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З Жэ няй Яні шчыц мы зем-

ля кі. На ват бліз кія зем ля кі. 

На шы вёс кі — маё Лы шча і 

яе Руд ку — па дзя ляе ўся го 

ней кіх пят нац цаць кі ла мет-

раў. Мож на ска заць: зем-

ля кі-су се дзі.

На огул мы з Яні шчыц доў-

гія га ды бы лі, што на зы ва-

ец ца, по бач, па су сед стве, 

але па зна ё міц ца ўсё ча-

мусь ці не ўда ва ла ся.

Так бы ло на па чат ку шас ці-

дзя ся тых, ка лі я пра ца ваў у Ла гі-

шын скай ра ён най га зе це (ця пер 

гэ та Пін скі ра ён) і ня рэд ка пры-

яз джаў у Па рэч ча, за віт ваў у там-

тэй шую шко лу, дзе, аказ ва ец ца, 

ву чы ла ся Жэ ня. Ад нак пра яе як 

па эт ку та ды яшчэ ні хто ні чо га не 

ве даў. Яна толь кі-толь кі ра бі ла 

пер шыя кро кі ў кра і ну паэ зіі.

Так бы ло і кры ху паз ней, ка-

лі мы ака за лі ся по бач — на ад-

ной ста рон цы пін скай ра ён най

га зе ты «По лес ская пра вда». 

У ну ма ры за 22 жніў ня 1963 го да 

бы ло апуб лі ка ва на маё пер шае 

апа вя дан не «Гро шы», а Жэ ня 

дэ бю та ва ла вер шам «Жні вень». 

Хоць па чат кам сва ёй твор час ці 

яна лі чы ла 1964 год, ка лі 

яе вер шы з'я ві лі ся ў рэс пуб лі-

кан скім дру ку.

Ста ла ся так, што і ў Мін ску 

мы апы ну лі ся по бач — у Бе ла-

рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ-

це, на фі ла ла гіч ным фа куль тэ-

це. Жэ ня на бе ла рус кім ад дзя-

лен ні, а я — на ад дзя лен ні жур на-

ліс ты кі. І цэ лы год — 1966-ы — 

ву чы лі ся ў ад ным бу дын ку, тым, 

што зна хо дзіц ца на ву лі цы Чыр-

во на ар мей скай по бач са сла ву-

тай та ды Ле нін скай біб лі я тэ кай. 

Жэ ня — на пер шым кур се, я — 

на пя тым. Ха дзі лі ад ны мі ка лі-

до ра мі, слу ха лі лек цыі ў ад ной 

і той жа ак та вай за ле, удзель ні-

ча лі ў ад ных ве ча рах ад па чын-

ку. І, на жаль, па-ра ней ша му 

за ста ва лі ся не зна ё мыя. Хоць 

за воч на я ўжо ве даў Яні шчыц — 

яна дру ка ва ла ся ў га зе тах 

«Чыр во ная зме на», «Лі та ра ту-

ра і мас тац тва», у ча со пі се «Ма-

ла досць».

У 1976 го дзе мы ра зам пра-

ца ва лі ў До ме дру ку: я — на 

дру гім па вер се, у «Звяз дзе», 

Жэ ня — па вер хам ні жэй — літ-

кан суль тан там у «Сель ской га-

зе те». Яні шчыц ужо бы ла вя до-

мая па эт ка, аў тар дзвюх паэ-

тыч ных кніг, член Са ю за пісь-

мен ні каў СССР. І мне ця пер 

на ват цяж ка ска заць, ча му і на 

гэ ты раз я не па зна ё міў ся са 

сва ёй зям ляч кай аса біс та.

Та кое зна ём ства ад бы ло ся 

кры ху паз ней, ка лі я пе рай шоў 

пра ца ваць у ЦК КПБ, у сек тар 

мас тац кай лі та ра ту ры. І вось на 

ад ным з пле ну маў Са ю за пісь-

мен ні каў у пе ра пын ку я на рэш-

це асме ліў ся, па ды шоў да Жэ ні 

і на зваў ся бе.

— А я вас ве даю, — усміх ну-

ла ся Жэ ня. — Чы та ла ва шы на-

ры сы. Пра Асне жы цы, пра Це-

ля ха ны. Доб ра, што не за бы ва-

е це зем ля коў.

