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Яблыкі
жыцця нашага...

На першай старонцы вокладкі фота БелТА.
Аляксандр Лукашэнка
з касманаўтамі Пятром Клімуком,
Уладзімірам Кавалёнкам і Боні Данбар
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Беларускае жыццё шматстайнае — тое бачна
скрозь прызму артыкулаў гэтага нумара часопіса.
Рэдакцыя зрабіла крэатыўны ход: прапанавала
мне, с таронняму чытачу, прачытаць т экс ты,
выказацца па яго змесце. Мяркую, такая практыка
будзе прадоўжана.
Заўсёды няпростая задача: з плыні навін, падзей
выбіраць галоўнае, што адлюстроўвае пульс жыцця.
Найперш звернем увагу, як пазіцыянуе сябе краіна
ў свеце, як складваюцца нашы адносіны з блізкім
суседам — Расіяй (тэксты «У цёплым сочынскім
фармаце» і «Падрабязнасці размовы», а таксама
шэраг артыкулаў, прысвечаных V Форуму рэгіёнаў
Беларусі і Расіі ў Магілеве). Важна, што імкліва
развіваюцца стасункі з Узбекістанам, асабліва ў
апошнія два гады. У Ташкенце, дарэчы, пад час
нядаўняга візіту Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі
праходзіла вялікая выстава тавараў беларускіх
вытворцаў «Made in Belarus», адкрыты помнік Якубу
Коласу: пісьменнік, як вядома, жыў там з сям’ёй у
час Вялікай Айчыннай вайны. Там жа выдадзены
фаліянт твораў беларускага Песняра ў перакладзе
на ўзбекскую мову.
Яшчэ падзея, што прыцягнула ўвагу сусветнай
грамадскасці да Беларусі: ХХХІ Міжнародны
кангрэс асацыяцыі ўдзельнікаў касмічных палётаў
у Мінску («Мы ўсе — дзеці Зямлі…»). А не ўсе ж
ведаюць, што першая ў свеце жанчына-касманаўт,
Герой Савецкага Саюза Валянціна Церашкова хоць
і нарадзілася ў Расіі, аднак — у сялянскай сям’і
выхадцаў з Беларусі. Бацька яе, Церашкоў Уладзімір
Аксёнавіч, родам з вёскі Выйла Бялыніцкага раёна
Магілёўшчыны, а маці, Алена Фёдараўна — з вёскі
Ерамееўшчына Дубровенскага раёна Віцебшчыны.
Ва ўспамінах касманаўтка піша, што ў дзяцінстве
яна размаўляла па-беларуску, і таму ў расійскай
школе ў яе «былі праблемы з моваю». У кнізе
«Мы — беларусы», выдадзенай у 2003‑м у Мінску,
ёсць успаміны нашай супляменніцы пра яе бабулю,
якая размаўляла толькі па-беларуску. І ў сям’і
Церашковых любілі ўсё, што звязана з Беларуссю,
згадвалі загінулых тут у гады вайны многіх родзічаў.
Сардэчна віталі ў Беларусі касманаўтаў з усяго
свету. І расійскі касманаўт з беларускамі родавымі
каранямі Антон Шкаплераў быў на мінскім кангрэсе.
А на сустрэчы са студэнтамі біялагічнага факультэта
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БДУ яго пачаставалі яблыкамі («Яблыкі жыцця
нашага»). Восеньскія плады, якія ўрадзілі сёлета
ў Беларусі — гэта ж і сімвал малой радзімы, і тая
садавіна, што дапамагала людзям спасцігаць законы
гравітацыі, сусветнага прыцягнення, «пазначаючы»
шлях на касмічную арбіту.
Не толькі яблыкі адрываюцца ад сваіх галін: і
людзі шукаюць шчасце па свеце. Вось і кітаец, якога
сябры завуць Лунем («Мары здзяйсняюцца») якраз
тут, пад Валожынам, адчувае сябе камфортна: будуе
свой дом, займаецца сельскай гаспадаркай.
Душэўна, у традыцыях беларусаў, разважае
пра вечныя каштоўнасці Алена Ліхтаровіч —
былая медсястра, высокапрафесійная масажыстка
(«Шчаслівы чалавек — чалавек здаровы»). І хоць ёй
вельмі камфортна ў сваёй прафесіі дома, у Мінску,
аднак яна любіць падарожнічаць, пераймаць лепшы
досвед па ўсім свеце: Расія, Украіна, Турцыя, Іспанія,
Італія, Тайвань…
Белта

а дкрываючы нумар
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Помнік Якубу Коласу адкрыты ў Ташкенце.
Скульптар Марына Барадзіна.

панарама
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`` У традыцыях
сяброўства
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка з афіцыйным візітам
наведаў Ташкент і правёў
перагаворы са сваім калегам
Шаўкатам Мірзіёевым

С

устрэча лідараў адбылася ў
дзяржаўнай рэзідэнцыі «Блакітны палац», дзе бакі абмеркавалі
прапановы і па стварэнні прадпрыемстваў. Прыярытэтнай тэмай
абмеркавання былі пашырэнне
гандлёва-эканамічных адносінаў і
ўмацаванне ўзаемадзеяння па ўсіх
напрамках: у прамысловасці, сельскай гаспадарцы, адукацыі, ваеннай і гуманітарнай сферах.
На пачатку сустрэчы беларускі Прэзідэнт выказаў удзячнасць
Шаўкату Мірзіёеву за падтрымку
беларускай дыяспары. Дарэчы, ва
Узбекістане жыве каля 19 тысяч беларуcаў.
У ходзе дзелавых перамоваў было
падпісана каля дваццаці дагавароў і
дамоўленасцяў аб супрацоўніцтве. Сярод іх міжурадавы дагавор
аб сацыяльна-эканамічным супрацоўніцтве на 2019-2023 гады і Пагадненне аб сістэме садзеяння ўзаемнаму гандлю. Таксама Кіраўнікі
дзяржаў падпісалі дакументы аб
супрацоўніцтве ў сельскай гаспадарцы, адукацыі, ахове здароўя, ваеннатэхнічнай сферы, навуцы і культуры.
Аляксандр Лукашэнка прапанаваў
увайсці ў капітал нацыянальных
прадпрыемстваў: «У савецкія часы
бавоўна з Узбекістана перапрацоўвалася ў Беларусі — у Баранавічах
працаваў велізарны камбінат. Трэба
вярнуцца да гэтага зноў і зрабіць гэта
ўзаемавыгадным». Са свайго боку
Шаўкат Мірзіёеў запрасіў беларускі
бок паўдзельнічаць у распрацоўцы
нафтавых радовішчаў. У цэлым, паводле прагнозаў узбекскага лідара,
тавараабарот дзвюх краін можа дасягнуць 1 млрд долараў.
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`` Лічбы для
медыяпрасторы
XIII Беларускі міжнародны
медыяфорум «Партнёрства ў імя
будучыні» адбыўся ў Мінску

Б

ольш за 300 майстроў пяра,
мікрафона, тэлекамеры, інтэрнэт-вяшчання з 30 краін абмеркавалі актуальныя пытанні дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі.
Галоўнае — лічбавы парадак для
медыяпрасторы. Тэма ўключае як
тэхнічныя, эканамічныя аспекты, так і аналіз зместу кантэнту.
Акрамя традыцыйных удзельнікаў
форуму — Расіі, ЗША, ФРГ, Ізраіля — упершыню да нас завіталі
прадстаўнікі В’етнама, Манг оліі,
Бангладэш.
Удзельнікі медыяфоруму азна
ёміліся з тым, як Мінск рыхтуецца
да II Еўрапейскіх гульняў, у прыватнасці, наведалі нядаўна рэканструяваны стадыён «Дынама». Бо адна з
задач форуму — даць гасцям магчымасць асабіста паглядзець, як развіваецца Беларусь, каб потым расказаць пра гэта чытачам і гледачам. З
іншага боку, убачанае — добры фон
для абмеркавання ключавых пытанняў парадку дня форуму.
Пасля пленарнага пасяджэння
дыскусіі перамясціліся на чатыры секцыйныя пляцоўкі. Што абмяркоўвалася? Напрыклад, роля
інтэрнэт-рэсурсаў як інструмента
фарміравання грамадскай думкі,
тэлебачання і новых сеткавых тэхналогій. На «круглым стале» разглядалася тэма «Саюзная дзяржава ў
эпоху новых медыя: стратэгія пазіцыянавання».
Завяршыўся форум падвядзен
нем вынікаў і прыняццем рэзалюцыі. А потым мэтры сусветных
СМІ падзяліліся вопытам і поглядамі на ўплыў цыфравізацыі на інфармацыйнае асяроддзе са слухачамі Летняй школы журналістыкі.
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`` II Еўрапейскія
гульні:
гатоўнасць
на вышыні
Прэзідэнт Еўрапейскіх алімпійскіх
камітэтаў Янэз Качыанчыч
высока ацаніў падрыхтоўку
да маштабнага старту

Ч

ас бяжыць няўлоўна. Здавалася б, нядаўна Прэзідэнт на абноўленым стадыёне «Дынама» даў
старт адваротнаму адліку часу
да II Еўрапейскіх гульняў. Лічбы
на электронных табло пачалі бег
роўна за год да стартаў. Сёння
да першынства застаецца менш
за дзесяць месяцаў. У Мінску ў чарговы раз пабываў прэзідэнт Еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў Янэз
Качыанчыч. І як заўсёды застаўся
цалкам задаволены ходам падрыхтоўкі да спаборніцтваў. Аляксандр
Лукашэнка прымаў госця ў Палацы
Незалежнасці, звярнуўшыся да яго
з такімі словамі:
— Мне прыемна ў чарговы раз
сустрэцца з вамі, зверыць гадзіннікі па галоўных нашых напрамках
дзейнасці. Галоўнае — гэта, вядома ж, наша еўрапейская Алімпіяда.
Мы нямала зрабілі ў гэтым напрамку. Але, я думаю, як заўсёды ёсць
нейкія недаробкі, недапрацоўкі, і
я хацеў бы з першых вуснаў пачуць,
што мы павінны яшчэ зрабіць да II
нашых Гульняў.
Пасля сустрэчы Янэз Качыанчыч падзяліўся з журналістамі
сваімі ацэнкамі:
— На мой погляд, падрыхтоўка арганізавана вельмі добра.
Сітуацыя ў цэлым вельмі радасная. Мы лічым, што Беларусь
зможа правесці выдатныя Гульні.
У бліжэйшыя 10 месяцаў нашаму
арганізацыйнаму камітэту трэба
ўрэгуляваць толькі невялікія тэхнічныя пытанні, усе астатнія ўжо
вырашаны.
беларусь.belarus
верасень   2018
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Белта

в

Пётр Клімук

У

жо вельмі трывалы імідж і высокі аў тарыт эт у Мінска як
зручнай пляцоўкі для статусных
міжнародных дыскусій. Але XXXI
кангрэс Асацыяцыі ўдзельнікаў кас
мічных палётаў — мерапрыемства
асаблівае. Дзе яшчэ можна сустрэць
у адной зале такую колькасць сапраўдных герояў? Прэзідэнт, звяртаючыся
да ўдзельнікаў форуму, гэты факт адзначыў асабліва. І праўда. Колькасць
насельніцтва нашай планеты набліжаецца да 7,5 мільярдаў чалавек. І толькі
565 з іх давялося пераадолець зямное
прыцягненне і пабываць у космасе.
Цяпер асацыяцыя аб'ядноўвае больш
за 400 членаў з 37 краін. Гэта лю
дзі асаблівых лёсаў, па сутнасці, яны
місіянеры, стараннямі якіх чалавецтва адкрывае для сябе неспазнанае. Ім
Аляксандр Лукашэнка адрасаваў такія
словы:
— Я вітаю вас на беларускай зямлі, тых, для каго заваяванне космасу
стала справай жыцця. Стагоддзямі
чалавек імкнуўся да зорак, а пера
адолеў зямное прыцягненне 57 гадоў
таму. Па мерках развіцця цывілізацый — зусім нядаўна. Але поспехі,
якіх дабіліся спецыялісты гэтай галіны, уражваюць. … Мы ганарымся,
што ў гісторыю касмічнай эры ўпісаны імёны і беларускіх вучоных, і
касманаўтаў. Ветэраны арбітальных
палётаў Пётр Клімук, Уладзімір Кавалёнак, удзельнік апошніх экспедыцый Міжнароднай касмічнай станцыі
Алег Навіцкі — гэта нашы землякі.
Беларускія карані ў Алега Арцем'ева,
які ў дадзены момант знаходзіцца
на арбітальнай станцыі.

Удзельнікам кангрэса было адрасавана пасланне з арбіты. Відэа
зварот запісаў экіпаж МКС. Ён прагучаў на трох мовах — беларускай,
англійскай і рускай. Вельмі сімвалічны момант, які сведчыць: наша краіна справай даказала, што з'яўляецца
паўнапраўным членам супольнасці
касмічных дзяржаў. Аляксандр Лу
кашэнка сказаў пра гэта так:
— Касмічная галіна нашай краіны ўпэўнена развіваецца. Мы паспяхова выпускаем аптычныя сі
стэмы высокага распазнавання для
спадарожнікаў, касмічныя люстэркі,
апаратуру для дыстанцыйнага зан
давання Зямлі. Сумесна з расіянамі
нашы спецыялісты распрацоўваюць
перспектыўныя тэхналогіі, прыма
юць удзел у праекце па стварэнні новага касмічнага апарата. Плануюць

Алег Навіцкі

супрацоўніцтва ў рамках міжнароднай праграмы «Сириус». Беларусь
з'яўляецца паўнапраўным і актыўным удзельнікам Камітэта ААН па
выкарыстанні пазаземнай прасторы
ў мірных мэтах…
япер гэты пералік ўспрымаецца як абсалютна натуральны.
Між тым крытыкаў беларускай
касмічнай праграмы ў свой час
было нямала. Маўляў, дорага ды наогул нам гэта ні да чаго. Пра што думалі
такія «рацыяналізатары»? Няўжо марылі аб знішчэнні школы ўнікальных
спецыялістаў, якія працавалі на космас
яшчэ з савецкіх часоў? Так, захаванне
і развіццё галіны дарагога каштавалі.
Але, без сумнення, гэта было патрэбна. Прэзідэнт патлумачыў:
— Мне даводзілася прымаць рашэнні па развіцці касмічнай галі-
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ны ў Беларусі. Скажу прама: калі б
не было іх — нашых касманаўтаў,
наўрад ці мы ў Беларусі ўзяліся б
за гэтую тэму. Але нам ужо было сорамна пасля распаду Савецкага Саюза не працягваць касмічную тэму
ў Беларусі, наколькі гэта магчыма.
І сёння мы не шкадуем. Шмат было
супраціву, размоў. Але тым не менш
мною былі прыняты рашэнні перш
за ўсё таму, што гэта самыя новыя
тэхналогіі, найноўшыя тэхналогіі,
якія пацягнулі за сабой цэлы сектар
эканомікі. Гэта спрыяе ўздыму Беларусі на больш высокі ўзровень, таму,
каб Беларусь трапіла ў шэраг высокаразвітых цывілізаваных дзяржаў.
Атамная энергетыка, касманаўтыка — гэта новыя кірункі развіцця Беларусі ўжо ў перыяд яе незалежнасці
і суверэнітэту.
амо жыццё сведчыць пра вер
насць прынятых у свой час рашэнняў. Увесь свет сёння аб'ядноўвае
намаганні ў асваенні космасу. І ў гэтым
агульным парыве ёсць і немалы ўнёсак
беларускіх спецыялістаў. Яскравым
прыкладам эфектыўнага міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы асваення
космасу Прэзідэнт назваў Міжнародную касмічную станцыю:
— Гэтая арбітальная лабараторыя — узор таго, як у сучасным свеце
можна і трэба выбудоўваць партнёрскія і дзелавыя адносіны паміж дзяржавамі і народамі, якія насяляюць
планету. Калі хочаце, гэта яскравы
прыклад з космасу нам, зямлянам, як
трэба жыць у гэтым цесным свеце,
які хутка развіваецца. Жыць у міры
і згодзе. На карысць усіх народаў.
На жаль, мы не заўсёды, а то і часця-
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Віктар Савіных
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Гавораць
удзельнікі
кангрэса:
Ураджэнец Беларусі,
двойчы Герой Савецкага
Саюза, прэзідэнт
Федэрацыі касманаўтыкі
Расіі Уладзімір Кавалёнак:
— Канку рэнцыя на зямным
шары ўсюды ёсць, у тым ліку паміж
краінамі. Але ў касмічнай сферы яе
складана назваць менавіта так. Мабыць, гэта ўсё ж у большай ступені
імкненне да супрацоўніцтва. Таму
што паасобку вырашаць такія задачы, як праца ў космасе, складана
любой — вялікай ці не — дзяржаве.

Першы касманаўт
Кітая, генеральны
дырэктар Кітайскага
пілатуемага касмічнага
агенцтва Ян Лівэй:

Г

сучаснай цывілізацыі, кожнага чалавека. Там, на вышыні сотняў кіламетраў, асабліва зразумела, што мы
ўсе — дзеці Зямлі, адна сям'я. І мы ўсе
ў адказе за будучыню гэтага кавалачка Сусвету. Перакананы, што менавіта
разам, у цесным супрацоўніцтве, мы
наблізімся да новай значнай вяхі ў
асваенні Сусвету. Толькі ў інтарэсах
усяго свету, давяраючы адзін аднаму,
мы павінны будаваць нашу касмічную
будучыню.
ры такіх словах асабліва пранікнёна адчуваецца сувязь нябеснага з зямным. Вельмі тонка
ўспрымаюцца словы гасцей у адрас
нашай краіны і нашых людзей. Прэзідэнт Асацыяцыі ўдзельнікаў касмічных палётаў, астранаўт ЗША Боні
Данбар не саромелася шчырых эмоцый:
— Мы хочам выказаць падзяку
за ўсё, што адбываецца тут, у Беларусі. Мы рады магчымасці абмяняцца
вопытам і ведамі паміж прафесіяналамі ў гэтай сферы. Мы назапашваем
вопыт і абменьваемся ім. Нашы члены асацыяцыі пастаянна, нават пасля
сыходу ў адстаўку, працуюць над тым,
каб дапамагчы чалавецтву дацягнуцца
да зорак. … Наша задача заключаецца
ў тым, каб падзяліцца гэтым вопытам
з усімі на зямлі. … Мы тут для таго,
каб таксама падзякаваць усім нашым
калегам з Беларусі і ўсім наватарам,
даследчыкам, навукоўцам, якія працуюць у гэтай краіне. … Мы бачым
значны прагрэс у асваенні касмічнай
прасторы і спадзяемся, што ён будзе
працягвацца.
Чалавек, за плячыма якога 5 палётаў на арбіту, ведае, што кажа.

П

Белта

— Лічу, што асваенне космасу — гэта агульная мэта чалавецтва.
Адны дзяржавы дасягнулі большага ў асваенні космасу, іншыя толькі пачынаюць свой шлях, але пры
гэтым усе краіны супрацоўнічаюць
паміж сабой у гэтай галіне. Развівацца ў гэтым кірунку і пазнаваць
неспазнаны дагэтуль свет космасу — наша агульная задача. І мы ўжо
далёка прасунуліся ў гэтай справе.

ком гэтым прыкладам не карыстаемся. У нас на Зямлі часцяком адбываецца ўсё наадварот. … Такім жа мэтам,
высакародным мэтам, служыць Міжнародны альянс аператараў штучных
спадарожнікаў Зямлі «ПанГео». На сувязі з ім знаходзіцца і беларускі апарат
«Белінтэрсат‑1».
З Мінска гучыць заклік:
— Важна ўсе дасягненні і назапашаныя ў касмічнай галіне веды
накіроўваць на карысць людзей.
На рашэнне праблем экалогіі, папярэджанне надзвычайных сітуацый
прыроднага і тэхнагеннага характару.
На забеспячэнне харчовай бяспекі
і рацыянальнага землекарыстання.
На захаванне прыродных рэсурсаў і
біялагічнай разнастайнасці. На вывучэнне пазаземнай прасторы выключна ў мірных мэтах. Трэба будзе
вырашыць шмат задач далейшага
асваення космасу. На парадку дня —
новыя палёты чалавека на Месяц,
пілатаванне караблёў на Марс, пошук
і даследаванне іншых прыдатных для
жыцця планет.
эта задачы чыста навуковага профілю. Але яшчэ больш важная
сама філасофія злучэння намаганняў заваёўнікаў космасу. На гэтым
Аляксандр Лукашэнка зрабіў асаблівы
акцэнт, звяртаючыся да ўдзельнікаў
кангрэса:
— Каму, як не вам, удзельнікам
касмічных экспедыцый, ведаць, што
толькі з лініі арбіты можна ўбачыць,
якая маленькая і далікатная наша
планета ў маштабах Сусвету. Толькі зірнуўшы ў ілюмінатар, можна
зразумець, што яна — наш агульны
дом, клопат пра які — на плячах усёй
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Касмічныя
навіны
XXXI Міжнародны кангрэс
Асацыяцыі ўдзельнікаў
касмічных палётаў,
які праходзіў у Мінску,
быў названы гістарычным

І

справа не толькі ў тым, што ў
Беларусь з усяго свету прыбылі
сапраўдныя зоркі, — гэта яшчэ і
прызнанне нашых заслуг у фарміраванні ўласнай касмічнай
галіны. Кіраўнік асацыяцыі — амерыканская астранаўтка Боні Данбар
прызналася, што ўражаная ўбачаным, у тым ліку спадарожнікамі,
сістэмай дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі, беспілотнымі лятальнымі апаратамі беларускай распрацоўкі.
Першыя дні форуму праходзілі ў
абмеркаваннях справаздач аб апошніх палётах. Самыя свежыя навіны з
космасу прадставіў расійскі касманаўт Антон Шкаплераў, які вярнуўся з МКС ўсяго пару месяцаў таму.
Ён быў камандзірам экіпажа карабля
«Саюз МС‑07», які даставіў траіх
удзельнікаў экспедыцыі 54/55 на арбіту, і кіраўніком місіі № 55. Палёт
здзейсніў разам з амерыканскім астранаўтам Скотам Цінглам і японскім Нарышыга Канаі, якога на борце МКС па-сяброўску клічуць Німо.

Каштоўны падарунак
На цырымоніі адкрыцця XXXI Міжнароднага кангрэса Асацыяцыі
ўдзельнікаў касмічных палётаў Прэзідэнту падарылі карціну, напісаную
Аляксеем Лявонавым — першым чалавекам, які пабываў у адкрытым космасе. Касмічныя пейзажы Аляксея Архіпавіча зачароўвалі яшчэ ў 70‑х гадах
мінулага стагоддзя. На новым палатне касманаўт і мастак вярнуўся да зямной тэматыкі. Падарунак ад імя ўсіх удзельнікаў кангрэса ўручыў беларускі
лётчык-касманаўт, двойчы Герой Савецкага Саюза Пётр Клімук, пры гэтым
сказаўшы:
— Мы доўга думалі, абмяркоўвалі, што падарыць вам, Аляксандр Рыгоравіч,
на памяць аб нашым кангрэсе. Толькі пабываўшы ў космасе, разумееш, што самае
дарагое для любога чалавека — гэта Зямля і месца, дзе ён нарадзіўся, — малая
радзіма. Першы чалавек, які пабываў у адкрытым космасе, — Аляксей Лявонаў —
напісаў карціну, у якой злучаныя космас у выглядзе ўзыходзячага сонца і Зямля
ў выглядзе прыроды родных мясцін. Гэта вельмі сімвалічна і сугучна з тым, што
зрабілі мы, абвясьціўшы 2018 год у Беларусі Годам малой радзімы.
Дзмітрый Крaт

Мазаіка сустрэч на Кангрэсе падчас перапынкаў
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У цёплым
сочынскім фармаце
Адбылася чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі

Я

к вядома, Аляксандр
Лукашэнка і Уладзімір
Пуцін дамовіліся аб
сустрэчы напярэдадні
ў тэлефоннай размове.
Тады кіраўнікі дзяржаў і выказалі намер
пра цягв а ць у з аемныя намаганні ў інтарэсах захавання
пазітыўнай дынамікі ўзаемадзеяння. І
ў цэлым са слоў суразмоўцаў, што прагучалі на пачатку сочынскай сустрэчы,
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вынікае, што міждзяржаўныя адносіны
застаюцца вельмі прадуктыўнымі.
Аляксандр Лукашэнка заўважыў,
што праблемы ў дыялогу, безумоўна,
існуюць. Што, уласна кажучы, характэрна для любога працоўнага працэсу.
Але важна, што супярэчнасці не назапашваюцца і не з'яўляецца новых. Вось
як, у прыватнасці, Прэзідэнт Беларусі
звярнуўся да свайго расійскага калегі:
— Нам сапраўды ёсць аб чым пагаварыць. Але я не сказаў бы, што ў нас

назапашваюцца праблемы. У нас праблемы ёсць, якія вырашаюцца хутка
або доўга не вырашаюцца. Але новых
праблем, на шчасце, не з'яўляецца, як
я прааналізаваў за апошні час. Тым
не менш, гэтыя праблемы без нас ніхто не вырашыць. І некаторыя праблемы і не нашы даводзіцца вырашаць, як
у нас часта з вамі бывае. Таму сапраўды ёсць пра што пагаварыць. І я буду
рады, калі вы папоўніце мае веды наконт вашых сустрэч, вашых уражан-

з
няў і сумесных дзеянняў на міжнароднай
арэне.
Аляксандр Лукашэнка падзякаваў
Уладзіміру Пуціну за запрашэнне прые
хаць, трохі адарвацца ад жыццёвых,
прэзідэнцкіх праблем:
— Я тут штогод бываю. Тут кавалак
зямлі Беларусі. І я пры любым зручным
выпадку імкнуся сюды прыехаць для таго,
каб на 3–4 дні адысці ад тых праблем, якія
заўсёды назапашваюцца. Яны аднолькавыя ўсюды. І ў вас іх хапае, толькі ў вялікіх
аб'ёмах.
Уладзімір Пуцін, вітаючы высокага
госця, адзначыў, што рады сустрэцца з
Прэзідэнтам Беларусі і сам-насам абмеркаваць пытанні, якія тычацца развіцця
двухбаковага супрацоўніцтва і ўзаемадзеяння ў розных інтэграцыйных фарматах,
праблематыку міжнароднага парадку дня.
Прэзідэнт Расіі сказаў Аляксандру Лукашэнку:
— Мы з вамі сустракаемся рэгулярна,
але тым не менш кожная з гэтых сустрэч
мае значэнне і вельмі важная для нас.
Як вядома, раней кіраўнікі дзяржаў
намецілі для абмеркавання шырокі спектр
пытанняў у развіцці беларуска-расійскага супрацоўніцтва, узаемадзеянні ў інтэграцыйных аб'яднаннях. Асобную ўвагу
прэзідэнты надалі пашырэнню інтэграцыі
ў Еўразійскім эканамічным саюзе, рэалізацыі дасягнутых раней дамоўленасцяў
паміж краінамі — членамі ЕАЭС, абмеркаваўшы таксама арганізацыйныя пытанні з
улікам правядзення ў Санкт-Пецярбурзе
пасяджэння Еўразійскага міжурадавага
савета. Кіраўнікі дзяржаў разгледзелі і
міжнародны парадак дня. У прыватнасці,
падрабязна былі абмеркаваны расійскаамерыканскія адносіны, у тым ліку вынікі
нядаўніх перамоў Уладзіміра Пуціна і Дональда Трампа ў Хельсінкі. Расійскі лідар
праінфармаваў Аляксандра Лукашэнку аб
нюансах праведзенай сустрэчы. Асноўная ўвага падчас размовы была нададзе
на пытанням кантролю над узбраеннямі і
падаўжэння Дагавора аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў паміж
Расіяй і ЗША, тэрмін дзеяння якога заканчваецца ў лютым 2021 года.
Пасля з а вяршэння пер а г а в ор аў
кіраўнікі дзяржаў абмяняліся падарункамі. Аляксандр Лукашэнка падарыў Ула
дзім іру Пуціну абраз Анёла Ахоўніка.
Кіраўнік расійскай дзяржавы ў сваю чаргу падарыў Прэзідэнту Беларусі карціну
на тканіне, выкананую уральскімі майстрамі.
Уладзімір Міхайлаў

эксклюзіўнага інтэрв'ю

Падрабязнасці
размовы
Сустрэча Прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Сочы выклікала вялікую цікавасць
у сродках масавай інфармацыі. У цэнтры ўвагі Аляксандра Лукашэнкі
і Уладзіміра Пуціна былі беларуска-расійскія адносіны і праблемныя
пытанні інтэграцыі. Салідны блок пытанняў тычыўся міжнароднага
парадку дня — ад палітыкі Дональда Трампа да прыватнага візіту
расійскага лідара на вяселле аўстрыйскага міністра замежных спраў.
Большая частка размовы прайшла пры зачыненых дзвярах. Як водзіцца
ў такіх выпадках, у асобных СМІ і сацыяльных сетках з’явіліся шматлікія
інсінуацыі і каментарыі з нагоды праведзеных перамоў. У эксклюзіўным
інтэрв’ю тэлеканалу «Беларусь 1» Аляксандр Лукашэнка развеяў
усе здагадкі і расказаў пра падрабязнасці мінулай размовы
з расійскім калегам.

Пра атмасферу сустрэчы
— Перамовы сапраўды прайшлі
ў вельмі добрай, сяброўскай, як раней казалі, атмасферы. І, паверце,
нічога канспіратыўнага і таемнага ў
тых перамовах не было. Самае важнае было тое, што мы дамовіліся з
Прэзідэнтам Расіі, што літаральна ў
бліжэйшыя некалькі дзён знойдзем
магчымасць у сваіх графіках сустрэцца ў шырокім фармаце, з удзелам членаў урадаў. Ён у курсе, што ў
нас новы Урад, натуральна. І ён прапанаваў: «Слухай, давай мы сустрэнемся ў хуткім часе ці тут, у Сочы, ці
ў Маскве». Для мяне ўсё роўна дзе.
Абмяркуем праблемы, якія больш
за ўсё тычацца урадаў Расіі і Беларусі. Вядомыя праблемы. Як толькі наблізіліся да пытання двухбаковых
адносін і пералічылі пытанні, якія

трэба абмеркаваць, то мы яшчэ раз
выявілі, што гэта пытанні ўрадаў. І
яны павінны вырашаць гэтыя пытанні. Але калі ўжо на нас яны выведзеныя, трэба прымаць рашэнні.
Таму нічога новага. Як я спачатку
сказаў, новых праблемных пытанняў у нас, на шчасце, не з’явілася. ...

