвочвалася. Усё-такі выгада тут 
відавочная. Але публічна польскія 
ўлады да пары пра гэта не гаварылі. 
Сёння ў выніку змены танальнасці 
дыялогу з Еўропай у цэлым у лепшы 
бок трансфармуецца і эканамічная 
дыскусія Мінска і Варшавы на дзя-
ржаўным узроўні. Сведчаннем таму 
змест сустрэчы Прэзідэнта Беларусі 
Аляксандра Лукашэнкі з намеснікам 
старшыні Савета міністраў — міні-
страм развіцця і фінансаў Польшчы 
Матэвушам Маравецкім. 

Польскі віцэ-прэм’ер прыязджаў 
у Мінск не проста так. Як сустаршы-
ня ён прыняў удзел у пасяджэнні 
беларуска-польскай камісіі па эка-
намічным супрацоўніцтве і ў XX су-
месным форуме “Добрасуседства”. 
У тыя дні ў Мінску працавалі каля 
паўтары сотняў польскіх бізнесме-
наў. І ўжо гэтым фактам паказана, 
што Варшава не толькі падтрымлі-
вае памкненні прадстаўнікоў сваіх 
дзелавых колаў у Беларусь, але і га-
товая іх стымуляваць. Матэвуш Ма-
равецкі на сустрэчы з Прэзідэнтам 

Беларусі гаварыў пра гэта прама, а 
пасля не раз паўтараў і на буйных 
бізнес-мерапрыемствах. 

Характ эрны момант.  Госць 
асабліва вылучаў тую ролю, з якой 
беларуска-польскі дзелавы альянс 
можа цудоўна ўпісацца ў кітайскую 
канцэпцыю “Эканамічны пояс Шаў-
ковага шляху”. І тут ужо бачым, як 
беларускія дыпламатычныя поспехі 
ў азіяцкім напрамку трансфар-
муюцца ў эканамічныя і, напэўна, 
палітычныя дывідэнды на заходнім 
вектары. Прэзідэнт заклікае сусе-
 дзяў да больш высокага ўзроўню 
ўзаемадзеяння: 

— Планку гэтую трэба паднімаць 
вельмі высока. Таму што, калі мы раз-
лічваем на больш цесныя адносіны 
з нашай бліжэйшай суседкай, нам, 
зразумела, трэба ствараць падмурак 
гэтых адносінаў. І гэтым падмуркам 
можа быць толькі эканоміка... Нам 
плот гарадзіць з новых нейкіх пе-
рашкод у сферы эканомікі не трэба. 
Мы гатовыя да таго, каб нармальна 
развіваліся нашы адносіны з вельмі 
блізкай для нас краінай. 

Так, у цяперашняга часу ёсць 
свае асаблівасці. Будзем шчырыя, 
Польшча далёка не ў выйгрышы 
ад санкцыйнага супрацьстаяння, 
якое разгарнулася паміж Расіяй і 
Захадам. Гэтак жа, уласна, як і мы. 
І вялікая дынаміка двухбаковага 
супрацоўніцтва — лагічны кампен-
сацыйны механізм страт на іншых 
напрамках. Госць цалкам пагадзіўся 
са словамі Аляксандра Лукашэнкі аб 
тым, што падмуркам выбудоўвання 
якасна новых міждзяржаўных адно-
сінаў павінна стаць менавіта экано-
міка. А крыху пазней заявіў яшчэ і 
пра рэальнасць дасягнення даволі 
амбіцыйнага арыенціра — двухба-
ковага тавараабароту ў 4-5 мільяр-
даў долараў. 

Уладзімір Веліхаў

еўрапейскі вектар
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электронны фармат

паслугі — 
анлайн
Пра стварэнне электроннага ўрада ў нашай краіне гавораць ужо не першы год. 
Не толькі гавораць, але і робяць. Напрыклад, для многіх стала ўжо звычайным 
фактам аплаціць праз інтэрнэт “камуналку”, падаць у электронным выглядзе 
падатковую дэкларацыю, заказаць талон у паліклініку, купіць білеты ў кіно  
ці на самалёт. Мець зносіны з чыноўнікамі цяпер таксама можна не ўстаючы  
з канапы. Але ўсё гэта толькі пачатковыя, базавыя элементы E-Government. 

 П
лануецца, што за пяць гадоў 
інфарматызацыя павінна 
ахапіць усе сферы жыцця, 
усе адміністрацыйныя 
працэдуры перавядуць у 
электронны фармат, і кож-

ны з нас зможа выкарыстоўваць ліч-
бавы подпіс. Ідэя простая: грамадзяне 
павінны атрымліваць ад дзяржавы пас-
лугу максімальна хутка, зручна, без ха-
 джэння па інстанцыях і кабінетах. Гэта 
дасць магчымасць скараціць затраты 
дзяржавы на абслугоўванне дзяржапа-
рату і знізіць уплыў чалавечага факта-
ру. А галоўнае, уся адміністрацыйная 
сістэма становіцца больш адкрытай і 
даступнай людзям. Аднак гэта тэорыя, 
а што маем на практыцы?

Паводле дадзеных ААН, у сусвет-
ным рэйтынгу па ўзроўні развіцця 
электроннага ўрада наша краіна на 1 
жніўня 2016 года займала 49-е месца 
са 193 дзяржаў, падняўшыся за два 
гады на шэсць пазіцый. Дынаміка, 
здаецца, нядрэнная. Праўда, эксперты 
больш стрыманыя ў ацэнках, лічачы, 
што наша высокае месца ў сусветных 
рэйтынгах складваецца не ў выніку 
шырокага пранікнення электронных 
паслуг у жыццё грамадства, а ў выніку 
наяўнасці развітой тэлекамунікацый-
най інфраструктуры. 

— Для фізічных асобаў даступна 
пакуль яшчэ зусім невялікая коль-
касць працэдур электроннага ўрада, 
— тлумачыць эксперт “Ліберальнага 
клуба” Вадзім Мажэйка. — Сёння 
Беларусь знаходзіцца на інфармацый-
ным этапе развіцця E-Government, 
калі дзяржорганы ў асноўным проста 
прадастаўляюць людзям інфармацыю 
праз інтэрнэт у аднабаковым парадку. 

Але трэба выходзіць на насту-
пны ўзровень, інтэрактыўны, калі 
дзяржаўныя паслугі можна цалкам 
атрымліваць анлайн, а інфармацыя 
акумулюецца ў вялікія базы дадзеных, 
даступныя для аналізу. Напрыклад, у 
частцы жыллёва-камунальных паслуг 
спажыўцы павінны бачыць не толькі 
іх кошт, а рэальныя падрабязныя 
затраты па катэгорыях, каб можна 
было прааналізаваць, які ЖЭС працуе 
больш эфектыўна, а дзе камунальшчы-
кі недапрацоўваюць. 

Эксперт праваабарончай ініцыя-
тывы Human Constanta Андрэй Сушко 
прыводзіць прыклад Эстоніі, дзе любы 
жадаючы можа адкрыць наўтбук і за сем 
хвілін зарэгістраваць юрасобу, адкрыць 
банкаўскі рахунак і пачаць бізнес, атры-
мліваць дагаворы ад сваіх контрагентаў, 
распісвацца лічбавым подпісам. 

У Грузіі ўдалым рашэннем сталі 
Дамы юстыцыі. Тут любы грамадзянін 
можа атрымаць увесь спектр дзяржаў-
ных сэрвісаў — ад выдачы пасведчан-
ня асобы і пасведчання аб шлюбе да 
рэгістрацыі бізнесу ці маёмасці. Кож-
ны аператар у Доме юстыцыі выконвае 
ролю інфармацыйнага пасрэдніка. Яго 
функцыя ў тым, каб вызначыць, што 
трэба грамадзяніну, прыняць даку-
менты, пераўтварыць іх у лічбавую 
форму і даставіць выканаўцам.

Характэрна, што ўсе гэтыя паслугі 
можна атрымаць і анлайн, седзячы 
дома за камп’ютарам. У Эстоніі гэта 
робіцца з дапамогай універсальнай 
ідэнтыфікацыйнай карткі (аналаг 
пашпарта). Яе выкарыстоўваюць, 
каб аўтарызавацца на сайтах банкаў, 
дзяржарганізацый і бальніц. У цэлым 
можна скарыстацца чатырма тысячамі 

розных сэрвісаў — ад куплі ліцэнзіі на 
рыбную лоўлю да аплаты праезду ў гра-
мадскім транспарце. Каб людзі маглі 
ўзаемадзейнічаць з дзяржавай і адзін 
з адным, урад дазволіў падпісваць ліч-
бавымі спосабамі любыя дакументы. З 
тых часоў эстонцы пакінулі амаль 200 
мільёнаў віртуальных аўтографаў.

Аналагічная сістэма дзейнічае ў 
Паўднёвай Карэі, дзе ID-карта выступае 
ў якасці адзінага электроннага ключа, 
прыналежнасць якога пацвярджаецца 
сканаваннем адбітка пальца. Доступ да 
паслуг з дапамогай такой карты можна 
атрымаць у цэнтрах абслугоўвання 
насельніцтва, інфакіёсках, часам нават 
з асабістага камп’ютара. 

Сярод перашкод для развіцця 
электроннага ўрада ў Беларусі экс-
перты называюць кансерватызм на-
сельніцтва. Па статыстыцы, толькі 2,5 
працэнта хутка асвойваюць інавацыі і 
вывучаюць электронныя сэрвісы. Ад-
нак усведамленне таго, што інавацыі 
робяць жыццё лягчэйшым, здольнае 
падштурхнуць да больш высокай ма-
більнасці нават самага перакананага 
кансерватара. А для пачатку можна 
было б пашырыць практыку вядзення 
блогаў міністрамі і кіраўнікамі дзя-
ржорганаў.

— Даступнасць дзяржустаноў у сац-
сетках, адказы чыноўнікаў на запыты 
грамадзян — гэта вялікі крок да элек-
троннага ўрада, — упэўнены Вадзім 
Мажэйка. — Важна, каб дзяржорганы 
былі адкрытыя і празрыстыя для гра-
мадзян. А чыноўнікі разумелі, што яны 
жывуць на грошы падаткаплацельшчы-
каў, і камунікацыя з простымі людзьмі 
— гэта неад’емная частка іх работы.  

Яўген канановіч 
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рэйтынГ сведчыць

станоўчая 
ацэнка  
ды яшчэ  
з плюсам
Рэйтынг эканомік Сусветнага 
банка “Вядзенне бізнесу” (Doing 
Business) — амаль як “Оскар” у свеце 
кінематографа: для кагосьці важна 
атрымаць саму залатую статуэтку,  
а іншыя рады проста прайсціся  
па чырвонай дывановай дарожцы.  
У цяперашняй справаздачы Беларусь 
выгадна вылучылася, падняўшыся 
на 37-е месца і апярэдзіўшы такіх 
партнёраў па ЕАЭС, як Арменія, Расія  
і Кыргызстан. 

даслоўна 

Уладзімір ЗІНОЎСКІ, Міністр эканомікі: 

— Сёлета мы атрымалі даволі нядрэнны вынік: 37-е 
месца ў рэйтынгу. Гэта вынік скрупулёзнай работы Урада 
па выкананні даручэнняў Прэзідэнта. Вы пра іх ведаеце: 

да 2020 года Беларусь павінна ўвайсці ў трыццатку леп-
шых краін па вядзенні бізнесу. Цяперашні вынік нас пакуль 

задавальняе. Але мы не будзем спыняцца на дасягнутым, трэба ісці наперад. 
Патэнцыял па шэрагу паказчыкаў у нас ёсць. У прыватнасці, мы рыхту-
ем нарматыўна-прававы акт па ацэнцы рэгулюючага ўздзеяння на бізнес. 
Таксама мы хочам перавесці ў электронны фармат паслугі дзяржорганаў 
— гэта таксама вельмі важна. Вядома, нам трэба паляпшаць і пытанні 
падаткаабкладання — варта максімальна спрасціць іх. 

 П
адстаў для гонару ў нас дзве: 
па-першае, краіна падняла-
ся адразу на 13 пунктаў. Па-
другое, паводле ацэнкі Су-
светнага банка, мы ўвайшлі 

ў дзясятку вядучых дзяржаў свету па 
правядзенні рэформ, спрыяльных для 
бізнесу. Зрэшты, тут варта растлума-
 чыць першы момант: калі публікуецца 
чарговы рэйтынг, папярэдні карэкці-
руецца. Згодна з абноўленай версіяй, 
па выніках даклада-2016 Беларусь 
займала не 44-е месца, а 50-е. Таму 
цяперашні скачок можна сапраўды 
назваць сямімільным крокам. Кіраў-
нік прадстаўніцтва Сусветнага банка 

стваў” — 69-е (95-е). А вось паказчык 
“Падключэнне да сістэмы электраза-
беспячэння” дэманструе істотны ска-
чок ужо другі год запар: у цяперашнім 
рэйтынгу мы пераскочылі адразу на 50 
пунктаў — з 74-га месца на 24-е. Дарэ-
чы, яшчэ два гады назад па гэтым па-
раметры Беларусь займала 148-ы радок 
у дакладзе. У “Белэнерга” не хаваюць 
радасці з гэтай нагоды: нарэшце вось 
эксперты банка ўлічылі ўсе змены, якія 
з’явіліся яшчэ летась. 

Зрэшты, не абышлося і без зда-
 дзеных пазіцый. Так, паводле ацэнкі 
Сусветнага банка, Беларусь нязнач-
на пагоршыла некалькі паказчыкаў: 
“Складанасць рэгістрацыі новага бізне-
су” — 31-е (30-е), “Атрыманне дазволаў 
на будаўніцтва” — 28-е (25-е), “Падат-
каабкладанне” — 99-е (95-е). Дарэчы, 
па сярэднім падліку экспертаў Сусвет-
нага банка, адзін пункт у рэйтынгу Do-
ing Business прыносіць дзяржаве каля 
500-600 мільёнаў долараў інвестыцый. 
Такім чынам, нескладана падлічыць гі-
патэтычны выйгрыш нашай краіны: ён 
можа скласці 6,5-7,8 мільярда долараў. 

Тройка краін-лідараў з самымі 
спрыяльнымі ўмовамі для вядзення 
бізнесу сёлета выглядае так: Новая Зе-
ландыя, Сінгапур і Данія. Дарэчы, Сін-
гапур упершыню апусціўся з першага 
радка за апошнія дзесяць гадоў. 

Паліна канога

ў Беларусі Ян Чул Кім пазітыўна аца-
ніў “паслядоўныя намаганні Урада па 
ўдасканаленні рэгуляторнага асярод-
дзя для бізнесу”, якія палепшылі нашы 
пазіцыі ў справаздачы. 

Сярод паказчыкаў, па якіх мы за-
хавалі пазіцыі ці нязначна прыбавілі: 
“Рэгістрацыя ўласнасці” — 5-е месца 
(7-е летась), “Даступнасць атрымання 
крэдытаў” — 101-е (109-е), “Наяўнасць 
бар’ераў пры знешнім гандлі” — 30-е 
(30-е), “Забеспячэнне выканання кан-
трактаў” — 27-е (28-е). Істотны плюс 
назіраецца па такіх параметрах, як 
“Абарона мінарытарных акцыянераў” 
— 42-е (62-е) і “Вырашэнне праблем 
неплацежаздольнасці прадпрыем-

паказчыкі беларусі ў розных раздзелах 
рэйтынга ў 2016 г. у параўнанні з мінулым:

НАДЗея ПАНКРАТАВА

5 (7) +2

 

Рэгістрацыя ўласнасці

24 (74) +50 Падключэнне да сістэмы электразабеспячэння

27 (28) +1 Забеспячэнне выканання кантрактаў

28 (25) -3 Атрыманне дазволаў на будаўніцтва

30 (30)  Наяўнасць бар’ераў пры знешнім гандлі

31 (30)  -1 Складанасць рэгістрацыі новага бізнесу

42 (62)  +20 Абарона мінарытарных акцыянераў

69 (95) +26 Вырашэнне праблем неплацежаздольнасці

99 (95) -3 Падаткаабкладанне

101 (109) +8 Даступнасць атрымання крэдытаў
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у скарбонцы інавацый

сто бізнес-ідэй. 
Гранты — лепшым

Іанізатар паветра “Электронны кактус”, мабільны робат для 
маніторынгу вадаёмаў, і ўнікальны нанакампазітны перавя-
зачны матэрыял, і ветравая помпа для падачы вады з калодзе-

жа або свідравіны, якая яшчэ і адпужвае кратоў і птушак… 
Гэта толькі некалькі яркіх экзэмпляраў у скарбонцы 

штогадовага нацыянальнага стартап-конкурсу “100 ідэй для 
Беларусі”. А іх толькі ў рамках гэтага конкурсу, які право-
дзіцца з 2014 года, ужо назапасілася больш за дзве тысячы.

Ужо больш як 7500 таленавітых хлопцаў і дзяўчат не 
ўпусцілі магчымасці заявіць пра сябе. Сярод іх ёсць бела-
русы, якія пражываюць у Расіі, Малдове, Башкартастане, 
Канадзе і нават… Аргенціне. 

Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі — арганізатар 
конкурсу — выбірае і ацэньвае лепшыя праекты. Сёле-

Б
ел

ТА

та “адборных” ідэй набралася больш за сотню — 116.  
Напрамкі разнастайныя — ад медыцыны да касмічных 
тэхналогій. 

Пераможцаў вызначае экспертны савет, у склад якога 
ўваходзяць прадстаўнікі Дзяржаўнага камітэта па навуцы і 
тэхналогіях, Міністэрства эканомікі, Адміністрацыі Прэзі-
дэнта і Акадэміі навук. Тузін лепшых праектаў атрымлівае 
гранты ад Беларускага інавацыйнага фонду ў памеры да 12 
тысяч беларускіх рублёў.

Здольнасці маладых

“100 ідэй для Беларусі” — далёка не адзіная 
магчымасць для ўдзельнікаў стартапаў 
паказаць свае ідэі. З 2009 года рэгулярна 

праводзіцца “стартап-уік-энд” — прычым па ініцыятыве 
менавіта бізнес-супольнасці, а не чыноўнікаў. На стартап-
уік-эндах распрацоўшчыкі могуць непасрэдна ўстанавіць 
кантакты з бізнес-анёламі — прыватнымі інвестарамі, 
гатовымі ўкладваць свае кроўныя ў перспектыўныя ідэі. 
Прыкладна 10 працэнтаў праектаў атрымліваюць фінан-
савую падтрымку. 

Колькасць падобных мерапрыемстваў у Беларусі з кож-
ным годам расце. Іх арганізуюць і Парк высокіх тэхналогій, 
і вядучыя ВНУ. У Беларускім нацыянальным тэхнічным 
універсітэце ў 2014 годзе адкрыўся свой стартап-цэнтр.

Cесці за парту

Эксперты адзначаюць — ідэй шмат. Але перспектыў-
ных і сталых не хапае. Таму інвестары не спяшаюцца 
расставацца са сваімі кроўнымі. Вырашаць праблему 

недахопу ведаў і практычнага досведу будуць спецыяльныя 
стартап-школы — у верасні ў Беларусі адкрылася шэсць 
такіх устаноў. Тры з іх — у Мінску і яшчэ столькі ж у аб-

беларускіх стартапаў,  
якія пакарылі свет

Дадатак MSQRD (Masquerade), 
які змяняе знешнасць.

“Свет танкаў” — анлайн-гульня 
са 145 мільёнамі карыстальнікаў.

Дадатак для інтэрнэту-тэлефа-
ніі і месэнджар Viber.

Cэрвіс для запампоўкі карт на 
мабільныя прылады MAPS.ME.

Група дадаткаў: надвор’е, бу-
дзільнік і нататнік Apalon. 
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у скарбонцы інавацый

Міхаіл МяСНІКОВІч, Старшыня Савета  
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі:

— Традыцыйная эканоміка мае патрэбу ў абнаў-
ленні. Трэба фарміраваць новую вытворчасць, тэхна-
лагічныя ўклады. Не замест старых, а ў дадатак да іх. 
Таму ўсе прапановы, якія датычацца, напрыклад, бія-
тэхналогій, маюць вялікі патэнцыял. Вывучаючы пра-
екты на конкурсе “100 ідэй для Беларусі”, я быў прыемна 
здзіўлены. Падавалася, у многіх абласцях ужо складана 
нешта прыдумаць, а моладзь усё роўна знаходзіць уда-
лае рашэнне. Мы ў Савеце Рэспублікі будзем падтры-
мліваць і развіваць ініцыятывы маладых людзей, каб 
іх ідэі пераходзілі ад цацкі да канкрэтнага тавара, які 
рэалізуецца на ўнутраным і сусветным рынку.

даслоўна

і ІТ-тэхналогіях. Конкурс, арганізаваны БРСМ, атрымаў 
вялікі водгук. Нядаўна было вырашана праводзіць такую 
сустрэчу раз у два гады і запрашаць ганаровых гасцей — 
інвестараў з краін СНД.

— Хацелася б, каб ініцыятыва пашыралася. Моладзь 
розных краін разам магла б ствараць яшчэ больш цікавых 
праектаў. І нават шукаць шляхі вырашэння для глабальных 
праблем, — такое меркаванне выказаў Міністр адукацыі 
Беларусі Міхаіл Жураўкоў.

Вось удалы прыклад. Пасля конкурсу справа пайшла 
на лад у каманды Беларускай медыцынскай акадэміі пасля-
 дыпломнай адукацыі, якая стала адным з лаўрэатаў праекта. 
Маладыя людзі запусцілі анлайн-партал “Клінікі Беларусі” 
для развіцця ў краіне медыцынскага турызму.

Крысціна Хілько

хто болей?. .
ласных гарадах — Гродне, Віцебску і Брэсце. Кожны вучань 
атрымае шанц запусціць свой уласны бізнес — на гэта будзе 
нацэлена навучанне ў абласных стартап-школах, а ў Мінску 
адукацыйная праграма больш арыентавана на развіццё вы-
творчых, студэнцкіх і навуковых праектаў.

Курс — вельмі інтэнсіўны. Усяго за дзевяць з паловай 
тыдняў “стартаперы” пройдуць шлях ад задумкі да рэаліза-
цыі. Усяго будзе сфарміравана дзесяць каманд, якія ў фінале 
паспаборнічаюць за прызы, фінансаванне, увагу СМІ і папа-
данне на конкурс “Дзень інвестара”.

— Мы плануем, што да канца гэтага года будзе адобрана 
60 бізнес-ідэй, кожная з якіх зможа стаць паспяховым бізне-
сам, — расказваюць у аб’яднанні “Таварыства садзейнічання 
інавацыйнаму бізнесу”, дзякуючы якому ўдалося ўвасобіць 
праект стартап-школ.

Падтрымка стартап-руху — важны крок у развіцці 
прадпрымальніцтва ў Беларусі. І гэта не гучны лозунг, а 
канкрэтная задача, сфармуляваная ў праграме сацыяльна-
эканамічнага развіцця краіны на бліжэйшую пяцігодку. Па 
плане, зацверджанаму Міністрам эканомікі Уладзімірам 
Зіноўскім на 2016 год, у Беларусі запланавана правесці 174 
стартап-мерапрыемствы. Прычым не толькі ў сталіцы, але 
і ў рэгіёнах. Мэта — дапамагчы раскруціць малы і сярэдні 
бізнес, стварыць новыя рабочыя месцы. Інфармацыя пра 
ўсе стартап-сустрэчы сцякаецца ў Міністэрства эканомікі, 
а адтуль у абласныя і гарвыканкамы.

выйсці на прасторы снд

У красавіку гэтага года ў Нацыянальнай бібліятэцы 
Беларусі ўпершыню прайшоў конкурс “100 ідэй 
для СНД”.

Маладыя інаватары з шасці краін Садружнасці вы-
стаўлялі на суд журы свае ўнікальныя распрацоўкі ў 
прамысловасці, навуцы, адукацыі, культуры, медыцыне 

Часам перспектыўныя распрацоўкі 
выглядаюць як дзіцячыя канструктары, і 

ствараюць іх вельмі маладыя людзі
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ініцыятыва

праект  
для нераўнадушных
Што такое інклюзія? Ці дасягнула Беларусь Мэт устойлівага 
развіцця? Як пераадолець бар’еры на шляху да роўнасці 
уразлівых груп насельніцтва? Адказаць на гэтыя няпростыя 
пытанні спрабавалі арганізатары і ўдзельнікі рэгіянальнай 
кампаніі Арганізацыі Аб’яднаных Нацый “Інклюзіўная Беларусь”. 

 К
ампанія, накіраваная 
на дасягненне такой 
Мэты ўстойлівага раз-
віцця, як памяншэнне 
няроўнасці, аб’яднала 
ў гэтым маштабным 
праекце як прадстаў-
нікоў міжнародных ар-

ганізацый, дзяржаўных і  прыватных 
структур, грамадзянскага грамадства, 
так і прадстаўнікоў уразлівых груп на-
сельніцтва. Так, любы, нават самы доў-
гі шлях пачынаецца з пастаноўкі мэт. 

На працягу насычанай і змястоўнай 
акцыі ў абласных гарадах арганізатары 
ставілі перад сабою задачу расказаць 
пра бар’еры, пра тое, як пераадолець 
стэрэатыпы адносна ўразлівых груп 
насельніцтва і прадаставіць платфор-
му для дыялогу па пытаннях роўнасці 
магчымасцяў і актыўнага ўдзелу ўсіх 
людзей у сацыяльным, эканамічным і 
палітычным жыцці грамадства.

Агенцтвы сістэмы ААН, якія зай-
маюцца пытаннямі развіцця аховы 
здароўя, аказання дапамогі дзецям, 

бежанцам, мігрантам, пажылым 
людзям, аб’ядналі намаганні з парт-
нёрамі з міністэрстваў — замежных 
спраў,  унутраных спраў, транспарту 
і камунікацый, адукацыі, інфармацыі, 
працы і сацыяльнай абароны, аховы 
здароўя, а таксама абласных і гарадскіх 
выканаўчых камітэтаў. Партнёрамі 
з ліку грамадскіх аб’яднанняў сталі 
Беларускае таварыства інвалідаў, Офіс 
па правах людзей з  інваліднасцю, Рэс-
публіканская асацыяцыя інвалідаў-
калясачнікаў, Беларуская асацыяцыя 

Пастаянны каардынатар ААН у Беларусі Санака Самарасінха і старшыня Гродзенскага абласнога 
выканаўчага камітэта Уладзімір Краўцоў
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ініцыятыва

дапамогі дзецям-інвалідам і маладым 
інвалідам, Беларускае таварыства ін-
валідаў па зроку, Беларускі Хельсінкскі 
камітэт, Беларуская асацыяцыя журна-
лістаў, Беларуская Асацыяцыя клубаў 
ЮНЕСКА, Беларускі рух медыцынскіх 
работнікаў, Служба па кансультаванні 
бежанцаў, Беларускае таварыства Чыр-
вонага Крыжа, арганізацыі “Жывыя 
бібліятэкі”,  “Гендарныя перспектывы”, 
“Адкрыццё” і “Пазітыўны рух”.

ідэя — адна на ўсіх
24 кастрычніка ва ўсім свеце ад-

значалася гадавіна самай маштабнай 
міжнароднай дзяржаўнай арганізацыі 
— Арганізацыі Аб’яднаных Нацый, 
якой у 2016 споўніўся 71 год. У Дзень 
ААН у Беларусі прайшоў шэраг ме-
рапрыемстваў у гонар дзвюх важных 
падзей:   71-ай гадавіны ААН і запуску 
кампаніі “Інклюзіўная Беларусь”. Абед-
зве накіраваныя на папулярызацыю 
Мэт устойлівага развіцця і пытанняў 
інклюзіі.

Той дзень у Мінску пачаўся з пасад-
кі дрэва, прысвечанага гадавіне ААН 
і кампаніі “Інклюзіўная Беларусь”,  
Пастаянным каардынатарам ААН у 
Беларусі Санакам Самарасінхам, на-
меснікам Міністра замежных спраў 
Беларусі Валянцінам Рыбаковым, 
а таксама ўсімі запрошанымі, якім 
прадставілася магчымасць паўдзель-
нічаць у сімвалічным дзействе. Цяпер 
гэтае дрэва расце ў той жа Лошыцкай 
сядзібе, дзе летась Санака Самара-
сінха і Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
Аляксандр Лукашэнка пасадзілі Дрэва 
свету і ўстойлівага развіцця.