І дзі ва дзіў нае: не ве даю, што 

маг ло быць пры чы наю — ці то 

на ша бліз кае зям ляц тва, ці не-

звы чай ная шчы расць і аба яль-

насць Жэ ні, — але ўжо праз 

не каль кі хві лін мы га ва ры лі так, 

ні бы та ве да лі ад но ад на го цэ-

лую веч насць, і на ват пе рай шлі 

на «ты».

— У мя не ня даў на вый шла 

но вая кніж ка, — ска за ла Жэ ня 

на пры кан цы, — пры на го дзе я 

та бе аба вяз ко ва яе па да ру.

І са праў ды пры на ступ най су-

стрэ чы ў До ме лі та ра та ра па да-

ра ва ла паэ тыч ны збор нік 

«Ясель да» з кра наль ным над-

пі сам: «Да ра гі Зі но вій, а па ле-

шу кі — усё-та кі Ча ла ве кі! З гэ-

тай на го ды — шчас ця та бе, 

пос пе хаў, вы шы ні!»

Кра наль ным бы ло тое, што 

сваю твор часць яна ацэнь ва ла 

не толь кі як аса біс ты пос пех, 

але і як маг чы масць, пас ля Ме-

ле жа, гор да ска заць: «А па ле-

 шу кі — усё-та кі Ча ла ве кі!» 

І мне, па ле шу ку, гэ та бы ло ду жа 

пры ем на.

З та го ча су мы з Яні шчыц су-

стра ка лі ся ўжо да во лі час та — 

і ў До ме лі та ра та ра, і ў рэ дак цыі 

ча со пі са «Ма ла досць», дзе яна 

за гад ва ла ад дзе лам паэ зіі, і 

прос та на ву лі цы. Ака за ла ся, 

што і ў Мін ску мы жы лі зу сім 

по бач — ад май го до ма да Жэ-

ні на га бы ло мет раў дзвес це, не 

бо лей.

Не бу ду пад ра бяз на рас каз-

ваць пра ўсе на шы су стрэ чы, у 

гэ тым ня ма па трэ бы. Зга даю 

толь кі два эпі зо ды, якія, на маю 

дум ку, яр ка ха рак та ры зу юць Яні-

шчыц як па эт ку і як ча ла ве ка.

Во сень скім днём 1987 го да 

нас з Жэ няй за пра сі лі на твор-

чы се мі нар су пра цоў ні каў Мі ніс-

тэр ства ўнут ра ных спраў рэс-

пуб лі кі. Мя не, за гад чы ка ка-

фед ры жур на ліс ты кі і лі та ра ту-

ры Мін скай вы шэй шай пар тый-

най шко лы, каб асвят ліў не ка-

то рыя асаб лі вас ці ідэа ла гіч най 

ба раць бы на су час ным эта пе; 

Яні шчыц, вя до мую па эт ку, лаў-

рэ а та Дзяр жаў най прэ міі БССР, 

каб рас ка за ла пра сі ту а цыю ў 

бе ла рус кай лі та ра ту ры, па дзя-

лі ла ся сак рэ та мі твор час ці.

Са сва ёй ня прос тай мі сі яй 

Яні шчыц спра ві ла ся бліс ку ча! 

Зда ец ца, і за раз ува ча від кі ба-

чу, як не каль кі дзя сят каў се мі-

на рыс таў у стро гай мі лі цэй скай 

фор ме, не зво дзя чы з Жэ ні за-

ча ра ва ных ва чэй, уваж лі ва слу-

ха юць яе эма цы я наль ны, за хоп-

ле ны апо вед. Пас ля бы лі шмат-

лі кія за ці каў ле ныя пы тан ні, ад-

ка зы на якія ўзна га родж ва лі ся 

шчы ры мі апла дыс мен та мі. На-

пры кан цы ўдзель ні кі се мі на ра 

аб сту пі лі сваю лю бі мую паэ тку

(аказ ва ец ца, мно гія пры нес лі з 

са бою яе кніж кі), каб атры маць 

жа да ны аў то граф.

Ка лі мы на рэш це вый шлі з 

бу дын ка мі ніс тэр ства, я не вы-

тры маў, ска заў Яні шчыц:

— Жэ ня, я і не ве даў, што ты 

ма еш яшчэ адзін та лент — лек-

тар скі.

