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У Мін ску ўста ноў ле на ме ма ры яль ная 

дош ка Ва сі лю Бы ка ву. Яе раз мяс ці лі 

на пі ло не до ма на ву лі цы Мак сі ма Тан-

ка, 10. Тут пра цяг лы час (з 1978 па 2003 

год) жыў і зай маў ся на пі сан нем тво раў 

бе ла рус кі кла сік.

Ме ма ры яль ная дош ка вы раб ле на з ла-

тун на га ліс та, мае па ме ры 1,83 мет ра ў 

даў жы ню і паў мет ра ў шы ры ню і змя шчае 

скульп тур ны парт рэт пісь мен ні ка, ад лі ты ў 

брон зе, а вы шэй мож на ўба чыць аў то граф 

Ва сі ля Бы ка ва, «на пі са ны» па верх урыў ка 

з яго апо вес ці «Ата ка». Як ад зна чыў ства-

раль нік пом ні ка скульп тар Ігар За сі мо віч, 

пра цу ю чы над ства рэн нем воб ра за Ва сі ля 

Бы ка ва, ён аба пі раў ся на фо та здым кі і ві-

дэа ма тэ ры я лы, а так са ма на ўра жан ні ад су-

стрэч з сы на мі кла сі ка. У вы ні ку на род на га 

пісь мен ні ка мож на ўба чыць та кім, якім яго 

за пом ні лі і па мя та юць мно гія — у тым лі ку і 

з пад руч ні каў па лі та ра ту ры.

— Мас тац кая ра да збі ра ла ся тры ра зы 

з на го ды пра цы над гэ тай ме ма ры яль най 

дош кай. На пер шай ра дзе мы да ве да лі ся, 

што пра ект ухва лі лі. По тым мы ўдак лад ня лі і 

вы зна ча лі ся з мес цам, дзе дош ка бу дзе раз-

ме шча на. Паз ней ужо аб мяр коў ва лі эс кіз і 

пра ект. Дош ка бы ла га то вая ў пер шай па-

ло ве мая, але з-за эпі дэ мі я ла гіч най сі ту а цыі 

яе ўста ноў ка пе ра но сі ла ся на во сень. Па пя-

рэд не дош ку ўста ля ва лі, а вось афі цый нае 

ад крыц цё, маг чы ма, яшчэ на пе ра дзе, — ка-

жа Ігар За сі мо віч. 

— Але твор ужо зай мае сваё мес ца і лю-

дзі на вед ва юць яго. Ка лі ка заць пра тое, 

што атры ма ла ся, то мы ба чым там ма шы на-

піс ную ста рон ку з яго тво ра — з пры свя чэн-

нем, на пі са ным ру кой са мо га пісь мен ні ка. 

Па верх мас тац ка га тэкс ту аў то граф Ва сі ля 

Бы ка ва, які вы гля дае так, ні бы гэ ты ар куш 

пра па ле ны.

На ві ны пра ства рэн не ме ма ры яль на га 

зна ка з'яў ля лі ся яшчэ ў 2018 го дзе, ад нак 

здзейс ніць за ду ма нае атры ма ла ся толь кі 

ця пер. Вар та ад зна чыць, што іні цы я та ра мі 

ўва саб лен ня гэ тай за ду мы вы сту пі лі даб-

ра чын ны фонд Ма рыі Маг да ле ны Ра дзі віл 

і Аса цы я цыя бе ла ру саў у Швей ца рыі пры 

пад трым цы МЗС, Мі ніс тэр ства куль ту ры і 

Мін гар вы кан ка ма. 

Але на ДРАП КО.

Фо та Яна ХВЕДЧЫНА.

ПА МЯЦЬ ПРА КЛА СІ КА Deutsche Bank аб вяс ціў 
аб бу ду чай «эры бес па рад каў»

Свет апы нуў ся на па ро зе струк тур ных 

змя нен няў, якія пры вя дуць да па чат ку но-

ва га гла баль на га пе ры я ду — «эры бес па-

рад каў», лі чаць ана лі ты кі Deutsche Bank. 