Дзень пра доўжыўся а дкрыц-
цём выставы, прысвечанай Мэтам 
устойлівага развіцця, і канцэртам з 
нагоды 71-й гадавіны ААН, якія пра-
ходзілі ў Палацы Рэспублікі. Канцэрт 
“Інклюзіўная Беларусь” пачаўся з пры-
вітальных прамоў Пастаяннага каар-
дынатара ААН Санакі Самарасінхі і 
намесніка Міністра замежных спраў 
Беларусі Алены Купчынай. Падчас 
выступлення Алена Купчына аб’явіла 
аб прыняцці першага Нацыянальнага 
плана па правах чалавека, які на прац-
ягу некалькіх гадоў быў адным з клю-
чавых напрамкаў работы ААН у Бела-
русі. План нацэлены на паляпшэнне 
сітуацыі адносна правоў чалавека ў 
краіне і на цеснае супрацоўніцтва між-
народных і нацыянальных партнёраў 
па гэтай праблематыцы. Канцэрт стаў 

сапраўды інклюзіўным, насычаным 
выступленнямі Пасла добрай волі 
Праграмы развіцця ААН Дар’і Дом-
рачавай, твара кампаніі Фонду ААН 
у галіне народанасельніцтва Аляксея 
Калюжнага, Пасла добрай волі Аб’яд-
нанай праграмы ААН па ВІЧ/СНІДу 
Святланы Бароўскай, Пасла добрай 
волі Праграмы Вярхоўнага камісара 
ААН па справах бежанцаў, вядомай 
беларускай спартсменкі Меліціны 
Станюты, якая падтрымлівае дзей-
насць УВКБ ААН. Усе яны гаварылі 
пра неабходнасць пакончыць з хатнім 
насіллем, пра гендарную роўнасць, пра 
стварэнне роўных умоў для людзей з 
інваліднасцю, пра інклюзію і ВІЧ/
СНІД, пра бежанцаў і міграцыю.

рэгіянальны 
напрамак  кампаніі  

Гродна стаў першым з абласных 
цэнтраў, які прыняў інфармацыйную 
кампанію “Інклюзіўная Беларусь: не 
пакідаючы нікога ўбаку ў дасягнен-
ні Мэт устойлівага развіцця”, якая 
стартавала 24 кастрычніка ў Мінску. 
Мерапрыемствы кампаніі праходзілі 
на дзесяці пляцоўках па ўсім горадзе, 
дзе восем агенцтваў ААН прадставілі 
свае інавацыйныя ідэі і падыходы 
па развіцці ў Беларусі інклюзіўнага 
грамадства і дасягненні такой Мэты 
ўстойлівага развіцця, як памяншэнне 
няроўнасці.

Увага кампаніі ў Гродне ў першую 
чаргу была сфакусіравана на бар’еры, з 
якімі сутыкаюцца прадстаўнікі ўразлі-
вых груп у паўсядзённым жыцці, а так-
сама на пошук рашэнняў па ліквідацыі 
гэтых бар’ераў, прычым не толькі фі-
зічных, але і псіхалагічных. 

Галоўнай пляцоўкай кампаніі стаў 
маладзёжна-забаўляльны цэнтр “Га-
лактыка”, дзе пры падтрымцы Пра-
грамы развіцця ААН у Беларусі быў 
прадстаўлены шэраг цікавых і шмат у 
чым інавацыйных, інклюзіўных мера-
прыемстваў. 

Напрыклад, усім  жадаючым была 
прадстаўлена магчымасць паўдзельні-
чаць у міні-чэмпіянаце па настольным 
тэнісе ўсляпую. Адной з асаблівасцяў 
такога тэніса з’яўляецца тое, што ўсе 
гульцы гуляюць са шчыльнымі павяз-
камі на вачах і рэагуюць на гук скачкоў 
мяча. Сама гульня нагадвае сумесь кла-
січнага настольнага тэніса і аэрахакея. 
Гасцямі выставы сталі прафесійныя 
тэнісісты з аслабленым зрокам, якія 

паказалі вяршыні майстэрства ў гэтай 
інклюзіўнай настольнай гульні, што 
імкліва набірае папулярнасць. Спабор-
ніцтвы па настольным тэнісе ўсляпую 
былі арганізаваны пры падтрымцы 
Грамадскага аб’яднання “Беларускае 
таварыства інвалідаў па зроку”. 

Партнёр ПРААН — маладзёжнае 
грамадскае аб’яднанне “Адкрыццё” — 
правёў трэнінг “Інклюзія або ілюзія”. 
Прызначаны разбурыць бар’еры на 
шляху актыўнага далучэння людзей 
з інваліднасцю да жыцця грамадства 
трэнінг быў распрацаваны Наталляй 
Бякавай і Наталляй Сусько, дзяў-
 чынамі з інваліднасцю, у рамках курса 
для маладых людзей з інваліднасцю 
“Лідарства без абмежаванняў”. Трэ-
нінг мае адукацыйную скіраванасць і 
вучыць разуменню інклюзіі як ідэі гар-
манічнага ўзаемадзеяння ўсіх людзей 
у грамадстве. Удзельнікі разгледзелі 
паняцці “інклюзія” і “інтэграцыя”, 
вызначылі, чым яны адрозніваюцца. 
Найбольш ажыўленую дыскусію вы-
клікала тэма таго, што трэба грамад-
ству, каб стаць інклюзіўным, з фоку-
сам на асабістае разуменне “інклюзіі”. 
Выставачны стэнд “Адкрыцця” быў 
насычаны аўтарскімі мастацкімі рабо-
тамі, якія дэманстравалі вялікі творчы 
патэнцыял людзей з інваліднасцю. 

Школа жаночага лідарства  прапа-
навала для абмеркавання тэмы пабу-
довы кар’еры і карпаратыўнай культу-
ры ў арганізацыях з мэтай матывацыі 
жанчын развіваць лідарскія якасці і 
жаданні прэтэндаваць на кіруючыя 
пазіцыі. Ва ўступнай прамове Ка-
 цярына Паніклова, намеснік Пастаян-
нага прадстаўніка ПРААН у Беларусі, 
звярнула асаблівую ўвагу на высокі ўз-
ровень адукаванасці і прафесіяналізм 
беларускіх жанчын, што з’яўляецца 
важнай перадумовай паспяховага 
кар’ернага менеджменту. Яна таксама 
адзначыла, што для дасягнення кар’ер-
ных поспехаў сярод жанчын у першую  
чаргу неабходна кардынальна памя-
няць негатыўнае ўспрыманне жаночых 
прафесійных амбіцый у грамадстве. 

Дарэчы, жаночая школа лідарства 
арганізавана пры ўдзеле Беларускага 
саюза жанчын і Акадэміі кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. 
Навучанне ж праходзіла ва ўсіх га-
радах паводле кампаніі “Інклюзіўная 
Беларусь”. 

Упершыню ў Беларусі ў рамках 
кампаніі “Інклюзіўная Беларусь” 
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адбыўся дыялог грамадзянскага 
грамадства Гродзенскага рэгіёна па 
пытаннях удзелу ў рабоце арганіза-
цыйнага камітэта і ўзаемадзеяння з 
Глабальным фондам па барацьбе са 
СНІДам, туберкулёзам і малярыяй. 
У дыялогу таксама прынялі ўдзел 
прадстаўнікі рэлігійных канфесій 
Гродзенскай вобласці. 

“Ужо некалькі гадоў рэлігійныя 
канфесіі не далучаны да рэалізацыі 
грантаў Глабальнага Фонду, хоць наза-
пашаны вялікі досвед супрацоўніцтва 
грамадскіх аб’яднанняў з дзяржаў-
нымі структурамі. Плюс яны адчу-
ваюць сябе аддзеленымі, таму што не 
ўдзельнічаюць у рэалізацыі грантаў, 
— адзначае Людміла Трухан, сакратар 
Краінавага каардынацыйнага камітэ-
та па супрацоўніцтве з Глабальным 
фондам для барацьбы з ВІЧ/СНІДам, 
туберкулёзам і малярыяй. — Падчас 
дыялогу мы абмеркавалі магчымасць 
таго, што члены СКК будуць прад-
стаўлены рэлігійнымі канфесіямі для 
рэалізацыі прафілактычных праграм 
для ВІЧ-пазітыўных”.

Дапамагчы маладым людзям ра-
забрацца ў тонкасцях узаемаразумен-
ня паміж людзьмі, а таксама расказаць 
пра тое, як мы разам можам дасягнуць 
Мэту ўстойлівага развіцця №10 — па-
мяншэнне няроўнасці — такая задача 
семінара, арганізаванага Асацыяцы-
яй “Адукацыя для ўстойлівага раз-
віцця”. Удзельнікі семінара актыўна 
абмяркоўвалі будучыню інклюзіўнай 
адукацыі і  перспектывы ўзмацнення 
інклюзіўнага патэнцыялу сферы. 

Адметнасцю гродзенскай часткі 
кампаніі “Іклюзіўная Беларусь” стаў 
рэмейк вядомай рускай народнай казкі 
пра Калабка, якую прадставіў дзіцячы 
сад №45  Гродна. Задача казкі “Як Ка-
лабок эканомію шукаў” — зразумела і 
даступна растлумачыць дашкалятам, 
што такое энергаэфектыўнасць.  Зада-
ча на першы погляд вельмі няпростая. 
Але якая ж казка бывае без цудаў?  У 
энергаэфектыўнай варыяцыі казкі 
Калабок дапамагае бабулі і дзядулю 
эканоміць святло, цяпло і ваду ў доме, 
і ў гэтым яму актыўна дапамагаюць 
лясныя жыхары. Усе галоўныя ролі ў 
пастаноўцы іграюць дзеці, якія самі 
выконваюць танцавальныя і песенныя 
нумары.  

За прыгодамі Калабка ў глядзель-
най зале сачылі не толькі бацькі са-
мых юных артыстаў. Большую частку 
аўдыторыі спектакля складалі дзеці з 
рознай ступенню інваліднасці і аса-
блівасцямі псіхафізічнага развіцця. 
Арганізатары спектакля добра па-
дрыхтаваліся: у зале было забяспечана 
безбар’ернае асяроддзе і арганізаваны 
сурдапераклад. У канцы спектакля 
ўсіх малышоў чакаў прыемны сюрпрыз 
— дзіцячыя настольныя гульні на тэму 
энергаэфектыўнасці ў падарунак.  

Казка “Як Калабок эканомію шу-
каў” была створана пры падтрымцы 
праекта ПРААН “Распрацоўка інтэ-
граванага падыходу да пашырэння 
праграмы па энергазберажэнні” 
(“Энергаэфектыўнасць у школах”). 
Пастаноўка ўпершыню была паказана 
ў Гродне ў рамках мерапрыемстваў 

“Экспрэс ААН-70” летась пры ўдзеле 
Беларускага Чырвонага Крыжа і Бела-
рускага Дзіцячага Фонду.

Завяршыўся дзень урачыстым 
канцэртам у Гродзенскім абласным 
тэатры лялек. У канцэрце прынялі 
ўдзел папулярныя беларускія выка-
наўцы: група DaVinci, UZARI і цэнтр 
мастацтваў “Арт-платформа”, гімнаст-
ка Меліціна Станюта, эстрадная сту-
дыя “Арт-Талент”, джазавая спявачка 
Берта і ShadowofWhite, а таксама ін-
валід-калясачнік Аляксандр Аўдзевіч, 
які здзейсніў падарожжа па Еўропе 
на ручным веласіпедзе, спявак з асла-
бленым зрокам Аляксандр Крывіцкі, 
двухразовыя пераможцы чэмпіянату 
па танцах на калясках — танцавальны 
дуэт “MagicGirls”.

ля заходніх межаў 
Услед за Гродна рэгіянальная 

кампанія “Інклюзіўная Беларусь: не 
пакідаючы нікога ўбаку ў дасягненні 
Мэт устойлівага развіцця” пабывала 
ў Брэсце. Асноўнай пляцоўкай правя-
 дзення там большасці мерапрыем-
стваў стаў Брэсцкі дзяржаўны цэнтр 
маладзёжнай творчасці.

“Я хачу падзякаваць кіраўніц-
тву вобласці і горада за магчымасць 
правесці кампанію “Інклюзіўная Бела-
русь” у Брэсце. А перш, чым мы пад-
пішам Дэкларацыю аб прыхільнасці 
Мэце ўстойлівага развіцця № 10, хачу 
адзначыць, як многа робіць у апошні 
час Беларусь і Брэсцкая вобласць, у 
прыватнасці, для памяншэння няроў-
насці, — сказаў на адкрыцці рэгіяналь-

ініцыятыва

Цэнтр,  адкрыты для падлеткаў
Ірына Луканская, галоўны ўрач палі-

клінікі №1  Гродна, на базе якой дзейнічае 
Цэнтр, дружалюбны падлеткам: “Да нас 
звяртаецца шмат падлеткаў. Многія пры-
ходзяць і па параду, і проста так. Калі раней 
кансультацыю псіхолага ці профільнага спе-
цыяліста было даволі складана атрымаць, бо 
гэтыя кабінеты былі раскіданы па палікліні-
цы, то цяпер усё ў адным месцы. Ад ЮНІСЕФ 
мы атрымалі ў дар апарат СУРГІТРОН для 
радыёхвалевай хірургіі — ён дазволіць нам 
лячыць захворванні шыйкі маткі ў дзяўчынак 
без утварэння рубцоў. Цяпер у Беларусі 55 
цэнтраў, дружалюбных падлеткам, і мы 
спадзяёмся, што зможам развівацца разам, 
абменьвацца досведам работы”. 
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най кампаніі Пастаянны прадстаўнік 
ПРААН у Беларусі Санака Самара-
сінха. — Давайце паглядзім адзін на 
аднаго па-іншаму і  давайце разам 
станавіцца больш моцнымі”.

У сваю чаргу намеснік старшыні 
Брэсцкага абласнога выканаўчага 
камітэта Міхаіл Сяркоў запэўніў, што 
Брэсцкая вобласць будзе працаваць 
над дасягненнем Мэт устойлівага раз-
віцця з акцэнтам на інклюзію. 

У холе Цэнтра разгарнулася 
выстава, дзе праекты і ініцыятывы 
Праграмы развіцця ААН прадставілі 
вынікі сваёй дзейнасці па дасягненні 
краінай Мэт устойлівага развіцця да 
2030 года. 

На выставе быў прадстаўлены 
незвычайны мабільны і вэб-дадатак 
Destandable, прызначаны палепшыць 
узаемадзеянне з людзьмі з аслабленым 
слыхам. Дадатак, які ў займальнай 
інтэрактыўнай манеры вучыць мове 
жэстаў, быў створаны камандай з 
пяці студэнтаў Беларускага дзяржаў-
нага ўніверсітэта ў рамках Хакатона 
пры падтрымцы экспертаў ПРААН у 
Беларусі.

У рамках праекта ПРААН “Развіццё 
інклюзіўнага кіравання ў Рэспубліцы 
Беларусь”, фінансуемага Дацкім агенц-
твам па міжнародным развіцці (DA-
NIDA), адбыўся адукацыйны семінар 
“Школа жаночага лідарства”. Нягле-
дзячы на тое, што Беларусь займае 16-е 
месца ў свеце па паказчыку гендарнага 
развіцця, а гэта важнейшы фактар 
устойлівага сацыяльна-эканамічнага 
развіцця, беларускія жанчыны па-ра-
нейшаму надаюць больш часу вядзен-
ню хатняй гаспадаркі, чым навучанню 

і грамадскай дзейнасці. Таму падобныя 
трэнінгі застаюцца актуальнымі. Такія 
семінары ў бліжэйшы час пройдуць па 
ўсёй краіне пры падтрымцы Акадэміі 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь і Беларускага саюза жанчын.

У Брэсцкай абласной бібліятэ-
цы ПРААН сумесна з Асацыяцыяй 
“Адукацыя для ўстойлівага развіцця” 
і Рэспубліканскай навукова-тэхніч-
най бібліятэкай правялі семінар, на 
якім закраналіся праблемы работы з 
дзецьмі з асаблівасцямі развіцця ды 
іншымі ўразлівымі групамі насельніц-
тва. Установы адукацыі — удзельнікі 
Асацыяцыі “Адукацыя для ўстойлівага 
развіцця” — дзяліліся паспяховымі ме-
тодыкамі дыягностыкі і карэкціроўкі 
адхіленняў у развіцці дзяцей: дэфектах 
маўлення, рабоце ў інклюзіўным класе 
звычайнай школы з дзецьмі з аўтыз-
мам. Таксама закраналіся пытанні да-
лучэння пажылых людзей да актыўна-
га сацыяльнага жыцця, у прыватнасці, 
навучання рабоце на камп’ютары, якое 
праводзіцца школьнікамі.  

Праграма малых грантаў  прапа-
навала брэсцкім удзельнікам “Інклю-
зіўнай Беларусі” незвычайны занятак: 
пад чуткім кіраўніцтвам супрацоў-
нікаў Рэспубліканскага біялагічнага 
заказніка “Спораўскі” наведвальнікі 
выставы маглі сваімі рукамі змайстра-
ваць домік для балотнай савы.

На экспазіцыі, прадстаўленай Бе-
ларускім дзіцячым хоспісам, можна 
было зрабіць вясёлыя фатаграфіі з 
лялькамі, а галоўнае — прыняць удзел 
у дабрачыннай кампаніі #БуселДом і 
ўнесці ахвяраванне ў пабудову летняга 
доміка для валанцёраў у хоспісе.

Зрабіць ахвяраванні для Белару-
скага дзіцячага хоспіса можна было і на 
вячэрнім інклюзіўным канцэрце, якім 
завяршалася насычаная праграма кам-
паніі “Інклюзіўная Беларусь” у Брэсце. 
Хэдлайнерам канцэрта стаў папулярны 
беларускі выканаўца Саша Нема, якога 
публіка доўга не хацела адпускаць. 

Уладзімір Міхайлаў

P.S. Пра тое, як праходзіў маршрут 
“Інклюзіўнай Беларусі” па іншых рэ-
гіёнах краіны, чытайце ў наступным 
нумары.

ініцыятыва

Інстытут трэцяга ўзросту

Галіна Ермалаева, супрацоў-
ніца Тэрытарыяльнага цэнтра 
сацыяльнага абслугоўвання на-
сельніцтва  Брэста: “Брастаў-
чане — пенсіянеры, пажылыя 
людзі — могуць прыходзіць да нас 
займацца па многіх напрамках: 
фітнес, танцы, вывучэнне моў, 
выяўленчая творчасць, добраах-
вотніцкая дзейнасць, рукадзелле, 
вышыванне, кройка і шыццё і мно-
гае іншае. Больш за тое, мы цесна 
супрацоўнічаем з асацыяцыяй са-
цыяльных работнікаў, якія пры-
водзяць да нас людзей з менталь-
нымі парушэннямі і дапамагаюць 
праводзіць работу па іх сацыялі-
зацыі. На сённяшні дзень наш ін-
стытут наведваюць каля шасці-
сот чалавек. Таксама мы працуем 
са шматдзетнымі сем’ямі, людзь-
мі з інваліднасцю па слыху і зроку. 
У Беларусі назіраецца вялікі раз-
рыў у працягласці жыцця жанчын 
і мужчын. Выхад на пенсію можа 
павялічыць колькасць хвароб, калі 
вы не адчуваеце, што камусьці 
патрэбныя, не адчуваеце сваёй 
запатрабаванасці. Мы актыўна 
рэкламуем нашыя заняткі, ін-
фармуем насельніцтва, праводзім 
розныя выставы, каб грамадзяне 
маглі ўбачыць, даведацца, заціка-
віцца і прыйсці да нас. Тыя людзі, 
якія наведваюць наш інстытут, 
адчуваюць сябе лепш, у іх больш 
пазітыўнае стаўленне да жыцця, 
таму мы прыкладзём яшчэ больш 
намаганняў, каб людзі пенсійнага 
ўзросту маглі весці паўнацэннае, 
цікавае жыццё”.

На інклюзіўным канцэрце ў Брэсце
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такая рэальнасць

попыт і прапанова 

Я
го развіццё сёння 
— глабальны трэнд. 
Колькасць электра-
мабіляў у свеце ў 
2015 годзе дасягнула 
1,26 мільёна, лідары 
па продажах — Кітай 
і ЗША. Еўропа такса-

ма падцягваецца. Паводле прагнозаў, 
доля машын, якім патрэбна электрара-
зетка, будзе пастаянна расці і да 2030 
года можа дасягнуць 30 працэнтаў 
ад аб’ёму продажаў. Усё больш мега-
полісаў выбіраюць для сябе “чысты” 
транспарт: электратаксі сталі звыклай 
часткай пейзажу ў Пекіне, Мадрыдзе, 
Барселоне, Дубліне, Кіеве, Харкаве, 
Маскве, Сочы. Ёсць і іншы момант: 
ККД прывычнага рухавіка ўнутранага 
згарання, які спальвае каштоўнае ву-
глевадароднае паліва, — усяго 
30-40 працэнтаў, а ў эка-
лагічна бяспечнага 
эл е к т р а п ры в а д а 
э ф е к т ы ў н а с ц ь 
даходз іць  да  90 
працэнтаў! На гэты 
шлях мы ўжо ўсталі. 
У снежні на вуліцах 

Мінска з’явяцца першыя электробусы 
Vitovt, сабраныя на заводзе “Белка-
мунмаш”. А спецыялісты Аб’яднанага 
інстытута машынабудавання НАН Бе-
ларусі заняліся распрацоўкай першага 
айчыннага электрамабіля. Навуковага 
патэнцыялу, якога патрабуе гэтая за-
дача, у нас дастаткова. 

Над стварэннем электрамабіля 
працуюць спецыялісты Аб’яднанага 
інстытута машынабудавання НАН 
Беларусі, які выступае адначасова і 
галоўнай дзеючай асобай, і 
кансалідатарам намаганняў 
іншых удзельнікаў у гэтым 
напрамку.  Развіццё 
электратранспарт у, 
э ф е к т ы ў на г а  і 
экалагічна бяс-

печнага, — сусветны трэнд. І ў нас 
дастаткова навуковага патэнцыялу, 
каб яму адпавядаць. Бо толькі паду-
маць: прывычны рухавік унутранага 
згарання спальвае каштоўнае вугле-
вадароднае паліва, у атмасферу выкід-
ваюцца тоны шкодных рэчываў, і пры 
гэтым яго ККД ледзь дасягае 30-40 
працэнтаў. А ў экалагічна бяспечнага 
электрапрывада эфектыўнасць дахо-
дзіць да 90 працэнтаў!

Айчынны электракар плануецца 
рабіць на базе легкавога аўтамабіля 
Geely кампаніі “Белджы”.

— Схема, калі ў электрамабіль 
ператвараюць серыйны, класічны 
аўтамабіль, — самая танная. Амаль 

усе вытворцы — “Фальксваген”, 
“Сітраен”, “Пежо” — пайшлі 
па гэтым шляху: нараўне з 

серыйнымі аўто з рухавіком 
унутранага згарання ў іх з 
канвеера сыходзяць версіі 
і гібрыдныя, і электрыч-

ныя, — уводзіць у курс 
справы гендырэктар Аб’яднанага 
інстытута машынабудавання 
кандыдат тэхнічных навук Сяр-
гей Паддубка.

Цяпер “Белджы” збірае 
аўтамабілі на прадпрыемстве 

ў Барысаве, але ўжо будуецца 
буйны завод па іх вытворчасці 

Аўтамабіль,  на базе  
якога плануецца рабіць электратаксі

Гарады не хочуць задыхацца ў смогу.  
Але як быць, калі без транспарту  
немагчыма, а шкодныя выкіды ад яго  
літаральна атручваюць жыццё?  
Праблему вырашае электратранспарт. 
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на пляцоўцы паміж Барысавам і Жо-
дзінам. Адрозненняў у дызайне ў эка-
лагічнай версіі, якую назвалі Belgee 
electro, не будзе — яе знешні выгляд 
цалкам паўторыць серыйны вары-
янт. Адзіным апазнавальным знакам 
стане лагатып з зялёным лістком. А 
вось “начынне” вартае таго, каб на 
ім спыніцца падрабязней. Вядома, 
структурна ўсе электрамабілі ў свеце 
падобныя: электрарухавік, сістэма кі-
равання, назапашвальнік энергіі. Але 
ў кожнага вытворцы ёсць свае ноу-
хау, якія трымаюцца ў сакрэце. Ёсць 
яны і ў нас.

— Па-першае, распрацаваны свае 
алгарытмы, закладзеныя ў сістэму кі-
равання. А гэта вельмі складаны вузел 
— шматузроўневы, інтэлектуальны, 
на аснове мікрапрацэсарных сістэм. 
Па-другое, зроблены свой электра-
прывад. І, па-трэцяе, у перспектыве 
будзе выкарыстоўвацца айчынны 
назапашвальнік электраэнергіі. Над 
гэтым мы працуем у супрацоўніцтве 
з НВЦ па матэрыялазнаўстве НАН 
Беларусі. Там ужо створаны матэрыял 
на аснове графенаў і ёсць доследныя 
ўзоры назапашвальніка. Яго харак-
тарыстыкі абнадзейваюць. У лабара-
торных умовах ён паказаў высокую 
эфектыўнасць пры меншым кошце 
ў параўнанні з аналагамі. Так што 
айчынны электрамабіль будзе чыста 
беларускім, — падкрэслівае Сяргей 
Паддубка.

Гэта важны момант і з пункту гле-
джання заканадаўства Мытнага саюза, 
якое ўстанаўлівае канкрэтныя ўмовы 
для прамысловай зборкі. Згодна з імі, 
узровень лакалізацыі, гэта знач-
ыць вытворчасці кампанентаў для 
яе ўнутры краін, павінен дасягаць 
70 працэнтаў. У выпадку з Belgee 
electro на гэта робіцца акцэнт яшчэ 
на стадыі распрацоўкі.

Плануецца, што наш электракар 
будзе развіваць хуткасць да 90 км/г, 
а адной зарадкі яму хопіць на прабег 
у 150 кіламетраў. Узровень шуму — 
нізкі. Дарэчы, бясшумнасць электра-
мабіляў, якая, падавалася б, павінна 
стаць перавагай, аказалася іх прабле-
май. Навакольныя, якія прывыклі да 
“гучання” машын, проста не рэагуюць 
на яго рух. Таму шум даводзіцца імі-
таваць, дадаваць штучна. З плюсаў 
— эканомія на запраўцы: траты на яе 
будуць у шмат разоў меншыя, чым ва 
ўладальнікаў бензінавых ці дызель-
ных машын. Таксама электрамабіль 
значна прасцейшы ў эксплуатацыі і 
абслугоўванні. Усе яго кампаненты 
герметычныя, не патрабуюць праца-
ёмкага тэхнічнага абслугоўвання.

Але ёсць і два істотныя мінусы, 
якія ў прынцыпе тармозяць развіццё 
электратранспарту ва ўсіх краінах: не-
развітая інфраструктура сеткі зарад-
ных станцый і высокі на сёння кошт.

— Пакуль кошт электрамабіляў 
значна вышэйшы за звычайныя. 
Напрыклад, кошт серыйнага Belgee 
— каля 13 тысяч долараў, а ў электра-
варыянце — арыенціровачна каля 30 
тысяч. Істотная розніца тлумачыцца 
прымяненнем новых тэхналогій, но-
вых матэрыялаў, адсутнасцю масавай 
вытворчасці кампанентаў. Але 
цана хутка памяншаецца. 
Уд а с к а н а л ь в а юц ц а 
назапашвальнікі, 
патанняюцца 
самі рухавікі, 
—  С я р г е й 

вітаўт гатовы да працы
На прадпрыемстве “Белкамунмаш” ужо 

зроблены дзве мадэлі электробуса Vitovt, якія 
будуць працаваць у Мінску, падзараджаючыся 
на канцавых станцыях. На гарадскія маршру-
ты яны выйдуць яшчэ ў снежні, а ў 2017 годзе 
іх будзе курсіраваць ужо 20.

З нагоды

Паддубка лічыць, што, калі вытвор-
часць выйдзе на серыйны ўзровень, 
кошт будзе прымальны. — За мяжой 
вырабляюць электратранспарт ча-
сцей пад заказ, напрыклад, гарадоў, 
якія клапоцяцца пра сваю экалогію. 
Ва ўсім свеце для стымулявання 
развіцця гэтага віду транспарту ёсць 
падатковыя прэферэнцыі на ўзроўні 
дзяржавы, кампенсацыі, патанненне 
энергіі для зарадкі. У нас, на жаль, 
такой практыкі няма, але, думаю, гэта 
справа будучыні.