— Ай, кінь ты! — збян тэ жы-

ла ся яна. — Ка лі ве да еш, лю біш 

сваю спра ву, то і рас каз ваць 

пра гэ та лёг ка...

І дру гі эпі зод. Ён звя за ны 

вось з чым. Ча со піс «Ма ла-

досць» апуб лі ка ваў маю пер-

шую апо весць. І ка лі я атры маў 

га на рар (да во лі са лід ны па тым 

ча се), то па ня пі са най тра ды цыі 

за пра сіў су пра цоў ні каў рэ дак-

цыі ў ка фэ. І быў вель мі ўсце-

ша ны, што на гэ тую па чост ку 

прый шла і Жэ ня. І не толь кі 

прый шла, але і ска за ла доб рае 

сло ва пра апо весць.

Пас ля за стол ля мы з Жэ няй 

вы ра шы лі (па коль кі нам бы ло 

па да ро зе) прай сці ся да до му 

пеш шу. Ве чар быў ці хі, цёп лы, 

мы раз га ва ры лі ся і не за ўва жы-

лі, як ака за лі ся по бач з Жэ ні-

ным до мам. І па коль кі, ві даць, 

не ў ад на го мя не бы ло жа дан не 

па доў жыць раз мо ву, Жэ ня за-

пра сі ла да ся бе ў гос ці:

— Вы п'ем па ку бач ку ка вы... 

Ха чу та бе па чы таць тое, што на-

пі са ла ся апош нім ча сам, але 

яшчэ ні дзе не дру ка ва ла ся...

І быў вель мі ха ро шы пра цяг. 

Мы пі лі ка ву, і Жэ ня пры за па-

ле най на столь най лям пе чы та-

ла свае вер шы. Яны зра бі лі на 

мя не моц нае, я на ват ска заў бы, 

кры ху тры вож нае ўра жан не.

У іх акра мя заў сёд най Жэ ні най 

эма цы я наль нас ці, аква рэль най 

лі рыч нас ці да во лі вы раз на ад-

чу ва ла ся лёг кае ды хан не мі но-

ру. Не, пе сі міз му, ад чаю не бы-

ло, але са мот на-шчым лі вая 

но та гу ча ла амаль у кож ным 

вер шы.

Пом ню, што я та ды не стры-

маў ся, ска заў:

— Жэ ня, гэ та неш та вель мі 

аса біс тае, глы бо ка ін тым нае. 

Паэ зія адзі но ты...

— Паэ зія — заў сё ды ме ло-

дыя адзі но ты...

І Жэ ня па гля дзе ла на мя не 

ва чы ма, у якіх ста яў за то е ны, 

не вы моў на-па кут лі вы сум.

Я пас ля не каль кі дзён не мог 

па зба віц ца ад гэ та га Жэ ні на га 

по гля ду. Тлу ма чыў яе стан збе-

гам ней кіх не пры ем ных ака ліч-

нас цяў, аб вост ра ным, за над та 

эма цы я наль ным іх ус пры няц-

цем. З паэ та мі та кое бы вае... 

Су па кой ваў ся бе, што гэ та вы-

пад ко вае, ча со вае.

Ака за ла ся — гэ та не бы ло 

вы пад ко вас цю. Гэ та бы ло не ў-

свя дом ле нае прад чу ван не

да лё кай, але не па збеж най бя-

ды. І тая бя да зда ры ла ся. Хму-

рым во сень скім днём 1988 го-

да Яў ге нія Яні шчыц тра гіч на 

за гі ну ла. Ёй бы ло ўся го со рак 

га доў.

Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ.

