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Ма ла дзеч на мае шмат эпі тэ таў — го рад сон ца, 
го рад фес ты ва ляў, куль тур ная ста лі ца Мін шчы-
ны... У хут кім ча се да іх мо жа да лу чыц ца яшчэ 
адзін, звя за ны з на ступ най ака ліч нас цю: ня-
даў на ў скве ры каля Па ла ца куль ту ры з'я ві ла ся 
аж но сем кам па зі цый з пры род на га ка ме ню.

Сім ва ліч на, што «рас сы па ны» кам па зі цыі по бач 
са скульп ту рай «Дрэ ва жыц ця». Апош няя бы ла ўста-
ноў ле на ў 2012 го дзе, ка лі го рад пры маў Х Рэс пуб-
лі кан скі эка ла гіч ны фо рум, і за клі кае бе раж лі ва і з 
лю боўю ста віц ца да пры ро ды. Да ўся го, што зна хо-
дзіц ца ва кол нас, по бач з на мі, у нас са міх. На ват 
да ка мя нёў, якія ва ўме лых ру ках май стра ма юць 
улас ці васць... ажы ваць.

— У го ра дзе, які сё ле та на зва ны куль тур най ста-
лі цай Бе ла ру сі, пра во дзіц ца мност ва са мых раз на-
стай ных ме ра пры ем стваў. Пле нэр — ад но з іх. Гэ тыя 
ва лу ны спрад ве ку ля жа лі ў ма ла дзе чан скай зям лі, 
ча ка лі свай го ча су, — вы ка заў ся стар шы ня рай вы-
кан ка ма Аляк сандр ЯХ НА ВЕЦ пры ад крыц ці пар ку 
ка мен ных скульп тур. — Мы пра па на ва лі вам, мас-
та кам, ма тэ ры ял, ства ры лі ўсе ўмо вы для ра бо ты, а 
вы сва ім та лен там ажы ві лі не жы вое, пе ра тва ры лі ў 
шэ дэў ры. І жы ха ры го ра да, і гос ці бу дуць лю ба вац ца 
плё нам ва шых рук. Дзя куй вя лі кі за ра бо ту!

Кі раў ні ка ра ё на пад тры маў скульп тар, на род ны 
мас так Бе ла ру сі Іван Місь ко. Іван Які ма віч быў іні цы-
я та рам твор ча га ме ра пры ем ства, не адзін год ма рыў 
аб ім, са дзей ні чаў яго пра вя дзен ню.

— Я прос та не мог не пры ехаць у Ма ла дзеч на, 
пра пус ціць та кую па дзею. Вы дат ныя тво ры за ста-
нуц ца на доў гія га ды, на да дуць го ра ду свое асаб лі вую 
аў ру. Ма ру аб тым, каб па доб ныя пле нэ ры ста лі тра-
ды цый ны мі, а так са ма на бы лі між на род ны раз мах.

Цэ лы ме сяц скульп та ры пра ца ва лі на тэ ры то рыі 
зе лян га са: тут ста яў ха рак тэр ны гул піл і звон шлі-
фа валь ных ма шы нак. Га ра джа не, за доў га да гэ та га па пя рэ-
джа ныя аб ме ра пры ем стве, прэ тэн зій не вы каз ва лі, хут чэй 
ча ка лі той мо мант, ка лі на ды дзе час «збі раць ка мя ні» і аў та ры 
вы не суць свае ра бо ты на гра мад скае аб мер ка ван не.

Асаб лі вая ро ля ў пра вя дзен ні твор ча га спа бор ніц тва «на 
ад кры тым па вет ры» на ле жа ла га рад ско му Па ла цу куль ту-
ры і му зыч на му ка ле джу імя Мі ха ла Кле а фа са Агін ска га. 
Да рэ чы, гэ тыя ўста но вы ўзна чаль ва юць Свят ла на і Ры гор 
Са ро кі — вя до мыя ў бе ла рус кім мас тац тве лю дзі, твор чыя 

асо бы і ня ўрымс лі выя пра па ган дыс ты на цы я наль-
най куль ту ры.