Пакуль жа ініцыятары ў якасці 
перспектывы па выкарыстанні айчын-
ных электрамабіляў бачаць праект па 
стварэнні ў гарадах электратаксі. Горад 
сам можа ўвесці прэферэнцыі для раз-
віцця экалагічна чыстага таксапарку, 
закупіць такія аўтамабілі і стварыць 
сетку зарадных станцый. Бо Мінск 
ужо ідзе па шляху паляпшэння свайго 
асяроддзя, напрыклад, набыў каля 
дзесяці аўтобусаў на газаматорным 
паліве, яны паспяхова эксплуатуюцца, 
і выкідаў у атмасферу менш. Але каб 
гаварыць пра электратаксі прадметна, 
спачатку трэба паказаць сам аўтама-
біль з добрымі характарыстыкамі. 
Мантаж электрамабіля пачнуць ужо ў 
канцы гэтага года, а ўвесну плануюц-

ца яго выпрабаванні 
на палігоне. Калі ўсё 
пойдзе па плане, то 
да канца 2017-га яго 

пра д эманс т ру юць 
публіцы.

Сяргей Паддубка
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Зручны

альтэрнатыўн
ы

  р
ух

У
жо сёння хуткі і зруч-
ны грамадскі транс-
парт складае канку-
рэнцыю паездкам па 
горадзе на машынах. 
У Мінску аўтобусы, 
тралейбусы і трамваі 
ходзяць строга па ра-

складзе. На віртуальных табло хвіліна 
ў хвіліну паказваюць час прыбыцця.

На сайце “Мінсктранса” можна не 
толькі паглядзець расклад, але і пра-
класці маршрут грамадскага транс-
парту з пункта А ў пункт Б. З’явіліся 
мабільныя дадаткі, каб адсачыць па-
трэбныя маршруты.

Мінскае метро спрашчае жыццё 
пасажыраў. Калі ў кішэні няма гро-
шай, праезд можна аплаціць СМС-
білетам — адправіць паведамленне 
на кароткі нумар 2255 і сканіраваць 
білет прама з экрана мабільніка на 
спецтурнікеце.

У краіне вырашылі ісці еўрапей-
скім шляхам, дзе ствараюць умовы, 
адкрыта варожыя для вадзіцеляў. У 
Швецыі, напрыклад, за стаянку аўта-

мабіля ў цэнтры горада ўладаль-
нік за год можа аддаць 15 тысяч 
долараў. Вадзіцелі ў Лондане і 
Стакгольме вымушаныя пла-

ціць за ўезд у цэнтры сталіц.

Транспарт з электрапрывадам 
— выдатная альтэрнатыва для 

тых, каму цяжка круціць 
педалі. цэны на іх упалі. Калі 

раней гіраскутар каштаваў як 
патрыманае аўто, то 

цяпер — ад 12 тысяч 
расійскіх рублёў

прывабныя маршруты
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Змена пакаленняў

“добры веласіпед”
У горадзе ёсць цэлыя трасы для 

ролікаў і веласіпедаў. Кожны год 
з’яўляецца прыкладна 50 кіламетраў 
адаптаванай дарогі са спецыяльнай 
разметкай, паніжэннямі і святлафо-
рамі. Праектуюцца новыя дарожкі, 
становіцца больш пунктаў пракату. 
Іх паслугамі скарысталіся ўлетку 37,7 
тысячы чалавек.

— Веласіпед для перамяшчэння 
па горадзе выкарыстоўвае менш за 
працэнт мінчан. На работу ездзяць і 
зусім адзінкі, у той час як у Галандыі і 
Швецыі — кожны трэці,  — гаворыць 
Юрый Важнік, старшыня праўлення 
Беларускай асацыяцыі экспертаў і сюр-
вейвераў на транспарце. — Зрэшты, 
статыстыка абнадзейвае. За апошнія 
пяць гадоў веласіпедыстаў у краіне 
стала ўтрая больш. Цяпер мы маем 250 
кіламетраў веласіпедных дарожак па 
горадзе Мінску. Але для паўнацэннай 
сістэмы неабходна 600.

Мінскі дзяржаўны турысцка-экала-
гічны цэнтр дзяцей і моладзі запусціў 

праект “Экавелік”. Гэта сетка пунктаў 
велаадпачынку ў сталіцы і прыгара-
дзе. Яшчэ адно дасягненне: удалося 
знізіць аварыйнасць на веладарожках: 
адбываецца каля трыццаці дробных 
здарэнняў. Гіне на дарозе ўсяго адзін 
чалавек у год.

У сталіцы можна ўзяць напракат 
двухколавы транспарт зусім бяс-
платна. Зрабіць гэта дазваляе праект 
“Добры ровар”. Трэба зарэгістравацца 
праз інтэрнэт-сэрвіс, атрымаць спе-
цыяльны код — і можна забіраць ве-
ласіпед з указанага месца, а вярнуць на 
працягу дванаццаці гадзін на любую з 
парковак.

— Каб зрабіць веларух папуляр-
ным, арганізавалі гарадскі велапарад. 
Сабралі дзевяць тысяч удзельнікаў, 
— гаворыць Павел Гарбуноў, кіраўнік 
Мінскай веласіпеднай супольнасці. 
— Яшчэ праводзім міжнародны фе-
стываль “Хутар Шаблі”, конкурс “Вела-
міс-2016”. Разлічваем у першую чаргу 
на школьнікаў і студэнтаў. Трэба змо-
ладу закладваць патрэбу ў здаровым і 
актыўным ладзе жыцця.

Эльвіра Гарошка

катайся  
на здароўе!
Ужо пяць гадоў хірург Расціслаў 
Кісялёў Мінскага анкалагічнага 
дыспансера дабіраецца на работу  
на веласіпедзе

— Мінск з канца ў канец — усяго 
дваццаць кіламетраў. Таму веласіпед 
можа і павінен быць асноўным відам 
транспарту большую частку года, 
а грамадскі — служыць  дадаткам, 
— гаворыць хірург, а па сумяш-
чальніцтве вядомы мінскі актывіст 
веласіпеднага і экалагічнага руху 
Расціслаў Кісялёў.

Расціславу Кісялёву 50 гадоў, чалавек салідны і паважаны. Пад акном яго 
дома стаіць пазадарожнік. Пыліцца.

— Веласіпедаў у мяне тры, — гаворыць аматар няхуткай язды. — Цяпер 
ганяю на складаным фірмы “Дахон”. Захоўваю яго пад рабочым сталом. 
Велік не танны, але ён даўно акупіўся.

Штодня ў дзень праязджае дзесяць кіламетраў. Маршрут “з работы дадо-
му” любіць падаўжаць: так можна палюбавацца прыгажосцю мінскіх паркаў.

— Здароўя яўна прыбавілася, а яго ні за якія грошы не купіш! — гаво-
рыць Р. Кісялёў. — Дзякуючы захапленню кола зносінаў склалася з прыемных 
людзей. З імі ўдоўж і ўпоперак аб’ездзіў Беларусь, Піцер, Маскву, Польшчу і 
краіны Балтыі. У бліжэйшых планах — ірвануць у Смаленск.

у дадатак

Расціслаў Кісялёў у дарозе

Легенда 
сыходзіць 

Авіякампанія “Белавія”  
аб’явіла дату апошняга рэйса 
самалёта Ту-154. 29 снежня 
легенда савецкага авіяпрама 
перавязе каля 150 нафтавікоў  
з Новага Урангоя ў Гомель,  
затым пераляціць у Мінск,  
каб канчаткова адправіцца  
на заслужаны адпачынак.  
На чартарнай праграме ў Сібір  
яго заменяць “Боінгі-737”. 

— Далейшы лёс бартоў выра-
шаем, — дзеліцца планамі намеснік 
генеральнага дырэктара “Белавія” 
Ігар Чаргінец. — Хутчэй за ўсё, тры 
існуючыя ў нашым флоце Ту-154 бу-
дуць спісаны. Выкарыстаць у якасці 
музейнага экспаната? З такімі про-
сьбамі да нас пакуль не звярталіся. 
Тым больш на пляцоўцы ля Нацы-
янальнага аэрапорта “Мінск” адзін 
падобны асобнік ужо выстаўлены. 

А што будзе з эскадрылляй, у 
якой сёння налічваецца 22 чалавекі? 
Паводле слоў камандзіра авіяцый-
нага атрада авіякампаніі “Белавія” 
Алега Салтоўскага, частка людзей 
пойдзе на пенсію — узрост адпавед-
ны, частка будзе працаўладкавана на 
наземныя пасады. 5 чалавек, у тым 
ліку аднаго камандзіра, перавучаць 
на “Боінгі”, некаторыя ж збіраюцца 
ў іншыя авіякампаніі — працаваць 
на Іл-76 і Ан-24.

На рэйсах “Белавія” савецкіх 
часоў самалёты ўжо замянілі но-
выя “васільковыя” “Боінгі-737-800” 
з завода ў Сіэтле. Трэці прыбудзе ў 
20-х чыслах снежня. На тэрыторыі 
былога СССР Ту-154 працягвае 
вазіць толькі пасажыраў якуцкай 
авіякампаніі “Алроса”. 
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раЗумныя экспанаты

на вяршыні 
інтэлекту

С
твораны год назад 
на базе Аб’ядна-
нага інс тыт у та 
праблем інфарма-
тыкі і Інстытута 
фізіялогіі  НАН 

Беларусі, ён стаў аб’яднальнай 
пляцоўкай для спецыялістаў 
у галіне інтэлектуальных тэхналогій, 
якія, паводле ацэнкі гендырэктара 
АІПІ і аднаго з кіраўнікоў цэнтра, 

праз мабільнік і падае ў навушнікі з 
аптымальнымі для канкрэтнага чала-
века параметрамі. Максім Вашкевіч, 
дацэнт кафедры ЭВС, гаворыць, што ў 
гэтага дадатку ёсць версіі для Android 
і iOS і ім карыстаецца ўжо больш 
за 300 тысяч людзей па ўсім свеце. 
Запампаваць яго можна, напрыклад, 

праз аpp store.
Брэсцкі дзяржаўны тэх-

нічны ўніверсітэт паказаў 
мабільнага робата для маніто-
рынгу вадаёмаў, а БДУ — пла-
стыкавую карту, якая можа 
быць электронным пасвед-
чаннем, носьбітам лічбавага 
подпісу і плацежным сродкам. 

“Разумны прыпынак”, створаны пры-
ватнай арганізацыяй “Айціпраектбуд”, 
— вынік сацыяльнага праекта “Код 
горада”. Ён ужо ўстаноўлены ў Гомелі 
на прыпынку “Фабрыка 8 Сакавіка”. 
Сярод асаблівасцяў — сонечныя 
батарэі як альтэрнатыўная крыніца 
энергіі, тры маніторы — сэнсарны з 
картай горада і магчымасцю пракласці 
маршрут і рэкламныя, меню чакання 
транспарту, відэаназіранне, плануец-
ца wi-fi. 95 працэнтаў камплектуючых 
— айчынных вытворцаў. Наступны 
крок — з’яўленне такіх прыпынкаў у 
Магілёве і Гродне. 

Традыцыйна моцна выглядаў і сам 
АІПІ. Сяргей Герасюта, загадчык сек-
тара робататэхнікі, падзяліўся навінай 
— дзякуючы развіццю ў нашай краіне 
інтэрнэту 4G створаная імі тэхналогія 
цяпер дазваляе кіраваць мабільнымі 
робатамі з любога пункту свету.

Таксама былі прадстаўлены інтэр-
нэт-платформа для апрацоўкі тэксту і 
мовы Corpus.by, сістэма дыстанцыйна-
га маніторынгу за станам сельгаскуль-
тур, якая дазваляе спрагназаваць ура-
джай, сістэма аналізу біямедыцынскіх 
выяў і многае іншае.

Юлія Васілішына

“Разумны прыпынак”, спосаб дыягностыкі анказахворванняў, заснаваны 
на метадах глыбіннага навучання, сучасная альтэрнатыва слыхавому 
апарату, сістэмы маніторынгу палёў і крыніц надзвычайных сітуацый... 
Гэтыя ды іншыя распрацоўкі акадэмічных інстытутаў, ВНУ і прыватнага 
бізнесу можна было ўбачыць на выставе, арганізаванай міжведамасным 
Цэнтрам штучнага інтэлекту. 

члена-карэспандэнта Акадэміі навук 
Аляксандра Тузікава, цяпер ідуць на 
прарыў. Ацаніць гэта можна было на 
свае вочы.

Праграму Petraleх, здольную зра-
біць жыццё людзей з парушэннем 
слыху камфортным, прадставіла 
кафедра электронных вылічальных 
сродкаў БДУІР. Для яе выкарыстання 
патрэбныя толькі звычайныя навуш-
нікі, планшэт ці мабільны тэлефон. 
Спачатку праграма тэсціруе слых 

— генерыруе роз-
ныя танальныя 
с ігна лы і  вы-
значае, на якіх 
час тотах яны 
ўспрымаюцца 
лепш. А потым 
прапускае лю-
быя гукі звонку 

“Разумны  
прыпынак”
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ведай нашых!

Жыццё працягваецца... 

С
ёння белару-
скія транс-
плантолагі з 
поўным пра-
вам могуць 

сказаць: “Мы ўмеем 
усё!” Так, у сферы пе-
расадак мы лідары на 
прасторы СНД. Так, 
за 11 гадоў колькасць 
штогадовых апера-
цый найвышэйшага 
пілатажу вырасла ў 
55 разоў. Так, нашы 
ўрачы тут — ужо самі 
медыцынскія настаў-
нікі, а органы наву-
 чыліся перасаджваць і 
ў рэгіёнах. Толькі вось 
унікальную перасад-
ку комплексу “сэрца 
— лёгкія” правесці 
ніяк не ўдава лася, 
хоць ужо больш за год 
трансплантолагі былі 
гатовыя да яе стапра-
 цэнтна. Цяпер узятая і гэтая вяршыня. 
32-гадовы Аляксей адчувае сябе добра, 
ідзе на папраўку.

Падаецца, гэта было зусім нядаўна: 
у 2009 годзе брыгада пад кіраўніцтвам 

акадэміка, прафесара 
Юрыя Ас т роўскага 
ўпершыню перасадзіла 
сэрца хвораму. З тых 
часоў выканана больш 
за 250 такіх аперацый, 
падрыхтавана група 
моцных кардыяхірур-
гаў.  Аднак заўсёды 
была група пацыентаў, 
якім заменай аднаго 
органа не дапамагчы — 
патрэбна куды больш 
складанае ўмяшанне 
па перасадцы органаў. 
Дарэчы, гэта і ў свеце 
вялікая рэдкасць: па 
статыстыцы, падоб-
ных трансплантацый 
праводзіцца не больш 
за 100 у год. Бо і праца 
ювелірная, і патрэбна 
выключнай зладжа-
насці работа. Але ў 
нас усё атрымалася! 9 
гадзін працавалі леп-

шыя хірургі РНПЦ “Кардыялогія” 
пад кіраўніцтвам Юрыя Астроўскага, 
усяго ж у аперацыі было задзейнічана 
каля 20 медыкаў. Сярод герояў дня 
— кардыяхірургі Сяргей Спірыдонаў 

і Уладзімір Андрушчук. Яны сціпла 
прызнаюцца: так, было тэхнічна скла-
дана, але дзякуючы калегам усё прай-
шло выдатна.

— Мы доўга і дбайна рыхтаваліся, 
адпрацоўвалі тэхнічныя моманты, 
стажыраваліся ў замежных калег, 
— расказвае Сяргей Спірыдонаў. 
— Вельмі важна было знайсці пры-
датнага донара, які будзе супадаць з 
рэцыпіентам па многіх параметрах: 
рост, вага, стан органаў... Гэта вельмі 
працяглы падбор.

Шчаслівы Аляксей ужо праходзіць 
рэабілітацыю. У лісце чакання ён 
быў з сакавіка. Прыроджаны парок 
сэрца прывёў да лёгачнай гіпертэнзіі і 
шматлікіх адначасовых ускладненняў. 
Таму дапамагчы магла толькі двайная 
трансплантацыя.

Цяпер падобную перасадку ча-
каюць яшчэ 15 чалавек. Паводле слоў 
Уладзіміра Андрушчука, гэта тыя, каму 
без аперацыі адмерана не больш за год 
жыцця... Дарэчы, новая медыцынская 
перамога ўрачоў, сярод якіх ёсць і тыя, 
хто вылучаны на суісканне Дзяржаў-
най прэміі за стварэнне нацыянальнай 
транспланталагічнай службы, — новы 
крок наперад нашай медыцыны.

Вольга Савіцкая

Беларускія ўрачы 
ўпершыню 

выканалі 
ўнікальную 

аперацыю 
— адначасовую 

перасадку сэрца  
і лёгкіх

Цяпер узятая  
і гэтая вяршыня: 
унікальная 
перасадка комплексу 
"сэрца-лёгкія".  
32-гадовы Аляксей 
адчувае сябе добра, 
ідзе на папраўку
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падЗея

прэзідэнт ніколіч на 
сербскай мове чытае 
францыска скарыну
Беларусь па традыцыі прадставіла на 
міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы 
ў Бялградзе мноства навінак

 Д
арэчы, на думку гасцей 
і ўдзельнікаў выставы, 
наш беларускі стэнд быў 
адным з самых цікавых. 
Вялікую ўвагу прыцяг-
нулі выданні пра краіну, 
пра яе гераічнае мінулае, 

багатыя на ілюстрацыі альбомы, якія 
расказваюць пра сённяшняе развіццё 
Беларусі. Цэлы шэраг кніг — гэта пер-
аклады твораў сербскіх пісьменнікаў 
на беларускую мову. 

Былі і важныя, карысныя сустрэчы, 
у якіх удзельнічала беларуская дэлега-
цыя на чале з Міністрам інфармацыі 
Ліліяй Ананіч. Яны прайшлі ў Нацы-
янальнай бібліятэцы, Міністэрстве 
культуры. А таксама — у скупшчыне 
Сербіі, дзе сабраліся прадстаўнікі дэ-
путацкай групы, якая выступае за раз-
віццё адносінаў з Беларуссю. У серб-
скім парламенце быў прэзентаваны 
зборнік мастацкіх і публіцыстычных 
твораў “Беларусы пра Сербію і Юга-
славію”, які выйшаў нядаўна ў Мінску. 

Адбылася сустрэча і з прэзідэнтам 
Сербіі Таміславам Ніколічам. Размо-
ва ішла пра многія бакі беларуска-
сербскіх адносінаў. Таміслаў Ніколіч 
адзначыў асаблівую цеплыню, узаема-
разуменне, якія ўласцівыя дружбе яго 
краіны з Беларуссю. Падзякаваў Аля-
ксандру Лукашэнку за тое, што і ў ня-

простыя для Бялграда часы ён выказаў 
падтрымку народу Сербіі, падставіў 
сваё плячо, нягледзячы ні на якія пе-
рашкоды. Прэзідэнт Сербіі на сустрэ-
чы з Міністрам інфармацыі Беларусі 
шмат увагі надаў адзінству беларускай 
і сербскай пазіцый у супрацьстаянні 
разбурэнню духоўных, маральных 
асноў грамадства, светабудовы ў цэ-
лым. У якасці прыкладу ўмяшання 
моцных гэтага свету ў справы іншых 
народаў і краін прывёў мастацкі дос-
вед, расказаўшы пра кнігу лаўрэата 
Нобелеўскай прэміі сербскага праза-
іка Іва Андрыча “Мост над Дрынай”. 
Як вядома, пісьменнік распавёў пра 
тое, як асманскія захопнікі забіралі ў 
маці іх сыноў. Спрабавалі прывіць ім 
новыя каштоўнасці і патрабавалі ад іх 
паслушэнства згодна з чужымі свайму 
народу перакананнямі. Але прыйшоў 
час — і сербы выйшлі з-пад чужой 
улады. Урокі гісторыі нікому нельга 
забываць... 

Інфармацыя ў сённяшнім свеце, 
сказала на сустрэчы з прэзідэнтам 
Лілія Ананіч, носіць часцяком раз-
буральны характар. Як ніколі наспеў 
час супрацьстаяць гэтаму разам, 
зрабіць усё для ўмацавання інфар-
мацыйнага моста добрасуседства 
Беларусі і Сербіі. “Беларускі бок пра-
паноўвае адыграць актыўную ролю, 

аб’яднаўшы ўсе намаганні. Прыйшоў 
час падумаць пра сумесны беларуска-
сербскі медыйны праект”, — адзна-
 чыла Лілія Ананіч. Зайшла размова і 
пра знакавую не толькі для Беларусі, 
але і ўсяго славянскага свету дату — у 
2017-м наша краіна адзначае 500-год-
дзе нацыянальнага кнігадрукавання. 
Узнікла ідэя правесці ў сувязі з гэтым 
і сумесную навукова-практычную 
канферэнцыю. Безумоўна, дыялог 
асветнікаў, навукоўцаў дзвюх краін 
пра славянскае кнігадрукаванне, пра 
ролю Францыска Скарыны ў яго раз-
віцці на ўсходнеславянскіх землях 
толькі ўпрыгожыць наступную Бял-
градскую кніжную выставу-кірмаш. 

Таміславу Ніколічу ад белару-
скай дэлегацыі былі ўручаны кніга 
“Замкі Беларусі” і анталогія “Фран-
цыск Скарына на мовах народаў све-
ту”, у якой сярод іншых перакладаў 
— і сербскі пераклад даўно вядомай 
ісціны пра любоў да Айчыны і па-
вагу да родных каранёў. Адноль-
кава важныя для ўсіх знакамітыя 
словы Скарыны з прадмовы да кнігі 
“Юдзіф” прэзідэнт Сербіі Таміслаў 
Ніколіч прачытаў на сербскай мове. 
Прачытаў з душэўнай і сардэчнай 
цеплынёй, аднолькава адрасаванай 
і Беларусі, і Сербіі...

Кірыл Ладуцька 
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панарама
На талерантнай 
зямлі

Новая Саборная мячэць у Мінску ў 
першы дзень работы сабрала на 
агульную малітву не толькі вернікаў-
мусульман, але і інтэлектуалаў. 
Даследчыкі, кіраўнікі мусульманскіх 
суполак з Беларусі, Расіі і Казахстана 
за “круглым сталом” абмеркавалі 
шырокую тэму “Дыялог рэлігій 
і культур у святле сучасных 
тэндэнцый развіцця ісламу і 
выклікаў сённяшняга дня”. 

П адчас сустрэчы 
быў прэ-

 зентаваны да-
кументальны 
фільм “Міра-
любная рэлі-
гія — іслам”, 
а даследчык і 
калекцыянер 
Ул а д з і м і р 
Л і х а д з ед а ў 
п р а д с т а в і ў 
выставу старых фо-
таздымкаў і кнігу “Беларусь і мусуль-
манскі свет”.

— У Беларусі пражываюць 100-120 
тысяч мусульман, — расказвае муфтый 
Беларусі Абу-Бекір Шабановіч. — Кні-
га Уладзіміра Ліхадзедава “Беларусь і 
мусульманскі свет” стала выдатным 
падарункам першым асобам арабскіх 
дзяржаў падчас афіцыйных візітаў 
Прэзідэнта. Яна была прадстаўлена ў 
бібліятэцы кангрэса ЗША і атрымала 
высокую ацэнку. Выданне на рускай, 
англійскай, турэцкай мовах расказвае 
пра гісторыю татарскіх паселішчаў у 

 Беларусі з XIV — XV стагоддзяў і да 
сённяшняга дня.

Уладзімір Ліхадзедаў:
— Нашы землі заўсёды вылучаліся 

талерантнасцю і памяркоўнасцю да 
розных вераванняў. У маёй кнізе  мож-
на пабачыць унікальныя фатаграфіі, 
сабраныя ў розных краінах. Кожнаму 

са здымкаў больш за 100 га-
доў. Мне ўдалося знайсці 
і сапраўдную рэдкасць 
— фатаграфію з выявай 
адзінага мусульманіна, 
які жыў у Полацку ў 
пачатку ХХ стагоддзя.

Дар эчы,  гэты 
праект наў-
рад ці б так 
паспяхов а 
з а в я р ш ы -
ўся, калі б 
не Пефціеў 
Ул а д з і м і р 
Паўла в і ч , 
я к о м у  я 
в е л ь м і 
ўдзячны за 

тое, што ён 
дазволіў кары-

стацца сваёй асабістай 
калекцыяй і дапамог у падрыхтоўцы 
выставы і ў выданні кнігі.

Уладзімір Ліхадзедаў расказаў, 
што сувязі Беларусі з мусульманскім 
светам ахопліваюць шмат стагоддзяў. 
Гэта пацвярджаюць знаходкі арабскіх 
манет, якія датуюцца VII — VIII ста-
годдзямі. Але ў гэтай тэме ёсць яшчэ 
“белыя плямы”. Так, не цалкам вывуча-
ны гандлёвы шлях па Дзвіне ў Волгу, 
менавіта па ім нашы продкі гандлявалі 
з мусульманскім светам. Даследаванні 
працягваюцца, таму, думаецца, нас ча-
каюць новыя знаходкі і адкрыцці.

Тры зоркі  
над Астраўцом

У Астраўцы адкрылася новая 
трохзоркавая гасцініца, 
пабудаваная з удзелам турэцкага 
капіталу

У інвестыцыйны праект, які рэ-
алізавала замежная кампанія 

ТАА “Седнат”, укладзена каля 12 мі-
льёнаў долараў. Размясціўся гатэль у 
цэнтры горада. У шасціпавярховым 
будынку — 50 камфартабельных 
нумароў. Там жа будзе працаваць 
рэстаран.

Намеснік старшыні Астравец-
кага райвыканкама Павел Мілешка 
падкрэслівае, што неабходнасць у 
будаўніцтве яшчэ адной гасцініцы 
ў горадзе наспела даўно:

— Астравец дзякуючы будаў-
ніцтву атамнай станцыі хутка рас-
це і развіваецца. Тут праводзіцца 
шмат розных форумаў, семінараў. 
Да нас пастаянна прыязджаюць 
шматлікія дэлегацыі. Не бывае 
зацішша і ў культурным жыцці. 
Напрыклад, на міжнародным фе-
стывалі арганнай музыкі, які ня-
даўна адбыўся ў Гярвяцкім касцёле, 
пабывала каля тысячы чалавек. У 
старой гасцініцы недастаткова 
месцаў, каб прымаць гасцей. Новы 
гатэль дапаможа вырашыць пра-
блему іх размяшчэння.

Дарэчы, турэцкія інвестары 
рэалізуюць у раёне і іншыя перс-
пектыўныя праекты. Недалёка ад 
пункта пропуску “Катлоўка” на 
беларуска-літоўскай мяжы яны 
ўзводзяць аб’екты прыдарожнага 
сэрвісу — матэль, магазін, кафэ, 
аўтазаправачную станцыю.



Лань 
атрымала 
вольную

64 самцы, 165 самак 
і 71 дзіцяня-ся-

голетка на днях былі вы-
пушчаны з вальеры заказніка 
“Чырвоны бор”, дзе з мінулага 
студзеня знаходзіліся на адаптацыі. 
Жывёлы разбрыліся па лясах Ра-
сонскага і Верхнядзвінскага раёнаў. 

 Зрэшты, хоць лані і атрыма-
лі “вольную”, першыя часы 
іх будуць падкормліваць 
на спецыяльна абсталя-
ваных пляцоўках. 

Навукоўцы сцвяр-
джаюць: гэты від для 

нашых шырот характэрны, 
у Сярэднявеччы лань нават 

лічылася паркавай жывёлай, але 
потым цалкам знікла. Папуляцыю 
загубілі пастаянныя войны, брака-
ньеры і драпежнікі. 

Уладзімір 
ліхадзедаў  

з кнігай "Беларусь  
і мусульманскі 

свет"
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Зробім разам 
наступны 

крок

Год культуры

2016 год быў аб’яўлены ў Беларусі Годам культуры.  
Як ён прайшоў? Што змянілася ў грамадскай свядомасці?  
Ці стала шырэйшым кола спажыўцоў культурных 
каштоўнасцяў і што абяцае год надыходзячы — пра гэта наша 
гутарка з Міністрам культуры Беларусі Барысам Святловым.