Пра гэ та га во рыц ца ў што га до вым агля-

дзе, які пад рых та ва лі экс пер ты на ча ле 

са стра тэ гам Джы мам Рэй дам. Пан дэ мія 

ка ра на ві ру са толь кі па ско ры ла на блі-

жэн не но вай эры, лі чаць яны. Мя жа эпох 

прый шла ся на 2020-ты. Тэн дэн цыя да гла-

ба лі за цыі, якая ха рак та ры за ва ла апош нія 

со рак га доў і пры вя ла да хут ка га рос ту 

эка но мік і ак ты ваў, ве ра год на, асла бее. 

На дум ку ана лі ты каў, у но вых умо вах па-

ўста нуць ры зы кі для бя гу чых вы со кіх ацэ-

нак ак ты ваў, па вя лі чыц ца за па зы ча насць 

ура даў і кар па ра цый, а ў геа па лі тыч ным 

ас пек це аб вост рац ца між куль тур ныя 

су пя рэч нас ці і, у 

пры ват нас ці, па-

гор шац ца ад но сі ны 

па між ЗША і Кі та-

ем, які імк нец ца да 

ста ту су эка на міч-

най су пер дзяр жа вы. Блі жэй шыя дзе сяць 

га доў мо гуць стаць вы ра шаль ны мі для 

«пост ко від най» Еў ро пы, дзе ёсць ры зы кі 

па гар шэн ня су пя рэч нас цяў па між асоб ны-

мі эка но мі ка мі, на ват ня гле дзя чы на тое, 

што аб' яд нан не на ма ган няў па ба раць бе 

з кры зі сам ума ца ва ла ін тэ гра цый ныя пра-

цэ сы, га во рыц ца ў дак ла дзе.

Тай ланд ад клаў ад крыц цё гра ніц 
для ту рыс таў

Кра і на не ад кры-

ец ца для за меж ных 

ту рыс таў у каст рыч-

ні ку, як пла на ва ла-

ся. Ула ды ад кла лі 

ад крыц цё ме жаў 

з-за пер ша га з кан ца мая вы пад ку за-

ра жэн ня ка ра на ві ру сам унут ры кра і ны, 

па ве да міў Bloomberg. Кра і на ме ла на мер 

да зво ліць за меж ным ту рыс там уезд на 

вост раў Пху кет на доў гі час. Ві зы пры гэ-

тым вы да ва лі б на тэр мін да дзе вя ці ме-

ся цаў. «Урад га то вы [да ад крыц ця ме жаў], 

але ў не ка то рых груп за ста юц ца апа сен-

ні, што гэ та пры вя дзе да рос ту коль кас ці 

за ра жэн няў», — цы туе Bloomberg ві цэ-

прэм' е ра і мі ніст ра ахо вы зда роўя кра і ны 

Ану ці на Чарн ві ра ку ла. Чы ноў нік пад крэс-

ліў, што са з'яў лен ня COVІD-19 прай шло 

дзе вяць ме ся цаў і час «на ву чыц ца зма-

гац ца і жыць з пан дэ мі яй». Ад крыц цё ме-

жаў для ту рыс таў ужо пры вя ло да паў тор-

 ных «вы бу хаў» за хвор ван ня ў не ка то рых 

рэ гі ё нах, на прык лад на ка рыб скім вост-

ра ве Ару ба, ад зна чае Bloomberg. Сфе-

ра ту рыз му Тай лан да вель мі раз ліч вае 

на вяр тан не за меж ні каў, та му што на іх 

пры па да лі дзве трэ ці да хо даў сек та ра да 

пан дэ міі: іх гро шы ця пер па трэб ныя, каб 

спра віц ца з па дзен нем біз не су і за ха ваць 

міль ё ны пра цоў ных мес цаў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Мы знач на пра су ну лі ся 
ў вы ра шэн ні тых праб лем 
і за дач, якія на за па сі лі ся 
па між Бе ла рус сю і Ра сі яй»

Аб гэ тым Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за явіў на су стрэ чы з Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Ра сіі ў Бе ла ру сі Дзміт ры ем Ме зен ца вым, па-

ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка кра і ны.