Пра асабістыя «страхі»
— Мяне цікавіла пазіцыя самога
Прэзідэнта Расіі, яго погляд на праблемы міжнародных адносін, і перш
за ўсё амерыкана-расійскіх. Гэты
кантэкст тычыцца і нас. Таму што
ад узаемаадносін Расіі са знешнім
светам, з Захадам, і асабліва са Злучанымі Штатамі Амерыкі (хваліцца, на жаль, няма
чым, мы гэта ўсё стар.
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гэтае пытанне. Я яго спытаў: «Скажы,
вось ты можаш з кімсьці лаяцца з прэзідэнтаў, спрачацца так, як, дапусцім, са
мной ці я з табой?» Сапраўды, такога
не адбываецца. У дыпламатычных адносінах практычна не бывае. Вось ён
нядаўна сустракаўся з Меркель. Ён што,
можа так спрачацца, да хрыпаты, іскрэць
паміж імі можа? Ніколі. Гэта
такія далекаватыя адносіны адзін ад аднаго, занадта
Як Расія для нас, так і Беларусь для Расіі з’яўляецца
афіцыйныя, дыпламатычныя.
Мы блізкія дзяржавы. Над намі,
анёлам-ахоўнікам. Можа, гэта камусьці ў Беларусі
напэўна,
яшчэ і пераважае тое сане падабаецца, але з першых дзён свайго прэзідэнцтва
вецкае мінулае, калі мы жылі разам,
я раблю падобныя заявы. Вы ведаеце, мы народы
проста адзін аднаму маглі ў вочы казаць тое, што думаем. Плюс наша славянз аднаго кораня. Мы родныя людзі.
скае нутро. Таму ў нас вельмі блізкія адносіны. І ў сілу блізкасці нашых адносін
мы выказваемся абсалютна адкрыта.
што нас нехта падпарадкуе, раствоНават па асабістых нейкіх пытаннях.
Пра падарунак Пуціну
рыць. Ніякіх больш страхаў няма, акраЗдавалася б, гэта асабістае, нават прэсмя эканомікі.
сакратары тое баяцца згадваць. Не, мы,
— Як Расія для нас, так і Беларусь
абмяркоўваючы тыя ці іншыя пытанні,
для Расіі з’яўляецца анёлам-ахоўнікам.
кажам пра гэта адкрыта. Да прыкладу,
Можа, гэта камусьці ў Беларусі не паён паехаў на вяселле ў Аўстрыю перад
Пра міжнародныя
дабаецца, але з першых дзён свайго
сустрэчай з Ангелай Меркель. Ён мне
прэзідэнцтва я раблю падобныя заявы.
адносіны
падрабязна распавёў пра сустрэчу з
Вы ведаеце, мы народы з аднаго кораня.
канцлерам Германіі, пра пытанні, якія
Мы родныя людзі. Падабаецца камусьці
— Я вельмі старанна распытваў
абмяркоўвалі. Ну, заехаў чалавек на вягэта, ці не падабаецца... Ну, дапусцім, ва
свайго калегу пра тое, што адбываецУкраіне многім палітыкам гэта не падаца з іхняга пункту гледжання — Ра
селле і заехаў, якая мая справа? Не, у нас
сіі — у Злучаных Штатах. Тым больш
добрыя асабістыя адносіны, я кажу:
баецца. І яны кажуць аб нейкай асаблія не хаваў і не хаваю, што я ж вельмі
«Слухай, а чаго ты паехаў на вяселле,
васці ўкраінскага народа. Так, асаблімоцна хварэў за Дональда Трампа. І пуу чым прычына гэтага? Мне не зусім
васць ёсць і ў нас, і ва Украіне, і ў рускіх
зразумела: Прэзідэнт велізарнай краіны
людзей, наогул, расіян. Але неабвержна
блічна некалькі разоў выказваўся пра
едзе на вяселле!». І тады ён мне раскаадно: як бы гэтага камусьці ні хацелася,
ход перадвыбарнай кампаніі ў ЗША
гэта ўжо здарылася, што мы выраслі ад
на карысць фактычна Дональда Трамзаў, што сутнасць крыецца ў чалавечых
аднаго кораня. Мы родныя людзі. Таму
якасцях. У адносінах нават паміж Расіяй
па. Ён сапраўды праамерыканскі для
адсюль наша анёльская роля. Сапраўды
ды іншымі дзяржавамі многае залебольшасці грамадства. Але кагосьці
гэтак і Расія з’яўляецца для нас, беларуў эліце не задавальняе. І, на жаль, там
жыць ад стасункаў асабіста прэзідэнтаў,
грамадства расколатае на дзве часткі.
кіраўнікоў дзяржаў. І далёка каранямі
саў, своеасаблівым анёлам-ахоўнікам. І
Паколькі і дэмакраты, і рэспубліканцы
сыходзяць адносіны Пуціна з кіраўніком
не толькі анёлам. У нас настолькі цесныя
прыкладна напалову раскалолі грамаддзяржавы Аўстрыі, у свой час — адкуль
сувязі з Расійскай Федэрацыяй, і наша
вось і людзі, якія з’явіліся, і кіраўнік
залежнасць у эканоміцы, перш за ўсё ад
ства ЗША. У гэтым вялікая праблема.
МЗС, якая замуж выходзіла.
Расійскай Федэрацыі, найвялікшая. Ад
І ўсяго некалькі працэнтаў вырашаюрынку збыту. Гэта наш галоўны партнёр.
ць лёс будучых прэзідэнтаў. Большая
Усё гэта адтуль — з сяброўскіх адМы больш за ўсё прадаем у Расійскай Фечастка грамадства, асабліва знізу, якая
носінаў Пуціна. Калі яго запрасілі, ён,
не з’яўляецца сёння нямой у ЗША, падвядома ж, на шляху ў Германію заехаў
дэрацыі. Гэта неабвержны факт. Куды ад
на тое вяселле. Гэта добрая асабістая
іх падзецца? Таму з прагматычнага зямтрымлівае Дональда Трампа. Але эліце,
якасць Прэзідэнта Расіі.
нейкай часткі, асабліва дэмакратычнай,
нога пункту гледжання мы з’яўляемся
не падабаюцца паводзіны Трампа. Так,
адзін для аднаго анёламі-ахоўнікамі,
ён неардынарны палітык. Такога яшчэ
калі ўжо ісці ў высокае, духоўнае.
не было, каб найбуйнейшая краіна ў
Пра санкцыі
свеце і яе прэзідэнт так актыўна дзейнічаў і пры тым такімі нестандартнымі
Пра адносіны з Пуціным
— Вось я прачытаў адну з фраз і сабе
метадамі. Я не ва ўсім яго падтрымпазначыў: «Калі Расійская Федэрацыя
пад санкцыямі, то Лукашэнка ловіць гэты
ліваю. Тым больш, можа, я чагосьці
— Шмат хто кажа пра шурпатасці,
момант, каб нешта патрабаваць ад Расіі».
не разумею. Натуральна, некаторыя
пра тое, што часам нешта іскрыць паміж
Ідыятызм поўны! Ён проста не паддаецпытанні схаваныя ад усіх нас і ад мяне
намі, сутыкненні адбываюцца ды іншае.
ў тым ліку. Але ваяваць з усім свеМы з Пуціным калісьці абмяркоўвалі
ца крытыцы. Чаму? Таму што, калі Расія
разумеем), залежыць
і развіццё Беларусі. І
для нас вельмі важна, як будзе развівацца эканоміка. ... Калі будуць нармальна жыць нашы людзі, ну хоць бы
як цяпер, ніякіх страхаў для беларусаў
быць не можа. Ні знешняя агрэсія, ні
што нас хтосьці заняволіць, захопіць,

стар.
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там, у тым ліку ў гандлі, напэўна, гэта
не зусім правільна. Але я яшчэ раз падкрэсліваю: не ўсе мы, напэўна, ведаем,
што там існуе і што адбываецца. ... І мы
вельмі шмат надалі ўвагі абмеркаванню
гэтых пытанняў у кантэксце расійскаамерыканскіх адносін і, натуральна, іх
уплыву на Беларусь.

з
пад санкцыямі, нам вельмі дрэнна. Гэта
наш галоўны партнёр. Вось глядзіце:
толькі загаварылі пра санкцыі, пра новую
хвалю, якую нібыта амерыканцы гатовыя
ўвесці супраць Расіі, — абваліўся расійскі
рубель. Нам што, добра ад гэтага? Мы ў
свой час ад абвалу расійскага рубля,
апошняга вялікага абвалу, страцілі каля
3 мільярдаў долараў толькі на курсавых
розніцах. Гэта нам добра? Што я магу
ад Расіі запатрабаваць, калі яна ў цяжкім становішчы? Калі ў Расіі добра, Расія
можа дастаткова купіць нашых тавараў. І,
больш за тое, калі трэба, дапамагчы нам.
Што яна і рабіла адпаведнай фінансавай
падтрымкай і гэтак далей. Таму мы нічога тут не выгадваем. Няма тут нейкіх там
прыхаваных плыняў — вось, так бы мовіць, нахіліць Расію, таму што яна аслабла
або слабее ці ў яе складанае становішча.
Няма гэтага і ніколі не будзе. ...

Пра выкананне пагадненняў
— Прадстаўляючы новы склад Урада,
я сказаў, што мы ад Расіі хочам адзінага:
каб Расія выконвала дамоўленасці, пагадненні, якіх мы з ёй дасягнулі, падпісалі. Разумееце: падпісана — гэта норма.
Гэта добрая рыса для любой дзяржавы.
Тым больш вялікай дзяржавы — Расіі.
Калі ўжо падпісаў — выконвай. Не выконваеш — да цябе няма даверу. Часам
мы дамаўляемся, а няма выканання. І
прычына не ў беларускай плоскасці. Калі
мы падышлі да пытання абмеркавання
парадку дня сустрэчы, я сказаў: «Уладзі
мір Уладзіміравіч, эліта нашага грамадства, калі так можна сказаць, журналісты, палітыкі, чыноўнікі, дзяржаўныя
служачыя, ваенныя і гэтак далей хочуць
ведаць, чаго хоча Расія ад Беларусі». Быццам бы мы і тое зрабілі, і так па-добраму
ставімся, і так, і тым не менш правальваюцца нашы дамоўленасці, не выконваюцца. У сродках масавай інфармацыі
(а не толькі) з’яўляюцца прэтэнзіі да
Беларусі, якіх на справе не існуе. Да прыкладу, вы сказалі пра харчаванне. Чым
горшае нашае харчаванне за расійскае?
І чаму яно ў парушэнне дамоўленасцяў
у рамках ЕўрАзЭС блакуецца пры пастаўках у Расійскую Федэрацыю? Чаму так
адбываецца? Мы хочам адказу ад уладаў
Расіі перш за ўсё. Таму што мы ведаем
стаўленне расіян да нас — ад Рамзана
Кадырава да любога Пятрова, Сідарава,
Іванова. Яны выдатна да нас ставяцца,
яны хочуць з намі сябраваць. Гэта род-

ныя. Нядаўна футбаліст Дзюба пісаў, што
беларусы — нашы браты. Вось іх — простых спартсменаў ды іншых — сапраўднае стаўленне. А што думаюць у гэтым
плане ўлады Расійскай Федэрацыі пасля
апошніх прэзідэнцкіх выбараў? Вельмі
важны этап у Расіі надыходзіць. Ім трэба выбудоўваць адносіны, гледзячы ў
будучыню. І ў нас узнікае пытанне: дык
чаго ж хочуць улады Расіі ад нас, ад Беларусі? Бо самы бліжэйшы саюзнік для Расіі
сёння — Беларусь. Самы блізкі, надзейны
саюзнік для Расійскай Федэрацыі — гэта
Беларусь. І раптам такія адносіны.

Аб праблемных пытаннях
— Мы дамаўляліся аб цане на газ.
У Піцеры ў красавіку паўтары гады таму
знайшлі разам з Прэзідэнтам добры выхад з вельмі складанай сітуацыі. Тады
сапраўды адносіны былі сур’ёзнымі,
калі нам падкінулі цану на газ не як саюзнікам, а вышэй (калі адкінуць экспартную пошліну), чым у Германіі, калі
разлічыць па кіламетражы, пастаўках,
транзіце і гэтак далей. І, натуральна,
сітуацыя была вельмі складаная. Я адмовіўся нават ехаць на адзін з самітаў
ЕўрАзЭС. І мы знайшлі з Пуціным выхад з гэтага становішча, падключылі
сюды нафту. Так званая ператаможка.
Калі 6 мільёнаў тон нафты мы маглі
прадаваць, а мытныя пошліны залічаць
у свой бюджэт. Што потым адбылося?
Гэта было, калі 40–50 долараў быў кошт
нафты. А потым нафта падскочыла. І нам
у бюджэт трапіла некалькі больш грошай, чым разлічвалі тады расійскія эксперты і расійскі ўрад. Ну так здарылася.
А калі б цана ўпала, мы наогул бы, можа
быць, атрымалі толькі палову ад таго.
Але мы апынуліся ў выгодным становішчы. Разумееце, хто-небудзь з так званых
разумных лібералаў (не буду называць прозвішчы) у Мінфіне Расіі ўбачыў,
што беларусы ўжо занадта шмат атрымалі і стаў бедным расійскі бюджэт. Але
ў нас падпісана дамоўленасць. Заўтра
цана на нафту ўпадзе — не будзе гэтых
грошай. І расійцы перасталі пералічваць частку грашовых сродкаў — у парушэнне нашых дамоўленасцей. Гэта ж
не нейкія падарункі Беларусі з боку Расіі.
За гэтым жа крыюцца ў адказ нашы паслугі для Расійскай Федэрацыі. Я часта
кажу, што расійцам у Беларусі лепш, чым
у асобных частках Расіі. Яны ніколі не адчуваюць розніцы паміж тэрыторыяй

эксклюзіўнага інтэрв'ю
Расіі ды Беларусі. Гэта дарагога варта.
Я магу пералічыць, пачынаючы ад ваенных баз і іншае, транзіту, межаў і абаронных пытанняў. І гэта не бясплатна. Гэта
не падарункі. Але вось — парушэнне. Так
нельга рабіць. Калі ёсць пытанне, давайце будзем садзіцца і абмяркоўваць гэтыя
праблемы. ...
Я думаю, што мы прымем канчатковае рашэнне, калі ў нас будзе сустрэча. ...

Пра сітуацыю з АДКБ
— Мы глыбей паглядзелі на гэтую
праблему — з пункту гледжання новага кіраўніцтва Арменіі, той палітыкі,
якую праводзіць Нікол Пашынян са
сваім урадам, абмеркавалі нашы сумесныя дзеянні ў АДКБ і тыя праблемы,
якія сёння існуюць у самой АДКБ, і тыя
напрамкі дзеянняў, за якія адказваюць
члены Арганізацыі Дамовы аб калектыўнай бяспецы.

Аб прызначэнні новага
пасла ў Беларусі
— Мы абмяркоўвалі кандыдатуру
Бабіча, калі з’явілася ідэя ў Прэзідэнта
Расіі прызначыць сюды новага пасла ў
сувязі са сканчэннем тэрміну ў Аляксандра Сурыкава. Ён (Уладзімір Пуцін) мне
патэлефанаваў і задаў гэтае пытанне, ці
буду я пярэчыць. Я кажу: «Ды Бог з табой!». Але па-сяброўску запытаў: «Слухай, ты ведаеш Бабіча?» Ён кажа: «Вельмі
добра ведаю». «Ты яго асабіста, а не як
Прэзідэнт, а як чалавек (мы сябры) рэкамендуеш?» — «Так, я табе яго рэкамендую, гэта нармальны чалавек, які будзе
спрыяць нармалізацыі, паглыбленню нашых адносін, гэта чалавек, які будзе працаваць на добрае ў нашых адносінах». ...

Пра падарунак Пуціна
— Тое, што там выткана, падобна да
таго, што мы ў Беларусі маем. Ну, дадаць
трэба толькі горы, якія ёсць на Урале. Я сапраўды так лічу, што Беларусь
і Расія — гэта адзіная прастора. Гэта
нашы агульныя абшары — ад Брэста да
Уладзівастока. І людзі павінны тут сябе
адчуваць аднолькава — што ў Брэсце,
што ва Уладзівастоку. ...
(Тэкст друкуецца са скарачэннямі)
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азначэнні

Белта

Наталля Качанава,
кіраўнік
Адміністрацыі
Прэзідэнта,
вітае
новых
міністраў

Кадры,
якія вырашаюць
Тая жнівеньская субота, нягледзячы на дажджлівае надвор’е ў сталіцы, стала сапраўды
«спякотнай» з‑за палітычных падзей. Адбыліся кадравыя змены ва Урадзе, з'явіліся новыя міністры
і адказ кіраўніка дзяржавы на некаторыя каментарыі ў інтэрнэце і СМІ — унутрыпалітычнае жыццё
канца лета многіх прымусіла пахвалявацца.

П
12

ас ад у Прэм’ер-мі
н і с тр а Б ел ар ус і
зан яў Сярг ей Ру
мас. Да гэт аг а ён
узн ач альв аў Банк
разв іцц я, які зай
маецца ўдаск ан а
ле ннем с іст эм ы

беларусь.belarus
верасень   2018

фін анс ав анн я дзярж аўн ых пра
грам і рэаліз ацыяй сацыяльных ін
вестпраект аў. Першым намеснікам
Сярг ея Рум ас а наз нач ан ы Аляк
сандр Турчын, які да гэт аг а кірав аў
Апар ат ам Саўм ін а. Кур ыр ав аць
пал іўн а-энерг ет ычн ы компл екс
на пас ад зе нам есн ік а Прэм’е р-мі

ністр а буд зе Ігар Ляш энк а, был ы
старш ын я канц эрн а «Белн афт а
хім». За буд аўн іцт ва, ЖКГ, транс
парт буд зе а дк азв аць нам есн ік
Прэм’ер а Уладзімір Ку х ар аў. «Гэт а
асн ов а. А дал ей вам выз нач аць ва
Урад зе, як вы разм ярк уец е гэт ыя
абавязк і», — падк рэсл іў бел ар уск і

Н
Гал оўн ая прэт энз ія кір аў
нік а дзярж ав ы да прац ы мін у
лаг а Урад а — вал ак іт а і без
а дк азн асць, неп асл яд оўн асць
дзея нн яў, па слов ах Алякс андр а
Лукашэнкі, выя ўлялася ў многіх
раш энн ях. Адн ым са спрэчн ых
пыт анн яў стал а прыв ат ыз ац ыя,
якая не павінна нег атыўна ўплы
ваць на эканомік у і яе ўстойлів ае
развіццё. Бо апошняе з’яўляецца
гарант ам нез алежнасці.
«Ніх то не супраць прыв атыз а
цыі. Был о выр азн а мною выз на
чана. Па кожным прадпрыемс тве,
малым або вялікім, па працоўных
калектыв ах — там людзі жывуць
і прац уюць — мы павінны вызна
чацца, перш чым прадав аць акцыі
гэт аг а прадп рые мс тва», — пад
крэсліў Алякс андр Лукашэнка.
Узв аж ыць трэб а ўсе плюс ы і
рыз ык і, што прын яс уць нов ыя
інв ест ар ы: раб оч ыя месц ы і за
робкі, ці, наа дв ар от, — звальнен
ні. Пра апошняе Прэзід энт сказ аў
адн аз начн а: «Так ая прыв ат ыз а
цыя нам не пат рэбна».
Пасл я свайг о наз нач энн я ў
разм ов е з журн ал іст ам і Сярг ей
Румас паабяцаў, што дысцыпліне
будзе надавацца першасная ўваг а:
«Кіраўнік дзяржавы пачаў з гэт а
га — пыт анн і дысц ыпл ін ы, пры
стойн асц і і пыт анн і дабр аб ыт у
людзей. Што датычыцца апошня
га, кіраўнік дзяржавы падрабязна
спыніўся на гэтым».
Пасл я ка др ав ых пыт анн яў
Алякс андр Лукашэнка пракамен
тав аў водгукі ў інт эрнэце на жнівеньскія ўнутрыпал іт ычн ыя па
дзеі ў краіне.
Раш энн і Прэз ід энт а падч ас і
пасл я арш анс кай яго кам анд зі
роўкі якія толькі эпіт эты ні атры
мал і ад камент ат ар аў у Сец ів е: і
«разн ос Урад а», і «пак аз альн ая
лупцоўк а», і «кадр ав ыя чыстк і».
«Але ўказ падп ісв ае на прыз на
чэнн і член аў Урад а Прэз ід энт. І
што, вы хочаце сказ аць, што я на
знач ыў гэт ых член аў Урад а для
таг о, каб разн ос злад зіць? Гэт а
значыць, самом у саб е. Там у Прэ
зід энт у ну нія к не выг адна мець
так і Урад, яком у трэб а ўстрой
ваць разнос», — растлумачыў бе
ларускі лідар.
Марыя Дад ал ка

`` Дысцыпліна,

згуртаванасць,
дабрабыт людзей

Новы Прэм’ер-міністр расказаў
аб планах работы Урада
Сяргей Румас у выступленні перад
Апаратам Урада падзякаваў Прэзідэнту за
аказаны давер. «Я разглядаю гэтае прызначэнне як вялікую адказнасць і выклік
для мяне асабіста. Сёння пачынаецца, напэўна, самы адказны этап у маім жыцці,
які патрабуе канцэнтрацыі ўсіх сіл і навыкаў, вопыту, які я атрымаў на папярэдніх
пасадах. Персанал Апарату Урада вядомы
сваім прафесіяналізмам. Гэта вялікі гонар
для мяне: кіраваць вамі», — заявіў Сяргей
Румас.

Белта

лід ар. Нагадаем, ран ей Улад зі
мір Ку х ар аў прац ав аў намесн і
кам старш ын і Кам іт эт а дзяр
жаўнаг а кантр олю. Сацыяльная
сфер а — адук ац ыя, мед ыц ын а,
культ ур а, спорт — зон а адк аз
насці яшчэ аднаг о Віц э-прэм’е
ра Ігара Петрышэнкі, які праца
ваў Паслом Беларусі ў Расіі.
Да справ ы падб ор у канд ыд а
таў на найв ажн ейш ыя дзярж аў
ныя пас ад ы был і падк люч ан ы
старш ын і грам адс кіх арг ан із а
цый, канс ульт ац ыю з якім і на
пяр эд адн і прав ял а кір аўн ік Ад
мін істр ац ыі Прэз ід энт а Нат алл я
Качанав а. Цяпер ашн яе кір аўніц
тва Урад а стал а сам ым мал ад ым
у гісторыі краіны.
Нов ае пак ал енн е кір аўн ік оў
прыйш ло і ў нек альк і мін іст эр
стваў. Мін іст эрс тва арх іт экт уры
і буд аўн іцт ва ўзнач ал іў Дзміт
рый Мік ул ён ак, які прац ав аў
дыр экт ар ам кам ун альн аг а ўні
тарн аг а прадп рые мс тва «Упраў
ленн е кап іт альн аг а буд аўн іцт ва
Мінг арв ык анк ам а». Нов ым Мі
ністр ам прам ысл ов асц і стаў Па
вел Уцюп ін. «Вед аец е сфер у. Вы
там, па-мойм у, гад оў пяць пра
прац ав ал і. І вельм і добр а, што
вы папр ац ав ал і і ў Мін іст эрс тве
экан ом ік і», — сказ аў Алякс андр
Лук аш энк а, прыз нач аюч ы Паўл а
Уцюпіна на пас ад у.
Мін іст эрс твам экан ом ік і бу
дзе кір ав аць был ы перш ы на
месн ік Мін істр а Дзмітрый Кру
той. Прэз ід энт звярн уў уваг у,
што мін іст эрс тву трэб а наб ыць
«нов ае дых анне» і прыс тас ав ац
ца да «новых рэалій».
Бел ар уск і лід ар нас т упн ым
чын ам прадс тав іў нов аг а Мі
ністра сувязі ды інфарматыз ацыі
Канс танціна Шульг ана: «Чалав ек
дысц ыпл ін ав ан ы, вае нн ы, які
вельм і добр а вед ае гэт ую сфер у
і асабл ів а персп ект ыв у разв іц
ця, звяз ан ую з інф арм ац ыйн ым і
тэхн ал ог іям і, ствар энн ем вял і
кай удзельн ай ваг і ў экан ом іц ы
ІT-сферы».
Змян іўс я і старш ын я Дзяр
жаўн аг а вае нн а-прам ысл ов аг а
каміт эт а. Ім стаў Раман Галоўчан
ка. Мае воп ыт у гэт ай гал ін е, да
таго ж працав аў і ў дыпламатыч
най сферы.

азначэнні

Сяргей Румас

Каментуючы планы па курсе, які абярэ
новы склад Савета Міністраў, ён адзначыў, што ўся праца будзе грунтавацца на
задачах, якія ўжо вызначаны праграмнымі дакументамі.
«Не варта чакаць нейкай рэвізіі прынятых рашэнняў. Кіраўнік дзяржавы пры
назначэнні новага складу Урада зрабіў
акцэнты на такія рэчы, як дысцыпліна і
згуртаванасць. Акрамя таго, шмат увагі
было нададзена дабрабыту насельніцтва.
Прэзідэнт падкрэсліў, што менавіта ўзровень дабрабыту людзей будзе асноўнай
ацэнкай работы Урада. Над гэтай задачай
нам давядзецца працаваць з поўнай самааддачай», — рэзюмаваў Сяргей Румас.
Ілья Крыжэвіч
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V Форум регионов
Размах
на полмиллиарда
10–12 октября в Могилеве пройдет
V Форум регионов Беларуси и России

У

частие в нем подтвердили руководители
обоих государств, всего ожидается около
2 тысяч участников. Экономический эффект обещает превзойти все ожидания:
общая сумма контрактов и соглашений
может достичь полумиллиарда долларов.
Содержательная часть подготовки к этому важнейшему мероприятию осени-2018 обсуждалась
на заседании оргкомитета по вопросам подготовки и проведения форума. Его программа обещает
быть весьма насыщенной. Традиционно состоится
заседание Межпарламентской комиссии белорусского Совета Республики и российского Совета
Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Пройдут Неделя интеграции и сотрудничества,
Молодежный форум, слет студотрядов, спартакиада Союзного государства для детей и юношества —
и множество иных мероприятий.
Важная отличительная особенность нынешнего форума: на нем впервые пройдет заседание Совета делового сотрудничества. Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина,
возглавляющая белорусский оргкомитет, пояснила
журналистам:
— Мы запланировали обсуждение проблемных
вопросов. Это равные права субъектов хозяйствования, рынки без изъятий и ограничений и другие. Сейчас в работе находятся около 50 соглашений, в том числе на уровне регионов и верхних палат парламентов
Беларуси и России. Отмечу, что за все время существования форума на нем было заключено коммерческих
контрактов и соглашений более чем на 930 млн долларов. Если по итогам третьего Форума регионов таких
документов было подписано примерно на 300 млн,
то уже следующий позволил превысить 400 млн.
Результативность пятого форума Марианна
Щеткина прогнозирует так:
— Мы планируем взять рубеж порядка 500 миллионов долларов. Огромное внимание — совместным торгово–экономическим проектам. От форума к форуму мы должны продвигаться динамично
и только прогрессивно.
При этом роль парламентариев — максимальная унификация законодательств двух стран. Разумеется, с учетом своих интересов, подчеркивает
Марианна Щеткина:
— Беларусь и Россия — два разных государства.
У каждого есть независимая позиция, суверенитет,
национальные интересы. Но наша задача — максимально сблизиться, чтобы гражданам было удобно
реализовывать свои права.
Максим Осипов
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ПРОГРАММА

11 октября 2018 г.

Работа секционных заседаний V Форума регионов Беларуси
и России
В ходе заседаний предусматривается подписание
ряда соглашений о сотрудничестве между регионами
Республики Беларусь и Российской Федерации и коммерческих контрактов.
`` «Аграрная политика Союзного государства: опыт,
проблемы, перспективы» — Могилевский государственный университет продовольствия;
`` «Унификация и гармонизация законодательства Союзного государства как основа эффективного
и плодотворного российско-белорусского сотрудничества» — Могилевский городской центр культуры и досуга;
`` «Социальная и гражданская активность молодежи
Беларуси и России: традиции и новации» — Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова;
`` «Международная деятельность и экономическая
безопасность Союзного государства» — Туристско-гостиничный комплекс «Могилевтурист»;
`` «Цифровая экономика: сотрудничество регионов,
состояние и перспективы» — ОАО «Могилевлифтмаш».

Пятое заседание Межпарламентской комиссии Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь
и Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации по межрегиональному сотрудничеству.
В ходе заседания предусматривается подписание
ряда соглашений о сотрудничестве между регионами
Республики Беларусь и Российской Федерации.

Посещение отреставрированного филиала
Национального художественного музея Республики Беларусь
«Музей В. К. Бялыницкого-Бирули».
Торжественная закладка «Аллеи регионов» на Буйничском
поле.
Культурная программа: Гала-концерт «Мы разам — мы
вместе!».

12 октября 2018 г.
Финальный матч турнира по хоккею с шайбой Спартакиады
Союзного государства для детей и юношества (г. Шклов).
Встреча Председателя Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь М. В. МЯСНИКОВИЧА

Беларуси и России

V ФОРУМА
и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В. И. МАТВИЕНКО с руководителями
регионов Республики Беларусь и субъектов Российской
Федерации, а также представителями бизнес-сообщества
в формате заседания Совета делового сотрудничества.
Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси
и России на тему «Приоритетные направления развития
регионального сотрудничества как ключевого фактора
интеграции и союзного строительства» с участием
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
и Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Общее количество участников пленарного заседания: 500 человек.
В ходе заседания предусматривается подписание
ряда соглашений о сотрудничестве между регионами
Республики Беларусь и Российской Федерации.

Мы разам —
мы вместе!
О том, как телеканал «Беларусь 24»
снимал ролики к V Форуму регионов
Беларуси и России

С

ъемочная группа телеканала «Беларусь
24» расставила камеры и свет в живописной усадьбе в Вязынке, где родился народный поэт Янка Купала. Здесь снимается
имиджевый ролик к открытию V Форума регионов Беларуси и России. Его назвали «Мы
разам — мы вместе». Режиссер фильма Егор Ганарацкий дает команду актрисам прочувствовать дух
и завораживающую красоту нашей природы. Две
очаровательные девушки в народных костюмах —
вице-королева конкурса «Королева Весна Беларуси — 2018» Вероника Адамович и финалистка конкурса Любовь Гринкевич — погружаются в образ
и хороши с любого ракурса.

В преддверии и во время Форума также состоится ряд других мероприятий:
`` совместный белорусско-российский пленэр
«Образ Родины в изобразительном искусстве»;
`` финал конкурса музыкального исполнительского искусства юных талантов Могилевской и Брянской
областей;
`` Спартакиада Союзного государства для детей
и юношества;
`` турнир по хоккею с шайбой Спартакиады Союзного государства для детей и юношества;
`` неделя интеграции и сотрудничества в Могилевской области;
`` совместное заседание Союзов женщин Могилевской и Тульской областей;
`` VІ Молодежный форум Беларуси и России «Молодежь за Союзное государство», включая пленарное
заседание, панельные дискуссии, заседания секций
«Участие молодежи в развитии современной городской среды и создании общественных пространств
в Беларуси и России» и «Реализация молодыми гражданами Союзного государства предпринимательских
инициатив в различных сферах»;
`` видеомост «Открытый диалог» под эгидой БРСМ;
`` выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров»
(выставка изделий народных художественных ремесел
Беларуси и России, фольклорно-игровые программы,
народные игровые аттракционы, мастер-классы по видам ремесел, выступление любительских фольклорных
коллективов двух стран);
`` слет студенческих отрядов Беларуси и России.