— Барыс Уладзіміравіч, завяр-
шаецца Год культуры. Ці не азна-
чае, што ў наступным 2017 годзе 
мы будзем менш надаваць ёй увагі і 
перавядзём, як гаворыцца, стрэлкі ў 
іншым напрамку? І ў чым спецыфіка 
Года культуры?

— Было б вельмі недальнабачна і 
няправільна, завяршыўшы такі год, 
надаваць культурнаму жыццю гра-
мадства, развіццю культуры ва ўсіх 
яе праявах менш увагі. Бо культура 
— гэта само жыццё, вобразна кажучы, 
“крывяносная сістэма грамадства, 
якая дае яму жыццёвыя сілы”. (З вы-
ступлення Аляксандра Лукашэнкі на 
цырымоніі ўручэння прэміі “За духоў-
нае адраджэнне” дзеячам мастацтва 
і культуры ў 2013 годзе — Аўт.). У 
адным з інтэрв’ю ў пачатку Года куль-
туры я ўжо гаварыў, што кожны год 
мы расстаўляем акцэнты для таго, каб 
на прывычныя рэчы паглядзець па-
новаму. У 2015-м гэта была маладзёж-
ная палітыка. У адыходзячым годзе 
паглядзелі на культуру. І парадаваліся: 
падстаў было шмат. Што датычыцца 

спецыфікі… У 2016-м нам удалося 
звярнуць увагу грамадства не толькі 
на эканоміку культуры, але і на культу-
ру эканомікі, не толькі на вытворчасць 
культурных каштоўнасцяў, але і на 
культуру вытворчасці. Гэта значыць 
культура ў Беларусі разумеецца ўжо 
як дасягненне вышэйшага ўзроўню 
якасці ў любой сферы дзейнасці. Куль-
турны — значыць і высокамастацкі.

— Пра якія новыя дасягненні ў 
галіне культуры варта, на ваш погляд, 
успомніць, праводзячы Год культуры?

— Адно з галоўных, сказаў бы, 
знакавых дасягненняў — прыняцце 
Кодэкса аб культ уры. Гэта цэлая 
сістэма законаў, розных дакументаў, 
якая рэгламентуе кожную з формаў 
дзейнасці творчых людзей, што ад-
носіцца да культуры. Кодэкс уклю-

Наш акцэнт, зроблены ў Год культуры:  
які ты, чалавек, у культуры, 
на вытворчасці, у побыце, у адносінах  
з іншымі людзьмі, якое тваё духоўнае 
жыццё? Гэты акцэнт нікога не стане 
здзіўляць, стане з часам нормай.  
Бо культура — гэта яшчэ і бяспека.  
І не толькі грамадская, але і асабістая
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Год культуры

чае ў сябе больш за 150 прававых 
актаў. Гэта ўказы Прэзідэнта, паста-
новы Урада і Міністэрства культу-
ры. Да гэтага часу культурная сфера 
рэгулявалася імі ў разрозненым 
выглядзе. У выніковым дакуменце 
— больш за 200 старонак тэксту і 257 
артыкулаў. Нагадаю чытачам часо-
піса: ні ў адной краіне, наколькі мне 
вядома, няма аналага гэтай працы, у 
якой сістэматызаваны прававыя ас-
новы нашай культурнай дзейнасці. 
Створаны адзіны механізм рэгуля-
вання прававых адносінаў у сферы 
культуры. 

— Год культуры, вядома ж, быў 
напоўнены яркімі падзеямі. Што з 
апошніх вас уразіла? 

— Калі паглядзець на снежань, 
які яшчэ доўжыцца, то чаго толькі 
не адбываецца ў сферы культуры! 
Узяць хоць бы Вялікі тэатр Беларусі, 
што ажыццяўляе буйнамаштабныя 
праекты, якія маюць вялікі грамад-
скі рэзананс! Прайшло грандыёзнае 
мерапрыемства — Трэці міжнарод-
ны Калядны конкурс вакалістаў, 
у ім паўдзельнічала 120 салістаў з 
16 краін. Прайшоў і сёмы Мінскі 

міжнародны Калядны 
оперны форум. Абод-
ва форумы завяршы-

ліся бліскучымі 
гала-кан-

цэртамі. Я бываю і на гала-канцэртах 
фіналістаў конкурсу, і на канцэртах 
зорак сусветнай оперы, і на спекта-
клях опернага форуму. Прызнаюся, 
усякі раз мяне перапаўняе гонар за 
наша опернае мастацтва. Яно на су-
светнай вышыні. 

— Нічога падобнага яшчэ гадоў 
пятнаццаць назад у Вялікім тэат-
ры не было. Сёння што ні спектакль, 
то з удзелам зорак з розных тэатраў 
свету. І на гастролі нашы тэатры, 
як я назіраю, усё часцей ездзяць. 
Дзякуючы тэатральнаму мастац-
тву ідзе дыялог розных культур, 
збліжаюцца народы. У гэтым сэнсе 
рэпертуар у Вялікім і ў лістападзе 
быў насычаным. Артысты оперы і 
балета з Казахстана, Якуціі, Расіі, 
Украіны радавалі нас… 

— І гэта, дарэчы, найярчэйшы 
прыклад інтэграцыі ў свеце культуры 
і мастацтва, якая садзейнічае фармі-
раванню ўніверсальных культурных 
каштоўнасцяў, умацоўвае свет, узае-
маразуменне паміж людзьмі рознага 
веравызнання і розных нацыяналь-
насцяў. Ёсць і зваротная сувязь. 
Не толькі да нас едуць артысты з 
сусветнай славай, але і мы паказва-
ем сябе ў свеце. У 6-ы раз балетная 
трупа Вялікага тэатра адправілася 
на гастролі ў Германію і Аўстрыю. З 
9 снежня па 18 студзеня на буйней-

Свята ў Мірскім замку

Б
ел

ТА

шых тэатральных пляцоўках Бона і 
Брэмена, Гамбурга і Кёльна, Берліна 
і Гановера, Мюнхена і Дортмунда, 
Зальцбурга і Вены былі і будуць 
прадстаўлены легендарныя балеты 
Пятра Чайкоўскага — “Лебядзінае 
возера” і “Шчаўкунок, або Яшчэ 
адна Калядная гісторыя”. 

А ў канцы лістапада мы правялі IV 
Рэспубліканскі конкурс тэатральнага 
мастацтва “Нацыянальная тэатраль-
ная прэмія”. Перамогу ў намінацыі 
“Лепшы оперны спектакль” атрымала 
опера Мікалая Рымскага-Корсакава 
“Царская нявеста” Нацыянальнага 
акадэмічнага Вялікага тэатра оперы 
і балета Беларусі. Заслужанаму арты-
сту Беларусі Станіславу Трыфанаву 
за выкананне ролі ў гэтым спектаклі 
прысуджана ўзнагарода ў намінацыі 
“Лепшая мужчынская роля ў спектаклі 
оперы”. А роля Кармэн у аднайменнай 
оперы прынесла перамогу заслужанай 
артыстцы Беларусі Аксане Волкавай 
у намінацыі “Лепшая жаночая роля ў 
спектаклі оперы”. Адзначаны і “Ма-
ленькі прынц” Яўгенія Глебава як 
“Лепшы спектакль балета”. 
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Год культуры

— Што скажаце пра “Чайку” 
тэатра імя Янкі Купалы, пераможцу 
ў конкурсе “Нацыянальная тэат-
ральная прэмія” ў намінацыі “Лепшы 
спектакль драмы”?

— Тэатр атрымаў заслужаную 
ўзнагароду ў адпаведнасці са сваім 
высокім статусам. Я вельмі рад так-
сама, што мы годна адзначылі і 75-
годдзе з дня нараджэння Уладзіміра 
Мулявіна. Спектакль Нацыянальнага 
акадэмічнага драматычнага тэатра імя 
М. Горкага па творы беларускага аўта-
ра Васіля Дранько-Майсюка “Пясняр”, 
адзначаны на конкурсе “Нацыяналь-
ная тэатральная прэмія”, прысвечаны 
яго памяці, а таксама няпростаму 
творчаму лёсу песняроў Беларусі.  

— Што яшчэ важна ўспомніць з 
культурных падзей года?

— Практычна ў кожны месяц года 
ў Беларусі адбываліся буйныя куль-
турныя акцыі. Не магу абысці ўвагай 
выставу з калекцыі Нацыянальнага 

мастацкага музея нашых праваслаў-
ных і каталіцкіх абразоў “Іканапіс 
Беларусі XVII-XXI стагоддзяў”, якая 
была прадстаўлена ў музеі Ватыкана 
ў маі-ліпені. Праз некалькі дзён пасля 
афіцыйнага адкрыцця 18 мая яе наве-
даў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка ў 
суправаджэнні Дзяржаўнага сакратара 
Ватыкана кардынала П’етра Параліна. 
Штодня ў залу Візантыйскага мастац-
тва, дзе размяшчалася выстава, а гэта 
ў непасрэднай блізкасці ад знакамітай 
Сікстынскай капэлы з роспісамі Мі-
келанджэла, прыходзіла больш за 30 
тысяч наведвальнікаў. Дзякуючы гэ-
тай выставе мы гучна заявілі пра сябе 
ў Еўропе, пазнаёміўшы італьянскіх 
спецыялістаў і шматлікіх турыстаў 
з усяго свету з унікальнымі творамі 
беларускай сакральнай культуры. А 
ў пачатку снежня ў Нацыянальным 
цэнтры сучасных мастацтваў мы 
пазнаёміліся з творчасцю жывапіс-
цаў з Елісейскіх палёў. Гэты праект, 

як адзначыў на адкрыцці старшыня 
Беларускага саюза мастакоў Рыгор 
Сітніца, пацвярджае: Беларусь і Фран-
цыя знаходзяцца ў адной культурнай і 
гістарычнай прасторы.

Пагартаем яшчэ каляндар юбі-
лейных дат 2016 года. Што ні дата, то 
была падзея! З той жа “Ватыканскай 
выставай” у пашыраным фармаце 
мы пазнаёмілі аматараў мастацтва 
ў Нацыянальным мастацкім музеі ў 
верасні. А ў ліпені ў 25-ы раз прайшоў 
Міжнародны фестываль мастацтваў 
“Славянскі базар у Віцебску”. Адзначу, 
да мінулага года форум арганізоўваў-
ся ў тым ліку на сродкі з рэзервовага 
фонду Прэзідэнта, які вылучаў на 
правядзенне форуму ў розныя гады да 
2,5 мільярда рублёў. Але мы вучымся 
зарабляць! Другі год запар Віцебскі 
фестываль фінансаваўся за кошт про-
дажу білетаў і падтрымкі нашых спон-
сараў. У рэзервовы фонд Прэзідэнта 
па сродкі не звярталіся. 
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Год культуры

Агульны ўзровень культуры 
беларусаў даволі высокі. Мне нават 
падаецца, што яны глыбока 
разумеюць: важнае ўсё жыццё пад 
знакам культуры. Таму да культуры 
і цягнуцца. І гэта абнадзейвае

Дарэчы, шэраг іншых культурных 
праектаў рэалізуецца без дзяржаўных 
датацый. Сёння культура не чакае 
стапрацэнтнай дапамогі ад дзяржавы, 
а імкнецца сама зарабляць. Сярод усіх 
расходаў на культуру ў 2016 годзе 20 
працэнтаў займалі сродкі, якія зарабі-
лі самі ўстановы культуры. І гэтая ліч-
ба расце з году ў год. Прынята і новая 
пяцігадовая праграма “Культура”, пад 
якую патрэбна 30 трыльёнаў рублёў. 
Прычым 5 трыльёнаў фінансуе рэспу-
бліканскі бюджэт, 20 — мясцовыя бю-
джэты, а 5 трыльёнаў трэба зарабіць 
самім.

— І міжнародных фестываляў 
у Год культуры ў нас дадалося, мяр-
куючы па шматлікіх публікацыях 
калег з розных рэгіёнаў краіны.

— Сёння іх каля 60. Гэта і Дні культу-
ры Беларусі за мяжой, і ў нас праходзяць 

дні культур розных краін. У 2016-м мы 
пабывалі  ў Расійскай Федэрацыі, Лаосе, 
Турцыі, Туркменістане. 

У 2016-м было шмат юбілеяў пісь-
меннікаў і паэтаў, якія мы годна ад-
значылі: 95-годдзе з дня нараджэння 
Івана Шамякіна, 120-годдзе з дня нара-
джэння Кандрата Крапівы, 125-годдзе 
Максіма Багдановіча. 

Новыя формы набыло і культурнае 
супрацоўніцтва з Кітаем: умацаваліся 
сувязі з асобнымі правінцыямі Пад-
нябеснай. 21 снежня ў Мінску адкрыў-
ся Кітайскі культурны цэнтр, у насту-
пным годзе заробіць культурны цэнтр 
Беларусі ў Кітаі. У будучыні некаторыя 
рэгіёны Кітая пазнаёмяць нас са сваёй 
унікальнай культурай.

— Мы ведаем: беларусы шмат чы-
таюць, актыўна наведваюць тэат-
ры ды іншыя культурныя ўстановы, 

знаёмяцца з помнікамі гістарычна-
культурнай спадчыны і з энтузіяз-
мам успрымаюць такія культурныя 
акцыі, як скажам, класічныя канцэр-
ты ля мінскай Ратушы. Без сумнен-
ня, у чымсьці мы дасягнулі поспеху. І 
напэўна сацыёлагі пацвердзяць ліч-
бамі, што кола людзей, якія праяў-
 ляюць значную цікавасць да твораў 
мастацтва, да розных культурных 
праектаў, прыкметна пашырылася. 
Але наколькі “паглынанне” культур-
най ежы паўплывала на свядомасць 
людзей за мінулы год? Я разумею: свя-
домасць хоць і не статычная, але мя-
няецца павольна. І канструктыўная 
стваральная грамадская ідэалогія 
ўкараняецца не так хутка, як, можа, 
нам бы хацелася. Бо і дрэва за год не 
вырасце настолькі, каб сабраць з 
яго ўраджай. І адзін Год культуры 
— не паказальны. Яшчэ вялікі Гамер 
гаварыў: “Млыны багоў мелюць так 
павольна”… 

— Але ёсць і такая прымаўка: ціхая 
вада камень точыць. А яшчэ: кропля 
точыць камень не сілай, а частатой па-
 дзення. І сэнс яе ў тым, што цярпеннем 
і намаганнямі, пастаянствам можна да-
біцца многага. Вось і наш акцэнт, зро-
блены ў Год культуры: які ты, чалавек, у 
культуры, на вытворчасці, у побыце, у 
адносінах з іншымі людзьмі, якое тваё 
духоўнае жыццё? Гэты акцэнт нікога не 
стане здзіўляць, стане з часам нормай. 
Бо культура — гэта яшчэ бяспека. І не 
толькі грамадская, але і асабістая. 

Асабіста мне падабаецца, як па-
водзяць сябе не толькі нашы “людзі 
культуры”, як іх называюць у грамад-
стве, але і іншыя грамадзяне ў месцах 
правядзення масавых культурных ме-
рапрыемстваў, рэспубліканскіх акцый! 
Я назіраю іх у тэатрах, на канцэртах, 
выставах, разнастайных фестывалях, 
у тым ліку і рэгіянальных, дзе таксама 
шмат людзей з вёскі. Стыль іх праяў-
лення ў знешнім свеце мне прыемны. 
І што важна: такія ж меркаванні вы-
казваюць нашы паважаныя госці з 
розных краін. Таму не пабаюся зрабіць 
выснову: агульны ўзровень культуры 
беларусаў даволі высокі. Мне нават па-
даецца, што яны глыбока разумеюць: 
важнае ўсё жыццё пад знакам куль-
туры. Таму да культуры і цягнуцца. І 
гэта абнадзейвае. Таму я спадзяюся, 
што і ў будучым годзе мы зробім разам 
наступны крок у сферы культуры.

Гутарыла Валянціна Ждановіч
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культурная прастора

самі. Звярнулася да мяне кіраўніца ІТБК 
Алена Сіпакова: два гады марылi пра 
свята, білеты ўзялі, ляцім удзвюх з маці 
да Мінска, але падкажыце, як потым на 
Палессе дабірацца?

Глыбінка. Прыпяцкае Палессе таму 
й зберагло самабытную культуру пале-
шукоў, што дабірацца туды няпроста. 
Ладзяць фэст Гомельскі аблвыканкам, 
Міністэрства культуры, Нацыянальны 
парк “Прыпяцкі”, Петрыкаўскі райвы-
канкам. Адаслаў я сябрам кантакты арга-
нізатараў, вывучыў і расклады руху паса-
 жырскіх цягнікоў, электрычак, аўтобусаў 
у той бок. Адзін з варыянтаў — ехаць 
праз Баранавічы, на Жыткавічы. А можа 
прысуседзіцца ў аўтобус ад Мінкульту-
ры, ад Рэспубліканскага цэнтра нацыя-
нальных культур? Так у Алены і Таццяны 
Сіпаковых з’явіўся і тэлефон РЦНК, яго 
дырэктаркі Вольгі Антоненкі.

Далей якраз яна і дапамагла су-
пляменніцам, калі авіярэйс іхні яшчэ 
ў Іркуцку затрымаўся. Планы рухнулі. 
Ноч наступае... “Прыляцелі ў Мінск ды 
з Вольгай Віталеўнай вялі перамовы па 
тэлефоне: як быць? — напісала пазней 
у рэдакцыю Алена. — Паехалі да Бара-
навіч, як і спачатку планавалі, адтуль 
— цягніком да Жыткавіч. І недзе а палове 
пятай раніцы сустрэў нас вадзіцель, праз 
хвiлiн 50 былi ўжо ў Ляскавiчах”. Алена 
ўдакладняе: усё склалася ўдала дзякуючы 
дырэктарцы РЦНК, таму калі сібірачкі-
беларускі “сустрэліся з ёй пасля фэсту ў 
Мінску, то былі ўжо як родныя”.

Такіх гісторый са шчаслівым кан-
цом у супрацоўнікаў РЦНК знойдзецца 
нямала. У тым ліку і ў папярэдняга яго 
дырэктара Міхаіла Рыбакова, які цяпер 
узначальвае Беларускі культурны цэнтр у 

 Ч
ым займаецца Рэспублі-
канскі цэнтр нацыяналь-
ных культур? На гэтая 
пытанне чытачы знойдуць 
адказы ў тэксце. А спачат-
ку — нядаўняя гісторыя, 
станоўчую ролю ў якой 
адыграла дырэктарка 
РЦНК Вольга Антоненка.

Не сакрэт: на Беларусі цяпер 
— проста “эра фэстаў”, іх ужо звыш 
сотні! Дарэчы, слова фэст у зна-
чэнні свята беларусы раней скары-
стоўвалі часцей, чым фестываль. 
Акрамя такіх вядомых, як “Сла-
вянскі базар у Віцебску” ці Рэспу-
бліканскі фестываль нацыянальных 

культур у Гродне, ёсць танцавальны 
“Сожскі карагод” у Гомелі, тэатраль-

ны “Белая Вежа” ў Брэсце, музычны 
“Залаты шлягер” у Магілёве... А вы чулі 

пра “Журавінавы фэст” у Міёрах 
ці “Вішнёвы фэст” у Глыбокім? 

Каму цікава — загляніце на сайт 
http://www.belarus.by/by.

Вядома ж, цікавяцца фэс-
тавым жыццём і беларусы 
замежжа. Сёлета актывісты 
Іркуцкага таварыства бе-
ларускай культуры імя Яна 
Чэрскага захацелі патрапіць 

на Міжнародны фэст этна-
культурных традыцый “Покліч 

Палесся”. Ён праходзіў восенню, 
ужо ў чацвёрты раз, у Петрыкаў-

скім раёне, у аграгарадку Ляскаві-
чы. Інтарэс да народных традыцый, 

абрадаў, фальклорнай песеннай спад-
чыны ў сібірскай суполцы — велізар-

ны. Працуючы ў газеце “Голас Радзімы”, 
я падтрымліваю сувязі з іркуцкімі белару-

месца сустрэчы 
таленавітых людзей
Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур 

дапамагае весці культурна-асветніцкую 
дзейнасць як этнасуполкам у Беларусі, так і 
шматлікім суполкам беларусаў у замежжы 
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Польшчы: добрым словам яго згадваюць 
многія з беларусаў замежжа. Эстафету 
клапатлівага, паважлівага стаўлення да 
людзей розных нацыянальнасцяў, што 
звяртаюцца ў РЦНК, Вольга Антоненка 
пераняла сёлета. Дарэчы, і ў яе лёсе быў 
час, калі жыла ўдалечыні ад Беларусі. 50 
гадоў таму, 26 снежня 1966-га, нарадзіла-
ся ў горадзе Міяс, дзе робяць знакамітыя 
аўтамабілі “Урал”. З фактаў асабістай бія-
графіі мы і пачалі гутарку.

— Вольга Віталеўна, як вы аказа-
ліся на Урале?

— Мая мама — з Гомеля, а вучылася ў 
інстытуце ў Маскве, таму і размеркаван-
не атрымала “далёкае”. Тата — уралец. 
У Міясе, дарэчы, сям’я жыла нядоўга: 
мне гады паўтара было, калі вярнуліся 
ў Гомель. Пасля школы я павучылася на 
эканамічным факультэце ў Гомельскім 
дзяржуніверсітэце, а заканчвала ўжо 
філалагічны. Бо зразумела: гуманітарый. 
Падабалася мне самадзейнасць, займала-
ся ў танцавальным, тэатральных гуртках, 
са школы вяла мерапрыемствы, канцэр-
ты, потым была культоргам факультэта. 
Займала і прызавыя месцы на алімпіядах, 
конкурсах па мовах. А ўрэшце, з чырво-
ным дыпломам, працавала дыктарам на 
абласным радыё, затым — журналісткай 
у тэлерадыёкампаніі “Гомель”.

— Можна меркаваць, што былі 
на культурнай тэматыцы...

— Не толькі. Мне падабалася зносіц-
ца з рознымі людзьмі. Былі свае прагра-
мы: “Дыялог з уладай” на тэлебачанні, 
а на радыё — “Задай пытанне ўладзе” 
і “Нядзельны вечар без гальштука”. 
Паралельна, сапраўды, ішла ў культуру: 
вяла мерапрыемствы ад абласнога да 
міжнароднага ўзроўню ў Гомелі, прычым 
большую частку сама й рэжысавала. 
Праз 10 гадоў працы на ТБ прапанавалі 
мне пасаду ў аблвыканкаме: першай на-
месніцы начальніка ўпраўлення культу-
ры. І там 10 гадоў адпрацавала, прычым 
— з вялікім задавальненнем. Шмат яркіх 
фэстаў, конкурсаў, цікавых мерапрыем-
стваў правялі мы з работнікамі культуры 
Гомельшчыны. Здаецца, магла б суткамі 
расказваць пра вельмі таленавітых зе-
млякоў з Палесся. І як мы з падтрымкаю 
кіраўніцтва вобласці, краіны ўзводзілі, 
адкрывалі мемарыяльныя комплексы, 
памятныя знакі... Ды і шмат іншых ці-
кавых спраў, сустрэч было. Усё тое мяне 
вельмі ўзбагаціла. Цяпер магу сказаць: 
культура — гэта вялікі, шматгранны свет, 
у якім усё ўзаемазвязана, дзе дробязяў не 
бывае і ўсё мае сваю вагу, значэнне, сэнс. 

Нават тэмбр голасу, вышыня гуку. Ужо 
не кажу пра настрой, напрыклад, таго, 
хто выходзіць на сцэну, да мікрафона, 
тэлекамеры...

— З Гомеля пайшлі ў Мінск на па-
вышэнне?

— Пераехала ў сталіцу на пачатку 
года — па збегу абставінаў: праз 10 гадоў 
у маім жыцці нешта істотна зменьваецца. 
З красавіка ўзначальваю Дзяржаўную 
ўстанову культуры змешанага тыпу 
“Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных 
культур” — афіцыйная назва. Праца 
— вельмі цікавая, творчая. У нас цяпер 
шмат ідэй, планаў. А самае галоўнае і 
каштоўнае: пачынанні Цэнтра падтры-
мліваюць кіраўнікі дыяспар, актыўна 
далучаюцца да таго, што мы робім, па-
даюць прапановы. І беларусы з замежжа 
цесна супрацоўнічаюць з Цэнтрам. Так 
што мы разам развіваем, падтрымліваем, 
пашыраем беларускую культуру ў тых 
краінах, дзе жывуць супляменнікі. Гэта 
людзі аднаго з намі роду-племені, што, 
бывае, і нарадзіліся далёка ад зямлі прод-
каў, але маюць духоўныя, культурныя 
повязі з Беларуссю. Вось як Таццяна і 
Алена Сіпаковы з Іркуцка: і маці, і дачка 
нарадзіліся ў Сібіры, а як спяваюць нашы 
песні, колькі ўсяго робяць на карысць бе-
ларускай культуры, колькі ў іх ды іншых 
беларусаў Прыбайкалля жадання “жыць 
з Беларуссю”! І ніякія адлегласці, заўва-
 жым, таму не перашкода.

— Супляменнікі, ведаю, вельмі 
цэняць тое, што на зямлі бацькоў, 
продкаў ім ёсць куды звярнуцца, ат-
рымаць параду, падтрымку. Пэўна, 
дзеля таго і ствараўся Рэспублікан-
скі цэнтр нацыянальных культур?

— Пачнём з таго, што нацыянальныя 
культуры — гэта вялікія каштоўнасці: як 
наша, беларуская, так і культуры прад-
стаўнікоў іншых нацыянальнасцяў, што 
жывуць на беларускай зямлі. А да каш-
тоўнасці ж і стаўленне павінна быць ад-
паведнае. Як вядома, у Беларусі жывуць 
прадстаўнікі каля 140 нацыянальнасцяў. 
Актывісты 28 нацыянальнасцяў, самых 
тут шматлікіх, стварылі больш за 180 
грамадскіх суполак ды іх філіялаў, якія, 
як правіла, вядуць культурна-асветніц-
кую дзейнасць. А РЦНК ім дапамагае. І за 
межамі краіны ёсць суполкі, якім мы па-
трэбныя: там жыве да 3,5 мільёнаў нашых 
суайчыннікаў, выхадцаў з Беларусі ды іх 
нашчадкаў. У розных краінах СНД, Еўро-
пы, Амерыкі, Аўстраліі, Вялікабрытаніі 
— ва ўсіх кутках свету сустрэнеш бела-
русаў. У замежжы створана і дзейнічае 

звыш 220 грамадскіх аб’яднанняў нашых 
супляменнікаў. Многія з намі ў кантакце, 
супрацоўніцтве. Цяпер зачытаю, дзеля 
чаго ствараўся Цэнтр — фармулёўка з 
Загада Міністра культуры №291 ад 22 
снежня 1994 года: “Для забеспячэння 
падтрымкі і каардынацыі дзейнасці, 
аказання арганізацыйна-метадычнай і 
практычнай дапамогі нацыянальным 
культурна-асветніцкім грамадскім аб’яд-
нанням у рэалізацыі іх статутнай дзей-
насці”. У Беларусі больш за 20 гадоў ёсць 
дзяржпадтрымка культур прадстаўнікоў 
розных нацыянальнасцяў, яны маюць 
магчымасць захоўваць сваю гісторыю 
і культуру, этнічную самасвядомасць і 
самабытнасць. Дзякуючы такой мэтана-
кіраванай палітыцы і нашы супляменнікі 
за мяжой праз РЦНК адчуваюць пад-
трымку Бацькаўшчыны, калі ствараюць 
беларускія суполкі, працуюць у іх на ка-
рысць беларускай культуры, памятаюць 
пра свае родавыя карані, адстойваюць і 
прасоўваюць інтарэсы гістарычнай ра-
дзімы там, дзе жывуць. Зразумела, у тых 
стасунках ёсць так званая сфера нашай 
кампетэнцыі: у нечым дапамагчы можам, 
а нешта нам не пад сілу.

— Раскажыце, хто разам з Цэн-
трам працуе ў міжнацыянальнай і 
міжкультурнай сферы?