Тое, што пом ніц цаТое, што пом ніц ца

ПАЭ ЗІЯ ЯК ПРАД ЧУ ВАН НЕ

ЛЮБ ЛЮ згад ваць сло вы Зігф ры да 

Кра ка ў э ра пра тое, што «на цы я-

наль нае кі но ад люст роў вае псі ха ло гію 

на ро да больш, чым ін шыя ві ды мас-

тац тва». Аў тар пра грам на га да сле да-

ван ня «Ад Ка лі га ры да Гіт ле ра. Псі ха-

ла гіч ная гіс то рыя ня мец ка га кі но» лі-

чыў, што ка лі кі на пра дукт раз ліч вае на 

ма са ва га гле да ча, ён ста ра ец ца тра-

піць у яго жа дан ні і над зеі, не ка жу чы 

ўжо пра тое, што фільм сам па са бе 

з'яў ля ец ца вы ні кам ка лек тыў най пра-

цы. Я час та ду маю, што мо жа ад люст-

роў ваць наш кво лы бе ла рус кі кі не ма-

то граф, і не ма гу да ве рыц ца ні вод най 

вы сно ве, бо за рэд кім вы клю чэн нем 

ай чын нае кі но даў но за бы ла ся раз ліч-

ваць на гле да ча.

Па куль у Бе ла ру сі ня ма паў на вар-

тас най кі на ін дуст рыі, пра фі нан са ва-

ныя дзяр жа вай пра ек ты ра зам з гра-

шы ма атрым лі ва юць за да дзе ныя ве-

лі чы ні, а не за леж ныя гля дац кія кар ці-

ны зда ра юц ца ня час та, зна кі на цы я-

наль най са ма свя до мас ці мож на не 

вы лу чаць, а толь кі пры цяг ваць за ву-

шы. Та му па куль бе ла рус кае кі но мо жа 

свед чыць толь кі пра тое, да зво лю са бе 

пе ра боль шан не, што яго ня ма. Не пры-

дат насць тэ зі са Кра каў э ра да бе ла рус-

кіх рэа лій — па ка заль ная ха рак та рыс-

ты ка ста ну на цы я наль най кі не ма та гра-

фіі, але най больш анек да тыч на тое, 

што ка лі праз бе ла рус кі кі на пра дукт 

мы не мо жам вы явіць псі ха ло гію на ро-

да, то праз бе ла рус кую кі на сфе ру час-

та мо жам з вя лі кай аку рат нас цю апі-

саць «псі ха ло гію» кі нош ні ка. Па куль 

мы ба чым на ма ган ні ад ных за паў няць 

ла ку ны, што ўтва ра юц ца ад ня ўме ла га 

кі ра ван ня га лі ной кі но, ін шыя дрэн на 

ха ва юць пра фе сій ныя эга ізм і рэў-

насць.

*  *  *

КІ НЕ МА ТА ГРА ФІС ТЫ на пі са лі ар ты-

кул. Па ча лі за зда роўе, а скон чы лі 

за па мін ду шы: ста лі быц цам ад каз-

ваць на пы тан не, што ра біць, каб па-

леп шыць стан бе ла рус ка га кі но, і звя-

лі ад каз да аса біс тых крыў даў з-за 

не атры ма ных ад мі ніс тэр ства гро шай 

аль бо за руб ле ных кі на пра ек таў. Тэкст 

пад наз вай «Не дай це яму за гі нуць» 

(пас ля ад мо вы «Звяз ды» яго апуб лі ка-

ваць ма тэ ры ял быў раз ме шча ны ў «На-

род най во лі» за 27 ве рас ня) пад пі са лі 

ча тыр нац цаць аў та раў, і мя не асаб лі ва 

чап ляе, што ў кра і не ёсць пры нам сі ча-

тыр нац цаць пра фе сі я на лаў, га то вых 

сур' ёз на цы та ваць ле нін скія сло вы пра 

тое, што «най важ ней шым з усіх мас-

тац тваў з'яў ля ец ца кі но». Мне не ўяў ля-

ец ца маг чы мым ад дзя ліць вы рва ную з 

кан тэкс ту цы та ту ад стаў лен ня Ула дзі-

мі ра Іль і ча да па пу ляр на га мас тац тва, 

якое на шы кі не ма та гра фіс ты свя до ма 

аль бо не свя до ма транс лю юць.