Белта

Отъезд участников V Форума регионов Беларуси и России.

— Вязынка — идеальное место для съемок, —
общается с нами режиссер Ганарацкий. — Здесь
особая аура и эстетика, чуть–чуть отъезжаешь
от Минска — и словно на машине времени попадаешь в другую эпоху. Не зря Музей в Вязынке пользуется такой популярностью. Думаю, концепция
нашего ролика довольно легко считывается — мы
хотим показать ментальную близость, душевность
и доброжелательность народов Беларуси и России.
И надеюсь, нам удастся это осуществить.
Над созданием фильма работали также оператор Тимофей Гамзунов и креативный помощник
режиссера Екатерина Ильина. К слову, в прошлом
году команда «Беларусь 24» была удостоена премии
Президента «За духовное возрождение» за серию
имиджевых роликов о Беларуси «Мы сделали это
вместе».
Виктория Попова
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V Форум регионов

Не ограничиваемся
соглашениями
Двухстороннее сотрудничество
Беларуси и России — это целая
сеть дипломатических связей,
совместные мероприятия
и проекты. Что ожидает
участников V Форума регионов?

С

реди основных официальных мероприятий ожидается проведение пленарного заседания с участием
президентов обеих стран
и встреча председателей верхних палат парламентов Беларуси и России
с руководителями регионов и представителями бизнес-сообщества.
Также пройдет пятое заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания
Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству.
Кроме этого, в рамках работы секций будут рассмотрены актуальные
вопросы взаимодействия двух стран.
Одной из тем станет унификация
и гармонизация законодательства.
Над этим уже не первый год работают
как белорусские, так и российские депутаты, однако ряд вопросов все еще
требует внимания. Эта тема является
приоритетной в работе на ближайшие два года. Напомним, что ранее
по инициативе депутатов Парламентского собрания Постоянный комитет
Союзного государства организовал
пять научно-исследовательских ра-
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бот. В ходе их проводился сравнительно-правовой анализ по таким
направлениям, как правосубъектность Союзного государства, порядок принятия и применения актов,
торгово‑экономическое сотрудничество в части обеспечения равных
условий субъектам хозяйствования,
защита прав потребителей и конкуренции, а также агропромышленный
комплекс.
Кстати, отдельное заседание на
Форуме регионов будет касаться
именно аграрной политики. Планируется, что оно пройдет на базе Могилевского государственного университета продовольствия. Не секрет,
что в области молочного производства у обеих стран есть определенные
вопросы друг к другу.
Также участники форума обсудят
социальную активность молодежи,
международную деятельность и экономическую безопасность. Важной
темой станет и цифровая экономика,
которой обе страны уделяют большое
внимание.
Кстати, товарооборот Беларуси
и России в январе — мае составил
$ 14,48 млрд, увеличившись к соот-

Форум р
Беларуси

ветствующему
периоду 2017‑го
н а 1 7 , 7 % . Ро с с и я
продолжает оставаться основным торговым партнером: на ее
долю приходится почти 40 % белорусского экспорта.
Министерстве иностранных
дел прокомментировали,
какие результаты партнерства на сегодня уже можно
подв ес ти. Акт уа льно с ть
межрегионального сотрудничества
подтверждается возросшей в последние годы интенсивностью взаимодействия субъектов Российской Феде-

В

Беларуси и России
рации с Беларусью. В прошлом году
отечественные организации приняли
участие в 240 ярмарках в российских
городах по продаже белорусской
продукции, а также в 300 выставках,
форумах, презентациях в российских регионах.
В 2017 году орга
низовано 90 ви-

егионов
и России

российского региона в Беларусь предусматривает его встречу с Президентом Беларуси и Премьер-министром
нашей страны.
Система связей, сложившихся
на региональном уровне, является
действенным механизмом решения
широкого спектра практических задач в самых различных сферах. Приоритетным направлением взаимодействия на межрегиональном уровне
остается экономическое сотрудничество.
С отдельными регионами России, такими как Москва и СанктПетербург, Тюменская, Смоленская,
Московская области, Республика
Татарстан, наш товарооборот значительно превышает объемы торговли Республики Беларусь со многими странами мира. Регионами
накоплен значительный опыт
промышленной кооперации, созданы прочные технологические
цепочки в машиностроении,
нефтехимии, фармацевтике,
других областях.
олее 8 тыс. белорусских и российских
п р е дп р и я т и й я в л я ются близкими партнерами, осуществляя
взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих. В Беларуси около 2,2 тыс. организаций
с российским капиталом, в том числе более 1,3 тыс. совместных предприятий, что составляет почти 40 %
от общего числа организаций с иностранным капиталом в Беларуси.
На территории 23 регионов России
зарегистрировано более 40 совместных сборочных производств белорусской техники. Создано около
170 белорусских субъектов товаропроводящей сети. Например, только
на территории Смоленской области
осуществляют свою деятельность
более 80 предприятий с белорусским
капиталом. Расширение партнерских
связей на уровне регионов позволит
решать такие важные задачи, как импортозамещение, стимулирование
экспортноориентированных производств, преодоление технологического разрыва с Западом.
Серьезной помощью при выстраивании инфраструктуры двустороннего сотрудничества служит
солидная договорно-правовая база

Б

з итов б ело р ус ских делегаций в российские регионы, Беларусь
посетили 85 делегаций российских
регионов. В том числе 11 — во главе
с губернаторами: это представители
Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Пензенской, Свердловской, Сахалинской областей,
Ставропольского края и Чеченской
Республики. О внимании, которое
уделяется сотрудничеству с регионами России, свидетельствует тот факт,
что программа каждого визита главы

межрегионального взаимодействия.
Ее составляют около 70 соглашений
о торгово‑экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве на уровне Правительства
Республики Беларусь и администраций регионов Российской Федерации,
а также около 300 соглашений между
регионами Беларуси и субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями.
В 2017‑м подписаны соглашения между правительством Беларуси и правительствами Чеченской
и Чувашской республик, Республики
Мордовия, Ставропольского края,
Костромской, Псковской и Рязанской
областей о торгово‑экономическом,
научно-техническом и социальнокультурном сотрудничестве, а также
более 100 межрегиональных документов о сотрудничестве с 48 субъектами Российской Федерации. Одни
из задач, которые предстоит решить
на уровне внешнеполитических ведомств, — проведение инвентаризации имеющихся двус торонних
документов, квалифицированная доработка и гармонизация соответствующих баз данных.
орумы регионов Беларуси и России стали специальными площадками
для обмена опытом и передовыми технологиями,
хорошими примерами системной работы по развитию межрегиональных
контактов. Высокий статус форумов
подтверждается традиционным участием в них глав наших государств.
Один из новых форматов развития межрегионального сотрудничества, который успешно опробован
в прошлом году, — организация презентаций областей Беларуси, а также столицы на площадке Делового
и культ урного комплекса нашего
Посольства в Москве. Имеющиеся
возможности позволяют провести
там мультимедийную презентацию
региона с акцентом на инвестиционный и экспортный потенциал,
организовать концертную программу, дегустацию блюд национальной
кухни, другие мероприятия. Такие
презентации ориентированы на дипломатический корпус в Москве,
представителей российских регионов, деловые круги.

Ф

Надежда Анисович
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мы можем быть
полезны друг другу

Р

О Форуме регионов Беларуси и России, прямых связях, туризме и деятельности народных
избранников — беседа с заместителем Губернатора Костромской области Юрием Маковым
Разговор о необходимости укреплять двус торонние отношения
между Беларусью и регионами России шел в прошлом году во время
встречи губернатора Костромской
области Сергея Ситникова и Президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске. В рамках визита
было подписано соглашение между
Беларусью и Костромской областью
о сотрудничестве в торгово‑экономической и социально-культурной
сфере. О том, что это не просто слова
на бумаге, свидетельствовал и недавний визит белорусских журналистов
в Костромскую область. У журналистов была возможность задать
вопросы заместителю Губернатора
по экономическим вопросам Юрию
Макову. Наш корреспондент поинтересовалась деятельностью костромских депутатов и планами по участию в Форуме регионов Беларуси
и России, который в скором времени
пройдет в Могилеве.
— Сегодня экономическое сотрудничество Костромской области
ведется в основном с тремя областя-
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ми Беларуси — Брестской, Витебской
и Могилевской. Мы импортируем
из Беларуси питание и все, что связано с сельхозпродукцией, машинами,
подъемными механизмами, текстилем и обувью. Товарооборот между
Костромской областью и Беларусью
составляет около 55 миллионов рублей в год, и цифра ежегодно возрастает на 10–15 %. Но это не предел.
И мы хотим, чтобы о нас как можно больше знали в Беларуси. Костромская область аграрная, но у нас
не очень плодородные почвы, и, чтобы добиться высоких урожаев, нужно
вносить много удобрений. Поэтому
основной упор мы делаем не на растениеводство, а на развитие молочного животноводства. Ставим цель
обеспечить себя молоком и стать его
экспортером. Но у нас пока ощущается молочный дефицит. Особенно
на фоне роста сырного производства. В области очень сильны традиции
сыроварения. В результате мы завозим молоко из соседних регионов и,
безусловно, оказываем поддержку
тем предпринимателям, которые за-

нимаются животноводством. Соответствующие программы есть на федеральном и областном уровнях.
— На Форуме регионов Беларуси
и России будет хорошая возможность представителям двух стран
познакомиться ближе и обсудить
совместные проекты…
— Очень хотелось бы посетить
это мероприятие и на месте посмотреть, чем мы можем быть полезны
друг другу. От нашего региона в Могилев поедет делегация из нескольких
человек.
— Насколько ощутимо на жизнь
Костромской области влияют депутаты? Что они ставят на передний план в своей работе?
— Что касается областной Думы,
то у нас 35 депутатов, основная их
деятельность — законотворчество, принятие нормативных актов
на региональном уровне и работа
с населением в тех округах, где они
были избраны. Все депутаты работают на не освобожденной основе.
Зарплату получают только те, кто
работает в аппарате Думы. Но для

Беларуси и России

Нелли Зигуля

Успешный опыт
наработан
К V Форуму регионов Беларуси и России активно готовятся
на предприятии «Пинское промышленно-торговое объединение
«Полесье». В прошлом году полесские трикотажники участвовали
в московском форуме, представляли там свою коллекцию:
более чем три сотни моделей мужской, женской, детской одежды.
И успешно!

Т

атьяна Лугина, директор
предприятия, сообщила
мне, что осенью в Могилеве
пинчане намерены встретиться с потенциальными
партнерами снова:
— Выезжать на подобные мероприятия не просто желательно, а обязательно таким производителям, как
мы, — говорит Татьяна Алексеевна. —
Ведь 90 процентов экспорта нашей
продукции приходится на российский
рынок. Но однажды завоевать определенную рыночную нишу не означает
завладеть ей навсегда. Постоянно нужно быть в курсе рыночных колебаний.
Необходимо знать экономическую ситуацию партнеров, которая склонна
меняться, а также важно следить за покупательскими симпатиями и предпочтениями. Поэтому важно чаще
встречаться с торговыми партнерами,
обсуждать возможное сотрудничество
и предлагать продукцию. Снова повезем образцы наших моделей, обязательно что-то из последних разработок:
например, трикотажные изделия, изготовленные с использованием льняных
и хлопчатобумажных тканей.
— Сейчас активно ведется проработка проектов соглашений с российской стороной, — сообщил начальник
управления внешнеэкономических
связей Брестского обли сполкома
Сергей Хизов. — Готовятся целые
пакеты документов как регионального характера, так и предложения
отдельных контрактов для предприятий. В Могилевском форуме будут
участвовать официальная делегация
Брестской области и представители

деловых кругов. Такое основательное
отношение к указанному мероприятию обусловлено тем, что Россия
для Брестчины является основным
торгово‑экономическим партнером,
на нее приходится 72 процента экспорта региона.

polesie.by

основного состава депутатов это —
общественная нагрузка.
Формы работы разнообразны.
Есть у нас, образно говоря, депутатский миллион. Средства, выделяемые
каждому депутату, идут на реализацию каких-то общественных инициатив — благоустройство дворов,
парков и так далее. Какой проект
реализовать, решается народным голосованием. Есть еще федеральные
программы, связанные с формированием комфортной городской среды.
Там также выделяются определенные
средства на поддержку общественных
инициатив. Люди предлагают, что
они хотели бы сделать, голосуют — и
потом реализуют проект, набравший
большее количество голосов. Власть
сейчас стремится вовлечь избирателей в активную деятельность.
— Чем Кострома интересна туристам и что особенно привлекает
сюда гостей?
— Город ежегодно посещает около миллиона туристов. Кострома с ее
почти 1000‑летней историей входит
в «Золотое кольцо России» и присутствует в топ‑10 потенциального
туриста. Здесь есть что посмотреть.
Много храмов, памятников истории. В Костромской области создается около 50 % ювелирных изделий
России. У нас есть прекрасная лосеферма, где можно отведать лосиного
молока и увидеть маралов. За сорок
километров от Костромы находится старинный город-музей Нерахта с чрезвычайной архитектурой.
Но к нам едут в основном россияне,
иностранных туристов всего 3–5 %.
Когда мы начали разбираться, почему так мало, выяснили: не хватает
гостиниц. Спрос на них опережает
предложение. Сейчас в Совете Федерации формируется программа
по развитию въездного и внутреннего т уризма на 2020–2025 годы,
регионы делают заявки и защищают
свои проекты. Самые лучшие получают федеральное финансирование.
Государство заинтересовано в софинансировании со стороны частного
бизнеса. Сейчас мы восстанавливаем
в Костроме кремль за деньги мецената, и под эту тему собираемся войти
в федеральную программу с проектом по благоустройству набережной
и парка по соседству с кремлем.

Крупные предприятия западного
региона Беларуси давно и плодотворно работают с Россией. Например,
бренды «Савушкин продукт» и «Санта» давно стали узнаваемыми для покупателя из соседней страны. Успешно
сотрудничают с восточными партнерами фактически все наши мясомолочные переработчики. Уверенно себя
чувствует на российском рынке знаменитый производитель пластиковых
игрушек из Кобрина — «ЧП Полесье»,
и даже имеет там свое представительство. Продаются в России брестские
газовые плиты и жабинковский сахар,
барановичские хлопчатобумажные
ткани и Малоритские овощные консервы. Так что на форуме брестчанам
будет что показать.
Светлана Яскевич
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V Форум регионов

Интеграция,
дружба,
инициативы
В Могилеве соберутся самые инициативные и прогрессивные представители различных отраслей
народного хозяйства: те, кто на сегодняшний день являются двигателем экономики братских стран,
кто способен повлиять на будущее Союзного государства

П

одготовка к этому важному
событию в белорусско-российском сотрудничестве велась уже с начала года. Познакомим читателей с ее ходом.

Дворец будет не узнать
— Существует несколько рабочих групп, которые готовят «почву»
к этому представительному мероприятию. И ход этой подготовки
контролирует непосредственно руководитель области Владимир Доманевский. Штаб заседает по несколько
раз в неделю, — уточняет заместит ель председателя комитета экономики Могилевского исполкома Павел Мариненко. — Вопросов
много, в том числе организационных. Например, нужно комфортно
разместить в местных гостиницах
большое количество людей, которые прибуду т в Могилев. Много
внимания уделяется благоустройству города, подготовке мест проведения секций. Завершается ремонт областного Дворца культуры,
где состоится пленарное заседание
с участием спикеров верхних палат парламентов Беларуси и России
Михаила Мясниковича и Валентины Матвиенко. От старого здания
останутся только стены. Идет комплексная модернизация помещений, капитальный ремонт всего,
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что есть внутри и снаружи. Используются современные материалы для
отделки внутренних помещений,
совершенствуется акустическая система. На заседаниях штаба идет
речь и о ремонте городских дорог,
фасадов зданий. В облисполкоме
говорят, что эти работы в основном
плановые, но форум заставляет работать усерднее и ответственней.
Участие в благоустройстве принимают все организации и предприятия города. Благоустраиваются также придомовые территории.

Белый, красный,
зеленый, синий
Именно такие цвета будут доминировать в Могилеве во время
проведения форума. Главный архитектор Могилева Владимир Скачек сообщил, что уличный дизайн
обыгрывает символику флагов двух
стран, а также мотивы государственности и историчности. К мероприятию подготовят билборды
с сюжетами, посвященными событию. Могилев также украсят новыми цветочными композициями,
праздничной подсветкой, специальными растяжками, декоративными
конструкциями. Особенно убраны
будут центральные улицы города,
в том числе улица Первомайская
и проспект Мира.

Дни сотрудничества
для районов
В Могилевском облисполкоме
также анализируется работа по сотрудничеству с российскими регионами.
— За несколько недель до начала форума пройдут дни интеграции.
Все районы, города, областной центр
пригласят к себе в гости своих побратимов из регионов Российской Федерации, — рассказывает Павел Мариненко. — Это делается для того, чтобы
максимально задействовать весь потенциал, так как на форуме для этого
не будет времени. Покажем нашим
соседям предприятия, туристические
объекты, проведем с участием представителей малого бизнеса контактно-кооперационные биржи.

Молодежь рулит
Много мероприятий с участием
молодежи обеих стран запланировано накануне форума. Символично,
что Могилев в этом году является
молодежной столицей и совместные
встречи с российскими сверстниками проходят регулярно в течение
года. Впереди VІ Молодежный форум Беларуси и России «Молодежь
за Союзное гос ударство» и сле т
студенческих отрядов. Под эгидой
БРСМ будет организован телемост

Белта

Беларуси и России

«Открытый диалог». В рамках форума регионов будут задействованы два
могилевских вуза — питания и МГУ
имени А. Кулешова. Одна из секций
пройдет под знаком сотрудничества
молодежи. В МГУ, например, подис
ку т ир уют о социальной и гражданской активности молодежи, Беларуси
и России: «Традиции и новации».

Курс на цифровую
экономику
Без прогрессивных технологий
и научного подхода сегодня не обойтись. На площа дке предприятия
«Могилевлифтмаш» пройдет работа
секции «Цифровая экономика: сотрудничество регионов, состояние
и перспектива». Планируется, что
в работе секции примет участие около 60 человек.
Заместитель генерального директора «Могилевлифтмаша» Николай
Михаленя уточняет, что к приему гостей почти все готово. Произведена
реконструкция зала заседаний, установлено новое оборудование.
Собеседник обращает внимание
на огражденную площадку за окном, где будет смонтирована многоярусная автопарковка. Планируется
продемонстрировать ее возможности участникам форума. Такие приспособления особенно будут, кстати
там, где не хватает обычных парко-

вочных мест для машин. Клиенту
выдается чип, он загоняет транспорт внутрь, ворота закрываются,
и машина поднимается на любой
этаж. Разработка уникальна, такого
в стране еще нет.
— У нас есть еще много чего нового
и прогрессивного, например, лифты
без машинного отделения, траволаторы, так называемые пассажирские
конвейеры, — говорит Николай Михаленя. — Во время работы секции
планируется подписание отдельных
контрактов как между странами, так
и, возможно, между нами и российскими представителями.
— Наша продукция пользуется
спросом, есть возможность вкладывать деньги в развитие производства, каждый год мы осваиваем новые
передовые технологии, — начальник
отдела механизации и автоматизации «Могилевлифтмаша» Юрий Черногребель также надее тся на взаимовыгодное сотрудничество.
Кстати, в июне на площадке «Могилевлифтмаша» состоялся круглый стол
по теме «Переход к цифровой экономике как условие конкурентоспособности Беларуси и России» с участием
представителей Совета Республики
Национального собрания Республики
Беларусь — вице-спикера Марианны
Щеткиной и председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету
и финансам Владимира Пантюхова.
Нелли Зигуля

Дмитрий
Харитончик,
председатель
Могилевского
областного
Совета
депутатов:

— В подготовке задействованы
все службы. Цель форума — развитие регионального сотрудничества
по всем направлениям. Депутаты также не остаются в стороне.
К тому же большинство их готовится к форуму в качестве руководителей конкретных предприятий
и организаций. Мы направили
нашим коллегам из Смоленской,
Калининградской, Самарской, Калужской, Ленинградской областей
и в Краснодарский край деловые
предложения о тесном сотрудничестве.
Брянской и Курской областными Думами они уже приняты. Получили подтверждения о заключении намерений с Краснодарской,
Калининградской, Самарской Думами. Во время областной сессии,
состоявшейся 27 июля, депутаты
одобрили инициативу областного
Совета депутатов развивать отношения с российскими регионами
и готовность закрепить их протоколами соглашений.
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ічбавая сфера
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Кадры,

грошы, два QA,
альбо Што яшчэ трэба
беларускаму ІТ-рынку?
Як зразумець, што адбываецца ў айчынным IT-сектары?
Несумненна, тут дапамогуць статыстычныя выкладкі, бо лічбы,
як вядома, не хлусяць. Аднак важным індыкатарам бізнес-клімату
з'яўляюцца выказванні, дзеянні першых асоб краіны, а таксама
вядомых дзеячаў індустрыі, якія не па чутках ведаюць усе
тонкасці іt-справы ў Беларусі. І што кажуць яны?
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рэзідэнт краіны свае
словы пра тое, што
была пастаўлена
ам біцыйная з а дача — ператварыць
Беларусь у IT-дзяржа ву — па дма цаваў знакамітым
Дэкрэтам № 8 «Аб развіцці лічбавай
эканомікі», які стаў прарыўным. Ёсць
даручэнне стварыць эфектыўнае
міністэрства ў IT-сферы.
У сярэдзіне чэрвеня бягучага года
быў падпісаны чарговы дакумент,
які прыводзіць шэраг іншых заканадаўчых актаў у адпаведнасць з нормамі Дэкрэта № 8. Адміністрацыя
Парку высокіх тэхналогій, згодна з
дакументам, атрымала права ўносіць
праекты нарматыўна-прававых актаў
на разгляд Урада — калі гэтыя акты
датычацца пытанняў дзейнасці Парку. Напрыклад, назіральны савет ПВТ
можа самастойна змяняць крытэрыі
прыёму кандыдатаў у рэзідэнты.
А што гавораць лічбы?
У мінулым годзе абарот галіны
распрацоўкі праграмнага забеспячэння ў Беларусі перавысіў $ 1 млрд і вырас у 20 разоў за 10 гадоў. Фундаментальная справаздача кампаніі Ernst &
Young за 2017 год дазваляе адсачыць
ключавыя тэндэнцыі айчыннага ITсектара. Амаль 85 тыс. чалавек занята ў гэтай сферы (2,2 % ад агульнай
колькасці занятых), уклад галіны ў
ВУП — 5,1 %, сярэдняя зарплата рэзідэнта ПВТ — больш за $ 2 тысячы.
У дакуменце пастаянна звярталі ўвагу на тое, што IT-галіна з'яўляецца
адной з першых па дынаміцы росту ў
эканоміцы Беларусі, дзякуючы чаму
павышаецца канкурэнтаздольнасць
дзяржавы на сусветнай арэне. І самае
важнае ў гэтай справаздачы ў тым, што
аналітыкі E & Y заяўлялі пра выдатныя
перспектывы беларускага рынку без
уліку праекта дэкрэту аб удасканаленні ўмоў дзейнасці ПВТ.
Вядома, сёння вынікі ўражваюць:
да сярэдзіны сакавіка 2018 года колькасць рэзідэнтаў ПВТ вырасла з 88 кампаній да 238. За першыя пяць месяцаў
працы дэкрэта ў ПВТ зарэгістравалася больш за 100 новых кампаній. Калі
цяперашнія тэмпы захаваюцца, то ў
гэтым годзе ў Парк высокіх тэхналогій
прыйдзе больш кампаній, чым за ўсе
папярэднія 12 гадоў яго існавання, —
такі прагноз даюць спецыялісты.

Л
Увогуле, з добрымі якасцямі беларускага рынку іt-супольнасцяў
усё зразумела. А вось чаго не хапае
айчыннаму рынку і як яго палепшыць — на гэтыя пытанні мы папрасілі адказаць дзеючых работнікаў ITіндустрыі — праектнага менеджара
(project manager), менеджара па прадукце (product manager), кіраўніка
групы тэсціравання (test automatіon
team leader) і двух тэстыравальнікаў
(QA Engіneer).
Па-першае, канкурэнцыя ў ІT-сферы вельмі вялікая — гэта факт. На думку праектнага менеджара Аляксея Шэлеста, вакол Беларусі ўсе іншыя краіны
імкнуцца заняць гэтую ж нішу. «Беларусь невялікая — такім чынам, заказаў
унутры краіны не так і шмат, і трэба
выходзіць за межы, але зноў-такі — вакол канкурэнцыя. А заказчыку з Расіі
часцяком прасцей дамовіцца з кампаніяй у сваёй краіне, чым разбірацца,
што там з лічбавай эканомікай у суседзяў», — дадаў ён. Як перамагчы? Якасцю прадукту і прапанаваных паслуг,
а таксама іх коштам.
Па-другое, апытаныя сыходзяцца
ў меркаванні, што існуе дэфіцыт прафесійных кадраў. У IT-сектары Беларусі аснову складаюць спецыялісты ва
ўзросце 35 гадоў, але іх не хапае. Цяпер
падцягваецца моладзь ва ўзросце ад
18 да 25 гадоў, але ў іх пакуль няма стажу і навыкаў. Яны адкрытыя для супрацоўніцтва ў розных напрамках, але…
па большай частцы ідуць у тэстыравальнікі і аналітыкі, а не ў распрацоўку.
Чаму? Таму што распрацоўка — гэта
цяжка. «Маладыя людзі ўспрымаюць
IT як галіну лёгкіх грошай, аднак гэта
зусім не так», — адзначыў кіраўнік групы тэставання Усевалад Аляксееў.
Гэты аспект, на думку апытаных,
можа стварыць вялікія праблемы ў
будучыні, калі людзі, якім цяпер за 35,
перастануць працаваць, а на іх месца
распрацоўшчыкаў ніхто не прыйдзе.
Што рабіць? Кінуць сілы на адукацыю, чым цяпер у краіне і займаюцца.
Канкрэтная прафарыентацыя, пастаянныя майстар-класы з прадстаўнікамі пэўных спецыяльнасцяў, вялікая
колькасць сучаснай літаратуры, нават
артыкулы ў СМІ — усё гэта можа дапамагчы вызначыцца з выбарам спецыяльнасці. І асобна трэба звярнуць увагу
на заробкі выкладчыкаў: натуральна,
праца лепшых спецыялістаў з добрым
вопытам павінна годна аплачвацца.

ічбавая сфера

Акрамя таго, усё большая колькасць нашых IT-кампаній арыентаваны на выкананне заказаў звонку,
а не на распрацоўку ўласных, шырокіх
праграмных прадуктаў.
Да нас пакуль што не прыходзяць
найбуйнейшыя гульцы на рынку —
умоўныя Apple або Аmazon, канстатуе тэст ыр авальнік Ілья Карпаў.
Меркав анні сыходзяцца і ў тым аспекце, што наш рынак — гэта хутчэй
крыніца нішавых прадуктаў, а такі
падыход трэба не тое, што мяняць,
а хутчэй дапаўняць іншымі напрамкамі. Неабходна пераконваць прадстаўнікоў бізнэсу адкрываць філіялы
ў краіне. Добра было б пераканаць
асноўныя кампаніі адкрыць штабкватэры, але для гэтага спатрэбяцца
спецыялісты з шырокім глабальным
вопытам — у краіне іх адзінкі, а везці
сюды людзей складана.
Іншая праблема: у нашых IT-адмыслоўцаў пакуль не хапае ўменняў
прадаваць на Захад, не хапае разу
мення развіцця тэхналогій на Заха
дзе. Сюды ж адносім і недастатковае
веданне замежных моў, неразуменне
ментальнасці замежнікаў — такое меркаванне выказаў менеджар па прадукце
Андрэй Бялоў. Што рабіць? Патрэбныя
пастаянная моўная практыка і азнаямленне з IT-рынкамі іншых дзяржаў.
Было б выдатна на пастаяннай аснове
адпраўляць студэнтаў па абмене і пры
гэтым ствараць такія ўмовы ў Беларусі,
каб яны вярталіся, працавалі тут і дзяліліся неацэнным вопытам.
Цікавая дэталь, на якую таксама
звяртае ўвагу адзін з супрацоўнікаў
замежнай кампаніі з офісам у нашай
краіне: менавіта беларускай IT-індустрыі не хапае адпаведнасці пасад. Усе
спецыяльнасці ў нас далёкія ад велізарнай разнастайнасці рэальных пасад
у IT Захаду. У працоўнай кніжцы можа
быць напісана «адмысловец па тэставанні праграмнага забеспячэння аддзела распрацоўкі і рэалізацыі сродкаў
электроннай камерцыі», а ў рэальным
жыцці гэта будзе просты і зразумелы па ўсім свеце тэстыравальнік (QA
Engіneer). Навошта? Складана растлумачыць, хутчэй, гэта асаблівасць асобных кампаній.
Вядома, гэта толькі частка праблем
і асаблівасцяў, аднак іх рашэнне дапаможа ІТ-сферы Беларусі стаць больш
паспяховай.
Уладзіслаў Лукашэвіч
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рызыкі і прыбыткі
Нашы грамадзяне з грашыма працягваюць актыўна ўкладаць зберажэнні ў замежныя каштоўныя
паперы. Часцей за ўсё набываюць гэтыя «фішкі» праз механізм давернага банкаўскага кіравання.

н
У росце — ІT-сектар

Найбольш папулярныя ў нашых
суайчыннікаў — сусветныя карпарацыі з ІT-сектара, прыйшлі да высновы
аналітыкі аднаго з камерцыйных банкаў. У большасці выпадкаў гаворка ідзе
аб куплі акцый Аррlе, Fасеbооk або
Аlрhаbеt — уладальніка Gооglе. Цікавасць вырасла і да кітайскіх гігантаў,
перш за ўсё Аlіbаbа Grоuр, больш вядомай дзякуючы інтэрнэт-пляцоўцы
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АlіЕхрrеss. Акрамя таго, нашы заможныя людзі сталі актыўна інвеставаць
у Аmаzоn, Nеtflіх і NVІDІА — усплёск
цікавасці да іх прыйшоўся на апошні
год.