— Найперш гэта Міністэрства куль-
туры, апарат Упаўнаважанага па справах 
рэлігій і нацыянальнасцяў, яшчэ — міні-
стэрствы інфармацыі, юстыцыі, адука-
цыі, а таксама мясцовыя органы дзяржкі-
равання. Развіваецца сфера міжэтнічных 
адносін, можна сказаць, з розных бакоў, 
і каб працэсамі кіраваць, каб яны былі 
канструктыўнымі — таму спрыяюць ор-
ганы дзяржкіравання. У нашай дзейнасці 
настольны дакумент — Дзяржпраграма 
“Культура Беларусі” на 2016-2020 гады, 
кіруемся Законам “Аб нацыянальных 
меншасцях у Рэспубліцы Беларусь”. 
Працы шмат: падрыхтоўка і правядзенне 
фэстаў, розных творчых праектаў і кан-
цэртаў, аказанне дапамогі самадзейным 
калектывам з этнасуполак… Нашы 
намаганні спрыяюць міжнацыянальнай 
згодзе на беларускай зямлі, мы ствараем 
умовы, каб грамадзяне Беларусі розных 
нацыянальнасцяў змаглі задаволіць свае 
этнакультурныя інтарэсы. І таму наша 
стратэгія: шматвектарнасць у напрамках 
работы, актыўнае партнёрства з іншымі 
зацікаўленымі.

— Якія з этнасуполак працуюць 
у кантакце з Цэнтрам найбольш 
плённа? 
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— Іх шмат, таму назаву ў алфавітным 
парадку. Гэта грамадскія аб’яднанні 
азербайджанцаў, армян, афганцаў, грузін, 
грэкаў, дагестанцаў, казахаў, карэйцаў, лі-
тоўцаў, малдаван, немцаў, палестынцаў, 
палякаў, рускіх, татараў і башкір, туркаў, 
туркменаў, украінцаў, цыган, чувашоў, 
эстонцаў, яўрэяў. Пакуль што суполкі 
латышоў, іранцаў, таджыкаў і сірыйцаў 
менш актыўныя, па розных прычынах, 
ды йеменцы не праяўляюць актыўнасці.

— А каго назвалі б у ліку вашых 
партнёраў па дзейнасці?

— Падтрымліваем адносіны з Прад-
стаўніцтвам Упраўлення Вярхоўнага 
Камісара ААН у Беларусі па справах бе-
жанцаў, ёсць кантакты, узаемадзенянне 
з Нацыянальнай камісіяй па справах 
ЮНЕСКА Міністэрства замежных спраў, 
з Беларускай асацыяцыяй клубаў ЮНЕ-
СКА. Яшчэ партнёры — гэта інстытуты 
і навуковыя цэнтры БДУ, Нацыянальнай 
акадэміі навук. Вучоным з НАН, у пры-
ватнасці, аказваем падтрымку ў правя-
 дзенні даследчых праектаў, ёсць абмен 
інфармацыяй аб нацыянальнасцях у Бе-
ларусі. А з Таварыствам па сувязях з суай-
чыннікамі за мяжой “Радзіма” праводзім 
сумесныя канферэнцыі, круглыя сталы, 
выставы СМІ, ладзім курсы, як нядаўна 
ў Мінску — для актывістаў беларускіх 
суполак замежжа… Ёсць дзелавыя, твор-
чыя кантакты з музеямі, Амбасадамі, з 
культурнымі цэнтрамі шэрага замежных 
краін у Беларусі ды беларускімі за мяжой, 
супрацоўнічаем з беларускімі СМІ… 
Сяброў і партнёраў у нас вельмі шмат.

— Як лічыце: можна па нейкіх 
крытэрыях ацаніць эфектыўнасць 
працы Цэнтра?

— Для нас найлепшы крытэрый — 
калі дзякуючы ўзаемадзеянню з Цэнтрам 
этнасуполкі (як у Беларусі, так і белару-
скія ў замежжы) актыўней працуюць 
на карысць нашай шматнацыянальнай 
краіны. Аднак мы дапамагаем толькі тым, 
хто й сам працуе. Практычна кожная эт-
насуполка мае магчымасць атрымаць ад 
нас у сферы культуры метадычную, арга-
нізацыйную ды іншую падтрымку сваёй 
дзейнасці, але ж узровень, аб’ём падтрым-
кі залежыць ад іхняй актыўнасці.

— І на што, напрыклад, могуць 
разлічваць самыя актыўныя? 

— Мяркуйце самі. На базе Цэнтра 
працуюць сем найбольш вядомых у 
краіне калектываў мастацкай творчасці, 
што створаны пры нацыянальна-куль-
турных грамадскіх арганізацыях. І праца 
кіраўнікоў калектываў аплочваецца: 

яны атрымліваюць ад 0,5 да 1 стаўкі. 
Гэта народны рускі хор імя А. Нікіцінай 
(кіраўніца Інэса Барысава), народны хор 
украінскай песні “Крыніца” (кіраўніца 
Марыя Кучук), творчы калектыў ка-
рэйскай культуры “Арыранг” (кіраўніца 
Алена Дварэцкая), армянскі фальклорны 
ансамбль “Эрэбуні” (кіраўніца Рузанна 
Аванесян), ансамбль украінскай песні 
ды абраду “Ватра” (кіраўнік Аляксандр 
Валодчанка), ансамбль інтэрнацыяналь-
най дружбы “Згода” (кіраўнік Аляксандр 
Свірскі), цыганскі танцавальны ансамбль 
“Чэргінары” (кіраўнік Артур Гоманаў). На 
бязвыплатнай аснове ў зале і памяшканні 
Цэнтра праводзяць рэпетыцыі ансамбль 
народнага танца Грузіі “Сонечная Грузія”, 

рускія калектывы “Млада” і “Надежда”, а 
таксама дагестанскі “Легенды Каўказа”, 
армянскія “Эрэбуні” ды “Наіры”, а яшчэ 
татарскі, казахскі, азербайджанскі ды 
іншыя творчыя этнакалектывы.

— Рэпетыцыі ў Цэнтры — па 
графіку? І ўсім хапае месца?

— Так. Графік правядзення рэпеты-
цый, мерапрыемстваў робім на аснове 
заявак этнасуполак. Што важна: загрузка 
выкарыстання памяшканняў і залы ў нас 
— 7 дзён у тыдзень, з 9.00 да 22.00. Нека-
торыя з творчых калектываў, якія дзейні-
чаюць пры Цэнтры, па дамоўленасці зай-
маюцца і на базе Палаца культуры МАЗа 
(ансамбль “Згода”), Палаца культуры 
прафсаюзаў (ансамбль індыйскага танца 
“Сапна”), Палаца культуры МТЗ (народ-
ны хор імя А. Нікіцінай). А каб здымаць 
усе пытанні, што ўзнікаюць, кожны ме-
сяц праводзім сустрэчы з кіраўнікамі ка-
лектываў, што дзейнічаюць пры Цэнтры. 
Там і абмен досведам ідзе, і каардынацыя 
сумесных планаў.

— Чуў, што раней на базе памяш-
канняў Цэнтра працавалі нядзель-
ныя школы…

— Працуюць! Грузіны, карэйцы, 
палякі, армяне, татары і башкіры ў іх 

вывучаюць родныя культуры, традыцыі, 
мовы. Створана і бібліятэка, цяпер мы 
робім банк дадзеных, папаўняем архіў 
відэа- аўдыя- фота- і тэкставых матэры-
ялаў пра дзейнасць этнааб’яднанняў як у 
Беларусі, так і беларускіх у замежжы.

— Дзе выступаюць самадзейныя 
артысты?

— Часцей — у Мінску, па гарадах 
Беларусі. А сёлета пры садзеянні Цэнтра 
былі выезды калектываў і актывістаў 
этнасуполак за межы краіны: гэта праект 
“Беларусь шматнацыянальная”, у якім 
мы ўдзельнічаем. Прыязджаюць такса-
ма творчыя гурты беларусаў замежжа 
— узгадняюць з намі, дзе выступіць, з 
кім сустрэцца, у каго чаму павучыцца… 

І каб лепей прадстаўнікі розных наро-
даў ведалі адзін аднаго, мы рэгулярна 
праводзім культурна-масавыя мерапры-
емствы з іх удзелам. Канцэрты, круглыя 
сталы, літаратурныя вечарыны... Там, 
кажуць самі ўдзельнікі, можна бліжэй 
разгледзець, лепш пачуць адзін аднаго, 
зразумець. Так усе мы вучымся паважаць 
традыцыі іншых этнасаў, працаваць у 
камандзе, падтрымліваючы адзін аднаго, 
у кантакце з РЦНК, а значыць і ва ўзае-
мадзеянні з дзяржавай. Самая знакавая 
падзея у беларускай этнасферы — гэта 
Рэспубліканскі фестываль нацыяналь-
ных культур. У чэрвені 2016-га ў Гродне 
прайшлі заключныя мерапрыемствы 
ўжо адзінаццатага фестывалю. Свята 
велічнае: у ім паўдзельнічалі прадстаўнікі 
37 нацыянальнасцяў!

— Цяпер можна і вынікі Года 
культуры падвесці. Чым ён для вас 
запомніцца?

— Нават пералік зробленага будзе не-
малы! Сёлета мы арганізавалі, правялі вя-
лікі гадавы цыкл штомесячных сумесных 
канцэртаў “Песні і танцы народаў свету” 
з удзелам творчых калектываў армян, 
азербайджанцаў, грузін, дагестанцаў, ін-
дыйцаў, іспанцаў, казахаў, карэйцаў, укра-

культурная прастора

Культура — гэта вялікі, 
шматгранны свет,  
у якім усё ўзаемазвязана,  
дзе дробязяў не бывае, і ўсё 
мае сваю вагу, значэнне, сэнс 

вольга антоненка
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інцаў, рускіх, чувашоў, яўрэяў, прадстаў-
нікоў іншых нацыянальнасцяў. Хораша 
прайшлi таксама ля Мінскай гарадской 
Ратушы свята армянскай культуры “За-
латы абрыкос”; азербайджанскае “Свята 
граната”, грузінскі фестываль “Тбілісоба”, 
канцэрт да Дня Расii, татара-башкiрскае 
свята “Сабантуй”, святы ўкраінскай, 
карэйскай, малдаўскай, польскай, яўрэй-
скай культур. Нашы творчыя калектывы 
паўдзельнічалі ў мерапрыемствах Года 
культуры, прысвечаных 95-м угодкам 
Івана Шамякіна, 75-м угодкам Уладзіміра 
Мулявіна… Выязджалі этнакалектывы 
на міжнародныя фестывалі “Берагіня” 
ў гарадскі пасёлак Акцябрскі, “Покліч 
Палесся” ў аграгарадок Ляскавічы, а 
таксама на Дні гарадоў у Светлагорск, 
Жыткавічы. Як бачыце, родная мая 
Гомельшчына з намі супрацоўнічае. І 
Мінск лёгка адгукаецца на прапановы. 
Скажам, у 25-й мінскай гімназіі рэалізу-
ецца наш сумесны этнапраект “Суквецце 
культур”, мы ладзілі дабрачынныя кан-
цэрты ў Доме-інтэрнаце для ветэранаў і 
інвалідаў, у хоспісах. Шыкоўны канцэрт 
зрабілі этнакалектывы на Дзень Мінска: 
на галоўнай канцэртнай пляцоўцы.

— Скажыце, Вольга Віталеўна: 
якія ўсё ж этнасуполкі працуюць 
найбольш актыўна?

— Самі тое спрабуем вызначыць, 
а заадно і стымуляваць іх актыўнасць. 
Для таго абвясцілі Конкурс сярод гра-
мадскіх нацыянальна-культурных аб’яд-
нанняў Беларусі на лепшыя дасягненні 
ў арганізацыі ды рэалізацыі праектаў, 
скіраваных на пашырэнне, зберажэнне 
сваіх нацыянальных культур у Беларусі. 
Карацей: конкурс “Этнакультура”. Пры-
 чым не проста кожны месяц падрабязна 
інфармуем Мінкультуры, што Цэнтр 
праводзіць сумесна з этнасуполкамі. Мы 
даём анонсы таго, што будзе, і ўжо часам 
з міністэрскаю падтрымкаю знаходзім 
зацікаўленых партнёраў, каб прыгожа, 
салідна правесці мерапрыемствы. Такая 
мадэль супрацы ўжо дае плён! Быў план 
на год у нас на 328 мерапрыемстваў, а пра-
ведзена пад 500. Новыя падыходы ў працы 
з этнасуполкамі, прыцягненне партнёраў 
— а ў выніку і мерапрыемстваў больш, 
і выдаткі на іх правядзенне меншыя. А 
большасць з іх і ўвогуле праходзяць пры 
арганізацыйным і метадычным садзеян-
ні Цэнтра, але без прамой фінпадтрымкі 
з боку дзяржавы. Каштоўная тэндэнцыя! 
Мы расцэньваем гэта як сацыяльную 
інвестыцыю этнасуполак у захаванне, 
умацаванне міру і згоды ў грамадзянскай 

супольнасці Бела-
русі. Адначасова 
расце давер этна-
суполак да Цэнтра як 
надзейнага партнёра з боку 
дзяржавы.

— Цікава, як Цэнтр выбу-
доўвае зносіны з лідарамі этна-
суполак? Ці ёсць некія апрабава-
ныя мадэлі ўзаемадзеяння?

— Скажу шчыра: у нашым плане 
работы асноўная ўвага надаецца працы 
з кіраўнікамі, актывам этнакультурных 
аб’яднанняў. Праводзім рабочыя су-
стрэчы, пасяджэнні Кансультатыўнага 
савета пры Цэнтры, семінары, нарады. 
Што да мадэляў... Пры Цэнтры больш 
за 20 гадоў дзейнічае Кансультатыўны 
савет нацыянальных супольнасцяў. 
Гэта яскравы прыклад канструк-
тыўнага ўзаемадзеяння і супра-
цоўніцтва этнааб’яднанняў 
і паміж сабою, і з органамі 
дзяржкіравання, гэта і дэ-
макратычнасць адносінаў. 
У складзе савета — 26 
лідараў этнасуполак у Бе-
ларусі. Форма такога са-
макіравання сама па сабе 
сведчыць: няма ў краіне 
канфрантацыі паміж на-
цыянальнасцямі. Хочаш 
займацца грамадскай дзей-
насцю, удзельнічаць у са-
цыяльна-культурным жыцці 
Беларусі? Калі ласка! А на саве-
це лідары сумесна разглядаюць і 
вырашаюць праблемныя пытанні, 
што ўзнікаюць. Збіраецца савет 
не радзей аднаго разу ў квартал. 
Што абмяркоўваюць? Культурную 
дзейнасць этнасуполак, праблемныя 
пытанні ў дзейнасці аб’яднанняў. За-
прашаюцца, выступаюць прадстаўнікі 
розных органаў дзяржкіравання, СМІ, 
устаноў культуры і мастацтваў, экспер-
ты ў галіне нацыянальных адносінаў... 
Узначальвае Кансультатыўны савет 
нацыянальных супольнасцяў стар-
шыня Міжнароднага грамадскага 
аб’яднання “Кангрэс азербайджан-
скіх абшчын” Націк Надзір-аглы 
Багіраў. Ён — заслужаны майстар 
спорту Беларусі, неаднаразовы 
чэмпіён свету і Еўропы па ба-
рацьбе. Чаго хаваць: і на саве-
тах бываюць гарачыя спрэчкі. 
Аднак мы вучымся шукаць 
кампрамісы.

Гутарыў Іван Ждановіч

культурная прастора
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усё ў нашых руках
Праяўляйце дружалюбнасць да мясцовага насельніцтва...  
Гэта адна з першых парадаў грамадзянам-падарожнікам на сайце 
Пасольства Беларусі ў Індыі. Мы, як людзі культурныя,  не забывалі  
пра яе ў Індыі ні на хвіліну. Да таго ж, разуменне, што ў наступным  
годзе Беларусь ды Індыя адсвяткуюць 25-годдзе дыпламатычных 
адносінаў, настройвала на ўзнёслы лад: гэта ж і  мы — тыя нітачкі,  
якія звязваюць народы праз асабістыя зносіны, беларусы,  
якія ствараюць уражанне пра сваю краіну. 

лена і японцы

У
ражанні пра паездку ў Ін-
дыю наўрад ці аформіліся 
б у гэтыя нататкі, калі б не 
адыходзячы год, які прахо-
дзіў у Беларусі пад знакам 

культуры. Падавалася б, ну якое наш 
летні адпачынак мае да таго дачынен-
не. Але выпадак у аэрапорце Абу-Дабі, 
калі ляцелі з Індыі назад дадому, пад-
штурхнуў да разважанняў пра куль-
туру зносінаў паміж людзьмі. І пра 
той ланцужок прычынна-выніковых 
сувязяў, якія выклікаюць “эфект дамі-
но” не толькі ў аглядным свеце рэалій, 
але і ў сферы пачуццяў і эмоцый, што 
на яго ўплываюць. А таксама пра тое, 
якія мы, беларусы, у стасунках з лю-
 дзьмі розных нацыянальнасцяў, што 
сустрэліся нам у адпачынку.

Аднак вернемся ў аэрапорт Абу-
Дабі. Познім вечарам мы прызямлілі-
ся там пасля пералёту з міжнароднага 
аэрапорта Кочын, штат Керала, што на 
паўднёвым захадзе Індыі. Наперадзе 
была ўся ноч чакання вылету ў Мінск. 
Нас, турыстаў, якія выдатна адпачылі, 
набраліся пазітыву на цэлы год напе-
рад, гэтая перспектыва не палохала. 
Размясціўшыся ў зручных крэслах 
непадалёк ад залы чакання, мы мірна 
перакідваліся рэплікамі, назіраючы 
за пасажырамі розных нацыяналь-

Для мінчанкі Алены ліхтаровіч (справа) дапамога чалавеку ў аэрапорце АбуДабі не толькі 
частка прафесіі медыка, але і натуральны стан
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насцяў, якія праходзілі побач. Нашу 
ўвагу прыцягваў экзатычны выгляд 
высачэзных арабаў у белых бурносах 
і іх жонак, якія зіхацелі вачыма з вуз-
кіх разрэзаў паранджы і золатам на 
пальцах рук, распісаных хной, і ледзь 
паспявалі за шырокім крокам мужа. 
Немагчыма было не любавацца і сон-
ным выглядам мілых дзетак карэйцаў: 
некаторых маладыя матулі неслі ў за-
плечных мяшках, а каго і на жываце, 
як маленькіх кенгуранят. Непадалёк 
ад нас сядзелі дзве таксама сонныя ці 
то іспанкі, ці то італьянкі. Іх твары 
выглядалі асуджанымі: прымірыліся, 
відаць, з доўгім чаканнем свайго рэйса. 
А пад раніцу, калі пачало світаць, дам 
змяніла пара пажылых японцаў. Яму і 
ёй — на выгляд гадоў па 60-70, а можа, 
яны былі і старэйшыя: нам цяжка вы-
значаць іх узрост.  

— Падаецца, яго жонцы дрэнна, 
— заўважыў нехта з нас, — стамілася, 
напэўна. 

Муж падышоў, тлумачачы на паль-
цах, папрасіў вады для жонкі. Тая вы-
піла… Наша Леначка Ліхтаровіч кіну-
лася да пабляднелай дамы, памацала яе 
пульс, спытала пра самаадчуванне… 
Японка, як і муж, не ведала англійскай 
мовы… Лена — медык, масажыст, неш-
та прыдумае, падумала я. Спатрэбіўся 
валідол, які быў у мяне ў аптэчцы. Але 
лепш даме не станавілася… І Лена 

памчалася шукаць урачоў. Тым часам 
аб’явілі пасадку: Абу Дабі — Мінск. 
Мы падняліся з крэслаў і ўбачылі: 
наша суседка прыходзіць у сябе. Заў-
важыўшы, што мы адыходзім, пайшла 
да нас насустрач, наблізілася да мяне 
і, прыціснуўшы далоні да сэрца, стала 
нешта гаварыць… Па тых пачуццях, 
якія я зведала ў той момант, было ві-
давочна: японка дзякуе, і так сардэчна, 
што немагчыма было стрымаць слёз 
радасці. А я яшчэ і шкадавала, што 
Лена ў той момант не чула тых слоў… 

Але нам потым удалося сфатагра-
фаваць яе разам з “ажыўшай” дамай.

Ідучы на пасадку ў самалёт, мы 
радаваліся за ўсіх нас. І мне было пры-
емна думаць: дзякуючы Лене ў Краіне 
Узыходзячага Сонца два сціплыя чала-
векі, магчыма, з правінцыі, раскажуць 
сваім блізкім пра тое, што ёсць такая 
краіна — Беларусь, дзе паміж культу-
рай адносінаў да людзей і чалавечнас-
цю можна паставіць знак роўнасці.

аюрведа, ці рай на зямлі

 П
ра гэтую старажытную сі-
стэму ведаў, якая налічвае 
пяць тысяч гадоў, ведаю 
змоладу. Але зусім нядаўна, 
дзякуючы мінчанам, захо-

пленым індыйскай культурай, даве-
далася: гэтая навука жыцця, веды аб 
усталяванні гармоніі і раўнавагі ў свя-

домасці, розуме і целе, захоўваецца ў 
Індыі амаль у яе першародным выгля-
дзе ў медыцынскіх цэнтрах Аюрведы 
ў Паўднёвым Керале. Дарэчы, у 1985 
годзе Сусветная арганізацыя аховы 
здароўя (САЗ) прызнала Аюрведу як 
найбольш эфектыўную сістэму аль-
тэрнатыўнай медыцыны. 

Даведалася я таксама і пра тое, што 
туды можна паехаць і на сабе выпраба-
ваць яе аздараўленчы эфект: прайсці 
панчакарму, гэта значыць ачышчэнне, 
дзякуючы якому ў арганізме выраў-
ноўваюцца энергіі. Аюрведа сцвяр-
джае: захворванне ўзнікае, калі паміж 
імі парушаецца баланс. А аднаўленне 
гэтага балансу прыроднымі спосабамі 
і натуральнымі прадуктамі і з’яўляец-
ца асноўнай мэтай гэтай медыцынскай 
сістэмы ведаў. Як гавораць знатакі, яе 
сіла — ва ўсёўмяшчальным пункце 
гледжання на дынамічныя ўнутраныя 
сувязі паміж арганічнымі і псіхалагіч-
нымі працэсамі, знешнімі фактарамі, 
уключаючы надвор’е, працу, дыету, 
а таксама ўнутраны псіхалагічны і 
душэўны стан. Мэта Аюрведы, як дзве 
з паловай тысячы гадоў назад сказаў 
знакаміты лекар Сушрута, гэта аднаў-
ленне здароўя тых, хто схільны да хва-
роб, а таксама захаванне здароўя душы 
тых, хто здаровы. Вось і атрымліваец-
ца, што і ад нашага ўзроўню культуры 
залежыць наша здароўе.

Індыйская экзотыка ў сезон дажджоў
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Так мы і вырашылі адправіцца 
ў Індыю, краіну, якая вабіла многіх 
яшчэ ў дзяцінстве казкамі, апавя-
даннямі Кіплінга ды іншых пісьмен-
нікаў, гісторыямі сяброў і знаёмых, 
што там пабывалі. І, вядома ж, ін-
дыйскімі кінафільмамі з бліскучым 
Радж Капурам… На днях з задаваль-
неннем перагледзела кінафільм 1958 
года “Хаджэнне за тры моры” пра 
купца з Цверы Афанасія Нікіціна, 
які ў сярэднія вякі адкрыў Індыю. У 
ім зняўся вытанчаны, як яго называ-
лі кінакрытыкі, расійскі акцёр Алег 
Стрыжэнаў. 

Выбралі мы адно з нешматлікіх 
мінскіх турагенцтваў, якія працуюць з 
аюрведычнымі турамі. Узначальвае яго 
захоплены сваёй справай і Індыяй ча-
лавек. Яго завуць Уладзімір Клюйкоў. 
Ён сам шмат падарожнічае па Індыі і 
расказвае пра яе так падрабязна, нібы 
сам жыў там доўгі час. Карацей, ажыц-
цявілі мы ўсе неабходныя фармаль-
насці і, калі надышоў час, вылецелі з 

Мінска ў Абу-Дабі, а потым адразу ж у 
Кочын. А некалькімі днямі пазней, 19 
чэрвеня, у мінскім Парку імя М. Гор-
кага, калі мы ўжо саплі, асвойваючы 
асаны з інструктарамі па ёзе, святка-
ваўся Міжнародны Дзень ёгі. Дарэчы, 
пра гэта потым прачыталі ў інтэрнэце, 
Дзень ёгі быў аб’яўлены Генеральнай 
Асамблеяй ААН 21 чэрвеня 2015 года. 
Больш за 170 краін падтрымала гэтую 
прапанову. І ў Беларусі сёння ўжо каля 
60 цэнтраў ёгі. Як вядома, ёга — гэта 
не толькі гімнастыка, а тое, што злучае 
душу і цела, дзякуючы чаму чалавек 
вучыцца кантраляваць сваё цела, па-
чуцці і думкі.

Наша каманда з пяці чалавек: Але-
на Ліхтаровіч з сяброўкай — мінскім 
псіхолагам Надзеяй, наш з мужам 
сябар Уладзімір, вучоны-гідрагеолаг, 
прыбылі ў Кочын у 4 раніцы. Адтуль 
да гатэля нас даставілі за дзве гадзіны. 
Было яшчэ цёмна. Калі мы выйшлі з 
аўто, раздаўся крык птушкі, непадоб-
ны ні на адзін, які мне  вядомы. Я ўс-

міхнулася і падумала: так экзатычна 
Індыя вітае беларусаў. Па традыцыі 
індыйскай гасціннасці менеджар на 
рэсэпшн памазаў нашы лбы маслам, 
надзеў на кожнага гірлянды, сплеце-
ныя з кветак язміну, якія прыемна 
пахлі, і прапанаваў выпіць асвяжаль-
ны напой, вельмі прыемны на смак. 
Цырымонія не заняла шмат часу. 
Падчас яе мы, памятаючы пра дружа-
любнасць, імкнуліся надта не пазя-
 хаць: пералёт усё ж быў доўгім. Хутка 
нам далі ключы ад нашых дзвюх віл, 
якія былі зусім недалёка ад рэсэпшн, 
і паведамілі: сустрэча з дактарамі ад-
будзецца ў 10 раніцы. 

Правальваючыся ў кароткі сон, я 
пачула гул акіяна. І як пракрычаў пе-
вень, што паспела мяне развесяліць. 
Дзіўна, падумалася, зусім як у нашай 
з мужам вёсцы Яцкаўшчына, што на 
Брэстчыне. Як потым мы даведалі-
ся: за агароджай гатэля пачала пра-
 чынацца вялікая вёска, дзе жывуць 
мусульмане.

У аюрведычным цэнтры ўсё зроблена з густам і ўлікам шматвяковых традыцый
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 крыху філасофіі

У 
адной філасофскай працы 
пра прычынна-выніковыя 
сувязі ёсць змястоўны тэзіс 
аб прынцыпе ўсеагульнай 
сувязі. Дазволю сабе яго 

працытаваць: “Уся даступная нам рэ-
альнасць ёсць сукупнасць прадметаў 
і з’яў, якія знаходзяцца ў самых раз-
настайных адносінах, сувязях адзін з 
адным. Любыя прадметы і падзеі — 
звёны бясконцага ланцуга, які аб’яд-
ноўвае ўсё існае ў свеце ў адзінае цэлае, 
ланцуга, у сваёй глыбіннай аснове ні-
дзе не разарванага, хоць матэрыя і ды-
скрэтная: усё ўзаемадзейнічае з усім. 
У гісторыі нават існаваў погляд, што 
мы не можам паварушыць мезенцам, 
не “патурбаваўшы” усёй светабудовы. 
Сусвет, паводле Г. Лейбніца, ёсць як бы 
акіян, так што найменшы рух у ім адгу-
каецца на самай аддаленай адлегласці. 
Сувязь, якая аб’ядноўвае ўсе прадметы 
і працэсы ў адзінае цэлае, носіць усе-
агульны характар. У бясконцай “па-
вуціне” адносінаў і сувязяў — жыццё 
свету. Гэта своеасаблівыя ніткі, якімі 
ўсё змацоўваецца, перарвіце іх — і ўсё 
рассыплецца ва неўпарадкаваны хаос”  
(http://www.forens-med.ru/). І ў  свеце 
зносінаў адно з адным, па-мойму, доб-
рая ўсмешка, якую мы адрасуем адзін 
аднаму, таксама мае сваю вагу. У Сэнт-
Экзюперы ў “Лісце да заложніка” ёсць 
адзін эпізод. Прыехаўшы ў Мадрыд як 
карэспандэнт парыжскіх газет падчас 
грамадзянскай вайны ў Іспаніі, ён 
перажыў трагічныя хвіліны: з-за неда-
рэчнай выпадковасці быў затрыманы 
рэспубліканскім патрулём і ледзь не 
расстраляны. Яго канваіры не ведалі 
французкай мовы, ён — каталонскай; 
паміж ім і салдатамі пралегла прорва 
неразумення. “Вось тут і адбыўся 
цуд ...”. Гэты цуд, які выратаваў Сэнт-
Экзюперы, — чалавечая ўсмешка. 
Пісьменнік жэстам папрасіў у свайго 
канваіра цыгарэту і ледзь прыкметна 
ўсміхнуўся. Той усміхнуўся ў адказ, 
на вялікае здзіўленне Экзюперы…

Усмешка, як і ветлівыя словы, сар-
дэчнасць — звёны працэсу зносінаў 
чалавека з чалавекам, элемент культу-
ры. Зразумела, не заўсёды нам хочацца 
ўсміхацца сардэчна. І тады ў ход ідуць 

усмешкі этыкетныя, гэта значыць у 
падобных выпадках і сітуацыях мы 
прытрымліваемся правілаў прыстой-
насці. І гэта таксама нармальна. І так-
сама правільна. Але індыйцы, па-мой-
му, адносна этыкету — выключэнне: 
сардэчнасць і спагадлівасць, як мне 
падалося, у іх у крыві, што гаворыць 
і пра высокую культуру адносінаў да 
людзей іншых нацыянальнасцяў. 