Доб ра бы ло б здоб рыць рас паў сю-

джа нае сцвяр джэн не ра зу мен нем, што 

най важ ней шым кі но на-

зы ва ла ся дзя ку ю чы сва-

ёй да ступ нас ці як аду ка-

ва на му, так і не аду ка ва-

на му ма са ва му гле да чу, 

што ад ра зу ра бі ла яго 

пры дат ным для пе ра да-

чы ка му ніс тыч ных ідэй і 

па трэб ных пар тыі ўста-

но вак. «Стуж кі контр рэ-

ва лю цый ныя і ама раль-

ныя не па він ны мець 

мес ца», — цы та ваў Ле-

ні на Ана толь Лу на чар скі 

і па каз ваў, што цэн зу ра 

ві та ла ся, што на кі не ма-

то граф ра біў ся асаб лі вы 

раз лік і што са вец кія 

філь мы ме лі кан крэт нае, 

важ нае для па трэб пар-

тыі, пры зна чэн не.

Та му Са вец кі Са юз і 

зай меў май строў —  гэ-

тае сло ва час та вы ка-

рыс тоў ва ец ца ў ар ты ку-

ле «Не дай це яму за гі-

нуць» — на служ бе ідэа-

ло гіі. Сцэ на на лес ві цы з 

філь ма «Бра ня но сец Па цём кін» Сяр-

гея Эй зенш тэй на з'яў ля ец ца ка на ніч-

най з пунк ту гле джан ня мас тац тва, 

ад нак па змес це па каз вае бяз лі тас ны 

шыхт бе ла гвар дзей цаў, які пра ва куе 

ха ос і ча ла ве чыя ах вя ры.

Гэ та 1925 год (у прык лад мож на 

пры во дзіць усю філь ма гра фію Эй зен-

ш тэй на) — а вось кар ці на 1965-га «Пе рад

су дом гіс то рыі» Фрыд ры ха Эрм ле ра, 

між ін шым, лаў рэ а та Кан ска га кі на-

фес ты ва лю. Апош няя ра бо та май стра 

скла да ец ца з раз моў пра са вец ка га гіс-

то ры ка з ад ным з ар га ні за та раў Бе лай 

ар міі Ва сі лём Шуль гі ным, які вяр нуў ся 

з эміг ра цыі і быц цам ура зіў ся да сяг-

нен ня мі ка му ніс тыч на га Са вец ка га 

Са ю за. У фі наль най сцэ не су раз моў-

цы раз віт ва юц ца — гіс то рык ідзе ў 

за лу, дзе пуб лі ка ві тае па фас ныя спі-

чы, што сла вяць Са вец кі Са юз, а Ва-

сіль Шуль гін па ну ра ны і раз бі ты сы хо-

дзіць у дру гі бок.

Якія б вы біт ныя з пунк ту гле джан ня 

ўнёс ку ў мас тац тва ні бы лі шмат лі кія

пра са вец кія рэ жы сё ры, іх да сяг нен ні ў 

ней кай сту пе ні дэ валь ву юц ца ад на ча-

со вым унёс кам у пра па ган ду. У нас 

за раз 2010-я, а прафінансаваныя 

міністэрствам і зня тыя на «Бе ла русь-

філь ме» кар ці ны час та дэ валь ву юц ца 

та кім жа чы нам, праз ві да воч ную за-

моў ле насць, ад роз нен не толь кі ў тым, 

што коль кі-не будзь важ ка га ўнёс ку ў 

кі но яны ўжо не ро бяць.

Ба чан не кі не ма то гра фа афі цый ным 

бо кам сён ня шмат у чым на сле дуе Ула-

дзі мі ру Іль і чу — гэ та крыўд на адстала, 

але ней кім чы нам вы тлу ма чаль на. Не-

вы тлу ма чаль на, ка лі Ле ні на без уся -

ля кай іро ніі цы ту юць рэ жы сё ры і пра-

д зю са ры. Цэ лых ча тыр нац цаць асоб.

*  *  *

ПА МІЖ «га лоў ны мі» і «са праўд ны-

мі» пры чы на мі за ня па ду бе ла рус-

ка га кі но аў та ры ар ты ку ла рас каз ва-

юць пра філь мы, якія не паў ста лі з-за 

абу раль ных дзе ян няў тых, хто ў га лі не 

кі но пры мае ра шэн ні. Па крыў джа ныя 

сцэ на рыс ты і рэ жы сё ры — вя до ма ж, 

ся род аў та раў.