Укладаюць не апошняе
На куплю «блакітных фішак» заможныя людзі ў сярэднім трацяць ад
20 да 50 тысяч долараў. Хоць ёсць і

тыя, хто інвестуе 100 тысяч долараў і
больш. У той жа час на прырост зберажэнняў уплывае не толькі сума ўкладанняў, але і абраная стратэгія. Самы
вялікі прыбытак склаў 90 тысяч долараў — столькі зарабіў за мінулы год адзін з кліентаў БПС-Ашчадбанка.
Пры правільнай стратэгіі інвестыцыі ў акцыі дазваляюць прыкметна
прымножыць зберажэнні. Большасць
кліентаў выбіраюць партфелі з нізкім
узроўнем рызыкі, але павялічваецца і

Э
колькасць тых, хто рэалізуе ўласныя
агрэсіўныя стратэгіі, гуляючы на трэндах, якія растуць.

Фінансавыя інвестыцыі —
заўсёды рызыка
Ці ўсё так бясхмарна, як абяцаюць
нам банкаўскія работнікі? Так, паслугі па даверным кіраванні дазволяць
вам у поўнай меры атрымаць выгаду
ад інвеставання свабодных грашовых
сродкаў у каштоўныя паперы, купіць
акцыі замежных кампаній, якія існуюць на вядучых сусветных біржах
Нью-Ёрка, Лондана, Франкфурта,
Масквы.
Патэнцыйная прыбытковасць такіх аперацый неабмежаваная, а канчатковы фінансавы вынік залежыць
ад характару інвестыцыйных рашэнняў. Так, фондавы індэкс S & Р500, які
адлюстроўвае змяненне кошту акцый
каля 500 найбуйнейшых кампаній
ЗША, за апошнія пяць гадоў вырас
на 87,5 %.
Акцыі асобных кампаній дазволілі
інвестарам куды больш істотна павялічыць першапачатковую суму ўкладанняў. Але, калі я пагутарыў з работнікам Беларусбанка, то зразумеў,
што яшчэ не гатовы на такія подзвігі.
Ён растлумачыў мне, што рызыка няправільна выбраных кампаній
ляжыць толькі на мне. А гэта значыць,
што пры нейкіх абставінах я не толькі
не магу разлічваць на салідны прыбытак, але і рызыкую страціць укладзеныя грошы.
Дылер растлумачыў, што для таго,
каб гуляць на рынку акцый, трэба
мець не проста нюх на ўдачлівыя
кампаніі, але і жалезную вытрымку.
А галоўнае, трэба мець свабодныя
грошы, якія, калі што, не балюча бу
дзе і страціць.
Хто аказваецца ў выйгрышы, дык
гэта банк. Узнагароджанне за свае
паслугі банк ацэньвае ў 1 % ад сумы
сродкаў пад кіраваннем. У рамках
заключанага дагавора давернага кіравання без збірання дадатковай узнагароды банк можа не толькі ўнесці
дадатковую суму грашовых сродкаў,
але і адклікаць частку грошай (у межах 50 % ад першапачатковай сумы
дагавора) і нават скасаваць дагавор,
праўда, датэрмінова вярнуўшы грошы
ў поўным аб'ёме.

Да таго ж атрыманыя ў ходзе давернага кіравання даходы падлягаюць падаткаабкладанню, пры гэтым
банк выступае ў якасці падатковага
агента.

Не хапае сваіх прапаноў
Цікавасць да акцый глабальных
кампаній расце на фоне зніжэння прыбытковасці ўкладаў. Нябедныя кліенты шукаюць альтэрнатыўныя спосабы ўкладання зберажэнняў і нярэдка
становяцца саўладальнікамі замежных
кампаній. Механізм рэалізаваны праз
давернае кіраванне: банк ад імя кліента
выходзіць на фондавы рынак, купляе
акцыі, а потым кіруе партфелем.
Яшчэ некалькі гадоў таму Мінфін
краіны прапаноўваў багатым беларусам дзяржаўныя аблігацыі пад 7 % гадавых. Крыху пазней банкі сталі рэалізоўваць уласныя аблігацыі пад 6,5 %
гадавых, потым — пад 5 %, 4 %, 3,5 %
гадавых. Цяпер такія працэнты ўжо
ніхто не дае, самае большае — 2,2 %, або
2,5 % гадавых.
Затое на рынку з'явіліся карпаратыўныя аблігацыі. Іх таксама прадаюць
банкі, але вось адказнасці за канчатковы выкуп гэтых каштоўных папер назад у насельніцтва фінансавая ўстанова
ўжо не нясе. Ну і што? Гэтая агаворка
нашых людзей не спыніла. Толькі Беларусбанк за апошні час прадаў карпаратыўныя аблігацыі пад 6–7,5 % на многія мільёны долараў. Эмітэнтам гэтых
каштоўных папер былі такія акцыянерныя таварыствы, як «Контэ-Спа»,
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«Чысты бераг», «Універсам Цэнтральны», «Гандлёвы дом «Няміга-Фаварыт»,
«Белбізнеслізінг» і многія іншыя. Уладальнікі такіх аблігацый задаволеныя,
яны атрымліваюць прыстойны прыбытак у валюце.
Але сёння такіх карпаратыўных
аблігацый на дакументарным рынку
каштоўных папер ужо няма. Іх выкупілі. Вось і застаецца грамадзянам
нашай краіны ісці на фондавы рынак
і купляць акцыі замежных кампаній.
Аналітыкі амерыканскага фінансавага холдынга JР Mоrgаn прааналізавалі пяць апошніх глабальных рэцэсій
і прыйшлі да высновы, што ў выпадку
наступлення чарговага крызісу ў першую чаргу трэба пазбаўляцца ад валют
краін, якія развіваюцца.
Спецыялісты JР Mоrgаn раяць набываць японскія іены, швейцарскія
франкі, сінгапурскія долары і долары ЗША (хто б сумняваўся. — С. К.).
А нядаўна іншы буйны фінансавы
інстытут — Bаnk оf Аmеrіса Соrр. —
спрагназаваў магчымае паўтарэнне
падзей 1998 года, калі расійскі рубель
абясцэніўся ў чатыры разы, а фінансавую сістэму Расіі проста паралізавала.
У чэрвені пра рызыкі новай рэцэсіі
пасля 2019 года папярэджваў Сусветны банк. Паводле назіранняў яго
аналітыкаў, за апошнія паўстагоддзя
глабальныя рэцэсіі адбываюцца практычна кожнае дзесяцігоддзе.
Сяргей Куркач
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Стымулы

абнадзейваюць
Спецыяліст Міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Беларусі падзялілася
свежай інфармацыяй аб ільготах для шматдзетных сем'яў

Н

аша дзяржав а з ацікаўлена ў тым, каб
нараджалася як мага
больш дзяцей, таму
с тараецца с тым уляваць нараджэнне
другога дзіцяці, а
таксама праводзіць
палітыку падтрымкі шматдзетных
сем'яў. Нагадаем, што беларуская сям'я
набывае статус шматдзетнай ужо пры
нараджэнні трэцяга дзіцяці, і з гэтага
моманту мае шэраг ільгот і гарантый.
Больш падрабязна пра іх, а таксама пра дадатковыя прэферэнцыі пры
з'яўленні ў сям'і чацвёртага і пятага
дзіцяці нам расказала намесніца на-
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чальніка ўпраўлення народанасельніцтва, гендарнай і сямейнай палітыкі
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Беларусі Марына
Арцёменка.
Статус шматдзетнай сям'і пацвярджаецца спецыяльным пасведчаннем, якое выдаецца пры нараджэнні трэцяга дзіцяці і пры наяўнасці ў
жывых астатніх дзяцей ва ўзросце да
18 гадоў.
Для шматдзетных сем'яў прадугледжаны наст упныя асноўныя
льготы і гарантыі:
`` налічэнне сямейнага капіталу
(на дзяцей, народжаных (усыноўленых, удачароных) трэцімі і наступны-

мі ў перыяд з 1 студзеня 2015 года да 31
снежня 2019 года);
`` налічэнне стандартнага падатковага выліку ў павышаным памеры (па
57 рублёў у месяц на кожнае дзіця) па
месцы працы бацькоў;
`` льгота па падатку на нерухо
масць і па зямельным падатку;
`` зніжэнне аплаты на 50 % за карыстанне падручнікамі дзецьмі-школьнікамі;
`` зніжэнне аплаты на 50 % за харчаванне дзіцяці ў дашкольнай установе;
`` налічэнне скідкі са сфарміраванага кошту навучання ў дзяржаўных
установах, якія забяспечваюць атры-

манне вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі;
`` забеспячэнне навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі бясплатным
харчаваннем;
`` льгота па аплаце паслуг электраі газазабеспячэння;
`` па месцы працы даецца дадатковы свабодны ад работы дзень у ты
дзень з аплатай у памеры сярэдняга
дзённага заробку ў парадку і на ўмовах, якія вызначаюцца Міністэрствам
працы і сацыяльнай абароны;
`` шматдзетным сем'ям, якія ма
юць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых
умоў, аказваецца дзяржаўная падтрымка на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў. Так, субсідыя на пагашэнне
асноўнага доўгу па крэдыце, выда
дзеным на гэтыя мэты, даецца шматдзетным сем'ям у наступных памерах:
пры наяўнасці траіх непаўналетніх
дзяцей — у памеры 95 працэнтаў ад
сумы асноўнага доўгу па крэдыце;
пры наяўнасці чацвярых і больш непаўналетніх дзяцей — у памеры 100
працэнтаў ад сумы асноўнага доўгу
па крэдыце;
`` прызначаецца дат эрміновая
пенсія па ўзросце са зніжэннем агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту
на пяць гадоў для маці, якія нарадзілі і
выхавалі пяць і больш дзяцей да 8-гадовага ўзросту. Без патрабаванняў па
пенсійным узросце такія пенсіі прызначаюцца шматдзетным маці, якія
працуюць у арганізацыях сельскай
гаспадаркі непасрэдна ў вытворчасці
сельскагаспадарчай прадукцыі. Пры
неабходнасці больш падрабязныя
тлумачэнні могуць быць атрыманы
ва ўпраўленні мясцовага органа ўлады па працы, занятасці і сацыяльнай
абароне.
Таксама ўзнагароджанне ордэнам Маці (з выплатай у памеры пяці
бюдж этаў пражытковага мінімуму
ў сярэднім на душу насельніцтва) за
нараджэнне і выхаванне пяцярых і
больш дзяцей, пры дасягненні пятым дзіцем узросту аднаго года — па
прадстаўленні мясцовых органаў улады, аблвыканкама. Гэты пункт датычыцца тых маці, якія забяспечва
юць належнае ўтрыманне і выхаванне
дзяцей.
Святлана Бусько

оцыум

Белта
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Магія
Буквара
Факсімільнае выданне
«Буквар» паступіць
у бібліятэкі
на працягу года
Аб гэтым паведаміў намеснік
дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі
Аляксандр Суша. Выданне ўяўляе з
сябе трохтомнік — уласна факсімільнае выданне «Буквар», яго пераклад
на сучасную беларускую мову і навуковыя даследаванні на рускай, беларускай і англійскай мовах.
Прэзентацыя ж факсімільнага выдання «Буквар» адбылася нядаўна ў
Нацыянальнай бібліятэцы, якая рэалізавала гэты праект пры падтрымцы
міністэрстваў замежных спраў, культуры і адукацыі, Амбасады Беларусі ў
Вялікабрытаніі ды Амбасады Беларусі
ў Латвіі, Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця і Белінвестбанка.
У працы прымалі ўдзел Міжнародная
асацыяцыя беларусістаў, Лонданская
бібліятэка Мiдл Тэмпл, Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт.
«Буквар» — кніга, якая мае самыя
вялікія тыражы і самы шчаслівы чытацкі лёс. Ні адзін вучань, нават калі
навучыўся чытаць да таго, як пераступіў школьны парог, не можа яе не
вывучаць.

Першай у свеце кнізе пад назвай
«Буквар» 24 ліпеня споўнілася 400 гадоў. У 1618 годзе ўбачыў свет «Буквар
славянскай мовы», і да яго з'яўлення
мелі дачыненне беларусы. Першы
«Буквар» выйшаў на царкоўнаславянскай мове ў друкарні Віленскага
праваслаўнага брацтва Святога Духа
ў Еўі. «Буквар» выйшаў на 52 аркушах у кішэнным фармаце. У «Буквары» размешчаны славянскі алфавіт,
прыклады складоў з двух і трох літар,
простыя словы на царкоўнаславянскай мове, пералік знакаў прыпынку, лічбаў (у кірылічнай традыцыі),
а таксама асновы граматыкі і тэксты
для чытання, якія ўключаюць рэлі
гійн ыя гімн ы, малітвы, зап ав ед зі,
казанні.
Паводле БелТА
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Дзве краіны наладзілі стратэгічнае
партнёрства, і нядзіўна, што Беларусь
была запрошана для ўдзелу ў першай
кітайскай міжнародной выстаўцы
імпартных тавараў і паслуг «Імпарт
Экспа», якая пройдзе ў Шанхаі з 5 па
10 лістапада. Арганізатарам беларускай экспазіцыі выступае Нацыянальны цэнтр маркетынгу Міністэрства
замежных спраў. Дырэктар цэнтра Валерый Садоха расказаў аб удзеле беларускіх прадпрыемстваў у выстаўцы ды
іншых спасобах пашырэння экспарту
тавараў і паслуг у Кітай.
— На выстаўцы будзе прадстаўлена прадукцыя больш як 1600
кампаній з усяго свету. Чым здзівіць
і прывабіць кітайскіх імпарцёраў беларускі павільён?
— Наведнікі змогуць азнаёміцца з
прамысловым, адукацыйным, транспартна-лагістычным, экспартным
патэнцыялам нашай краіны. Будуць
прэзентаваны апошнія навукова-тэхнічныя, інавацыйныя распрацоўкі,
унікальныя турыстычныя магчымасці
Беларусі. Плануецца таксама дэгустацыя харчовых тавараў.
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Васількі
ў Шанхаі
Кітай — другая эканоміка ў свеце, адзін з лідараў
па імпарце тавараў. Прычым запатрабаванасць
замежнай прадукцыі ў краіне з насельніцтвам
каля 1,4 млрд пастаянна расце. Усё больш
папулярнымі ў Паднябеснай становяцца
беларускія тавары, асабліва мяса-малочная
прадукцыя.
Дызайн беларускага стэнда высока
ацанілі кітайскія калегі ў плыні экспертнай сустрэчы, якая адбылася 11
ліпеня ў Амбасадзе Кітая ў Беларусі.
Акрамя традыцыйнага лагатыпа Made
іn Belarus, пры распрацоўцы дызайну
выкарыстоўваўся беларускі сімвал —
кветка васілька, форма якой уяўляе з
сябе васьміканцовую зорку — сімвал
сонца — і з'яўляецца элементам беларускага арнаменту. Гэты культурны
код фарміруе нашу адметную рысу
сярод мноства іншых народаў. Яшчэ
трэба вызначыцца са слоганам, які адлюстроўвае дружалюбныя адносіны
Беларусі і Кітая.
— Для беларускіх прадпрыемстваў адвядуць каля 500 кв. м выставачных плошчаў. Колькі кампаній
ужо заявілі аб удзеле?
— У камерцыйным блоку выстаўкі
будуць прадстаўлены амаль усе сферы беларускай эканомікі. Больш за 70
прадпрыемстваў экспануюць свае тавары і паслугі ў шасці павільёнах выстаўкі па наступных раздзелах: аўтамабілебудаванне, спажывецкія тавары,
інтэлектуальнае і высокатэхналагіч-

нае абсталяванне, гандаль паслугамі,
медыцынскае абсталяванне, сельскагаспадарчая і харчовая прадукцыя.
Апошні павільён з'яўляецца найбольш
запатрабаваным, сваю прадукцыю ў ім
прадставяць каля 40 беларускіх прадпрыемстваў мяса-малочнай галіны.
На ўдзел у выстаўцы прадугле
джаны пэўныя затраты, але хіба можна
ацаніць грашамі магчымасць заключэння выгадных кантрактаў, пачатку
шматгадовага супрацоўніцтва? На «Імпарт Экспа» будуць прысутнічаць буйнейшыя імпарцёры з розных правінцый Кітая. Акрамя таго, нацыянальная
экспазіцыя адлюстроўвае імідж краіны, яе эканамічны патэнцыял.
— У якой беларускай прадукцыі,
на ваш погляд, найбольш зацікаўлены Кітай?
— Набіраюць папулярнасць беларуская прадукцыя з ялавічыны, малочныя
прадукты, натуральны мёд. Акрамя
таго, з'яўляецца мэтазгодным стварэнне на тэрыторыі Кітая сумесных вытворчасцяў па зборцы сельскагаспадарчай тэхнікі, якая адпавядае спецыфіцы
і патрэбам гэтага рынку. У цэлым яго
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спажывецкая здольнасць вышэйшая за
вытворчую, таму высокім попытам карыстаецца якасная і канкурэнтаздольная прадукцыя з-за мяжы.
Тавараабарот Беларусі і Кітая ў
студзені-красавіку склаў $1,09 млрд.
Пры гэтым беларускі экспарт у параўнанні з аналагічным перыядам
мінулага года павялічыўся на 37,9
працэнта: да $138 млн. Сярод экспартных пазіцый можна выдзеліць калійныя ўгнаенні ($100,9 млн), поліаміды
($13,8 млн), лён ($3,6 млн), малочную
прадукцыю ($2,9 млн). У сваю чаргу
Рэспубліка
Кітайская
Кітай паставіў тавараў на $949,8 млн.
У асноўным гэта апаратура сувязі,
Беларусь
Народная Рэспубліка
камп'ютарная тэхніка, часткі і прылаДыпламатычныя адносіны паміж Беларуссю і Кітаем
ды для аўтамабіляў і трактароў.
устаноўлены
ў студзені 1992 года. Па аб’ёме тавараабароту
Урадам пастаўлена задача дасягнуць
па
выніках
2017
года Кітай занімае 4-е месца сярод краін свету
да 2020 года ўзроўню экспарту ў Кітай
у суме не менш як $1,5 млрд. Без адпа3207,3
ТАВАРААБАРОТ
веднай дыверсіфікацыі экспарту будзе
вельмі цяжка дасягнуць такога выніку.
3483,7
($ МЛН)
3302,9 2682,4 3106,4
— Беларускі кантактны офіс для
2946,7
падтрымкі экспарту арганізаваны ў
кітайскім горадзе Цындаа. Якія чаканні вы звязваеце з яго работай?
— Хачу падкрэсліць, што магчымасць адкрыць сваё прадстаўніцтва
ў гэтым кантактным офісе на вельмі
выгадных, ільготных умовах ёсць у
296,1*
любога беларускага прадпрыемства,
* уключаючы Ганконг, Макаа і Тайвань
якое атрымала рэкамендацыі Нацыянальнага цэнтра маркетынгу. У
Год
2002  2012  2013  2014  2015  2016  2017
прыватнасці, бясплатна прапануецца
дапамога ў арганізацыі праз
офіс аптовага гандлю беларускімі таварамі, а таксама
Выстаўка імпартных тавараў і паслуг «Імпарт Экспа»
арэнда складскіх памяшканняў
пройдзе ў Шанхаі з 5 па 10 лістапада. Арганізатарам
і плошчаў для дэманстрацыі ўзобеларускай экспазіцыі выступае Нацыянальны цэнтр
раў тавараў. Беларускі кантактны
офіс размешчаны ў інавацыйным
маркетынгу Міністэрства замежных спраў.
цэнтры супрацоўніцтва з краінамі
Пояса і Шляху (BRCІC). Там ужо ад— Як яшчэ Нацыянальны цэнтр
Акрамя таго, цэнтр выст упае
крыты нацыянальныя офісы амбасамаркетынгу дапамагае беларускім
апер ат ар ам парт ал а Export.by, які
даў краін Азіі ды Афрыкі. Беларускі
экспарцёрам пры выхадзе на кітайз'яўляецца асноўным інструментам
офіс толькі пачынае сваю работу.
скі рынак?
дэманстрацыі экспартных магчымасЧакаецца, што ён будзе садзейнічаць
— Акрамя арганізацыі выстаінтэнсіфікацыі беларуска-кітайскага
цяў беларускіх прадпрыемстваў ды
вачных мерапрыемстваў за мяжой, у
супрацоўніцтва ў сферах гандлю, фіімправізаванай вітрынай беларускіх
тым ліку ў Кітаі, мы праводзім мартавараў, якія можна пры дапамозе
нансаў, культуры, спорту, турызму,
кетынгавыя даследаванні, займаемся
партала ўбачыць у любой краіне свеадукацыі, а таксама дасць магчымасць
пошукам імпарцёраў, дылераў і дзепавялічыць экспарт беларускіх прадту. Яны сапраўды канкурэнтаздольлавых партнёраў за мяжой. У нашай
прыемстваў у Кітай.
ныя па многіх пазіцыях, прадпрыемкампетэнцыі таксама арганізацыя і
— Ці плануецца стварэнне такіх
ствам важна ўмець заявіць пра сябе,
правядзенне сустрэч і перагавораў у
структур у іншых краінах?
у тым ліку на маштабных выстаўках.
фармаце В2В, міжнародных форумаў,
— Спачатку паглядзім, як будзе
Наперадзе ўдзел у важнейшым праанлайн-відэаканферэнцый з удзелам
рэалізаваны кітайскі праект, наколькі
екце, чакаем заключэння шматлікіх
замежных экспертаў і дыпламатаў амзапатрабаваным ён будзе сярод белакантрактаў.
басадаў Беларусі за мяжой.
рускіх прадпрыемстваў-экспарцёраў.
Паводле БелТА
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Экспартны партфель

для Кітая

У Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання расказалі
пра будучыя пастаўкі на рынак КНР

Н

аме с ні к М і ніс т р а
сельскай гаспадаркі
і харчавання Беларусі Ігар Брыло паведаміў, што сёлета
за пяць месяцаў з
пачатку года экспарт
мясной прадукцыі
вырас на 15 %. За гэты перыяд краіна
прадала за мяжу мяса-малочнай прадукцыі на суму каля $1,2 млрд, з якіх
каля $800 млн было атрымана за «малочку». Колькасць паставак у КНР павялічылася ў пяць разоў.
У 2017 годзе экспарт мяса-малочнай прадукцыі Беларусі склаў
$3,1 млрд. Важнай задачай для бела-
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рускіх сельгасвытворцаў застаецца
дыверсіфікацыя паставак. Гэта азначае зніжэнне долі расійскага рынку ў
агульным аб'ёме экспарту прадукцыі
жывёлагадоўлі. Па выніках мінулага
года доля Расіі ў агульным аб'ёме экспарту малочнай прадукцыі складала
90,3 %, а сёлета за пяць месяцаў яна
знізілася да 82,7 %.
«Мы змаглі дасягнуць гэтага за
кошт выхаду на рынкі новых краін.
Мы выходзім на рынкі Азіі, Амерыкі,
Афрыкі, Еўропы. У гэтым кірунку вядзецца вельмі сур'ёзная работа», — растлумачыў Ігар Брыло.
Усяго за пяць месяцаў сёлета краіне
ўдалося экспартаваць малочную пра-

дукцыю ў 39 краін, мясную — у 16. Адным з цікавых напрамкаў з'яўляецца
Кітай. «У цэлым беларускай мясамалочнай прадукцыі ў студзені —
маі экспартавана на кітайскі рынак
на суму каля $10 млн», — паведаміў
Ігар Брыло. У КНР адбыліся першыя
пастаўкі беларускай ялавічыны. У планах — экспарт мяса птушкі.
Пры гэтым пастаўшчыкі адзначаюць, што кітайскі рынак застаецца
досыць складаным напрамкам. На ім
неабходна правесці сур'ёзныя маркетынгавыя даследаванні, дамагчыся
пазнавальнасці беларускай прадукцыі.
«Акрамя таго, мы будуем малоч на - т а в а рн у ю ф е рм у на С а-

р

Ілья Крыжэвіч

А як жа інакш?
Гродзенцы наладжваюць добрыя стасункі з правінцыяй Фуцзянь

П

радстаўнічая дэлегацыя з
Кітая наведала Гродна, дзе
адбылося падпісанне двухбаковага пратакола аб намерах
па ўсталяванні сяброўскіх адносін паміж Гродзеншчынай і марской
правінцыяй Фуцзянь. Гэта другая кітайская правінцыя, з якой у гродзенцаў наладжваюцца сувязі. Рэгіён ужо трывала
супрацоўнічае з правінцыяй Ганьсу, у
вобласці рэалізуецца некалькі значных
інвестпраектаў. У новых партнёраў таксама нямала планаў у розных сферах.
Госці з Кітая зацікаўлены ў гандлёвых адносінах, а таксама ў гуманітарных сувязях. Лян Цзяньюн, кіраўнік
дэлегацыі, начальнік аддзела прапаганды парткома КПК правінцыі Фуцзянь,

Дарэчы
 Правінцыя Фуцзянь

знаходзіцца на марскім
узбярэжжы паўднёва-ўсходняга
Кітая. Горы і ўзвышшы
займаюць каля 90 % плошчы.
Насельніцтва складае каля
40 мільёнаў чалавек.

выказаў інтарэс да прадукцыі сельскай
гаспадаркі, у прыватнасці гродзенскай
«малочкі», якая ўжо сертыфікавана
для паставак у КНР. У цяперашні час
вядзецца сертыфікацыя мясной прадукцыі рэгіёна. Кіраўнік дэлегацыі запэўніў, што пошук інвестараў для сумесных праектаў, у тым ліку ў сферы
энергетыкі, будзе наладжаны. Прадстаўнікі правінцыі Фуцзянь расказалі,
што там развіты электроніка, машынабудаванне, лёгкая прамысловасць. У
ёй знаходзіцца і самы вялікі завод па
вытворчасці акумулятараў у свеце.
Абодва бакі зацікаўлены ў развіцці
супрацоўніцтва ў турыстычнай сферы. Імпульс надасць 30-дзённы бязвізавы рэжым, які ў хуткім часе пачне
дзейнічаць паміж дзвюма краінамі.
Да таго ж 2018 год аб'яўлены ў Кітаі
годам турызму Рэспублікі Беларусь.
Адносіны паміж краінамі садзейнічаюць развіццю рэгіянальных сувязяў
у гэтай сферы, адзначыў старшыня
Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір
Краўцоў. Так, у Гродне на турыстычных аб'ектах можна атрымаць інфармацыю на кітайскай мове. Гродзенцы
прымаюць удзел у кітайскіх выстаўках.
Маргарыта Ушкевіч

Маргарыта Ушкевіч

халіне. Плануем запусціць яе
сёлета. Жывёла ўжо адобрана,
цяпер адпрацоўваюцца пытанні
яе дастаўкі», — дадаў намеснік
Міністра.
Ён расказаў, што ў краіне ёсць
добрыя прыклады ўкаранення
ізраільскіх, чэшскіх, дацкіх тэхналогій у сферы жывёлагадоўлі.
«Ізраільскі бок праяўляе цікавасць да будаўніцтва ў Беларусі
селекцыйна-генетычнага цэнтра
ў галіне свінагадоўлі. Цяпер рыхтуецца некалькі цікавых праектаў
з КНР у Віцебскай вобласці —
гэта датычыцца малочнатаварных фермаў», — рэзюмаваў Ігар
Брыло.
Аднак у аграрнай сферы краіны ёсць і шэраг прабл ем, якія
неабходна вырашыць у найбліжэйшай перспектыве. Перад
працаўнікамі сельскай гаспадаркі пастаўлены амбіцыйныя задачы ў рамках праграмы па развіцці аграрнага бізнесу да 2020 года.
Калі па выніках 2017 года выраблена крыху больш за 7 млн тон
малака, то да канца праграмы
гэты паказчык павінен дасягнуць
9,2 млн тон. Выйсці на такі вынік
неабходна за кошт павелічэння
прадукцыйнасці і колькасці жывёлы.
«Упершыню ле тась уда лося выйсці па ўдоях на карову
на 5 тысяч кг малака за год. Але
гэта не мяжа, і неабходна рухацца далей, набліжацца да 6 тысяч
кг. Патэнцыял прадуктыўнасці
беларускіх жывёл складае 7 тысяч
і вышэй. На асобных прадпрыемствах краіны гэты паказчык дасягае звыш 10 тысяч кг на карову», — адзначае першы намеснік
генеральнага дырэктара НПЦ
НАН Беларусі па жывёлагадоўлі
Іван Шайко.
Спецыяліст дадаў, што малако
гарантавана застаецца на высокім
узроўні па якасці ў межах удояў
у 7,5 тысячы кг малака на карову,
а ўжо далей — якасць можа губляцца.
Рост якасці, удояў магчымы
толькі пры строгім захаванні тэхналогіі нарыхтоўкі кармоў, што, па
словах навукоўца, у нашай краіне
адбываецца яшчэ не заўсёды.

эгіянальныя сувязі
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Мары
здзяйсняюцца

з

Анатоль К ляшчук

с

«Шлях у тысячу лі пачынаецца з першага кроку», — кажа кітайская прыказка. Ці не гэты выраз натхніў
Вэнь Сюэчжэня пераадолець восем тысяч кіламетраў паміж Пекінам і Мінскам, каб здзейсніць сваю
мару і працаваць фермерам на Валожыншчыне?