«Мы ўсе — і па соль ства Ра сіі, і на ша кра і на — жы вём у кан-

крэт ных умо вах. Вы доб ра ба чы це сі ту а цыю ў Бе ла ру сі. Ду маю, 

што мы знач на пра су ну лі ся лі та раль на ў апош нія дні, мо жа 

быць, па ру тыд няў, у вы ра шэн ні тых праб лем і за дач, якія 

на за па сі лі ся па між Бе ла рус сю і Ра сі яй. Ха це ла ся б, каб гэ тая 

ды на мі ка бы ла за ха ва на», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пад час ня даў ніх пе ра га во раў двух ура да вых дэ ле га цый у 

Мін ску бы лі да сяг ну ты вель мі ста ноў чыя да моў ле нас ці. «Мы 

пра цу ем над іх раз віц цём. Вя до ма, у блі жэй шы час мы су-

стрэ нем ся з Прэ зі дэн там Ра сіі і, на пэў на, па ста вім тлус тую 

кроп ку ў рэа лі за цыі гэ тых ад но сін і да моў ле нас цяў, каб ру-

хац ца да лей. Вя до ма, яшчэ бу дзе шмат пы тан няў, яны заў сё ды 

бу дуць. Ка лі ідзе су пра цоў ніц тва, з'яў ля ец ца ня ма ла пы тан няў, 

іх, вя до ма, трэ ба вы ра шаць», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў, што VІІ Фо рум рэ гі ё наў 

Бе ла ру сі і Ра сіі бу дзе эка на міч ным трамп лі нам для зблі жэн ня 

па зі цый па шэ ра гу пы тан няў. «Я лі чу, што гэ та бу дзе вель мі 

моц ны крок у рэа лі за цыі кан крэт ных да моў ле нас цяў на ўзроў ні 

прад пры ем стваў, — пад крэс ліў ён. — Та му раз віц цё ад но сін 

у ця пе раш ні мо мант нас за да валь няе. Ду маю, нам не трэ ба 

губ ляць тую ды на мі ку, якую мы вы зна чы лі».

Прэ зі дэнт так са ма вы ка заў па дзя ку па слу за ар га ні за цыю 

ра бо ты ра сій скіх СМІ ў Бе ла ру сі. Дзміт рый Ме зен цаў рас ка-

заў, што не каль кі дзён та му раз маў ляў са стар шы нёй Са ве та 

Фе дэ ра цыі Ва лян ці най Мац ві ен ка. І яна на дае асаб лі вае зна-

чэн не рэ гі я наль на му су пра цоў ніц тву па між Бе ла рус сю і Ра сі-

яй. «Рых ту ец ца вя лі кая дэ ле га цыя гу бер на та раў, кі раў ні коў 

суб' ек таў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Мінск пад хоп лі вае эс та фе ту

Пе цяр бур га, ка лі на пля цоў цы VI Фо ру му рэ гі ё наў бы ло пад-

пі са на па гад нен няў — дзе ля лю дзей, прад пры ем стваў, біз-

нес-аб' яд нан няў, аг ра га рад коў — на $500 міль ё наў. Гэ та ж 

не аб стракт ныя ліч бы, а да дат ко вы аб' ём у та ва ра аба ро це, 

па шы рэн не ра сій скіх рын каў для бе ла рус кіх па стаў шчы коў ва 

ўсіх рэ гі ё нах», — звяр нуў ува гу дып ла мат.

Дзміт рый Ме зен цаў так са ма па він ша ваў кі раў ні ка дзяр жа вы 

з мі ну лым днём на ра джэн ня і па да рыў яму кні гу з та па гра фіч-

 ны мі кар та мі Ві цеб скай, Гро дзен скай, Мін скай і Ма гі лёў скай 

гу бер няў, пер шы эк зэмп ляр фак сі міль на га вы дан ня 1866 го да.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка прад ста віў Анд рэя 

Шве да на па са дзе Ге не раль на га 

пра ку ро ра.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў вя лі кі пра-

фе сій ны во пыт но ва га кі раў ні ка, у 

пры ват нас ці, пра цу ў пра ку ра ту ры, 

дзе ён прай шоў шлях ад па моч ні ка 

пра ку ро ра да на мес ні ка Ге не раль-

на га пра ку ро ра. Акра мя та го, ён 

пра ца ваў у Дзяр жаў ным сак ра та-

ры я це Са ве та бяс пе кі, удзель ні чаў 

у ства рэн ні След ча га ка мі тэ та, пад 

яго кі раў ніц твам ство ра ны і па спя хо-

ва функ цы я нуе Дзяр жаў ны ка мі тэт 

су до вых экс пер тыз. «Гэ та ад мыс ло-

вая ста рон ка ў яго жыц ці. Яму бы ло 

да ру ча на ства рыць са мае су час нае, 

фак тыч на но вае пад раз дзя лен не, 

вель мі важ нае для на шай кра і ны. Яго 

жыц цё вы шлях, во пыт, які ён атры-

маў у пра цэ се сва ёй пра цы, — гэ та 

прык лад пад рых тоў кі тых кад раў, якія 

па він ны кі ра ваць кра і най», — пе ра-

д ае сло вы Аляк санд ра Лу ка шэн кі яго 

прэс-служ ба.