Мне бы ло прык ра да ве дац ца, што 

вы ключ ны вы па дак, ка лі дзяр жаў нае 

фі нан са ван не атры маў не «Бе ла русь-

фільм», а пры ват ная кі на кам па нія, 

ака заў ся пе ра крэс ле ны ра шэн нем мі-

ніс тэр ства. Фільм для дзі ця чай і юнац-

кай аў ды то рыі «Жы ва дзё ры» (сцэ на-

рый на пі саў рэ жы сёр і па моч нік ге не-

раль на га ды рэк та ра «Бе ла русь філь-

ма» па твор чых пы тан нях Вя ча слаў 

Ні кі фа раў) яшчэ гэ тым ле там пла на-

ва ла зды маць «Пер шая кі на ві дэа кам-

па нія», але не аб ход насць у рэа лі за цыі 

пра ек та быц цам бы знік ла, толь кі ку-

ды, мі ніс тэр ства тлу ма чыць не ста ла.

У ар ты ку ле згад ва ец ца гэ ты вы па-

дак і тут жа по бач для ад ра джэн ня бе-

ла рус ка га кі не ма то гра фа пра па ну ец ца 

ма бі лі зу ю чым і ана лі тыч ным цэнт рам 

зра біць «Бе ла русь фільм». «Ме на ві та 

з кі на сту ды яй звя за ныя най больш яск-

ра выя ста рон кі на цы я наль на га кі но, на 

ёй ля жыць і га лоў ная ад каз насць за 

яго бу ду чы ню». Я не бу ду на стой ваць 

на тым, што су пра цоў ніц тва з пры ват-

най кі на кам па ні яй су пя рэ чыць та ко му 

ба чан ню ро лі на цы я наль най кі на сту-

дыі, — у на шых умо вах хо чац ца, каб 

аў та ры рэа лі зоў ва лі свае за ду мы хоць 

дзе. Але на ўсе тыя крыў ды на не спра-

вяд лі вую абы яка васць мі ніс тэр ства 

нель га не за ўва жыць: ляг чэй ска заць, 

ка му мі ніс тэр ства вы дзе лі ла свае не-

вя лі кія гро шы, чым пе ра лі чыць тых, 

ка го аб дзя лі ла; і ўсе вы дзе ле ныя срод-

кі за рэд кім вы клю чэн нем і без та го 

атрым лі вае «Бе ла русь фільм». Ці гэ та 

не «ма бі лі зу ю чы цэнтр» бе ла рус ка га 

кі не ма то гра фа і на коль кі гэ ты цэнтр 

па спя хо вы ў сва ёй ма бі лі за цыі.

Ме на ві та «Бе ла русь фільм» і «май-

стры» — цу доў ная са ма на дзей насць — 

ба чац ца аў та рам га лоў ны мі ўдзель ні-

ка мі ад ра джэн ня на цы я наль на га кі но. 

«Май стар за су ну ты на за двор кі, — 

скраз ным ма ты вам пра хо дзіць праз 

увесь тэкст, — яго ста тус па ні жа ны да 

ра да во га, бес сла вес на га вы ка наль ні-

ка, яко му да зво ле на толь кі ці ка віц ца: 

«Ча го ва шай лас цы?»

Я ра зу мею па крыў джа насць твор-

ча га ча ла ве ка, я толь кі не ба чу, а дзе, 

улас на, за яў ле ны ў ар ты ку ле бунт? Той 

бунт, які па азна чэн ні кла по ціц ца пра 

агуль нае, а не пры ват нае. Бо бун ту, які 

цы туе Ле ні на, транс люе ста ра рэ жым-

нае ба чан не сфе ры і пра па нуе аб ме-

жа ваць бе ла рус кае кі но сце на мі «Бе-

ла русь філь ма», я не да вя раю. Та кая 

эга іс тыч ная за ся ро джа насць на аса-

біс тых ін та рэ сах і ад на ча со вая зго да з 

мі ніс тэр ствам у прын цы по вых мо ман-

тах утва ра юць да во лі ці ка вы мікс.

Усё ж са праўд ны бунт ха ва ец ца ў 

тых, хто ар га ні зуе аду ка цый ныя іні цы я -

ты вы, шу кае маг чы мас ці і ро біць кі но

без крыў даў і спа дзя ван няў на дзяр-

жаў ныя гро шы.