Як вядома, галоўны складнік куль-
туры Індыі — рэлігіі. Іх цэлае сузор’е. 
Там існуюць амаль усе рэлігіі свету. І  
хоць ганаровае месца займае індуізм, 
іншыя рэлігіі таксама важныя ў куль-
турным жыцці краіны і спрыяюць 
фарміраванню паважлівага стаўлення 
чалавека да чалавека. Да прыкладу, 
штат Керала, які таксама шматканфе-
сійны, насяляюць індусы (80 працэн-
таў), мусульмане (11 працэнтаў), хрыс-
ціяне (2 працэнты), сікхі (2 працэнты), 
джайны, будысты, парсы…   Асноўная 
частка хрысціян Кералы належыць да 
сірыйскай царквы. Гавораць індыйцы 
на мове малаялам. Яе мяккае гучанне я 
чула ад маіх мілых масажыстак — ста-
рэйшай Малікі і малодшай Ахілы, калі 
яны перагаворваліся паміж сабою.   

Я бачыла іх сто-
мленасць і абця-
жаранасць сваімі 
жыццёвымі пра-
блемамі,  зрэш-
ты, як і іншых 
індыйцаў.  Але 
варта было да 
каго-небудзь па-
дысці і спытаць пра 
што-небудзь альбо 
проста ўсміх-
н у ц ц а ,   
адчу-

валася душэўнае цяпло, якое сыходзіла 
ад кожнага: ад служыцеля гатэля, які 
па абавязку службы павінен быць вет-
лівым з гасцямі, да радавога пакупніка 
ў гіпермаркеце ці проста прахожага. І 
гэтае цяпло я не забуду ніколі.

працэдуры і людзі

І 
вось яна, краіна, пра якую ма-
рыў кожны з нас. Мы тут, яшчэ 
да канца не ўсведамляючы, што 
гэты факт стане фактам нашых 
сціплых біяграфій. Сезон даж-

джоў, калі ліўні льюць гадзінамі, але 
дажджу няма, хоць вільготнасць высо-
кая. Заўважаю: яна прыемная і дыха-
ецца лёгка. Сядзім, усхваляваныя, на 
рэсэпшн медыцынскага цэнтра пасля 
ашаламляльна смачнага вегетарыян-
скага сняданку са свежавыціснутымі 
сокамі манга, ананаса ці какоса — каму 
які падабаецца — у чаканні сустрэчы з 
доктарам. Нарэшце, заходзім у кабінет, 
знаёмімся, і вось тут пачынаецца вя-
сёлая практыка ў англійскай мове. Як 
можам, хто з дапамогай гугл пераклад-
чыка, расказваем пра сябе, пра тыя 
праблемы са здароўем, якія неабходна 
кожнаму вырашыць. З намі гутарыць 
доктар Shreekala Santosh, ёй дапамагае, 
як разумеем, малодшы доктар Shahina. 
Нам мераюць ціск, праводзяць дыя-
гностыку па пульсе, што ў далейшым 
будзе праходзіць штодня. Нам так ува-
жліва глядзяць у вочы, што падаецца: 
цябе сканіруюць. І пасля падрабязнага 
роспыту пра самаадчуванне, пра нашы 
характары, пра адносіны да грошай, у 
тым ліку, і нават адзін да аднаго, вы-
значаюць нашы дошы і прызначаюць 

лячэнне. А потым нас павядуць 
у асобныя кабінеты, дзе над 
кожным будуць чараваць 
масажысты-т эрапісты. 
Першы дзень з масажам, 
прагулкай да акіяна, на 
беразе якога мы былі 
практычна адны ды яшчэ 

толькі прад-
стаўнік службы бяспекі 

— гэта быў дзень суцэльнага 
рэлаксу, прыпраўлены ціхім 
захапленнем, якое, як мне па-
давалася, у жыцці не даводзі-

Стравы Керальскай кухні ў выкананні ўмелага шэф
повара Джошы Себасцьяна — значная частка 
індыйскай аюрведычнай культуры
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лася зведваць. І я ўвесь час паўтарала: 
мы ў раі…

Аюрведычнае лячэнне — гэта і 
штодзённыя двухгадзінныя масажы 
ўсяго цела ў дзве і ў чатыры рукі. Яны 
самыя розныя — алейныя, сухой 
травой, з пастукваннем гарачымі мя-
шочкамі, напоўненымі лячэбным тра-
вяным парашком ці рысам з часнаком 
і лімонам. Гэта і фут-масажы, калі ты 
ляжыш на падлозе на тоўстым маце, а 
масажыст выконвае масаж нагой, але 
сам пры гэтым ён трымаецца за канат, 
прымацаваны да столі. На нашы гало-
вы льюць цёплае масла, на целы цёплую 
маслёнку, мы сядзім у паравых драўля-
ных будынках-лазнях і п’ём духмяныя 
настоі з траў. Таксама п’ём травяную 
гарбату на працягу дня, перад ежай 
цёплую ваду з імбірам, каляндрай, ку-
мінам… Па раніцах і вечарах прымаем 
таблеткі і мікстуры. 

У арсенале лячэння і ёга з дасвед-
чаным інструктарам, якая  вучылася 
ў індыйскім ашраме 14 гадоў. І 
найсвяжэйшае харчаванне, 
класіфікаванае па дошах, 
па тых тыпах энергій, 
з якіх скроены 
кожны з нас. 
У кім-

сьці больш агню, у кімсьці — паветра… 
Кагосьці трэба больш разагрэць, акты-
візаваць агонь стрававання, камусьці, 
наадварот, больш карысны “халодны” 
прадукт — садавіна. Мы ядзім зда-
ровую, выдатна прыгатаваную ежу, 
прыпраўленую спецыямі. Яны таксама 
адрозніваюцца па дошах. З асалодай 
п’ём свежавыціснутыя сокі. Наш шэф-
повар Joshy Sebastian — майстэрскі зна-
ток сваёй справы. 25 гадоў у прафесіі. І 
17 з іх прысвечаны аюрведычнай кухні. 
Ад яго мы даведваемся, што правільна 
падабранае па дошах харчаванне, так-
сама лечыць. Дарэчы, Себасцьян — ка-
талік, што не перашкаджае яго зносінам 

з тымі, 
х то вы-

знае інду-
ізм ці моліц-
ца Алаху.

В ы б а р 
с т р а ў  н а 
с н я д а н а к , 

абед і вячэру 
вялікі. Гэта супы 

з  агародніны, 
тушаная і вара-
ная гародніна: 
морква, салодкі 

перац, бурак, нут, 
гарошак, фасоль; 

салаты з агародніны, 
праснакі з какосу, рыс у 
розных інтэрпрэтацыях 
— з манга, бананамі, 

какосам,  разынкамі; 
натуральны ёгурт ды іншыя 

стравы керальскай кухні. І я разумею, 
што гэта таксама частка культуры Індыі, 
з якой нам пашчасціла пазнаёміцца.

усміхайся, калі 
нават не хочацца

Ц
япер,  ка лі  набліжаецца 
Новы год і ўсталявалася 
зіма, прыемна зазірнуць 
у галерэю фотаздымкаў, 
успомніць пра Натык у. 

Адкрываю андроід і ўсміхаюся. На 
экране калейдаскоп усмешак, якія 
выпраменьваюць цяпло. Мне прыем-
на ўспамінаць усіх, з кім даводзілася 
з дня ў дзень вітацца ў аюрведычным 
цэнтры, у рэстаране, на рэсэпшн, па 
дарозе да акіяна, у рыбацкай вёсцы, у 
пасёлку і гіпермаркеце…  Наша “бела-
скурая” група прыводзіла ў захаплен-

не індыйцаў, якія праязджалі на 
матацыклах, скутарах, тук-ту-
ках, а таксама тых, каго бачылі 
мы ў дварах іх жылля. Самымі 
захопленымі сярод усіх іншых 

былі дзеці.  Як ззялі на цем-
наскурых тварыках гэтых мілых 

нашчадкаў дравідаў усмешкі! Як 
прасвятліў нас Уладзімір, і гэтая 

дзятва — нашчадкі  народаў, якія на-
сялялі Паўднёвую Індыю, прадстаўні-
коў найстаражытнай, адной з самых 
развітых сусветных цывілізацый. 

Думаю, не толькі колер нашай 
скуры прыцягваў увагу жыхароў 
Натыкі: мы самі былі перапоўненыя 
добразычлівасцю і радасцю зносінаў. 
А як ахвотна індыйцы дапамагалі нам 
шукаць папаю, якую мы не ўбачылі на 
латках з садавінай: ужо вельмі хаце-
лася прывезці сваім хатнім гэты за-
морскі надзвычай салодкі фрукт, якім 
частаваліся ў рэстаране.  Чамусьці 
латочнікі нават паклікалі паліцэйска-
га: можа, пакажа шлях да папаі. Але 
прыгаворвалі: манга, манга…, маўляў, 
take манга, папая — no…  З чаго мы 
зразумелі, што сезон папаі скончыўся. 
Вядома ж, і святых індыйскіх кароў 
мы бачылі, адно сімпатычнае цяля 
нават лізнула мне далонь. На шчасце, 
смяяліся мае сябры. Уразіла і тое, 
што вёска, па якой ішлі, знаходзілася 
ў вялізным пальмавым гаі. Бачылі 
яшчэ такую забаўную карцінку: белая 
чапля, падобная да егіпецкага ібіса, 
пасвілася на спіне белага буйвала.  

Дарэчы, на тэрыторыі гатэля ўсе 
пальмы пранумараваны: іх больш за 
тысячу. А дамы, якія бачылі, розныя 
па дастатку: мусульманскі асабняк 
суседнічае са сціплым жыллём індый-
цаў. Розныя і агароджы: бетонныя, Гэтыя кадры незабыўныя
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чыгунныя і сплеценыя з лісця како-
савых пальмаў. Дарэчы, пра какосы і 
пальмы. Мы здзіўляліся, убачыўшы 
аднойчы на тэрыторыі гатэля, як лёг-
ка ўзбіраецца на пальму яго работнік, 
назавём яго садоўнікам. Адзін узмах 
мачэтэ — і сухое пальмавае лісце 
ляцела на зялёны газон. Назіралі, як 
іншыя садоўніцы літаральна па тра-
вінцы выскубалі на ім пустазелле. І, 
згледзеўшы нас, усміхаліся. Яшчэ ўра-
зіла, як мускулісты і вельмі сур’ёзны 
хлопец вёз каляску, напоўненую да-
верху какосамі, прама да рэстарана. І 
на нашу просьбу яго сфатаграфаваць, 
адгукнуўся не ўсміхаючыся, што на 
першы погляд падалося дзіўным: мы 
ўжо былі разбалаваныя індыйскай 
прыветлівасцю. Зрэшты, я разумею: 
нават у штаце Керала, дзе няма бед-
насці, дзе ўсмешак і шчасця, як нам 
сказалі, больш, чым у іншых рэгіёнах 
вялікай краіны, прычын для нежадан-
ня ўсміхацца таксама хапае. 

Як сведчаць розныя інфарма-
цыйныя крыніцы, двухбаковае 
супрацоўніцтва індыі і Беларусі 
паступальна развіваецца. Важ-
нае значэнне меў леташні  візіт  
індыйскага прэзідэнта Пранаба 
кумара Мукерджы ў Беларусь. 
Гэта быў першы візіт такога ўз-
роўню ў гісторыі ўзаемаадносінаў 
дзвюх краін. Як сказаў Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка, 
“з індыяй нас раздзяляюць толь-

 кі геаграфічныя адлегласці, але 
яны ніколі не стануць перашко-
дай у развіцці кантактаў паміж 
нашымі краінамі і народамі, таму 
што ў нашых краін і народаў ёсць 
сур’ёзная гісторыя адносінаў”. і 
гэтыя стасункі са знакам якасці.  

У маі 2016 адбыўся візіт у 
індыю вялікай парламенцкай і 
бізнес-дэлегацыі. Яе ўзначаль-
ваў старшыня Савета Рэспублікі 



Нацыянальнага сходу Рэспублі-
кі Беларусь Міхаіл Мясніковіч. 
Былі праведзены прадуктыўныя 
сустрэчы і перагаворы, адбыўся 
бізнес-форум, а таксама адкрыты 
сэрвісны цэнтр “БелАЗ” у горадзе 
Нагпуры. 

У чэрвені прэм’ер-міністр ін-
дыі сустракаўся з Прэзідэнтам Бе-
ларусі Аляксандрам Лукашэнкам 
у ташкенце падчас саміту ШАС.



да ведама 

прытча пра матылька

Я
е нядаўна пачула я ад аднаго 
чалавека, які практыкуе ў 
Мінску ёгу больш за 20 га-
доў. Двое вучняў вырашылі 
пажартаваць з настаўніка: 

праверыць, наколькі развіты яго чуц-
цё, інтуіцыя. Адзін з іх пасадзіў у дало-
ні матылька і прапанаваў спытаць на-
стаўніка пра тое, жывы той ці мёртвы. 
Калі, маўляў, настаўнік скажа, “жывы”, 
ён матылька выпусціць, калі… Зра-
зумела, якая доля чакала б матылька, 
калі б настаўнік сказаў — “мёртвы”. 
Так вучні і зрабілі. Але празорлівы 
настаўнік паслухаў іх, усміхнуўся і 
сказаў: сябры, усё ў вашых руках. Спа-
дзяюся, чытач зразумее гэтую прытчу 
без каментарыяў. 

Яшчэ пра матылькоў. У мазаіцы 
яркіх уражанняў аб Індыі гэтыя тра-
пічныя рознакаляровыя прыгажу-
ні: жоўтыя, блакітныя, аранжавыя 
— займаюць не апошняе месца. Яны 

садзіліся на кветкі, на лісце дрэў: бана-
навых, авакада ды іншых незнаёмых. 
І зусім нас не баяліся. Падышоўшы 
аднойчы да матылька блізка-блізка, 
я нават затрымала дыханне, баючыся 
парушыць гармонію яго свету. У той 
момант і ўспомнілася апавяданне 
пісьменніка-фантаста Рэя Брэдберы 
“І грымнуў гром”. Там ідзе размова пра 
тое, як патрапіўшы ў далёкае мінулае 
і выпадкова наступіўшы на матылька, 
людзі змянілі будучыню. Так Брэдберы 
асэнсоўвае ідэю пра ўсеагульную ўзае-
масувязь падзей, з’яў, людзей. Вось і я 
крыху паспрабавала. 

Неяк пачула парадаксальную думку: 
свету не важныя для далейшага існа-
вання паспяховыя, як цяпер гавораць, 
людзі, патрэбныя добрыя, спагадлівыя, 
сардэчныя, здольныя ладзіць адзін з 
адным. І ўсмешка, па-мойму, значнае 
звяно ў гэтым ланцугу жыцця. 

Валянціна Ждановіч,
Іван Ждановіч (фота).

Мінск — Натыка (Керала) — Мінск 

Дождж, рыбалка, акіян

падароЖныя нататкі
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— Хто ж гэтая дама і дзе я бачыла 
яе раней? Профіль знаёмы. На грэча-
скі не падобны. Ды і на рымскі так-
сама не цягне… — задумалася Маша 
Дзенісюк, разглядаючы “Партрэт 
невядомай” у інтэрнэце. Тады школь-
ніца з Мінска нават не думала, што 
гэтая дама з карціны XVII стагоддзя 
праславіць яе на ўвесь свет. 

Гэты нос пазнаю 
з тысячы

Сусветнай гісторыяй Маша за-
 хапляецца з дзяцінства. Пакуль ад-
нагодкі гулялі ў лялькі, дзяўчынка 
чытала “Міфы і легенды Старажыт-
най Грэцыі”. А ў адзінаццаць гадоў 
стала вывучаць… тэорыю этнаге-
незу Льва Гумілёва. Аднакласнікі 
круцілі ля скроні, называлі “бата-
нічкай”. Але цяпер Маша Дзенісюк 
— зорка класа. Ды што ўжо там, 
нацыянальны герой! 

Год назад дзяўчына стварыла 
ВКонтакте групу “Манархі і арыстак-
раты Еўропы”. Кожны дзень публікуе 
партрэты еўрапейскай знаці мінулых 

стагоддзяў і адначасова расказвае ці-
кавыя факты з іх біяграфіі. 

“Партрэт невядомай” Маша знай-
шла на сайце аўкцыённага дома. Па-
латно некалькі разоў выстаўлялася 
на Christie's і Sotheby's. Але жадаюч-
ых браць ката ў мяшку не знахо-
дзілася — аўтар і сама гераіня былі 
невядомыя. Так бы і вандравала па 
аўкцыёнах незнаёмка, калі б яе не 
выратавала Маша. 

— Партрэты знатных асоб збі-
раю па краінах, храналогіі і яшчэ 
шэрагу параметраў. Усяго трыста 
папак, — расказвае Дзенісюк. 
— Прычоска,  даў жыня 
рукава, форма каўнерыка 
— у партрэце важныя ўсе 
дэталі. Па такіх дробязях і 
вызначаю час стварэння, аж 
да дзесяцігоддзя.

Вольным часам гартала сваю 
калекцыю, як раптам натрапіла на 
падобную карціну. Тут і натхніла: 
той жа нос бульбачкай, магутны пад-
бародак, злёгку выпуклыя вочы... Гэ-
тую паненку ні з кім іншым не зблы-

разгаданая 
таямніца

НАДЗея П
АНКРАТАВА

Беларуская школьніца Маша Дзенісюк 
нечакана стала знакамітай
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таеш. Дазвольце прадставіць — дацкая 
прынцэса Ульрыка Элеанора! 

Пра сваё адкрыццё школьніца 
паспяшалася напісаць атрыбутару 
(чалавеку, які збірае інфармацыю 
пра карціны. — Рэд.) аўкцыённага 
дома. Еўрапейскія мастацтвазнаўцы 
ахнулі: загадку, якая ставіла ў тупік 
сотні спецыялістаў, разгадала пят-
наццацігадовая школьніца! “Зава-
ляшчую” карціну тут жа набыў Дацкі 
каралеўскі музей. 

Заставалася справа за малым 
— высветліць, хто аўтар. Тут ужо 
падключыліся гісторыкі і  ху тка 
ўстанавілі: партрэт прынцэсы напі-
саў прыдворны жывапісец Абрахам 
Вухтэрс.

— Цяпер палатно знаходзіцца 
ў замку Фрэдэрыксборг, дзе жыла 
прынцэса. Так добра, што маё імя за-
станецца ў гісторыі гэтага шэдэўра, 
— з гонарам гаворыць Маша. 

Гістарычныя фільмы 
цяжка глядзець

Пра тое, як юная мінчанка абы-
шла замежных мастацтвазнаўцаў, 
пісалі і за мяжой, і на радзіме. У 
Нацыянальным мастацкім музеі Бе-
ларусі ганаровую наведвальніцу ця-
пер нават пускаюць у святая святых 
— запаснікі. 

Дарэчы, дзяўчына заўважае і ін-
шыя памылкі мастацтвазнаўцаў: 

— Часам да смешнага даходзіць: 
на адным з аўкцыёнаў натрапіла на 
партрэт англійскага караля Карла II. 
Але карціна называлася… “Партрэт 
невядомай дамы”! 

Ёсць у незвычайнага захаплення 
пабочны эфект — немагчыма гля-
 дзець гістарычныя фільмы! 

— Як можна паверыць актрысе, 
у якой прычоска пачатку пятнацца-
тага стагоддзя, сукенка 40-50-х гадоў 
мінулага стагоддзя, а дзеянне адбы-
ваецца ў пачатку васямнаццатага 
стагоддзя? — здзіўляецца Маша. 

З прафесіяй дзевяцікласніца вы-
значылася даўно: 

— Буду падаваць дакументы на 
гістарычны факультэт БДУ. 

А яшчэ ў планах у Машы — ад-
правіцца на канікулах у Германію: 

— Люблю падарожнічаць. Бе-
ларусь ужо даследавана. Удалося 
пабываць і ў Пецярбурзе — вельмі 
спадабаўся Міхайлаўскі замак. Гэ-
тым летам ездзіла ў Польшчу і Чэхію. 
Цяпер мару патрапіць у замак “Фаза-
неры” ў Германіі. Там знаходзіцца вя-
лікая галерэя партрэтаў, якую мне не 
церпіцца ўбачыць. Раптам здзейсню 
новае адкрыццё? 

Крысціна Хілько

даведка

Ульрыка Элеанора нара-
дзілася ў 1656 годзе. Была 
дачкой дацкага манарха 
Фрэдэрыка III. У дзевятнац-
цаць гадоў была заручана з 
каралём Швецыі карлам XI, 
але з-за палітычных розна-
галоссяў паміж дзвюма 
краінамі гэты саюз ніхто не 
адобрыў. Шлюб аказаўся 
ўдалым. У пары было сем 
дзяцей, трое дажылі да паў-
налецця. каралева актыўна 
займалася дабрачыннас-
цю, дапамагала беднякам. 
Пабудавала жыллё для 
ўдоў у Стакгольме, сірочыя 
прытулкі. 

З-за частых родаў яна не 
вылучалася моцным здароўем і ў 36 гадоў памерла. карл XI перажыў 
жонку на чатыры гады. і ўжо перад смерцю прызнаўся маці, што без 
жонкі яго жыццё страціла сэнс. 

Пераправа 
паміж 
стагоддзямі

чарговую гадавіну пераправы 
арміі Напалеона праз Бярэзіну 
і бітвы на Брылеўскім полі ў 
лістападзе 1812 года адзначылі 
пад Барысавам ваенна-
гістарычнай рэканструкцыяй. 
яна стала самай маштабнай па 
колькасці ўдзельнікаў з пачатку 
правядзення такіх паказаў у 
мемарыяльным комплексе. 

У своеасаблівым тэатры ваенных 
дзеянняў удзельнічала каля 450 

уніфармістаў розных родаў войскаў 
часоў напалеонаўскіх паходаў з Бе-
ларусі, Расіі, Латвіі, Літвы, Бельгіі. 
100 чалавек “змагаліся” на конях.

Тая далёкая бітва на Брылеўскім 
полі стала настолькі знакавай, што 
ў французкай мове з’явілася новае 
слова — berezina, якое азначае кру-
 шэнне ўсіх надзей. 35 тысяч чалавек 
(а гэта прадстаўнікі розных еўрапей-
скіх дзяржаў) склалі страты арміі. 
Прах забітых, змёрзлых адданы на-
шай зямлі. Гэтае месца наведваюць 
кіраўнікі розных дыпламатычных 
місій. Вось і ў 204-ю гадавіну кветкі 
да падножжа чатырох узведзе-
ных у мемарыяльным комплексе 
“Брылеўске поле” помнікаў усклаў 
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол 
Французкай Рэспублікі ў Беларусі 
спадар Дыдзье Канес разам з прад-
стаўнікамі Мінскага аблвыканкама 
і Барысаўскага райвыканкама. А 
затым назіраў “бітву”.
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Загадкі  
тураўскіх  
мясцін
Адзін з самых малых гарадоў Беларусі захоўвае мноства 
загадак і легенд. Містычных таямніц у яго багацейшай 
гісторыі хопіць на некалькі мегаполісаў. Адны толькі крыжы, 
якія растуць з зямлі, чаго вартыя! 

даведка

тураў — горад у Жыт-
кавіцкім раёне Гомельскай 
вобласці, адзін з найстара-
 жытнейшых гарадоў Белару-
сі. Упершыню згаданы ў 980 
годзе ў “Аповесці мінулых 
гадоў”. У XII-XIII стст. — сталіца 
тураўскага княства. Па падан-
нях, заснаваны легендарным 
князем турам — братам Ра-
гвалода. Размяшчаецца на 
Палессі на рацэ Прыпяць (ад 
Мінска — за 253 км, ад Гомеля 
— за 258 км). 

У XI стагоддзі горад стаў ад-
ным з цэнтраў хрысціянства, у 
якім было створана так званае 
тураўскае Евангелле — самая 
старажытная кніга на бела-
рускіх землях. Самы вядомы 
ўраджэнец турава — святар 
кірыла тураўскі, прылічаны 
праваслаўнай царквой да ліку 
святых.  
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камяні спатыкнення
Пра тураўскія крыжы, якія пры-

плылі сюды з Кіева супраць цячэння 
тысячу гадоў назад, я чуў яшчэ ў дзя-
 цінстве. У глыбіні стагоддзяў камен-
ныя рэліквіі згубіліся. Але ў мінулым 
стагоддзі яны зноў цудоўным чынам 
аб’явіліся ў горадзе. І гэта ўжо не 
міфічная, а рэальная гісторыя, якую 
можна пакратаць. І хоць мне як чала-
веку сучаснаму ў містыку верыцца сла-
ба, як журналісту было б недаравальна 
пакінуць без увагі тураўскі феномен. 

Сказана — зроблена. Зборы былі 
нядоўгія. Сеў у машыну, наладзіў на-
вігатар і ў дарогу. Па дарозе абагнаў 
два турыстычныя аўтобусы. Нумары 
бранскія. Цікава, у Тураў едуць знака-
мітыя сыры пакаштаваць ці ўбачыць 
загадкавую з’яву, слава пра якую даўно 
выйшла за межы Беларусі? 

Старажытны Тураў сустракае ціха-
мірнасцю: кампактны, светлы, дагле-
джаны гарадок, у якім пануе не ўрба-
нічны, а сельскі ўклад. На цэнтральнай 
плошчы — вялікі сабор. Храм сучасны, 
прысвечаны мясцовым святым Кірылу 
і Лаўрэнцію Тураўскім. Каменны гмах 
нагадвае пра другі тураўскі храм, які дзе-
вяцьсот гадоў назад стаяў каля Замкавай 
гары. Гавораць, ён нічым па статусе не 
саступаў кіеўскай і полацкай Сафіям.

Першы каменны крыж устаноўле-
ны побач з храмам. Пад спецыяльным 
каменным купалам. Я некалькі хвілін 
паназіраў, як людзі падыходзяць да 
крыжа: па адным, і быццам заміраюць, 
прыслухоўваюцца да нечага. Мне на-
ват стала неяк не па сабе: салідны муж-
чына доўга моўчкі стаяў каля крыжа з 
заплюшчанымі вачамі, быццам для яго 
спыніўся час. 

— Маліліся ці жаданне загадвалі? 
— спытаў, калі ён “вярнуўся” ў свет. 

— І тое і другое. Мы тут ужо не 
першы раз, цягне. Прыехалі са Жло-
біна пакланіцца нашым унікальным 
крыжам — такіх жа больш нідзе ў све-
це няма. Дакранешся да яго, падаецца, 
што гэта не камень, а нешта жывое. 
Думкі па-іншаму пачынаюць плысці, 
нібы размаўляеш з ім. 

старажытныя тэхналогіі
Я таксама не ўтрымаўся, прыклаў да-

лоні да загадкавага каменя, папрасіў пра 
сваё асабістае. Спадзяюся, спраўдзіцца. 
Нават не ведаю, чаго чакаў, але камень 
сапраўды быў цёплым, хоць і стаіць 

крыж у цяні. Магчыма, пастаралася 
пякучае палескае сонца. Звярнуў увагу, 
што структура нейкая незвычайная. 