Мо жа та му, што ўсе пра ца ва лі на адзін вы нік, 
ста ві лі пе рад са бой вы са ка род ную мэ ту, у ра бо-
тах пра соч ва ла ся му зыч ная тэ ма. Так, ста ліч ны 
скульп тар Ва дзім Мац ке віч, аў тар зна ка мі тай і 
лю бі май брон за вай «Па са жыр кі», якая ста ла сім-
ва лам ма ла дзе чан ска га чы гу нач на га вак за ла, на 
гэ ты раз пра па на ваў скульп ту ру «Фраг мент» — 
вы тан ча ныя лі ніі скрып кі ні бы вы ры ва юц ца з ка-
ме ню на па верх ню. Па да ец ца: да кра ні ся смыч ком 
да стру н — і за гу чыць ін стру мент, паль юц ца не-
звы чай ныя гу кі, што на ра дзі лі ся ў сі вых вя ках.

«Га му» Сяр гея Ер ма ло ві ча да паў няе «Ан тыч ная 
рэп лі ка» Аляк санд ра Шо ма ва. Ва лян цін Борз ды, 
які на ра дзіў ся і вы рас у Ма ла дзеч не, а ця пер жы ве 
ў ста лі цы, па да рыў го ра ду «Жа лей ку». Скульп тур-
ная кам па зі цыя, па сло вах аў та ра, ува бра ла леп-
шыя ўспа мі ны пра го рад дзя цін ства. «Ка лі пой дзе 
дождж, — за пэў ніў аў тар, — яна пе ра тво рыц ца ў 
ары гі наль ны фан тан, ва да за гу чыць».

На пер шы по гляд па да ло ся, што асаб лі ва па-
шан ца ва ла скульп та ру Спар та ку Ару цю ня ну: яму 
для ра бо ты да стаў ся вель мі ары гі наль ны ка мень. 
Са ма пры ро да апра ца ва ла яго, асоб ныя гра ні 
ўтва ра юць про філь ча ла ве ча га тва ру. Аў тар на-
даў ва лу ну кан крэт ную тэ ма ты ку — і вось ужо 
«Не вя до мы парт рэт» на зы ва юць парт рэ там сла-
ву та га кам па зі та ра, дып ла ма та і гра мад ска га 
дзея ча Міхала Клеафаса Агін ска га.

Куль мі на цы яй ад крыц ця пар ку ка мен ных 
скульп тур ста ла прэ зен та цыя, мож на ска заць, 
гран ды ёз на га пом ні ка ва лын цы. Над ім пра ца ваў 
мас коў скі скульп тар Юрый Кан дра шоў. Ма ла-

дзе чан скі ду дар Сяр гей Ярук, які су пра ва джаў 
усё ме ра пры ем ства іг рой на гэ тым ін стру мен це, 
з за хап лен нем ад рэ ага ваў на па дзею: «На коль кі 

ве даю, больш ні дзе ў Бе ла ру сі ня ма пом ні ка ва лын цы. Мы 
бу дзем пер шы мі».

Аляк сандр ЛА ЗОЎ СКІ
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ПРЫ ГО ЖАЯ МЕ ЛО ДЫЯ КА МЯ НЁЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 7-й стар.)

Ак са на СКІН ДАР, 
на чаль нік упраў лен-
ня на рых то вак «Бел-
ка ап са ю за»:

— Ця пер най-
больш за па тра ба-
ва ны і па пу ляр ны 
ме тад на рых тоў кі — 
за ма роз ка. Мы бы лі 
пер шы мі, хто ад крыў 
лі ніі шо ка вай за ма роз кі. Мы па ста ян на па шы-
ра ем асар ты мент і лі ней ку пра дук цыі, асво і лі 
і шмат кам па не нтныя су ме сі, на прык лад, для 
пад рых тоў кі ўзва раў.

НЕ БОЙ ЦЕ СЯ 
СЛО ВА «КАН ЦЭНТ РАТ»

«Род ная пры ро да»:
— На па лі цах на шых крам пе ра важ на 

прад стаў ле ны нек та ры. Не так ка рыс на, як 
со кі, за тое ўсім «па кі шэ ні». Ці ка ва па чуць 
ад спе цы я ліс таў, што та кое ад ноў ле ны сок. 
Мер ка ван ні спа жыў цоў аб яго на ту раль нас-
ці ра зы хо дзяц ца.