* *  *

«БЕ ЛА РУСЬ ФІЛЬМ» апуб лі ка ваў 

пост на сва ёй афі цый най ста-

рон цы ў Facebook. Гэ тым ра-

зам ён вы ра шыў ад гук нуц ца 

на здым кі пры ват на-дзяр жаў-

на га філь ма пад ра бо чай наз-

вай «Ад бі так» на тэ му ка та-

стро фы на Чар но быль скай 

АЭС. Між ін шым, пра ект вы-

клі кае за ці каў ле насць, бо зай-

ма ец ца ад ной з га лоў ных бе-

ла рус кіх траў маў XX ста год дзя 

і дае раз гар нуц ца ма ла до му 

рэ жы сё ру, вы пуск ні ку УДІ Ка і 

аў та ру пры ваб ных ка рот ка-

мет ра жак Міт рыю Ся мё на ву-

Алей ні ка ву.

З'ед лі вы тэкст па ста, які, 

да рэ чы, быў хут ка вы да ле ны, 

за да ваў ся пы тан ня мі, «хто лі-

чыць, што мы не ка га здзі вім 

гэ тым філь мам і ён бу дзе за-

па тра ба ва ны гле да чом пас ля 

вы ха ду вя лі кай коль кас ці ра-

бот па гэ тай тэ ма ты цы» і «ці 

вар та тра ціць дзяр жаў ны бюд-

жэт на дру гас ны пра дукт пры 

поў ным дэ фі цы це бе ла рус кіх 

філь маў па ін шай жан ра вай 

тэ ма ты цы».

Па доб ныя пы тан ні ад На цы я наль-

най кі на сту дыі, якая даў но ўжо ро біць 

вы ключ на дру гас ны пра дукт ды на 

дзяр жаў ныя гро шы, пе ра клі ка юц ца з 

яшчэ ад ным раў ні вым ка мен та ры ем у 

бок са ма га па спя хо ва га бе ла рус ка га 

філь ма апош ня га ча су «Хрус таль» Да-

р'і Жук. Аў та ры ар ты ку ла «Не дай це 

яму за гі нуць» апе лю юць да аме ры кан-

ска га бэкг раў нду рэ жы сёр кі і ўплы ву 

на яе за ход ня га кі но і пі шуць вы сно ву: 

«Як ад люст ра ва ная ў філь ме бе ла рус-

кая рэ ча іс насць? Та таль ная раз ру ха ў 

эка но мі цы і ро зу мах, ад сут насць уся-

ля кай сва бо ды, паў сюль квіт не юць 

рас пус та і п'ян ства, а бе ла рус кая на-

цыя, што зра бі ла не ма лы ўнё сак у су-

свет ную куль ту ру, па ка за на ўбо гім 

збо ры шчам «тва рей дрожащих». У гэ-

тых сло вах гу чыць Ле нін, пра гляд ва-

ец ца не ра зу мен не мас тац кай умоў нас-

ці і пра яў ля ец ца ўжо не проста  эга ізм, 

а яго най вы шэй шая сту пень.

Крок за кро кам, ка лі за кра на юц ца 

аса біс тыя ін та рэ сы і не па хіс ная ма на-

по лія на бюд жэт, хва ля ван не да тыч-

ных да дзяр жаў на га бюд жэ ту за ма-

цоў вае эфект. У бе ла рус кім кі не ма то-

гра фе ёсць эле мен ты, у якіх ужо ня ма 

па тэн цы я лу зра біць неш та важ нае, 

за тое ёсць пра фе сій ны эга ізм. Па ра-

дак саль ная за ся ро джа насць на са бе 

ва ўмо вах сціп ла га дзяр жаў на га фі-

нан са ван ня дае пра ся бе ве даць і ста-

но віц ца ры сай «псі ха ло гіі» бе ла рус ка-

га кі не ма та гра фіс та. Мо жа быць, 

часткова та му псі ха ло гіі на ро да мес ца 

не за ста ец ца.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Мер ка ван неМер ка ван не

