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Спякота справе
не замінае

Г

эты гарачы жнівень!.. Інакш і не скажаш,
яшчэ знаходзячыся пад уражаннем нейма
вернай спякоты. І гэта пры тым, што жнівень,
як прынята лічыць, вянчае лета. Усё, падава
лася б, павінна ісці на спад, але дзе там.
Так, пры спякоце нялёгка, аднак сухое, устой
лівае надвор’е — гэта шчасце для аграрыяў, калі
надыходзіць пара ўборкі ўраджаю. А ў жнівені такі
менавіта час. І інтарэсы справы вышэйшыя за ўсё.
Весткі ж аб тым, што сабраныя мільёны тон збожжа,
выклікаюць не што іншае як пачуццё гонару за ру
плівасць працы хлебаробаў.
Канешне ж, сёння на да
пам огу аграрыям прыход
зіць сучасная тэхніка. Радуе
тое, што ў большасці выпад
каў яна — айчыннай выт
ворчасці. Апошні прыклад:
гомельскія сельгасмашы
набудаўнікі стварылі най
ноўшы камбайн на ўзроўні
лепшых сусветных аналагаў
такога роду тэхнікі. Сам
Прэзідэнт Беларусі, які аса
біста выпрабоўваў на па
летках эксперыментальны
ўзор камбайна, даў яму вы
сокую ацэнку.
Аб чым яшчэ ідзе га
ворка на старонках нашага
часопіса?
Займець інвестара —
справа заўсёды выгадная і
ўдзячная. Беларусь, асабліва ў апошнія гады, на са
мым высокім узроўні заяўляе пра інвестараў як пра
жаданых у сябе гасцей. І ў канкрэтных выпадках ім
робяцца вельмі прывабныя прапановы, у першую
чаргу, па разнастайных ільготах. Усё гэта апраўда
на: інвестара трэба зацікавіць, каб ён зрабіў выбар
на тваю карысць. Красамоўны прыклад плённага
інвестыцыйнага супрацоўніцтва — кітайска-бела
рускае ўзаемадзеянне ў гэтым рэчышчы. І сумесны
індустрыяльны парк «Вялікі камень» у наваколлі
Мінска, рэзідэнтамі якога сталі вядомыя кітайскія
кампаніі, і іншыя важкія (шматмільённыя) праек
ты, якія паспяхова рэалізуюцца ў нашай краіне з
удзелам кітайскага капіталу, як і больш рашучая,
наступальная спроба выхаду беларускіх кампаній
на неабсяжны рынак Паднябеснай — такія склад
нікі прагматычнага партнёрства, што прыносіць
узаемную карысць.
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Між іншым, эксперты і назіральнікі лічаць,
што па-ранейшаму застаецца шмат рэзерваў у да
чыненнях краін постсавецкай прасторы. Былыя су
вязі ў адначассе не здольныя парушыцца. І сёння,
на думку многіх, яны перажываюць, так бы мовіць,
сапраўдны рэнесанс. Сапраўды, таму ёсць дастат
кова пацвярджэнняў. Напрыклад, апошнім часам
з’яўляецца нямала навін аб тым, што Беларусь і
Узбекістан імкнуцца актывізаваць свае адносіны.
Толькі нядаўна паведамлялася пра візіты дэлега
цый, якія прапрацоўваюць канкрэтныя кірункі су
працоўніцтва, перш за ўсё,
у гандлёва-эканамічнай
сферы. Гаварылася ўжо і
пра дасягнутыя дамоўле
насці. Варта нагадаць, што
з нядаўніх часоў у Мінску
адкрыта пасольства Узбекі
стана. А хто як не пасол ва
лодае поўнай інфармацыяй
і пра двухбаковыя кантак
ты, і пра бачанне бліжэй
шых перспектыў на між
дзяржаўным узроўні.
Надзвычайны і Паўна
моцны Пасол Рэспублікі
Узбекістан у Рэспубліцы
Беларусь Насірджан Юсу
паў усяго некалькі месяцаў
як прыступіў да выканан
ня сваёй місіі. Але гэты
энерг ічны чалавек — та
кое ўражанне ён зрабіў
пры сустрэчы — ужо будуе вялікія планы ў сваёй
непасрэднай дзейнасці. Як, уласна, і мяркуе, што
неўзабаве ўзаемасувязі дзвюх краін напоўняцца
новым, значна больш выніковым зместам. Гэтая
ўпэўненасць выразна прасочвалася ў выказван
нях Насірджана Юсупава падчас нашай з ім раз
мовы. Пра яе падрабязнасці чытайце, калі ласка,
артыкул «Мост, які злучае краіны». Ён змешчаны
ў блоку публікацый, прысвечаных супрацоўніцт
ву Беларусі і Узбекістана, у тым ліку і ў галіне літа
ратуры. Мы падрыхтавалі іх да маючых адбыцца ў
верасні ў Ташкенце Дзён Беларусі ва Узбекістане,
выставы беларускіх вытворцаў «Made in Belarus».
А што датычыцца спякоты, то яна, звычайна,
справе не замінае, калі тая робіцца з душой і вартая
быць карыснай.
Віктар Харкоў

панарама

1
`` Ёсць што
паказаць
Цікавасць замежных турыстаў
да Беларусі штогод расце.
А напярэдадні II Еўрапейскіх
гульняў, якія пройдуць у нашай
краіне ў 2019 годзе, гасцей стане
яшчэ больш.

Д

а спартыўных стартаў яшчэ
ёсць час, і яго трэба выкары
стаць максімальна эфектыўна.
Раскрыццю турыстычнага патэн
цыялу Беларусі садзейнічаў і між
народны вясновы кірмаш турпа
слуг «Адпачынак‑2018» у Мінску,
лічыць міністр спорту і турызму
Сяргей Кавальчук:
— Госці II Еўрапейскіх гульняў
будуць наведваць не толькі спар
тыўныя спаборніцтвы, але і захо
чуць пазнаёміцца бліжэй з нашай
краінай. Мы павінны зрабіць так,
каб на годным узроўні паказаць
нашу культуру, гісторыю, пры
гажосць беларускай прыроды.
Думаю, у Беларусі неаранае поле
для развіцця турызму. Калі мы
правільна будзем арганізоўваць і
праводзіць гэтую работу, атрыма
ем вынік.
Міністр расказаў, што сам па
бываў у чатырох дзясятках краін,
многае пабачыў і ўпэўнены, што
Беларусі ёсць чым здзівіць за
межных т у рыстаў. Да таго ж
гэта нядрэнныя інвестыцыі ў
эканоміку. У Мінспорту ўпэўне
ныя, што ўвядзенне бязвізава
га рэжыму для замежнікаў, якія
прыбываюць у краіну праз На
цыянальны аэрапорт, поўнасцю
сябе апраўдала.
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`` Еўракамісія
ўпаўнаважаная
запрасіць
Еўрапейская камісія запрасіла
Беларусь на наступны раўнд
перамоваў па спрашчэнні візавага
рэжыму ды рэадмісіі. Сустрэча
пройдзе ў верасні ў Бруселі.
Пагадненне з ЕС прадугледжвае
зніжэнне кошту шэнгенскіх
візаў для беларусаў да 35 еўра,
а таксама спрошчаны парадак
падачы дакументаў.

П

а словах еўракамісара па пы
таннях міграцыі, унутраных
спраў і грамадзянства Дзімітры
са Аўрамопуласа, Еўрапейскі
саюз мае цвёрды намер умаца
ваць сваё ўзаемадзеянне з наро
дам Беларусі і яе грамадзянскай
супольнасцю:

— Спрашчэнне візавага рэжы
му будзе актыўна садзейнічаць
развіццю кантактаў паміж людзь
мі, што дасць магчымасць не толь
кі ствараць асабістыя сувязі, але і
ўмацоўваць узаемадзеянне паміж
кампаніямі на карысць нашых
эканомік. Я хацеў бы падзякаваць
улады Беларусі за ўдзел у перамо
вах па абодвух пагадненнях. Гэта
супрацоўніцтва ажыццяўляецца
ў інтарэсах абодвух бакоў і, самае
галоўнае, у інтарэсах нашых гра
мадзян.
Беларусь вядзе перамовы з ЕС
па спрашчэнні візавага рэжыму
ды рэадмісіі са студзеня 2014 года.
За гэты час прайшло 4 сустрэчы.
Апошні раз бакі збіраліся ў Мін
ску ў чэрвені 2017 года.
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`` Студэнты БДУ
вырашылі
спрэчку
на Марсе
Каманда ў складзе трэцякурсніцы
Алены Лаўрэнавай і магістранткі
Дар’і Богдан прадставіць
Еўропу на сусветным фінале
Міжнароднага конкурсу па
касмічным праве імя Манфрэда
Лахса. Гэту магчымасць беларускі
заваявалі ў еўрапейскім раўндзе,
які завяршыўся ў Лісабоне.

К

онкурс з’яўляецца адным з са
мых прэстыжных студэнцкіх
спаборніцтваў па міжнародным
касмічным праве ў свеце. Адборач
ныя раўнды праводзяцца практыч
на ва ўсіх частках свету — Еўропе,
Амерыцы, Афрыцы, Азіі ды Ціхаа
кіянскім рэгіёне.
Касмічнае права рэгулюе дзей
насць дзяржаў і прыватных асоб па
даследаванні і выкарыстанні касміч
най прасторы, Месяца і іншых ня
бесных цел, якія з’яўляюцца агуль
ным набыткам усяго чалавецтва.
Канкурсантам трэба падрыхта
ваць на англійскай мове пісьмовую
і вусную пазіцыю па выдуманай
справе ў рамках працэдуры Між
народнага суда ААН. На гэты раз
давялося вырашаць «спрэчку»,
якая ўзнікла ў 2056 годзе паміж
дзвюма дзяржавамі — Неапіліяй і
Кальвіёнам. Ва ўмовах перанася
лення Зямлі і поўнага знясілення
зямных рэсурсаў краіны робяць
спробы асваення Марса.
Каманда факультэта міжна
родных адносін БДУ ўпершыню
прымала ўдзел у конкурсе і здоле
ла перамагчы ў еўрапейскім туры
20 зборных.
Сусветны фінал пройдзе ў Брэ
мене (Германія) з 2 па 4 кастрыч
ніка ў рамках Міжнароднага кан
грэса астранаўтыкі.
беларусь.belarus
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Тэхналогіі
для
будучыні
Гэтая рабочая паездка Прэзідэнта ў Гомельскую
вобласць пачалася з наведвання абноўленай абласной
дзіцячай клінічнай бальніцы. Яна стала вельмі
прыемным і доўгачаканым падарункам для ўсіх
жыхароў рэгіёну. Бо да нядаўняга часу гэтая бальніца,
пабудаваная яшчэ ў пачатку мінулага стагоддзя,
размяшчалася ўсяго ў двух лячэбных карпусах.
У медыцынскай установе востра не хапала многіх
аддзяленняў, сучаснага абсталявання. Ды што там,
нават з ложка-месцамі ўвесь час былі праблемы.
У палатах мясціліся па шэсць-восем чалавек,
а дзеці старэйшыя за 15 гадоў і зусім атрымлівалі
меддапамогу на базе стацыянараў для дарослых.
Цяпер жа горад атрымаў суперсучасную медыцынскую
ўстанову, абсталяваную па апошнім слове навукі
ды тэхнікі.

А

Аляксандр Лукашэнка на прадпрыемстве «Гомсельмаш»

ле думаю, не менш
п а д б а д з ё ры л а г а 
мяльчан заява Прэзі
дэнта, зробленая ім
падчас наведвання
«Гомсельмаша»: «Гом
сельмаш» — гэта на
бытак нашага народа,
не толькі нашага пакалення. І мы ўся
ляк будзем яго берагчы ды ўмацоўваць.
Людзей на вуліцу выкідаць нельга. Тым
больш гэта разумныя, добрыя людзі.
Будучыня ў «Гомсельмаша» ёсць! Мы
абавязкова захаваем гэта прадпрыемст
ва і, упэўнены, падымем яго на больш
высокі ўзровень развіцця».
Рэалізацыя праекта па рэканструк
цыі абласной дзіцячай бальніцы пача
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лася па распараджэнні Прэзідэнта ў
2016 годзе. Фінансаванне ажыццяўля
лася за кошт сродкаў з рэспубліканска
га ды абласнога бюджэтаў, а таксама
сродкаў, сабраных на Рэспубліканскім
суботніку. Менш чым за два гады бу
даўнікі здалі фактычна новы аб’ект, які
радуе вока ды пакідае вельмі прыем
ныя ўражанні. З іншых клінік сюды пе
равялі ўсе аддзяленні хірургічнага ды
саматычнага профілю. Паставілі высо
катэхналагічнае абсталяванне, у тым
ліку кампутарны ды магнітна-рэза
нансны тамографы. У аперацыйным
блоку робяць складаныя аперацыі.
Асаблівы гонар лекараў — суперсучас
ны неанатальны блок, дзе выходжва
юць неданошаных малых. Некаторыя

вагой менш за кiлаграм. Але суперсу
часныя тэхналогіі ды прафесіяналізм
лекараў даюць выдатныя вынікі. Пры
чым скарыстацца гэтымі паслугамі ця
пер змогуць не толькі грамадзяне Бе
ларусі, але і Расіі ды Украіны. Там жа
жывуць не чужыя нам людзі.
Не падводзяць і прамыслоўцы.
У гэта цяжка паверыць, але яшчэ ў
сярэдзіне 1990‑х у Беларусі не было
сваіх збожжаўборачных машын. Тады
менавіта Прэзідэнт настаяў на тым,
што нам трэба развіваць айчыннае
камбайнабудаванне. Нямецкія ма
шыны, вядома, добрыя. Але навошта
плаціць утрая даражэй за імпарт, калі
можна зрабіць свой камбайн, і не гор
шы.

У рэкордныя тэрміны зрабілі тое,
што пакуль не ўдалося ні багатаму Ка
захстану, ні нашай суседцы Украіне.
«Гомсельмаш» сёння не толькі забяс
печвае тэхнікай унутраны рынак, але і
пастаўляе яе амаль у 40 краін — ад Азіі,
Афрыкі да Паўднёвай Амерыкі. Я до
бра памятаю падзеі гадавой даўнасці,
калі падчас уборкі пшанічнага поля ў
ААТ «Александрыйскае» Шклоўскага
раёна Аляксандру Лукашэнку паказалі
навінку «Гомсельмаша» — збожжаўбо
рачны камбайн КЗС‑1624. Прэзідэнт
скурпулёзна азнаёміўся з навінкай і
асабіста пратэставаў яе ў працы разам
з сынам Мікалаем. Наказ па выніках
тэст-драйву канструктарам быў такі:
усё дашліфаваць ды стварыць яшчэ
больш дасканалы камбайн, які «паві
нен ісці па полі, як касмічны карабель».
І вось ужо тры доследныя кам
байны праходзяць выпрабаванні ў
палявых умовах. Хлебаробы не на
радуюцца: тэхніка сапраўды атрыма
лася касмічная. Новы суперкамбайн
КЗС‑2124 арыентаваны на перадавыя
гаспадаркі, якія атрымліваюць урад
жаі не менш за 60 цэнтнераў з гекта
ра. Камбайн абсталяваны сістэмай
дакладнага земляробства, кнопочной
сістэмай пераключэння хуткасцяў, мае
больш магутны рухавік і высокую пра
дукцыйнасць. Шырыня захопу жняяр
кі павялічана да дзевяці метраў. Пра
пускная здольнасць — 24 тоны збожжа
ў гадзіну. Пры гэтым створаны кам
фортныя ўмовы для механізатара:
у кабіне ёсць нават халадзільная каме
ра з функцыяй разагрэву ежы. Нема
лаважна, што кошт новай машыны
прэміум-класа больш чым у два разы
ніжэйшы за кошт нямецкіх аналагаў.

зелавы візіт
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Прэзідэнт падчас наведвання Гомельскай абласной дзіцячай бальніцы

На заводзе Прэзідэнту таксама
прадэманстравалі яшчэ адну навін
ку — камбайн на газаматорным паліве.
Эканомія рэсурсаў — амаль 50 %. Бяс
пека таксама на вышэйшым узроўні.
Аляксандр Лукашэнка ставіць задачу:
да наступнай уборачнай кампаніі вы
рабіць некалькі такіх машын ды апра
баваць іх у адной з гаспадарак. Вынікі
эксперыменту Прэзідэнт паабяцаў
ацаніць асабіста.
На думку канструктараў, новы
камбайн можа быць шырока запатра
баваны і на расійскім рынку. Галоўнае,
каб канкурэнцыя была сумленнай і до
брасумленнай. Аляксандр Лукашэнка
таксама даручыў кіраўніцтву прад

Даслоўна
Марына Касцяная, інжынер-праграміст:
— Вельмі прыемна, што ў нашым горадзе з’явілася такая сучасная дзіця
чая бальніца. Цяпер у нас змогуць лячыцца дзеткі з усяго рэгіёну. Парадавала
заява Прэзідэнта, што «Гомсельмаш» будзе захаваны. І мы маладыя, і дзеці ў
нас растуць, і вельмі добра, што ў горадзе будуць працоўныя месцы ды горад
будзе развівацца за кошт нашага прадпрыемства.

Іван Швед, намеснік старшыні прафкама «Гомсельмаша»:
— Прэзідэнт шмат казаў пра якасць нашай прадукцыі. Крытыка справяд
лівая. Многае, вядома, залежыць ад пастаўшчыкоў. Але гэта наш камбайн, і
мы нясем за яго поўную адказнасць. Ён павінен быць працаздольным. А для
гэтага кожны працаўнік на сваім рабочым месцы павінен добрасумленна вы
конваць свае абавязкі.

прыемства больш шырока, у машта
бах краіны, раскруціць праграму
абнаўлення ды мадэрнізацыі старой
тэхнікі. Гэта было б выгадна і сялянам,
якія атрымлівалі б за палову ці нават
за трэць кошту практычна новую ма
шыну, і прадпрыемству, і дзяржаве ў
цэлым.
Пасля знаёмства са зборачным цэ
хам «Гомсельмаша» ды новымі відамі
тэхнікі Аляксандр Лукашэнка таксама
пагутарыў з працоўным калектывам.
Казаў пра цяперашнюю сітуацыю ў
свеце канкурэнцыі, ва ўмовах якой
пытанне якасці варта давесці да ня
мецкага і амерыканскага узроўняў,
што вельмі важна. А вось як ён казаў
пра II Еўрапейскія гульні:
— Гэты еўрапейскі рэгіянальны
рух толькі зараджаецца, і ў яго вялікая
будучыня. Гэтыя гульні нас падштурх
нуць. Мы створым добрую спартыў
ную інфраструктуру, падцягнем гас
цінічны фонд. Улічваючы, што ў нас
бязвізавы ўезд на цэлы месяц, гэта
станоўча адаб’ецца на турыстычнай
галіне. І потым — гэта і ўражанні пра
краіну. Паглядзіце, як расіяне ганарац
ца праведзеным чэмпіянатам свету па
футболе. Для нас гэта тым больш неаб
ходна, таму што нехта ў свеце пра нас
яшчэ не ведае. Хай прыязджаюць ды
глядзяць. Гэта імідж нашай дзяржавы,
уклад у здароўе нацыі.
Яўген Канановіч
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Ход
«дарожнай картай»,
ці Перавагі партнёрства
«Усходняе партнёрства» ператвараецца ў практычны
інструмент рэгіянальнага супрацоўніцтва

Д

Дзясяты раўнд нефармальных
м і н іс т эр с к іх дыя лог аў кр а і н —
удзельніц ініцыятывы ЕС «Усходняе
партнёрства» прайшоў у Мінску.
Звычайнае, на першы погляд, мера
прыемства выйшла па сваім значэнні
далёка за рамкі рэгіянальнага супра
цоўніцтва і ўзаемаадносінаў нашай
краіны з ЕС.
Спачатку невялікае адступленне.
Канфлікты паміж буйнымі гандлёвы
мі дзяржавамі дасягнулі каласальных
маштабаў, канстатуе бразільскі ды
пламат Раберта Азэведа, з 2013 года
ён узначальвае Сусветную гандлёвую
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арганізацыю (СГА) ды рэгулюе ганд
лёвыя адносіны паміж 164 яе члена
мі. Сітуацыя недапушчальная, заявіў
ён у нядаўнім інтэрв’ю нямецкай га
зеце Handelsblatt:
— Та м у м ы п а в і н н ы с ач ы ц ь
за тым, каб атмасфера для будучых
размоў не была парушанай, а заста
валася б дружалюбнай. Калі палітыч
ныя лідэры не захаваюць канструк
тыўны дух, то сусветная эканоміка і
нашы грамадзяне ад гэтага моцна па
церпяць. Калі сітуацыя ў сусветным
гандлі будзе і далей абвастрацца,
то нам пагражае сусветная рэцэсія. І

мы ўжо бачым прыкметы таго, што
працэс спаду пачаўся.
А цяпер вернемся да мінскага
раўнду «Усходняга партнёрства»,
на якім прагучаў дакла д нашага
міністра замежных спраў Уладзіміра
Макея. І гаворка ідзе не толькі пра
ўзаемаадносіны Беларусі й Еўраса
юза. Важна разумець іншае: супра
цоўніцтва паміж краінамі — гэта
т р о с, з да памог а й яког а можна
выцягнуць нацыянальныя эканомікі
на новы ўзровень развіцця:
— У цэлым гандлёва-эканамічнае
супрацоўніцтва з ЕС палепшылася, і

П
ў мінулым годзе ўзаемны таварааба
рот узрос на 20 працэнтаў, прычым
гэта тычыцца як імпарту, так і экс
парту. Значна палепшылася супра
цоўніцтва з фінансавымі інстытута
мі Еўрапейскага саюза: да прыкладу,
з ЕБРР і Еўрапейскім інвестыцый
ным банкам.
Больш за тое, сёння наша краіна
і ЕС актыўна працуюць над даку
ментам, які называецца Прыярыт
этамі партнёрства паміж Беларуссю
і Еўрасаюзам і можа быць падпіса
ны Мінскам і Бруселем ўжо ў гэтым
годзе. І тады ён стане свайго роду
«дарожнай картай» узаемадзеяння
на перыяд да 2020 года, упэўнены
Уладзімір Макей:
— Для нас падпісанне прыяры
тэтаў партнёрства з’яўляецца вельмі
важнай задачай, паколькі гэта ство
рыць аснову канкрэтнага ўзаемадзе
яння паміж Беларуссю і ЕС ва ўсіх аб
ласцях, створыць таксама аснову для
доступу да больш цеснага ўзаемадзе
яння паміж фінансавымі інстытута
мі Беларусі ды Еўрапейскага саюза.
Мы разглядаем удзел ва «Усходнім
партнёрстве» як неад’емную частку
нашага агульнага супрацоўніцтва з
ЕС ва ўсіх сферах і галінах. Для нас
важная гэтая ініцыятыва, паколь
кі яна дае больш магчымасцяў для
збліжэння.
І не толькі для збліжэння, але й
для рэгіянальнай стабільнасці ў цэ
лым. Наша краіна выступае за пра
мы дыялог паміж ЕС і Еўразійскім
эканамічным саюзам з перспектывай
фарміравання стабільнай, квітнею
чай агульнай эканамічнай прасторы
паміж Ціхім і Атлантычным акіяна
мі. На фоне прагназуемай эканамі
стамі сусветнай рэцэсіі гэта вельмі
каштоўна. Іншымі словамі, «УП»
павінна развівацца ў стваральным
ключы, на што прама ўказаў кіраўнік
нашага МЗС:
— Яно не па вінна быць на
кіравана супраць інтарэсаў трэціх
краін. Беларусь зацікаўлена ў выка
рыстанні канструктыўнага патэн
цыялу «Усходняга партнёрства»
для пераадолення раздзяляльных
ліній і аднаўлення даверу. Пазіцыя
Беларусі застаецца нязменнай: для
дасягнення по спех у «Ус ходняе
партнёрства» павінна працаваць
як практычны ды неканфранта
цыйны інструмент рэгіянальнага

рыярытэты

Кампетэнтна
Ёханэс Хан, еўракамісар па еўрапейскай палітыцы суседства
і перамоў аб пашырэнні ЕС:
— За апошнія некалькі гадоў нам удалося выбудаваць уза
емадавяральныя адносіны з Беларуссю. Таму што толькі на та
кой аснове мы зможам дасягнуць чагосьці пэўнага ў інтарэсах
грамадзян. І маё бачанне — гэта стварэнне пояса дабрабыту ў рамках Еўра
пейскага саюза ды еўрапейскага партнёрства. Менавіта гэта будзе служыць
найлепшай гарантыяй для нашай бяспекі ды стабільнасці. Развіццё экано
мікі заўсёды азначае і развіццё грамадства, і развіццё краіны.

Дэвід Макаллістэр, старшыня камітэта Еўрапарламента
па знешняй палітыцы:
— «Усходняе партнёрства» было створана ЕС у дапамогу
ўсходнім суседзям, якія праходзяць этап трансфармацыі.
Галоўная мэта заключалася ў тым, каб захаваць мір ды бяс
пеку ў рэгіёне. Гэта партнёрства грунтуецца на перакананні, што ўзаемнае
супрацоўніцтва само па сабе ёсць каштоўнасць і спрыяе міру, стабільнасці,
добрасуседскім адносінам. Каб лепш скарыстацца трансфармацыйным па
тэнцыялам гэтага інструмента, нам трэба выпраўляць ілжывыя канцэпцыі,
быць больш паслядоўнымі ў нашых патрабаваннях ды выразней фармуля
ваць мэты.
супрацоўніцтва, які надае асаблі
вую ўвагу выніковаму сінэргіз
му ў галінах, якія прадстаўляюць
агульны інтарэс… Калі мы кажам,
што гатовыя зрабіць любы пасіль
ны ўклад ва ўрэгуляванне тых ці
іншых канфліктаў, то мы гаворым
гэт а шчыра і не маем на ўв а зе
атрыманне якіх-небудзь палітыч
ных ці іншых дывідэндаў. Таму
што мы разумеем — ад наяўнасці
стабільнасці ды спакою ў нашым
рэгіёне, у нашай краіне будзе за
лежаць дабрабыт і росквіт нашых
грамадзян, незалежнасць нашай
дзяржавы.
Хар а к т эрна, што пры гэтым
выйграюць не толькі асобныя краі
ны рэгіёну, але і сама ініцыятыва
«Усходняе партнёрства». Не заўва
жыць расчаравання ў ёй у апошнія
гады не мог толькі той, хто наогул
не сочыць за навінамі ЕС. У 2016‑м
вашынгтонскі аналітычны цэнтр
CSIS канстатаваў, што ЕС губляе
«Усходняе партнёрства», а еўра
пейскія эксперты са старонак га
зет нарэшце ўголас загаварылі пра
тое, што «УП» абяцае ўдзельнікам
праекта свядомую хлусню — усту
пленне ў Еўрапейскі саюз. Праз год
кіраўнік варшаўскага Цэнтра стра
т эгічных даследаванняў Вітольд

Юраш і зусім канстатаваў, што пра
ект «УП» мёртвы. Сёння аналітыкі
ўжо не спяшаюцца рабіць такія ад
назначныя заявы. Еўрапейскі пра
ект атрымлівае, па сутнасці, другое
дыханне, ператвараючыся ў эфек
тыўны механізм прагматычнага
эканамічнага ўзаемадзеяння. Мінск
неаднаразова заяўляў : нам няма
чаго дзяліць, а вось сфер для добра
га супрацоўніцтва — вялікае мнос
тва. І менавіта на яго варта накіра
ваць палітычную волю ўсіх дзяржаў
рэгіёну.
Наша краіна робіць менавіта
так. У сярэдзіне кастрычніка ў Бе
ларусі адбудзецца канферэнцыя,
прысвечаная барацьбе з тэрарыз
мам, асабліва ў кіберпрас торы.
Гэтае мерапрыемства будзе правод
зіцца сумесна з Арганізацыяй па
бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўро
пе, удзел у ім плануе прыняць гене
ральны сакратар АБСЕ. А ў канцы
кастрычніка — пачатку лістапада ў
Мінску пройдзе пасяджэнне асноў
най групы Мюнхенскай канферэн
цыі па бяспецы і супрацоўніцтву
ў Еўропе, на якое запрошаны каля
ста вышэйшых і высокіх службо
вых асоб ЕС. Дыялог будзе працяг
нуты.
Максім Восіпаў
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белта

Р

Волаты будуць жыць
У Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі з’явілася ўнікальная распрацоўка, якая дазволіць краіне
заняць і ўтрымліваць першае месца ў свеце па агульнай колькасці зуброў

Б

еларусь займае пер
шы радок сусветнага
рэйтынгу па колькасці
зуброў, якія жывуць
на волі. Сёння ў на
шай краіне — 1817 гэ
тых рэдкіх дзікіх жы
вёл, усяго на 46 асобін
менш, чым у Польшчы, якая лідзіруе
па агульнай колькасці зуброў. Наву
коўцы ўпэўненыя: гэтую розніцу мы
пераадолеем праз год-паўтара. Такому
прарыву паспрыяе распрацоўка сус
ветнага ўзроўню — комплекс тэхнало
гій па стварэнні мікрапапуляцыі зубра
Акадэміі навук.