— Нібы з бетоннага раствору зро-
блены, — быццам падслухаў мае думкі 
яшчэ адзін госць Турава — Аляксандр 
Шароў, фізік з Бранска. — Тут ужо дру-
гі раз. З жонкай прыехаў. Яна верыць у 
цудадзейную сілу крыжа, ну а я хутчэй 
вывучаю яго прыроду. 

— Што менавіта? 
— Ну вось, да прыкладу, ёсць сэнс на-

вукова разабрацца: ці мог наогул крыж 
плаваць. Сам камень вельмі дзіўны, по-
рысты. Такое ўражанне, што ён быў не 
высечаны, а адліты па форме з нейкага 
раствору. Мы, па сутнасці, наогул вель-
мі мала ведаем пра старажытныя тэхна-
логіі. Магчыма, пры пэўнай шчыльнасці 

крыж з такога матэрыялу можа трымац-
ца на паверхні вады. На жаль, у савецкі 
час, калі частку каменя можна было 
адправіць на аналіз, гэтага не зрабілі. 
Сёння ж крыж у статусе святыні, адбіць 
ад яго кавалачак для навуковага аналізу 
стане “актам вандалізму”. 

 святыні прыплылі 
супраць цячэння

Легенда гаворыць, што ў эпоху 
хрышчэння Русі князем Уладзімірам 
у Тураў з Кіева прыплылі па Дняпры 
і Прыпяці — супраць цячэння — 12 
крыжоў. Калі мясцовыя жыхары вы-
цягнулі іх на бераг, вада афарбавалася 
ў крывавы колер. Гэта было ўспрынята 
як знак. Так язычнікі-тураўцы пры-
нялі хрысціянскую веру, а каменных 

Сын князя 
Пра ўзнікненне горада “Аповесць мінулых гадоў” ра-

сказвае, што князь Тур прыйшоў з-за мора ў гэтыя месцы і 
стаў кіраваць. Магчыма, ад яго і пайшла назва Тураў, а мяс-
цовых жыхароў сталі называць тураўцамі. Іншых летапісных 
звестак пра князя няма. Затое ёсць мясцовыя легенды. Што 
выкапаў Тур незвычайны калодзеж і ў ім хрысціўся, а ў ка-
лодзежы тры дны — меднае, сярэбранае і залатое. Калі меднае 
прарвецца — Тураў затопіць, сярэбранае — Палессе патоне, 
залатое — пачнецца новы Сусветны патоп. Таму засыпалі гэты 
тур-калодзеж, каб ніхто яго не знайшоў. 

Потым Тур з сынам адправіўся ў Кіеў да князя Уладзіміра. 
Але кіяўляне запатрабавалі хрысціянскага юнака ў ахвяру языч-
ніцкім багам. Бацька ўступіўся за сына. Біўся смела, забіў дзясят-
кі язычнікаў, але сам загінуў. 

Гэтая гісторыя сугучная кіеўскай легендзе пра першых хрыс-
ціян Фёдара-варага і яго сына Іаана. Калі князь Уладзімір убачыў іх 
бой з кіяўлянамі, ён быў моцна ўражаны, сказаўшы, што так можна 
змагацца толькі за сапраўдную веру. Калі ж хрысціў Уладзімір усіх 
кіяўлян, на месцы хрышчэння ўзвёў Тураву бажніцу ў гонар пакут-
ніка. Цела князя і яго сына адправілі ў Тураў па Дняпры і Прыпяці, а 
за імі з Кіева супраць цячэння і прыплылі 12 каменных крыжоў. 

Дачка імператара 
Была ў Тураве і свая царэўна. Сястра візантыйскага імператара 

Варвара выйшла замуж за тураўскага, а пасля кіеўскага князя Свя-
таполка Ізяславіча, унука Яраслава Мудрага. Святаполк памёр у 1113 
годзе, замест яго на вялікакняжацкі пасад сеў яго стрыечны брат Уладзі-
мір Манамах. Новы князь не хацеў бачыць каля сябе ўдаву Святаполка і 
выслаў яе “на дажыццё” ў Тураў. 

З ёй у горад прыбыло і царскае акружэнне, якое накіроўвалася за ёю 
з Візантыі. Магчыма, дзякуючы царэўне горад і пачаў развівацца. 

Паданні даўніны глыбокай
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кіеўскіх “гасцей” устанавілі на рачным 
беразе. 

А можа, і не было ніякага цуду? 
Прывезлі кіяўляне тысячу гадоў назад 
крыжы на лодках, устанавілі на беразе. 
Незадаволеных язычнікаў пасеклі мя-
чамі, астатніх перахрысцілі. Нездарма 
летапісцы адзначаюць, што князь 
Уладзімір пераводзіў Русь у новую 
веру не толькі крыжом, але і мячом. 
А падрабязнасці тураўскай гісторыі 
летапісцы пазней адрэдагавалі, і атры-
малася чароўная легенда. 

Захавальнік фондаў краязнаўчага 
музея Сяргей Мароз да легенд ставіцца 
з павагай, але аддае перавагу фактам: 

— Колькі крыжоў было на беразе 
ў пазамінулым стагоддзі, дзе і колькі 
часу яны стаялі, невядома. Па адной 
версіі, былі затопленыя даўным-даў-
но, па другой — багаборцамі адразу 
пасля рэвалюцыі. Але ў канцы 1930-х 
— у разгар рэпрэсій — два аброслыя 
мохам крыжы рачная хваля прыбіла 
да берага каля горада, дзе заўсёды ку-
палася і праводзіла вольны час улетку 
мясцовая моладзь. Ваяўнічыя атэісты 
з мясцовага актыву спрабавалі іх раз-
біць і не змаглі. А ўночы вернікі схава-
лі крыжы ў склепе Усясвяцкай царквы. 
Сёння крыжы ачышчаны і адноўлены. 
Адзін пакінулі ў царкве, другі ўстана-
вілі ў двары сабора. Паломнікі ў храм 
ідуць бясконцым патокам. Вераць, што 
крыжы валодаюць гаючай сілай.

што захоўвае 
сланцавы саркафаг?

Мумій у Тураве, падобных да егі-
пецкіх, няма. Затое ёсць саркафагі. Пра 
былы статус сталіцы княства сёння ў 
Тураве нагадвае толькі падмурак вялі-
кага сабора — ён быў разбураны 3 мая 
1230 года. Вы можаце сабе ўявіць на 
балоцістай беларускай раўніне моцны 
землятрус? А ён быў і змёў з твару зя-
млі тураўскія саборы і замкі. 

Ужо ў XI-XII стагоддзі ў горадзе 
залаціліся пад сонцам ранняга Сярэд-
нявечча купалы 76 цэркваў і трох ма-
настыроў! Трое з шасці кіеўскіх князёў 
прыходзілі на прастол з Турава. 

І вось гэта не легенды. Гісторыю 
аднавілі археолагі, якія праводзілі тут 
раскопкі. Нямала цікавых знаходак 
захоўваецца ў мясцовым музеі. Адна з 
самых унікальных — каменны сарка-
фаг. Зроблены ён з оўруцкага сланцу. 
Такі калісьці здабывалі ў наваколлях 
украінскага горада Оўруч. Прычым 

саркафагаў выявілі некалькі. Увогуле, 
не Палессе, а Старажытны Егіпет.

У адной з каменных дамавін знай-
шлі жаночы шкілет. Як мяркуецца, 
князёўны, якой ад роду было пры-
кладна 25 гадоў. Па метадзе Герасімава 
навукоўцам удалося ўзнавіць аблічча 
старажытнай дрыгавічанкі. Прыгажу-
ня, скажу я вам: вялікія вочы, выразна 
выяўленыя скулы, такая і цяпер не згу-
білася б у натоўпе. Многія мясцовыя 
дзяўчаты да яе падобныя. 

З адным з такіх пахаванняў звязана 
яшчэ адна легенда. І датычыцца яна 
знакамітага ўраджэнца тутэйшых мес-
цаў рускага Залатавуста Кірылы Тураў-
скага. Яго Евангелле 1056-1057 гадоў — 
самая старажытная беларуская кніга. 
У патоку стагоддзяў магіла святога не 
захавалася. Але нездарма Тураў часам 
называюць самым містычным горадам 
Беларусі. Валянціна Карась расказала 
мне гісторыю, ад якой мароз па скуры. 
Тым больш гутарка была на могілках, і 
ўжо змяркалася: 

— У 1909 годзе на могілках вясной 
капалі магілу. Нечакана натрапілі на 
каменны саркафаг, а ў ім — астанкі 
чалавека і тканіна з залатой ніткай. Па-
куль бегалі за святаром, астанкі зніклі. 
Ад спалоху саркафаг зноў закапалі. А 
ноччу святару ў сне з’явіўся Кірыла Ту-
раўскі, сказаў, каб цела яго не шукалі. 
Ён сочыць за горадам і ахоўвае яго. 

На развітанне Валянціна Карась 
яшчэ адно мясцовае паданне ўспомніла: 

Месца, дзе пачалі расці крыжы, —  
знакавае, намоленае. 

Тут некалі стаяў Барысаглебскі манастыр 

Саркафагі са сланцу сустракаюцца 
толькі ў рэгіёнах Прыпяцкага Палесся 

Навукоўцам па метадзе Герасімава 
ўдалося ўзнавіць аблічча старажытнай 

модніцы тураўчанкі 

яшчэ адзін “кіеўскі” каменны волат можна 
ўбачыць у царкве Усіх Святых 

даўніна
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— Калі будзеце ўначы гуляць па 
Тураве і ўбачыце ў агародах жоўтае 
або зялёнае свячэнне, ведайце, гэта 
залатыя скарбы даюць аб сабе знаць. 

Скарбашукальніцкую прагулку 
пакінуў на потым: вярнуся з сябрамі, 
каб не так страшна было ноччу гуляць 
па вуліцах містычнага Турава. 

Ну а ў тым, што горад гэты сапраў-
ды поўны загадак і таямніц, давялося 
пераканацца ўжо дома, калі вырашыў 
паглядзець знятыя кадры. Пачаліся 
праблемы з фотаапаратам. Камера не 
паказала частку кадраў, флэшка не вы-
значылася, “глючыў” аўтафокус. Было 
ад чаго змакрэць. З сотні зробленых 
здымкаў захавалася каля дзясятка. 

Вось ужо сапраўды край цудаў. 
Крыжы плаваюць, растуць, святыя 
сняцца. І фотаапарат сапсаваўся. Але 
вярнуцца сюды трэба абавязкова: а 
раптам пашанцуе са скарбам? 

“егіпецкія” страсці 
на берагах прыпяці

Ёсць яшчэ адно месца, куды на-
родная сцежка не зарастае: мясцовыя 
Барысаглебскія могілкі. Тут ёсць два 
крыжы, якія літаральна растуць з-пад 
зямлі. 

Раней без дасведчанага правадніка 
іх было складана знайсці. Цяпер над 
імі ўзвялі навес, уладкавалі месца для 
малення. Людзі прыходзяць сюды з 
просьбамі, пакідаюць кветкі і грошы. 
Я паназіраў за тым, як сімпатычная і 
яўна не мясцовая дзяўчына ўкленчыла 
і дакранулася да аднаго з крыжоў. По-
тым мы разгаварыліся. Наталля Пят-
рэнка прыехала сюды з Мінска ўжо ў 
другі раз: 

— Мінулай зімой прыязджала 
сюды з экскурсіяй, і хутчэй на Тураў-
скі завод сыроў — такога сыру нідзе не 
паспрабуеш больш. Чым не Францыя? 
Да крыжоў пайшла за астатнімі, скеп-
тычна ўхмыляючыся. А прыйшла да іх і 
ўразілася: крыж быў цёплы, і вакол яго 
раставаў снег. Як усе, вырашыла зага-
даць жаданне. Папрасіла пра тое, што 
больш за ўсё мучыла і трывожыла. Усё 
атрымалася. Вось цяпер у адпачынак 
прыехала да крыжа з падзякай і новым 
жаданнем. Гэта сапраўды месца з вель-
мі моцнай пазітыўнай энергетыкай. 

Крыжы на могілках мне таксама 
здаліся не зусім каменнымі. Больш 
падобнымі да скамянелага дрэва або, 
як гаварыў фізік Шароў, на бетонную 
форму. Успомніліся артыкулы пра 

будаўніцтва егіпецкіх пірамід. Некато-
рыя навукоўцы мяркуюць, што блокі і 
манументы егіпцяне тады не вычэсва-
лі з каменю, а адлівалі. Магчыма, ста-
ражытныя русічы валодалі падобным 
сакрэтам. 

Тураўчанка Валянціна Карась 
больш за трыццаць гадоў водзіць экс-
курсіі да растучых крыжоў і розныя 
цуды бачыла: 

— У савецкі час мы з маёй знаёмай 
мералі крыжы лінейкай. Яны раслі і 
ўверх, і ўшыркі, як быццам раздзіма-
ліся знутры. Раслі нераўнамерна: то 
па некалькі міліметраў у год, то маглі 
прыбавіць і сантыметр, і паўтара. По-
тым на іх сталі праступаць і знікаць 
розныя знакі: распяцце, іконы, Бага-
родзіца. І гэта бачылі сотні людзей. А 
да святкавання тысячагоддзя Хрыш-
чэння Русі вялікі крыж “зацвіў”. Вы-
ступілі ўзоры ў выглядзе кветак. Мне 
часам падаецца, што гэтыя каменныя 
святыні жывыя. 

Цяпер вышыня галоўнага растуча-
га тураўскага крыжа складае 35 санты-
метраў, даўжыня крылаў — 35,6 санты-
метраў. У апошнія гады ён практычна 
не расце. Затое яго сусед усё больш і 
больш выходзіць з зямлі. 

Ужо некалькі гадоў у горадзе хо-
дзіць упартая чутка, што на могіл-
ках павінен вырасці трэці крыж: 
Бог тройцу любіць! 

Само месца, дзе растуць 
крыжы, незвычайнае. У XII 
стагоддзі тут быў Барысаглебскі 
манастыр, у якім жыў набожны 
прападобны старац Марцін. Як 
лічыць гісторык Сяргей Мароз, 
святло на загадку растучых кры-
жоў часткова пралівае гісторыя 
гэтай асобы: 

— Калі справядлівы манах 
Марцін сур’ёзна занямог, да яго 
з’явіліся святыя Барыс і Глеб. За-
гадалі папіць вады з калодзежа. 
Стары не толькі вылечыўся, але 
і сам набыў дар лекарства. Гэты 
цуд задакументаваны ў “Слове аб 
Марціне мніхе”, аўтар якога, па 
адной з версій, Кірыла Тураўскі. 
Перад смерцю Марцін сказаў, што 
“магілу маю вы згубіце, але я праз 
стагоддзі пакажу, дзе ляжу, і 
служыць буду...”. Так што мяс-
цовыя з поўным правам лічаць, 
што крыжы растуць на магіле 
першага тураўскага цудатворца.

Пётр Сідаровіч

Каменны шацёр з крыжом — адно з самых 
наведвальных турыстамі месцаў

Кірылу 
Тураўскага ўжо 
пры жыцці 
называлі 
Залатавустам
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акцёры

шчасця, на жаль, 
не замовіш...
Літоўскі акцёр Юозас Будрайціс — часты госць у Беларусі. 
Нядаўна артыст прыязджаў на фестываль “Тэарт”, дзе паказаў 
монаспектакль “Апошняя стужка Крэпа”.

у кіно мне шанцавала 
— Юозас, вы прыязджаеце ў 

Мінск па некалькі разоў на год, хоць 
і не здымаецеся на “Беларусьфільме”, 
як раней...

— Чаму ж? Нядаўна сыграў у філь-
ме вашага маладога рэжысёра Аля-
ксандры Бутар “Салодкае развітанне 
Веры”. А цяпер прывёз монаспектакль 
“Апошняя стужка Крэпа”. Прапанаваў 
гэтую работу любімы мною рэжысёр 
Оскарас Каршуновас. Роля цяжкая, 
змрочная. Самотны чалавек спрабуе 
перагледзець сваё жыццё, у якім не 
было нічога добрага.

— Матэрыял на пераадоленне 
супраціўлення? Ваша ўласнае жыццё 
было зусім іншае?

— Вядома. За паўстагоддзя ў кі-
нематографе і тэатры мноства буй-
ных роляў, сустрэчы на пляцоўцы 
з найцікавейшымі людзьмі. Цяпер 
выйшаў фільм “Эдэмскі сад” наша-
га рэжысёра Альгімантаса Пуйпы. 
Працаваць з такім майстрам было 
цікава. Акрамя таго, у гэтым фільме 
здымалася шмат ветэранаў кіно і 
тэатра, з якімі ёсць пра што пагава-
рыць і што ўспомніць.

узяўся за мемуары, 
каб не страціць форму

— Як творчы шлях адлюстрава-
ны ў вашай кнізе “Маё кіно. Свет, які 
належыць мужчынам”, якая толькі 
што выйшла ў свет?

— Гэта першы сур’ёзны занятак 
пасля таго, як я перастаў быць саветні-
кам па культуры ў літоўскім пасольстве 
ў Маскве. Не хацеў губляць рабочай 
формы. Але гэта не мемуары. Аўтары 
мемуараў, як правіла, не пішуць усёй 
праўды. Пішуць так, як яны самі сябе 
бачаць. Я хацеў чагосьці больш да-
кладнага. Акрамя ўласнай біяграфіі, 
расказаць гісторыю кіно.

— Па-мойму, так і атрымалася. 
Там самыя цікавыя старонкі — пра 
кінарэжысёра Вітаўтаса Жалакя-
вічуса.

— Жалакявічус прывёў мяне ў свет 
кінематографа. Гэта быў чалавек неве-
рагоднай эрудыцыі і розуму, сапраўд-
ны творца. Такіх людзей мала. Рады, 
што лёс падарыў магчымасць праца-
ваць з ім. А ўсё пачалося з легендар-
нага фільма “Ніхто не хацеў паміраць”. 
Калі фільм выйшаў, усе акцёры, якія 
здымаліся ў ім, сталі нарасхват.

— Вы здымаліся амаль ва ўсіх яго 
стужках. Карціна “Гэтае салодкае 
слова — свабода” і сёння гучыць вель-
мі сучасна…

— Яна сапраўды ўяўляе каштоў-
насць з пункту гледжання стылістыкі, 
а тэма барацьбы супраць насілля і 
несправядлівасці актуальная заўсёды. 
У гэтым фільме іграў Фелісіа. Скла-
даным быў і сцэнарый фільма, на-

пісаны самім Жалакявічусам, і сама 
роля, якая дазволіла пакапацца ў сабе 
і выцягнуць наверх столькі ўсякай 
усячыны, неабходнай для раскрыцця 
характару гэтага зламанага чалавека. 
Гэта герой з двайным дном, які насіў 
у сабе шмат нявыказанага. Таму роля 
для мяне была найвышэйшай школай. 
Я дагэтуль лічу яе адной з важнейшых 
у сваёй творчасці. Яна, дарэчы, была 
лёсавызначальнай і паўплывала на 
маю далейшую работу. У савецкія гады 
выбіраў ролі, не звязаныя з ідэалогіяй. 

Шчасця ў агульнапрынятым  
сэнсе няма, ёсць толькі моманты 
душэўнага ўздыму, якія натхняюць 
чалавека ... Мяне, напрыклад, радуе  
і кубачак смачнай кавы, і тое,  
што ўдалося выдаць кнігу
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Адзін вядомы рэжысёр прапаноўваў 
сыграць Дзяржынскага, угаворваў, але 
хіба я мог пагадзіцца, калі маіх родных 
расстралялі ў савецкі час?

хобі стала другой 
прафесіяй

— Кніга ілюстравана вашымі фо-
таработамі, на якіх адлюстравалі 
знакамітасцяў у незвычайных сітуа-
цыях. А летась падчас Мінскага кіна-
фестывалю “Лiстaпад” працавала 
выстава вашых фатаграфій…

— Першая мая фотавыстава прай-
шла ў Маскоўскім доме кіно. Гэта быў 
старт маёй кар’еры як фатографа. 
Рабіць здымкі на здымачнай пляцоў-
цы пачаў, каб у старасці можна было 
ўспомніць тых людзей, з кім працаваў. 
У Доме кіно было каля 20 партрэтаў 
калег, а потым яшчэ 70 работ — на ін-
шай выставе, на “Масфільме”. Потым 
работы пабывалі ў розных гарадах 
Расіі і Беларусі, а да Вільнюса экспазі-
цыя дабралася толькі тры гады назад. 
Дарэчы, нядаўна мая выстава “Межы і 
людзі” адкрылася ў Хельсінкі.

— На вашых выставах заўсёды 
прыцягвае партрэт неверагодна 
прыгожай жанчыны — жонкі Віты.

— Віта — вельмі прыгожая, таму я 
яе ўвесь час фатаграфую.

— Сын Марцін пайшоў па вашых 
слядах.

— Ён дырэктар Нацыянальнага 
драматычнага тэатра, здымаецца ў 
кіно. Марцін сам выбраў шлях акцёра. 
Я тут ні пры чым. Мне толькі было 
важна, каб ён і мая дачка Юсціна сталі 
прыстойнымі людзьмі.

Мая сям’я — мая апора. Гэта было 
закладзена бацькамі. Мне было тры 
гады, калі бушавала вайна і бацька з 
братам вырашылі паехаць на Захад. 
Сабралі рэчы і пакінулі родную вёску 
Ліпінай. Па дарозе бацька перадумаў 
і вырашыў вярнуцца, а дзядзька Юо-
зас паехаў далей і апынуўся ў Амеры-
цы. А мы з бацькамі трапілі ў гэтую 
мясарубку вайны, але неяк выжылі 
ў вагонах для ссыльных. Лёс быў да 
нас добразычлівы. На жаль, дома, у 
якім я нарадзіўся, ужо няма. Сляды 
мінулага сцёрты.

пра асабістае
— Больш за ўсё натхняюць кнігі.
— Што яшчэ, акрамя сям’і, кіно, 

тэатра і фатаграфіі, грэе вашу 
душу?

— Безумоўна, кнігі. Чытаю вельмі 
шмат. Пакуль вочы бачаць, буду чы-
таць. Кнігі як людзі: тут сустракаешся 
з адным, там — з другім. Магу пагута-
рыць з Жан-Полем Сартрам, магу — з 
Раланам Бартам ці Томасам Манам, 
або з Сэмюэлам Бекетам, чыю п’есу 
цяпер іграў у Мінску.

Беларусь — бліжэйшая суседка Лі-
твы. У нас і прырода вельмі падобная. 
Люблю бываць на прыродзе, здымаць 
пейзажы, а ці спадабаюцца яны другім, 
гэта ўжо іх справа. Калі глядзіш на пры-
роду праз аб’ектыў, узіраешся ў аблокі, 
галіны дрэў, у іх выгіны, дотыкі, нібы 
вядзеш з імі гутарку. Прыродай можна 
любавацца бясконца.

— Што для вас шчасце?
— Шчасця ў агульнапрынятым 

сэнсе няма, ёсць толькі моманты ду-
 шэўнага ўздыму. 

Для аднаго шчасце — глыток вады 
ў Сахары, для другога — BMW новай 
мадэлі. Шчасця, на жаль, не замовіш. 
Калі ахоплівае душэўны ўздым, ён нат-
хняе чалавека. Мяне радуе і кубачак 
смачнай кавы, і тое, што ўдалося вы-
даць кнігу. А калі камусьці яна здасца 
цікавай, мне будзе ўдвая прыемна.

Таццяна Арлова

У спектаклі “Апошняя стужка Крэпа” паводле п’есы Бекета знакаміты літовец сыграў самотнага дзівака на мяжы жыцця і смерці. 
Без канца слухаючы магнітафонны запіс уласнага голасу, ён спрабуе перагледзець сваё жыццё, у якім не было нічога добрага.

акцёры
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стыль

Куцюр’е Юрый Кот: 
хачу паказаць еўропе 
прыгажосць беларусі
У канцы 
васьмідзясятых 
ва ўзросце 
трыццаці гадоў  
мінчанін  
паехаў у Тулузу 
і стаў першым 
беларусам,  
які адкрыў 
Модны дом  
у Францыі.  
Яго фірменны 
стыль — уборы 
з ільну.

Юрый кот нарадзіўся ў Мінску ў 1959 годзе. Пасля вучобы праца-
ваў краўцом у Доме мадэляў (сёння Беларускі цэнтр моды). У 1980-х 
пераехаў у Маскву, дзе шыў сцэнічныя касцюмы для зорак савецкай 
эстрады. У 1988 годзе пераехаў у тулузу. 



дасье  

напалохаў парыжанак
У зубах — іголкі, з кішэні тырчаць 

вялізныя нажніцы. Куцюр’е ўпры-
гожвае блузу карункамі. За сцяной 
чуваць гук швейных машынак. Вялікі 
заказ — уборы ад Yoriy Kot чакаюць 
артысты нацыянальнага французкага 
сімфанічнага аркестра. Сярод кліентаў 
моднага дома — члены каралеўскіх 
сем’яў Даніі, Іспаніі і Англіі.

Заваяваўшы Еўропу, мадэльер вы-
рашыў вярнуцца ў Мінск.

…У ст удэнта каледжа лёгкай 
прамысловасці, які паехаў пакараць 

Маскву, усё склалася больш чым 
удала: абшываў зорак савецкай эс-
трады, быў любімчыкам у Барыса 
Маісеева і Лаймы Вайкуле. Другі б 
супакоіўся, але Кот хацеў большага. 
Сабраў сумку і купіў білет у Фран-
цыю. У адзін канец. Было гэта 27 
гадоў назад.

— Я ні слова па-французку не ведаў 
тады, — успамінае Юрый. — Уявіце, 
прыехаў з СССР, а тут такія зоркі, як 
Крысціян Лакруа, Жан-Поль Гацье...

У сталіцы сусветнай моды чаго 
толькі не бачылі. Таму Кот вырашыў 
публіку шакіраваць.

— Доўга прыдумляў мадэлі, сілу-
эты, розныя дэталі, фішкі. Накупляў 
надта дарагой тканіны. Вырашыў, 
што ўсё павінна быць асаблівым, з 
наваротамі.

Калекцыя сапраўды выклікала 
фурор. Вось толькі купляць мадэлі 
ніхто не спяшаўся: “Куды гэта насіць?” 
— разгублена паціснулі плячыма 
францужанкі. Стала зразумела: гэта 
правал.

— Для мяне гэта была аплявуха. 
Сеў і стаў думаць, як прымірыць вы-
сокую моду са штодзённасцю.

Тады і прыйшоў поспех.
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стыль

“адпачываю  ў мінску”
Цяпер Юрыю 57 гадоў. Амаль 

паўжыцця ён пражыў у Фран-
цыі, але грамадзянства прын-
цыпова мяняць не хоча.

— Пашпарт у мяне бела-
рускі. І я вельмі моцна лю-
блю родную краіну. Пры-
язджаю так часта, як магу, 
на адпачынак — толькі 
туды. Хтосьці едзе ў водпуск 
у Парыж, а я ў Мінск, — смяец-
ца куцюр’е. — Можна жыць у 
любой краіне свету, але належаць 
— толькі адной.

Летась Юрый Кот трапіў на 
выставу “Зачараванне” фатогра-
фа Ірэны Гудзіеўскай.

— На здымках быў знака-
міты беларускі лён. Настолькі 
ўразіўся, што дастаў блакнот 
і прама там пачаў рабіць на-
кіды. Так з’явілася льняная 
калекцыя. Падышлі да спра-
вы з фантазіяй — прахадных 
мадэляў быць не магло. Гэта 
была не паўсядзённая вопрат-
ка, а вячэрнія сукенкі — на вы-
хад, нават вясельныя ўборы.

Францужанкі цуд ацанілі 
— за некалькі тыдняў раскупі-
лі ўсе ўборы, хоць каштавалі 
яны нятанна. Кот узяў ідэю 
на ўзбраенне — адзенне з 
ільну “прапісалася” ў яго 
магазіне.

— Раней ільняныя тка-
ніны былі вельмі грубыя 
і ніхто з імі працаваць не 
хацеў. Цяпер жа яны мяк-
кія, выглядаюць выдатна 
і, што важна, не мнуцца. Я 

еду я на радзіму
Заваяваўшы Францыю, ку-

 цюр’е вырашыў штурмаваць... 
Беларусь. У кастрычніку ў 

Мінску адкрыўся яго пер-
шы шоу-рум.