Знаёмцеся: гэта Лунь. Так Вэнь Сюэчжэня называюць сябры і родныя.
Яму 31 год. Ён жыве ў вёсцы Пральнікі,
што на Валожыншчыне. І на гэтай зямлі за чатыры гады зрабіў ужо мноства
крокаў, каб яго жаданні здейсніліся.
— Пакаштуй, які салодкі, малінавы, — працягвае гаспадар памідор.
З падзякай адкусваю кавалак сакавітай мякаці. Я не асаблівы эксперт
у памідорах, але смак «свойскай» агародніны ад магазіннай адрозніваецца
значна.
Лунь знаёміць нас са сваёй гаспадаркай. Заходзім у цяпліцу. Яна здаецца бясконцай, ва ўсю даўжыню —
радкі высокіх памідораў, якія апусцілі
свае гронкі пад цяжкімі пладамі.
— А вось гэта — чэры. Яны вельмі
добра захоўваюцца. А гэты сорт памі-
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дораў мае зялёны колер. Не здзіўляйцеся, пакаштуйце, якія сакавітыя.
Пра свой ураджай фермер з Кітая
можа расказваць бясконца. А вось
да гісторыі, як ён вырашыў змяніць
20-мільённы сталічны мегаполіс на
вёску ў некалькі дзясяткаў дамоў,
ставіцца, як да звычайнай рэчы.
Калі Луню было 19 гадоў, ён пачуў
пра магчымасць атрымаць адукацыю ў
Беларусі. Паступіў у БДУ на дызайнера, бо вельмі любіў маляваць. Два гады
вучыўся на падрыхтоўчых курсах, потым на бакалаўрыяце і ў магістратуры.
І ўжо чатыры гады займаецца сельскай
гаспадаркай.
— Мне падабаецца гэта. Але першы час вельмі складана было. Трэба
рана ўставаць. Цяпер шмат пакупнікоў. Нават не хапае на ўсіх ахвотных

тавару. Маю гародніну заказваюць
в'етнамскія, індыйскія, італьянскія
рэстараны, гасцініца ў «Вялікім камені». Завожу на Камароўку, у Ждановічы. Некаторыя культуры ёсць толькі ў мяне, таму і чакаюць. Напрыклад,
струкі окры (яны па смаку як фасоль
і кабачок), мамардзіка — горкі гарбуз.
Маляваць ужо няма часу, але займаюся дызайнам інтэр'ера ўласнага дома.
Аграрнай адукацыі ў кітайскага
фермера няма. Усе сакрэты сельскай
гаспадаркі спасцігаў метадам уласных
спроб і памылак. Але сёлета звярнуўся
па дапамогу да спецыяліста.
Стартавы капітал на арэнду 120
гектараў зямлі ён часткова зарабіў сам,
пакуль вучыўся ў магістратуры, часткова дапамаглі бацькі. Спачатку яны
скептычна ставіліся да захаплення

с
сына, але цяпер зразумелі і з задавальненнем прыязджаюць у госці.
— Гэта вельмі паспяховая галіна.
Калі працаваць, даглядаць, можна
атрымаць добрыя грошы, — лічыць
фермер. У мяне шмат сяброў і ў Беларусі, і ў Кітаі займаюцца сельскай гаспадаркай.
Па словах Луня, прыбытак ужо
ёсць і ў яго, але, як сам адзначае: «Всё
потихонечку».
Свае творчыя здольнасці Лунь
рэалізуе ў музеі. Ён купіў памяшканне былой школы, дзе ў хуткім
часе плануе скончыць рамонт і прымаць турыстаў. У самай прасторнай
зале, аформленай у беларускім стылі,
размяшчаюцца экспанаты. Тут і калаўрот, і печ, і радыёла. Вышываныя
крыжыкам кветкі ў рамцы суседнічаюць з кітайскім сцягам, а народныя
маскі з Паднябеснай вісяць побач з
выявай беларускага бусла. Рэчы для
экспазіцыі Луню прыносяць мясцовыя жыхары, некаторыя засталіся
яшчэ з часоў школы. Напрыклад, карціны з саломкі і шыльда «Сардэчна
запрашаем» над дзвярыма.
Насенне ў асноўным гаспадар
купляе мясцовае, толькі некаторае
прывозіць са сваёй радзімы. Ды і
смак агародніны, вырашчанай на беларускай зямлі, не адрозніваецца ад
той, што расце ў Кітаі. Але, па словах
Луня, на адкрытай глебе цяжка вырасціць добры ўраджай, таму ён будуе
цяпліцы.

Дапамагаюць Луню спасцігаць
асаблівасці працы на зямлі мясцовыя
жыхары. Яны працуюць у яго падчас
сезона. Пытаюся ў іх, у чым сакрэт поспеху кітайскага фермера ў Беларусі?
— У працавітасці. І таго ж ён хоча
і ад сваіх работнікаў. Зарплата добрая
для вёскі, раёна, — кажа памочнік Яўген.
Працягваем разглядаць маёнтак.
На адной з градак заўважаю клубніцы... у жніўні. Таксама на продаж?
— Не, для сябе. Іх няшмат, — кажа
Лунь і працягвае мне жменю салодкіх
ягад.
Заглядваем яшчэ ў адну цяпліцу.
Там бачу экзатычны чорны перац.
— Ён спачатку чорны, а потым
становіцца чырвоным. Я яго збіраю
чорным, ён больш карысны, у ім шмат
вітамінаў.
Яшчэ адны лекі з «кітайска-беларускай градкі» — горкі гарбуз, які
нагадвае гурок. Ён дапамагае лягчэй
перажыць спякотнае надвор'е.
— Лунь, я звальняюся, — жартуе
Таццяна, рэагуючы на аб'ектыў фотаапарата.
Але разам з сяброўкай Тамарай
усё ж такі згаджаецца паразмаўляць з
намі.
— Працуем нядоўга ў Луня, грошы
плаціць — не крыўдзіць. Збіраем агародніну на заказы. Расхопліваюць горкі перац, гарбузы, памідоры, — спяшаючыся, тлумачаць жанчыны, каб зноў
вярнуцца да работы.

вой шлях

А мы працягваем агляд тэрыторыі.
«Тут у мяне баклажаны, салата,
кітайскія гуркі. Яны вырастаюць у
сярэднім да 50 сантыметраў. І сабака
тут у мяне расце», — жартуючы, тлумачыць Лунь з'яўленне ў цяпліцы чатырохногага сябра.
Ён — не адзіная хатняя жывёла
кітайца пад Валожынам. Ёсць некалькі
курэй, з дзясятак авечак і коз, але гэта
не для продажу, для сябе.
Лунь хутка звыкся з беларускімі парадкамі. Суседзі частуюць сваімі разнасоламі, на Вялікдзень — яйкамі ды
кулічамі, а Новы год яго сям'я адзна
чае і па грыгарыянскім, і па ўсходнім
календарах. На зямлі, арандаванай Лунем, стаіць хрысціянскі крыж. Кітаец
плануе яго ў хуткім часе пафарбаваць.
Парадак павінен быць ва ўсім.
Лунь жыве ў Мінску разам з жонкай і малой дачкой, але кожны дзень
зранку на сваёй ферме. Як толькі скончыць рамонт у доме, плануюць пераехаць у Пральнікі. Але гісторыя Луня і
пра каханне. Яго жонка, таксама кітаянка, вучылася ў Партугаліі, дзеля яго
пераехала ў Беларусь.
У наступным годзе Лунь плануе
прымаць турыстаў і вадзіць экскурсіі
для дзяцей:
— Буду паказваць розныя сельскагаспадарчыя культуры. Не звычайныя
— бульба, памідоры, а тыя, якія амаль
ніхто не вырошчвае. Ім будзе цікава,
як кітайскі фермер тут працуе.
Але госці ў яго і так бываюць часта
— пра яго ведае шмат людзей у Кітаі,
ды і на Валожыншчыне ён — мясцовая
зорка.
Убачыўшы старанную працу, заклапочанасць гаспадара пра ураджай,
дабрабыт, задала галоўнае пытанне
нашай сустрэчы: адкуль у гарадскога
кітайскага хлопца з'явілася цяга і любоў да шчодрай беларускай зямлі?
— Я тут будую дамы, вырошчваю
гародніну — гэта няпроста, але мне
вельмі падабаецца. Бачыце, колькі тут
месца? Свабода. Пекін — вялікі горад.
Там шмат магчымасцяў. Але гэта не
для мяне. Для кожнага чалавека —
сваё месца.
Яго месца — Пральнікі, невялікая
вёска, побач з якой працякае Іслач. І
гэта мястэчка стала другой Радзімай
для ўраджэнца Паднябеснай, бо, як
сцвярджае кітайскай мудрасць, «Твой
дом там, дзе спакойныя твае думкі».
Марыя Дадалка
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вята пісьменства

старажэнка Таццяна

Жыватворная
крыніца
ведаў
Горад Іванава Брэсцкай
вобласці стаў сталіцай
XXV Дня беларускага
пісьменства —
на шматлюднае свята
сабраліся і пісьменнікі,
і чытачы. Нягледзячы на тое,
што гэты дзень афіцыйна
адзначаецца кожны год
у першую нядзелю верасня,
яму папярэднічае цэлы шэраг
разнастайных падзей.
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а свята горад
прыкметна папрыгажэў: абнавіліся
сацыяльна-культ у рныя аб'екты,
з'явілася пешаходная вуліца, змя
ніўс я парк, дзе і
праходзілі асноўныя мерапрыемствы. Гулянні разгарнуліся больш чым
на двух дзясятках пляцовак.
А пачалася чарада мерапрыемстваў з урачыстай лінейкі ў сярэдняй
школе № 4 — самай маладой у Іванаўскім раёне, ёй споўнілася чвэрць
стагоддзя. Акрамя таго, гэта адзіная
ў Брэсцкай вобласці гарадская школа,

дзе навучанне цалкам вядзецца на беларускай мове. Павіншаваць навучэнцаў з новым навучальным годам прыехаў Міністр інфармацыі Аляксандр
Карлюкевіч: «Веды дапамогуць вам
адкрыць шырокую дарогу ў жыццё.
А Год малой радзімы — як напамін
усім нам не забываць, адкуль мы родам. Трэба паважаць роднае, беларускае — у першую чаргу сям'ю, бацькоў, бацькоўскі дом, быць уважлівымі
да нацыянальнай літаратуры, роднага
слова. Ідзіце з гэтым разуменнем у вялікі свет!» У гэты ж дзень у Іванаве
адбылося адкрыццё спецыялізаванай
кнігарні. Гандлёвага аб'екта падобнага фармату раней у горадзе не было.
Цяпер тут можна знайсці класічную

літаратуру і творы сучасных аўтараў
для дарослых і дзяцей, вучэбна-метадычныя дапаможнікі, канцылярскія
тавары.
На галоўнай плошчы горада размясціліся шатры фестывалю з кнігамі і прэсай, дзе былі прадстаўлены
лепшыя выданні краіны. У раённым
цэнтры культуры і народных традыцый працавалі выставы, прымеркаваныя да 400‑годдзя першага ў
свеце «Буквара», а таксама выстава
малюнкаў вядомага мастака-графіка
Алега Карповіча, выстава галаграм
друкаваных кніг першых выданняў
Францыска Скарыны ды іншыя экспазіцыі.
Святочныя мерапрыемствы не абмежаваліся горадам Іванава. У музейным комплексе Напалеона Орды ў
вёсцы Варацэвічы Іванаўскага раёна
адбыўся міжнародны круглы стол,
які сабраў літаратараў з больш чым
10 краін.
Вялік у ю цікав асць вык лікаў
фінал Рэспубліканскага конкурсу
юных чытальнікаў «Жывая класіка».
У гэтым годзе ў чытаннях прынялі
ўдзел больш за 15 тысяч школьнікаў
з усёй Беларусі. На фінішную прамую
выйшлі 12 чытальнікаў, якія змагаліся ў чатырох узроставых катэгорыях.
Ушаноўвалі ў Іванаве і пераможцаў
рэспубліканскага конкурс у «Нацыянальная літаратурная прэмія»
за творы, напісаныя ў 2017 годзе.
Афіцыйная цырымонія адкрыцця
Дня беларускага пісьменства адбылася на галоўнай сцэне ў гарадскім
парку райцэнтра. Уверцюрай
да яе сталі сімвалічны перазвон і ўзляцелыя ў неба белыя
галубы. Віншаванне Прэзідэнта Беларусі Аляксандра
Лукашэнкі ўдзельнікам і гасцям урачыстасцяў зачытаў намеснік Прэм'ер-міністра Ігар
Петрышэнка: «Гэтае свята —
знакавая падзея ў культурным
жыцці краіны, сведчанне красы і сілы беларускай мовы,
духоўных традыцый
нашага народа.
Шматлікія

вята пісьменства

Белта

с

стагоддзі пісьмовае слова перадае з
пакалення ў пакаленне вечныя ідэалы прыгажосці, дабра, справядлівасці, з'яўляецца жыватворнай крыніцай мудрасці і ведаў, надзейным
спадарожнікам кожнага чалавека
на яго жыццёвым шляху. Святкуючы
Дзень беларускага пісьменства, мы
аддаём даніну павагі ўсім тым, хто
ствараў нашу культуру, садзейнічаў
асвеце і падняў на высокі ўзровень
беларускае мастацкае слова. Продкі
пакінулі нам неацэнны скарб —
родную мову, выдатнымі ўзорамі
якой з'яўляюцца творы Францішка
Багушэвіча і Максіма Багдановіча,
Янкі Купалы і Якуба Коласа, Уладзіміра Караткевіча і Івана Мележа.
Захоўваючы іх спадчыну, сённяшняе
пакаленне беларусаў сваёй плённай
стваральнай працай будзе ўмацоўваць суверэнітэт і незалежнасць
Радзімы». Афіцыйную цырымонію
працягнула мастацка-тэатралізаваная пастаноўка «Малой радзіме
пакланюся». У гонар XXV Дня беларускага пісьменства ў Іванаве
ўрачыста адкрылі памятны знак
«Янавы словы», што выкананы ў выглядзе сонечнага
га дзінніка, га лоўны
элемент якога —
замацава-

нае ў мармуровай чары пяро. Памятны знак сімвалізуе сабой сілу роднай
мовы, якая аб'ядноўвае беларусаў.
Яшчэ адна ўрачыстая цырымонія
была прысвечана памятнаму гашэнню спецыяльнага паштовага канверта, выпушчаннага Міністэрствам
сувязі ды інфарматызацыі накладам
у 20 тысяч асобнікаў. Як адзначыў
генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Уладзімір Матусевіч, спецыяльныя паштовыя праекты і памятнае
гашэнне становяцца традыцыяй Дня
беларускага пісьменства.
На працягу ўсяго свята госці
маглі знаёміцца з працай народных
майстроў, удзельнічаць у майстаркласах і набываць унікальныя вырабы. Было арганізавана свята беларускай кухні і прадукцыі. На славу
стараліся вулічныя музыкі, фальклорныя калектывы. Дарэчы, у тыя
дні ў Іванаве праходзіла XXII абласное свята-конкурс духавой музыкі
«Фанфары 2018».
Увечары адбылася цырымонія
пера дачы эс тафе ты святкавання
Дня беларускага пісьменства гораду
Слоніму Гродзенскай вобласці. А яркай кропкай урачыстасцяў у Іванаве
стаў канцэрт майстроў мастацтваў і
зорак беларускай эстрады «Льецца
песня над Палессем».
Віктар Куклоў

Памятны знак «Янава слова». Скульптары Алесь Шаціла,
Аляксей Сарокін і архітэктар Ганна Багаткіна.
Бе
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Cардэчныя рытмы
«Созвучия»

Яніна Гарадзецкая

У мінскім выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў альманах перакладаў
з розных нацыянальных літаратур

Міністр інфармацыі Беларусі Аляксандр Карлюкевіч (справа), галоўны рэдактар часопіса «Нёман» Аляксей Чарота
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Н

азва ў кнігі досыць
красамоўная: «Соз
вучие. Беларусь —
Россия».
Па д а дной в окладкай суседніча
юць пісьменнікі
Мінска і Масквы,
паэты і празаікі, якія працуюць
у нацыянальных культурах Расійскай Федэрацыі. Адам Ахматукаеў
і Лула Куна — з Чачэнскай Рэспублікі. Анварбек Култаеў — нагайскі пісьменнік з Дагестана. Роберт
Мінулін і Рэнат Харыс — народныя
паэты Татарстана. Юрый Шчарбакоў — старшыня Астраханскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Расіі. Беларускую
літаратуру прадстаўляюць Віктар Гардзей, Алег Ждан, Казімір
Камейша, Георгі Марчук, Мікола
Мятліцкі, Валянціна Паліканіна,
Віктар Праўдзін, Анатоль Сульянаў, Сяргей Трахімёнак… А яшчэ
ў альманаху — артыкулы, эсэ,
інтэрв'ю, нарысы, прысвечаныя
розным нацыянальным літаратурам. І як асаблівае адкрыццё
літаратурна-мастацкага альманаха — публікацыя вершаў сербскай
паэткі Даяны Лазарэвіч, якая піша
сваю паэтычную карціну свету
на трох мовах: рускай, украінскай
і беларускай. А яшчэ дапаўняе сваё
бачанне таго, што адбываецца, перакладамі на сербскую твораў паэтаў і Расіі, і Украіны, і Беларусі.
Яна ж, дарэчы, выдала ў Бялградзе
кнігу вершаў класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча «Вянок».
Зразумела, у перакладах на сваю родную мову — сербскую.
«Созвучие» як кніга дружбы,
у тэкстах якой адчуваюцца сардэчныя
рытмы, перажыванні мастакоў слова
за лёс свайго краю, сваёй краіны, сваіх
суайчыннікаў, відаць жаданне паэтаў і празаікаў расказаць усю праўду
пра час, у якім яны жывуць, склалася не выпадкова. Па-першае, у гэтага
выпуску ёсць свой пачатак — і раней
былі выдадзены тры зборніка «Созвучия». Адзін выпуск быў прысвечаны
партнёрству беларускай літаратуры з
літаратурамі народаў свету. Пра два
іншых расказваюць іх назвы: «Созвучие. Беларусь — Москва» і «Созвучие.
Беларусь — Санкт-Петербург». Усе тры
папярэднія былі выпушчаны Выда-

к
вецкім домам «Звязда», у якім нямала
было зроблена для развіцця міжнародных сувязяў беларускай літаратуры,
для прадстаўлення ў Беларусі літаратур іншых краін. І рускай літаратуры,
нацыянальных літаратур Расійскай
Федэрацыі — перш за ўсё. Асабліва

пастараўся ў гэтым кірунку літаратурна-мастацкі часопіс «Нёман». Вось што
распавядае яго галоўны рэдактар, публіцыст, перакладчык Аляксей Чарота:
— Мы выдатна пасябравалі з рознымі аўтарамі з Расіі. Гэта лакская паэтка Міясат Муслімава, народны пісьменнік Удмуртыі Вячаслаў Ар-Сяргі,
народныя паэты Татарстана Роберт
Мінулін, Рэнат Харыс, чачэнскія літаратары Адам Ахматукаеў, Лула Куна,
Пецімат Петрымава, чувашскі паэт і
перакладчык Валеры Тургай, калмыкскі літаратуразнаўца Рыма Ханінава,
башкірская паэтка Зульфія Хананава — яны і аўтары «Нёмана», і добра
ахвотныя кансультанты па ўсіх пытаннях развіцця мастацкай літаратуры
ў Расіі, у самых далёкіх ад Беларусі
кутках. А за часопіснымі публікацыямі пайшлі асобныя кнігі. У Роберта

нігі сяброўства

Мінуліна іх выйшла адразу дзве — кніга лірыкі «Начныя птушкі» і зборнік
твораў для юнага чытача у перакладзе
на беларускую мову. А на рускай мы
таксама выдаем нямала кніг расійскіх
пісьменнікаў — і Алеся Кажадуба, і Валянціна Распуціна, і Яўгена Еўтушэнкі, і Барыса Косціна, і Аляксандра
Чарняка, і многіх іншых аўтараў.
«Созвучие. Беларусь — Россия» — гэта яшчэ і добры мост для
прадстаўлення беларускай літаратуры на рускай мове. Відавочна,
што сёння некалі адну з самых чытэльных літаратур савецкіх рэспуб
лік — беларускую — сталі перакладаць усё менш і менш. Калі раней
у Маскве ў такіх выдавецтвах, як
«Советский писатель», «Художественная литература», «Молодая
гвардия», «Детская литература»,
«Малыш» выходзіла ад пяці да
дзесяці, а то і больш кніг беларускіх аўтараў, то сёння і выдавецтваў некаторых ужо няма, і лічаныя
кнігі пісьменнікаў з Беларусі ды
іншых постсавецкіх дзяржаў выходзяць у Расіі. Таму, перакананыя
ў мінскім выдавецтве «Мастацкая
літаратура», альманах «Созвучие.
Беларусь — Россия» абавязкова
было варта прэзентаваць на традыцыйнай вераснёўскай Маскоўскай
кніжнай выставе-кірмашы.
— Мы на такую прэзентацыю
запрасілі аўтараў з Расіі, з розных
яе рэгіёнаў, — дзеліцца сваімі ўражаннямі ўкладальнік альманаха
і галоўны рэдактар выдавецтва
«Мастацкая літаратура» паэт Віктар
Шніп. — Думаю, было цікава не толькі гасцям, але і ўсім нам паразважаць і
пра літаратурныя сувязі, і пра тое, што
значыць сёння мастацкі пераклад для
развіцця ў цэлым адносін у галіне культуры, і якая роля літаратуры ў збліжэнні народаў і краін.
І пакуль яшчэ высыхае друкарская
фарба, у выдавецтве ўжо плануюць
іншыя творчыя праекты, якія раска
жуць беларускаму чытачу аб сучасным
літаратурным працэсе ў Расійскай Федэрацыі. Новыя кнігі выйдуць і ў серыі «Сябрына. Паэзія народаў Расіі».
На стале ў перакладчыкаў — падрадкоўнік вершаў народнага паэта Башкартастана Мусая Карыма, вядомага
чувашскага паэта Валеры Тургая, калмыцкага літаратара Эрдні Эльдышева.
Кірыл Ладуцька
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У небе і на зямлі

Ужо чацвёрты год запар аэрадром Баравая збірае прафесійных спартсменаў, людзей, улюбёных у неба,
і проста аматараў маляўнічых відовішчаў. Сёлета ў першы ж дзень Чэмпіянату свету па верталётным
спорце быў пастаўлены рэкорд па колькасці наведнікаў. І гэта не дзіўна, бо магчымасць убачыць шоу
такога ўзроўню выпадае не часта.

ч
На верталёце — па ваду

Чым жа здзіўлялі арганізатары?
Па-першае, верталётнымі гонкамі.
Акрамя таго, што гэта і так вельмі
цікава і прыгожа, напружанасці дадавала яшчэ і тое, што яны былі часткай
этапу Кубка свету.
Самі спаборніцтвы пачаліся яшчэ
23 ліпеня. Акрамя 4-га этапу Кубка
свету па верталётных гонках, на аэрадроме Баравая таксама прайшоў
16-ы чэмпіянат свету па верталётным
спорце. Усяго ў спаборніцтвах прынялі ўдзел 36 экіпажаў з Беларусі, Расіі,
Украіны, Польшчы, Аўстрыі, Германіі
ды Кітая. Падтрымка роднага прастору дала плён: беларуская каманда заняла ў выніку другое месца, да таго ж
экіпаж Аляксея Мачанскага і Антона
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Данчанкі заваяваў «бронзу» ў асабістым заліку.
Адной з самых відовішчных дысцыплін у верталётных гонках стаў слалам.
Адначасова паміж сабой спаборніча
юць дзве каманды. Кожны экіпаж складаецца з двух чалавек: пілота, які верталётам кіруе, і аператара, які кіруе...
вядром. Сутнасць практыкавання ў
тым, каб з дапамогай вядра на доўгай
вяроўцы набраць вады з бочкі, пранесці яго праз 12 умоўных варот і з дакладнасцю апусціць на стол, па магчымасці
не расплюхаўшы ваду. Вядро закранула вароты — штраф, пры ўстаноўцы на
стол расплюхалася занадта шмат вады
— штраф, упала вядро — адно з самых
грубых парушэнняў — максімальны
штраф. Дарэчы, выяўляецца ён у дадатковым часе. Так што эмоцыі падчас

спаборніцтваў панавалі не жартоўныя.
Здаецца, што адна з камандаў далёка
наперадзе, але вось яна занадта доўга
не магла прымасціць вядро, і выйграюць супернікі. Або экіпажы ідуць
упоравень, але на самым апошнім этапе вядро кранаецца адных з варот. Ух!
Самы пацешны момант, калі ў канцы
верталёты ў прамым сэнсе раскланьваюцца адзін аднаму, а потым пілоты
радасна вітаюць натоўп, які спяшаецца
ўзарвацца апладысментамі.

Будучыня ўжо настала
Не менш напружана праходзілі
спаборніцтвы сярод парашутыстаў.
Нягледзячы на тое, што надвор'е было
спякотнае, нярэдка наляталі моцныя

Ф
парывы ветру. Паколькі спартсмены
скакалі па чарзе, забяспечыць адзіныя
для ўсіх умовы было проста немагчыма, таму прыходзілася праяўляць усе
сакрэты прафесійнага майстэрства па
максімуме. Парашутысты прызямляліся проста каля трыбун, так што можна было не толькі адразу ж даведацца
пра вынікі, але і ўбачыць усе эмоцыі на
тварах спартсменаў. Тым больш, што
яны былі вельмі розныя — бо дакладнасць скачкоў вымяралася з розніцай
да сантыметра. Аўтаматычна выбывалі
з далейшых спаборніцтваў тыя, хто перавысіў адлегласць усяго толькі ў 16
сантыметраў ад патрэбнага пункта.
На некалькі дзесяцігоддзяў наперад перамяшчала зона дрон-рэйсінгу.
Калі вы ніколі не бачылі гонкі дронаў
ужывую, то проста ўявіце сабе любы
фантастычны фільм пра высокатэхналагічную будучыню. Калі максімальна
спрасціць апісанне тэхналогіі, то пілоты надзяваюць спецыяльныя акуляры
віртуальнай рэальнасці, у якіх бачаць
выяву з камеры, усталяванай спераду на дроне, і з дапамогай джойсціка
кіруюць яго перамяшчэннем па зада
дзен ым маршруце. Пры гэтым хуткасць такая, што не заўсёды за дронам
усочыш нават позіркам, набліжэнне
распазнаеш толькі па характэрным
гудзенні. Не абыходзіцца і без «траўмаў»: перыядычна дроны сутыкаюцца
ў паветры, пасля чаго выбываюць з
гонкі. Але аказалася, што гэта яшчэ не
ўсё, што могуць прапанаваць аматары
маладога віду спорту. Велізарнае ўражанне на гасцей фестывалю зрабіла
начная гонка дронаў. Агні зіхацелі як
падчас феерверку!
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Спаборніцтвы с вёдрамі

І хлеб, і відовішчы,
і зона для гадаванцаў
Але, як вя дом а, чым б ольш
з'яўляецца варыянтаў цікавага баў
лення часу, тым больш патрабаванняў
узнікае да ўзроўню арганізацыі. Як кажуць, і хлеба, і відовішчаў. Што да хлеба, то на выбар наведнікаў была прадстаўлена велізарная разнастайнасць
вулічнай ежы: ад мексіканскіх закусак
да ўпадабаных моладдзю бургераў, ад
спецыфічна пасмажанай бульбы да
крафтавага марожанага. Дарэчы, алкаголь на свяце не прадавалі. Гэта быў
адзін з фактараў, які прыцягнуў безліч
сем'яў з дзецьмі. І малым сапраўды
было дзе разгуляцца! Цэлыя гарады
з канструктара, атракцыёны і нават
магчымасць пасядзець за штурвалам
сапраўднага верталёта. Гэтая зона ў
дзяцей, якіх становіцца ўсё склада-

ней здзівіць, выклікала найбольшую
цікавасць. Яны былі гатовыя пакорліва стаяць у чарзе, абы далучыцца да
агульнай любові — неба.
Дарэчы, колькасць цацак авіятэматыкі на квадратны метр была неймаверная! Паветраныя шары, бірулькі
і значкі, мадэлі... нават аквагрым на
шчоках у ахвотных і то з'яўляўся тэматычны. І праўда, не натхніцца было
складана. Тыя, хто хацеў не толькі
паглядзець, але і глыбей пагрузіцца ў
тэму, маглі наведаць музей авіяцыйнай
тэхнікі. Акрамя гэтага, можна было
далучыцца і да лекторыяў — так, напрыклад, прадстаўнікі Беларускай федэрацыі авіяцыйнага спорту (БФАС)
расказалі аб планах на бліжэйшы час,
напрыклад, пра ўнікальнае кругасветнае падарожжа.
Вы не паверыце, але не забыліся нават пра хатніх гадаванцаў. Па-першае,
з імі можна было свабодна праходзіць
на фестываль, чым і скарысталася вялікая колькасць сабакаводаў, па-другое, для іх было падрыхтавана мноства
актыўнасцяў. Дарэчы, сімвалам самога
фестывалю зноў стаў чатырохногі авіятар, гэтым разам сабака з мянушкай
Элі.
Завяршалі абодва вечары выступленні вядомых музыкаў: у суботу хэдлайнерам стаў беларускі гурт
Lіtesound, у нядзелю — расійская група «Пицца». Увогуле застацца абыякавым падчас гэтага свята было проста
немагчыма. А колькі здымкаў шчаслівых людзей у гэты дзень было зроблена — проста не пералічыць!
Дар'я Каско

Пасля паспяховага прызямлення — радасна!
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У паветры
я адчуваю
сябе
як дома
Трыста гадзін
сам-насам з небам:
дзяўчына-пілот
Сафія Куршубадзэ расказвае
пра верталётны спорт
і ваенную авіяцыю