Эпоха адраджэння
Адкуль такія грандыёзныя планы
ды якія шанцы на поспех, мы даведалі
ся ў «Навукова-практычным цэнтры
Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі
па біярэсурсах». Павел Велігураў, наву

8

беларусь.belarus
жнівень   2018

ковы супрацоўнік лабараторыі папуля
цыйнай экалогіі наземных пазваночных
і кіравання біярэсурсамі, распавядае, з
чаго пачыналася гісторыя з зубрамі:
— Еўрапейскія зубры — адны з
найбольш старажытных жывёл су
часнай фаўны. У сярэднія вякі яны
засялялі большую частку Еўропы. Ад
нак адцясніліся чалавекам ды ледзь
не зніклі з твару зямлі. На пачатку XX
стагоддзя налічвалася ўсяго 56 асобін,
якія былі кроўнымі нашчадкамі сямі
зуброў. Магчымае знікненне самага
буйнога еўрапейскага наземнага сы
суна стала хваляваць вучоных. Але
жывёл удалося выратаваць. Асноўныя
работы пачаліся пасля Другой сусвет
най вайны. Першабытныя лясы Бела
вежскай пушчы былі ці ледзь не апош
нім месцам пражывання зуброў, дзе
яны былі пад асаблівай аховай. Пасля
падзелу тэрыторыі пушчы ўсе рэдкія
жывёлы засталіся ў Польшчы, аднак ў
1946 годзе іх вырашылі завезці і ў бе
ларускую частку пушчы.

Павел Велігураў гартае савецкія
выданні, дзе публікаваліся фатаграфіі
падарожжа зуброў на нашу зямлю, ды
працягвае:
— З таго часу Белавежская пушча
на тэрыторыі Польшчы і СССР стала
пазіцыянавацца як цэнтр аднаўлення
зубра. Папуляцыі, дарэчы, ствараліся
ва Украіне ды Расіі, але ў 1990 гады
там актывізаваліся браканьеры. Лю
дзі бескантрольна адстрэльвалі рэдкіх
жывёл. У выніку колькасць украінскіх
зуброў знізілася з 600 да 200, а Расія
цяпер займае трэцяе месца ў свеце па
агульнай колькасці зуброў — сёлета
лічба пераваліла за 1.000 асобін.

Дакладны лік
Беларусь ўсе гэтыя гады старанна
ахоўвала зуброў ад знішчэння ды таму
выйшла ў лідэры. Сёння згодна з пас
тановай Міністэрства прыродных рэ
сурсаў і аховы навакольнага асяроддзя

Р
праводзіцца візуальны ўлік папуля
цый. За кожнай замацавана адказная
юрыдычная асоба. Напрыклад, за бе
лавежскай папуляцыяй назірае Нацы
янальны парк «Белавежская пушча»,
за асіповіцкай — мясцовы доследны
лясгас, за палескай — Палескі радыя
цыйна-экалагічны запаведнік, за самай
паўночнай, чырвонаборскай, — па
ляўнічая гаспадарка «Чырвоны Бор». І
гэтак далей па спісе.
— Мы збіраем дадзеныя ад «тры
мальнікаў » вольных папуляцый,
а таксама шчыльна супрацоўнічаем
з наглядчыкамі зуброў, якія жыву
ць у заапарках, вальерах, фермерскіх
гаспадарках. Уліковыя спісы дасы
лаем у польскую «Радаводную кнігу
зуброў», дзе і вядзецца ўся сусветная
статыстыка, — да размовы падключа
ецца вядучы навуковы супрацоўнік
лабараторыі Ірына Салавей.
— Дарэчы, у кожнай жывёлы ёсць
свой нумар і афіцыйная мянушка.
У нашай краіне ўсе імёны пачынаюц
ца на склад «Ба» — такое правіла. На
яўнасць 150 асобін зубра сведчыць
аб іх кароткачасовым захаванні. Для
патэнцыйнай жа неўміручасці папу
ляцыі трэба, як мінімум, 1500 жывёл.
Доўгі час лічылася, што выйсці на такі
ўзровень немагчыма, але беларускія
навукоўцы знайшлі спосаб. За чвэрць
стагоддзя мы кардынальна змянілі сіту
ацыю. З 1994 года ў краіне рэалізуецца
«метапапуляцыйная мадэль» захавання
еўрапейскага зубра, якая стала асновай
для праграмы «Зубр», а таксама плана
вых мерапрыемстваў па захаванні ды
ўстойлівым выкарыстанні гэтых жывёл
на наступныя гады. За гэты прамежак
часу колькасць зуброў у краіне ўдалося
павялічыць больш чым у пяць разоў.

Ад колькасці да якасці
Выйсці на першае месца па агуль
най колькасці гэтых рэдкіх жывёл
у бліжэйшы час дазволіць новы Ком
плекс распрацовак ды тэхналогій па
стварэнні мікрапапуляцыі зубра. Рас
працоўка сусветнага ўзроўню адпа
вядае патрабаванням шэрагу міжна
родных прыродаахоўных канвенцый і
спрыяе захаванню глабальна значнай
біяразнастайнасці. Кандыдат біялагіч
ных навук Ірына Салавей анансуе:
— Стратэгія дазволіць ацаніць
прыдатнасць тэрыторый і прадуктыў

аспрацоўка сусветнага ўзроўню

насць месцаў пражывання для зубра,
распрацаваць шэраг рэкамендацый,
а таксама суправаджаць іх укараненне.
Гэта датычыцца адбору асобін-засна
вальнікаў, адлову, імабілізацыі, транс
парціроўкі, засялення ды адаптацыі
зуброў да новых умоў. Новы Комплекс
распрацовак прадугледжвае мечанне і
генетычную пашпартызацыю зуброў,
арганізацыю сістэмы маніторынга
мікрапапуляцый, якія ствараюцца ды
фарміруюцца. Такія падыходы забяс
печаць устойлівы рост колькасці ды
пашырэнне арэалу жывёл, якія могуць
знікнуць, дазволяць перайсці да ўстой
лівага выкарыстання рэсурсаў зубра.
Гісторыя еўрапейскага зубра ма
гла б паўтарыць лёс тура, ляснога
тарпана, сумчатага ваўка, зебры ква
гі ды многіх іншых відаў жывёл, якія
зніклі па віне чалавека, калі б не на
маганні сусветнай супольнасці па яго
адр аджэнн і. Досвед мінулых гадоў
паказвае: нашы навукоўцы, супра
цоўнічаючы з замежнымі калегамі,
дамагліся салідных вынікаў. Яны зра
білі вялікі ўклад у адраджэнне, павелі
чэнне колькасці ды вывучэнне зубра.
Улічваючы цяперашнюю статыстыку
ў нашай краіне, можна меркаваць, што
рэдкія звяры пражывуць ў Белару
сі яшчэ мінімум
гадоў 150.
Але сцвярд
жаць, што
пагроза
знікнення
зубра зня
тая, пакуль
рана.
Працы
яшчэ вель
мі шм ат.
Навукоўцы
плануюць перайсці
ад простага нарош
чвання статка да пра
думанага скрыжавання
з улікам радаводаў ды
генетычнай разнастай
насці бацькоў з розных
мікрапапуляцый. Па-про
стаму — ад колькасці да
якасці.

правяд уць даследаванні ў галіне па
разіталогіі, распрацуюць крытэрыі
ацэнкі племянной каштоўнасці зуб
роў. Акрамя гэтага, выкарыстаюць
высокатэхналагічныя інавацыйныя
метады — бескантактавы маніторынг
папуляцый. З дапамогай касмічных
тэхналогій ды беспілотных лятальных
апаратаў адсочаць перамяшчэнні жы
вёл на вялікіх тэрыторыях, вызначаць
іх колькасць, папуляцыйную структу
ру ды яшчэ шмат чаго іншага. Бо зуб
ры не толькі візітная картка багатага
ды разнастайнага жывёльнага свету,
але і сімвал нашай краіны. Доля па
галоўя гэтых жывёл у краіне складае
больш за 25 працэнтаў ад сусветнай
колькасці. Па колькасці зуброў, якія
жывуць вольна, сёння мы апярэдж
ваем Польшчу на 124 асобіны, і гэтая
лічба з кожным годам расце. Навукоў
цы прагназуюць: дзякуючы новаму
Комплексу распрацовак ды тэхнало
гій па стварэнні мікрапапуляцыі зуб
ра, калі будзем яго прытрымлівацца,
у бліжэйшы час дагонім краіну-су
седку па агульным паказчыку самага
буйнога сысуна сучаснай наземнай
фаўны.
Юлія Папко

Дагонім!
Спецыялісты старанна
вывучаць генетыку жывёл,
беларусь.belarus
жнівень   2018
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Зорка
Валерыя
Казакова
Вядомы пісьменнік і мецэнат — пра Герадотава мора,
стаўленне да малой радзімы і веру ў інтуіцыю

Валерый Казакоў на плошчы зорак
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Ён, безумоўна, грамадзянін адразу дзвюх краін — Бела
русі ды Расіі. У Беларусі нарадзіўся, а вось як пісьменнік,
грамадскі ды палітычны дзеяч адбыўся менавіта ў Расіі.
Але куды б ні закідваў яго лёс, ён ні на хвіліну не забываў
пра сваю малую радзіму. Менавіта дзякуючы яму і Музей
гісторыі Магілёва папоўніўся некалькімі сотнямі каштоў
ных экспанатаў, у тым ліку адзіным у Беларусі Статутам
ВКЛ 1588 года. Нядаўна ў Магілёве прынялі рашэнне
прысвоіць Валерыю Казакову званне ганаровага грама
дзяніна горада і ўвекавечыць яго імя на плошчы Зорак ля
кінатэатра «Радзіма». Мы пацікавіліся ў пісьменніка, што
адчувае чалавек, калі яго абвяшчаюць ганаровым грамад
зянінам?
— Калі мне гэта паведамілі, трохі спалохаўся, — жар
туе ён. — У мяне шмат узнагарод, але гэтая асаблівая. Ра
шэнне прымалася калегіяльна, гарсаветам дэпутатаў, або,
як раней казалі, радай. Для мяне гэта вельмі сур’ёзна ды
адказна. Прыйдзецца неяк гэтае званне адпрацоўваць (усміхаецца).
— Вы і так шмат чаго робіце. Вунь колькі кніг пра
Магілёў ды Беларусь напісалі …
— Так, кніг напісаў дастаткова. Але трэба яшчэ часцей
прыязджаць сюды, сустракацца з людзьмі. Бо хто такі Ка
закоў для звычайнага магілёўца? Я вельмі ўдзячны стар
шыні Магілёўскага гарвыканкама Уладзіміру Цумараву,
Магілёўскаму гарсавету дэпутатаў. Дзякуй дырэктару
Музея гісторыі Магілёва Аляксею Бацюкову, які вылу
чыў мяне на гэтае званне. Для мяне важна, што зроблена
гэта на падставе захавання культурнай спадчыны ды ў Год
малой радзімы. Напэўна,
прыйшоў час аднаўляць
разбуранае. Трэба вяртаць
Магілёву той выгляд, які ён
меў на старых гравюрах. Раз
бурана каля 90 % гістарыч
най спадчыны. Але ж людзі
тут жылі і да 1918 года. Неза
лежную дзяржаву мы пабуда
валі, цяпер трэба аднаўляць яе
гісторыю. Для гэтага неабходныя
толькі воля ды жаданне. У час
Вялікай Айчыннай вайны было
знішчана шмат старажытных га
радоў Германіі, у іх ліку Мюнхен,
Нюрнберг, Дрэздэн… Там аднавілі
ўсе. І мы павінны гэта зрабіць. Калі
мы будуем, напрыклад, новы касцёл,
чаму напачатку не адрадзіць той, які
быў раней? Хоць бы касцёл Святога
Францішка Ксаверыя …
— А што асабіста вы ўкладваеце ў паняцце малая
радзіма? І якія ўспаміны вам асабліва дарагія?
— Я нарадзіўся ў Магілёве, у чыгуначнай лякарні
на вуліцы Бялінскага. Мой бацька працаваў чыгунач
нікам. Потым мы некаторы час жылі ў Чавускім раёне,
у вёсцы Гарбавічы, дзе працякае прыгожая рэчка Рэста.
Бацькі чамусьці запісалі, што я нарадзіўся менавіта там.
Калі мне было сем гадоў, зноў вярнуліся ў Магілёў. Тут
я скончыў школу, сустрэў сваё першае каханне. Той дом,
дзе я жыў, дарэчы, захаваўся. Там, у маленькай двухпа

каёвай кватэры, жылі мае бацькі, я, сястра, потым да
нас перабраліся яшчэ і дзядуля з бабуляй. З вёскі я пры
вёз у магілёўскую кватэру любімы заслон, які называў
услонікам, як і мая бабуля. Захаваў у памяці яе саматка
нае пакрывала, іконы, каля якіх малілася мама. На адной
з іх намаляваная Маці Божая з лесвіцай: сем прыступак
як сімвал сямі нябёсаў. Для мяне яна асабліва дарагая
яшчэ й таму, што мне яна дасталася разам з мамчыным
вянчальнай вянком.
Любімыя месцы ў Магілёве — гэта Падніколле, Палы
кавічы, дзе была ацаляльная крыніца, а яшчэ чыгуначны
вакзал, з якім звязана дзяцінства. У Доме культуры чыгу
начнікаў я ўпершыню выйшаў на сцэну. У мяне была выдат
ная настаўніца — Эсфір Мацвееўна Міхайлава, заслужа
ная артыстка РСФСР. Яна іграла ў абласным драматычным
тэатры ды вяла народны тэатр у ДК. У мяне збярогся ме
даль лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола, якім адзначы
лі мяне за ўдзел у яе спектаклі. Калі ўспомніць, то я шмат
роляў сыграў у сваім школьным дзяцінстве. Быў час, калі
мы паказвалі па тры спектаклі ў дзень. Эсфір Мацвееўна,
пэўна, бачыла ўва мне артыста. Калі ў Магілёў прыехала
камісія, каб адабраць найбольш таленавітых школьнікаў
для паступлення ў ВГIК, я па яе парадзе пайшоў на пробы
ды нядрэнна сябе паказаў. Але ехаць паступаць у Маскву
адмовіўся, хацеў пайсці ў армію.
— Напэўна, хто-небудзь з продкаў быў вайскоўцам?
— Магчыма. Калісьці ў Чыце пачуў цікавую гісторыю
пра цёзку. Падчас Першай сусветнай вайны быў нейкі
Казакоў, які служыў памочнікам у атамана Сямёнава. Лёс

Няхай усе людзі, якія сябе адчуваюць
беларусамі, будуць годнымі гэтага
вялікага племені. Не трэба быць
багатым, каб зрабіць унёсак
у захаванне нашай агульнай
спадчыны. Гэта трэба зрабіць
дзеля нашых нашчадкаў. Калі
кожны з нас знойдзе сваю малую
радзіму, будзе ў нас і вялікая.
закінуў яго на Далёкі Усход. У 1946 годзе, калі Саветы да
браліся да Кітая, ён схаваўся. Абматаў сябе казачымі сцяга
мі ды збег. Мне паказвалі альбом з яго фота, мы сапраўды з
ім падобныя. Потым мама распавяла сямейную гісторыю,
звязаную з нейкім гнаным казаком з Кітая. Не выключана,
што гэта быў той самы памочнік атамана.
— Не шкадуеце, што не адразу сталі пісьменнікам?
У войску ж не да рамантыкі…
— Чаму? У салдацкіх будняў ёсць свая рамантыка.
Вядомы ўсім па сваіх выкрывальніцкіх кнігах Дзмітрый
Валкагонаў пачынаў з таго, што ствараў для будучых аба
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Валерый Казакоў: «Прыйдзецца неяк гэтае званне адпрацоўваць»

ронцаў Айчыны падручнікі па этыцы ды эстэтыцы. Ён
пісаў, што калі табурэткі стаяць роўна, гэта эстэтычна,
а калі раскіданыя — не. А калі сур’ёзна, то ваенная праца
таксама сёе-тое дае не толькі для цела, але і для духу. Яна
дысцыплінуе. Пісьменнік — гэта катаржанін, які гадзінамі
сядзіць за сталом, каб напісаць восем-дзесяць старонак.
Калі ты ўстаў ды пайшоў, то ўсё пакінуў. Вернешся ты да
гэтага яшчэ ці не — хто ведае. Хтосьці піша па начах, хто з
раніцы, як Юры Палякоў. Ён і мяне на гэта натхніў. Я пра
чынаўся ў пяць гадзін раніцы ды нешта да дзесяці пісаў.
Потым праз нейкі час зноў сядаў. Калі ёсць натхненне,
знешнія раздражняльнікі не перашкаджаюць. Нават калі
ты сядзіш у кафэ. Магу яшчэ Вагнера ўключыць у навуш
ніках. Пад яго лепш пішацца.
— Вы лёгкія на ўздым. Сёння ў Магілёве, заўтра ў Маскве. Адлегласці для вас не перашкода. Што вы адчуваеце
пры такім рытме жыцця?
— Мама называла мяне Вецер. У мяне і пазыўны
калісьці быў у арміі «Вецер». Мая сям’я добра ведае, што
гэта такое. Неяк у Мінску прачнуліся раніцай, а я ім: «Ху
ценька збірайцеся, едзем у Маскву». І паехалі. Пабылі там
некаторы час, пахадзілі па храмах, прапанаваў з’ездзіць і
ў Суздаль…
— Вы вернік?
— У мяне ніколі не было спрэчак з маёй душой. У нас і
бабулі маліліся, і дзядулі. Яны, хутчэй за ўсё, былі ўніятамі.
У вёсцы, у Чавускім раёне, жылі каталікі і ўніяты. А я вось
праваслаўны. Калі быў дзіцем, бабуля вадзіла мяне ў Магі
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лёве ў праваслаўны храм у гонар Трох Свяціцеляў. Я ведаў,
што ёсць Бог, які ўсё бачыць. І хлусіць нельга.
— І ніколі нікому не хлусілі?
— Хлусіў (усміхаецца). Але па-дзіцячы. Спадзяваўся,
што Бог не ўбачыць. А дзед казаў: «Калі Бог не ўбачыць,
я ўбачу». Цяпер я ўцаркоўлены чалавек, вернік Валаамс
кага манастыра. Калісьці нават быў там паслушнікам,
працаваў на яго аднаўленні. Месца вельмі незвычайнае
ды настолькі намоленае, што гэта фізічна адчуваеш. Быц
цам нейкая сіла прымушае цябе ўстаць там на калені.
У мяне такі парыў быў толькі ў храме апостала Паўла ў
Рыме. А яшчэ ёсць вельмі незвычайная царква на мяжы
з Арменіяй. Там магутная энергетыка. На Магілёўшчыне
вельмі сакральнае месца — царква ў Баркалабава Бы
хаўскага раёна. І на абраз Баркалабаўскай Божай Маці
нельга глядзець як на нешта звычайнае. Яе погляд у душу
пранікае, гэта адзін з наймацнейшых беларускіх абразоў.
У Вільнюсе падобнай сілай валодае абраз Божай Маці Во
страбрамскай. Я асабіста вельмі шаную абраз, якім яшчэ
мой прапрадзед валодаў.
— Наогул кажуць, што вастрэй за ўсё адчуваеш сувязь з продкамі й прыродай, калі жывеш у вёсцы.
— Зямля продкаў сапраўды лечыць душу. У Магілёве
я гэта асабліва востра адчуваю. Тут магілы маіх бацькоў,
дзядоў. З дзядамі трэба размаўляць, паважаць іх, вучы
ла мая бабуля. У мяне ёсць хутар на мяжы Гродзенскай і
Брэсцкай абласцей у Карэліцкім раёне. Калі ўбачыў гэта
месца, захацеў застацца. Цікавае супадзенне. Па запісах,
я нарадзіўся ў вёсцы Гарбавічы Чавускага раёна, а хутар
знаходзіцца ў вёсцы Гарбатовічы.
— І часта ў жыцці здараюцца такія супадзенні?
— Ды колькі заўгодна. Аднойчы я павінен быў ісці
на адну сустрэчу, але мне так не хацелася гэтага рабіць,
і я не пайшоў. А тыя, хто пайшлі, усе загінулі. Інтуіцыя
моцная рэч. У кожнага нешта ёсць такое. Вось я кніжку
напісаў пра чорнага ката, там якраз пра такія рэчы гаво
рыцца. Наступная частка будзе, магчыма, яшчэ больш мі
стычная, трэцяя — наогул фэнтэзі пра старажытную Бела
русь. Толькі ў гэтым жанры можна ўявіць, якой была наша
Беларусь. Калі пачнеш проста казаць, што так усё было,
шмат паўстане спрэчак. Адны будуць сцвярджаць, што
гэта частка Расіі, нехта — што гэта частка Польшчы, трэція
ўспомняць пра Літву, а на самай справе гэта была Беларусь.
Адно толькі дакладна вядома, што людзі жывуць у гэтых
месцах амаль пяць тысячагоддзяў. І амаль у кожнай другой
еўрапейскай нацыі ёсць ген беларуса. Што такое Герадо
тава мора, ніхто дакладна не ведае. І пра гэта мала кажуць.
Мне хочацца раскрыць гэтую таямніцу.
— Калі папрасіць парады ў Валерыя Казакова, якой
яна будзе?
— Няхай усе людзі, якія сябе адчуваюць беларусамі,
будуць годнымі гэтага вялікага племені. Не трэба быць
багатым, каб зробіць унёсак у захаванне нашага агульнай
спадчыны. Гэта трэба зрабіць дзеля нашых нашчадкаў.
Калі кожны з нас знойдзе сваю малую радзіму, будзе ў нас
і вялікая. І ў дзяржавы будзе вялікая будучыня. Звярнуў
увагу, што ў мяне ўсё больш становіцца суседзяў па хута
ры. Там пілуюць, тут стругаць — жыццё б’е ключом. Нешта
прачынаецца ў людзей унутры.
Нэлі Зігуля

Р

эгіён

Багема
ў старым квартале

Яраслаў Ванюкевіч

Знакаміты ўраджэнец Гродна Ляон Бакст натхніў землякоў
на стварэнне сямейнага бізнесу

Рэстаран «Бакст» названы ў гонар Ляона Бакста, сусветна вядомага мадэльера і дэкаратара, які нарадзіўся ў Гродне
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Бязвіз ужо зрабіў значны ўнёсак
у развіццё абласнога цэнтра і пад
штурхнуў прадпрымальнікаў да ад
крыцця новых кавярняў, рэстаранаў,
гасцініц, атэль-апартаментаў і хост
элаў. Створана 400 рабочых месцаў.
Толькі за першы квартал бягучага года
адкрыта некалькі аб’ектаў харчавання.
Плануюць развіваць гэты напрамак і
гаспадары новага рэстарана «Бакст».
Свой першы аб’ект Ігар і Аксана Гуліе
вы назвалі ў гонар Ляона Бакста, які
нарадзіўся ў Гродне ў другой палове
ХІХ стагоддзя і стаў сусветна вядомым
мадэльерам і дэкаратарам.

Яраслаў Ванюкевіч

Р

З веліччу і густам

Бакст быў знакамітым дызайнерам
інтэр’ераў. Таму некаторыя рашэн
ні яго ўдала ўпісаліся і ў афармленне
сучаснай залы. На столі — некаль
к і п ры н т а ў в я д о м а г а м а с т а к а ,
на сцяне — сцэнічны вобраз Шэхе
разады, створаны па малюнку Бакста.
Дарэчы, яго праца над тэатральнымі
дэкарацыямі зрабіла вялікі фурор
з‑за яскравага ўсходняга арнаменту і
нацыянальнага каларыту. Яго ўзоры
з тэатральнай сцэны пераходзілі ў
жыццё. Вось і цяпер у вочы кідаюцца
дзве свяцільні каля канапы з мудра
гелістымі яскравымі ўзорамі. Яны
таксама выкананы на падставе дызай
нерскіх работ Бакста.
— У нас багаты турыстычны па
тэнцыял, і яго трэба як мага шырэй
паказваць, — тлумачыць Аксана. —
Ляон Бакст — наш вядомы зямляк, ён
нарадзіўся ў Гродне, магчыма, у гэтым
старым квартале, дзе мы адкрылі рэ
старан і назвалі яго імем.
І сапраўды, вуліца Замкавая лічы
лася яўрэйскім паселішчам. Непада
лёку знаходзіцца і самая прыгожая ў
Еўропе харальная сінагога, яе гісто
рыя бярэ пачатак у ХVІ стагоддзі. Ляон
Бакст нарадзіўся ў артадаксальнай
яўрэйскай сям’і ў 1866 годзе і, напэў
на, яе наведваў. У Гродне ён скончыў
гімназію, але далейшы яго лёс звяза
ны ў асноўным з Санкт-Пецярбургам
і Парыжам. Для ўдзелу ў выстаўцы
Ляон узяў і скараціў прозвішча дзеда.
У Гродне пра знакамітага земляка па
куль мала хто ведае, хоць ён лічыцца
настаўнікам Марка Шагала, быў зяцем
вядомага мецэната Паўла Траццяко
ва і саратнікам антрэпрэнёра Сяргея
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Аксана ды Ігар Гуліевы, гаспадары рэстарана

Дзягілева. Не так даўно адну з вуліц
новага мікрараёна назвалі імем Ляона
Бакста. Свой унёсак у вяртанне гіста
рычнай культурнай спадчыны выра
шылі зрабіць і прадстаўнікі малога
бізнесу. І даволі паспяхова, бо туры
стычныя фірмы нават сталі да іх ва
дзіць экскурсіі.
— Да нас многія прыходзяць про
ста на экскурсію, — заўважае Акса
на. — Пытаюцца, хто такі Бакст. Нам
гэта вельмі прыемна, бо мы таксама
ганарымся сваім земляком, які адзя
ваў у свае капелюшы й пальчаткі ўвесь
Парыж. Потым з’ехаў у ЗША, ствараў
прынты, узоры якіх і цяпер лічацца
моднымі. Мы з самага пачатку ўзялі гэ
тую канцэпцыю, пастараліся стварыць
нешта такое, чаго пакуль не было, але
што з’яўляецца часткай гісторыі Гродна.

Мелодыі яўрэйскага
квартала
Сам будынак таксама з ліку старых
пабудоў. Доўгі час ён пуставаў, але ў
рэшце рэшт гарадскім уладам удалося
прадаць яго. Новы ўласнік правёў рэ
канструкцыю, аднавіў фасад. Аксана з
Ігарам палічылі, што тут можна ства
рыць утульны куток для адпачынку.
І роўна год таму на ўмовах доўгатэр
міновай арэнды адкрылі тут свой рэ
старан.

— Мы прадставілі бізнес-праект
як стартап для атрымання льготнага
крэдыту, частка сродкаў была свая.
Адразу ўзяліся за аднаўленне памяш
кання, бо тут былі толькі сцены. Мы
імкнуліся хутчэй завяршыць работы
і за восем месяцаў усё зрабілі. Гарад
скія ўлады таксама ішлі насустрач, бо
наша ўстанова дадала гораду яшчэ
каля 30 новых рабочых месцаў, — ад
значыла Аксана Гуліева.
Гаспадыня не тоіць, што стаўку
рабілі й на бязвізавы рэжым. Сюды
часта наведваюцца замежныя дэле
гацыі, заходзяць турысты з Ізраіля,
ЗША, Польшчы, Германіі… Гэтае
месца абралі для адпачынку таксамі й
многія гродзенцы. Яно крыху багем
нае, бо тут няма звыклага шумнага
рэстараннага ўкладу, а ёсць настрой
на душэўныя сустрэчы ці дзелавыя
перагаворы. Знайшлося нямала скеп
тыкаў, якія папярэджвалі, што такім
чынам немагчыма ўтрымаць падобны
бізнес, але навічкі-рэстаратары сваю
лінію ўпарта трымаюць.