— Цяпер з модай у Ра-
сіі і Беларусі складанасці. 

Яркіх дызайнераў няма. 
Нават калі прыдумаў 

нешта геніяльнае, 
патрэбны грошы, 
і нямала. Тканіны 
вельмі дарагія, аб-
сталяванне. Думаю, з 

часам усё зменіцца, бо 
патэнцыял у нас ого-го!
Гэтыя дні Юрый Кот 

правядзе ў Мінску — нала-
дзіць паказы на Тыдні бела-
рускай моды.

— Год назад на адным 
з вядучых еўрапейскіх тэ-
леканалаў пра стыль уба-
 чыў трансляцыю з Belarus  
Fashion Week. Вельмі здзі-
віўся! І ўзрадаваўся, што бе-
ларуская модная індустрыя 
выходзіць на с усве тны 
ўзровень.

Алена карліна

Першы тыдзень моды прайшоў у 
Нью-Ёрку ў 1943 годзе. Яго прыдумалі 
прадпрымальныя мануфактуршчыкі, 
каб адабраць у французаў тытул 
заканадаўцаў мод. Хітрасць дапамагла 
падняць амерыканскую фэшн-
індустрыю на сусветны ўзровень, 
а тыдзень стаў адной з галоўных 
і чаканых падзей. У Расіі свае 
тыдні сталі праводзіць у 1999 
годзе, у Беларусі — у 2007-м.



Маскоўскі ты-
 дзень моды-2016 
праходзіў з 18 па 

23 кастрычніка. 
Эстафету прыняў 

Belarus Fashion Week 
— у Цэнтральным 

выставачным 
цэнтры з 3 па 6 

лістапада ладзілі 
паказы калекцый 

сезона вясна — лета 
2017. На подыуме 

былі прадстаўлены 
не толькі беларускія 

маркі. Прыехалі мадэль-
 еры з Вялікабрытаніі, Германіі, 

італіі, Латвіі, Польшчы і, вядома, 
Расіі. Па традыцыі модныя дэфіле 

разбавілі дабрачынныя акцыі, 
фотавыставы і кінапаказы.



в е -
д а ю , 

ш т о 
м н о г і я 

беларускія 
дызайнеры 

с п р а б а в а л і 
выйсці на еўра-

пейскі рынак з во-
праткай з ільну. Спро-
бы аказаліся няўдалымі. 

Калі проста ўзяць кавалак 
тканіны і расшыць яго па-
церкамі і кветкамі, нічога 
не прадасца. Трэба ўмець 
правільна падаць.
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асоба і мастацтва

асацыяцыі  
Георгія скрыпнічэнкі 

 Л
істапад і снежань 
у  Нацыянальным 
мастацкім музеі Бе-
ларусі  прайшоў пад 
знакам выставачна-
га праекта памяці 
Георгія Скрыпні-
чэнкі  (пайшоў з 

жыцця крыху больш як год таму).  У 
экспазіцыі было прадстаўлена больш 
за пяцьдзясят жывапісных і графічных 
твораў з калекцыі сям’і мастака, якія 
адносяцца да розных перыядаў яго 
творчасці:  ад ранняга, часу пошуку — 
да сталага, які развівае гэтыя пошукі ў 
сучасным ключы. 

  — Іншасказанне і метафара, ім-
правізацыя і неўтаймаваная фантазія 
з’яўляліся для мастака арганічнай 
формай існавання ў мастацтве, — гаво-
рыць Кацярына Ізафатава, загадчыца 
аддзела сучаснага беларускага мастац-
тва Нацыянальнага мастацкага музея. 
— У мастацкім свеце Георгія Скрып-

нічэнкі ёсць месца казачным і ўяўным 
нерэальным краявідам, варыяцыям на 
тэмы класічнага мастацтва, біблейскім 
і міфалагічным персанажам, вядомым 
гістарычным асобам і выявам сучасні-
каў, калейдаскопу чалавечых станаў, 
пакут і суцяшэнняў, трывог і надзей. 
Усё, да чаго звяртаўся мастак, пад яго 
пэндзлем ператваралася ў алегарыч-
ную карціну часу і Сусвету.

Але ж маюць рацыю тыя крытыкі, 
хто сцвярджае: як бы ні жадаў сучасны 
мастак адгарадзіцца ад якіх-небудзь 
аналогій, яму не пазбегнуць рознага 
роду параўнанняў. І хоць параўнанні 
заўсёды гавораць больш чым трэба, 
выпускаючы з-пад увагі аўтарскае і 
індывідуальнае, за Георгіем Скрыпні-
чэнкам замацавалася цвёрдае — “бела-
рускі Сальвадор Далі”.

Дзіўна іншае. Як у інфармацыйным 
вакууме савецкага грамадства, ва ўмо-
вах вельмі негатыўнага стаўлення да 
традыцый мадэрнісцкага мастацтва 

маглі нарадзіцца вобразы, што балан-
суюць на мяжы рэальнасці ды ірэаль-
насці, якія злучаюць фантастычнае і 
натуралістычнае, цялеснае і рэчыўнае? 
Адказваючы на гэтыя пытанні, разу-
мееш, што гэта сапраўды сюррэалізм! 

Так,  спачатку ў яго былі і пейзажы, і 
эцюды, і партрэты. Але яшчэ падчас  ву-
чобы ў Мінскім мастацкім вучылішчы 
ў 1960-я гады адбыўся паступовы ады-
ход ад апісальных адносінаў знешніх 
рэалій да рэалій унутранага свету. Ужо 
тады ў Георгія Скрыпнічэнкі як бы ад-
крыліся магчымасці для больш багатай 
інтэлектуальнай гульні без правілаў, 
палёту імправізацый, якія ў далейшым 
эфектна і непрадказальна злучыліся ў 
графічных і жывапісных творах.

Паступова абазначылася аўтарская 
вобразная сістэма, скразныя матывы, 
дзе найбольшую ўвагу прыцягваюць 
разважанні мастака пра сюжэты, 
запазычаныя са Старога Запавету, ан-
тычнай міфалогіі, сусветнай гісторыі, 

Не будзе 
перабольшаннем 
сказаць, што мастак 
Георгій Скрыпнічэнка 
стаў вядомы як 
аўтар рознага роду 
містыфікацый і 
парадоксаў. Калі 
размова заходзіць пра 
сюррэалізм у беларускім 
выяўленчым мастацтве,  
то гавораць у першую 
чаргу пра яго творчасць. 
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афарбаваныя суб’ектыўнай аўтарскай 
паэтыкай. 

— Такія работы Георгія Скрып-
нічэнкі, як “Святы Себасцьян”, “Вы-
краданне Еўропы”, “Адам і Ева”, “Дон 
Кіхот ХХ стагоддзя”, успрымаюцца не 
столькі ў кантэксце агульнапрынятых 
трактовак, колькі інтэрпрэтаванымі 
аўтарам у адпаведнасці з сучасным 
светаразуменнем, у адпаведнасці з 
вольнасцямі аўтарскай міфатворчасці, 
— гаворыць Кацярына Ізафатава, за-
гадчыца аддзела сучаснага беларускага 
мастацтва Нацыянальнага мастацкага 
музея. — Ён па-свойму, згодна з улас-
нымі прынцыпамі і перакананнямі, 
па-філасофску трактуе адвечныя ісці-
ны, знаходзіць арыгінальную сістэму 
іх выяўленчага ўвасаблення, злучаючы 
мінулае і сучаснае, даследуючы абара-
чальнасць вобразаў і формаў. 

Да ўпадабаных матываў работ ма-
стака варта аднесці  жаночыя вобра-
зы, нярэдка з партрэтнымі рысамі ў 
прасторы сюррэалістычнага інтэр’еру 
— “Ахвяра” (1996), “Вячэрняя рапсо-
дыя”, “Аднойчы ў Ратамцы” (1979). Для 
гэтых работ характэрна адценне фан-
тасмагорыі, ператварэння рэальнасці 
ў гісторыка-рамантычным ключы. 
Гэта своеасаблівыя карціны-прытчы, 
карціны-іншасказанні. 

І на цяперашняй  выставе яркая і 
арыгінальная мастацкая мова Георгія 
Скрыпнічэнкі з першых крокаў уцяг-
 вае гледачоў у асацыятыўную гульню. 
Аднак гэтая гульня, увесь гэты “суб’ек-
тыўны гістарызм” пазбаўлены якой бы 
там ні было парадыйнай усмешкі. Не, у 
Скрыпнічэнкі ўсё сур’ёзна і сумленна. 
У гэтай гульні — шлях да самаідэнты-
фікацыі. Гульня з’явілася для мастака 
асаблівай формай вобразнага паз-
нання гісторыі чалавецтва, духоўных 
каштоўнасцяў і, вядома ж, выяўлен-
чых магчымасцяў. 

У гэтай сувязі дарэчы ўспомніць 
словы вялікага містыфікатара Сальва-
дора Далі: “...калі Адраджэнне захаце-
ла наследаваць Бессмяротнай Грэцыі, 
з гэтага атрымаўся Рафаэль. Энгр 
хацеў наследаваць Рафаэлю, з гэтага 
атрымаўся Энгр. Сезан захацеў насле-
даваць Пусену — атрымаўся Сезан. 
Далі захацеў наследаваць Мейсанье. З  
ГЭТАГА АТРЫМАЎСЯ  ДАЛІ. З тых, 
хто не хоча нікому наследаваць, нічога 
не выходзіць”.

Георгій Скрыпнічэнка стварыў 
свой індывідуальны стыль. Ён стаў 

надзвычай нацыянальным мастаком, 
атрымаў у спадчыну своеасаблівасць 
сваёй культуры і арганічна злучыў  са 
шматвяковым досведам сусветнага 
мастацтва. Сёння рэтраспектыўны 
паказ яго творчасці — гэта яшчэ адна 
магчымасць пазнаёміцца з разнапла-
навай спадчынай майстра.

 Дарэчы, да адкрыцця выставы 
была прымеркавана прэзентацыя 
альбома  “Георгій Скрыпнічэнка. Гра-
фіка”. У збор увайшло каля 200 твораў 
арыгінальнай і тыражнай графікі, якія 
адлюстроўваюць творчыя дасягненні 
мастака  больш як за 40 гадоў.

Паміж іншым, вельмі нямногія з 
беларускіх мастакоў маглі  пахваліцца 
тым, што іх работы знаходзяцца ў па-
стаяннай экспазіцыі галоўнага музея 
краіны. У ліку гэтых нямногіх быў і  
Георгій Скрыпнічэнка, які талентам і 
майстэрствам праклаў сабе дарогу да 
прызнання. 

З гутарак з мастаком у розны час: 
Скрыпнічэнка: — Я, па сутнасці 

справы, практычна не меў персаналь-
ных выстаў. Не таму, што мне іх нех-
та забараняў праводзіць. Так, некалі 
маё мастацтва не вельмі падыходзіла 
ўладам, і пра персанальныя выставы 
размовы і быць не магло. Але з 1985 года 
сёе-тое змянілася. Групавых выстаў у 
мяне шмат было: і ў Мінску, і ў Маскве, 
і ў далёкім замежжы.  Правёў некалькі 
невялікіх аўтарскіх выстаў, прысвеча-
ных Мінску. Я з юнацтва, як і грузінскі 
прымітывіст Пірасмані, блукаў па го-
радзе з эцюднікам. З’яўляліся малюнкі, 
накіды, акварэлі… 

“Унутраны погляд”. 1992

“Дзяўчына і генерал — манекены”. 1979
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— Вы прыхільнік нефармальнага 
жывапісу?

— Напэўна. Зрэшты, я з любоўю 
стаўлюся да рэалістычнага мастац-
тва.  Хіба Караваджа не рэаліст, хіба 
Эль Грэка не рэаліст?  Але я ніколі не 
фармуляваў асабістае стаўленне да 
сваёй творчасці. Свядома. 

— Што рухае вамі ў працэсе на-
пісання карціны? Што першаснае, 
што другаснае? 

— Я люблю пісаць з натуры. Мне 
падабаецца разважаць, фантазіра-
ваць, стоячы ля мальберта.  Палатно 
— гэта гульня, тэатр — з фальшу, 
хлуснёй, смехам… 

— Вы — філосаф?..
— Ніколі не лічыў сябе філосафам. 

Філасофія — гэта нешта высокае. А 
вось інтуіцыя ад прыроды мне, думаю,  
дадзена.  Я дрэнны філосаф і мысліцель, 
але заўсёды шмат працую. 

— Вас ніколі не бянтэжыла, што 
глядач можа не зразумець вашых ра-
бот?

— Ён павінен быць падрыхтаваны. 
— А як вы ставіцеся да папуляр-

насці?
— Калі яна заслужаная, то яе трэ-

ба прымаць як належнае. Я гэтага не 
адчуваў і не ведаю, што такое папу-
лярнасць.  Прыемна, калі на выставе 
адзначаць тваю работу, і ты сам 
ведаеш, што яна ўдалая.  Ды любому  
прыемна, калі  да тваёй работы людзі 
неабыякавыя.

— Якія ў вас творчыя планы?
— Працаваць, працаваць, праца-

ваць!.. 

 Георгій Скрыпнічэнка свае работы 
не прадаваў. Ён іх дарыў, хоць і даволі 
рэдка. Гаварыў, што цяжка расстацца 
з тым, што выпакутавана, перш за ўсё, 
душою. Для яго кожная работа была 
па-свойму значная: бо ёй аддадзена 
асабістая энергетыка, а на палатне заў-
сёды прысутнічае няхай і суб’ектыў-
 ная, але думка аўтара.

Як бы там ні было, Георгій Скрып-
нічэнка  лічыў сябе мастаком-рэалі-
стам. Хоць знешні, фармальны бок 
яго карцін гэты факт відавочна не па-
цвярджае. У яго ёсць пейзажы, нацюр-
морты, але большая частка работ усё 
ж іншага складу. Так, у гэтых карцінах  
прысутнічаюць рэалістычныя фігуры і 
прадметы, да таго ж дасканала выпіса-
ныя, аднак яны — толькі дэталі аўтар-
скага сюжэта. Георгій Скрыпнічэнка 
любіў інтэрпрэтаваць прастору і час, 
адлюстроўваць іх сваімі, часам толькі 
яму да канца зразумелымі вобразамі. 
Ён — мастак іранічны, пра сур’ёзныя 
рэчы ўмеў разважаць як бы з усмеш-
кай. Нездарма і назвы карцінам даваў 
складаныя, з выдумкай. Напэўна таму, 
што сумяшчаў  на палатне не зусім су-
мяшчальныя ў жыцці рэчы. Але сэнс 
заўсёды імкнуўся пакінуць на паверхні 
— для ўважлівага гледача.

З гутарак з Георгіем Скрыпнічэн-
кам:

— Мая філасофія як мастака 
простая: яна зыходзіць ад душы. Я 
пераношу на палатно свае эмоцыі, 
свае пачуцці, сваё бачанне свету. Але 
раблю гэта даступнымі мне выразны-
мі формамі.

— Што ўсё-такі падштурхнула 
да таго, што вы сталі мастаком?

— Відаць, у мяне гены. У свой час 
бацька паступаў у мастацкае ву-
 чылішча.  Не атрымалася. Але ў бацькі 
было вялікае жаданне, прыхільнасць да 
малявання. Калі глыбей капаць, то дзед 
мой — таксама аматар малявання. Я 
жыў у Слуцку. Там у нас склалася вель-
мі магутнае творчае асяроддзе. Кіра-
ваў ізастудыяй Уладзімір Сцяпанавіч 
Садзін — вялікі энтузіяст. А яшчэ на 
мяне аказаў уплыў Мікалай Карзоў — у 
яго была сапраўдная цяга да малявання. 
Мы пасябравалі. Ён змог і мяне накіра-
ваць па гэтым шляху. Потым было 
мастацкае вучылішча. Там малявалі 
да знямогі: з ранку да вечара…

— Той час, вы лічыце, дапамог вам 
сфарміравацца?

“Па шляху жыцця”. 1992

“Сёння свята”. 1985

Работы Г. Скрыпнічэнкі няпростыя для ўспрымання
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— Мы жылі толькі мастацтвам. 
Нічога іншага не ведалі. Думаю, гэтая 
акалічнасць і прымушала ісці ў адным 
напрамку. Мэта тады, на хвалі юнац-
кага максімалізму, бачылася толькі 
адна — быць як Леанарда да Вінчы.

Несумненна,  усе жывапісныя па-
лотны Георгія Скрыпнічэнкі нясуць 
на сабе пячатку аўтарскіх разваг.  А за 
плячыма ў мастака быў вялікі жыццё-
вы досвед.  Пасляваеннае дзяцінства, 
як успамінаў, памяталася дакладна: 
цяжкае, без асаблівых падстаў для ра-
дасці. Працаваў на будоўлі і вучыўся 
ў вячэрняй школе. А яшчэ, калі вы-
давалася вольная хвіліна, маляваў. За 
тыдзень, здаралася, рабіў да трохсот 
эцюдаў, накідаў…

У яго засталося шмат незаверша-
ных работ. Тых, якія былі пачаты яшчэ 
дзесяць, дваццаць, а то і больш гадоў 
назад. Ён любіў да іх вяртацца. Раней, 
падавалася, знаходзіў рашэнне ары-
гінальнай ідэі, улоўліваў яе, а потым 
раптам знікала цікавасць да карціны. 
Палотны так і заставаліся ляжаць 
у “паўфабрыкатным” выглядзе. Але 
прыходзіў момант, і мастак дапрацоў-
ваў, дапісваў пачатае раней. Наставаў 
своеасаблівы час новых адкрыццяў, і 
ён іх пераносіў да старых персанажаў. 

Ён увесь час шукаў  для сябе новыя 
грані ўласнага мыслення. Але знаходзіў  
іх толькі праз нейкі жыццёвы перыяд. 
Калі складваліся  ўражанні ў адно 
цэлае, фармулявалася думка — тады і 
можна было  ўсё гэта выказаць.

З гутарак з мастаком:
— Як бы  самі  ахарактарызавалі 

стылістыку сваіх карцін? Вы ў іх ад-
люстроўваеце тое, што  падказвае 
душа?

— Адказаць адназначна не магу. 
Кожны мастак працуе ў меру свайго 
таленту. Я, напрыклад, быў вельмі 
здзіўлены, калі фінскія галерэйшчыкі 
зацікавіліся маімі раннімі работамі. 
Думаў, што гэта нікому не будзе па-
трэбна.

— Тым не менш, як бы вы вызна-
 чылі сваё творчае крэда?

— Я ўсё-такі рэаліст. Абстракт-
ных работ не ўмею рабіць. Напэўна 
з-за таго, што з вялікай любоўю ад-
носіўся да такіх імёнаў, як Рэмбрант, 
Эль Грэка, Веласкес… У мяне амаль усё 
рэальнае. Вобразы — рэальныя, іншая 
справа, яны дэфармаваныя. Хутчэй 

за ўсё, гэта ўплыў моды. У мяне твор-
 часць пачынаецца з чыстага ліста. Я 
не ведаю, што там будзе  далей. Гэта 
ўсё інтуітыўна, падспудна. Іншы раз 
дастаткова дакрануцца да нацягну-
тага палатна — і прыходзіць азарэнне. 
Бывае, вядома, што я ўжо ведаю, чаго 
хачу. Але пачынаю твор звычайна не 
як рэаліст. Яны, як правіла, спачатку 
робяць мноства накідаў, эцюдаў. Можа, 
цяпер іншы час — мысленне, псіхалогія 
іншая, — але ў мяне чамусьці раптам 
рэалістычная рэч атрымліваецца з 
элементамі сюррэалізму.

Ён меў свой арыгінальны погляд 
на штодзённасць яшчэ ў гады вучобы 
ў мастацкім вучылішчы. За гэтую 
арыгінальнасць, за фармальныя кам-
пазіцыі, за самаўпэўненасць у разу-
менні жыцця такога, якое адлюстроў-
ваў у работах, некалькі разоў справа 
даходзіла амаль што да выключэння. І 
выключылі, калі б не падтрымалі вы-
кладчыкі. Менавіта яны сказалі ды-
рэктару вучылішча: калі выключыць 
Скрыпнічэнку, то каго тады пакідаць? 
І гэта для яго было, напэўна, самай 
аўтарытэтнай ацэнкай.

У майстэрні  бачыў некаторыя ра-
боты таго часу. Яны яшчэ вельмі про-
стыя па кампазіцыі, але нават у звы-
чайных пастановачных нацюрмортах 
адчуваецца імкненне да абагульнення 
формаў, іх адасабленне ад навакольна-
га асяроддзя. Што датычыцца жыва-
пісных работ, то там адрыў ад рэаль-
насці яшчэ большы. Мастак дэфармуе 
прапорцыі пад уплывам кубістычных 
ідэй Пікасо, пазбягае дэталізацыі, уво-
дзіць сімвалы, акцэнтуючы ўмоўнасць 
асяроддзя.

З гутарак з мастаком:
— І ўсё-такі, вашы работы за-

снаваны на жыцці? 
— Несумненна. А як інакш яны мо-

гуць быць. Усё ідзе менавіта ад рэаль-
насці.  Гэта тое, што звязана са мной, 
з маёй малой радзімай — Слуцкам, вя-
лікай радзімай — Мінскам. Дарэчы, дзе 
б я ні быў за мяжой, мяне заўсёды цяг-
нула ў сваю родную майстэрню. Паміж 
іншым, у нас выдатная нацыянальная 
мастацкая школа. Гэта і графіка, і 
жывапіс, і скульптура. І за мяжой мы 
глядзімся не горш, а часцяком лепш за 
іншых. Вышэй па майстэрстве.

— А якая яна, беларуская мастац-
кая школа?

 “Чарнобыльскія дзяўчаты”. 
1997

“Раніца”. 1963

“Кентаўр — мой сябар”. 1971
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— Школа графікі ў нас наогул не-
паўторная. Яна сфарміравалася на ас-
нове высокага прафесіяналізму. І, што 
важна, у Акадэміі мастацтваў, дзе ма-
ладыя людзі атрымліваюць сур’ёзную 
адукацыю, педагогі магутныя. Прахо-
дзіць шмат гадоў, а яны там усё гэтак 
жа працуюць з вялікай любоўю. Адным 
словам, школа шыкоўная: у жывапісе 
і асабліва ў графіцы. Скульптура на 
добрым узроўні.

— Вы лічыце сябе беларускім 
мастаком ці мастак павінен быць 
інтэрнацыянальны?

— Натуральна, я — беларускі ма-
стак. Самы сапраўдны. Але мне кры-
ху не падабаецца параўнанне. Калі 
я на высокім узроўні беларускі ма-
стак, значыць — інтэрнацыяналь-
ны.  Я не адхіляю ні Пікасо, ні Саль-
вадора Далі, ні Ван Гога, ні ў цэлым 
сусветнае  мастацтва. Наадварот, 
усё гэта мяне  натхняе. Мы жывём 
багатай гісторыяй, але робім сваё. 
Нават дзіўна, як бы я, жывучы тут, 
перакінуўся на іншую планету. Так 
не бывае. Я  ўспрымаю ўвесь свет, але 
раблю сваё. І чым вышэйшы ты як 
мастак, тым больш ты інтэрнацы-
янальны. Выставы за мяжой — гэта 
ўжо інтэрнацыянальна. Напэўна, 
нацыянальнае і інтэрнацыянальнае 
павінна быць непадзельным. У ма-
стацтве, ва ўсякім разе. Мне так 
падаецца.

— Што вас натхняе ў творчасці? 
Якія пасылы? Вы ж займаецеся адной 
і той жа справай шмат гадоў. 

— Гэта не можа надакучыць. Так, 
можна фізічна стаміцца. Але іншага 
мне не дадзена — я жыву гэтым. 

— Колькі работ вы напісалі?
— Тысячы: малюнкі, жывапіс, ак-

варэль, графіка, літаграфія, афорты, 
накіды. 

— Цяперашні час спрыяльны для 
творчасці?

— Безумоўна. Я па калегах адчу-
ваю разняволенасць. З выстаў рэдка 
сыходзіш абыякавым. Заўсёды нешта 
закранае. Я бачу добры ўзровень.

— У вашых работах сумяшчаюц-
ца рэальнасць, асацыяцыі, думкі. Без 
гэтага, напэўна, працэс творчасці 
немагчымы?

— У мяне быў перыяд, калі я рабіў 
ілюстрацыі для кніг. Яшчэ ў космас 
не прарваліся, а ў мяне — ускраіна 
меланхалічнага горада, апараты 
нейкія лётаюць… Адкуль гэта бя-
рэцца? Нічога з нічога не бывае. А 
наогул чалавек павінен быць розна-
баковым. Я, напэўна, інтуітыўна 
атрымаў свае веды, ніхто ж не на-
кіроўваў. Працаваў. У той жа час 
чытаў Пушкіна, цікавіўся, па маг-
чымасці, авангардным мастацтвам. 
Бо нічога адназначнага не бывае.

— Для вас важна прызнанне як 
мастака?

— Усе мы любім славу. Я ў тым 
ліку. Можа, калі мець тое, што я маю 
цяпер, у 30 гадоў… Славалюбства ў 
мяне трошкі местачковае: у свой час 
адмовіўся  ад выставы ў Траццякоў-
скай галерэі. Лічыў, што галоўнае 
— выстаўляцца на радзіме. Хоць сла-
валюбства — гэта адзін з рухавікоў у 
любой прафесіі, у творчасці асабліва. 
Няма людзей не славалюбных. Я зада-
волены, шчаслівы, што ў Нацыяналь-
ным мастацкім музеі Беларусі ёсць мае 

работы, у Музеі сучаснага мастац-
тва. Гэта выдатна. Вядома ж, мае 
работы ёсць у прыватных калекцыях 
па ўсім свеце. Карціны выстаўляліся 
на дзясятках міжнародных выстаў. 
Неяк мне па пошце прыйшоў часопіс са 
Злучаных Штатаў Амерыкі. У ім было 
апублікавана, што ёсць такі мастак 
Георгій Скрыпнічэнка з Беларусі, і была 
надрукавана адна з маіх работ. Такса-
ма прыемна.

— І ўсё-такі, якая сутнасць ва-
 шых карцін?

— На карцінах — мой унутраны 
свет.

— Вы лічыце, што работы павін-
ны быць прыгожымі, яны павінны 
падабацца гледачу?

— Успамінаюцца вершы Пушкіна: 
“Ты им доволен ли, взыскательный ху-
дожник? Доволен? Так пусть толпа его 
бранит”. У свой час мы ў геніях хадзі-
лі. Шмат працавалі. Былі адносіны да 
гледача: не падабаецца — глядзі іншае. 
Галоўнае, што сам задаволены, шча-
слівы. Але, вядома ж, хацелася, каб і 
гледачу работу падабалася. Любому 
мастаку — рэалісту, абстракцыяні-
сту — патрэбна аўдыторыя. Гэта 
натуральная схема: мастак — карці-
на — глядач.

Можна выказаць здагадку, што 
ўсякі мастак імкнецца да гармоніі, 
нават калі пры гэтым дэкларуе зусім 
іншае. Ствараецца ўражанне, што Ге-
оргій Скрыпнічэнка ішоў да гармоніі 
праз асэнсаванне канфліктаў жыцця. 
“Па шляху жыцця” — так называецца 
і адна з яго карцін, якую мастак пісаў 
на працягу дваццаці гадоў. Скрыпні-
чэнка любіў фактурны жывапіс, але ў 
структуры палатна сярод гучных коле-
равых усплёскаў, калажных элементаў 
абавязкова прысутнічаюць твары або 
рэчы. Мастаку падабаўся жывапіс, які 
дазваляе дэталёва прамалёўваць кож-
ную фігуру. А ўжо потым узнікаюць 
складаныя асацыятыўныя, вобразныя 
структуры — фантастычна разнастай-
ныя і прыцягальныя.

Усё гэта — бакі аднаго стылю. 
Магчыма, такая асаблівасць дапама-
гала мастаку Георгію Скрыпнічэнку 
захаваць цэласць светаадчування. У 
гэтым сэнсе яго карціны належаць да 
тых твораў, якія фарміруюць новыя 
маштабы не толькі ў беларускім выяў-
 ленчым мастацтве.

Веніямін Міхееў

Экспазіцыя была разнастайнай

асоба і мастацтва
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