Н

а чэмпіянаце свету па верталётным спорце, які прайшоў пад Мінскам, спаборнічалі 34 экіпажы з 7 краін у выкананні
чатырох практыкаванняў: «Навігацыя»,
«Паралельны палёт на дакладнасць», «Паралельная развозка грузаў» і «Паралельны
слалам». Выступалі там, вядома, і беларускія верталётчыкі, у тым ліку жаночыя
экіпажы. Мы сустрэліся з камандзірам аднаго з іх — Сафіяй Куршубадзэ, каб даведацца пра гэты від спорту больш
і зразумець, як дзяўчаты ўлюбляюцца ў неба.
— Сафія, колькі гадоў вы за штурвалам?
— У паветры стаж вылічаецца лётнымі гадзінамі. Бывае, чалавек шмат гадоў у авіяцыі, а налёт у яго параўнальна
невялікі. Я дзяржаўны лётчык-спартсмен, таму мой налёт
залежыць ад фінансавання, якое дае дзяржава, і ад магчымасцяў аэраклуба, у якім я лятаю. Калі ж лічыць у гадах, то
за штурвалам я 9-ы год, а калі ў лётных гадзінах, то ў мяне
больш за 300 гадзін. Сярэдні налёт — гэта 30 гадзін у год,
прыкладна так лётаюць ваенныя лётчыкі. Хацелася б, вядома, больш, але калі ўлічыць, што лятаем мы не круглы год, а
толькі з вясны па восень, гэта добрыя лічбы.
— Адкуль узнікла захапленне авіяцыяй?
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— Я вучылася ў кадэцкім корпусе, на адным з пастраенняў камандзір давёў інфармацыю, што Мінскі аэраклуб
ДТСААФ праводзіць набор лётчыкаў-спартсменаў у верталётнае і самалётнае звенні. Патрабаванні адбору былі
простыя — добрая паспяховасць і здароўе, таму што медыцынскую камісію любы пілот праходзіць кожныя паўгода.
Мэтай гэтага набору было падрыхтаваць юнакоў і дзяўчат
для паступлення ў Ваенную акадэмію. На месцы прэтэндавалі каля 100 чалавек, у верталётнае звяно ўзялі толькі 5, у
тым ліку і мяне.
Потым усё змянілася, з нашай лётнай групы толькі
адзін хлопец, самы малодшы, паступіў у акадэмію. У мой
год не было набору, таму працягнула лятаць як спартсмен
ДТСААФ. А калі вайсковая акадэмія аднавіла набор дзяўчат, мой узрост ужо перавысіў дапушчальны для паступлення. Была вельмі засмучаная, таму што заўсёды хацела,
каб мая праца была лётнай. Цяпер я працую ў Беларускай
федэрацыі авіяцыйнага спорту, гэта блізка, але яна ўсё ж
такі наземная.
— Чым можна растлумачыць такое імкненне ў ваенную сферу, у тым ліку і кадэцкі корпус?
— У дзяцінстве я марыла, як тады казалі, аб «міры ва
ўсім свеце». Марыла працаваць у міліцыі, мне хацелася,
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я пачала лятаць па спорце на два гады раней за Насцю. Хаця
каб у турме сядзелі толькі тыя, хто гэтага сапраўды заслуў нашым відзе прынята, каб нехта адзін у экіпажы быў ужо
гоўвае, а прымяненне падобнай меры стрымання для недасведчаным.
вінаватых было маім сапраўдным болем. Думала, вось я
У першы наш агульны сезон у 2015 годзе на чэмпіянаце
прыйду — і ўсё зменіцца. Калі трапіла ў кадэцкі корпус,
Беларусі занялі 4-е месца ў навігацыі, у 2016-м у жаночым
зразумела, што свет уладкаваны інакш, пасталела за кошт
мнагабор'і выйгралі «серабро», гэта добрыя вынікі.
гэтага таксама раней, бо «кадэтка» — гэта не школа, дзе
— Як можна размеркаваць вашы ролі?
заўсёды знаходзішся пад мамчыным крылом. Акрамя ўсяго
— У экіпажы павінна быць адзінства: размовы аб тым,
іншага, знаходзячыся ў корпусе, для сябе я знайшла авіяхто важнейшы і галоўнейшы, выключаны. Насця — мае
цыю і, прыйшоўшы сюды, зразумела, што гэта маё. У павевочы і вушы, я мозг, які збірае разам усе каманды, што яна
тры мне спакойна, камфортна, я адчуваю сябе дома, у мяне
дае, і пасылае імпульс нашаму целу — верталёту. Інакш каняма клопатаў, праблем, гэта ўсё застаецца на зямлі. Калі
жучы, я кірую верталётам праз тыя сігналы, якія бачыць
ляціш, табе проста няма калі думаць пра гэтыя рэчы, ты
яна і перадае. Напрыклад, 2 метры ўгору, 20 см наперад,
застаешся сам-насам з небам, атрымліваеш задавальненне,
налева. Я павінна выконваць гэта дакладна. Калі яна мяне
атрымліваеш асалоду ад прыгажосці і пачуццё супакаення.
нясвоечасова спыніла ці я пачынаю займацца самадзейнас— Як праходзіла знаёмства з авіяцыяй?
цю, тады нічога не атрымліваецца.
— Тэарэтычнае навучанне доўжылася паўтара года.
— Гэта значыць паміж людзьмі павінен быць высокі
Толькі потым нас пасадзілі ў верталёт, інструктар даў паўзровень даверу?
трымацца за ручку кіравання, тады я наогул не разумела,
— Па сутнасці, яна давярае мне сваё жыццё, я гэтую
што адбываецца, што за прыборы, куды глядзець, мне каадказнасць адчуваю. Разумею, што ў паветры адказваю не
жуць: «Трымай курс!» — а я не разумею, што з гэтага курс.
толькі за сябе і тэхніку, але і за Насцю, у тым ліку перад яе
Знаходзілася ў такой прастрацыі, але гэта было выдатна. У
блізкімі.
нас было вельмі шмат дысцыплін і тэхнічных, і вывучэння
— Небяспечныя сітуацыі ў вас у небе былі?
дакументацыі. Дарэчы, залікі мы здаём і цяпер кожны год,
толькі пасля гэтага дапускаюць да палётаў.
— Звычайна пілоты пра гэта не любяць казаць, і я не
— Чула, што многія пілоты лічаць верталёт адушаўвыключэнне. У нас з Насцяй былі сітуацыі, калі ты прылялёным.
таеш, садзішся і проста маўчыш, таму што разумееш, што
— Так і ёсць, я шчыра ў гэтым пераканана. Мы лятаем
цяпер мы ёсць, а яшчэ секунды таму ўсё магло скончыцца
на адным і тым жа тыпе, але кожная машына мае свой хапа-іншаму. У кожным палёце трэба заставацца з халоднай
рактар, яны розныя ў кіраванні, па-рознаму табе падпарадгалавой. Сэрца гарачае, таму што ты любіш гэтую справу, а
коўваюцца і рэагуюць пры ўздзеянні на органы кіравання.
мозг усё ж такі трэба пастаянна трымаць у тонусе. Ты павіКалі ты не знойдзеш з верталётам агульную мову да палёту,
нен дакладна ведаць, як рэагаваць у небяспечнай сітуацыі.
то ўсё выйдзе не так гладка і чыста. Мне падабаецца, калі
— Дзе вы адчуваеце сябе больш упэўнена: на зямлі або
мы ў тандэме з машынай, калі становімся адзіным арў паветры?
ганізмам, тады тэхніка цябе
слухаецца, атрымліваецца
У паветры мне спакойна, камфортна, я адчуваю сябе
прыгожы палёт. Ты мякка, акуратна пілатуеш, не даводзіцца
як дома, у мяне няма клопатаў, праблем, гэта ўсё
яго «ламаць». Мы заўсёды старазастаецца на зямлі. Калі ляціш, табе проста няма калі
емся пагладзіць верталёт ручкай,
думаць пра гэтыя рэчы, ты застаешся сам-насам
павітацца, пагаварыць, агледзець,
гэта нават не традыцыя, а, хутчэй,
з небам, атрымліваеш задавальненне, атрымліваеш
неабходнасць.
асалоду ад прыгажосці і пачуццё супакаення.
— Як ацэніце свой уздел у чэмпіянаце свету, які завяршыўся напярэдадні?
— Мы выступалі ў чатырох практыкаваннях. Першае не атрымалася, таму што я была вельмі
— Камфортней у любым выпадку ў паветры. А праззагружаная па працы, гэта цалкам мая віна, не змагла свомерная ўпэўненасць там — гэта лішняе, таму што, калі ты
ечасова выключыцца і настроіцца на палёт. А калі казаць
будзеш лічыць сябе шыкоўным пілотам, які ўсё можа, абаувогуле, то ацэньваю наша выступленне добра, зрабілі гэта
вязкова што-небудзь здарыцца. Гэта проста закон жыцця.
бяспечна і прыгожа, не падвялі каманду, паказалі не мак— Калі незнаёмыя людзі даведваюцца, што вы пілот,
сімум, але блізка да гэтага. Пасля практыкаванняў падыдзівяцца?
ходзілі суддзі, казалі: «Так прыгожа зайшлі на дах, мы спа— Усе па-рознаму рэагуюць, некаторыя не разумеюць,
чатку думалі, што гэта хлопцы прыляцелі, аказалася — вы.
пра што я наогул кажу, як дзяўчына можа кіраваць верТакія малайцы!»
талётам. Некаторыя захапляюцца. Я не спрабую камусьці
— Верталётны спорт — гэта заўсёды дуэт, экіпаж.
штосьці даказаць. Спачатку, калі выкідвала фатаграфіі ў
Вы даўно выступаеце з аператарам Настассяй Каратсацыяльныя сеткі, нават незнаёмыя людзі асуджалі мяне,
кевіч?
я перажывала, а потым навучылася не рэагаваць на мерка— Мы лятаем разам чацвёрты сезон. Гэта не шмат, тым
ванні збоку. Наогул, сёння ў Беларусі не так шмат жанчын,
больш улічваючы той факт, што мы абедзьве пачыналі з
якія лятаюць, я думаю, чалавек 15.
нуля і, калі садзіліся ў пару, былі маладымі спартсменкамі:
Дар'я Лабажэвіч
беларусь.belarus
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Эксклюзівы
муляра Яфрэмава
Чалавек славіцца сваёй працай. Славу муляру прыносіць яго ручная, дакладней, мадэльная работа:
печы, грубкі, каміны, пячныя камбайны — гэтыя адвечныя месцы, дзе танцуе агмень жыцця. Валерый
Яфрэмаў, жыхар вёскі Лісна Верхнядзвінскага раёна, заканчвае працу над сваім чарговым пячным
творам. І гэтым самым творца «ажывіў» яшчэ адзін дом: у вёсцы Мілавіды Расонскага раёна. Там для
маладой сям'і навукоўцаў-біёлагаў майстар спраектаваў і «запусціў» ужо дваццаты ў яго кар'еры пячны
комплекс, які складаюць шчыток-грубка для абагрэву памяшкання, пліта, камін і духоўка.
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ра адзін дзень працы ліснянскага муляра на адным прыкладзе, дакладней, з адной печкай, мы сёння і раскажам.
Аднойчы я даведаўся, што мой зна
ёмы муляр, які звычайна неахвотна
бярэцца за пячную працу, згадзіўся дапамагчы маладой сям'і наладзіць побытавыя ўмовы. Таму я накіраваўся ў лясны край на поўнач Беларусі. Ведаў, што Валерый Яфрэмаў
не любіць надоўга з дому адлучацца, бо на яго папячэнні
шмат сяброў — тры сабачкі і пяць кошак, — якіх трэба
даглядаць. Ён не «халтурыць», не калыміць, не спекулюе
на такіх будоўлях. І не спяшаецца, калі ўсё-такі згаджаецца на работу. Працуе толькі для сяброў. Дарэчы, пра
сяброў. Аднойчы яны пашуткавалі: напісалі аб'яву і павесілі ў вёсках на відным месцы: «Магу пабудаваць камін альбо печ любой складанасці, але не хачу!». І ўнізе —
тэлефон Валерыя. Але майстар не крыўдаваў, бо гэта была
праўда: умее, але не хоча, не жадае. Яго можна зразумець,
бо кожная печ для Яфрэмава — як песня для кампазітара,
як карціна для мастака.
Пячны стаж у Валерыя… лічы з 1991 года. Тады аднойчы рашыўся парамантаваць печку на бацькоўскай
дачы. Разбурыў старую і ўзвёў зусім новую пячную
канструкцыю — з нуля, па чарцяжы з часопіса «Наука
и жизнь». Потым рамантаваў печы ў суседняй Ізубрыцы,
разбіраў шмат печаў вядомага на Асвейшчыне пячнога
майстра Аненскага. Наогул, ніколі не прамінаў магчымасці паглядзець на працу старых майстроў. Новых печаў паставіў болей за паўсотню.
Муляр ніколі не паўтараецца, таму яго працу нездарма называюць эксклюзіўнай. Тым больш што ён дзейнічае
традыцыйным спосабам. Пачынаючы з прасейвання пяску і прыгатавання раствору да кладкі цаглін на коміне,
майстар давярае толькі сваім надзейным рукам, быццам
найлепшаму рыштунку. Гэтак, прынамсі, у Яфрэмава.
Гледзячы на гатовую працу майстра — на кладку, на форму і геаметрыю аб'екта, — атрымліваеш сапраўднае эстэтычнае задавальненне. Кожны шоўчык, кожны выступ,
вугал, кожная фаска на цагліне — дэталёвая работа. У Валерыя ўсё быццам пад лінеечку.
— Добрая печ атрымліваецца ў таго, хто мае ў сабе задаткі канструктара, будаўніка, дызайнера і архітэктара. І
вядома, філосафа, — разважае майстравіты вясковец.
Філасофія Валерыя Яфрэмава як муляра — у тым,
каб спалучыць у адным усё: пажарную бяспеку, даўгавечнасць, зручнасць і эстэтыку. Арыентаваная гарантыя Валеравых печаў — 30–40 гадоў бесперабойнай
службы.
— Цяпер ужо ніхто не хоча мець рускую печ, бо яна
непрактычная, а месца займае шмат, — кажа Валерый. —
У модзе пячныя комплексы. І абавязкова з камінам. Новы
час, новая эстэтыка і задачы. Муляр заўсёды павінен адпавядаць свайму часу.
На ўзвядзенне печы, якую Валерый заканчвае ў
Мілавідах, паводле падлікаў майстра, пайшло 1200 цаглін, 350 кіло пяску і 120 гліны.
Дастаткова, каб стварыць класічны пячны ўзор для
беларускага дома, кажа Яфрэмаў.
Анатоль Кляшчук. Фота аўтара.
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Шчаслівы
чалавек —
чалавек
здаровы
Алена Ліхтаровіч — адна з тых, з кім, аднойчы сустрэўшыся,
захочаш пазнаёміцца бліжэй. Пазітыўнай энергіі ў ёй столькі,
што, здаецца, яна вібруе вакол хвалямі святла і цеплыні,
залучаючы ў сваю арбіту ўсіх, хто разумее: свет належыць
таму, хто яму рады.

я

Яна, як і мы, ляцела з Мінска на аздараўленне ў Натыку — адзін з медыцынскіх аюрведычных цэнтраў, што ў
паўднёвым індыйскім штаце Керала.
Там, тры гады таму, і пазнаёміліся, разгаварыліся. Як аказалася, Алена — медыцынская сястра, якая свядома выбрала прафесію масажыста, — таксама
мела патрэбу ў аздараўленні. «Проста
мне вельмі цяжка дома знайсці свайго
спецыяліста: планка запатрабаванняў,
пэўна, высокая», — прызналася без ілжывай сціпласці. Пазней я сустракалася з ёй неаднаразова ў адным з салонаў Мінска, на сабе адчула ўздзеянне
чулых яе, сказала б нават, разумных
і добрых рук. І, вядома ж, як тое здараецца ў журналісцкай прафесіі, калі
ты зачараваны годным чалавекам,
прафесіяналам, то натуральна прадставіць яго чытачам.

Бабуля Ядвіга
і экзамен па біялогіі

— Алена, як ты памятаеш, калі
мы вярталіся дадому з Кочына,
я была сведкай тваёй дапамогі пажылой японцы ў аэрапорце Абу-Дабі,
якой стала кепска… Ніколі не забу-
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ду, як хутка ты ёй аказала першую
дапамогу, потым выклікала лекара.
Яшчэ тады карцела спытаць: адкуль
у табе гэта якасць — усім дапамагаць, а таксама ўвесь час нешта вывучаць і ўсім цікавіцца?
— Напэўна, тое ад бабулі Ядвігі,
светлая ёй памяць. Я любіла яе. Бабуля
была ўнікальным чалавекам, яна вельмі гарманічна існавала ў прыродзе,
прыкмячаючы ўсё навакол. І ў людзях,
з якімі ўмела заўсёды ладзіць, разбіралася. Кожнае лета я праводзіла ў вёсцы, дзе яны жылі з дзядулем Міхаілам.
Дарэчы, ездзілі мы туды і ў выхадныя
дні. Там быў велізарны ўчастак —
75 сотак: з вялікім старым садам, мноствам кветак. Мы з дзвюма сёстрамі
любілі там гуляць. Вёска Навінкі — маляўнічы куток, гэта кіламетраў 20 ад
Мінска. З аднаго боку вёскі — бярозавы гай, з другога — сасновы бор і поле.
Мы з бабуляй часта гулялі па лесе, яна
распавядала мне ў тым ліку й пра паганскіх багоў. Першай гісторыяй, якая
ўрэзалася ў памяць, было паданне пра
чароўную папараць-кветку. Дарэчы,
я была да бабулі бліжэй за ўсіх яе ўнукаў. Мяне цікавілі, скажам, іх размовы
з дзядулем. Бывала, пра некага я пытаюся — і бабуля раскажа гісторыю

жыцця таго ці іншага чалавека. Для
мяне ж яны гучалі як казкі. Вельмі
любіла слухаць пра тое, як гатуюцца
розныя стравы, назіраць за працэсам. А тое немагчыма паўтарыць: бо
ежа ў Навінках гатаваліся ў печы. Ні ў
духавой шафе, ні на газавай або электрапліце такое не згатуеш. Я ўважліва
назірала, як, да прыкладу, запячы хлеб
і ўнутры яго — мяса. Бабуля тым часам распавядала, як даўным-даўно яе
бабуля гатавала такую страву. Расказвала, як рабілася мука, як білі масла
ў сялянскай гаспадарцы. І я сама тое
рабіла ўручную: збівала смятану ў масла ў старой бойцы — драўлянай ёмістасці спецыяльнай формы. А яшчэ
бабуля мая лячыла людзей. Я бачыла,
як яна замаўляла спалох, лячыла трафічныя язвы… Было тое, на першы
погляд, проста: чалавек сядзеў побач
з ёй, а бабуля ціхенька чытала малітву. Мабыць, яна і нарадзілася з такім
дарам: дапамагаць людзям. Пэўна, і
ў мяне такое адтуль… Цікаўнасць да
жыцця, прага ведаў у мяне вялізныя.
Калі бачу, як чалавек добра нешта робіць, то хачу таму навучыцца. Вось мы
сядзім з вамі, а я краем вока бачу, як
барыста робіць каву. Мабыць, так і з
маёй прафесіяй.

С
— Ты, мяркуючы па ўсім, свядома
выбрала нялёгкі шлях масажыста?
— (Усміхаецца.) Не абышлося тут,
як кажуць, без шчаслівага выпадку. Бо
ў медыцыну я трапіла неверагодным
чынам. Ніякіх планаў на гэты конт
у мяне й не было. У старэйшых классах, помню, гублялася ад мамчыных
пытанняў: кім хочаш быць? Таму што
сама не ведала. Хоць і сваякі-медыкі
былі: цётка — стаматолаг, дзядзька —
хірург-афтальмолаг... Я і медыцына —
немагчыма, думала я. А мая сяброўка
хацела паступіць у медыцынскі каледж, толькі ў яе не надта ішла біялогія.
Падыходзіць неяк да мяне пасля 9‑га
класа і кажа: ці не магла б ты пайсці са
мной на паступленне? А чаго раптам?
Ну, кажа, калі будзе экзамен па біялогіі,
ты мне ўсё й напішаш. Ну як тут не дапамагчы? Вось і пайшлі мы паступаць.
Здалі першыя два экзамены, біялогія
была апошняй. Я падрыхтавала і для
яе адказ па білеце, а сяброўка так хвалявалася, што не змагла нічога нават
прачытаць з таго, што я ёй напісала.
Карацей, яе адсеялі, а я здала й біялогію. Прайшла! Дома расказваю: паступіла ў медкаледж. Пасмяяліся, вядома.
Толькі мама сказала: ну, значыць можна там і вучыцца. Так я пачала патрохі
асвойваць медыцыну.
— І як табе навука давалася?
— Было цяжка. Праграму школьных 10–11‑х класаў праходзілі за адзін
год, а потым анатомія, фізіялогія, фармакалогія, латынь… Я й цяпер дзіўлюся: як гэта ўдавалася засвойваць такую
плынь інфармацыі? Клалася ў 3–4 га
дзіны ночы, у 6 раніцы ўжо ўставала.
З масажам знаёмілася на апошнім курсе. Выкладчыца наша набірала групу
для курсаў масажыстаў, прычым у яе
ўвайшлі толькі тыя, хто дасканала ведаў анатомію. І я ў іх ліку. Бацькі аплацілі мне вучобу, і я, надзвычай натхнёная тым, што ўсім родным буду рабіць
масаж, пайшла вучыцца. Праўда, і да
курсаў яго ўжо рабіла, як умела, і мамчыным сяброўкам, і знаёмым, у якіх
былі скаліёзы, астэахандрозы. Размеркавалі мяне пасля вучобы ў Мінскі
эндакрыналагічны цэнтр, і, працуючы
там, я ездзіла на дом рабіць масажы
для тых, хто ўва мне меў патрэбу. Былі
кліенткі сярод сябровак старэйшай
сястры: хацелі пры дапамозе масажу
змагацца з цэлюлітам. Так што прак
тыка была, і навык паволі выпрацоўваўся. А потым прапанавалі мне пра-

цу ў адным з салонаў прыгажосці. Там
займаліся карэкцыяй фігур з выкарыстаннем медапаратаў, шукалі медыка.
Такую працэдуру, выказала я меркаванне, добра было б сумяшчаць з массажам — і дырэктар дазволіў мне тое
рабіць. Так і пачалося паглыбленне ў
прафесію масажыста. Я стала наведваць, напрыклад, курсы ароматэрапіі,
спецыяльныя семінары, на якіх прэзентавалася прафесійная касметыка
для масажу.

Калі не расце
«тоўстая скура»
— А як жа з эндакрыналагічным
цэнтрам?
— Таксама была добрая школа.
Працуючы там, асвоіла ўсе віды медыцынскай прафесіі сярэдняга ўзроўню: прыём хірурга, прыём тэрапеўта,
прыём у кабінеце дыябетычнай ступні,
праца ў працэдурным кабінеце… І тая
справа мне падабалася. Я спачувальна
ставілася да хворых, але бачыла: людзі
па-рознаму рэагуюць на чужы боль.
Нейкая «недушэўнасць» некаторых
эндакрынолагаў спачатку шакавала.
З часам пачала іх разумець і апраўдваць. Доктар жа бясконца спачуваць
не можа: кожны дзень — боль, боль,
боль… З часам ліміт спагады нават
у самых душэўных вычэрпваецца. Бо
што такое па 40 чалавек за прыём? Каласальнае псіхалагічнае напружанне.
А дыябетыкі — пацыенты спецыфіч
ныя: ёсць у іх крыўды на жыццё за тое,
што па пяць разоў штодзень інсулін

тыль жыцця

трэба калоць, што ныркі барахляць…
Шмат гісторый хвароб я назірала, і
было цяжка маральна. Магчыма, я да
таго была не гатовая, а «тоўстая скура» ўсё ніяк не нарастала, і я адчувала,
што трохі яшчэ — і ўжо не вытрымаю.
У нейкі момант зразумела: не хачу так
хвалявацца, самаразбурацца. У мяне
было два шляхі: альбо вучыцца быць
нячулым «інструментам» у той сістэме,
альбо — сыходзіць. І я прыняла рашэнне: хачу мець дачыненне да медыцыны, людзям дапамагаць вырашаць
праблемы са здароўем, але — не працуючы ў медыцынскай установе.
— Па размеркаванні ў цэнтры
табе ж трэба было адпрацаваць
тры гады?
— Дык я і адпрацавала. Гэта быў
цудоўны калектыў. На працу ісці хацелася. Дарэчы, пасля адпрацоўкі паступіла яшчэ і ў медуніверсітэт, што
ў Мінску, на аддзяленне стаматалогіі.
Але прыйшла 1 верасня на вучобу —
і забрала дакументы. Так-так, больш
чым дзіўна. Ход разважанняў быў такі:
цэлых 6 гадоў я буду абмежаваная ў
магчымасці паглыбляць свае веды ў
масажы. І таксама — 6 гадоў! — не змагу дапамагаць сям’і. Старэйшая сястра,
Наташа, яшчэ вучылася, малодшая
Галіна — школьніцай была, у бацькоў — невялікія заробкі. Я, дарэчы,
з рабочай сям’і: мама працавала
на вытворчым аб’яднанні «Гарызонт»,
а тата — на трактарным заводзе: у ліцейным цаху. Мы жылі вельмі сціпла.
Я падумала: у такой сітуацыі вучыцца
яшчэ 6 гадоў — гэта неяк эгаістычна…
І падарожнічаць, разважала, доўга

Перад прыёмам чарговага наведніка
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не змагу — а гэта ж асаблівае маё захапленне.
— Ці падабаецца табе тваё цяперашняе жыццё? Маючы справу з
целам чалавека — ці стамляешся?
Бо целы ж розныя, і людзі розныя, і
могуць прыйсці не тыя, хто табе падабаецца…
— Я задаволена сваім жыццём.
Люблю цела чалавека, бо гэта ўніверсальны інструмент, які стварыла прырода. У ім усё гарманічна. Не бачу заган у любым целе. Так, у кожнага з нас
ёсць лёгкія «адхіленні ад нормы», якія
можна пры пэўных умовах, намаганнях ліквідаваць. Я ніколі не думаю пра
цела чалавека як пра нешта брыдкае ці,
скажам так, няправільнае, не адпаведнае нейкім параметрам. Што хаваць:
бывае, і стамляюся. Праца фізічная,
цэлы ж дзень на нагах. Але маё цела
прыладзілася да такіх нагрузак. Яно —
як у спартоўца, які памногу гадзін
у дзень трэніруецца. І яшчэ, ёсць такі
фактар: да мяне ідуць мае людзі, не выпадковыя. Паколькі я ў прафесіі 15 гадоў, то магу сабе дазволіць выбіраць,
з кім працаваць. І цяпер увесь мой
час распісаны для пастаянных кліентаў. Яны мне ўдзячныя, і я адчуваю іх
падзяку. Яна таксама надае мне сілы.
Энергія ўдзячнасці вельмі дапамагае пераадолець стан спустошанасці
пасля працэдуры масажу, калі такое
здараецца. Ну вы ж таксама ведаеце
пра ўзаемаабмен энергіямі. Такі вечны
рухавік… Таму стомленасць адчуваю
рэдка, хутчэй — задавальненне. Мне
так прыемна бачыць, як чалавек усміхаецца, пачынае добра выглядаць, здаравее. У некаторых цалкам змяняецца
жыццё, калі яны пазбаўляюцца болю,
нейкага знешняга дэфекту, пачынаюць
сябе любіць, маюць сілы дарыць сваю
любоў блізкім…
— Яшчэ, ведаю па сабе, часам і добрае слова лечыць…
— А без гэтага ж ніяк! Усім кліентам, што наведваюцца да мяне, падабаецца са мной размаўляць. Часам
дзеляцца нейкімі праблемамі, раяцца
са мной. І дзякуючы таму я таксама
набываю свой уласны каласальны досвед. У мяне, бывае, атрымліваецца
вучыцца на чужых памылках, хоць і
кажуць: чужыя шышкі — як пустышкі.
Натуральна, я таксама раблю ў жыцці
памылкі, аднак дзякуючы «спавядальнасці» кліентаў, з улікам перажытых
імі жыццёвых сітуацый, я магу лепш
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зразумець і сябе. Трэба яшчэ мець
на ўвазе: на масаж «проста так», для
прафілактыкі не надта ходзяць. Даводзіцца працаваць з людзьмі, якім
патрэбна й маральная падтрымка.
Помніцца: жанчына раптам запала ў
дэпрэсію, калі ўсвядоміла, колькі ёй
ужо гадоў… Але ж мы ўсе, дарэчы,
не маладзеем! А тут: усвядоміла — і
жахнулася… Спрабавала я змяніць
пункт погляду на сітуацыю: як можна, казала, крыўдзіцца на лёс, калі ў
свае 55 гадоў ты прыгожая, здаровая,
калі ўсё ў жыцці ў цябе вельмі нават
нядрэнна? І расказала ёй гісторыю пра
маці адной з кліентак, якая ў 55 толькі пачала жыць. Да таго ж «існавала»
ў складаным шлюбе шмат гадоў. А як
выгадавала дзвюх дачок, то ўспомніла:
яна ж калісьці займалася танцамі.
Знайшла курсы, пайшла танцаваць.
На курсах ладзілі вечары танцаў. А потым пачала яна й за мяжу выязджаць,
і нават перамагаць у конкурсах. У яе
з’явіліся годныя прыхільнікі. Дзякуючы ім зразумела сваю сапраўдную
вартасць. То кліентка з дэпрэсіяй,
паслухаўшы мяне ўважліва, зрабіла
высновы: пайшла на курсы англійскай
мовы, курсы па стылістыцы… Пачала
сабою займацца. І цяпер смяецца, калі
пытаюся: ну як там наша дэпрэсія?
Мноства жаночых і мужчынскіх гісторый праходзяць праз мяне, і я іх пры
выпадку «дастаю з палічак», як мікстуру, калі трэба каго падбадзёрыць.

Раскоша чалавечых зносін
— Атрымліваецца, што, акрамя
масажу, паралельна ідуць у цябе сеансы псіхатэрапіі?
— Можна і так называць, але ж і
для мяне асабіста гэта псіхатэрапія.
У мяне ж таксама, як кажуць, не заўсёды гарманічныя ўзоры на палатне
жыцця складваюцца, ёсць нейкія
праблемы. Растуць, напрыклад, дзве
дачкі-падлеткі: Вікторыя ў 8‑м класе,
Валерыя ў 7‑м. У мужа Дзмітрыя, ён
праграміст, таксама клопатаў хапае:
у яго бізнэс. Мама, Раіса Міхайлаўна, з намі жыве — са сваімі поглядамі
на жыццё. І ёсць сітуацыі, якія мне даводзіцца пражываць, «разрульваць»,
асэнсоўваць. А тут раптам, на шчасце,
прыходзіць кліентка, чую гісторыю,
«сугучную» з маёй. Ага, тут падказка… Нейкі ход, нюанс, хоць маленькая зачэпачка — і клубок праблем
распусціўся. Так я для сябе знаходжу
рашэнне. Такія кантакты з людзьмі,
на мой погляд, гэта самае каштоўнае,
што ўвогуле можа быць у нашым жыцці. Вядома ж, я тут не кажу пра зносіны з людзьмі роднымі, блізкімі ўнутры
сям’і — гэта ўвогуле святое. У некага з
пісьменнікаў, здаецца, у Экзюперы,
ёсць цудоўны выраз: раскоша чалавечых зносін. Для мяне якраз такая
раскоша — самая вытанчаная. А тым
больш калі людзі маюць вялікі дар

Сэлфі з сям'ёй у Венецыі
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слухаць — і чуць, разумець сэрцам,
пра што ты кажаш.
— Я чула такі выраз: цела чалавека — гэта творчы працэс прыроды, да цела й ставіцца трэба
творча. І масаж можна, падаецца
мне, успрымаць як працэс нейкай
гарманічнай сутворчасці чалавека з
прыродай. А як твае кліенты ставяцца да масажу? Разумею: у беларусаў іншая «культура масажу», чым,
скажам, у Індыі. Там на вуліцы можна бачыць, як маці, бабуля робіць масаж сваёй малечы. Ды яшчэ, скажам,
з кунжутным алеем…
— У беларускай народнай культуры, ведаю, пацерці, добра прамяць тое
месца, якое ўдарыў, таксама прынята.
Ды гэта ў экстраным выпадку. У Індыі,
вядома ж, нам ёсць чаму павучыцца:
там гэтая культура складвалася стагоддзямі, там ёсць Аюрведа (медыцынская
сістэма, што грунтуецца на лячэнні
масажам, травамі, карэннямі, алеямі,
мінераламі й нават металамі. — Аўт.).
А ў сучаснай Індыі масаж як лячэбны
метад жыве ў клініках, пры занятках
спортам — і таксама ў штодзённым побыце: як своеасаблівы гігіенічны сродак. Мае кліенты, мяркую, разумеюць:
масаж у пэўных сітуацыях дапаможа
лепш, чым «цудадзейныя» таблеткі.
Да таго ж яго можна выкарыстоўваць
кожны дзень — як расчоску, зубную
шчотку… А гадоў пяць таму я заўважала, як дзівіліся людзі, калі казала:
масаж варта рабіць рэгулярна, самастойна ці ў спецыялістаў. Для іх было
дзіўным тое чуць. І цяпер бытуе моцны
стэрэатып: прайсці курс масажу, аздаравіцца-падлячыцца — і забыць пра
яго на год. У нейкі момант я зразумела: у пару, калі многім катастрафічна
не хапае фізічных нагрузак, масаж варта ўспрымаць, прапагандаваць нават
на дзяржаўным узроўні — як элемент
паўсядзённай народнай культуры. Бо
што такое «раз у год»? Ну, спіну табе
разгрузілі, шлакі вывелі — але ж гэтага
мала. Масаж, які дапамагае целу быць
«у форме», патрэбен пастаянна: як
штодзённая чыстка зубоў. Можа быць і
самамасаж. Але прафесійны масажыст
бачыць і адчувае ўсе блокі, размінае
заціснутасці, прыбірае наступствы ад
стрэсаў — якія пакідаюць у целе свае
«сляды». Хоць раз у месяц — патрэбен
масаж. Сістэмнасць! Да мяне ходзяць
хто раз на тыдзень, хто раз ці два на месяц. Лёгка пераканацца: выгадней, тан-

Настаўніца Алены у Бангкоку

ней будзе не запускаць сваё цела да
хвароб і зрываў. Я бачу: практычна ўсе
пасля масажу адчуваюць сябе нашмат
лепш, нават маральна. Шмат хто кажа:
я так чакаў гэты дзень!.. Прыходзяць,
кладуцца на масажны стол — і ў іх,
прабачце за параўнанне, як у сабакі
Паўлава ўключаецца рэфлекс: расслабляцца. Культура масажу ёсць у нашым грамадстве, але, як кажуць, ёсць і
над чым працаваць. Нехта шукае сродкі, нехта — добрых спецыялістаў, а камусьці ўсё яшчэ здаецца, што здароўе
падае з неба… Ды жыццё не стаіць
на месцы: нехта паспрабаваў масаж
на чарнаморскім пляжы, нехта — традыцыйны тайскі масаж у Тайландзе,
хтосьці — аюрведычны ў штаце Керала. І пайшлі хвалі цікаўнасці. Але той,
хто ведае пра добры масаж, такі й шукае.