Смаката ў стылі Бакста
і кадравы голад
Аксана ўпэўнена, што яны абралі
правільны кірунак — спакойная му
зыка, добры сэрвіс, арыгінальная кух
ня… Дарэчы, колькі слоў пра стравы.

Р
Аказваецца, большую палову выручкі
складае менавіта даход ад продажу
ежы, бо наведнікі больш любяць смач
на паесці, чым выпіць.
Па-першае, тут ганарацца, што
трапілі ў лік пераможцаў фестыва
лю-конкурсу «Гастрафэст Гродна».
Па-другое, стараюцца ўкараніць
сучасныя тэхналогіі з элементамі
малекулярнай кухні. Так завецца ім
правізацыя, што дазваляе злуч аць
супрацьлеглыя субстанцыі. Нап
рыклад, у звычайным тамаце можа
быць дэсерт. Дзякуючы сучасным
тэхналогіям бісквіт і шакалад пераўт
вараюцца ў каляровы гаршчочак, які
не адрозніць ад сапраўднага. Таксама
свайго роду дызайнерска-мастац
кі падыход, якім карыстаўся і вялікі
Бакст у сваёй творчасці…
Шэф-повар, вядома, з фантазіяй,
але майстэрства не прыходзіць адразу.
Гэтаму спрыяе падрыхтоўка ў белару
скіх і замежных рэстаратараў. Наогул,
з кадравым патэнцыялам ёсць прабле

мы. І гэта бяда не толькі малога бізне
су, але і ўвогуле рынку працы. Не хапае
кваліфікаваных спецыялістаў, пры тым
што ў Гродне повараў-кандытараў і бар
менаў рыхтуюць у некалькіх каледжах.
Па словах Аксаны, далёка не ўсе маюць
уяўленне аб сучасных тэхналогіях у га
странамічнай сферы, многія не знаё
мыя з такімі працэсамі, як вакуумацыя
ці шокавая замарозка. Таму даводзіцца
вучыць на месцы, каб стварыць каман
ду прафесіяналаў. У гэтым рэстарата
ры бачаць сваю галоўную задачу.

У малога бізнесу
вялікія планы
Цяпер умовы для работы спры
яльныя, лічаць бізнесмены. Гэта да
тычыцца як дакументацыі, так і коль
касці праверак. Іх амаль што няма.
За выкананнем стандартаў сочаць
самі ўласнікі, гэта ў іх інтарэсах. Га
радскія ўлады гатовыя падтрымаць

Разважанні ў тэму

белта

Мечыслаў Гой, старшыня Гродзенскага гарадскога
выканаўчага камітэта:
— Сёння турызм і бязві
завы ўезд з’яўляюцца свое
асаблівай візітнай карткай
Гродна. Сёлета горад ужо на
ведала больш за 35 тысяч за
межных турыстаў з 50 краін.
І гэта, безумоўна, не канчат
ковая лічба. Усе гарадскія
службы і арганізацыі працу
юць над тым, каб замежнікам у Гродне было камфортна.
Значны ўнёсак у развіццё турыстычнай інфраструктуры
робіцца дзякуючы прыватнай ініцыятыве. Асабліва яс
крава гэта праяўляецца ў сферы грамадскага харчавання і
пражывання. Летась адкрыліся тры аб’екты пражывання.
Сёлета яшчэ два: апарт-гатэль «Славія» і хостэл Kір Tоwn.
Да канца 2018 года павінны адкрыцца яшчэ тры хостэлы і
два гатэлі ў гістарычнай частцы горада.
Таксама бязвіз падштурхнуў да стварэння сучасных
аб’ектаў грамадскага харчавання цікавых фарматаў, якія
прапануюць новыя віды паслуг і разнастайныя па ар
хітэктурна-тэхнічным стане. Сёлета сетка пашырылася
за кошт адкрыцця 12 аб’ектаў грамадскага харчавання, у
якіх 451 месца. Адзначу, што ўсе яны знаходзяцца ў цэнтры
горада: гэта бар «Мята Lоungе», бар «Свабода», міні-кафэ
«Сустрэчы» (на базе тралейбуса) ды іншыя. Таксама павя
лічылася зона абслугоўвання спажыўцоў у рэстаране хут

эгіён

захады прадпрымальнікаў. Спрыяль
ныя ўмовы падштурхнулі Гуліевых да
стварэння яшчэ аднаго малога прад
прыемства, таксама ў сферы грамад
скага харчавання, праўда, крыху ін
шага фармату.
Будзе, казалі мне, добраўпарадка
ваца і рэстаран. У будучыні фасад бу
дынка набудзе яшчэ больш характэр
ныя рысы, звязаныя з фігурай Бакста.
Ёсць у рэстаратараў і планы наконт
навакольнай тэрыторыі. На адной з
пляцовак ёсць намер стварыць мініпарк, прыгожую зону адпачынку з
архітэктурнымі формамі, дзе будзе
цікава і дарослым, і дзецям. Унутра
ны дворык падыходзіць для культур
ных мерапрыемстваў. Бізнесмены
апантаныя ідэяй арганізаваць там
традыцыйныя фэсты з выступлен
нем джазавых калектываў, моднымі
паказамі, вернісажамі… Вядома ж,
гэта будуць імпрэзы ў гонар Ляона
Бакста.
Маргарыта Ушкевіч

кага абслугоўвання «Вялікі буфет», а ў хуткім часе на даху
гандлёвага дома «Нёман» адкрыецца летняе кафэ-тэраса.
Каб турыстам было што ўспамінаць дома пасля вяр
тання, мы адкрылі гандлёвы павільён «Сувенірная кра
ма». У цэнтральнай частцы горада ёсць крамы айчынных
вытворцаў, у тым ліку шклозавода «Нёман», «Элемы»,
«Мілавіцы» ды іншых. У Гродне ёсць 41 гандлёвы аб’ект,
далучаны да сістэмы TахFrее.
Акрамя таго, удасканальваем сістэму навігацыі, мар
шрутнага арыентавання турыстаў. У горадзе ўжо з’явіліся
чатыры інфармацыйныя стэнды з картамі. Сёлета да
1 верасня з’явяцца яшчэ дзевяць такіх жа «навігатараў».
У чэрвені адкрылася назіральная пляцоўка над Нёманам,
абсталяваны два прычалы ў цэнтры горада для маламер
ных суднаў і цеплахода. Цяпер кожны ахвотны можа ска
рыстацца паслугамі рачнога таксі.
Многае робіцца для развіцця велатурызму і веласіпед
нага руху. Напрыклад, паніжаем бардзюрны камень, робім
спецыяльную разметку, а таксама будуем новыя велада
рожкі. Веласіпедныя маршруты па горадзе дадуць магчы
масць актыўнаму турысту пазнаёміцца з гісторыяй старых
вуліц і прыгажосцю сучаснага Гродна.
Мы будзем працягваць развіваць вытворчы турызм.
Экскурсіі з дэгустацыяй ужо праводзяцца на ААТ «Малоч
ны свет». Хацелася б, каб такіх прадпрыемстваў станавіла
ся ўсё больш. Экскурсіі на прамысловыя прадпрыемствы
дапаўняюць і пашыраюць уяўленне пра горад.
Турызм павінен і можа прыносіць прыбытак, а мы, са
свайго боку, будзем рабіць усё для таго, каб кожны, хто
наведвае Гродна, захацеў вярнуцца сюды яшчэ не адзін раз.
Вольга Ануфрыева
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маштабы
ўражваюць
Здавалася, для «Славянскага базару», які ў дваццаць сёмы раз прайшоў у Віцебску, былі сабраныя ўсе
кветкі ліпеня ды падораныя зорным гасцям гэтага яскравага традыцыйнага форуму

С

ёлетні фестываль
стаў адным з самых
маштабных за ўвесь
час правядзення такіх
мерапрыемстваў, па
ведамілі ў Дырэкцыі
фестывалю. За 10 дзён
у горадзе над Дзвіной
пабывала больш за 5000 удзельнікаў
з 41 краіны. Упершыню за ўсю гісто
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рыю тут сустракалі прадстаўнікоў
Карэйскай Народна-Дэмакратыч
най Рэспублікі. За «Базар» адказва
ла 390 журналістаў (ад 126 СМІ) з
11 краін — Беларусі, Расіі, Украіны,
Ізраіля, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Сербіі,
Кітая, Арменіі, ЗША. У праграме «Сла
вянкі» было больш за 150 творчых ме
рапрыемстваў на 22 фестывальных
пляцоўках. Праз «жывыя» касы ды ін

тэрнэт прадалі каля 80 тысяч квіткоў.
Больш за ўсё іх рэалізавалі ў Беларусі,
Расіі, Літве, Украіне, Латвіі. Самыя да
лёкія пакупнікі, якія набылі квіткі праз
электронную сетку продажаў, жывуць
у Японіі, Канадзе, Вялікабрытаніі.
У XXVII Міжнародным конкурсе
выканаўцаў эстраднай песні паўдзель
нічалі вакалісты з 21 краіны, у тым
ліку «пачаткоўцы» з Гвінеі ды Егіпта.

За прызы XVI Міжнароднага дзіцячага
музычнага конкурсу змагаліся юныя
артысты з 20 краін. Дарэчы, у гэтым
годзе конкурс маленькіх зорачак абы
гралі па матывах казкі «Снежная кара
лева» Андэрсана.
Прыгожыя круглыя даты фесты
валю — 80‑годдзе кампазітара, народ
нага артыста Беларусі Ігара Лучанка,
а таксама 50‑годдзе творчай дзейнасці
ды 70‑годдзе народнага артыста Мал
довы, Расійскай Федэрацыі ды Украі
ны, кампазітара Аляксандра Мароза
ва. Вялікі юбілей і ў самога Летняга
амфітэатра: галоўнай сцэне «Славян
скага базару» — 30 гадоў. Традыцыі
правядзення Дня Саюзнай дзяржа
вы — 15 гадоў. У гэтым годзе першую
сур’ёзную дату — 5 гадоў — адзначае
папулярны фестывальны праект «Ля
лечны квартал».
У Кнігу рэкордаў «Славянскага ба
зару ў Віцебску» сёлета запісалі тры
дасягненні. Першы рэкорд: зборная
каманда некалькіх школ карнаваль
най самбы ды бразільскіх барабанаў з
Беларусі ды Расіі за 1 гадзіну 40 хвілін
прайшла па вуліцах Віцебска, зра
біўшы 15 170 крокаў, не спыняючы
ся біць у барабаны. Другі рэкорд за
няў тры дні. У групе фэста «На сямі
вятрах» у сацсетцы запусцілі мара
фон: ахвочым прапанавалі дасылаць
здымкі з хештэгам # 1 К7 У, зробленыя
на фестывальных вуліцах. У выніку са
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Роза Рымбаева з батырамі Тэатра касцюма «Арлан Жэтэ»

бралі больш за пяцьсот кадраў. Трэцяе
дасягненне належыць Беларускаму
тэатру «Лялька». Тэатралы зладзілі вя
лікі парад сцэнічных лялек і паказалі
114 персанажаў з 16 сваіх спектакляў.
У гэтым годзе, акрамя Міжнароднага
прэс-цэнтра фестывалю, каля Летняга
амфітэатра працаваў і прэс-цэнтр ОК
Live (мабільнае стрымінгавае прыкла

Наталля Арэйра падчас выступлення

данне сацыяльнай сеткі Аднакласнікі).
Вынікам працы апошняга стаў запіс
55 інтэрв’ю ды амаль 4 мільёны пра
глядаў.

Роза Рымбаева і волаты
У гонар галоўнай зоркі Казахстана,
«мілагучнага салаўя Сярэдняй Азіі»
заклалі зорку на Алеі зорак у Віцеб
ску. Афіцыйнае мерапрыемства ўда
лося ператварыць у відовішча. І ўсё
дзякуючы гігантам казахскага Тэатра
касцюма «Арлан Жэтэ», якія паўсюль
суправаджалі Рымбаеву. Батыры ахоў
валі спявачку ў поўным традыцый
ным «абмундзіраванні» — футравых
шапках, скураных вопратках і ботах.
На пытанне, ці не горача ім пад пяку
чым віцебскім сонцам — волаты за
пэўнілі: «Не, нармальна». У трупе «Ар
лан Жэтэ» больш за 60 чалавек, і ўсё
каля двух метраў ростам. Цікава, што ў
Віцебску казахскія тытаны адправілі
ся глядзець на нядаўна ўсталяваную
скульптуру мясцоваму жыхару Фёда
ру Махнову. Рост беларускага волата
складаў 285 сантыметраў, і менавіта
яго неафіцыйна лічаць самым высокім
чалавекам у свеце. На яго фоне нават
магутныя госці з Казахстана выгляда
юць «малымі» — нейкіх 210–212 сан
тыметраў.
беларусь.belarus
жнівень   2018
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Мікалай Баскаў

раўнаць з анёльскімі: яна з лёгкасцю
дазволіла адвесці сябе за сцэну па
сля выступлення — для аўтографаў і
шматлікіх кадраў на памяць.

Сцэна талентаў

Эмір Кустурыца і The No Smoking Orchestra

белта

На форум у Віцебск Мікалай Баскаў
прыехаў са сваімі бацькамі ды параў
наў Беларусь з адпачынкам у сваякоў.
Спявак ацаніў атмасферу «валошка
вага» Віцебска як вельмі ўтульную ды
хатнюю. І вырашыў падзякаваць зям
лі, дзе ўпершыню выйшаў на сцэну. Ён
стаў на калена і, пацалаваўшы сцэну
Летняга амфітэатра, сказаў:
— 19 гадоў таму я выйшаў сюды
цалкам невядомым артыстам, і гэтая
сцэна падарыла мне бліскучую кар’еру,
узрушаных гледачоў. Гэты фестываль
адкрывае неверагодныя імёны. Адчу
ваецца добрае стаўленне дзяржавы да
культуры.
Горан Брэгавіч са сваім Wedding and Funeral Orchestra

«Дзікі анёл»
па імені Наташа
На цэлы тыдзень прыляцела ў
фестывальную сталіцу серыяльная
зорка 1990‑х, «дзікі анёл» Наталля
Арэйра. У Беларусі яна ўжо бывала,
але ў Віцебску ўпершыню. І адразу ж
прысвяціла яму і «Славянцы» некаль
кі пастоў у Instagram. Напрыклад,
на адным артыстка пазіруе на фоне
беларускага сцяга, далей яе можна
бачыць ужо на гэтакім пастаральным
фоне: Наталля і ўтульны драўляны
домік у кветках. На «Базары» зорка,
так бы мовіць, «журыла» маладых
выканаўцаў на конкурсе эстраднай
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песні, дала сольнік, на якім яблыку
не было дзе ўпасці, прагулялася па
горадзе й дазволіла журналістам на
зываць яе Наташай, на рускі манер.
Сваю прэс-канферэнцыю Арэйра
пачала з песні на рускай мове, прыс
вечанай чэмпіянату свету па футбо
ле, які ў тыя дні праходзіў у Расіі —
United by love. Дарэчы, за фіналам
галоўных спартыўных баталій года
зорка сачыла з Віцебска. Ды выказала
захапленне:
— Мне ту т вельмі падабаецца!
Спад зяю ся калі-небудзь пабываць
у Віцебску зноў.
Фанатаў сваіх спявачка прыемна
здзівіла паводзінамі, якія можна па

Брэгавіч і Кустурыца
разгайдалі залу
Упершыню на «Славянскім ба
зары» выступілі самыя вядомыя га
стралёры з Усходняй Еўропы. Гэта
Горан Брэгавіч са сваім «Wedding and
Funeral Orchestra» і The No Smoking
Orchestra на чале з культавым серб
скім кінарэжысёрам Эмірам Кусту
рыцам. Калісьці блізкія людзі, а ця
пер «заклятыя сябры» зладзілі такое
шоу, што залу разгайдала — і яна
не адпускала зорак да апошніх акор
даў. Жывое выступленне калектываў
вылілася ў «бесшабашны балаган»,
а гарачыя балканскія матывы пры
мусілі пайсці ў скокі й галёрку, і пер
шыя шэрагі.

сотрудничество

Артур Прупас

Д

Дорогие друзья! Дорогие белорус
ские и узбекские читатели!
Мы надеемся, что страницы этого
специального выпуска журнала «Бе
ларусь. Belarus» заметят и прочитают
и в Узбекистане. Свою работу журна
листы приурочили к Дням Беларуси
в Узбекистане — знаковому событию
в развитии белорусско-узбекских от
ношений.
Президент Республики Беларусь
Александр Григорьевич Лукашенко
определил активность в последнее
время в развитии белорусско-узбек
ских отношений. И в частности, заме
тил, что «мы должны быть абсолютно
честны и искренны в этой стране, по
скольку к нам по-хорошему относят
ся, и стараться помочь им там, где мы
можем. Узбекистан для нас приоритет
ная страна». Беларусь и Узбекистан —
близкие страны. В прошлом у нас —
богатая история взаимоотношений
в период Советского Союза. И общая
трагедия — Великая Отечественная
война, в которой и белорусы, и узбеки
вместе, сообща шли к Великой Победе.

Беларусь —
Узбекистан

мы слышим
друг друга
И сегодня есть все основания рас
ширять, развивать отношения в са
мых разных областях, что и старается
делать Республика Беларусь. Эконо
мика, торговая составляющая явля
ются двигателями отношений в по
литическом формате. Важно понять,
услышать друга, осознать интересы
народов и стран. А для этого следует
формировать и культурную основу
отношений. Сегодня, в условиях гло
бализации, народы, думающие о за
втрашнем дне, приобретая мировой
опыт, осваивая мировые практики,
размышляют и о национальном разви
тии, о том, чем мы персонально можем
быть интересны миру. И в этом плане
особую роль играют двусторонние
отношения в области национальных
культур, национальных литератур.
Обращение к переводам классических
произведений, внимание к изобрази
тельному, эстрадному, музыкальному
искусству, знакомство с современным
литературным процессом — все эти
уроки народной и творческой дипло
матии много значат. Недаром говорят,

что дружба народов — это и дружба
литератур.
Знаю, что в одном из белорусских
издательств готовится новое издание
переводов классика узбекской, ми
ровой литературы Алишера Навои
на белорусском языке. Книга будет
состоять из тех переводов, которые
сделают современные белорусские ли
тераторы. Разве это не событие, когда
ответы на жизненно важные вопросы
переводчики пытаются найти в твор
честве поэта, жившего в пятнадцато
го веке?! Есть в этом глубокий смысл,
есть уверенность в серьезности наме
рений разных творческих личностей
постигать мир другой националь
ности, другой страны, возможно, дру
гого характера. Страны, народы, люди
стремятся к пониманию один одного.
А разве это — не главная предпосыл
ка для миролюбивого добрососедства,
хоть мы — на тысячи километров друг
от друга?!.
Александр Карлюкевич,
министр информации
Республики Беларусь
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Дорога с двусторонним движением

Мост, который
сближает
страны
В последнее время появляется немало новостей о том, что Беларусь и Узбекистан
стремятся активизировать свои отношения. Только недавно сообщалось о визитах
делегаций, которые прорабатывают конкретные направления сотрудничества, прежде
всего, в торгово‑экономической и инвестиционной сферах. Говорилось и о достигнутых
договоренностях. Стоит напомнить, что с недавних пор в Минске открыто посольство
Узбекистана. А кто как не посол владеет полнотой информации и о двусторонних контактах,
и о видении ближайших перспектив на межгосударственном уровне.

Ч

резвычайный и Полномочный Посол Ре
спублики Узбекистан в Республике Бела
русь Насирджан Юсупов всего несколько
месяцев как приступил к выполнению
своей миссии. Но этот энергичный чело
век — такое впечатление он произвел при
встрече с ним — уже строит большие пла
ны в своей непосредственной работе. Как,
собственно, и полагает, что вскоре взаимосвязи двух стран
наполнятся новым, гораздо более результативным содер
жанием. Эта уверенность отчетливо прослеживалась в от
ветах Насирджана Юсупова в нашем с ним разговоре.
— Господин посол, как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние белорусско-узбекских отношений?
— Несколько примеров, которые характеризуют то, как
развиваются отношения между Узбекистаном и Белару
сью. Я собственно, почему опоздал на встречу с вами: раз
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говаривал с министром насчет того, что мы ожидаем при
езд делегации, которую возглавляет руководитель области
и в ее состав входит несколько предпринимателей. Они
едут сюда с конкретными намерениями, чтобы заключить
соглашения, контракты с белорусскими предприятиями.
А недавно в Узбекистане побывала делегация «Белфарм
меда» с той целью, чтобы запустить в стране деятельность
двух совместных предприятий в области фармации. Даже
эти примеры говорят о том, насколько сегодня интенсивно
развиваются отношения. Сейчас идет подготовка к визиту
Президента Лукашенко в нашу страну. В Узбекистане к это
му очень заинтересованно подходят. Отношения между
Президентами Узбекистана и Беларуси сложились теплые
и дружеские. А если отношения между главами государств
такие, то, соответственно, такие же доверительные отно
шения и между странами. Уже пятый месяц, как я здесь ра
ботаю. Приехал и начал встречаться с руководителями ми

Узбекистана это очень интересно. У меня уже были встре
чи с рядом руководителей соответствующих министерств
и ведомств. Мы сейчас с ними определяем конкретные на
правления работы. И я думаю, что в самое ближайшее вре
мя по этим направлениям уже будут результаты.
— Конечно же, отдельной строкой в межгосударственных делах идет торгово‑экономическая активность.
Какова она сегодня для двух стран? В чем конкретно проявляется?
— Нужно сказать, что за последние два года торгово‑
экономические отношения стали развиваться более вы
сокими темпами. Если по итогам 2017 года товарооборот
между двумя странами составил порядка двухсот милли
онов долларов, то по итогам этого года ожидается сущест
венный рост. Если мы проанализируем итоги даже шести
прошедших месяцев, то цифры говорят о серьезном росте
как экспорта, так и импорта. Хотя я должен сказать, что
импорт в Узбекистан из Беларуси пока намного превышает
наш экспорта в вашу страну.
Я, как экономист, всегда говорю: для того, чтобы чтото импортировать, надо заработать валюту. Значит, надо
экспортировать. В то же время, ваша страна готова заку
пать у нас ту продукцию, которая ей необходима. В свою
очередь, в Узбекистане очень хорошо знают изделия сель
хозмашиностроения Беларуси. Минский тракторный за
вод — это, действительно, мировой бренд. И каждый уз
бекский аграрий понимает, что он с удовольствием
будет использовать эти машины. Так сложилось,
что раньше в вопросах приобретения техники
был резкий спад. Но в последние два года си
туация выравнивается. Но дело даже не в этом.
Мы должны не только закупать — мы должны
кооперироваться. В Узбекистане есть полно
ценные базы для того, чтобы совместно про
изводить продукцию. Очень приятно отме
тить, что известный белорусский холдинг
«Амкадор» вместе с узбекскими машино
строителями открывает предприятие, где
будет производиться строительная техни
ка для нужд Узбекистана. Сейчас прораба
тываются вопросы сотрудничества по тек
стильной продукции. Узбекистан — это
хлопкопроизводящая страна, она
этим славится. Знаю, что бело
русские текстильщики поло
жительно отзываются
об узбекском хлоп
ке. Но сейчас
такая

белта

нистерств, ведомств, коллективами. В душу запала фраза:
«Мы вас ждали». Действительно, Беларусь ожидала, когда
Узбекистан откроет свое посольство в Минске. В этом году
мы отмечаем 25‑летие установления дипломатических от
ношений. В этой связи — целая серия мероприятий, кото
рые проводятся и в Узбекистане, и в Беларуси. Например,
в апреле проходили Дни культуры Беларуси в Ташкенте:
мне удалось на них побывать. В свою очередь нынешний
год будет завершаться проведением Дней культуры Узбе
кистана в Беларуси. Это также характеризует, насколько
сейчас активно идет сотрудничество. И насколько мы стре
мимся компенсировать, возможно, те несколько замедлен
ные действия, которые были ранее. Я должен сказать, что
намерения по развитию сотрудничества как у белорусской
стороны, так и у узбекской очень серьезные.
— Какие, по вашему, наиболее значимые события последних лет придали динамизм в двусторонних взаимоотношениях Узбекистана и Беларуси?
— Конечно, главную линию, стратегию любого го
сударства определяет его руководитель. В нашем случае
это Президенты двух стран — Шавкат Миромонович
Мерзиёев, Президент Узбекистана, и Президент Беларуси
Александр Григорьевич Лукашенко. Посольство же, я счи
таю, является своего рода мостом, который соединяет две
страны. Это мост, который отражает, в первую очередь, ин
тересы Узбекистана в Беларуси, и вместе
с тем доводит до узбекских структур
белорусские государственные ин
тересы. Именно взаимные инте
ресы сейчас налицо. У нас ак
тивно развиваются отношения
в вопросах инвестиционного,
т о рг ов о ‑ экон о м и ч е с ког о
и туристического сотрудни
чества. Все это — приоритет
ные задачи, которые стоят
перед посольством. Конечно,
наряду с другими вопросами,
которые должны быть в поле
зрения. В основе деятельности
любого посольства — развитие
политического диалога, интере
сы граждан: имеется в виду связь
с соотечественниками, которые
здесь проживают. Важно параллель
но развивать сотрудничество в об
ласти культуры, гуманитарных связей.
Важны вопросы образовательного
направления, вопросы здра
воохранения. Беларусь
в этом плане также
предс тавляе т для
нас большой инте
рес. Потому что
с т р а на мног о е
сохранила, что
было еще в со
ветский пери
од. Более того,
развила. И для
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ситуация сложилась, что Беларусь закупает значительную
часть хлопка не напрямую из Узбекистана, а через третьи
страны. К сожалению, старый хозяйственный механизм
препятствовал прямым контактам. Недавно в Минск
приезжала рабочая группа текстильщиков из Узбекиста
на. Была встреча в Беллегпроме, а также с заместителем
председателя Совета министров Михаилом Ивановичем
Русым. И мы нашли варианты решения проблемы. В ко
нечном итоге это при
ведет к тому, что про
дукция, которая будет
пос тавляться из Узбе
кистана в Беларусь, ста
нет намного дешевле. Бо
лее того, в перспективе мы
ставим задачу, чтобы с этой
продукцией выходить на рын
ки третьих стран: в частности,
в Польшу или прибалтийские
государства. Сегодня мы говорим
белорусским коллегам: давайте
совместно участвовать в производстве хлопка. У нас эта
отрасль переводится на кластерную систему. То есть, ве
дущие предприятия легкой промышленности заключают
договора и создается кластер узбекских фермеров по про
изводству хлопка. Этот хлопок перерабатывается в пряжу
или в ткань, а затем кластер реализует их по своему усмо
трению. Государство в этом процессе не участвует. Сами
хозяйствующие субъекты все вопросы решают самосто
ятельно. Кстати, в Узбекистане успешно функционирует
белорусско-узбекское предприятие «Пешкутекс». Продук
ция его — пряжа — поставляется в Беларусь, где в ней име
ется большая потребность. Мы и говорим, в частности,
руководству Барановичского хлопчатобумажного объе
динения: участвуйте в деятельности этого предприятия,
что позволит значительно расширить его возможности.
А именно: производить хлопок, перерабатывать его, затем
поставлять пряжу другим предприятиям легкой промыш
ленности Беларуси. Или с готовыми изделиями можно
выходить на рынки третьих стран. Я надеюсь, что в самое
ближайшее время эта идея найдет свое практическое во
площение. Другое интересное направление заключается
в развитии фармации. Белорусские фармацевтические
предприятия себя хорошо зарекомендовали, их продук
ция вполне конкурентноспособная. К сожалению, в Узбе
кистане ее мало знают. И вот сейчас идет активная рабо
та для того, чтобы, во‑первых, эту продукцию доводить
до узбекских потребителей и, самое главное, открывать
в Узбекистане предприятия по совместному производству
препаратов. А ведь у нас даже есть специальные экономи
ческие зоны по фармации: там, если будут располагаться
предприятия фармацевтической отрасли, создаются бла
гоприятные возможности для их деятельности. Сегодня
белорусская фармацевтическая промышленность поку
пает сырье в третьих странах, причем по высокой цене.
Узбекистан готов предложить его на более приемлемых
услловиях. И если мы здесь оперативно наладим сотруд
ничество, то, соответственно, это позволит нарастить
экспорт Узбекистана в Беларусь. А заработанная валюта
может быть затрачена на приобретение уже какой-то дру

гой продукции из Беларуси в Узбекистан. Я думаю, что это
очень перспективное направление.
— Одним словом, вы подтверждаете тот факт, что
и Узбекистан, и Беларусь сегодня идут путем возможной
кооперации как в промышленности, так и в других отраслях. И эта перспектива кажется вам благоприятной.
— Это весьма благоприятная перспектива. Я бы хо
тел остановиться не только на базисных отраслях, то есть

Между нашими народами,
хотя географически они далеки,
очень много общего. Беларусы —
это такой же добрый, открытый,
душевный народ, как и узбеки.
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на экономических контактах, но и затронуть культур
но-гуманитарное направление. В частности, вопрос об
разования. Мы знаем, что белорусские высшие учебные
заведения — это известная марка. Узбекистан — самое гу
стонаселенное государство в Центральной Азии. Население
32,5 миллиона человек. Порядка 17,5 миллиона — это моло
дежь до 30 лет. Наши потребности в высшем образовании
значительно превосходят то, что может сейчас предложить
республика. Это с одной стороны. А с другой — почему бы
нам не воспользоваться теми возможностями, которые
представляют для нас близкие и родственные во многих
отношениях страны. В частности, Беларусь. У нас много
общего. Например, русский язык в Узбекистане — второй
язык после узбекского. Точно так же русский язык является
вторым государственным языком в Беларуси. Что касает
ся сотрудничества по линии высших учебных заведений,
то с первого курса узбекские абитуриенты могли бы у вас
учиться. Кроме того, есть интересные формы, которые уже
отработаны с Беларусью. А именно — комбинированные.
Например, два года наши студенты обучаются в Узбекиста
не, белорусские преподаватели едут туда, а в последующем
студенты на третий, четвертый курсы приезжают сюда.
Вы знаете, это было бы очень выгодно Беларуси. Почему?
Потому что есть высокопрофессиональный профессорскопреподавательский состав. Сегодня экспорт образователь
ных услуг очень актуален. С его помощью можно решать
многие вопросы. Во‑первых, помогать дружественным
странам в вопросах подготовки кадров. Это с одной сто
роны. Во‑вторых, те люди, которые будут обучаться в ва
шей стране, будут проводниками культуры Беларуси, мен
талитета белорусского народа. Таким образом, они будут
выступать своеобразным мостом, который сближает наши
народы. Я это направление очень приветствую. Или такой
момент. Общеизвестно, что в последнее время белорусская
медицина демонстрирует много интересного, она вполне
конкурентноспособна по сравнению с другими странами.
Почему бы не предложить эти услуги Узбекистану, не орга
низовать сотрудничество медицинских учреждений? Мы
в этом направлении обязательно будем работать.