Люд мі ла ПАЎ ЛОЎ СКАЯ:
— Да 2006 го да, па куль на цы я наль ную ба зу 

на со ка вую пра дук цыю не пры вя лі ў ад па вед-
насць з асноў ны мі між на род ны мі па тра ба ван-
ня мі, у нас со ка мі лі чы ла ся пра дук цыя з не ка-
то рым утры ман нем цук ру і ва ды. Ця пер тэр мін 
«сок» азна чае, што гэ ты пра дукт не ўтрым-
лі вае ў сва ім скла дзе ні я кіх да ба вак, у тым 
лі ку ва ду і цу кар, за вы клю чэн нем маг чы ма га 
да дан ня не больш за 1,5% цук ру для ка рэк цыі 
гус ту пра дук ту. Со кі вы пус ка юць як пра мо га 
ад ціс кан ня — не па срэд на зда бы ва ю чы яго са 
све жых пла доў, так і ад ноў ле ныя — пры га та ва-
ныя ў пра мыс ло вых умо вах з кан цэнт ра ва ных 
со каў. Без умоў на, у со ку пра мо га ад ціс кан ня 
за хоў ва ец ца больш пры род ных рэ чы ваў, чым 
у со ку, які прай шоў шмат ра зо вую тэр ма апра-
цоў ку. Каб атры маць со ка вы кан цэнт рат, з яго 
вы па рва юць ва ду. За тым пры вы твор час ці ад-
ноў ле на га со ку да баў ля юць тую са мую ва ду ў 
па трэб най коль кас ці ў со ка вы кан цэнт рат.

Ва ўсім све це вы ка рыс тоў ва ец ца гэ тая 
тэх на ло гія, яна спры яе за ха ван ню якас ці со ку 
на пра ця гу пэў на га ча су. Да дзе ны пры ём да-
зва ляе ажыц цяў ляць раз ліў ад ноў ле ных со каў 
круг лы год і транс пар та ваць іх на вя лі кія ад-
лег лас ці. Так у нас з'я ві лі ся со кі з цыт ру са вых 
і эк за тыч ных фрук таў.

Што ты чыц ца бе ла рус кіх со каў пра мо га 
ад ціс кан ня, у тым лі ку і з ляс ных ягад, гэ та 

вель мі ка рыс ныя на поі, але трэ ба мець на ўва-
зе, што сы ра ві на ў нас вы со ка кіс лот ная з-за 
пры род ных умоў. Ад па вед на, да ўжы ван ня со-
каў трэ ба ста віц ца асця рож на, з улі кам ста ну 
свай го зда роўя. У пры ват нас ці, рэ ка мен ду ец ца 
піць сок, раз ве дзе ны ва дой, асаб лі ва на пус ты 
страў нік.

У НА РЫХ ТОЎ ЧЫЯ ПУНК ТЫ 
ЗА РАС ТАЕ СЦЕЖ КА?

«Род ная пры ро да»:
— У нас вя лі кія за па сы гры боў, але ў 

ганд лі пе ра ва жа юць ім парт ныя кан сер ва ва-
ныя. Хі ба ў нас ня ма сва іх рэ цэп таў?

Люд мі ла ПАЎ ЛОЎ СКАЯ:
— Тэх на ло гій пе ра пра цоў кі і рэ цэп тур кан-

сер ваў з гры боў у нас да стат ко ва! Але для 
доб рай за груз кі вы со ка пра дук цый ных лі ній 
не аб ход на ад 1 да 5 тон пад рых та ва най сы-
ра ві ны ў га дзі ну, у за леж нас ці ад рэ цэп ту-
ры. Мяр кую, што яе ня ма ў та кім аб' ёме, тым 
больш, што пра цэс пад рых тоў кі і збо ру гры-
боў да во лі пра ца ём кі. Тут не пус ціш кам байн 
для збо ру. Прад пры ем ствы са мі вы ра ша юць, 
ка лі і ў якім аб' ёме вы раб ляць тую ці ін шую 
пра дук цыю.