Ён на га даў пра пос пе хі бы ло га 

генп ра ку ро ра Аляк санд ра Ка ню ка. 

«На па са дзе стар шы ні КДБ ці Ге не-

раль на га пра ку ро ра, мі ніст ра ўнут ра-

ных спраў пра слу жыць больш за 5 га-

доў у на шай кра і не — гэ та ня прос та. 

Ка лі пры хо дзіц ца кру ціц ца і на ле ва, 

і на пра ва, абы толь кі за ха ваць не-

за леж насць і су ве рэ ні тэт дзяр жа вы. 

Ён пра слу жыў 9 га доў на гэ тай па са-

дзе», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка, ка рыс та ю-

чы ся вы пад кам, вы ка заў сваё ба чан-

не па тэ ме ра бо ты ор га наў пра ку ра-

ту ры. «Сён ня, ска жам так, у Мін ску 

ня прос ты пе ры яд. Вост ры пе ры яд, 

які мы пе ра жы ва ем. На пэў на, упер-

шы ню ў гіс то рыі на шай дзяр жа вы. 

Пры нам сі, апош ніх 10 га доў. Хоць 

мно гія са мной не згод ныя, ус па мі-

на юць ся рэ дзі ну 90-х. Ка жуць: ці тое 

яшчэ бы ло. Мно гія па мя та юць, ка лі 

пе ра ва роч ва лі аў та ма бі лі, спаль ва лі 

іх на да ро гах, ка лі са праў ды дзя сят кі 

ты сяч вы хо дзі лі на ву лі цы. Та ды бы ло 

зра зу ме ла: ес ці не бы ло ча го і дзя цей

кар міць не бы ло чым», — ад зна чыў 

Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па пра сіў, 

ня гле дзя чы на ўсклад нен не сі ту а цыі з 

вы ка нан нем за ка на даў ства ў кра і не, 

быць сум лен ны мі. «Мо жа, я па мы ля-

ю ся, я аса біс та не ба чу той ак тыў нас-

 ці пра ку ра ту ры, якая ад па вя да ла б 

ця пе раш ня му пе ры я ду. Ак тыў насць 

па він на быць на кі ра ва на, я гэ та заў-

сё ды па тра ба ваў і бу ду па тра ба ваць, 

на за ха ван не кра і ны, не за леж нас ці і 

яе бяс пе кі. Кра і на па він на вяр нуц ца 

ўжо ў гэ тым го дзе да та го бяс печ на га 

пе ры я ду, які быў зу сім ня даў на і які 

ха рак тэр ны для на шай кра і ны. Гэ та 

прос та імідж Бе ла ру сі», — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Мэ та ка ар ды на цый на га са ве та 

ад на — асяд лаць пра тэс ны і апа зі-

цый ны, ру хі і стаць над усі мі. Гэ та зна-

чыць, ідзе дзяль ба ўла ды. Ёсць спро ба 

за ха піць ула ду, але шля хі роз ныя. На 

сён няш ні дзень та кая сі ту а цыя», — 

кан ста та ваў кі раў нік дзяр жа вы.

Ён ад зна чыў, што, ня гле дзя чы

на знеш ні ўплыў, і ўнут ры кра і ны

ёсць да стат ко ва ар га ні за та раў і пра-

ва ды роў ад па вед най па лі ты кі. «Як бы 

ні кі ра ва лі на мі з-за мя жы, унут ры 

на шай кра і ны да стат ко ва ак тыў ных 

ар га ні за та раў і пра ва ды роў па лі ты кі 

гэ тых Telegram-ка на лаў. Яны — дзя-

сят ні кі, сот ні кі, ты сяч ні кі — цы тую: 