— Что сделано на законодательном уровне и что,
возможно, еще предстоит сделать для того, чтобы потенциальные бизнес-партнеры двух стран активнее
шли на деловой контакт?
— По этому вопросу сейчас проводится большая ра
бота. И во время визита Президента Беларуси в Узбе
кистан будет подписываться очень много документов.
То есть, все это создает правовую основу. В частности,
будут заключаться соглашения между министерством
высшего и среднего специального образования Узбекис
тана и министерством образования Беларуси, между ми
нистерствами здравоохранения Узбекистана и Беларуси.
Собственно, можно перечислять и многие другие отра
сли. Это что касается институциональной базы. А что ка
сается конкретных соглашений, конкретных контрактов,
то в этом плане очень урожайным судя по всему станет
август месяц.
— В двусторонних отношениях большую значимость
имеет и политическая составляющая. По каким аспектам международной политики Узбекистан и Беларусь
демонстрируют совпадение взглядов и подходов?
— В первую очередь надо сказать, что и Узбекистан,
и Беларусь являются членами ООН. Узбекистан является
членом ШОС, Беларусь имеет здесь статус наблюдателя.
Даже участие в этих двух организациях говорит о том, на
сколько близки позиции Узбекистана и Беларуси по мно
гим политическим составляющим. А в целом политика Уз
бекистана направлена на то, чтобы установить дружеские
отношения со всеми государствами и, в первую очередь,
со своими соседями. У нас сейчас такие отношения с Тад
жикистаном, Туркменистаном, Казахстаном, Кыргызста
ном. Я как посол с большим интересом наблюдаю в Бела
руси за политической жизнью: как часто сюда приезжают
и с ЕС достаточно серьезные делегации, и то, что проводят
ся различные форумы, мероприятия, направленные на ре
гиональную безопасность. Впрочем, заметно, что Беларусь
выступает инициатором решения проблем не только реги
онального, но и мирового уровня.
Хотел подчеркнуть еще одну мысль. По поводу того,
что между нашими странами, хотя географически они
находятся не близко друг от друга, очень много общего.
Во‑первых, в Беларуси живет такой же добрый, открытый,
душевный народ, как и узбеки. Достаточно лишь немного
заглянуть в историю. Знаменитый белорусский поэт Якуб
Колос в годы войны жил и творил в Ташкенте. Его про
изведения, отношение к узбекскому народу — это отра
жение того, как тепло относился узбекский народ к бело
русам, которые были эвакуированы в Узбекистан. Другой
пример. С каким почтением в Беларуси относятся ко всему
тому, что связано с Великой Отечественной войной. Для
вас память о той войне, о ее последствиях — это святое.
Я был в музее Великой Отечественной войны в Мин
ске, где приведены фамилии узбеков, в том числе Героя
Советского Союза Мамадали Тапывалдыева. И многих
других, которые воевали в партизанских отрядах, сража
лись за освобождение Беларуси. Насколько чтят и почи
тают здесь узбекистанцев! Беларусь помогла в 1966 году,
когда было землетрясение, скорейшему восстановлению
Ташкента. Не зря в Узбекистане сегодня активно работает
Белорусский культурный центр. Кстати, в стране прожи

вает 19 000 белорусов. По национальности они белорусы,
но многие родились в Узбекистане. Возможно, они ста
ли белорусскими узбеками или узбекскими белорусами.
Чувствуешь, что это очень близкие народы. В Беларуси
2018 год объявлен Годом малой родины. Очень мудрое
решение. Точно также в Узбекистане осуществляется про
грамма «Процветающая деревня». Здесь много общего,
потому что мы не должны забывать свои корни. Да, в горо
де более благоприятные условия. Но родом то мы в боль
шинстве из деревни. Почему же должны забывать свою
малую родину. Нет, мы обязаны всегда помнить о ней,
и, по возможности, сохранять для потомков. В Беларуси,
значительная часть населения проживает в городах. В Уз
бекистане где-то половина на половину. Условия в узбек
ской деревне, конечно, отличаются от городских. И сейчас
линия Президента, правительства направлена на решение
этой проблемы.
Мы приверженцы региональной, всемирной безопас
ности. Когда был Минский форум, то во время своего вы
ступления Президент Беларуси сказал: «Выйдите на улицу,
посмотрите — тишина, спокойствие. Неужели мы должны
это променять на что-то другое, худшее?». И точно та
кая же политика в Узбекистане. Что касается социальной,
экономической жизни — у нас, считаю, очень много обще
го, взаимодополняющего.
— Каким образом, по вашему, более содержательным могло бы стать сотрудничество в туристической
сфере?
— Уверен: белорусы могут лучше узнать Узбекистан.
Мы должны создавать условия для того, чтобы люди зна
комились с его достопримечательностями. Наши великие
исторические города — Ташкент, Самарканд, Бухара…
Сюда приезжает много зарубежных туристов. И из Бела
руси, уверен, может приезжать еще больше. Я должен ска
зать, что, наверное, ни в одной стране мира за короткий
промежуток времени не принималось столько документов,
направленных на развитие туризма, как в Узбекистане. Мы
хотим показать туристам быт, традиции, уклад жизни уз
бекского народа. Это очень интересно.
Господин посол, вы недавно работаете в Беларуси. Тем
не менее, наверняка уже смоги почувствовать людей, стра
ну, где продолжаете свою дипломатическую карьеру. Что
вас здесь удивило, что произвело наибольшее впечатление?
— В первую очередь — это открытый и душевный на
род. Вы знаете, чем больше я общаюсь с белорусами, тем
большее получаю удовлетворение. Недавно у меня была
командировка в Витебскую область. По роду своей дея
тельности я раньше в Узбекистане имел отношение к селу.
И вот водитель предложил: знаете, мои родичи живут в де
ревне, это по пути. Мы заехали. Я пообщался с людьми.
Остались очень добрые впечатления. К сожалению, в 21‑м
веке все меньше проявляется душевности. Если это встре
чаешь, то, действительно, радуешься.
Мы должны думать о будущем. В Беларуси я увидел
прекрасные дороги, ухоженные поля, вокруг — бережное
отношение к природе.
— Чувствуете здесь себя комфортно?
— Безусловно. Но обязательно должен отметить: мы
очень схожие и близкие народы.
Владимир Михайлов
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«Край-друг Узбекистан»… Так образно про эту далекую восточную страну высказался народный поэт
Беларуси Якуб Колас, который во время Великой Отечественной войны жил в Ташкенте

24 июня, через два дня после на
падения на нашу страну гитлеровских
войск, Якуб Колас с семьей покидает
Минск. Сначала останавливается
в Левках, у Янки Купалы, потом жи
вет в Клязьме под Москвой у родст
венников жены. 14 августа 1941‑го
приезжает с семьей в Ташкент, куда
была эвакуирована Академия наук
БССР.Несколько дней поэт живет
в гостинице «Узбекистан». С 17 авгу
ста до 8 октября — в небольшой ком
натке на окраине Ташкента по улице
Фоменко, 5, в пенсионеров Андре
евых. Жили без удобств, в тесноте,
отсутствовала мебель. Стол, простой
шкаф и несколько стульев дал дирек
тор Среднеазиатского университета
Сергей Дмитриевич Муравейский,
заслуженный деятель науки СССР.
В письме к жене белорусского поэ
та Петруся Бровки Колас пишет: «Я
живу очень неважно. Тесная комна
тушка на окраине. Никаких средств
не имею. Моя сберегательная книж
ка и все облигации займов остались
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в Минске. Кое-что прирабатываю
в местной прессе…».
Правительством Узбекской ССР
Якубу Коласу с 1 октября 1941 года
обновлена  п ерсональная пенсия.
8 октября Якуб Колас получает квар
тиру по улице Пушкинский проезд,
дом № 13 у Русавских с просторной
комнатой и прихожей. Несколько
дней на квартире у Коласа жил теа
тральный критик, бывший секретарь
партийной организации Союза писа
телей Беларуси Мендель Модель с се
мьей, который очутился в Ташкенте
в тяжелом положении. Позже Модель
стал заместителем директора Русско
го драматического театра в Ташкенте
и в знак признательности частенько
приглашал членов семьи Коласа в те
атр на спектакли.
Якуб Колас активно участвует
в общественной жизни города, высту
пает на митингах, встречах. Так, 6 но
ября 1941 года выступает на вечере
в Ташкентском пединституте на хи
мическом факультете. 2 декабря при

нимает участие в вечере вместе с Ан
ной Ахматовой, Сергеем Городецким,
Семеном Кирсановым, а также узбек
скими писателями Хамидом Алимжа
ном, Гафуром Гулямом и другими.
В Ташкенте в 1941 году бело
русским поэтом написано много
стихов: «Своим ближним», «Над
могилой партизана», «На оси Рим —
Берлин», «Защитникам родной земли»,
«Эзэль», «Народу-борцу», «Моему
другу», «Москве», «Засада», «Воро
ны», «На зверя», «В трудное время»,
«Дуб», «Немецкий бинокль», «Фю
рер и Дуче», «Сорок второй», «Го
лос земли» и другие, а также расска
зы: «Встреча с врагом», «Санитарка
Таня», «В разведке».
Во второй половине 1941 года
в Ашхабаде в переводе на туркмен
ский язык вышли «Избранные стихи»
Коласа. Сборник стихов, написан
ных в 1941 году, в переводе на рус
ский язык Сергея Городецкого в на
чале 1942 года вышел и в Ташкенте.
В том же году выходит и узбекская

книга народного поэта Беларуси.
Переводчиков организовал Хамид
Алимжан. Он и вступительное слово
написал. Так что, в конце 1941 года —
в начале 1942‑го материальное по
ложение семьи Коласа улучшилось.
Хорошей была и сумма депутатских
денег — 500 рублей в месяц.
В 1942 году семья переехала в че
тырехэтажный дом по улице Пушкин
ская, 84, в комнату № 39, на третий
этаж. Место жительства находилось
близко от Союза писателей Узбекис
тана и от редакций газет «Фрунзо
вец» (орган Среднеазиатского ваен
ного округа, редакция располагалась
по улице Саперная) и республикан
ской «Правды Востока», с которыми
сотрудничал Колас. В доме жили из
вестные ученые Москвы, Ленинграда,
Белоруссии, деятели культуры, обще
ственно-политические деятели, эва
куированные во время войны: исто
рики Степан Борисович Веселовский,
Роберт Юрьевич Виппер, Василий Ва
сильевич Струве, Владимир Ивано
вич Пичета, Александр Дмитриевич
Удальцов, литературоведы Владимир
Федорович Шышмарев, Александр
Иосифович Дейч, академики Сергей
Михайлович Липатов, Николай Фе
дорович Ярмоленка и другие ученые,
а также архитекторы и музыканты,
актеры и режиссеры, поэты и пе
реводчики… Со многими у Якуба
Коласа было непосредственное об
щение и дружеские отношения, кото
рые продолжались и впоследствии.
К примеру, дочь Шышмарева Татья
на написала портрет Якуба Коласа,
Дейч — воспоминания о народном
паэте, поэт и переводчик Лев Минае
вич Пеньковский перевел на русский
язык несколько стихотворений Яку
ба Коласа. Добрые отношения сложи
лись у него и с узбекскими писателя
ми: Хамидам Алимжаном, Зульфией,
Гафуром Гулямом, Уйгуном, Мирте
миром.
В январе 1942-го вместе с акаде
миками Липатовым, Оскаром Кар
ловичем Кедровым-Зихманом и дру
гими Якуб Колос участвует в первом
после эвакуации из Минска заседа
нии Президиума АН БССР. Было ре
шено возобновить работу Академии
наук в Ташкенте в связи с тем, что
большинство членов Президиума
находится на территории Узбекской
ССР. В конце января выезжает в Мо

скву по вызову
Первого секретаря
ЦК КП (б) Белоруссии Пан
телеймона Кондратьевича Понома
ренко. Семья остается в Ташкенте.
В апреле 1942 года Колас возвраща
ется в Ташкент. Пополняется тетрадь
его стихов — «Ташкентская сумка»:
написано стихотворение «Песня
пилота» с посвящением бойцам-уз
бекам, стихи «Весной», «Песня пар
тизан», «Им нет места в обществе»,
«Родной путь», «Рыцарь Шикльгру
бер», «На Запад», «К Германии»
и другие.
В Москве выходит сборник сти
хов Коласа «Отомсти» (М., 1942).
В Ташкенте изданы книги стихов по
эта на русском языке «Голос земли»
(Ташкент, 1942) и «Избранные стихи»
(Ташкент, 1942) и в переводе на уз
бекский язык «Избранные стихи»
[Таланган шерлар] (Ташкент, 1942,
вступительная статья Хамида Алим
жана, переводчики Гафур Гулям, Уй
гун, Максуд Шейхзаде, Миртемир,
Хамид Гулям, Зульфия, Тураб Тула).
В газете «Фрунзовец» также печата
ется статья Коласа «Воинам Красной
Армии».
Тяжело пер ежил Як у б Колас
и трагическую смерть Янки Купалы.
Вот как он об этом писал: «В лице
Янки Купалы я потерял не большо
го поэта и человека, но и искреннего
близкого друга, с которым плечом
к плечу мы прошли наш жизненный
и литературный путь, делив пополам
и радость, и печаль…». Колас также
пишет стихотворение «Над могилой
друга: памяти Янки Купалы», присы
лает на адрес ТАСС отклик на смерть

Ку п а л ы .
В Та ш к е н т е
Колас устраивает вечер
памяти Купалы (7 июля,1942),
на котором присутствовали эвакуи
рованные белорусы, русские и узбек
ские писатели и поэты.
В Ташкенте состоялось заседание
Академии Наук БССР, посвящен
ное памяти Янки Купалы, где Колас
выступил с докладом «Янка Купала
и его поэзия». В то время он пишет
стихи «Немецкому зверью», «Сер
гею Городецкому», «Мои мечты»,
«Когда спокойно», «Фрицы», «Тишь
и буря», «Батьке Минаю», «Неиз
вестный мальчик», «Что надо?»
и другие. Некоторые стихи печа
таются в газете-плакате «Раздавім

«Якуб Колас вызывал
к себе внимание
и симпатию узбекских
писателей и всех тех, кто
имел к нему отношение,
не только как великий
художник слова, но и как
искренний и открытый
человек. Духовные
контакты с ним
приносили людям
радость…»
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фашысцкую гадзіну». Написал поэт
о партизанах и для местной узбек
ской газеты, сдал в Союз писателей
Узбекистана статью «Белоруссия под
гитлеровской оккупаций» для сбор
ника, посвященного 25‑й годовщине
Октября. По просьбе Александра
Фадеева написал статью для интер
национального антифашистского
журнала. Пишет и вступительную
статью для однотомника произведе
ний Янки Купалы.
В сентябр е 1942 года вме с те
с Президентом АН БССР К. В. Го
ровым, вице-президентом Сергеем
Липатовым, Наркомом образования
БССР Е. И. Ураловой побывал на при
еме у Первого секретаря ЦК КП (б)
Узбекской ССР Усмана Юсуповича
Юсупова. В тот же день ЦК Узбекиста
на вынес решение о размещении Ака
демии наук БССР в Ташкенте. 90 со
трудников АН БССР приняли участие
в сборе средств на танковую колонну.
В октябре 1942 года Якуб Колос окон
чил работу над поэмой «Суд в лесу»,
которая посвящалась белорусским
партизанам. Опубликована отдель
ным изданием в 1943‑м, в Москве.
3 ноября в Ташкенте, в Доме Крас
ной Армии состоялось торжествен
ное заседание, посвященное 60‑ле
тию со дня рождения Якуба Коласа.
С докладом о жизни и творчестве
юбиляра выст упил Кондрат Кра
пива. С приветственным словом —
секретарь ЦК КП (б) Узбекистана
Юлдашбаева, поэты Илья Сельвин
ский, Гафур Гулям, Хамид Алимжан
и другие. Радиокомитет подготовил
большую литерат урную передачу
«Народный поэт Белорусской ССР».
Ташкентская киностудия в дни юби
лея снимала Коласа на кинопленку
и записала его выступление. Мате
риалы, посвященные юбилею на
родного поэта Беларуси, печатаются
в газетах «Правда», «Советская Бело
руссия», «Правда Востока».
Классик узбекской литературы Ка
миль Яшен вспоминал: «Якуб Колас
вызвал к себе внимание и симпатию
узбекских писателей и всех, кто имел
к нему отношение, не только как вели
кий художник слова, но и как искрен
ний и открытый человек. Духовные
контакты с ним приносили людям ра
дость. Его дружба с узбекским поэтом
Хамидом Алимжаном стала темой
для книги поэтессы Светланы Сомо
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вой «Поэма о поэте». Газета «Правда
Востока» за 6 ноября сообщает, что
решением Ташкентского горсовета
одна из центральных улиц Ташкента
(Асакинская) переименована в улицу
имени Якуба Коласа.
В декабре 1942 года Якуб Колас
участвует в заседании пленума Прав
ления Союза писателей Узбекистана.
В феврале 1943-го выезжает в Мо
скву. Снимается в кинохронике вме
сте с дедом Талашом. В начале марта
Колас принимается кандидатом в
члены ВКП (б). Возвращается в Таш

кент 21 марта. 22 марта начинает ве
сти дневник — «Книгу Ташкентского
бытия».
9 апреля 1943 года в Ташкентском
педагогическом институте прошел
литературный вечер, посвященный
Коласу. Основной доклад сделал Сте
пан Лиходиевский. Читались произ
ведения поэта на белорусском, рус
ском и узбекском языках. В апреле
Колас вместе с академиком Липато
вым — на приеме у заместителя пред
седателя СНК Узбекистана Родичева.
В это же время Колас начинает работу
над новой поэмой «Возмездие» (впер
вые напечатана в журнале «Полымя»
за 1945 г.).
В конце апреля выезжает в Мо
скву на Всеславянский митинг. В мае
возвращается в Ташкент. В июне
1943 года в Ташкенте вышел сборник
«Памяти Янки Купалы» под редакци
ей Коласа.

В июне 1943-го Якуб Колос откры
вает вечер памяти Янки Купалы на за
седании АН БССР, СП Узбекистана
и филологического факультета Средне
азиатского университета. В июле при
сутствует на вечере памяти известного
узбекского поэта Мукими (Мухаммед
Амин-Хаджа). Выступает и с речью
на вечере выпускников 47‑й школы
Ташкента. Пишет стихи: «Волна», «Ког
да вернется радость», «Слышу голос»,
«Родничок», «Отступила радость моя
от меня», «В сумерки», «Салар», «Моя
просьба», «Звезда», «Союзники».
В августе 1943-го выступает на ми
тинге в Союзе писателей Узбекистана
в связи с освобождением Красной
Армией города Харькова. Вместе
с женой и сыном Михаилом отдыхает
в дачной местности при горе Чимган.
Живет на даче председателя СНК Уз
бекистана Абдуджабара Абдурахма
нова.
Работает над поэмой «Возмездие»,
пишет стихотворение «Чимган», «Уз
бекистану» и другие.
В сентябре 1943 года за особые за
слуги в развитии партизанского дви
жения указом Президиума ВС СССР
Якуб Колас награжден орденом Крас
ного Знамени.
1 ноября 1943 года вместе с семь
ей покидает Узбекистан, а накануне
наносит прощальные визиты к пред
седателю правления Союза писателей
Узбекистана и Первому секретарю ЦК
КП (б) Узбекистана. Пастановлением
Совета Министров Союза ССР за вы
дающиеся произведения, написанные
во время Великой Отечественной
войны Якубу Коласу присуждается
Государственная премия первой сте
пени…
Такова краткая хроника жизни на
родного поэта Беларуси Якуба Коласа
в Ташкенте, хроника его отношений
с Узбекистаном, узбекскими литера
торами. Если со временем в Ташкенте
появится памятник Якубу Коласу, то,
несомненно, более широкое внима
ние будет и к его творчеству в стра
не, богатой на культуру, литературу.
Возможно, появятся новые переводы,
новые узбекские книги Якуба Кола
са. Также, возможно, будут чаще об
ращаться к творчеству белорусского
писателя новые поколения узбекских
читателей.
Максим Веянис,
Василина Мицкевич

Узбекістану
Прыйшоў мой час. Я пакідаю
Цябе, мой братні край,
І цяжка, ведай, ясны краю,
Сказаць табе — бывай!
Другое неба нада мною
Развесіць свой шацёр.
Ты ж на мяне зірнеш вясною
Вачамі яркіх зор.
Я ўсім нутром, душой адчую
Тваіх яснот цяплынь.
Я промень сонца пацалую
З узбекскіх далячынь.
Успомню горад, шумны, звонкі,
І паркі, і сады,
Салар, узор арыкаў тонкі,
І топаляў рады.
Куточкі ўспомню зацішныя
І велічныЧымган,
І па табе душа заные,
Край-друг Узбекістан.
У цяжкі час вайны суровай
Ты даў прытулак мне,
З узбекам песню адной мовай
Складалі аб вайне.
І меч адзін мы з ім кавалі
На злы варожы стан.
Няхай жа ўзносяць вышай хвалі
Цябе, Узбекістан!
Павеяў вецер, бы ў прадвесне,
Над нашаю зямлёй.
На развітанне — з гэтай песняй
Прывет прымі ты мой.
23.10.1943 г
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Плечом к плечу

Казбек
и другие...
Среди белорусских партизан с немецкими фашистами воевали сотни узбекистанцев

У

Беларуси и Узбекис
тана — самая тесная
привязанность, заце
ментированная де
сятилетиями друж
бы наших народов.
Дос таточно лишь
вспомнить Великую
Отечественную войну 1941–1945 гг.
Сотни узбеков, уроженцев Узбекис
тана воевали в синеокой Беларуси,
сражались с немецко-фашистскими
захватчиками.
Об одном человеке хотелось бы
рассказать отдельно. Судьба распо
рядилась таким образом, что начало
страшной войны комсомолец Ма
мадали Топавалдыев (родился он
в селе ПандиганРиштанского района
Ферганской области) встретил в Бе
ларуси. Вчерашний тракторист был
призван в Красную Армию и слу
жил в Белорусском военном округе.
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Артиллерийский батальон, в кото
ром служил узбекский юноша, по
пал в окружение. Бойцы и команди
ры дрались до последнего патрона.
В живых осталось всего несколько
человек. Эта группа и стала костя
ком, сердцевиной партизанского
отряда имени Симдакина, который
сражался с фашистами на Могилев
щине. Командиром отделения раз
ведки назначили МамадалиТопавал
дыева. В июне 1942 года молодого
человека Шкловский подпольный
райком партии принял кандидатом
в члены ВКП (б). Белорусский исто
рик Михаил Иванович Иосько сви
детельствует: «Только за первый год
своей партизанской жизни М. Топа
валдыев уничтожил 74 немецких сол
дата и полицейских, пустил под откос
4 эшелона…»
Со временем отряд стал крупным
партизанским соединением. Парти

занская бригада «Чекист», которая
действовала на территории Шклов
ского, Белыничского, Круглянского,
Толочинского, Оршанского и Ле
пельского районов, спасала местное
население от гибели и вывоза на ка
торжные работы в Германию, прово
дила операции на железных дорогах
Минск — Орша, Орша — Могилёв.
22 июня 1942 года возле села Дыма
ново Шкловского района партизаны
разбили отряд фашистских карате
лей. Мамадали Топавалдыев пускал
под откос вражеские эшелоны, ми
нировал мосты и дороги. Взял в плен
одного гитлеровского генерала. По
сле каждой из операций командир
отделения разведчиков выреза л
на деревьях свое партизанское имя
«Казбек», оставляя таким образом
свой примечательный след. Герой
держал в окрестных гарнизонах нем
цев, полицейских в страхе. За голову

Петр Кривоногов. «Защитники Брестской крепости», 1951 год

«Казбека» гитлеровцы пообещали
50 тысяч рейхсмарок… Но Мама
дали прошел через все испытания,
совершил немало подвигов. Кстати,
именно Мамадали привел в пар
тизанский лагерь целое подразде
ление так называемого немецкого
Туркестанского легиона, расквар
тированного в местечке Толочин.
Немцы планировали использовать
созданный из числа военноплен
ных легион в борьбе с партизанами.
Но во многом благодаря и разведы
вательной работе Топавалдыевале
гионеры установили связь с парти
занами. И вскоре, захватив оружие,
оказались в лесу, рядом с народными
мстителями.
15 августа 1944 года Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
за образцовое выполнение зада
ний командования в борьбе против
немецко-фашистских захватчиков
в тылу противника и проявленные
при этом мужество, отвагу и герой
ство М. Топавалдыеву было присво
ено звание Героя Советского Союза.
Славный сын узбекского народа на
гражден был еще и орденами Лени
на, Красной Звезды, боевыми меда

лями. В мирной жизни, к которой
Мамадали вернулся в родном Узбе
кистане, вчерашний партизан стал
председателем колхоза. В родном
Риштанском районе. За трудовые
подвиги герой был отмечен орде
нами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета». А 7 мая 1969 года
отважный солдат, трудолюбивый
организатор сельхозпроизводства
трагически погиб…
Память о герое, белорусском
партизане хранят и в Беларуси, и в
Узбекистане. В Минске именем Ге
роя Советского Союза Мамадали
Топавалдыева названа одна из улиц.
И в городе Риштан носит имя герояпартизана центральная улица. Есть
и школа в Риштане, носящая имя ге
роя.
Узбекистанцы воевали в Брест
ской крепости. А в Брестской области
в партизанском отряде имени Ки
рова действовала интернациональ
ная рота, которой командовал узбек
из кишлака Митань Самаркандской
области Лукман Ураков. Партизангерой был отмечен орденом Красной
Звезды, медалью «За отвагу». Сра
жались с фашистами в партизанских

отрядах и другие узбеки — Чикир
Джимаков, ГантайТашниязов, Бегим
кул Кульбаев, Сабид Джалилов, Саид
Исянов, Маруф Джураев, Хамид Ус
манов, Гафур Хакимов и многие дру
гие. Трех боевых орденов был удосто
ен белорусский партизан колхозник
Андижанской области Абдумаджид
Давронов.
…Интересным представляется
и такой факт. В годы Великой Отече
ственной войны народный художник
Узбекской ССР и народный худож
ник СССР Урал Тансыкбаев создал
многоплановую картину «Партиза
ны». Наверное, всё это не случайно.
И сегодня, пожалуй, нельзя об этом
не вспомнить. А ташкентские школь
ники И. Юс унов и Х. Иногамова
(об этом рассказывают страницы
«Ташкентского альманаха», изданно
го в Ташкенте в 1942 году) на выстав
ке детского рисунка в 1942 году пред
ставили картину из партизанской
жизни… Дети разных народов, сыно
вья Беларуси и солнечного Узбекис
тана, во время самых трудных, дра
матических испытаний жили одними
помыслами, одними устремлениями.
Сергей Шичко
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Судьба

Одно имя —
две улицы
на две страны
Есть в городе Быхов, что на Могилевщине, улица,
которая носит имя Героя Советского Союза
Гемела Михайловича Станкевича

Татьяна стороже нко
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М

ногие в Бела
руси знают
о том, что Бы
хов — сравни
тельно неболь
шое поселение,
связано с исто
рией Воору
женных сил. Долгие годы в городе
дислоцировались лётные соедине
ния. Но вот мальчишка, выросший
в быховской деревне Селиба, в Вели
кую Отечественную войну
стал танкистом, а не летчи
ком…
Интересная, хоть и ко
роткая судьба у нашего со
отечественника. Перед вой
ной он окончил восьмилетку.
Жил тогда Гемел уже в Ле
нинграде. И пошел работать
на завод «Электрик». Когда
немецкие фашисты подошли
к городу на Неве, вместе с дру
гими сверстниками молодого
человека успели эвакуировать
на восток, в Ташкент. Работал
Гемел Станкевич на одном из за
водов. Как и все его товарищи,
трудился самоотверженно. По
нимал, что заводские будни рав
ны боевым делам его ровесников.
Фронт нуждался в технике, во
оружении. И любой вклад в По
беду был важен. В 1943 году парня
призвали в Красную Армию. Ему
еще только исполнилось восем
надцать лет. А в Чирчик — неда
леко от Ташкента — с начала войны
было эвакуировано Харьковское во
енное танковое училище. Кстати, это
военное учебное заведение уже после
Великой Отечественной войны окон
чили многие белорусы. Правда, назы
валось оно уже Ташкентское высшее
военное командное танковое учили
ще… Так вот, попал призывник, наш
земляк из под Быхова, в танковое
училище в Чирчике. Окончил уско
ренный курс. Получил звание «млад
ший лейтенант». И сразу — на фронт.
1‑й Украинский фронт, 111‑я
танковая бригада, легендарный 25‑й
танковый корпус. Командовал кор
пусом генерал-майор Евгений Фо
мин (в конце войны ему присвоят
звание Героя Советского Союза. По
зже станет генерал-лейтенантом).
Можно сказать, что он является два
жды земляком Гемела Станкевича.