Масаж як мастацтва
— Пры тым важная, пэўна, і
эстэтыка масажу: гэта ж і мастацтва! І тут ёсць зрухі. Летась
у верасні ў Мінску, ведаю, праходзіў
ужо VII чэмпіянат Беларусі па спамасажы…
— Масаж — гэта сапраўды і мастацтва. Прыемна, што мы рухаемся
ў гэты бок: каб не толькі быў эфект
для пацыента, але й была прыгажосць
у рухах масажыста. Гэта ж часта выглядае як яго танец вакол цела. А раней,
наколькі ведаю, масажысты проста
калечылі самі сябе: у іх з часам пачы-

тыль жыцця

налі хварэць суставы, бо не звярталі
ўвагі на тэхніку бяспекі, працуючы з
пацыентамі. Сёння масажыста вучаць
правільна працаваць корпусам, карыстацца нагамі, пераносіць вагу цела
на каленныя й тазавыя суставы. І таму
выглядае сам працэс вельмі прыгожа.
— А ты прымала ўдзел у падобных чэмпіянатах?
— Шэсць гадоў таму мяне запрасілі паўдзельнічаць у спа-чэмпіянаце:
праходзіў у Маскве на базе вядомай
школы Алены Зямсковай. І я там заняла 4‑е месца. Не скажу, што не хвалявалася, бо ўзровень быў высокі. Досвед
набыла цікавы. Пазнаёмілася з многімі
спецыялістамі ў маёй прафесіі з Расіі,
Францыі, Італіі, Іспаніі, Партугаліі.
Першае месца ў чэмпіянаце, памятаю,
заняла дзяўчына-масквічка. А ўсяго ў
ім удзельнічала 180 чалавек.
— Чула, цяпер масажысты адыходзяць ад прыёмаў жорсткага абыходжання з целам…
— І я праціўнік агрэсіі ў масажы.
Некаму падаецца: трэба каб я прамасіравала яго цела да болю. А навошта? Гэта ж велізарны стрэс для арганізма. Любую глыбокую праблему
можна вырашаць далікатна. Калі мякка размінаем нейкую мышцу, то цела
паступова на твае рухі настройваецца,
пачынае цябе да сябе пускаць. Яно перастае закрывацца, абараняцца, і можна дабрацца да любога сустава, любой
костачкі…
— Наколькі мне вядома, ты ўвесь
час у пошуку, падвышаеш кваліфікацыю ў розных краінах? Гэта таксама
частка тваёй сістэмы?
— Мудрыя кажуць: хто не рухаеца наперад — той ідзе назад… Ез
дзіць па свеце пачала, калі неяк адчула: мне не хапае кіслароду ў прафесіі.
Навучылася ўсяму, чаму можна было
ў Беларусі. Наведала мноства семінараў: у розных майстроў можна нечаму
навучыцца. І новае для сябе знахо
дзіш нават тады, калі паўторна ідзеш
на семінар. Спачатку ездзіла на вучобу ў Маскву, Кіеў. Як вядома, калі
ты ў пастаянным пошуку, то на цябе
«выходзяць» і прапановы, інфармацыя з’яўляецца. І ты пачынаеш выбіраць, куды рухацца. Я ездзіла ў
Італію на кангрэс спа-індустрыі. Гэта
велізарны пласт ведаў, пачынаючы ад
апаратаў, касметыкі, знешняга выгляду эстэтыста-масажыста. Пабывала ў
Іспаніі — захацелася туды пасля курбеларусь.belarus
верасень   2018
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тыль жыцця
— Ты выкарыстоўваеш розныя
тэхнікі? А можа ўжо ёсць твой асабісты індывідуальны масаж?
— Я стала заўважаць гадоў пяць
таму, што выкарыстоўваць чыстую
тэхніку мне складана. Выпрацавалася
свая — гэткая манера зносін з целам,
якая вельмі рухомая, залежыць ад таго,
што патрэбна целу ў дадзены момант.
Часам гэта той ці іншы віду масажу,
але ў большасці выпадкаў для кожнага з пастаянных кліентаў «ствараецца» масаж індывідуальны. Я ведаю,
што ім падабаецца больш, дзе трэба
затрымацца даўжэй, якая частка цела
просіць інтэнсіўнасці альбо наадварот.
Як правіла, я ні пра што не пытаюся —
усё адчуваю, быццам чытаю цела.

Нібы кветка лотаса

Майстар-клас па выяўленчаму мастацтву

су хірамасажу ў Маскве, бо Іспанія —
радзіма яго.
— Чым ён адметны?
— Мяккі, далікатны… Гэта расслабляльная тэхніка масажу, калі вельмі
дэталёва працуеш з кожнай часткай
цела, нікуды не спяшаешся. Сярэдняя
працягласць сеанса хірамасажу —
3–4 гадзіны. Гэта мяккае апусканне ў
тканкі цела, праца з праблемнымі зонамі. Масажыст прыбірае застой лімфы, крыві, ліквідуе спазмы. Родапачынальнік тэхнікі — Энрыке Каст элс
Гарсія: ён ужо не выкладае. У свой
час я была на яго занятках. Асноўны
філіял школы — у Барселоне. Нядаўна,
летам, я зноў там пабывала, удалося
мне выявіць для сябе новыя нюансы
тэхнікі, якая спалучае ў сабе ўсходнія й
класічныя практыкі. Масажыст змеш
вае стылі, таму вольны ўжываць розныя прыёмы. А іх ні многа ні мала —
каля сотні.
— Гэта, пэўна, самая яркая твая
вучоба?
— Самая яркая вучоба была ў Тайландзе ў 2006‑м годзе. Я там жыла месяц, навучаючыся традыцыйнаму тай-

48

беларусь.belarus
верасень   2018

скаму масажу. Гэта зусім іншая тэхніка
масажу. Калі назіраеш з боку, здаецца,
што масажыст выконвае танец: скача,
пырхае… Гэта як мануальная тэрапія,
але зусім бязбольная, камфортная, ты
трапляеш у самае глыбокае расслабленне. У Тайландзе я далучалася і да
культуры гэтай краіны. Культура тайскага масажу і масажыстаў вельмі глыбокая. Гэта як філасофія. Наша раніца
пачыналася ў храме Ват Пхо — Храме
Буды, які ляжыць. Тады храм быў яшчэ
адкрыты. Мы дакраналіся да Буды,
чыталі малітву — гэта быў настрой
на працу з чалавечым целам. І ўжо ў
такім, можна сказаць, адухоўленым
стане маглі наблізіцца да пацыентаў.
Тэорыі было мала, усяго некалькі дзён.
І тры тыдні практыкі. Усе выкладчыкі — ва ўзросце: маёй куратарцы было
72 гады, але ж настолькі яна была моцная, маладжавая. Дарэчы, наша група была першай еўрапейскай групай
студэнтаў, якіх прыняла школа Ват
Пхо: яна пры храме. Тайскі масаж —
гэта найстаражытныя тэхнікі. У храме
на сценах я бачыла фрэскі: цела чалавека з мерыдыянамі, кропкамі…

— Што значыць: быць з целам
на «ты»? Я неяк чула такі выраз.
— Многія людзі амаль не чуюць
сваё цела, ды й не жадаюць тое рабіць.
Нехта мае страх. Ці зусім не разумее,
што цела можа падаваць сігналы гаспадару не толькі болем. Калі працую з
пацыентам, прашу часам, каб ён… зайшоў у жывот. Гэта значыць: накіруй
свядомасць, прыслухайся, адчуй тое,
што там адбываецца. Варта не баяцца
сканаваць сваё цела, не баяцца прызнаваць і тое, што ў цябе нешта баліць.
Ну і даглядайце сваё цела: бо яно даецца нам адзін раз. Каб трымаць яго
ў здаровым стане, патрэбны і заняткі
фізкультурай, спортам, і правільнае
харчаванне, і даследаванне, сканаванне свайго цела.
— Як бы ты назвала свой масаж?
— Ніколі не задумвалася… Але цяпер, калі вы спыталі, паўстала асацыяцыя з кветкай лотаса. Калі я працую з
целам чалавека, мне здаецца, што яно
распускаецца: нібы кветка. Яно як быццам расцвітае. Ідзе паслабленне: вадкасці пачынаюць лепш цыркуляваць…
— Падарожнічаючы, ты забываеш пра сваю прафесію? Адпачываеш
ад яе?
— Не надта гэта ўдаецца, бо заўсёды бачу цела чалавека, з якім сутыкаюся. Бачу міжволі тыя праблемы, якія
нясе яно ў сабе. Але, вядома ж, імкнуся не паглыбляцца. Большасць маіх
сяброў раз’ехаліся па розных краінах.
Скажам, у Даніі, у Капенгагене жыве
малодшая сястра. Ёсць сябры ў Фран-

С
цыі, Сербіі, Германіі. У Турцыі ёсць
пара: этнічныя туркі. Я, дарэчы, Турцыяй захварэла, як толькі туды трапіла. Палюбіла Стамбул. Горад мяне
адразу пакарыў: мяркую, гэта сувязь
нейкая духоўная, энергетычная. Я там
сябе адчуваю як дома, не магу заблу
дзіцца, ні разу ў Стамбуле мне не суст
рэліся дрэнныя людзі. Сябры знаёмяць
мяне з культурай, традыцыямі Турцыі,
і мне здаецца, што там я магу быць ужо
гідам. Стамбул — гэта маё асаблівае
натхненне. І дочкі нашыя прывучаныя
да паездак. А на восеньскія канікулы
мы сям’ёй паедзем у Мілан: яны з малых гадоў ездзяць з намі. А пасля павязу маму ў Тбілісі на тры дні. Гэта мой
падарунак да дня яе нараджэння.
— Мама таксама любіць падарожнічаць?
— Казаць пра тое, што ёй прывіта
культура падарожжаў, не выпадае.
Уявіце сабе: яна працавала на «Гарызонце» ў штамповачным цаху. Праца
цяжкая, і жылі мы фінансава цяжка.
Таму і я з 14 гадоў пад час летніх вакацый працавала. Цётка была заўмагам,
і ўзяла мяне фасаваць сушкі, печыва,
халву, алей, сыры. А праз год пусцілі
мяне да гандлёвай залы, і я ўжо была
кантралёрам, чым вельмі ганарылася.
І працу сваю рабіла добра. Студэнткай
медкаледжа ўлетку таксама ў цёткі
падпрацоўвала. Там і мама працавала,
як сышла з «Гарызонта». Калі я клікала
яе куды паехаць, яна адмаўлялася. Але
мама злётала ў Капенгаген! І вярнулася адтуль з вялікімі, як кажуць, вачыма, пабачыўшы іншы свет. Мама —
дачніца, любіць зямлю, і ўлетку яе
«выдраць» ад градак складана. А восенню — іншая справа.

Танцаваць пад дажджом
— Ты з катэгорыі людзей, якія
глядзяць на свет з вялікай цікавасцю, радуюцца жыццю. На гэты конт
згадваецца дыялог двух людзей. Адзін
кажа: як я магу радавацца жыццю,
калі вакол адны праблемы? Другі:
зразумей — жыццё дадзена не для
таго, каб чакаць, пакуль сціхне лівень. Яно — для таго, каб навучыцца
танцаваць пад дажджом. І ты, мне
падаецца, навучылася танцаваць…
— Сапраўды так: гэта і пра мяне.
Танцаваць, праўда, не заўсёды атрымліваецца. А што да захапленняў,

то асабліва да душы мне людзі, якія
робяць што-небудзь добра. І мне
ўсё хочацца паспрабаваць. Адчуваю
нейкі невытлумачальны голад: «пакаштаваць» і тое, і гэта… Раней было
не прынята, каб, дарослыя, скажам,
хадзілі на заняткі па кераміцы, маляванні. Але выяўляцца ў творчасці —
гэта ж так здорава! Мая знаёмая ў
30 гадоў пачала шыць лялькі, якія
былі падобныя да яе сяброў. Я па
фатаграфіі заказвала ёй ляльку для
сяброўкі на дзень нараджэння. Мне
падабаецца сваімі рукамі зрабіць талерку або кубак, намаляваць карціну.
У апошні раз, калі я лётала ў Стамбул,
падарыла сябрам зроблены мной з
керамікі ў выглядзе талеркі ліст манстэры — хатняй расліны. Яны адразу
не паверылі, што гэта зрабіла я сама.
А карціны, якія малявала на майстаркласе па выяўленчым мастацтве, раздарыла сябрам. Мне вельмі прыемна,
калі людзям падабаецца мая праца.
І вакалам я таксама занялася. Раней
была ўпэўнена: калі чалавеку з дзяцінства не дадзена, то ён спяваць
не зможа. Але, як аказалася, добрыя
спевы — гэта ўсяго толькі пытанне
часу і ўседлівасці. Мая настаўніца паказвала мне сваё відэа дзесяцігадовай
даўніны і цяперашняе, каб перака
наць мяне, што я магу таксама наву
чыцца прыгожа спяваць. І я пабачыла, як у працэсе заняткаў мяняўся яе
голас, яго сіла, прыгажосць гучання.
Я, вядома ж, не збіраюся пакараць
вяршыні эстрады, але падарыць песню добраму чалавеку ўжо магу. Так
было з нематэрыяльным падарункам
мужу на дзень нараджэння. Сябры
нашай сям’і былі ў шокавым стане!
Памятаю, мае рукі трэсліся ад хвалявання, што не змагу правільна ўзяць
ноту: песня Анжалікі Варум «День
опять погас» — няпростая. Але ў мяне
атрымалася. Чарговае маё жаданне —
навучыцца граць на раялі. Яго я выношваю ўжо некалькі гадоў. Рана ці
позна знайду выкладчыка — і буду
вучыцца.
Ці вучу я сваіх дзяўчынак творча
выяўляць сябе? Ды не… Яны бачаць,
як жыву я. Так было і з керамікай, і з
маляваннем… Калі ты гэта робіш сам,
то дзеці за табой цягнуцца. І тады яны
шчаслівыя. А шчаслівы чалавек, як
сцвярджае Аюрведа — гэта здаровы
чалавек.
Гутарыла Валянціна Ждановіч

тыль жыцця

Турэцкія сябры Алены. Стамбул.

З Говардам Ванам,
майстрам па пранадынаміцы з Тайваня

На вуліцах Кочына. Індыя.
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інематограф

Архітэктар

душы

Рэжысёр Эмір Кустурыца распавёў пра асаблівасці ўласнай творчасці і падзяліўся
думкамі пра Беларусь

А

соба Кустурыцы, безумоўна, знакавая для
прыхільнікаў кінематографа ўсяго свету.
Яго называюць чалавекам-легендай альбо «балканскім Феліні». На кінапрэм’еры
рэжысёра збіраюцца поўныя залы, а знакамітыя артысты часта прызнаюцца, што
мараць здымацца ў яго філасофска-эксперыментальных кінапастаноўках. Сёлета ў Віцебску адбылося сапраўднае свята: у плыні XXVII
Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар»
таленавіты рэжысёр прыехаў у Беларусь, каб прэзентаваць
у горадзе над Дзвіной мастацкі фільм «Па млечным шляху» і парадаваць гасцей фестывалю сумесным канцэртам з
Горанам Брэгавічам — сваім былым паплечнікам, а цяпер

супернікам. Дарэчы, па выніках фестывалю канцэрт Брэгавіча і Кустурыцы быў прызнаны самым аншлагавым і
танцавальным.
А вось драма «Па млечным шляху» ўразіла не ўсіх гледачоў. Напэўна, віцебскі асяродак яшчэ не зусім падрыхтаваны да настолькі сур’ёзнага кіно. Пакуль грамадства ўсё
больш выбірае забаўляльны вектар кінематографа. Аднак
рэжысёра гэта не засмуціла. Для яго аўтарскае кіно, як
ён выказаўся на сустрэчы з гледачамі, унікальны «залаты
ключык» да пастаяннай творчай самарэалізацыі. Таму, не
сумняваецца рэжысёр, яно будзе заўсёды запатрабавана
аўдыторыяй, можа, не такой вялікай, як хацелася б, але яна
будзе разумець, што кіно — не проста кадры на экране, а
глыбокая эмацыянальная стужка, праз якую раскрываюц-

Кадр са стужкі «Па млечным шляху»
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ца найважнейшыя тэмы існавання чалавека і свету ў
цэлым.
— У кінематографе цяпер адзначаецца моцны ўплыў
Галівуду, — з адценнем горычы прызнаўся Эмір Кустурыца. — Не ведаю, што будзе праз дзесяць гадоў, але
перакананы, што менавіта аўтарскае кіно застанецца
назаўсёды, бо яго мэта — закрануць глыбінныя струны
душы, выклікаць моцныя эмоцыі і перажыванні, прымусіць думаць.
Кінастужка «Па млечным шляху» раскрывае гісторыю кахання салдата, які вярнуўся з вайны, і дзяўчыны,
якая яго дачакалася. Эмір Кустурыца — рэжысёр і аўтар
сцэнарыя стужкі — сыграў і галоўнага героя. А галоўную жаночую ролю выканала італьянская кіназорка
Моніка Белучы. Здавалася б, такія розныя акцёры складана ўпісваюцца ў адным сюжэце. Але ж Эмір Кустурыца якраз і славіцца ўменнем спалучаць неспалучальнае.
На сустрэчы рэжысёр заўважыў, што гэты фільм быў
для яго вельмі цяжкім і доўгім. Падзяліўся, што нават
Моніка Белучы, досвед якой у акцёрскай прафесіі ўражвае, цяжка перажывала сваю ролю і ў канцы здымак сказала, што складаней працы, чым з Кустурыцай, у яе яшчэ
не было. Сам жа творца параўноўвае сваю рэжысуру з
архітэктурным працэсам:
— Фільм — гэта канструкцыя, якую людзі адчуваюць
душой. А рэжысёр — архітэктар душы. І каб фільм атрымаўся выразны, рэжысёр як архітэктар душы павінен
тонка выбудоўваць кожную мізансцэну, умець аналізаваць, праводзіць паралелі і ўвасабляць іх у вобразах і
дэталях. Мне не зразумела, калі з’яўляюцца новыя кінастужкі і іх кожны кадр відавочны. Такі падыход, на мой
погляд, робіць кінамастацтва штучным і легкадумным.
Паказаць фільм у Віцебску — ідэя невыпадковая.
Рэжысёру вельмі падабаюцца славянскія краіны. Ён
многа разоў бываў у Расіі, аднойчы прыязджаў на кінафестываль «Лістапад» у Мінск. Віцебск жа яго прываблівае як горад, дзе жыў і працаваў Марк Шагал. Рэжысёр
адзначыў, што, толькі наведаўшы горад на Дзвіне, ён
зразумеў, адкуль у творах Шагала столькі рамантызму
і лёгкасці.
— Мне падабаецца падарожнічаць і даведвацца
пра асаблівыя дэталі культуры розных краін. Калі бываю ў славянскіх краінах, заўсёды ёсць адчуванне, што
прыехаў дамоў. Еду ў метро, гляджу ў твары людзей і
разумею, што гэта ўсе блізкія мне людзі. Беларусь жа,
акрамя таго, што блізкая мне па духу, вельмі прыгожая.
Нідзе не бачыў такой чысціні, не адчуваў такога паветра! Вашаму народу ёсць чым ганарыцца і што берагчы.
Я з задавальненнем прагуляўся па ваколіцах Віцебска і
быў уражаны, як павольна гуляе народ, як ніхто нікуды
не спяшаецца. І гэта прыцягвае. З вялікай радасцю яшчэ
вярнуся ў Беларусь і, магчыма, наведаю іншыя гарады.
Пасля размовы з рэжысёрам ёсць адчуванне, што балканскі рэжысёр пакарыў беларускае грамадства не толькі
прэзентацыяй кінафільма і музычным канцэртам, а харызмай і шчырасцю ў адносінах да ўсяго, што ён робіць.
Бо самае галоўнае — не ўбачыць у вачах чалавека абыякавасць. Кустурыца ж зачапіў за жывое, сваімі пазітыўнымі
эмоцыямі ён аддзякаваў Віцебску за цёплы прыём.
Вікторыя Аскера

``

ікава ведаць

Выданне
рэкамендуе

Т

роххвілінны гід па Мінску стварыў рэсурс для падарожнікаў Trаvеlеr. Ён размясціў кароткі даведнік,
у якім расказваецца, якія мясціны варта наведаць у
беларускай сталіцы і што пакаштаваць у мясцовых
кафэ і барах. У матэрыяле, які аўтар назваў троххвілінным гідам па Мінску, адзначаецца, што з улікам дзеяння бязвізавага рэжыму для грамадзян 80 краін, уключаючы
Аўстралію, цяпер найлепшы час для наведвання Беларусі.
Аўстралійская журналістка расказвае, што Мінск — гэта
чысты і сучасны горад з моднымі кафэ, барамі і галерэямі.
У той жа час тут захавалася шмат архітэктуры савецкага
перыяду, але ў беларускай сталіцы адчуваецца энергія праг
рэсу. Рыхтуючыся да правядзення Еўрапейскіх гульняў
2019 года і чэмпіянату свету па хакеі 2021, Мінск рухаецца
наперад: будуюцца новыя гатэлі, развіваецца інфраструктура, з'яўляецца ўсё больш забаў.

Выданне рэкамендуе падарожнікам,
якія прыехалі ў Мінск, наведаць
Беларускі дзяржаўны музей гісторыі
Вялікай Айчыннай вайны,
Нацыянальны мастацкі музей,
а таксама музей «Краіна міні», дзе
цяпер налічваецца 18 унікальных
мініяцюр славутасцяў Беларусі, а да
2022 года колькасць экспанатаў
плануецца павялічыць да 70
Каб азнаёміцца з архітэктурай савецкай эпохі, варта прагуляцца па праспекце Незалежнасці. Прагаладаўшыся — зазірнуць у кафэ і пакаштаваць дранікі з дамашняй каўбасой,
яечняй і зялёнай цыбуляй. Можна таксама адправіцца на
ажыўленую вуліцу бараў і рэстаранаў — Зыбіцкую. Тым, хто
хоча набыць беларускія лясныя ягады ці, напрыклад, вэн
джанае мяса, аўтар рэкамендуе з'ездзіць на Камароўскі рынак.
Пасяліцца турыстам раяць у гатэлі «Манастырскі», які размясціўся ў гістарычным будынку ў самай атмасфернай частцы
старога горада. «Свята-Духаў кафедральны сабор, за некалькі
крокаў рака Свіслач з яе набярэжнай, кафэ і пешаходнымі дарожкамі — вам цяжка будзе знайсці лепшае месца», — піша
аўтар.У спіс так званых must dо, то-бок рэчаў, якія абавязкова
трэба зрабіць падчас наведвання Мінска, аўстралійская журналістка ўнесла два пункты. Па-першае, яна раіць пакашта
ваць беларускія напоі, напрыклад, бальзам, настоены на травах. Пры гэтым варта зайсці ў класічны бар савецкіх часоў ва
ўніверсаме «Цэнтральны». Па-другое, абавязкова правесці
вечар у Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы
і балета Беларусі — адным з самых вялікіх тэатраў Еўропы.
Паводле БелТА
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эатр

Павел Бас

магутна,
ярка,
відовішчна...

У Вялікім тэатры Беларусі напярэдадні адкрыцця 86-га тэатральнага
сезона адбыўся перадпрэм'ерны паказ «Саламеі», твора Рыхарда Штрауса,
вядомага прадстаўніка нямецкага імпрэсіянізму ў музыцы, які адкрыў
новую ў ёй эпоху, у пастаноўцы галоўнага рэжысёра Міхаіла Панджавідзэ

п
Пра тое, што Міхаіл Аляксандравіч — вялікі прыхільнік твораў эпахальнага размаху, нам вядома. І пра
тое, што на яго спектаклі прыхільнікі
опернага мастацтва ідуць ахвотна,
мы таксама ведаем. І я, прызнаюся з
задавальненнем, у іх ліку. Таму пасля
летняга адпускнога перапынку з захапленнем адправілася ў любімы тэатр,
папярэдне пабываўшы на прэс-канферэнцыі для журналістаў, дзе пра
бліжэйшыя ды іншыя планы Вялікага
тэатра нам і распавяла яго кіруючая
каманда на чале з генеральным дырэктарам Уладзімірам Грыдзюшкам.
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Такім чынам, «Саламея». Дарэчы,
спектакль пастаўлены па матывах аднайменнай оперы і сімфанічнай паэмы
«Так казаў Заратустра». У пастаноўцы
паўдзельнічалі расіяне на чале з мастаком-пастаноўшчыкам Гары Гумелем.
Гэта і сцэнаграфія, і касцюмы, і распрацоўка канцэпцыі відэакантэнту (мастак відэакантэнту — Павел Сувораў,
мастак па святле — Сяргей Шаўчэнка). Балетмайстры-пастаноўшчыкі —
нашы, беларускія: народны артыст
Беларусі Канстанцін Кузняцоў, заслужаная артыстка Беларусі Юлія Дзятко,
а дырыжор-пастаноўшчык — заслу-

жаны артыст Украіны Віктар Пласкіна.
Ён жа і дырыжыраваў у дзень першага
паказу спектакля гледачу.
Опера ашаламіла адразу ж, як толькі адкрылася заслона. Сказала б нават:
выклікала ўзрушэнне сваёй грандыёзнасцю, размахам, кінематаграфічнасцю, ды так, што нават узнікла жаданне
заапладзіраваць. Але зала замерла ў
чаканні: а што ж далей… А далей разгортвалася музычнае палатно. Яно
нібы накрыла публіку: гучала музыка
ўзрушаючай прыгажосці й складанасці. Мне здаецца, каб яе зразумець,
адчуць, трэба валодаць не толькі тон-

т
кім музычным слыхам, але і валодаць
хаця б крыху музычнай граматай.
Ну нездарма ж Міхаіл Панджавідзэ ў
адным з інтэрв'ю сказаў, што музыка
Рыхарда Штрауса — магчымасць велізарнага росту для беларускіх артыстаў
і аркестра, тая вышыня, якую ўзяць
вельмі цікава.
Ці ўзяла яе оперная трупа Вялікага? Без сумнення, узяла. І радаснае
адчуваннне, што ты дакрануўся да
сапраўднага мастацтва, пасля прагляду засталося. Як і жаданне паслухаць
оперу яшчэ і на прэм'еры, якая адбу
дзецц а ў кастрычніку. Дарэчы, у іншым складзе, калі будуць згладжаныя
ўсе шурпатасці, якія такія натуральныя для прагону.
У спектаклі прадстаўлены два
светы: свет духоўны ў асобе Божага
прарока Хрысціцеля Іаканаана, і свет
свецкі. Ён — на караблі Ірада. Дарэчы,
сам вялізны карабель з'яўляецца нібы
з іншага вымярэння. На палубе і дзіўная публіка, якая нагадвае герояў з
фільмаў Хічкока. Мільгаюць фракі,
камуфляжы, аголеныя спіны куртызанак… Там і паўвар'яцкі Ірад у
інвалідным крэсле, і яго мужчынападобная жонка Ірадыяда, якая прагне
ўлады. І сярод усёй гэтай какафоніі
гукаў — як бы згубілася дзяўчына ў
белым, якая нагадвае ляльку. Гэта
Саламея — Таццяна Траццяк… Яна,
як ужо адзначылі некаторыя СМІ,
спявае і грае Саламею апантана, горача, галавакружна. Здаецца, усё сваё
жыццё яна чакала гэтай кароннай
ролі, хоць была і ёсць у яе творчай
біяграфіі і Сэнта, і Таццяна, і Леано-

ра, і Віялета, і лэдзі Макбет, і многаемногае іншае.
Але пакідаю магчымасць падрабязнага аналізу оперы тэатральным крытыкам і музыказнаўцам, якія з цягам
часу разгледзяць рэжысёрскія прыёмы
і ўсё астатняе, што робіць спектакль
суцэльным і адпаведным узроўню Вялікага тэатра Беларусі. А я ведаю адно:
калі дзіця робіць першыя крокі, мы
бязмерна радуемся. А з часам, па меры
яго росту, расце і яго майстэрства —
хадзіць. Так і ў тэатры: спектакль павінен набрацца моцы, а ўжо потым пачнем, хто пажадае, яго разбіраць, што
называецца, па костачках. А я злёгку

эатр

затрымаюся на гісторыі гэтага геніяльнага твора. Як вядома, Рыхард Штраус
напісаў оперу «Саламея» па матывах
аднайменнай трагедыі Оскара Уайльда больш за сто гадоў таму. Прэм'ера
адбылася ў 1905 годзе ў Дрэздэне і
была асвістанай. І ў Расіі яе ўспрынялі
ў штыкі — Сінод забараніў спектакль
да пастаноўкі. І толькі ў 1924 годзе опера з'явілася ў рэпертуары Марыінскага тэатра. З тых часоў мінула шмат гадоў, але гісторыя кахання знакамітай
дзяўчыны да прарока і жорсткі яе фінал — галава на сярэбранай талерцы
не перастаюць хваляваць мастакоў.
Таксама не сціхаюць і страсці вакол
біблейскага сюжэту. І гэта зразумела,
бо важна пры пастаноўцы быць асцярожным з пачуццямі вернікаў. Заўважу, што рэжысёр-пастаноўшчык Міхаіл Панджавідзэ і зрабіў. Паважаючы
традыцыі хрысціянскай праваслаўнай
веры, у свой час узяў нават блаславенне на гэтую пастаноўку.
Для тых, каму не вядома: «Саламея» ідзе і ў Маскоўскім тэатры «Новая
опера», і ў Марыінскім тэатры СанктПецярбурга пад кіраўніцтвам маэстра
Гергіева, кавалера некалькіх царкоўных ордэнаў, уключаючы Ордэн святога дабравернага князя Данііла Маскоўскага. Яе пастаноўка плануецца ў
бліжэйшы час у Вялікім тэатры Расіі.
Так што і мы будзем цярпліва чакаць
прэм'еру і ў Вялікім тэатры Беларусі.
Валянціна Ждановіч
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Яблыкі
жыцця
нашага …

Варта толькі збочыць з трасы Мінск — Брэст на прылеглую
дарогу, якая вядзе да Стоўбцаў, Нясвіжа, Клецка, адчуваеш,
праязджаючы па вуліцах бліжэйшых да іх вёсак і прыгарадаў,
пах яблыкаў. Нават пры закрытым акне аўтамабіля. Ён увосень
тонка прабіваецца праз усе астатнія пахі.
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ляды яблычнай «атакі» — паўсюль: галіны
дрэў гнуцца цераз агароджу палісаднікаў,
кветнікаў. Яблыкі, здараецца і такое, пада
юць прама на праезную
частку — год выдаўся
ўраджайны. А ўжо калі заходзіш у
свой стары сад, што ў вёсачцы Яцкаўшчына пад Клецкам, то абавязкова
прыгадаеш «антонаўскія яблыкі» Івана
Буніна: такі моцны водар у нашых родных антонавак…

Белы наліў
для «марскога ваўка»
Трэба бачыць, як гэты, былы капітан далёкага плавання трымае ў
руках яблык белага наліву. Як нешта
каштоўнае. Не адразу надкусвае. Спачатку атрымлівае асалоду ад яго выгляду, потым панюхае, паперакатвае
ў далонях… Яшчэ раз удыхне салодкі
водар яблыка, усміхнецца, успомніўшы пра нешта сваё …Можа быць,
пра бацькоўскую хату ва Украіне і пра
сваё дзяцінства ў казацкім сяле Пушкары на Чарнігаўшчыне, дзе яблыкаў
было поўна ва ўраджайныя гады…
Праўда, кажа, белы наліў рос ў суседскім садзе. Але гэта ніяк не перашкаджала хлопцу атрымліваць асалоду ад
яго смаку: галінкі перагіналіся на іх
агарод, і яблыкі шчодра сыпаліся прама на доўгія рады бульбы.
У першую нашу сустрэчу Пятро
Рабко расказаў, як не можа прыжыцца ў яго міні-садзе пры невялікім
лонданскім доме саджанец белага
наліву. Спрабаваў і з зярнятка ра
зам з жонкай Гінай вырасціць дрэўца, але, на жаль, не выйшла. Дарэчы,
Гіна Кала — немка, родам з Усходняй
Германіі, а ў мінулым вядомая журналістка. Цяпер, як і муж, на пенсіі.
Разам з Пятром яны, можна сказаць,
людзі свету. Мала таго, што на яхце
паўсюль хадзілі ды жылі на ёй бліз
невялікага рыбацкага пасёлку ў Венесуэле — цяпер вось у зімовы перыяд пакідаюць лонданскую кватэру
і едуць у Чылі. І там, у Кансэпсіёне,
дзе жыве з сям’ёй дачка Гіны, яе ўнукі
і зяць-вулканолаг, і нашы сябры маюць невялікі домік. Жывуць там да
мая месяца. «Цяпло мы любім круглы год», — прызнаецца Пятро. Час

ад часу ён прыязджае і ў Беларусь, дзе
ў брацкай магіле непадалёк ад Гомеля
ў вёсцы Давыдаўка Светлагорскага
раёну пахаваны яго бацька-франтавік. Гэтым летам разам з дачкой
Аленай, жыхаркай Латвіі, ды сястрой
Валянцінай, якая спецыяльна выбралася з Украіны, яе наведвалі. А потым
з Ленай пабывалі ў Мінску. Гасцявалі
яны разам з ёй шэсць гадоў таму і ў
нашай Яцкаўшчыне. І яцкаўскі белы
наліў іх у садзе цешыў. З сабой нават некалькі галінак Пятро павёз,
каб прышчапіць іх у Лондане. Але
на жаль, не прыжыўся пакуль белы
наліў у Англіі. Ды наш сябра надзеі
не пакідае. На днях напісаў: зноў шукаюць у інтэрнэце, дзе б ў Англіі яго
знайсці.