СФЕ РА БА ГА ТАЯ ХІ БА НА ЭГА ІЗМ
Як пры кры ва цца кло па там пра кі но, 

а пра соў ваць свае ін та рэ сы

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п

Наименование 

статьи

Сим-
вол

Пункт 

приме-
чаний

01.10.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 184 901 165 471

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 192 195

4 Средства в Национальном банке 1103 602 116 699 963

5 Средства в банках 1104 403 232 497 464

6 Ценные бумаги 1105 3 014 694 3 172 743

7 Кредиты клиентам 1106 5 443 656 5 187 744

8 Производные финансовые активы 1107 6 350

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 140 143 140 104

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 258 135 262 159

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 306 239

12
Имущество, предназначенное 

для продажи
1111 8 620 12 720

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы 1113 73 813 82 336

15 ИТОГО активы 11 10 129 814 10 221 488

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 1 533 509 1 500 294

19 Средства клиентов 1203 5 841 764 6 002 883

20 Ценные бумаги банка 1204 929 055 942 236

21
Производные финансовые 

обязательства
1205 159 15

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 4 4

23 Прочие обязательства 1207 58 251 56 019

24 ВСЕГО обязательства 120 8 362 742 8 501 451

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 1 238 352 1 238 352

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 32 329 22 254

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 135 321 124 413

30 Накопленная прибыль 1215 361 070 335 018

31 ВСЕГО собственный капитал 121 1 767 072 1 720 037

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 10 129 814 10 221 488

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

за январь – сентябрь 2019 года
 (в тысячах белорусских рублей)

№

п/п Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт

приме-
чаний

01.10.2019 01.10.2018

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 515 271 505 988

2 Процентные расходы 2012 259 163 248 138

3 Чистые процентные доходы 201 256 108 257 850

4 Комиссионные доходы 2021 152 063 127 789

5 Комиссионные расходы 2022 46 088 34 257

6 Чистые комиссионные доходы 202 105 975 93 532

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 104 29

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 267 3 388

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 17 512 22 189

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 

инструментами

206 1 554 437

11 Чистые отчисления в резервы 207 105 543 144 479

12 Прочие доходы 208 23 148 47 416

13 Операционные расходы 209 234 134 219 570

14 Прочие расходы 210 17 672 16 215

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 47 319 44 577

16
Расход (доход) по налогу 

на прибыль
212 - 898

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 47 319 43 679

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -

20
Разводненная прибыль на простую 
акцию

23 - -

Председатель Правления                                                                               А. А. Лысюк

Главный бухгалтер  М. А. Шаповалова

Дата подписания: 4 октября 2019 г.

Промежуточная отчетность опубликована на странице сайта: 
 https://www.belapb.by/rus/about/pokazateli-deyatelnosti-i-finansovaya-otchetnost/

individualnaya-otchetnost-po-nacionalnym-standartam/ezhekvartalnaya-otchetnost/na-
otchetnuyu-datu-01-10/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 13 февраля 2019 года 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, бульвар им. Мулявина, 6

Предмет аукциона
Здание административное (здание административное) общей площадью 

460,4 кв. м, инвентарный номер 400/C-73197, расположенное по адресу: 
Гродненская обл., г. Гродно, ул. Телеграфная, 8.
Составные части и принадлежности: подвал

Сведения 
о земельном 

участке

Предоставлен продавцу на праве постоянного пользования 
общ. площадью 0,0407 га для обслуживания здания банка

Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона победитель 
аукциона или единственный участник аукциона заключает с Продавцом договор 
купли-продажи имущества, относящегося к предмету аукциона на сумму 6 429,53 
бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества и цены размещены на сайте организато-
ра торгов www.cpo.by

Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, установленные 
в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного наследия. 
Новый собственник материальной историко-культурной ценности обязан в течение 
тридцати календарных дней со дня приобретения права собственности подписать 
охранное обязательство. Невыполнение этого требования является основанием 
для признания сделки недействительной

Начальная цена с НДС 20 % 563 570,47 белорусского рубля

Задаток 5 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ за-
даток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату 
платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в евро 
(EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску 
и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за 
организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения аукциона

19.11.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

18.11.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 
5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37, +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Кожевник» сообщает о проведении 29.10.2019 в 
11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137  повторных торгов в форме 
открытого аукциона имущества: единый лот (капитальные строения,  автотран-
спорт, оборудование, МБП) на сумму 894 225,08 белорусского рубля. НДС не 
включается. 

Подробную информацию можно узнать по тел. (29) 6205849, 

е-mail: kozevnik30@mail.ru 
УНН 700049385