В 1941 году будущий комкор был пре
подавателем Харьковского танкового
военного училища. А рождением ге
нерал — из белорусского Койданово
(нынче — Дзержинск, совсем недале
ко от Минска)… Вместе со своим тан
ковым соединением генерал-майор
Евгений Фомин участвовал в осво
бождении Беларуси. Танкисты 25‑го
корпуса прошли через Минск, Бори
сов, Молодечно…
Первый боевой опыт прио
бр е т а л и у р оженец Быховщи

экипажа получили высокие награ
ды. А младшему лейтенанту Геме
лу Станкевичу было присвоено —
уже в июне 1945 года — Указом
Президиума Верховного Совета
СССР звание Героя Советского
Союза. Вместе со своим танковым
корпусом быховчанин прошел
маршем Берлин — Прага. Кстати,
«танкисты Фомина» взяли в плен
генерала-предателя Власова.
В Советской Армии наш земляк
служил до 1951 года. Но, видно,

В июне 1945 года младшему
лейтенанту Гемелу Станкевичу было
присвоено звание Героя Советского
Союза. Среди его боевых наград
есть и ордена Отечественной
войны 1‑й степени,
Красной Звезды, медали...
ны — совсем юный
младший лейтенант
Гемел Ст а нкеви ч.
А подвиг свой наш
з ем л я к с ов е рш и л
уже на территории
Польши, точнее
на польско-немец
ком пограничье. В боях за немец
кий город Губен (нынче он назы
вается Губин и входит в состав
Польши). 24 февраля 1945 года
танковый взвод Гемела Станкеви
ча прорвался через укрепленный
участок обороны фашистов. Эки
паж первым вошел в город Губен.
Уже в городе при отражении одной
из контратак танк Гемела Станке
вича был подожжен немецким
фаустпатроном. Командир сумел
организовать экипаж так, что неи
справность устранили буквально
не выходя из боя. И все остались
в строю… За четыре дня боев в го
роде и окрестностях танкисты под
командованием Гемела Станкеви
ча уничтожили три самоходных
орудия, два танка, четыре тяжелые
пушки, три миномёта и 180 гитле
ровцев. За этот подвиг все члены

тянула к себе гражданская жизнь.
Хотя в будущем судьбу себе Гемел
выбрал непростую… Уволился мо
лодой человек в звании старшего
лейтенанта. Среди боевых наград
Гемела Станкевича — ордена Оте
чественной войны 1‑й степени,
Красной Звезды, медали.
Гемел вернулся в Ташкент. Окон
чил Ташкентский юридический ин
ститут. Работал следователем про
куратуры. Умер в январе 1962 года.
Одна из улиц столицы Узбекистана
носит его имя — имя Героя Совет
ского Союза Гемела Станкевича,
которого помнят и в родном ему
белорусском Быхове. Наверное, се
годня, когда потеряны многие свя
зи, не проводится в прежних мас
штабах краеведческая работа среди
школьников, есть надежда, что ктото возьмет инициативу в свои руки,
организует быховскую молодежь
и отвезет на экскурсию в Ташкент,
поводит ребят по столице Узбе
кистана, покажет улицу Станкеви
ча и другие «белорусские» адреса.
А там, глядишь, станем мы ближе
и роднее…
Кирилл Ладутько
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Литературные связи

Для узбекского слова —
сердца белорусов
открыты

7

7–8 августа 2018 года в Ташкенте
прошла Первая Международная кон
ференция Союза писателей Узбекиста
на «Актуальные вопросы по изучению
и пропаганде узбекской классической
и современной литературы на ме
ждународном уровне». Речь на этом
авторитетном и престижном форуме
творческих людей шла и о присутст
вии узбекской литературы в далеких
и близких к Узбекистану странах. От
мечу некоторые фрагменты литера
турной дружбы, связывающие Узбе
кистан с Беларусью.
История никогда не забывает
о прошлых следах, не является без
молвным стражем времени. История
всегда красноречива, всегда оставляет
свои памятки, чтобы не только пове
дать о прошлом, но и подсказать, как
двигаться дальше, с какими мыслями
и воззрениями строить завтрашний
день. Строить будущее. Оглядываясь
назад, на прошедшие десятилетия,
невольно удивляешься, сколько же об
щего, связующего у народов Беларуси
и Узбекистана. И как много у наших
национальных литератур объединяю
щих моментов.
Постараюсь буквально в несколь
ких фрагментах нарисовать портрет
белорусско-узбекских литературных
связей.
Еще в 1930‑е годы узбекскому
читателю стало известно имя на
родного песняра Беларуси Янки Ку
палы. В 1932 году на встрече с об
щественностью в Ташкенте гости
Узбекистана — писатели Петро Глеб
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ка, Илларион Барашка, Микола Хве
дорович — рассказали о белорусском
литературном процессе, о творчестве
народного песняра Беларуси Янки
Купалы. В узбекской периодической
печати в 1942 году появились первые
переводы его произведений на узбек
ский язык. Газета «Кизил Узбекистон»
(«Красный Узбекистан») поместила
отрывок легендарного произведения
Купалы — «Белорусским партизанам».

7 июля 1942 года, когда Янки Купалы
уже не стало, Академия наук БССР
при самом непосредственном участии
Союза писателей Узбекистана органи
зовала научную конференцию в честь
народного песняра Беларуси. Торже
ственное заседание прошло и 27 июня

1943 года — в Самаркандском (Таш
кентском) университете. С докладом
«Жизнь и творчество Янки Купалы»
выступил белорусский и узбекский
литературовед, поэт, переводчик Сте
пан Лиходиевский. Кстати, Лиходиев
ский многие годы прожил в Ташкенте,
много сделал для представления уз
бекской литературы на русском и бе
лорусском языках. Во время Великой
Отечественной войны Ташкент стал
родным городом и для Якуба Коласа.
В столице Узбекистана и в годы войны
выходили его книги. Руку помощи по
эту прежде всего протянули узбекские
писатели.
Возвращаясь несколько назад,
хотел бы отметить, что поездка бе
лорусских писателей в Узбекистан
в 1932 году вылилась в хорошее на
чало представлений в белорусском
художественном мире об Узбекистане
и узбекском народе. Глебка, Бараш
ка и Хведорович побывали не только
в Ташкенте, но и посетили Бухару,
Самарканд, Фергану, Коканд. Это был
важный период в становлении Узбе
кистана — в 1932 году была достигну
та хлопковая независимость страны.
Микола Хведорович написал замеча
тельное стихотворение «Узбекиста
ну». В этом произведении он выразил
восхищение достижениями узбекских
хлопкоробов.
В 1930‑е годы по всем регионам
Советского Союза проводились ве
чера братских литератур. Вечера бе
лорусской литературы состоялись
в Москве, Ленинграде, Смоленске,

на Украине. Такой же вечер прошел
и в Узбекистане, в его проведении при
нял участие белорусский поэт Андрей
Александрович. Вот что впоследствии
он писал: «…Мы выступали с чтени
ем своих произведений, с переводами
на белорусский язык стихотворений
поэтов народов СССР… Эти встречи
содействовали установлению хоро
ших творческих взаимоотношений,
ломали рамки национальной ограни
ченности, развивали чувства братства
и дружбы народов».
А в скором времени гостем Мин
ска стал первый посланец узбекских
литераторов –Уйгун, первый поэ
тический сборник которого вышел
в 1929 году и назывался «Радость вес
ны». В 1936 году Уйгун принял участие
в расширенном заседании пленума
правления Союза советских писателей,
посвященном поэзии. Именно тогда
Уйгун познакомился с народным по
этом Беларуси Якубом Коласом. Спу
стя многие годы Уйгун написал: «Три
десятилетия назад я впервые познако
мился с ним. Это было в Минске, и мне
тогда, начинающему поэту, довелось
участвовать в проходившем там пле
нуме Союза писателей СССР, посвя
щенном поэзии. Но имя Коласа, его
творчество я знал значительно рань
ше. На его поэзии, как и поэзии Янки
Купалы, а также ряда русских класси
ков, я учился. И поэтому по праву счи
таю одним из своих учителей».
След Якуба Коласа в Ташкенте, Уз
бекистане — особая тема. И, наверное,
придет время, когда кто-то из читате
лей придет к памятнику народному
поэту Беларуси Якубу Коласу (а такой
проект уже изготовлен в мастерской
одного из белорусских скульпторов)
и раскроет страницы книги-путево
дителя «Якуб Колас в Узбекистане».
И поверьте, мы будем только рады,
если текст в этой книге будет и на бе
лорусском, и на узбекском языках.
В этом путеводителе найдется место
рассказу об адресах редакций жур
налов, газет, Союза писателей в годы
Великой Отечественной войны, где
часто бывал Колас, об адресах квар
тир, где он жил, о поэтах, с которыми
он дружил в годы Великой Отечест
венной. Многие произведения Якуба
Коласа посвящены Ташкенту, Узбе
кистану. Отрадно, что к переводу сти
хотворений Якуба Коласа на узбек
ский прикоснулись многие и многие

узбекские мастера художественного
слова. Об этом можно почитать в пре
дыдущей публикации о Якубе Коласе.
Всего в Ташкенте на узбекском языке
издано три книги народного песняра
Беларуси. Одна из них — в 1942 году.
Составителем этого сборника высту
пил Хамид Алимжан. Среди перевод
чиков — Хамид Алимжан, Зульфия,
Гафур Гулям, Уйгун, Миртемир.
И узбекскую литературу активно
постигали, осваивали белорусские
писатели, переводчики, стараясь до
нести до белорусского читателя про
изведения, отражающие историю
и современность богатого восточного

чественной войны находилась в эваку
ации в Ташкенте. Стоит отметить, что
книги стихотворений Эди Огнецвет
на русском языке — «Другу на фронт»,
«Михасёк», «Простые песни» — выш
ли в 1942, 1944 и 1946 годах в Ташкенте.
В 1966 году сборник поэзии Огнецвет
увидел свет и на узбекском языке.
Очень много для пропаганды бе
лорусской литературы в Узбекистане
сделала Зульфия. Она и переводила Ку
палу, Эди Огнецвет, народного поэта
Беларуси Максима Танка. Она и автор
статей о Янке Купале. В журнале «Гу
листан» в 1981 году опубликовала пе
ревод на узбекский язык легендарного

Якуб Колас с Сергеем Городецким, Эди Огнецвет и другими
на торжественном заседании, посвященном 60-летию Якуба Коласа. Ташкент, 2 ноября 1942 г.

края. В 1946 году газета «Чырвоная
змена» («Красная смена») рассказыва
ет своим читателем о романе Айбека
«Навои». В 1948 году (70 лет назад),
в один день — 15 мая — на страницах
ведущих партийных газет Беларуси —
в «Звяздзе» и «Советской Белоруссии»
появляются статьи, посвященные
Алишеру Навои. Автор этих статей —
замечательный узбекский писатель
Айбек.
В 1966-м белорусский писатель
Алексей Кулаковский составляет кни
гу «Узбекские рассказы». В этом же
году вышел сборник узбекской поэзии
на белорусском языке «Солнце в ары
ках». Предисловие к каждой из книг
написал Лазиз Каюмов. В 1966 году
в Минске издали и сборник узбек
ских народных сказок — «Две сестры».
Кстати, такой же сборник вышел еще
и раньше — в 1959 году. А в 1967 году
в Минске выходит книга стихотво
рений Зульфии «Лирика» со вступи
тельным словом Эди Огнецвет. Кстати,
и Эди Огнецвет во время Великой Оте

стихотворения Янки Купалы «А кто
там идет?». Этот перевод на узбекский
трижды был опубликован и в Белару
си. В том числе — в 2017 году в книге
одного стихотворения Янки Купалы
на 101 языке народов мира. Примером
такого внимания к белорусской лите
ратуре со стороны узбекских перевод
чиков можно привести еще достаточ
но много. На узбекском языке звучат
басни Владимира Корбана, стихотво
рения Кастуся Киреенко, Владимира
Короткевича, Рыгора Бородулина,
рассказы Павла Ковалёва, произведе
ния многих других авторов.
А вышедшая в 1985 году книга по
эзии Зульфии на белорусском языке
называется «Такое сердце у меня». Вот
и у белорусов такое щедрое, доброе,
открытое для всех сердце. И сегод
ня, невзирая ни на какие разделения
границами, у нас — у белорусов и уз
беков — есть все возможности для
развития, расширения белорусско-уз
бекских литературных связей.
Арнольд Павлов
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Поэтесса

Зульфия:

«Иду в страну
поэзии
и песен…»
В истории Беларуси и Узбекистана жизнь и творчество народной поэтессы Узбекистана,
Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР Зульфии (1915–1996)
занимают особое место
«Когда ворвался враг в родной
предел,/Творя смертоу бийствен
ное дело,/За каждый дом, который
там горел,/Я жаждою возмездья
пламенела./Я верила, что светлый
день придет —/Исчезнут эти тучи
с небосвода,/И жизнь опять счаст
ливо зацветет/Под солнцем правды,
мира и свободы./С надеждою в гря
дущее, вперед/Гляжу я зорче моло
дой орлицы./И ярко предо мною
предстает/В победном торжестве
своем столица», — писала Зульфия
в стихотворении «Здесь родилась я»
в1942‑м (перевод Владимира Держа
вина).
Из тех грозовых лет — полные
драматических переживаний стихот
ворения «Золотая осень», «Сюзанэ»,
«С оружием в руках и в шинели», «Мы
встретимся!», «Тает снег», «Отомсти!»,
«Отважным»…
На моем рабочем столе — раз
ные сборники стихотворений, поэм
узбекского мастера стихосложения.
Все они отдельным рядком стояли
на одной из полок в книгохранилище
Национальной библиотеки Беларуси.
И был там и тоненький сборник, вы
шедший в Ташкенте на русском языке
в 1943 году, — «Верность». С предисло
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вием Владимира Луговского «Творче
ство Зульфии»: «…Война, гнусный
фашизм, звериные орды Гитлера про
ходят смерчем по прекрасным стра
нам. Становятся мертвы поля и отрав
лена земля…». Эту физическую боль
природы, неразрывно соединенную
с великой человеческой болью и стра
данием, так ясно ощущает поэтесса,
так выразительно передает в своих
стихах.
В стихотворении «Мы встретим
ся» она, откликаясь на известные сти
хи Михаила Исаковского, произносит
слова бодрости и надежды русской
девушке Татьяне о том, что будет ос
вобождена земля и прекрасные люди,
обреченные фашизмом на мученья…
Грядущая победа для Зульфии всегда
видится в цветах, в солнце, в красках,
ярких и радостных, близких к приро
де. В этом смысле исключительный
интерес имеет поэма «Его Фарха
дом звали». Это — поэма об артисте,
исполнителе роли Фархада, певце,
погибшем на фронте. Она написана
с подлинным талантом и твердым пе
ром. В ней беспрерывно пересекаются
три плоскости: узбекского пейзажа,
площадки театральной сцены и поля
битвы…»

И еще два сборника — книги
из 1967 и 1985 годов. «Лирика» и «Та
кое сердце у меня». Оба издания —
на белорусском языке. У первой
книги — несколько переводчиков:
Эди Огнецвет, Евдокия Лось, Сте
пан Гаврусёв, Рыгор Бородулин, Олег
Лойка, Юрась Свирка, Вера Верба,
Анатоль Вертинский, Фёдор Жичка,
Аркадий Мартинович, Сергей Гра
ховский. С предисловием выступила
Эди Огнецвет — «Поэзия Зульфии».
Вторую книгу составили две части —
«Встречаю рассвет» (переводы Эди
Огнецвет) и «Огненный водопад»
(переводы Анатоля Гречаникова).
С предисловием — «Моим белорус
ским читателям» — выступает сама
узбекская поэтесса. И вот что пишет
Зульфия: «Я иду в страну героиче
ских, мужественных и добрых душой
людей.
Иду в страну поэзии и песен. Бе
ларусь живёт в моем сердце. И мне
очень хочется, чтобы мои скромные
стихотворения нашли отклик в ваших
сердцах…
Как святую реликвию храню с
1943 года снимок, подписанный рукой
Якуба Коласа. На меня смотрят его му
дрые, печальные, ласковые глаза.

Мы любили и глубоко уважали
народного поэта, который жил в Таш
кенте в годы войны. Стихотворения
Якуба Коласа, посвященные Узбекис
тану, я с увлечением переводила на уз
бекский язык.
…Улица Якуба Коласа в Ташкен
те находится рядом со станцией ме
тро имени Хамида Алимджана, моего
незабываемого друга.
И я, и мои дети хорошо помним
ноябрь 1943 года, когда Якуб Колас
со своей женой, на удивление ясной
и милой Марией Дмитриевной, посе
тил наш дом перед отъездом в Москву.
За столом шла сердечная беседа. Как
мы радовались победам нашей слав
ной Армии; она гнала на запад пол
чища гитлеровских захватчиков! Уже
был освобожден Киев, отдельные рай
оны России, Беларуси.
Настроение у всех было счастли
вым. Константин Михайлович шутил
с нашими детьми Хулькар и Аманом,
смеялся над их шаловливыми выдум
ками. Хамид Алимджан и я любова
лись добротой, человечностью вели
кого поэта.
Когда мы встречаемся с моей под
ругой Эди Огнецвет, всегда вспомина
ем тот день, который называем днём
Якуба Коласа…»
Из воспоминаний белорусской по
этессы Эди Семёновны Огнецвет, ко
торая жила в Великую Отечественную
войну в Ташкенте: «В дни глубокой
белорусской осени и особенно зимой
душа жаждет весеннего тепла. Это те
пло приносят книги моих узбекских

друзей, их письма, звонки и личные
встречи.
Я люблю поэзию Зульфии: горя
чую, трепетную, очень личную, впи
тавшую своими корнями все тревоги,
боль и радости народные.
Перевожу на белорусский язык
стихи Зульфии и мысленно я — на уз
бекской земле. Вдруг раздается звонок:
«Здравствуй, Эди!» Совсем рядом —
родной, теплый голос. Будто не разде
ляют нас далекие километры.
Слышу голос Зульфии и в то же
время перед глазами — Узбекистан
и его кровная частица — дом на ули
це Композиторов. Дом Хамида Алим
джана и Зульфии. Вижу тонкую, как
девочка, Зульфию, ее детей Хулькар
и Амана. Слышу ласковый смех Ха
мида Алимджана, который так любил
свою Зульфию, свою семью…
В трудные военные годы в этом
доме бывал народный поэт Белару
си Якуб Колас. Обычно сдержанный
человек, он после встрчи с Зульфи
ей и Алимджаном не скрывал своих
чувств: «Какие люди, какие прекрас
ные люди!»
А для меня встречи, беседы, улыб
ки моих друзей были тем несравнен
ным лекарством, которое лечило меня
в дни временной разлуки с Беларусью.
Всех нас согревала глубокая вера в по

беду над врагом. Нас согревала Друж
ба!»
Зульфия дважды побывала в Бе
ларуси. В 1967 году, в июне, когда все
вокруг удивляло ярким цветением.
И в декабре 1968 года, на празднике
50‑летия Белорусской ССР. «Первая
встреча с Беларусью была связана с хо
рошим праздником, — вспоминала
потом Зульфия, — Декадой узбекской
литературы и искусства.
Я почувствовала красоту белорус
ской природы — светлой, лирической
и щедро-песенной. Первый раз в жизни
увидела Беловежскую пущу. Я побыва
ла во многих странах мира — красивых
и очень разных, но Беловежская пуща —
это что-то неповторимое. Мне стало
понятно, почему мощный силач-зубр
является символом славного народа.
Белорусский народ выстоял в страшное
военное лихолетье, не согнул голову пе
ред чужаками!
Мы были в героическом Бресте, по
клонились его камням, поклонились
светлой памяти защитников Совет
ской земли в 1941 году. Они, не жалея
жизни, сражались до последней капли
крови и за моих детей, и за счастье все
го человечества. Маршруты Дружбы
шли из Бреста в Слоним, Минск, Ви
тебск, Полоцк. Нас ласково принима
ли добрые люди…»
В памяти поэтессы и ав
густовский вечер 1943 года,
когда в доме Алимджана
и Зульфии собрались гости,
чтобы отметить день ро
ждения их сына — малень
кого Амана. Среди гостей
были Корней Чуковский,
Якуб Колас и Эди Огнец
вет…
Невозможно писать ле
топись белорусско-узбек
ской литературной дружбы
и не говорить о великой
Зульфие. Мне кажется, что
встреч с Беларусью у леген
дарной узбекской поэтес
сы было гораздо больше.
Ровно столько, сколько те
пла, доброты, сердечности
по отношению к народу
Беларуси сокрыто в ее сти
хотворениях. И здорово,
что многие произведения
Зульфии звучат на белорус
ском языке!..
Виктор Озеричин
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Таланты

Друзья
из ее молодости
Актриса, театральный педагог Людмила Мацкевич родилась в Украине, училась актерскому
мастерству в столице Узбекистана. И хотя уже более 50 лет живет и работает она в Беларуси,
да друзей студенчества из Ташкента 60‑х — не забывает.

К

огда Людмила Сине
льник уже заканчивала
школу, отец ее служил
в Термезе (Узбекистан),
в танковой дивизии.
В городе, вспоминает,
тогда никаких высших
у че бных з а в едений
не было, поэтому девушка-выпускни
ца поехала поступать учиться «на ар
тистку» в Ташкент: «Там было много
интересных театральных курсов: кир
гизский, казахский, кара-калпакский,
туркменский… Один раз в пять лет
набирался русский. Пост упала —
с трудом, но поступила. Жила, учи
лась в Ташкенте я в 64‑м и 65‑м годах.
А в 1966‑м там было, как известно,
землетрясение, и я перевелась в Бело
русский театрально-художественный
институт. На то время отец уже слу
жил в Прибалтике, вот и я — ближе
к родителям».
Так Беларусь и стала ее судьбой.
Эта страна Людмиле сразу очень
понравилось: климат, природа,
люди… Быстро научилась разби
раться в грибах, которые и сейчас
любит собирать. А Ташкент, вместе
с однокурсниками, с которыми от

Шурхат Иргашев. Как молоды мы были...

36

беларусь.belarus
жнівень   2018

училась два года, остались в прош
лом. Впрочем, остались и живые
ниточки — друзья, которые и сей
час связывают ее с Узбекистаном.
«В Ташкентском театрально-худо
жественном институте руководил
курсом Иосиф Радуни. Среди моих
однокурсников — народные артисты
Узбекистана актер Шухрат Иргашев,
кинорежиссер Эльёр Ишмухаме
дов: он много интересных фильмов
пос тавил. Скажем, знаменитые
киноленты «Влюбленные» (1969),
«Юность гения» (1982) — это его ра
боты. Кстати, и мой покойный муж
Иван Мацкевич в фильме Эльёра
Ишмухамедова «Дольше века» снял
ся: вместе с Шухратом. С последним
дружим, он уже не раз к нам в Минск
приезжал».
Вот как бывает: кажется, и немного
она жила в Узбекистане — а есть с ним,
через Шухрата да Эльёра, связь.
Личные дружеские связи меж
ду деятелями культуры — это, без
условно, очень важные мосты для
налаживания дальнейшего разно
стороннего сотрудничества между
странами. Именно через культур
ный взаимообмен удается нам луч
ше понимать друг друга, налаживать
диалог. Кстати, созданный в 1945‑м
в Ташкенте Театральный институт
с 1954 по 1990 год назывался: «Таш
кентский гос ударс твенный теа
трально-художественный институт
имени А. Н. Островского». То была
самостоятельное учебное заведение
до 2012 года, потом же в соответст
вии с постановлением Президента
Узбекистана там прошло объеди
нение Государственного института
искусств и Института культуры —

Людмила Синельник-Мацкевич

и был создан нынешний Государст
венный институт искусств и культу
ры Узбекистана.
И еще немного — об упомянутых
узбекских друзьях Людмилы Мацке
вич. Режиссер Эльёр Ишмухамедов
позже закончил знаменитый москов
ский ВГИК, его творческая карьера
сложилась довольно успешно. Он стал
обладателем ряда наград, престиж
ных премий, званий. Кроме того, что
Эльёр заслуженный и народный ар
тист Узбекистана, и Россия почтила
талантливого кинорежиссера званием
заслуженного деятеля культуры Рос
сийской Федерации.
Есть у Эльёра Ишму хамедова
в творческом багаже и уже упомяну
тый фильм «Дольше века» (2009), в ко
тором белорус Иван Мацкевич сыграл
главную роль — Клима Державина:
разведчика и офицера НКВД. Это во
енная драма. К слову, роли там еще
играли также известные в Беларуси
актеры Павел Харланчук, Елена Вла
домирская-Пастревич и другие. А так
же Шурхат Иргашев, упомянутый уже
друг семьи Мацкевичей. О нем в ин
тернете читаем: советский, узбекский
актер и режиссер, народный артист Уз
бекской ССР — почетное звание было
ему присвоено еще в советское время.
Не спрашивали мы у Людмилы: про
сила ли она у своего друга-режиссера,
чтобы обратил внимание на ее бело
русских коллег, когда подбирались
актеры для фильма — здесь, кажется,
и так очевидно, что на пользу дела
сработали дружеские связи. Так что
белорусско-узбекское сотрудничество
в различных кинопроектах, мы над
еемся, еще продолжится.
Иван и Валентина Ждановичи
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Ёсць чым ганарыцца

П

Роўна 400 гадоў таму беларусы выдалі «Буквар языка словенска»

Пра ўшанаванне друкаванага слова
ды любоў да кніжнай мудрасці гавары
лі яшчэ Еўфрасіння Полацкая і Кіры
ла Тураўскі. Археалагічныя знаходкі
пацвярджаюць: нашы продкі ўмелі
чытаць і пісаць з самых даўніх часоў,
прычым актыўна гэтымі ведамі кары
сталіся. Настаўнікі знаёмілі вучняў з
таямніцамі слова праз тэксты рэлігій
ных кніг, найперш — Псалтыра і Но
вага Запавета. Аднак 400 гадоў таму,
24 ліпеня 1618 года ў мястэчку Еўе
(цяпер на тэрыторыі Літвы) была над
рукавана асаблівая кніга, правобраз
цяперашняга падручніка для самых

маленькіх школьнікаў. «Буквар языка
словенска» стаў першым у свеце вы
даннем з такой назвай. Пра гэту надз
вычайную падзею старажытных часоў,
яе перадумовы і наступствы расказвае
намеснік дырэктара Нацыянальнай
бібліятэкі Алесь Суша.