Вель мі мно гія жы ха ры на шай кра і ны зай ма-
юц ца хат няй на рых тоў кай гры боў. Ха чу яшчэ 
раз на га даць, што грыб — скла да ны пра дукт, 
да яго трэ ба ста віц ца з вя лі кай асця ро гай. 
Акра мя та го, што не аб ход на пе ра пра цоў ваць 
толь кі ядо мыя гры бы, вель мі важ на пры трым-
лі вац ца рэ жы му цеп ла вой апра цоў ку гры боў 
і кан сер ваў з іх. Вя до мы вы пад кі, ка лі пас ля 
ўжы ван ня ў ежу хат ніх кан сер ва ва ных гры боў 
лю дзі атрым лі ва лі цяж кія атруч ван ні, а то і 
ля таль ны зы ход... Пры пра мыс ло вай пе ра пра-
цоў цы кан сер вы з гры боў стэ ры лі зу юц ца пры 
тэм пе ра ту ры звыш 120 гра ду саў, пры за ліш нім 
ціс ку на пра ця гу раз лі ча на га ча су, до ма та кіх 
умоў прак тыч на ня ма. Але ёсць аль тэр на ты-
ва — су шыць, за ма рож ваць гры бы або вы ка-
рыс тоў ваць рэ цэпт на шых ба буль: зва ра ныя 
гры бы за са ліць і тры маць пад гнё там.

«Род ная пры ро да»:
— Ня ўжо на рых тоў шчы кі не мо гуць за-

гру зіць ма гут нас ці ўмоў на га прад пры ем-
ства па кан сер ва ван ні гры боў?

Ак са на СКІН ДАР:
— Рэ сурс вя лі кі — збі ра юць дрэн на. У гэ-

тым го дзе мы за куп ля лі лі січ кі па 7 руб лёў 
за кі ла грам, ца на бе ла га гры ба да хо дзі ла да 
10 руб лёў. Мяр кую, гэ та доб ры кошт, але ак-
тыў нас ці з бо ку на рых тоў шчы каў сы ра ві ны не 
бы ло. На шы лю дзі ідуць у лес, каб за бяс пе-

чыць яга да мі і гры ба мі сваю сям'ю, маг чы ма, 
част ка са бра на га пра да ец ца на рын ку. Нам 
трэ ба пры кла даць на ма ган ні для та го, каб 
лю дзі ма са ва зда ва лі сы ра ві ну ў на шы на-
рых тоў чыя пунк ты. Да рэ чы, на ша за ку пач ная 
ца на пры ваб ней, чым у Ра сіі і Укра і не. Акра-
мя «Бел ка ап са ю за» ў Бе ла ру сі яшчэ шэ раг 
ар га ні за цый ажыц цяў ляе за куп ку сы ра ві ны 
ў на сель ніц тва.

ШТО БЕ ЛА РУ СУ 
НЯ СМАЧ НА, 

ДЛЯ ФРАН ЦУ ЗА — 
ДА ЛІ КА ТЭС

«Род ная пры ро да»:
— Вы ра біць пра дук цыю — па ло ва спра-

вы, важ на, каб яна дай шла да спа жыў ца як 
на ўнут ра ным, так і на знеш нім рын ках.

Ак са на СКІН ДАР:
— Сён ня мы за куп ля ем усе гры бы, і вя лі кая 

іх част ка ідзе на экс парт. На шы спа жыў цы ко са 
гля дзяць у бок смарж коў і страч коў, а ў Фран-
цыі, ку ды мы экс пар ту ем іх, гэ тыя гры бы над та 
па пу ляр ныя. Лі січ ка — вель мі за па тра ба ва-
ны грыб у Поль шчы, Гер ма ніі, кра і нах Бал тыі. 
Чыр во на га ло ві кі, ба ра ві кі, груз ды мы рэа лі зу-
ем больш на ўнут ра ным рын ку. На во сень скіх 
кір ма шах мы пра па ну ем на сель ніц тву так са ма 
са лё на-ад вар ныя груз ды. Ро бім за ха ды, каб 
за ці ка віць лю дзей на шай пра дук цы яй: у ганд-
лё вай сет цы «Род ны кут» заў сё ды ёсць у про-
да жы за ма ро жа ны бе лы грыб у кан тэй не ры. 
Сён ня мы спра бу ем да маў ляц ца з ай чын ны мі 
ганд лё вы мі сет ка мі, але па куль без вы ні ко ва. 
Але ў Ра сіі на ша пра дук цыя доб ра ідзе, у тым 
лі ку пад ганд лё вы мі мар ка мі се так. Па ра докс, 
але ча сам ра сі я не ве да юць наш асар ты мент 
лепш, чым мы са мі.

У НАС 
УСЕ ПРА ДУК ТЫ ЭКА?

«Род ная пры ро да»:
— Маг чы ма, ай чын ную пра дук цыю не 

ўсе ах вот на куп ля юць, бо ў лю дзей ёсць 
ра ды я цый ная на сця ро жа насць: не бу ду ес ці 
го мель скі ёгурт...