ар га ні зоў ва юць гэ тыя пра тэс ты, ар га-

ні зоў ва юць за га дзя. Мно гія, як ячэй кі 

на прад пры ем ствах па 3-5 ча ла век, а 

дзесь ці — па 10 на буй ных прад пры-

ем ствах, бы лі ство ра ны да прэ зі дэнц-

кіх вы ба раў. Пас ля пар ла менц кіх вы-

ба раў яны да гэ та га рых та ва лі ся», — 

лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт да даў, што ра бот ні кі ор-

га наў пра ку ра ту ры па він ны ста яць 

на вар це за ко на, га ран ту ю чы бяс-

печ нае раз віц цё дзяр жа вы. «І ўся кія 

там ка ар ды на цый ныя са ве ты, ін шыя 

ар га ні за цыі... І Кан сты ту цый ны суд, 

і Ге не раль ны пра ку рор у свой час 

(ду маю, і ваш пункт гле джан ня та кі) 

да лі ацэн ку гэ тым ка ар ды на цый ным 

са ве там. Вы па він ны да ваць не толь-

кі пра ва вую ацэн ку дзе ян ням ар га-

ні за та раў і агі та та раў, але і прад-

пры маць больш знач ныя, вост рыя 

ме ры пра ку рор ска га рэ ага ван ня на 

па доб ныя дзе ян ні», — ска заў кі раў-

нік дзяр жа вы.

Ён вы ка заў мер ка ван не, што яго 

час та па пра ка юць у тым, што ўла ду 

не ад дасць. «Пра віль на па пра ка юць. 

Мя не на род не для гэ та га вы браў. 

Як і вы так са ма — ула даль ні кі гэ тай 

ула ды, яе нось бі ты», — пад крэс ліў 

бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт ска заў, што не за клі кае 

вы ра та ваць дзяр жа ву ў па ру шэн не 

за ко ну, але «ажыц цяў ля ец ца прак-

тыч на на хаб ная ін тэр вен цыя звон ку 

і яна па да гра ва ец ца знут ры».

«Яшчэ раз паў та раю: я не за клі-

каю вас па ру шаць за ко ны, у нас да-

стат ко ва за ка на даў ства і за ко наў для 

та го, каб вы ра та ваць кра і ну ад гэ та га 

на шэс ця, каб яна не паў та ры ла ва-

ры ян ты Укра і ны, Лі віі, Сі рыі і гэ так 

да лей, і ста бі лі за ваць аб ста ноў ку ў 

гэ тай кра і не. Та му дзей ні чай це па 

за ко не і па мя тай це, што вы та кія ж 

гра ма дзя не, як і Прэ зі дэнт кра і ны. І не 

толь кі ў мя не, але і ў вас ёсць дзе ці. 

Гэ та вам яшчэ жыць у гэ тай кра і не і 

ў но вай Бе ла ру сі», — рэ зю ма ваў кі-

раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт даў за гад — да но ва га 

го да ўнес ці пра па но вы аб па вы шэн ні 

ста ту су пра ку ро ра. «Вы сно ва ад на: 

пра ку ра ту ра па він на быць на васт рыі 

па дзей, якія ад бы ва юц ца ў кра і не. 

У су вя зі з гэ тым аб ста ту се пра ку ро ра,

мы пра гэ та з Анд рэ ем Іва на ві чам 

(Шве дам) ка за лі пры пры зна чэн ні. 

Гэ ты ста тус бу дзе за ле жаць ад вас. 

Та му я ска заў, каб да но ва га го да 

бы лі ўне се ны ад па вед ныя пра па но-

вы аб па вы шэн ні ста ту су пра ку ро ра. 

Па вер ты ка лі», — ак цэн та ваў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў ся 

на конт на ступ стваў па гро маў на ву-

лі цах Мін ска, да дае Бел ТА. «Пас ля 

ўсіх гэ тых па гро маў на ву лі цы Мін-

ска, якія нам абы хо дзяц ца ў доб рыя

гро шы, вы ве да е це, што за ста ец ца. 

І ці шы ня. Ні хто да гэ та га ча су пра гэ та 

не па ду маў, і ні хто не за пла ціў», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Па яго 

сло вах, пла ціць трэ ба, каб лю дзі ра-

зу ме лі: ка лі ты неш та па ла маў, ад на ві 

за ўлас ны кошт.

«Кра і на па він на вяр нуц ца 
ўжо ў гэ тым го дзе да та го бяс печ на га 
пе ры я ду, які быў зу сім ня даў на»
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