Кніга як выйсце з крызісу
— Калі паглядзець на археалагіч
ныя знаходкі, стане зразумела, што
адукацыя ў мінулыя часы не была
такой ужо прывілеяванай з’явай.

Тыя ж берасцяныя граматы, дзе куп
цы абмяркоўвалі побытавыя пытанні,
сведчаць, што грамата была вядома
не толькі князям і манахам, але і мяш
чанам, — расказвае спадар Алесь.
Людзі пісалі на камянях, пакідалі
«аўтографы» на будынках і сценах хра
маў. Самы знакаміты беларускі асвет
нік Францыск Скарына таксама выда
ваў свае кнігі з яўным намерам зрабіць
друкаваныя кнігі больш даступнымі
для чытача «сярэдняй заможнасці».
Можна меркаваць, што спецыяльна
«для навучання люду паспалітага» ён
друкаваў кнігі асобнымі выпускамі,
беларусь.belarus
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драбніў іх на невялікія часткі. Такім Для розуму і для душы
чыць Алесь Суша. — Яно грунтавалася
чынам, іх набывалі купцы і святары,
на мясцовых асаблівасцях, захоўвала
гараджане, мяшчане, вайскоўцы —
Першая частка «Буквара» змяшча візантыйскую практыку ў малітвах,
прадстаўнікі не самых «высокіх» пра ла ў сабе азбуку — царкоўнаславян вызнанні веры, цнотах. Гэта значыць,
фесій.
скі алфавіт і склады, па якіх вучылі захоўвала характэрныя для нашых зя
І ўсё ж такі была вялізная патрэба аб’ядноўваць літары. Затым пачыналі мель культурныя аспекты.
ў кнізе, якая б знаёміла чытача-пачат ся тэксты для вывучэння. Замест мамы,
На першым буквары не пазначаны
коўца з граматай. Стварылі такі пад якая мыла раму, дзеці пачатку XVІІ яго аўтары. Дакладна вядома толькі,
ручнік манахі праваслаўнага віленска стагоддзя чыталі пералікі запаветаў, што падрыхтаваны ён вандроўнымі
га Свята-Духава манастыра. Падзея хрысціянскіх дабрадзействаў і цнотаў, манахамі віленскага манастыра. Ад
надзвычайнай значнасці, аса
ным з магчымых укладаль
бліва калі ўлічыць, што сфар
нікаў даследчыкі лічаць Мя
міраванай сістэмы адукацыі
леція Сматрыцкага. Гэты
тады яшчэ не было.
культурны дзеяч ужо неад
нойчы праяўляў сябе ў выда
— У канцы XVІ стагод
вецкай дзейнасці, напрыклад,
дзя праваслаўная царква зна
выданне яго «Трэнаса», дзе
ходзілася ў крызісе. З аднаго
змяшчаліся даволі жорсткія
боку — перад войскамі мусуль
нападкі на каралеўскую ўладу
ман паў Канстанцінопаль, які
і касцёл, фактычна, і зрабіла
да таго быў духоўным цэнтрам
манахаў манастыра Святаправаслаўя. З другога — пэў
Духава вандроўнымі. Пасля
ны ўплыў на розумы вернікаў
выгнання з Вільні браты ў
зрабіла Рэфармацыя. Вельмі
веры перанеслі друкарню ў
шмат людзей, у тым ліку бага
мястэчка Еўе, што належала
тых і ўплывовых, перайшлі ў
Багдану Агінскаму — аднаму
пратэстанцтва. Пётр Скарга і
з патронаў манастыра. Ціка
многія іншыя дзеячы сур’ёзна
ва, што Мялецій Сматрыцкі
папракалі Царкву ў перажыт
там жа выпусціць сваю «Гра
ках. Маўляў, і ў традыцыях
матыку» — лагічны працяг
яна закасцянела, і царкоўна
«Буквара».
славянскай мовай, на якой
Д р у г і м н а й б ол ь ш в е 
вядуцца набажэнствы, просты
рагодным аў тарам можна
люд даўно не карыстаецца…
ліч ыць Лявонція Карпові
Ды што там: нават школ пры
ча — кіраўніка манастыра,
праваслаўных храмах няма! —
а таксама друкарні і школы
малюе вобраз тагачаснай эпохі
пры ім. Гэта быў актыўны
Алесь Суша.
асветнік і прапаведнік, добра
Зразумела, знайшліся лю
абазнаны ў кніжнай і наогул
дзі, што вырашылі даць годны
выдавецкай справе.
адказ на папрокі. Пры хра
мах праваслаўных з’яўляліся
Мялецій Сматрыцкі ву
царкоўныя брацтвы, а потым
чыўся ў заходніх універсіт
і школы, друкарні. Віленскі
этах, шмат вандраваў і чытаў
Свята-Духаў манастыр стаў
на замежных мовах. Ён цу
асноўным «метадычным цэн
доўна ведаў еўрапейскую пра
трам» у кіраванні адукацыяй.
ктыку асветы і, натуральна,
Так выглядае адзін з аркушаў першага ў свеце «Буквара»
Пры ім узнікла манастырская
яе выкарыстаў. Лявонцій Кар
школа, якая стала галоўным
повіч працаваў са Стэфанам і
адукацыйным цэнтрам на тэрыторыі а таксама грахоў: каб ведаць, як рабіць Лаўрэнціем Зізаніямі, шмат бачыў вы
Вялікага Княства Літоўскага. Таму не трэба. Такім чынам, выданне адна данняў віленскіх і замежных. Абодва
нічога дзіўнага, што праз нейкі час часова выконвала не толькі адукацый гэтыя асветнікі цудоўна ведалі грэча
манахі падрыхтавалі і адпаведны пад ную, але і выхаваўчую ролю.
скія, лацінскія і польскія традыцыі вы
ручнік для першапачатковага навучан
— Трэба разумець, што «Буквар» дання кніг. Так што яны выкарысталі
ня. Ён быў напісаны на царкоўнасла не быў наогул першай кнігай для пачат найлепшыя моманты еўрапейскай аду
вянскай мове, але аўтары выпадкова ковага навучання. У Еўропе ўжо існа кацыі, звязаўшы іх з мясцовымі рэалія
ці наўмысна дадалі ў кнігу значную валі выданні падобнага кшталту, так мі, сваёй моваю і духоўна-выхаваўчай
частку беларусізмаў, прычым у больш званыя «абэцэдарыумы», «алфавіты», практыкай.
позніх выданнях сустракаюцца нават але «Буквар» стаў пачынальнікам прын
Аднак былі і яскравыя адрозненні
асобныя тэксты на тагачаснай белару цыпова новай і важнай для Усходняй ад лацінскіх «абацэдарыумаў». Напры
скай мове.
Еўропы традыцыі выхавання, — тлума клад, вучням прапаноўвалі азнаёміц
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А
ца з пералікам запаветаў, блажэнстваў,
дабрадзействаў, «парад Гасподніх» і
гэтак далей. Натуральна, усё гэта бра
лася з Бібліі, але пад пералікамі можна
бачыць спасылкі на духоўных аўтары
тэтаў візантыйскага хрысціянства.

Падручнік для імператара
Па якой жа кнізе вучыліся дзеці
ў XVІI стагоддзі? Гартаем разам з Але
сем Сушай фотаздымкі друкаваных
старонак (на жаль, арыгінала ў Бела
русі няма).
— Гадоў пятнаццаць назад я ўпер
шыню пачуў згадку, быццам бы недзе
ў замежных бібліятэках захоўваецца
самы стары буквар і нібыта выдадзены
ён быў на тэрыторыі Беларусі, — дзеліц
ца суразмоўнік. — Мяне падобныя
звесткі зачапілі, таму, калі надарылася
нагода з’ездзіць у Лондан па працоў
ным заданні, вырашыў паспрабаваць
дабрацца да гэтай кнігі. У бібліятэцы
Мідл Тэмпл я пераканаўся, што гэта кні
га не памылка і не міф. У далейшым уда
лося адшукаць і папрацаваць з дацкім
экзэмплярам, так што сёння даследчыкі
могуць параўнаць два гэтыя асобнікі.
Арыгінал «Буквара» мае звычай
ную драўляную вокладку, якая раней
была абцягнута скурай. На тытуль
ным аркушы бачны герб Агінскіх —
патронаў выдавецкай справы. На
ступная старонка — малітва, без якой
у тыя часы не пачыналася ніякая до
брая справа.
Далей чытач знаёміцца з алфавітам.
Для спецыялістаў ён добра зразумелы,
а вось сучаснаму неабазнанаму ча
лавеку было б цяжкавата разабрацца
з «фетамі» ды «іпсіланамі». Дарэчы,
літары надрукаваны як у прамым, так і
ў адваротным парадку. Цікавая асаблі
васць звязана з літарай «г» — іх наса
мрэч дзве. Такім чынам вучань адразу
раздзяляў «г» выбухное і «г» фрыка
тыўнае, характэрнае для беларускай і
ўкраінскай моў. Прычым у ранейшых
выданнях падобнае адасабленне амаль
не сустракаецца, а тут, у падручніку,
пададзена як норма.
Што датычыцца візуальнай част
кі, то нягледзячы на маленькі фар
мат, друкары стараліся зрабіць кнігу
яшчэ і прыгожай. Яны выкарыстоў
валі шрыфты розных памераў, літы
наборны арнамент, гравюры, буквіцы,
канцоўкі і застаўкі. Дарэчы, некаторыя
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элементы выкананы ў стылістыцы,
блізкай да афармлення кніг Францы
ска Скарыны.
— Адзін з парадоксаў «Буквара» —
нягледзячы на шматтыражнасць і
частыя перавыданні, да нашага часу
захавалася літаральна пара асобнікаў.
Не, кнігі не знішчалі, як можна было б
падумаць. Проста чытачы так актыўна
імі карысталіся, што літаральна зачыт
валі да дзірак. Асобнік у Лондане за
хаваўся толькі таму, што быў набыты
калекцыянерам і некалькі стагоддзяў
праляжаў у архівах без ужытку, — рас
казвае Алесь Суша.
Традыцыя выдання адукацый
ных кніг на Беларусі перарвалася з
Першым падзелам Рэчы Паспалітай і
аднавілася толькі на пачатку ХХ ста
Сучасная ікона з вобразам
Лявонція Карповіча

Мялецій Сматрыцкі

годдзя. Аднак ініцыятыва, якая ўзні
кла 400 гадоў таму, прыжылася на ін
шых землях і знайшла працяг. Слова
«Буквар» увайшло ў дзясяткі моў: ад
цыганскай, чарнагорскай і балгарскай
да чукоцкай і якуцкай, не кажучы ўжо
пра беларускую, рускую і ўкраінскую.
Цікава, што асабліва многа сіл для
распаўсюджвання «Буквара» прыклаў
Сімяон Полацкі.
Як вядома, асветнік і педагог з По
лацка быў выхавацелем дзяцей руска
га цара. Пасля таго як выданне трапіла
ў Расію, Сімяон Полацкі ў 1679 годзе
выпусціў самы поўны і самы даклад
ны буквар на маскоўскіх землях і
падараваў яго маленькаму царэвічу,
што ў будучым увойдзе ў гісторыю як
Пётр І. Так што, хто ведае, можа «за

ходніцкія ўплывы», якімі папракалі
Сімяона Полацкага, падзейнічалі ў
тым ліку і на светапогляд расійскага
імператара?
Да канца жніўня супрацоўнікі
Нацыянальнай бібліятэкі абяцаюць
выдаць трохтомнае факсімільнае вы
данне першага ў свеце буквара. Пла
нуецца, што адзін том будзе дакладна
перадаваць змест старажытнай кнігі,
у другім змесціцца яго пераклад на су
часную беларускую мову, а трэці стане
зборам даследаванняў па гістарычнакультурных, педагагічных, лінгвістыч
ных ды іншых аспектах.
Акрамя таго, сёння ідзе падрых
тоўка мерапрыемстваў па ўшанаван
ні першага выдання ў Нацыяналь
най бібліятэцы Беларусі, у Вільнюсе,
на месцы, дзе буквар быў задуманы, і
ў Лондане, дзе захаваўся адзіны поў
ны асобнік, і яшчэ шмат у якіх іншых
гарадах: Маскве, Парыжы, на кватэры
ААН у Швейцарыі…
Для замежнага даследчыка будзе
цікава пагартаць першы ў свеце буквар
з некалькіх прычын. Так, адны ўбачаць
у ім важны крок у гісторыі адукацыі,
другія змогуць адсачыць важны зрух
у галіне развіцця царкоўнаславян
скай мовы, трэція ацэняць важную
з’яву кніжнай культуры, чацвёртыя
зразумеюць яго як знамянальную па
дзею ў гісторыі рэлігіі і духоўнасці.
Што датычыцца Беларусі, то наша
гісторыя асветы ўзбагацілася яшчэ ад
ной значнай падзеяй.
Рагнеда ЮРГЕЛЬ
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«Транжырыць
і куціць
дакладна
не буду»
«Міс Беларусь–2018» —
пра мары,
планы
і перамены
ў жыцці

С

хлушу, калі скажу, што ў дзяў
чыне, з якой мы сустракаемся
ў мінскай кавярні сонечным
чэрвеньскім ранкам, скла
дана пазнаць новую «Міс
Беларусь» Марыю Васілевіч.
Насамрэч яе часта пазнаюць
на вуліцах, просяць сфатагра
фавацца альбо проста праводзяць позіркам.
«Напачатку мяне гэта вельмі бянтэжыла, але
цяпер стараюся рэагаваць прыязна: усміх
нуцца, перакінуцца парай слоў», — гаворыць
яна.
А вось ва ўніверсітэце старасту курса
хоць і павіншавалі з прыгожай перамогай,
але патуранняў не рабілі — і чырвоны ды
плом Беларускага дзяржаўнага экнамічнага
ўніверсітэта Маша атрымала на агульных
падставах, што саму яе толькі радуе.

Белта
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Д
Жыццё пасля кароны
— Літаральна днямі абараніла дыплом на 9 балаў.
Праўда, больш хвалявалася на дзяржэкзамене, — прызна
ецца Марыя. — Усё ж дыплом я пісала, можна лічыць, з дру
гога курса, вяла курсавыя работы, і калі яны нарэшце «вы
раслі» ў выніковую, ведала тэму ўжо ледзьве не на памяць.
А на дзяржэкзамене было шмат прадметаў у адным білеце,
да таго ж нечакана зазірнуў на іспыт рэктар — ён прафесар
на нашай кафедры, так што я расперажывалася і сабралася,
толькі калі пачала адказваць. Але ў выніку ўсё добра, ужо
атрымалі дыпломы — вельмі прыгожая, кранальная і кры
ху тужлівая цырымонія атрымалася…
— Але ж для вас гэта не развітанне з роднай ВНУ, вы
планавалі паступіць у магістратуру. Або планы памяняліся?
— Не, усё ў сіле. Акрамя таго, мяне чакае і рэкламная кам
панія, дзе я працавала акаўнт-менеджарам, але тут я не ўпэў
нена, ці атрымаецца ўсё сумясціць па часе і занятасці. Праца
ў рэкламнай сферы вельмі падабаецца, аднак хутка пачнец
ца шчыльная падрыхтоўка да конкурсу «Міс свету», потым
трэба будзе на месяц паехаць на яго, і неяк, мне падаецца,
нязручна ўвесь час адпрошвацца і падводзіць людзей. Таму,
відаць, буду шукаць працу з гнуткім графікам альбо частко
вай занятасцю, бо ведаю дакладна, што проста сядзець дома і
па вечарах хадзіць у магістратуру мне будзе сумна.
— Я так разумею, з загрузкай і абавязкамі «Міс Беларусь» на тое, каб проста сядзець дома, і часу не будзе.
Наогул, удалося нармальна адпачыць?
— Ну, тыдзень адсыпацца ніхто не даў, былі там недзе
прамежкі ў палову дня, — смяецца Маша. — Вось мінулыя
выхадныя сабе вызваліла, каб з’ездзіць да сваякоў і пах
рысціць пляменніка, — гэта такая ўзрушальная і адказная
справа… А так пакрысе, памалу прыходжу ў сябе. Гэтым
летам яшчэ, спадзяюся, дазволю сабе канікулы.
— Адзін з галоўных прызоў — белы пазадарожнік
«Джылі Атлас» — вы ўжо атрымалі. Як пачуваецеся
за рулём?
— Здорава! Гэта мая першая машына: правы я атрыма
ла ў 19 гадоў, але дагэтуль не кіравала, так што перапынак
атрымаўся даволі вялікі. Першы тыдзень ездзіла з братам ці
татам, якія ацэньвалі маё кіраванне і ў прынцыпе пахвалілі.
Цяпер проста атрымліваю задавальненне і, напэўна, як
кожны, у каго з’явілася першая машына, стараюся ездзіць
часцей куды-небудзь: хоць па справах, хоць з мамай у краму.
— У канцы мая вы збіраліся сустрэцца з дзяўчатамі — выпускніцамі праекта «Міс Беларусь»…
— Убачыцца ўсім, натуральна, не атрымалася — усё ж
сабраць 30 чалавек з усіх рэгіёнаў даволі складана. На апош
нім званку сустракаліся і адпачывалі разам з дзяўчатамі,
якія ўвайшлі ў топ‑10, яшчэ плануем сабрацца.
— Інтрыга пра тое, ці вольнае ваша сэрца, пратрымалася зусім нядоўга…
— Журналісты раскруцілі на прызнанне, што хлопца
ў мяне няма, таму ўвагі з боку супрацьлеглага полу стала
вельмі многа. Канешне, гэта прыемна, але пакуль што я з
усімі кантактую толькі па-сяброўску.
— Дарэчы, пра сяброў: ці ўсе яны прайшлі выпрабаванне «меднымі трубамі» і здолелі шчыра парадавацца
за вашу перамогу?

ыялог з прыгажуняй

— Усе, каго я лічыла блізкімі сябрамі, такімі і засталіся,
пацвердзілі шчырасць нашых адносін, і гэта вельмі важна
для мяне. Што да эмоцый малазнаёмых людзей, то нейкі
негатыў ад іх мяне мала хвалюе.
Але ж няма тое хусты, каб завязаць людзям вусны, і но
вую «Міс Беларусь», як чалавека публічнага, часта абмяр
коўваюць у інтэрнэт-прасторы. Самая забаўная чутка, якая
ходзіць пра Машу, — як быццам яна дачка аднаго з топ‑10
беларускіх бізнесменаў. «Улічваючы, што я з простай сям’і:
мама працуе памочнікам выхавальніка ў садку, тата былы
вайсковец, цяпер працуе таксістам, — мы толькі пасмяяліся
з гэтага «праверанага сведчання», — дзяўчына не крыўдуе
на сеціўных плеткароў.

Не для птушачкі
Марыя (на час інтэрв’ю — Рэд.) не атрымала яшчэ
грашовы прыз, які складае каля 12 000 беларускіх рублёў,
але ўжо займаецца дабрачыннасцю. Так, у Дзень абароны
дзяцей яна завезла падарункі ў сталічны дзіцячы дом №5.
«Былі ўласныя накапленні, і я змагла выдаткаваць на гэта
пэўную суму, — паціскае Марыя плячыма з такім выгля
дам, як быццам проста выйшла ў краму па хлеб. — Шчыра
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Марыя Васілевіч з бацькамі

кажучы, мела наконт дзетдомаўцаў некаторыя стэрэаты
пы і сустрэчы чакала з пэўнай насцярогай: як там дзеці да
мяне паставяцца, якія яны наогул — мо і непатрэбны ім
мае падарункі? Але атрымала такі шчыры, цёплы прыём,
што на ўсе свае страхі забылася: так ужо радасна беглі да
мяне абдымацца і маленькія, і старэйшыя дзеці. Хіба зусім
дарослыя хлопцы, якім па 17–18 гадоў, сядзелі далёка, па
водзілі сябе стрымана і толькі падышлі сфатаграфавацца,
а ўсе астатнія відавочна ўсцешыліся… Нават не ведаю, хто
больш задавальнення атрымаў: яны ад падарункаў або
я ад іх усмешак і радасці».
— На мой погляд, вялікі плюс, што гэта было не шумнае, не пратакольнае мерапрыемства, а ўласная добрая
воля…
— Насамрэч многія часта пытаюцца: «Дзе прапісана,
што вы павінны займацца дабрачыннасцю?». А хто тут
прымусіць, калі гэта павінна ісці ад сэрца? Я і раней зай
малася дабрачыннасцю — патроху, як магла, а цяпер тытул
проста дазволіць рабіць гэта з большым маштабам. І калі
ў тым ліку з дапамогай СМІ ўдасца прыцягнуць увагу да
канкрэтных людзей і адрасоў, нагадаць кожнаму, што ён
можа дапамагчы ў меру сваіх магчымасцяў, хай нават дро
бяззю, — гэта важна.
Прадбачу пытанне шаноўнай публікі: дык што ўсё ж
будзе з грашыма, якія выйграла «Міс Беларусь»? Марыя ад
казвае шчыра, што не любіць з незабітага ліса футра шыць,
таму канкрэтныя планы пабудуе, калі атрымае грошы
на рукі: «Выдаткаваць іх можна часткова на дабрачыннас
ць, часткова на ўласную адукацыю, а яшчэ на падрыхтоўку
да «Міс свету», дзе спатрэбяцца розныя ўборы, касметыка,
шмат чаго яшчэ… Транжырыць і куціць дакладна не буду,
гэта не пра мяне».
Конкурс «Міс свету» пройдзе ў Кітаі толькі ў снежні,
але час мінае хутка, і спецыялісты Нацыянальнай школы
прыгажосці ўжо распачалі падрыхтоўку. Марыя, са свай
го боку, вывучае інфармацыю пра ход шоу, слухае уважлі
ва рэкамендацыі былых удзельніц — напрыклад, першай
«Міс Беларусь–1998» Святланы Крук, і ўжо задумваецца,
як будзе ўдзельнічаць, напрыклад, у спаборніцтве тален
таў:
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— Думаю, гэта будуць танцы. Я даволі доўга імі займа
лася, спрабавала практычна ўсе стылі, ад эстрадных да су
часных, уключаючы хіп-хоп і кантэмпарары дэнс, зрабіла
перапынак толькі ў апошнія два гады, але тэхніка засталася,
і калі як след падрыхтавацца, з дапамогай прафесіяналаў,
мяркую, можна прыдумаць і адрэпеціраваць цікавае вы
ступленне… Наогул, я лічу, да любой справы варта як след
падрыхтавацца, каб зразумець, што цябе чакае, а не пры
язджаць з карабля на баль.
— Незалежна ад вынікаў конкурсу «Міс свету», куды
думаеце рухацца далей: рэкламная сфера або тэлевізійная, мадэльны бізнес ці яшчэ нешта?
— Перш за ўсё хачу скончыць магістратуру, атрымаць
поўную вышэйшую адукацыю па сваёй спецыяльнасці «ме
неджар-эканаміст» і дыплом, які будзе каціравацца ў тым
ліку за мяжой. Буду ўдасканальваць англійскую мову, якая
дакладна спатрэбіцца і на «Міс свету», і ў працы, і наогул
у жыцці. Магчыма, у будучыні таксама паспрабую рэаліза
ваць даўнюю мару стаць тэлевядучай. Праўда, усе журналі
сты ў адзін голас кажуць, што для гэтага журфак не патрэб
ны, а патрэбная прафесійная школа або курсы тэлевізійнага
майстэрства, а потым — кастынгі і пошук свайго кірунку.

Пра сваё, дзявочае
— Дзяўчаты не даруюць, калі я пра гэта не спытаю.
Цудоўны вонкавы выгляд — гэта добрая генетыка і здаровы лад жыцця альбо ўсё ж дыеты, пэўныя абмежаванні?
— Я не ставіла б генетыку на першае месца, інакш мож
на псіхалагічна загрузіцца і, калі ў цябе блізкія — мама, ба
буля — з лішняй вагой, паставіць на сабе крыж. Лічу, што
правільнае харчаванне і спорт у любым выпадку дапамо
гуць выглядаць лепей — утрымліваць вагу, мець чыстую
скуру, быць у тонусе і гэтак далей. Сама я, напэўна, на фоне
стрэсу і напружанага конкурснага рэжыму скінула некалькі
кіло і пакуль што не вельмі камфортна сябе адчуваю, але
спадзяюся неўзабаве вярнуцца ў норму. Не скажу, што для
гэтага патрэбна штосьці асаблівае, — як і ўсе, я часам люблю
смачна паесці, напрыклад у перыяд доўгіх навагодніх свят.
Але на конкурсе нам падабралі правільны, збалансаваны
рацыён. І калі першыя два дні было складана, то сёння я ўжо
і сама не магу вярнуцца да тлустай ежы або ўжываць муч
ное — праўда, днямі вось з’ела булачку ва ўніверсітэце, —
смяецца Марыя. — Дзяўчаты, калі вы хочаце палепшыць
форму, то карэктуйце свой рацыён і паціху, без фанатызму,
павялічвайце фізічныя нагрузкі. Трэба перацярпець, пры
вучыць арганізм да перамен, і вынікі будуць хай і не самыя
хуткія, затое трывалыя.
— Што параіце юным беларускам, якія паспрабуюць
свае сілы на наступным конкурсе «Міс Беларусь»?
— Не раўняцца на іншых, не прыпадабняцца, верыць
у свае сілы і мець унутраны стрыжань. А яшчэ неабходна
разумець, што конкурс ужо даўно не толькі пра прыга
жосць, але і пра ўнутранае напаўненне, што тытул — гэта
не толькі ўзнагарода, але і адказнасць, пэўная місія. І каб
быць яе вартай, трэба звярнуць увагу як на дэфіле, так і
на чытанне кніг, як на заняткі спортам, так і на інтэлекту
альнае самаразвіццё.
Вікторыя Целяшук
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Дар’я Домрачава
завяршае
спартыўную
кар’еру
Чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка па біятлоне хоча больш часу прысвячаць сям’і

каб выхоўваць дзіця і сумяшчаць гэта з
прафесійнай кар’ерай. Аптымальнага
рашэння, якое дазволіла б сумяшчаць
дзве гэтыя важныя для мяне сферы
жыцця я, на жаль, не змагла знайсці.
Гэта рашэнне абдуманае і нялёгкае,
але я завяршаю сваю спартыўную
кар’еру», — паведаміла Дар’я Домра
чава.
Падводзячы вынікі сваёй спар
тыўнай кар’еры, яна адзначыла, што
не магла і марыць пра вынікі, якіх
удалося дасягнуць.

белта

Ч

атырохразовая а лімпій
ская чэмпіёнка па біятлоне
Дар’я Домрачава паведа
міла аб завяршэнні сваёй
спартыўнай кар’еры. Тое
адбылося падчас прэс-канферэнцыі,
якая прайшла ў штаб-кватэры Нація
нальнага алімпійскага камітэта. Яна
заявіла, што гэтае рашэнне ёй далося
нялёгка. Цяпер увесь вольны час яна
плануе прысвячаць сям’і.
«Увесь час пасля заканчэння се
зона я спрабавала знайсці кампраміс,

«Для мяне заўсёды га лоўнай
мэтай было працаваць і паказваць
свой максімум. Усё хараство спорту,
асабліва біятлона, у яго непрадка
зальнасці. Я завяршаю сваю спар
тыўную кар’еру з вельмі добрымі ад
чуваннямі. Вядома, можна вяртацца
і ўспамінаць тыя спаборніцтвы, дзе
нешта не атрымалася, але ўвогуле
я задаволеная тым, як усё для мяне
складалася», — расказала Дар’я До
мрачава.
— Мне б самой хацелася высту
паць, але ўсе мы разумеем, што такое
спартыўнае жыццё, і сёння я лічу,
што гэтае рашэнне для мяне правіль
нае. Спадзяюся, што ўсе мае заўзята
ры паставяцца да гэтага рашэння з
разуменнем. Я б хацела ад сябе асабі
ста падзякаваць усім за сапраўдную
падтрымку, — сказала на заканчэнне
Дар’я Домрачава.
За сваю кар’еру Дар’я Домрача
ва выйграла чатыры залатыя Алім
пійскія медалі: тры ў Сочы і адзін
у Пхёнчхане. Таксама беларуская
спартсменка выйгравала «бронзу»
Ванкувера і «серабро» Пхёнчхана.
Акрамя таго, на яе рахунку два за
латыя, чатыры сярэбраныя і адзін
бронзавы медаль чэмпіянатаў све
ту, адна перамога ў агульным заліку
Кубка свету.
Ілья Крыжэвіч
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Гарачым часам было лета для артыстаў тэатра Генадзя Гладкова «Тэрыторыя мюзіклу»,
які пяць гадоў таму пачаў заяўляць пра сябе ў Мінску яркімі прэм’ерамі. Нядаўна яны вярнуліся
з Юрмалы, што ў Прыбалтыцы, з Міжнароднага фестываля музыкі, тэатра і кіно Juras Perle.