Ак са на СКІН ДАР:
— Як вя до ма, на шы нор мы па ўтры ман ні ра-

дые нук лі даў знач на больш жорст кія, чым у ЕС. 
Яга ды з Го мель скай воб лас ці экс па рту юц ца ў 
Еў ро пу і ад па вя да юць яе стан дар там.

«Род ная пры ро да»:
— За раз у на сель ніц тва мо да на эка-пра-

дук ты. На на шым рын ку яны пры сут ні ча-
юць?

Ак са на СКІН ДАР:
— Эка-пра дук ты — гэ та мар ке тын га вы ход. 

У нас усе пра дук ты вы со кай якас ці — та кія стан-
дар ты. У Бе ла ру сі ёсць асаб лі ва эка ла гіч на чыс-
тыя ра ё ны. Сы ра ві на з гэ тых рэ гі ё наў ці ка віць 
на ват за меж ныя фарм кам па ніі. У нас яна ідзе 
толь кі на вы раб дзі ця ча га хар ча ван ня.

ЛЕ КА ВЫЯ РАС ЛІ НЫ — 
ТОЛЬ КІ 

З АП ТЭ КАР СКІХ СА ДОЎ
«Род ная пры ро да»:
— На тэ ры то рыі на шай кра і ны рас це 

шмат ві даў ле ка вых траў. Што мож на ска-
заць пра іх на рых тоў ку?

Ак са на СКІН ДАР:
— Яшчэ не так даў но мож на бы ло за куп-

ляць у на сель ніц тва 68 ві даў ле ка вых траў. Ад-
нак ця пер кра і на пай шла па шля ху ства рэн ня 
ап тэ кар скіх са доў. І вось ча му: па тра ба ван ні 
да ле ка вых траў вель мі вы со кія. Ні хто не мо жа 
кант ра ля ваць пра цэс збо ру сы ра ві ны, суш кі 
яе ў хат ніх умо вах. Ва ўмо вах ап тэ кар ска га 
са ду ўсе пра цэ сы мож на ад са чыць.

Ала ДЗЕ ЖА МЕ СА ВА, 
кан суль тант упраў лен-
ня ар га ні за цыі вы твор-
час ці і перс пек тыў на га 
раз віц ця Дэ парт амен та 
фар ма цэў тыч най пра-
мыс ло вас ці Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя Бе-
ла ру сі:

— Ай чын ныя фар ма цэў тыч ныя ар га ні за цыі 
не мо гуць на бы ваць ле ка вую сы ра ві ну ў на сель-
ніц тва і вы ка рыс тоў ва юць у вы твор час ці ле ка-
вых срод каў тую ле ка вую рас лін ную сы ра ві ну, 
якая ад каз вае за па тра ба ван ням фар ма ка пеі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. На рых тоў ка, апра цоў ка, 
стан дар ты за цыя, за ха ван не ле ка вай рас лін най 
сы ра ві ны па він на ажыц цяў ляц ца пад рых та ва-
ным пер са на лам па вы зна ча ных нар ма тыў ны мі 
да ку мен та мі пра ві лах. Па ві нен пра во дзіц ца рэ-
гу ляр ны аў дыт па стаў шчы ка да дзе най сы ра ві ны. 
Ле ка вай рас лін най сы ра ві ны, вы ра шча най у Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь, да стат ко ва для на шых прад-
пры ем стваў, якія вы раб ля юць вя лі кую коль касць 
ле ка вых срод каў рас лін на га па хо джан ня.

Але на СТЭЛЬ МАХ, Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.
Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

ДА РЫ ПРЫ РО ДЫ: МА ЕМ БОЛЬШ, ЧЫМ СПА ЖЫ ВА ЕМДА РЫ ПРЫ РО ДЫ: МА ЕМ БОЛЬШ, ЧЫМ СПА ЖЫ ВА ЕМ

Ра сій скі скульп тар, аў тар кам па зі цыі «Ва лын ка» Юрый КАН ДРА ШОЎ (у цэнт ры з ду дой) 
ра зам з ма ла дзе чан скім му зы кам Сяр ге ем ЯРУ КОМ 

і ўдзель ні ца мі ва каль на га гур ту «Аса ло да» Ра еў шчын ска га До ма куль ту ры.
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