Т
Паліна Віздрык

Г

Анастасія Грыненка і Дзмітрый Якубовіч
заўсёды разам

арганізаваць менавіта ў Мінску тэры
торыю мюзікла.
У цяперашні час у трупе каля пя
цідзесяці чалавек. І рэпертуарная афі
ша мае шмат прывабных назваў. Зусім
нядаўна яе ўпрыгожыў мюзікл «Звы
чайны цуд». А музычная прэзента
цыя спектакля прайшла напярэдадні
святкавання пяцігадовага юбілею тэа
тра. Прэм’ера аднаго з лепшых твораў
Генадзя Гладкова стала другой у Бе
ларусі. Пяць гадоў таму гэты мюзікл
упершыню з’явіўся ў Беларускім
дзяржаўным акадэмічным музычным

тэатры. На пытанне, чаму вырашы
лі яго паставіць у аўтарскім тэатры
кампазітара, рэжысёр Анастасія Гры
ненка разважае: «Сённяшняе маладое
пакаленне ўжо, на жаль, не знаёма з
п’есай Яўгена Шварца і фільмам Мар
ка Захарава, а на самай справе тэма
кахання, чалавечых узаемаадносін,
імгненнасці ды непаўторнасці кожнай
хвіліны жыцця — гэта вечнае! Таму ў
нас і з’явілася жаданне расказаць су
часнай моладзі гэтую гісторыю акту
альнай тэатральнай мовай. Маладыя
гледачы ўбачаць у персанажах сябе, бо
асноўныя героі — Мядзведзь і Прын
цэса — сапраўды гэтак жа ўлюбляюц
ца, сварацца, высвятляюць адносіны,
прыдумляюць самі сабе «трагедыі»…
П’еса Яўгена Шварца зусім не састарэ
лая: «Звычайны цуд» — гэта камедыя,
але уздымаецца яна да філасофскіх
абагульненняў. У найпрыгожым, дас
ціпным тэксце змяшчаецца мудрас
ць на ўсе выпадкі жыцця, так што
на спектаклі гледачу не раз давядзецца
засмяяцца ды заплакаць «.
Так яно і было. І яшчэ вельмі важна:
у спектаклі прагучала думка пра тое,
што падобныя гісторыі кахання, як
у Прынцэсы ды Мядзведзя, яны паза
часам, іншымі словамі — не старэюць.
Візуальнае рашэнне мюзікла —
стымпанк. Мастакі Андрэй Меранкоў
(сцэнаграфія) ды Юлія Бабаева (кас
цюмы), тлумачыць Вольга Нікала
еўская, некалькі месяцаў шукалі эле
менты афармлення спектакля: розных
механізмаў, прадметаў рэквізіту, дэта
ляў касцюмаў. «Рэчы з гісторыяй» на

Паліна Віздрык

эты тэатр, які спецыя
лізуецца на развіцці і
пап улярыз ацыі жанру
«мюзікл», яшчэ малады. І
маладосць яго велізарная
годнасць. Ад заснавання
калектыў пазіцыянуе сябе
як тэатральную кампанію
з незалежнай творчай палітыкай ды
свежым сучасным поглядам на ма
стацтва. Для гэтага ёсць усе падставы.
Ён паспеў стварыць прывабны рэпер
туар ды прыцягнуць пастаяннага гле
дача. І нават паспяхова ўжо адзначыў
першы свой юбілей у мінскім Музеі
гісторыі тэатральнай і музычнай куль
туры. Там і ўладкавў выставу пад на
звай «Звычайны чараўнік», дзе былі
прадстаўлены асноўныя творчыя вехі
тэатра, а таксама распавядалася аб су
працоўніцтве з народным артыстам
Расіі, кампазітарам Генадзем Гладко
вым. Там жа можна было даведацца,
як усё пачыналася.
Яшчэ ў 2007 годзе, расказвае
Вольга Нікалаеўская, намеснік дыр
эктара па развіцці тэатра, цяпераш
нія кіраўнікі «Тэрыторыі мюзікла»
Дзмітрый Якубовіч — дырэктар, ар
тыст і харэограф — і Анастасія Гры
ненка — мастацкі кіраўнік, працавалі
ў Беларускім дзяржаўным акадэміч
ным музычным тэатры, дзе і задумалі
паставіць мюзікл «Прыгоды брэмен
скіх музыкаў». Патрэбна была парты
тура. Паехалі ў Маскву за ёй да кам
пазітара Гладкова. Ён сустрэў гасцей
прыязна, а вось яго сябар Васіль Лі
ванаў — са скепсісам: многія, казаў,
рэжысёры на ўсёй постсавецкай пра
сторы браліся за пастаноўку спекта
кляў Гладкова, але амаль кожную ён
прымаў без захаплення. А то, здара
лася, нават збягаў з уласных прэм’ер.
Пра што Ліванаў, сааўтар «Брэмен
скіх музыкаў», яму й нагадаў падчас
сустрэчы з беларусамі.
А ле т у т ўс ё с к ла ла с я ўд а ла .
Прэм’ера прайшла цудоўна, і супра
цоўніцтва Гладкова з музычным тэа
трам працягнулася. Услед за «Брэ
менскімі» былі пастаўлены балет
«12 крэслаў» і мюзікл «Звычайны
цуд». А творчы вечар кампазітара,
якога ў Белдзяржфілармоніі цёпла
прымала мінская публіка, і зусім
умацаваў яго ў думцы пра стварэнне
аўтарскага тэатра: добрых аднадум
цаў сярод беларусаў столькі з’явілася,
што ён вырашыў — прыйшла пара

эатр

Артысты тэатра падчас рэпетыцый
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Фотасесія для афішы мюзікла «Звычайны цуд»

бываліся на «блашыных» рынках, ба
рахолках, у вінтажныя крамах Мінска
ды Вільнюса. Гледачы ўбачылі на сцэне
паравоз і мноства механізмаў, якія ад
праўляюць гледача ў ХIХ стагоддзе,
эпоху развіцця тэхнікі ды ўсеагуль
нага захаплення навукай у спробах
спасцігнуць свет. Касцюмы ды бу
тафорыя спектакля адрозніваюцца
скрупулёзнай прапрацоўкай дэталяў.
Супрацьгазы, лётныя акуляры, маскі
«Чумнога доктара» — гэта толькі част
ка таго асацыятыўнага шэрагу, які ма
стакі спектакля задумалі, каб злучыць
эпохі.
Дарэчы, цікавыя архіўныя матэры
ялы, звязаныя з мюзіклам «Звычайны
цуд» і прафесійнай «кухняй» працы
кампазітара Генадзя Гладкова над тво
рамі — «Брэменскія музыкі», «Сабака
на сене», «Блакітны шчанюк», «12 крэ
слаў» ды іншымі былі прадстаўлены
на выставе «Звычайны Чараўнік…».
У экспазіцыі публіка таксама ўба
чыла клавіры ды партытуры тэатраль
ных спектакляў Генадзя Гладкова з
аўтарскімі пазнакамі, аўтографамі,
знакавыя творы кампазітара за роз
ныя перыяды яго творчай дзейнас
ці, касцюмы, рэквізіт да спектакляў
«Тэрыторыі мюзікла», фатаграфіі ды
памятныя рэліквіі, звязаныя з жыц
цём тэатра. Што цікава, тут жа ў му
зеі на працягу ліпеня праходзіў цыкл
музычных вечароў з удзелам вядучых
салістаў тэатра й маладых артыстаў.
Да прыкладу, Алена Бабук, Аліса Ла
пянок і Аляксандра Сінюковіч, якія
найбольш поўна раскрылі сябе ў жан
ры мюзікла, выступілі з праграмай «Ад
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класікі да мюзікла». Улюбёнец публікі
Дзяніс Нямцоў, саліст «Тэрыторыі
мюзікла» і Музычнага акадэмічнага
тэатра, ўпершыню выканаў песні ўлас
нага сачынення. Ён сыграў дзясяткі
роляў, галоўных і характарных, у апе
рэтах і мюзіклах, працаваў з рознымі
мэтрамі музычнага тэатра і даўно ўжо
заслужыў званне «зоркі». А Дзмітрый
Якубовіч на сваім творчым вечары
выступіў з сольным канцэртам у фар
маце «тварам да твару» з гледачом. Як
вядома, у музеях, звычайна, няма ні
тэатральнай рампы, ні аркестравай
ямы, якая аддзяляе акцёраў ад публікі.
Гэтая блізкасць і давернасць дазволілі
лепш зразумець, як атрымалася у вы
канаўцы і кіраўніка адзінага ў Беларусі
прафесійнага прыватнага тэатра мюзі
кла стварыць першы ў краіне вось такі
цікавы тэатр.
«Тэрыторыя мюзікла» — гэта ўжо
самая сапраўдная творчая каманда ад
надумцаў. Пра тое, дарэчы, Дзмітрый
Якубовіч казаў у адным з інтэрв’ю з
нагоды прэм’еры мюзікла «12 крэ
слаў», дзе сыграў ролю Астапа Бэндэ
ра. А вось што ён распавёў пра гастро
лі ў Латвіі.
— Усе запрошаныя артысты пра
дэманстравалі вельмі высокі пра
фесійны ўзровень. Працавалі зладжа
на, выразна, без капрызаў ды нерваў,
а самае галоўнае — усё адбывалася
у выдатнай творчай атмасферы, якой
спрыяла і само месца правядзення:
сонечная Юрмала ды яе знакамітая
канцэртная зала Дзінтары. Ідэя фе
стывалю — сабраць у выдатным гас
цінным месцы любімых артыстаў ды

У ролі Прынцэсы — Алена Бабук

па-новаму праспяваць дарагія сэрцу
кожнага чалавека музычныя хіты —
апраўдвае сябе цалкам. Артысты з
вялікім задавальненнем выконвалі
музыку Уладзіміра Высоцкага, Аляк
сандра Зацэпіна, Аляксея Рыбнікава,
Генадзя Гладкова ды іншых мэтраў ай
чыннай культуры. Мы былі запроша
ны як аўтарскі тэатр маэстра Гладко
ва з нумарамі з нашых рэпертуарных
спектакляў, у якія ўключыліся «зоркі»
кіно ды тэатра. Выдатнае ўражанне
пакінула супрацоўніцтва з народным
артыстам Міхаілам Баярскім, заслу
жанымі артыстамі Ганнай Кавальчук
і Леанідам Сярэбранікавым, дыры
жорам Львом Дунаевым, рэжысёрам
Генадзем Шагаевым, гітарыстам Ан
дрэем Мельнікавым, які акампанаваў
мне ў рамансе Налімава з «Сватання
гусара». Усе калегі адзначылі наш
тэатр як калектыў цікавых яркіх люд
зей, з якімі прыемна працаваць і мець
зносіны. Такія творчыя камандзіроўкі
вельмі патрэбныя, бо яны дазваляюць
убачыць, на якім узроўні мы знаход
зімся, атрымаць досвед і ўсвядоміць,
ці у правільным кірунку рухаешся.
Мы ўдзячныя арганізатарам, якія за
прасілі нас, вельмі задаволеныя сваім
выступленнем. І мы будзем падтрым
ліваць творчыя ды сяброўскія сувязі,
якія ў нас намеціліся дзякуючы фе
стывалю Juras Perle.
Гэта і сапраўды быў поспех, прыз
наецца Вольга Мікалаеўская. Сама ў
захапленні ад паездкі. Кажа, што коль
кі працуе ў тэатры, столькі захапля
ецца акцёрамі «Тэрыторыі мюзікла».
Яны апантаныя мастацтвам, улюбё

Т
мы арганізатараў прымалі вядомыя
кіназоркі. Склаліся нечаканыя дуэты,
ансамблі. Многія ведаюць пра голас
заслужанага артыста Расіі Леаніда
Сярэбранікава, які гучыць больш
чым у 70 папулярных кінастужках,
у тым ліку з музыкай Генадзя Гладко
ва («Звычайны цуд», «Дульсінэя Та
боская»). А на фестывалі Juras Perle
Сярэбранікаў выканаў яшчэ адзін
легендарны хіт маэстра — «Прамень
сонца залатога» ў дуэце з маладым
салістам «Тэрыторыі мюзікла» Арцё
мам Пінчуком.
А з народным артыстам Расіі Мі
хаілам Баярскім, якога з Генадзем Глад
ковым звязвае не толькі творчасць,
але й шматгадовая дружба, салісты
мінскага тэатра «ажывілі» на сцэне

некалькі знакамітых кінамелодый:
«Была не была» («Чалавек з бульвара
Капуцынаў») ды гусарскі марш («Сва
танне гусара»).
Таксама ў праграме юрмальскіх
творчых вечароў беларускі калектыў
Тэатра Генадзя Гладкова прадставіў
свае аўтарскія нумары ў пастаноўцы
рэжысёра Анастасіі Грыненкі з мюзі
клаў тэатра «Звычайны цуд», «12 крэ
слаў», «Сабака на сене», «Сватанне
гусара». Дарэчы, усе гэтыя спектаклі
зноў можна будзе бачыць у Мінску,
пачынаючы з верасня на сцэне Па
лаца культуры прафсаюзаў. А па
куль нашы зоркі — заслужана адпа
чываюць. Добрага ім усім надвор’я і
настрою!
Міхаліна Чаркашына
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ныя у сваю справу. А ў Юрмале бела
рускія артысты, гаворыць, раскрыліся
як бы па-новаму, па-асабліваму, чаму
спрыяла цёплая ды сяброўская ат
масфера Юрмалы. Ды і ўсе выступлен
ні, па словах Вольгі, былі па-сапраўд
наму творчымі й натхнялі, ствараючы
ўзнёслы настрой.
Такім чынам, на працягу пяці дзён
на сцэну канцэртнай залы Дзінтары
выходзілі больш за 140 артыстаў: тэа
тральныя калектывы, знакамітыя ды
любімыя акцёры і рэжысёры розных
краін. На фестываль, прысвечаны
музыцы, тэатру і кіно, быў запроша
ны таксама аўтарскі тэатр Аляксея
Рыбнікава са сваёй праграмай ды ну
марамі са спектакляў, удзел у якіх, як
і ў праграме беларусаў, паводле заду

эатр

Фінальныя акорды Гала-канцэрта з нагоды першага юбілею тэатра
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Камфортнае жыццё
ў двух іпастасях
8 жніўня 2018 года ў 8 гадзін 8 хвілін ды 8 секунд раніцы ў Нацыянальным мастацкім музеі адбылося адкрыццё
персанальнай выставы «Мая Беларусь» Уладзіміра Пракапцова — сябра Беларускага саюза мастакоў, генеральнага
дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі. Прысвячалася выстава Году
малой радзімы і 65‑годдзю мастака.

У

Уладзімір Пракапцоў — арыгіналь
ны. Вось і апавясціў, што выстава ў
музеі будзе доўжыцца 8 дзён, 8 гадзін,
8 хвілін, 8 секунд. З лічбай «восем» у яго
асаблівыя адносіны. Усё таму, што на
радзіўся 8 жніўня (восьмы месяц года).
А калі па сутнасці, то на выставе дэ
манстраваліся жывапісныя працы роз
нага часу творчасці мастака, а таксама
прайшла прэзентацыя альбома, дзе
больш поўна прадстаўлена мастацкая
палітра аўтара.
Выстава «Мая Беларусь» — гэта
своеасаблівая творчая справаздача
мастака. «У праект увайшлі мае тво
ры, прысвечаныя малой радзіме. Ад
міністрацыйная праца забірае шмат
часу, таму як мастак працую ў выхад
ныя ды святочныя дні. Паколькі я маю
профільную адукацыю, для мяне вель
мі важна пазіцыянаваць сябе як маста
ка», — сказаў Уладзімір Пракапцоў.
Выстава складалася з 30 карцін,
апошнюю з іх мастак скончыў пісаць
літаральна ў ноч перад прэзентацыяй
экспазіцыі. «Гэта карціна, прысвечаная
супрацоўнікам музея розных пака
ленняў. Мы таксама годна працягваем
распачатую імі працу, пераўтвараючы
нашу ўстанову культуры ў музейны
квартал», — сказаў гендырэктар. Як
заўважыў старшыня Савета Рэспу
блікі Міхаіл Мясніковіч, які прыйшоў
павіншаваць юбіляра, ён даўно сябруе
ды супрацоўнічае з Уладзімірам Пра
капцовым. «Гэта вельмі харызматычны
чалавек з неабыякавым стаўленнем да
ўсіх падзей, не толькі са свету мастацт
ва. З яго дапамогай беларусы й госці
краіны могуць адкрываць для сябе вы
сокае мастацтва, бязмежныя таленты
нашых людзей», — падкрэсліў Міхаіл
Мясніковіч.
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Уладзімір Пракапцоў працягвае
традыцыі віцебскай мастацкай шко
лы. Бо якраз у Віцебску ў 80‑х гадах ён
і атрымаў мастацкую адукацыю. Сён
ня ж гэта мастак са сваім філасофскім
бачаннем свету.
Уладзімір Пракапцоў — па-раней
шаму удзельнік многіх выставаў ды
міжнародных пленэраў. Штогод яго
творчыя набыткі павялічваюцца пасля
наведвання памятных месцаў на малой
радзіме: дзе нарадзіўся, зрабіў першыя
крокі па бацькоўскім краі ды выйшаў
у вялікае жыццё.
Сюжэты твораў мастака, прад
стаўленыя на выставе, — розных часоў,
але іх аб’ядноўвае любоў да роднага
краю, да вёскі Жгунская Буда ў Гомель
скай вобласці з бацькоўскай хатай ды
садам, ракой, дрэвамі …
Сёння жывапісныя творы майстра
знаходзяцца ў зборах Нацыянальнага
мастацкага музея Беларусі, у Нацыя
нальным мастацкім музеі Літвы, Нацы
янальным мастацкім музеі Кітая, кар
паратыўных ды прыватных калекцыях.
А яшчэ Ула дзімір Пракапцоў
на працягу двух дзесяцігоддзяў спа
лучае творчую працу мастака і ад
міністрацыйную дзейнасць на пасадзе
генеральнага дырэктара Нацыянальна
га мастацкага музея Беларусі.
Так, ён жыве як бы ў двух іпастасях:
і дырэктар галоўнага музея краіны,
і мастак. Але, як высветлілася, адно
другому не перашкаджае, а хутчэй да
паўняе. Уладзімір Пракапцоў адчувае
сябе ў такой якасці нават вельмі кам
фортна.
— Зразумела, што вы не адразу
марылі пра кар’еру дырэктара музея.
Сёння, калі гэтая праца займае шмат
часу, занятак жывапісам для вас што

ў большай ступені: хобі, адпачынак
для душы?..
— Гэта сур’ёзны занятак. Калі
ты пазіцыянуеш сябе як мастак, вы
стаўляеш працы, то да гэтага трэба па
дыходзіць вельмі сур’ёзна. Я разумею
ўсё меру адказнасці. Калі ты, дырэктар
музея, пазіцыянуеш сябе яшчэ і ма
стаком, у цябе будзе скіравана маса
стрэл, перш за ўсё, ад калег-мастакоў.
Чаму? Бо калі б гэта было маё хобі,
то я б маляваў сабе ў задавальненне.
Але гэта не хобі. Іншае пытанне, што
ў мяне няма столькі часу. Я не магу
пісаць з раніцы да вечара як вольны
мастак. Я толькі вечарамі, начамі магу
гэта рабіць. У выхадныя ды святоч
ныя дні працую. Жыццё паказвае, што
зрабіць адну геніяльную карціну ды
ўвайсці з ёй у гісторыю як таленавіты
мастак — гэта вельмі складана. Трэба
зрабіць шмат карцін. Гэта не значыць,
што будзе сто тваіх карцін, і ўсе яны
знакавыя. Будзе нейкая адна, дзве кар
ціны. У год зрабі адну карціну, але каб
яна душу кранула. І каб іншы мастак
сказаў: так, пісьменна выбудавана.
Важна, каб прафесіянал яе зразумеў.
А просты глядач прыняў як добрую
кнігу. Для мяне такая ніша — гэта са
маўдасканаленне. Другая — пераклю
чэнне. Трэцяя — гэта спаборніцтва
са сваімі калегамі. Мне потым лягчэй
працаваць на экспертных камісіях, бо
я не проста акадэмічны дырэктар. Я,
дарэчы, і на эцюды выязджаю. У На
цыянальным мастацкім музеі — гэта
ўжо трэцяя мая выстава. Я таксама вы
стаўляюся ў галерэі Саюза мастакоў —
адной-дзвюма работамі да знакавых
экспазіцый.
— Стылістыка вашых работ —
яна розная. Гэта залежыць ад чаго?
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Гэтую карціну Уладзімір Пракапцоў завяршыў літаральна за некалькі гадзін да адкрыцця выставы

— Залежыць ад настрою, пачуц
ця эксперыменту. Раней у мяне быў
рэалізм з імпрэсіянізмам. Апошнія
працы больш дэкаратыўныя. Гэта на
пэўна прыходзіць з узростам, з вопы
там. І нават — з іншым светаадчуван
нем сённяшняга дня. Хочацца хутка
ўсё выплюхнуць. Рытм аказвае ўплыў.
Ты ў калясніцы ды не можаш спыніц
ца. І свае пачуцці выкідваеш на палат
но.
— Творчасць беларускіх мастакоў цікавая для замежнага гледача?
— Пра што г ав орка! Белару
ская школа, і асабліва рэалістычная,
старэйшага пакалення, вельмі высока
цяпер каціруецца. Сёння ў Еўропе та
кога ўзроўню няма.
— На вашу думку, ці павінен музей фармаваць густ у наведнікаў?
— Абавязкова. Музей не можа
быць проста так. Місія музея — на
вукова-адукацыйная або адукацый
на-педагагічная. Гэта, калі хочаце,
адукацыйны цэнтр. Музей сёння на
бывае зусім іншую форму. Ён павінен
быць актыўным, павінен выходзіць
за сцены. Усё для таго, каб фармаваць
густы людзей. Асабліва цяпер, у часы
глабалізацыі. Калі чалавек заходзіць
у музей — яму павінна быць тут ціка
ва. Павінны быць лекцыі, экскурсіі.
Місія музея, і я ў гэтым катэгарыч
на упэўнены, адукацыйная. Іншага
не дадзена.

— Робіце стаўку на развіццё інфраструктуры музея?
— Абавязкова. Спадзяюся, што ў
хуткім часе павінны скончыць музей
ны квартал.
— Ці выкарыстоўваеце ў дырэктарскай працы замежны вопыт?
— Я калі прыязджаю ў іншую краі
ну, у музеі, гляджу спачатку не на кар
ціны, а як яны мацуюцца. Якое асвят
ленне, які паркет. У першую чаргу,
гляджу вачыма гаспадарніка. Потым
ужо на карціны.
— За тыя 20 гадоў, што дырэктарам у музеі, вы пераканаліся, што
глядач стаў больш падрыхтаваным,
больш разборлівым?
— Вядома. Сёння ёсць інтэрнэт.
І глядач можа віртуальна пахадзіць
па Траццякоўцы. Ці чалавек сеў у са
малёт Белавія, праз дзве гадзіны ён
у Парыжы — і можа «ўжывую пагу
тарыць» з Монай Лізай. Сёння яго
нічым не здзівіш. Глядач стаў гур
манам, больш патрабавальным. І да
гэтага трэба быць гатовым. Каб мы
не адставалі: у тэхналогіях, у выста
вах, у методыцы, у кадрах. Я ўвесь час
трымаю ў напрузе калектыў. Можа
камусьці гэта не падабаецца. У 60‑я–
70‑я гады музей быў ціхай гаванню,
а сёння ён павінен зарабляць грошы.
Павінен падтрымліваць імідж сваёй
краіны. І павінен рабіць міжнарод
ныя праекты. Чаго просіць і патрабуе

наведнік? Давай яму выставу Мар
ка Шагала, давай выставу з Трацця
коўскай галерэі. Сёння супрацоўнікі
павінны быць з веданнем замежных
моў. Адным словам, трэба пашырыць
фармат музея.
— Значыць, «барацьба за гледача» па-ранейшаму актуальная?
— Наадварот, цяпер мы павінны
змагацца за кожнага наведніка. Толь
кі цікавымі выстаўкамі, змястоўнымі
праграмамі зможам прыцягнуць гле
дача да сябе. Сёння музей у ідэале —
гэта вялікая культурная індустрыя.
— Дырэк тар музе ю — гэта
больш менеджар або навуковец?
— Усе разам. Сёння я не ўяўляю
сабе, што дырэктар Нацыянальнага
мастацкага музея — не мастак, не ма
стацтвазнаўца, а толькі эканамістменеджар. Вы можаце сабе ўявіць
на чале Эрмітажу эканаміста? Або
на чале Траццякоўскай галерэі? Я —
не. Так, у іх ёсць менеджэры, але ўсё ж
такі на чале павінен быць спецыяліст.
Вось калі б я пайшоў па сельскагас
падарчым шляху, стаў бы аграномам,
то быў бы кіраўніком агракамбінату.
Але я пайшоў іншым шляхам. Сёння
фігура дырэктара музея — універ
сальная. Ён павінен быць і менеджа
рам, і эканамістам, і мастацтвазнаў
цам. Тым больш дырэктар музею
такога профілю.
Веніямін Міхееў

беларусь.belarus
жнівень   2018

49

В

ыстава з асацыяцыямі

Фарбы, шчасце,
каляровыя дні...
З праектам
«Каляровыя
дні» — гэта
карціны Ірыны
ЯсюкайцьДударавай
і Таццяны
Грыневіч, якія
пазіцыянуюць
сябе мастачкамі
з блізкімі
светапоглядамі
і вытанчаным
успрыманнем
рэчаіснасці,
можна
пазнаёміцца
ў галерэі
«Панарама», што
ў Нацыянальнай
бібліятэцы
Беларусі
«Архідэі»
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«Букет»

На хвалях радасці

Д

астаткова толькі набыць тан
ныя білеты на аглядальную
пляцоўку бібліятэкі і на пры
гожым панарамным ліфце
фінскай фірмы «KONE»,
які мае празрыстую шкля
ную прызматычную сценку, падняцца
на 22‑i паверх. А гэта, дарэчы, ні многа,
ні мала — аж 73 метры над зямлёй. Па
куль будзеш на ім рухацца, то абавязко
ва атрымаеш адчуванне палёту. І з гэтай
хвалюючай вышыні воку адкрываецца
цудоўная панарама Мінска. Дарэчы,
выгадная ландшафтная прапіска бі
бліятэкі робіць аглядальную пляцоўку
прыцягальнай для турыстаў, якія могуць
пазнаёміцца з Мінскам з вышыні.
З гэтым жа ўзнёслым адчуваннем і
уваходзілі мы ў галерэю, калі адкрылася
выстава маіх гераінь. Пэўна, калі б на
ват давялося ехаць сюды у звычайным
ліфце, а потым заходзіць у галерэю без
адчування палёту, у гэты стан абявяз
кова б паглыбіўся. Якім чынам? Ды ўсё
проста. Бо ў карцінах абедзвюх маста
чак столькі пазітыўнай энергіі, столькі
чысціні, дабрыні, што міжволі пачына
еш адчуваць душэўную прыўзнятасць.
У экспазіцыі прадстаўлены работы,
створаныя мастачкамі ў апошнія гады. Як
лічаць мае субяседніцы, жывапіс — гэта
ўніверсальная мова. Яе зразумее чалавек
любой нацыянальнасці. Чаму? Як на мой
погляд, то ўсё вытлумачальна: мы, нешта
ўгледзеўшы, пачынаем тое хутка адчува
ць. Спрацоўвае, як гавораць фізікі, закон
вібрацый… Але спачатку меркаванні са
міх мастачак. Давайте пазнаёмімся.

Гаворыць Ірына Ясюкайць-Дудара
ва: «Наша выстаўка называецца «Ка
ляровыя дні». Чым жа мы кіраваліся?
Вядомым. Кожны дзень не падобны
на другі. Гэта як калейдаскоп з каля
ровых шкельцаў. А настрой для працы
можа быць каляровым фільтрам мінула
га дня. Кожная мая карціна — гэта спро
ба спыніць час, гэта магчымасць пагля
дзець на свет праз уласнае акно душы».
А вось якімі думкамі дзеліцца Тац
цяна Грыневіч: «З Ірай выстаўляемся
не першы раз. Выстаўка наша — гэта
аповед аб прыгажосці імгнення. У сваіх
карцінах я выказваю гаму пачуццяў і
эмоцый, якія выклікаюць у мяне тыя ці
іншыя вобразы. Наогул, люблю жыва
піс для сэрца, той, які натхняе, акрыляе.
Што тычыцца работ Іры, то ў яе дзіў
ным чынам атрымліваецца ў статыцы
перадаць стан і настрой моманту. Мне

ыстава з асацыяцыямі

Таццяна Грыневіч

падабаецца стрыманая і вытанчаная
прыгажосць яе карцін. Калі гляджу
на іх, чую мелодыі мне сугучныя, яны
кранаюць сэрца. Таму мы разам…»
Мастацтвазнаўцы адзначаюць: як
у паэзіі і музыцы, у жывапісе вобразы
ствараюцца з дапамогай метафар, роз
ных асацыяцый, рытмаў. Карціны ма
стачак пераклікаюцца ў тэмах, але яны
розныя ва ўспрыманні. І кожная з іх —
гэта маленькі сусвет, які змяшчаецца
на чатырохкутніку звычайнага палатна,
які пранізаны святлом і напоўнены ад
чуваннем шчасця быцця.
І сапраўды так. Асабіста мяне экс
пазіцыя вельмі ўразіла, і ад карцін, з
якімі знаёмлю чытача, не хацелася ады
ходзіць: столькі ў іх сонца, радасці і хва
ласпеваў Таму, хто стварыў нас і пада
рыў магчымасць адчуваць гэтае шчасце
і жыццё наогул.

«Рух да мары»
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Творчасць Ірыны і Таццяны вядома не толькі ў Беларусі,
але і далёка за яе межамі. Мастачкі актыўна
ўдзельнічаюць у рэспубліканскіх і міжнародных
выстаўках, іх карціны можна ўбачыць
у Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў
Беларусі, прыватных калекцыях Беларусі, Германіі,
Італіі ды іншых краін.

Ірына Ясюкайць-Дударава

Пабачу — паверу, сказаў
чалавек. Паверыш —
пабачыш, сказаў Сусвет…
Чамусьці гэты выраз, які належыць
невядомаму аўтару, мне заўсёды пры
гадваецца, калі сустракаюся с Ірынай.
Яе даўно ведаю, з таго часу, як закончы
ла яна Акадэмію мастацтваў у 2009‑м.
Дарэчы, разам з Таццянай яны перш
чым туды паступіць, вучыліся ў Мінскім
мастацкім вучылішчы імя А. К. Глебава.
Ірына — чалавек абаяльны, спакойны,
разважлівы, нават стрыманы. Яшчэ яна,
як мне падаецца, з асобаў з багатым уну
траным светам, менавіта з тых, пра якіх
гавораць: нешта бачаць… А дакладней,
Ірына, мяркую, адчувае тонкія рухі жыц
ця, на якія далёкія ад мастацтва людзі
не звяртаюць увагі. Яна верыць у Творцу
ўсяго існага, у Хрыста, верыць у прыга
жосць жыцця. Таму й здольная адлю
страваць з добрым густам на палатне
тое, что адчувае ды бачыць унутраным
зрокам. Дарэчы, Ірына працуе мастаком
ў Свята-Елісавецінскім жаночым ма
настыры, і ў яе двое дзяцей-школьнікаў,
дачка Яна й сын Арсеній. А муж Максім
Дудараў таксама мастак. Так і хочацца
яшчэ сказать пра Ірыну: тая, што ве
рыць і выпраменьвае… Таму ад карцін
яе светла на душы. Я стаяла і стаяла ля
працы «Суквецці. Скокі» ды каля іншых,
і здавалася: яшчэ імгненне — і я ўздыму
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«Музыка ветру»

ся над падлогай і ўслед за дзяўчынкамі
на палатне палячу ў свет хараства, любо
ві ды бясконцай радасці быцця.
Гэтыя адчуванні падштурхнулі да
развагаў. Падчас любавання іншымі
яе карцінамі думкі панеслі ў школьнае
мінулае, на ўрокі фізікі. Прыгадаліся яе
грунтоўныя асновы: закон пастаяннай
змены энергій, закон прыцягнення, за
кон вібрацый, закон рытма …Магчыма,
я іх цяпер не дакладна называю, але і да
гэтуль добра памятаю, як наш настаўнік
па фізіцы гаварыў: энергія нікуды
не знікае ды ні з чаго не з’яўляецца, яна
пераходзіць з адной формы ў другую…
Так і ёсць. І ўжо нікога не здзіўляе,
калі мы гаворым: усё жыццё, прырода
пабудаваны — на рытмах. І ўсё ў свеце
створана з энергій, што рухаюцца пас
таянна. У кожнай — свая частата, альбо
вібрацыя. Прыгадаем інфракраснае вы
праменьванне, калі сядзіш ля вогнішча,
якое згасае. Працягнеш руку да вугол
ля — адчуеш рух цяпла ад іх. Гэта, ка
жуць навукоўцы, нізкія частоты. А са
май высокачастотнай формай вібрацыі,
свярджаюць вучоныя, з’яўляецца дум
ка. І, зразумела: тое, што мы ствараем,
а мастак малюе, вынік нашых думак і

пачуццяў. Таму і карціны маюць тыя
вібрацыі, энергію, альбо іх яшчэ назы
ваюць хвалямі, якімі насычае іх аўтар.
Вось такая гэта штука: фізіка квантавая.
Я нават там, у галерэі, палезла ў інтэр
нэт, знайшла пацвярджэнне сваім раз
вагам. І вось якія з іх мне спадабаліся.
Вучоныя многіх краін прыйшлі да
высновы, што энергія думак большасці
людзей, скіраваная да адзінай мэты,
аб’ядноўваецца ў энергаінфармацыйнае
поле. А затым на Зямлі, у грамадстве,
у навакольным свеце адбываецца тое,
што створана ў думках большасці лю
дзей. Спрадвеку было вядома, што ў дум
кі закладзена каласальная сіла, здольная
непасрэдна тварыць або разбураць.
Дастаткова прыгадаць афарыстычныя
выказванні кшталту: «На пачатку было
слова…», «Якія думкі чалавека, такі ён
сам…» Ужо даўно вядома: чалавечая дум
ка матэрыяльная. Яна — згустак энергіі.
Гэта даказалі акадэмік Расійскай Ака
дэміі навук Анатоль Ахатрын, амерыкан
скі доктар Тойч ды іншыя. «Мозг чалавека
непасрэдна ўплывае на рэчаіснасць. Дум
ка чалавека, яго свядомасць — гэта энер
гія ў найтонкай форме» — такія адкрыцці
былі апублікаваныя дэканам Прынстан

В
скага ўніверсітэта Р. Дж. Джанам і яго
памочнікамі. Заснавальнік хвалевай ге
нетыкі Пётр Гараеў сцвярджае, што людзі
нават могуць уздзейнічаць сваёй думкай,
словам, пачуццём на малекулы ДНК як
уласныя, так і іншых людзей.
Любое прамоўленае альбо прачыта
нае слова — гэта хвалевая генетычная
праграма, якая можа змяніць наша жыц
цё ды жыццё іншых людзей. Чалавечая
думка здольная ствараць для малекулы
ДНК, якая ляжыць у аснове ўсяго жыц
ця на Зямлі, любую праграму (https://
galaktika.mirtesen.ru/). Але пакінем тое
навукоўцам-даследчыкам. Мы ўсё ж
не прывыклі ў жыцці карыстацца такімі
тэрмінамі, як ваганні, часціцы з хвалямі,
то будзем карыстацца агульнапрыняты
мі: такімі як, напрыклад, «інтуіцыя»,
«шостае пачуццё», «мастакоўская фан
тазія», «аўтарскае бачанне»…
Але, калі я спынілася каля прац
Таццяны, зноў думкі круціліся вакол…
квантаў. І ўжо чамусьці думалася пра
кванты радасці. Мяркую, няма ў навуцы
падобных тэрмінаў, дакладней казаць:
хвалі. Тады, ведучы ўнутраны дыялог з
самой сабой, стаяла ля яе работ — і ад
чувала гэтыя хвалі радасці. І што б вы
думалі? Мяне захіснула неверагодная
радасць ужо толькі ад адной Танінай
усмешкі. І, безумоўна, ад яе «Архідэй».
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«Вышэй»

«Сон у летні дзень»

А карціна «Рух да мары» — гэта ужо
філасофія, якую патлумачыла так: любы
поспех у жыцці не падорыць табе рада
сці, калі няма з кім ім падзяліцца. Вось
таму й рухаемся мы ў жыцці ў пошуку
любові, кахання, сяброў… Натуральна,
што кожны расчытае і ў працах Тацця
ны, як і Ірыны, нешта сваё.
З Таняй я знаёмая ў большасці па яе
працах ды са словаў Іры. Таня выхоў
вае дочак — Маю и Радхіку. Але гэта
не стрымлівае яе ў творчасці, наадварот,
гаворыць: часу хоць і менш на жывапіс,
але дзеці дораць столькі эмоцый, што
толькі і пісаць карціны. І, як і Ірына, ро
біць гэта выдатна.
Недзе я прачытала пра тое, што
стыль жыцця — гэта ўменне знайсці
час паслухаць цішыню, паназіраць за
ход сонца, гэта мастацтва быць там,
дзе знаходзішся… А яшчэ гэта і пошукі
ўнікальных магчымасцей пераўтвараць
эмоцыі ў значныя жыццёвыя падзеі. І,
як мне падаецца, у абедзвюх мастачак,
якія імкнуцца стварыць свой унікаль
ны, сказала б, рознакаляровы стыль
жыцця, тое атрымліваецца.
Валянціна Ждановіч

беларусь.belarus
жнівень   2018

53

Н

астрой

Асцярожна —
кошкі!

Я

е зваць Айша. Гэтае
імя дала ёй тры гады
таму я. Айша — кош
ка. Трохкаляровая.
Або, як іх яшчэ назы
ваюць з‑за адметнай
афарбоўкі — чарапа
хавая. Гэта калі коле
ры зліваюцца і трохі белых плям. Такая
афарбоўка вызначаецца, як кажуць спе
цыялісты, выключна генетычнай камбі
нацыяй. Кончыкі лап і шыя ў Айшы —
белыя. Такіх кошак ў беларускіх вёсках
чамусьці называюць «рыскамі». Яна і
жыла ў невялічкай вёсцы Яцкаўшчыне,
што хаваецца ў гушчы старых клё
наў, бяроз і дубоў пры гасцінцы паміж
Клецкам і Ляхавічамі кіламетраў 30 ад
Нясвіжа. Тут і хата, што засталася мужу
ў спадчыну ад бацькоў, куды нам пада
баецца прыязджаць на выхадныя. Хоць
і 160 км ад Мінска, але яно таго варта.
Хата стаіць у старым яблыневым са
дзе, прыхаваная ад вачэй падарожнікаў
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Дарога праз вёску Яцкаўшчына

велізарным кустом язміну ў кветніку
ды разгалістымі дрэвамі грэцкіх арэхаў,
якія пасадзіла мая свякроў-нябожчыца
Вольга Рыгораўна Ждановіч. Усё тут
нагадвае пра бацькоў мужа, якія даўно
пайшлі ў іншы свет: і хата, і яблыні, і ку
сты парэчкі, і стары маліннік… І нават
кошка. Такія «рыскі» вадзіліся у гаспа
дароў. Катоў трымалі, бо трэба ж лавіць
мышэй ды крыс, якіх пры вясковых ха
тах заўсёды была процьма. І кошкі вы
датна спраўляліся. За гэта іх частавалі
тым харчам, які елі самі гаспадары. Ды і
свойскага малака хапала…
Мне не забыцца, як аднойчы, ста
яла цёплая восень, яна прыйшла да
нас і села ля парога на ўваходзе ў хату.
Што цікава, ня выдала ніводнага гуку,
нібы чакала, як пастаўлюся да яе візіту.
А калі я звярнулася да яе з пытаннем:
ты чыя, то адказала кашлем…
Кошка была хворая. І вельмі галод
ная. Я пакарміла яе хлебам і сырам, па
дагрэла малака. Яна прагна піла ды піла

яго, і яе худыя бакі раздзімаліся. Неча
каная госця хоць і наелася, але не адыш
ла ад міскі, пакуль усю яе ня спустошы
ла. А потым пайшла. Назаўтра ранкам
з’явілася зноў. У ход пайшлі адварныя
яйкі, тварог ды зноў было цёплае ма
лако… І толькі, калі паснедала, кошка
змагла скрозь кашаль выціснуць удзяч
ны гук, гэткую спробу памуркатаць.
Год 2016‑ы выдаўся яблычным, і мы
да маразоў ездзілі, каб набраць анто
навак. Кошка прыходзіла кожны раз.
Яна ўжо адгукалася на «Айшу», церла
ся аб ногі і з задавальненнем прымала
маю ласку. Праўда, яшчэ кашляла. І мы
не ведалі, ці перажыве яна са сваім ка
ціным бранхітам зіму. Падумвалі нават:
ці не ўзяць яе з сабой у Мінск і аддаць,
як кажуць, у добрыя рукі.
«Ды не хвалюйся, мы тут яе кор
мім, — супакоіла мяне наша суседка,
пенсіянерка цётка Вольга Круглік. —
Яна і да мяне прыходзіць, ляжыць на
ганку, а то, здараецца, і ў хляве спіць».

Н
Цётка Вольга паказвала на кошкін
посуд, прыгаворваючы: «Вось толькі як
ад вас прыйдзе, нос ад супу верне…».
Я прызнаюся, што мы Айшу песцім: і
вараную каўбаску «Радзівілаўскую» ў
Клецку ёй купляем, і малако ў малоч
ніцы бярэм.
Ад цёткі Вольгі я даведалася, што
кошку высадзілі з машыны, якая пра
язджала праз вёску, нейкія людзі. Тое
іншыя суседзі, кажа, бачылі. Адразу
было зразумела, што кошка не з вяско
вых. Бо вясковыя каты, сама назірала
не аднойчы, ад чужых людзей звычай
на ўцякаюць, прызнаючы толькі сваіх
гаспадароў. А гэтая адразу да людзей
пайшла…
У мяне не ўкладваецца ў галаве,
як гаспадары маглі адмовіцца ад та
кой дружалюбнай істоты. Так, вядо
ма, думаць аб дрэнным не хочацца: ці
мала што ў жыцці здараецца. Вунь, да
прыкладу, былы генеральны пракурор
ЗША Джон Эшкрафт трохкаляровых
кошак нават баяўся: ён верыў, што
яны былі знакам д’ябла. А гаспадары
нашай, пэўна, вырашылі выкінуць яе
таму, што падумалі: кошка стала за
разнай… Можа й не захацелі вазіцца
з лячэннем… Але, як прынята казаць
у народзе, Бог ім суддзя. Мы з цёткай
Вольгай сыходзімся на тым, што нам
больш падабаецца думаць пра тое, што
трохкаляровая кошка, якой Айша і
з’яўляецца — сімвал шанцавання для
ўсёй нешматлюднай вёскі, як пры
нята лічыць і ў фальклоры некато
рых культур. Больш за тое, у наш час,
у 2001 годзе трохкаляровыя кошкі
былі абвешчаныя афіцыйнымі кош
камі амерыканскага штата Мэрыленд.
Увогуле пра трохкаляровых і чарапаха
вых кошках шмат чаго цікавага можна
паглядзець у інтэрнэце. У прыватнас
ці, цэняць іх японскія маракі: бяруць
з сабой у падарожжа, мяркуючы, што
трохкаляровыя кошкі будуць абараня
ць іх у моры. У Злучаных Штатах, як і ў
нас, кошкі з такім спалучэннем колераў
называюцца кошкамі грашовымі.
Муж неяк пажартаваў: вось трэба
было яе забраць да сябе ў горад, сямей
ны бюджэт бы і павялічыўся. Жарты
жартамі, але, на жаль, мы гэтага зрабіць
не маглі: сваіх двое катоў, за якіх адказ
ныя, бо прыручылі яшчэ 9 гадоў таму.
Калі новай вясной мы прыехалі
ў вёску, не спадзяваліся, што Айша
з’явіцца: зіма была халоднай. І вялікая
была мая радасць, калі на сцежцы, якая

вядзе ад брамкі да ўваходу ў хату, я ўба
чыла, як у маладой траве мільганула
знаёмая афарбоўка. А калі паклікала яе,
Айша стрымгалоў падбегла да мяне — і
давай выдаваць гукі радасці. Яна ўжо
не кашляла і была цяжарная. І як жа я ра
давалася: кошка выжыла! Разумніца мая
суседка, падумала я. «Ды не я, — сказала
мне цётка Вольга, — гэта ўсё Валік. Гэта
ён Тыгру ў зіму падтрымаў. Прыязджаў
час ад часу, ежу ёй пакідаў. У яго хляўчук
добры, капітальны, дык ён там аўчыны
прама ў склепе наслаў, кошка там і зіма
вала. На вуліцы мароз, а ў склепе, казаў,
плюсавая тэмпература. І да мяне іншы
раз яна прыходзіла…». Аказалася, маю
Айшу Валік назваў — Тыграй. За розум,
хітрасць і спрыт — не толькі за афар
боўку. Як потым ён сам распавядаў, кош
ка, як толькі з’явілася ў Яцкаўшчыне, каб
выжыць, цягала ежу з міскі суседскага
сабакі Жука. Гляджу, кажа, ідзе да будкі,
схопіць костку ды бягом на дрэва, сядзе
на тоўстую галіну ды грызе…
А ўжо ў мінулую зіму мы для яе ў
цёткі Вольгі сухі корм пакідалі, ела
яго Айша з апетытам, зрэшты, як і
ўсё астатняе. Характар у яе — цудоў
ны: яна рахманая ды ласкавая. І нават
байцоўскі цётчын Вользін певень на яе
не нападаў, дазваляў хадзіць сярод
курэй: яна ж на іх не звяртала ніякай
увагі. Айша — кошка-дыпламат: яна
не мяўкае, не рыкае, а размаўляе. Гук,
які выдае, калі з’яўляецца або просіць
ежы, месціцца ў дзве літары, калі пе
равесці на чалавечую мову каціныя
гукі. Гэта ўсяго толькі кароткае «мр»,
з працяглым «р». А ўжо калі ласціцца,
то муркоча тады ціха-ціха і пяшчотна.

астрой

І цяперашняй вясной яна цешыла
нас. Прыходзіла не толькі, каб паесці,
але і мець зносіны. Ляжа на траўцы і
адпачывае, памуркваючы нават тады,
калі на яе зірнеш. А ўлетку прывяла
кацянят. Чацвёра іх аказалася. Маўляў,
любіце мяне — любіце і маіх дзетак. Мы
пабачылі іх у гаражы пры хаце, калі ў
чарговы раз прыехалі на выхадныя.
Кацяняты былі дзікаватыя, нас баялі
ся, але, здавалася, што Айша вучыла іх
не толькі ёсці каўбасу ды піць малако,
але і не надта пужацца нас, людзей.
Стане каля гаража ды кліча: мрр…
мррр… мрр… Быццам пераконвае,
што «гэтыя» не ўяўляюць з сябе ніякай
небяспекі. А потым глядзіць упэўнена:
ну ашчасціла ж нас тым, забраўшы іх
сюды. Кацяняты выскачаць ды круцяц
ца вакол яе, а мы здаля назіраем. І заха
пляемся. За пару выхадных гэтая дзят
ва амаль што наблізілася да нас метры
на два… А цётка Вольга смяялася, ка
зала: «І што яна іх усё цягае: то ў Валіка
былі, то зніклі, ён казаў…»
Валік, Валянцін Лойка — мінчанін,
пенсіянер. І таксама наш сусед па Яц
каўшчыне. Узімку жыве ў Мінску, а з
вясны да восені ў бацькоўскай хаце,
а дакладней — дзедавай ды бабінай. Тут
і гарод у яго ёсць экалагічны, уладкава
ны па тэхналогіі безадвальнага земля
робства. Гэта калі ўсё, што неабходна,
саджаецца ў неразараную зямлю, а ва
кол высцілаецца саломай. Такім чы
нам, вырошчваецца экалагічна чыстая
гародніна. Прызнаюся, градкі такія з
цыбуляй, часнаком, пятрушкай, сала
тай, бульбай, памідорамі ды кабачкамі
і перцам, эстэтычна глядзяцца. І шмат
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кветак у яго на падворку. З жонкай Іры
най, кажа, саджалі.
Падарожнічае з Валянцінам у вёску
і яго кошка гарадская, дачка Тыгры ад
першага яе вясковага памёту. Таксама
прыгажуня, ды таксама трохкаляро
вая, толькі большай часткай — белая.
Любіць сядзець у хаце на падваконні.
А Валянцін у мінулым скончыў шко
лу МУС ды працаваў у гэтай сістэме.
А яшчэ, як і мой муж, вучыўся ў Жа
рабковіцкай сярэдняй школе класам
старэй. Не так даўно чула іх успаміны
пра тое, як зімой на катку на санках ка
таліся, і як іх у школу на санях у Гулічы,
суседнюю вёску, вазілі. Маці Валянціна,
Аляксандра Іванаўна, была першай на
стаўніцай майго мужа. А яшчэ ён рас
павядаў, што Валянцін валодае фенаме
нальнай памяццю: адразу сто слоў мог
запомніць ды нават праз пару месяцаў
іх усе назваць. Сусед, як і мы, кашатнік.
Таму з’язджалі мы з Яцкаўшчыны з лёг
кім сэрцам: яшчэ лета, кацяняты пад
растаюць, кошка-разумніца навучыць
іх лавіць мышэй. А ежы ды пітва ім
пакінулі на тыдзень на падносе ў гара
жы — хлеба нарэзалі паўбохана на ква
драцікі, з печанню траскі ды тунцом з
іншай банкі перамяшалі. І пачак смята
ны ў місачку выціснулі ды літр малака
ў іншую — налілі. Былі ўпэўненыя, што
кошка ў хуткім часе дзіцянятаў карміць
сваім малаком перастане — яна зноў
была ў чаканні новага прыплоду. А там,
калі будуць галодныя, мышак ім падкі
не, альбо да Валіка перавядзе. Балазе,
мы з ім на адным баку вуліцы. А мыш
каваць асцярожная Айша хадзіла праз
дарогу: злева ад хаты цёткі Вольгі —
поле… Такі быў ход нашых разважан
няў. Але ў жыцці ўсё склалася інакш.
22 ліпеня Айшу збіў грузавік. Калі мы
зноў праз два тыдні прыехалі ў вёску, мая
прыгажуня, мая сяброўка ўсё не ішла. І
кацянят у гаражы не было. Адчуваючы
нядобрае, чакала яе з кучай гасцінцаў: іх
было на цэлых пяць ратоў, больш чым
звычайна. Калі пад вечар пайшла да цёт
кі Вольгі, паглядзела на поле, з якога ўжо
прыбралі ўраджай. Здавалася, яно кішэ
ла мышамі… Падумала: напэўна, Айша
мая мышэй наелася: таму не ідзе да нас.
А можа ўжо акацілася…
Бывае такі стан, калі дакладна
ведаеш, што адбылося. Вось і я веда
ла: кошкі больш няма, хоць і думала,
сябе супакойваючы, па-іншаму. Што
пацвердзіла і Круглічыха, так Вольгу
Канстанцінаўну называюць у вёсцы.
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Валянцін Лойка ўлетку заўсёды ў вёсцы

Яна плакала, калі распавяла пра тое,
як кошку пахавалі. Выйду, кажа, на га
нак, і, здаецца ўвесь тыдзень, што яна
ляжыць тут на сонейку. А кацяня
ты, дык тыя да Валіка сышлі… Ён
іх убачыў, як сядзелі ў цемры ля
суседскага калодзежа: некалькі
пар вачэй свяціліся ў цемры
нібы светлячкі…
Пайшлі ж і мы да яго,
захапіўшы гасцінцы. Ужо
на чатыры каціных раты.
Змяркалася. Здалёк
убачылі, як адно з ка
цянят, шэранькае,
насілася па дрэ
ве — знізу ўверх
і назад… Улед
з е ў шы нас,
шмыганула
ў дзірачку ў
дзверы хлеўчука,
спецыяльна спілаваныя клапатлі
вым гаспадаром.
Валік, як і мы, таксама гараваў:
бо шмат душы ўклаў у сваю Тыгру,
маю Айшу. Ён і расказаў нам, што
яго сусед Ігар з Гомеля, ён таксама з
жонкай прыязджае ў бацькоўскую
хату, знайшоў кошку нежывою…
Казаў, што кіроўца вельмі стараўся
яе аб’ехаць, ледзь у дуб не ўрэзаў
ся, галіны па гэты час валяюцца…
Разважалі мы з Валікам: разумее ж
чалавек, наколькі карысная кошка
ў вясковай гаспадарцы. Разумецьто разумее, кажу, але хуткасць
60 км у гадзіну і праз вёску —

немалая. А тут, гэта мы добра ведаем,
вадзіцелі носяцца, перавышаючы яе.
І прыходзім да высновы, што і папе
раджальныя знакі перад вёскамі трэба
ставіць не толькі з выявамі кароў, але
і з кошкамі. Я выказваю ўпэўненасць,
што такі знак абавяжа кіроўцаў змен
шыць хуткасць да мінімуму. Бо ў многіх
цывілізаваных краінах падобныя знакі
нікога ўжо не здзіўляюць, больш таго —
дапамагаюць своечасова. Муж неяк
прачытаў: толькі ў 10 развітых краінах
свету жыве каля 200 мільёнаў катоў!!!
Я тут жа лезу ў інтэрнэт і знаходжу гэ
тую інфармацыю, як і тое, што рэйтынг
краін, у якіх жыве самая вялікая коль
касць кошак, апублікаваў геаграфічны
сэрвіс World Atlas. Дарэчы, муж дабіўся
ў свой час, каб у Мінску па вуліцы Кно
рына ўздоўж Севастопальскага парку,
які раскінуўся па абодва бакі дарогі,
паставілі таблічкі, якія звяртаюць ува
гу вадзіцеляў: на гэтым адрэзку варта
зменшыць хуткасць. Там вавёрак шмат,
яны па вясне тут часта перабягалі даро
гу. І ў апошнія гады тры мы тых мілых
звяркоў загінулымі не бачылі.
Цямнее, а мы з Валянцінам усё
гаворым ды гаворым пра ТыгруАйшу, паўтараючыся так, як гэта
ўласціва кашатнікам. Успамі
наем яе звычкі, характар. І
не разумеем як такая асця
рожная кошка не зарыен
тавалася. Ды разважаем,
што ж рабіць з яе малымі.
«Пакуль я тут, пракар
млю, — кажа Валік. —
І потым прыязджаць
буду. І вы таксама
прыходзьце, калі
прыедзеце. Да
халадоў яны па
драстуць… А склеп
у мяне цёплы…». Вочы нашага сураз
моўцы ўвільгатняюцца. А я зусім не магу
стрымаць слёз. На тым і расстаёмся да
наступнай сустрэчы.
…Ведаю, што ў Яцкаўшчыне, як і
цяпер, калі пішу гэтыя радкі, зноў буду
сумаваць ды ўспамінаць Айшу. І зноў
куплю ў Клецку каўбасу «Радзівілаў
скую», якую так яна любіла. Для ка
цянят. І буду думаць, што зрабіць, каб
у хуткім часе дарожныя знакі з кошкамі
з’явіліся на нашых дарогах пры вёсках
ды мястэчках. Бо кошкі таго заслугоў
ваюць.
Валянціна Ждановіч.
Фота аўтара
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