Штрыфель для касманаўта
У той час, як пісаліся гэтыя нататкі,
у Мінску праходзіў ХХХI Міжнародны Кангрэс Асацыяцыі ўдзельнікаў
касмічных палётаў. І муж Іван, ён жа
і калега, пабываў на сустрэчы студэнтаў біялагічнага факультэта БДУ з касманаўтамі — Shannon Lucid са ЗША
і з Антонам Шкаплеравым з Расіі.
Яшчэ гадоў пяць таму беларусы Севастопаля, дзе касманаўт нарадзіўся,
расказалі Івану пра тое, што Шкаплераў — беларус па крыві. Збіраючыся ва
ўніверсітэт, Іван захапіў з сабой яблыкі штрыфеля і на завяршэнне сустрэчы
ўручыў іх касманаўту.
Не ведаю, сказаў Іван, з чым асацыюецца ў вас бацькоўскі дом, а вось

Антон Шкаплераў

у мяне — з яблыкамі. Да таго ж, дадаў,
яблык, як вядома, гэта сімвал спасціжэння чалавекам законаў гравітацыі, зямнога прыцягнення. Увогуле,
успомнілі яны і вялікага Ньютана, і
аб’яўлены ў Беларусі Год малой радзімы…
Антон Шкаплераў такі гасцінец
прыняў з удзячнасцю, а падчас гутаркі
сказаў усім прысутным: «Ніколі не саромейцеся казаць, што вы беларусы. Я
ўсім кажу: я не рускі — я расіянін, але
беларус». Назваў ён і малую радзіму
сваіх продкаў — вёску Кіпячы, што ў
Быхаўскім раёне на Магілёўшчыне.
Адтуль родам яго бацька.
Вось і атрымліваецца, што яблыкі у
гэтай сітуацыі выступілі смачным сімвалам малой радзімы.

Райскія яблыкі дзяцінства

Пятро Рабко

Яблыкі дзяцінства — нешта асаблівае, як і ўсё ў велізарным навакольным
свеце, які здзіўляў нас кожны дзень.
Столькі было адкрыццяў — божыя кароўкі, жукі, матылі, вусені… Таму, як
выказаўся аднойчы сябар нашай сям’і,
і дні былі доўгімі і не праляталі, як ляцяць яны ў нашым дарослым жыцці.
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настаўніца англійскай мовы, у Англіі
кажуць: “Аn apple a day keeps the doctor
away”. Гэта азначае: адзін яблык у
дзень — і лекар не патрэбны. І мы дружна хрусцелі яблыкамі на перапынках.
А яшчэ памятаю, як вучнёўскім пяром мы, нават ужо старшакласнікамі,
з антонаўкі рабілі вожыкаў: пярынкай
выкалупвалі конусы па ўсёй паверхні
яблыка і зваротным бокам устаўлялі
ў адтуліны — вожык і гатовы. Я нават
сыну Багдану, калі ён быў маленькім,
рабіла такога пацешнага вожыка.

Гісторый пра яблыкі
не пералічыць
Досыць трошкі пагугліць — і даведаешся, што і пячорныя людзі ўжывалі яблыкі ў ежу. У наш час гэта даволі танная і даступная садавіна, як,
скажам, бананы ў Індыі. А вось яблыкі
там — дарагія.
У свой час, расказвае Іван, з садоў
Яцкаўшчыны яблыкі вазілі прадаваць
у Маскву і Ленінград. Ён памятае, як
з’яўляліся ў вёсцы велізарныя фуры і

забіралі яблыкі тонамі. І цяпер грузавыя машыны прыязджаюць з Клецка,
каб купіць у нешматлікіх жыхароў
Яцкаўшчыны яблыкі. Павязуць іх на
перапрацоўку наўпрост на Клецкі
кансервавы завод. А гэта — найбуйнейшы ў Беларусі пастаўшчык кансерваў дзіцячага харчавання, сокаў,
пюрэ ды іншых якасных смачнасцяў
з яблыкаў, морквы, іншай гародніны
і садавіны. Дзейнасць прадпрыемства пачыналася ў 1896 годзе з вытворчасці патакі, крухмалу, спірту, павідла
і агуркоў, якія карысталіся велізарным
попытам у спажыўцоў і нават рэалізоўваліся ў Варшаве. І створаны быў
гэты харчкамбінат пры маёнтку князя
Радзівіла — так абвяшчае гісторыя.
…Ну а мы зноў наведаем у выхадныя нашу малую радзіму — Яцкаў
шчыну: яблыкаў набярэм. І штры
фель, і антонаўка, і каштэлі ўжо сонца
напіліся. І здаецца, так і чакаюць, каб
мы іх сабралі. Ды яшчэ трэба будзе падумаць, дзе у старым садзе пасадзіць
маладую райскую яблыньку — дрэўца
майго маленства, маёй малой радзімы.
Валянціна Ждановіч

А ліса Гюнгер

А ў яблыку ёсць таямніца, чарадзейства. Ужо адна біблейская гісторыя
чаго варта пра забаронены плод, якім
змей спакусіў Еву, а тая потым Адама.
Што за сэнс прыхаваны? Жыццё пражывеш — не адгадаеш. У яблыку, як
гаварыла мая бабуля Каця, сонца пакідае сваю сілу, а потым гэтая сіла ўваходзіць у чалавека, калі ён яблык спажывае. Памятаю: часта я сядзела пад
«райкай»: так называлі гэтае чароўнае
дрэўца ў нас на вуліцы Падгорнай ў
Ваўчанску, райцэнтры ў Харкаўскай
вобласці. Тады ніяк не магла даўмецца: як гэта Ева сваім дарослым ротам
магла ад гэтага маленькага жаўтавата-чырвонага яблычка адкусіць кавалак ды яшчэ Адаму даць? А бабуля
смяялася ды паказвала на антонаўку:
маўляў, яблык Евін быў вялікі. Але мне
падабаліся менавіта райскія. З іх мы
варылі нават варэнне. Мне не забыцца, як сама шпількай калола румяныя
яблычныя бакі…
Ужо ў школе даведалася: у яблыках камбінацыя карысных элементаў
найбольш удалая у параўнанні з іншай садавінай. Нездарма, казала нам

56

беларусь.belarus
верасень   2018

краіна

ў цэнтры еўропы
№8 (1019),

ЖНІВЕНЬ,
Беларусь.

2018

Belarus

Ь
С
У
Р
А
БЕЛ

ЧАСОПІС Д

ЛЯ ВАС

-7544

ISSN 0320

НА

Палітыка.

. Культура

Эканоміка

Ы
ТРЫ ЕЎРОП
2018
ЕНЬ,
18), ЛІПарусь. Belarus

№7 (10

Бел

УСЬ
Р
А
Л
ISSN

544

0320-7

АМ
ЗНАК Я
Д
А
П
ЛЛ
КУПА

,
сопіс для тыахць больш
о жадае вед

ЦЕ,
С
А
Ч
Ш
,
Ы
ФАРБ
І
Н
Д
Я
Ы
В
О
КАЛЯР

Часопіс для тых,
хто жадае ведаць больш

часопіс для вас

№9 (1020), верасень, 2018
Беларусь. Belarus

Беларусь

Палітыка. Эканоміка. Культура

ISSN 0320-7544

Мы ўсе – дзеці зямлі

стар. 4

Газета з Беларусі

Голас Радзімы
выданне «Голас Радзімы» — на сайце zviazda.by

Газета
для суайчыннікаў,
якую ведаюць
і чытаюць па ўсім свеце
1

Газета з БелаРусі

Голас Радзімы
Голас Радзімы серада, 29 жніўня, 2018

Выдаецца з 1955 года l

l № 28 (3580) l

l серада, 29 жніўня, 2018

Гол
ас
Рад
Так
сыш
зім
ліс
я
ы

Выданне “Голас Радзімы” чытайце на паРтале zviazda.by

18
20

ы
м
і
дз
а
Р
с
ла
Го

л
Бе

а

с
Ру

і

я,
ен
ліп
31
к,
ра
то
аў

БелАЗ

На
Бацькаўшчыне
добра мастаку

Стар. 3

Стар. 7

1і Білозірка

Рупліўцы з Палесся

ы
ім
дз
Ра

18

20

я,
Вядомы харэограф
ен Мікола Котаў, які нядаўна быў адзначаны
ліп
Ганаровым знакам
Беларускага
фонду культуры, стварыў
31
к,
а
ра
ал
з аднадумцамі
каштоўны фотаальбом
то
бр ам
аў
by

a.

Са аз оў

Вы

да

ец

ца

Як
нараджалася
песня
з1

95

5г
од

Стар. 8

Га

аl
ВеДайнаш
ых!
Вы
новаязор
кда
ан

ўзышла

Пр

эз

ен

Ум

та

цы

“Г
арынаСабаленкаувайшла
о
ўтоп-20рэйтынгТ
ам ночай лас
чяацуЖа
,д
тэніснайасацы
Р
кыі(WTA)

аю зе
ц
ІванІванаў і л
юб нас ь
я ў вялікім
Актыўнае жыц
Стацёць

я

зе

не

ад

зім

l

ы

”

№

27

та

з

Бе

л

аР

ус

(35

і

Го
л

р лбеп,Та
чы
ас
9)
УладзімірГі
на інск
Ра
ю ар. 7 дэушСтру
та l
дз
так ім Д
жэцкі ды
Бутэвіч, вя
спорце — як палётрзніч
ім
. 3 кі ў жні
с лАнаСттоль
via
та
йц
ы
іх – ом
налюдзі Беларусі, уручалі
чац
Спа
дzарМікола,даўнісябар домыя
веньскуюноч.Доўгімбываеўзы
ен
зе
ле
вер
тал е пр
“Го
ходжанне да славы, і няпроста
а
,1
таласуРадзімы”,заглянуўня Міколу Конанавічу кГанаровы
Га
6ж
Р
п
е
знак“Руп
л
іў
ц
у.Ства
р
аль
н
і
к
у”.
даў
н
аўрэ
д
ак
ц
ыю—па
д
зя
л
іц
ўтры
м
ац
ц
а
зор
к
ам
на
Алім
п
е.
э
н
ніў
аР
авіт сы з Асабліва прадстаўніцам прыго
па ца навінамі. Вочы свецяцца, Шчаслівы яго ўла
ня
Жы
-Ёдральнік ра
т
,2
l
а
ю
а
б
)
ых, жай
01
ы
н
іра паловы чалавецтва. Сёлета,
ва
ле
78
вае
настрой сонечны. Згадваў, як дуец
8
ньдушы. Паказ
шца —, ад
е
ая
(35
р
п
б
а
л
к
ц
l
6
z
сведчанне,к,уя якім
святка
палле ў Вязын сам
азнаупрыкісляад, заявіла пра зыход у
ел іс
н знак
via ча
.2
скі па
ы
кі ваў Ку
у ён
аушатналаьв”аЖны
ай
н
ы
і д ыу
,
цВ
м
д
і
н
р
га
в
о
р
ыц
ц
а:
цы:якёнка
ж
а,ляка
л
ыс
к
іЯн
большспа
к
ой
н
ырэ
ж
ымспар
т
ыў
NO
с
т
к
х
с
н
ар
т
zd
э с аш
l
ер
ы
р’і арндемітэвы
ыхм,ейнаазгаажыц
Вкія Ку
,1
авед
ндасц“іХрзуі ра
нагаіся
цяДар’яДо
о
кпімалуы. З раніцы ў Мінску адпМ
a
д рэн
а
в ерс
м
С
6
с
г
”ч
і
ў
т
ю
.
к
п
м ёр
ар
by жн
Гмаадсівкагааб’л
мрачава—су
нлавя
расвет
ы
юддомаябія
о7рліапренкя,. 5у дзень нараджэння канкамФара
.4
іль ыдсыГра
іў
ла кі ўн ры тыва ыве кае
ц
м
ім
ы
ж
с
р
н
-п
з
яд
н
ан
н
я“Бе
л
а
р
ус
к
іфондкуль
Пес
н
я
р
а,
дзея
ч
ы
куль
т
у
р
ы,
тла
н
іст
к
а,Ге
р
ойБе
л
а
р
у
с
і.На79м
ж
ч
с
п
авіт і, п
я,
рэ кон бійс ран афе на ўтар гады ў
дз
Станікі ягонай творчас туры”. І
ры прыхіль
20
а а
ы
месцыўрэйтынгуWTAця
а умяшчэ
ра
ых перна
зхоць
ў Г кўвес
18
ін н
ўчу тое
Ра
ае е дв ады …
ўП
ал ыале
ма гж
а якдзя
т ры р
я
здо
рмава
ці ўсклалі вянкі да помніка выра
ша Вікторыя Азаранка,
–якая
”шылік—
зды ра е
тр ка р
а
з неякіх м
ас
ў скверы Янкі Купалы. Была яўру
аднойчы радавала прыхільняікмаў
цейчылі! а дэс япеку і алі пгі. АлГран-пт Віктбыў
Ген
ол
ож
р пвісае,што
а
дз Мойсубяаседн“Цікзгад
душэўная імпрэза з удзелам
свайготалентуяркіміперамогамі.ля т
ле чэ іс
“Г
н
ры
ю-Ё — ка яш рнал асці, сопіс ам
ках шляхягоныдахва
е айдзеі
,”юмюач
Нь ол
А вось ужо й новая зорка рым а с
дзяцей, моладзі, пісьменю
ікнаў,
не
ло жу ватн ча вор чх
ы
к
ін
н
л
т
а
к цы
а алаў
у нербывнашда:ры рам
аец аза
ўзышла на небасхіле жаночага
якуюсумесналадзіліКу
п
ага пачынаўся ў вёс
е
ім ў д а,
п
а
ам ’іГа
су Трац
аl
да
і ўкмі афон
у акт сва ва аўд і
е м ,стве
ўск д якраз там, кажа,т Дуардзя
ца ць:
тэнісу:АрынаСабаленка.Гэтыя
скі музей ды Белраурсус
стр ця
од
”
н рэд ым у назы , пр жым а
м нц(ёін
Вы
5г
я го тк
ш м
ла ы Ткуразным поўзаўмаленькіўпяс
м
Ты уккуляба
радкі пішуцца, калі 20гадовая
культуры.“ПоБтеымназа
95
ры і
Чу
ны леп 5 та торы пры аліс ыла
л
гас акае к
з1
1 ка о рн р
оў ”),ён,
яб ал
л
мінчанка перад стартам адкры
аўтобусе ііпа
дыехалКіірыў Вязынку, бінайхаты.“ГэтаРэчЖыц
алкіра
ца
ц
ло доў Не шт у ве эты
“С нав роў
а кола Конана іякразтам,дземыкогл“ісьбе
Ка і?
асваенікМі
Де э ггаа’ю. дно і, ж сама па г
ец
тага чэмпіянату ЗША (US Open
— расікРаз
Ста ей
ч ар е а ац ак
а яб р. 2
ь а. ’ю,
л
ц
да
т
ш
ц
а
е
т
я
р. 7
о
ш
я
Д
к
ы
прой
д
зедня
м
іўНьюЁр
к
у)імк
лі
на
по
п
ла
в
е,
знай
ш
лі
по
т
ым
віч.
—
Су
с
тра
к
аў
нас
пес
н
я
м
і
п
в
М аІв, жы лё
рв й
Іва
ў с Ста
В
іт
ім
кушую
ыяродняыамс ігуртзМаладзечна. геолагі, бурыльшчыкі пер
н Ів
ыл мі. лочк і атнуЖе да інтэ вана ен
ліваўвайшлаўтоп20сусветнага
на
іч
а
а
н
а
а
а
в
ў
ім
д
ь
л
а
на
тац
ов а М хоц жы аалнао яліз ды п ам
чэ дзе”
Мін
ў
рэйтынгу WTA. Такое — упер
замускладаліквета беларускуюнафту,—згонарслам
я азв ецвыіч га . Т е
ен ку, п таС
яш одМыўсера
л
ч
п
п
в
ы
н
А
а
к
а
л
г да помніка, недзе ў гадзіну удакладняе Мікола. — БабулАюдач зббосяраос ачаатсп 90-я ЗШ учан іла
шынюўяекар’еры.Яшчэнамі
кл
гас ану нка
ыі “С І ста кі
ў с — яр’я адніц кау, у е ў ав ап а
е з на
ц
в
р
ну
л
ым
тыд
н
і
Ары
н
а
бы
л
а
25й,
ж
маю
зва
л
і:
Але
н
а
Са
п
он
ч
ы
дня.По
т
ымлягум
н
абы
л
аўра
у
х
н
н
й
с
а
р
д
т ет
т : н
ч аДца цуцч лсек мен ць
м
еды – ХХ
со арт нае зей ата
а выйграўшы турнір катэгорыі
чыстасцьзудзеламяквядомых кава. Мяркую, мясцовыя памя адкаянца, вназ аМінрапатаб вўже ыверуска ледж аўда, э
ксп ХІІ
ру як звалы м. д заамдо ядлоар ылка Пр шч
су чва — 1 пад сніц цык
а
го
й э кі.
“Прэм’ер”уамерыканскімНью
пісьменнікаў, так і мясцовых. таюць яе. Бо вёска жыве, там
шы кі ш
бе стра йце 8.08 аро ь кр ле
дыко цьнна Раі спкр .і бБеу омчыыя юс.я, шна я жа-Як
чна чад
ла ка яе .20 жж у
Хэйвенепадняласяна5пазіцый.
Гаварылі пра Купалу, ягоны збудаваліновуюмалочнатавар
ках коў халраазарааіл
п а,з анд ы і я т е др
п
1
й
а
ны й пда іяынатма ўважць пуецньд 1а6с,об тоако аклсавечаті сам
яты аш
і
ды Мы усы це н раз 8. т ,
Арына — студэнтказавоч
ўнёсак у духоўнае жыццё Бе ную ферму. Вяскоўцы, праўАда,
ны і ас
адўч аім
ўк
нак кніж ёх, у акваццць а нні.сты плрьакі усшмтоы . Уд пзя
тры ня “Н
віч раза спа ў св а м інтэ о ад
о
П
.
, і ”
к
-па днан
ро
ніца ў Беларускім дзяржунівер
внауць
ларусі, таксама й свету — бо многіяпадалісяўсвет:жы
чцывё уюаўтор’і атоціселсаябеША 00 дадбренаьўктозегр, Сціп бы,
дзя ец арш рн 
ста лады ахза
а
м
б
, вім
у
1
д
ім
н
у
м
р
п
5
л
е
а
з
д
е
ле
н
ч аб’я
л як
ўн д а гр зу ка З , 3 а а ч ад а
ру эт і
ў
сітэцефізічнайкультуры.Раней
творыкласіка,яквядома,пера іўРэчыцы—гэтаза7кілам00ет
нів раза зе я Кац мся !
це
ас , н у кн по прлоыДх раафыж уць на Туа м саЗбахыднана—фе,ы к ым ж ім ян
ры
Уд
ва
,
ка одзі м уд е ан яры , шт
зе
ны еркао Аял ж - ніг ур ы
старшыня Беларускай тэніснай
ведзеныўжонадзясяткімоваў. раў, і ў Гомелі: туды пад 40. Уобснліякревялічіг, бпыа ыепссвкеавкоалкелд онваа ы”т,ву ннім
іста ага
ль
ягож е.шц ра а не нал пры
ра
к р ычан таанд уш п рэд “Ага
аў. аў кія “га
Гу
да, ў яш н з асца ёлаб най о заў
й г ворч
нік
а
еб ”.кц ха іст 
н
МіколаКотаўіягоўзнагарода
фе
д
э
р
а
ц
ыі
Аляк
с
андр
Ша
к
у
ц
ін
лзісва
Хораша ўпісаліся ў імпрэзу й мянежпаўсёйвёсцыбы
с
уу
я
ч
“
а
..
Д
т
ч
ы
ы
гл
н
:
зр
д
н
у
с
ы
а
я
т
о
н
с
а
і
б
ад
аяМ
пр
ел э н аш аб рэж уб ё
рэл Эь а н ў: я “хў. а С экйашц аушка а д“вна пілаатр - ыя. піла ам
ра
эс адзначаў байцоўскія якасці тэ
нэр оне
Бчаы
цы Пага Ёсцлімітн д н5ім
выступленні фальклорных ка які Котавы — цяпер у Рэ
ьм ц
дзё амым Да : н
н
аб зіны арус ікол ых іць нік ане
оў
-п
ы 00ыла іхку субсліжПана нму ясн ыятрі а ія
Ч дром
ўлів рагі е
н Са
іка
пле а-Д
ск чык,
ў. пуон
тач ё
ўса аю
дзя ышо мі ў ы за і не супл тое, ды
тар аСа
б хдра
іх многа. Гэта род май
пон
чыецы нірсэіст
лектываў”.
в кіяі”
а чык — ўу СРэ
й я кпа
аавдань ы,
удма інтырдзядзь
ік
м скоўя
мн го баць
зе кі, якая “ўмее выйграваць,
чы ж ус ю
бач у ф Бар
і ху Тур елар нава ІІ нігі
кі з ага-н
рж ў с св ста раб ям што
озівіў эзччуас ё якбу авяідл ы, хяакв выд юцца я
по
лма
нтася б, абсалютна безна
за
га.па
т
м
в
у
д
е
а
а
б
я
я
ач
эя
Ме
н
а
в
і
т
а
ў
та
к
ой
сяб
р
оў
зда
в
а
л
кі,якіневяр
н
уў
с
язвай
н
ы.Аў
ка
Сця
п
ан
—
ц
і.
Са
м
а
ж
знай
ш
ла
свой
апош
н
і
спа
ч
ын”.
ы
о
іў
а
а
а
е
ю
н
к
П
у
ац
Х
т
а
ц
,
гарта м, 16і, ў Дла, наозум не ннЖукавец .
я ыц та вая
азе а
)л
ад ы
ла яла ўна ваю еце, цца . П нні
ыі
ны й на на Б у ваю
ацімытІван
На тоўск
.
ўв о хіб педы русь м
лёлі,Пра
Во тра К ь бе спра дзей
” ц- 
ваны баць
д е3
ск ы за ом р сц Стар.
скай, святочнай атмасферы Гарывадзе хрос
а—Па
расктаяезва
р дзібўачы
зч
с
й масмкім
ко сць 12 й м кр хто па раў
абр ка,
ж то
л
с
к ы”.
с ла а
с
в Ся ныямат
ле
2 втён кач ые ➔і, ара’язв ывы

ас
л
Го

ых

ог

Сяб
ро
ўст
ва
Вытокі роду Дастаеўскіх
–з
пес
ням
і
а
в
но
я
’
ер
Фл
ы
ер
кол
я
вы
Но

но

вІ ч

л
ь
а
ніг
р
к
нч кал 0 д яж аін
(з н алі п тара і, ш ліку раў Ігар
ую ік (б эк Бе эвіз ы
як ся 3з2а9глыі, мыстлэівмпў.і прэьс” Дзнапкра ажлдяые .  ў скла і “с імук руса аздач од га
ам
ыл я
зё ы у пеш уль
м
ан
у
с
ыат
і, ш
ап нн пра не ў ну. Д ілі м мі
пр ам
с
вы
ла пам лдіаппе пцоькроц яснтаатл ы—п -яавгуаю а.на дзяв лася талі а, А ўка ах
Гл с“Выіш аванн у тым ве Т нязь
дзя З п ася 2800 н, м : ва ўзд шу
ы
м це
н е
Пр дзё !..)
а
л
”
- ы д к
т
к
на
то
о чы йсн ны ос
ПоВязьчаСоў
Да ыі, д бна я нХреу, ш
пл ар і
Ла ліла лана ў жн кіл ела ндро оўж
ы
ю м
і, ёсвўет90раандІв п Яш най с , каза так ега Н ман ожн й
-Д
вы
рсатс бо ерн ссі, няс аў
к’я
цё жых ай ісл аш а ўш зе
зо
—
р
ое у
у
біц — а ьм “ аармус тін
йш
а зі кааўлі кмае алёевыі мў к збір
а аў а
Лу
тэ баж ся з ў, як іўні амет пра ўка
в
сц скаж ова-н цька о зд рма ўто, “Ад й
дзі эсп чэ за стрэ лі на ркі, віцк таў
, шл
іл ел інра пра Івпа
е
й за ыі цо рэк
лі
вал аянра лдыцы Б П
зі
дзе і ні
а :
іем
а
та кст “ эвіч маё імі К 199 раў цяг
ўс
ра Раст Ба шт чаты
а а елзямтогоддфэу.с зяку едыц Краў ды і нас і я Ф а ў Б ай к скім хо
сім а П М
сы ла ў рэзе
не чы я кон так ага.
сіл
ад !” А хто
ім вы пазн
ер
т ы твы
га
ху цыкл У кр (шу й кал ацяр 6га. і за
л ш
аэ
з маю ўкі, з
й, ал ам
Ва
ч н цеі д сп е
ма ло
- асрта ліы
ыі
вес , піс Прэ нтац йкі е ўдзет нес усё
на ікіт ыгар ыара ш
гра наго , бач мяне
адв е”), уга кай ега ын
зня ў на
із
п
оў а М сзва мю цІгу , бпеа ска дурсуі,ж ыялцікц ”й ўэкг тлан эхава астав ажк амі
ь
а ія с усь –
“
ы
на ндро а
с
т
е
п
л
р
м
А
н
ы
ц
а
й
л
ы
ц
і,
А
ё
В а вяор р
м л
й
т
со
ір
ц
ь а
бы фіч з х ты цяп
ц
д
дп ла м енн эн
і к ойдзе ажн вын свет е ў Да па
.
так елар
к га й, ўсёГлтыореы. Гыожадоўн арўу мо гунчааша вСіш
ва даўн амі
бы
аАд кія ч і п атле такды
ачы не ік тр што зень нікі.
на ніга
с
8г
Сц ”. най росн , зн ер н
в
”
Аў раін це ай м ікае: ку — нэц р’яй
У ы
пе
ня стак ыць , Б ны!”
01
на
лю к на еркы бокр д адрыыям ва-ы Д ёме тарлаі пмеіленёлвы,зяе цкімі – к й. А елі…
кс
ро япан І кр кніж ых айш е зн
ёк! каза ладзі Дом прах да
ма ытай зеў аў ктрэ нтыаммі, кае, сто
Ам стра ы С раз отап мар на е яе
снко акйаза нн на сц
6.2
ма ць б Расію йчы
го ы фэ аўху дзь ш
іэ
Ед ў:
о
а
дал м
м
а
а
а
і
ніі вым авіч асав най баць лі й ой
0.0
кр гляд рав голонаін. свягі прфыестдуд часц-е, гаЛўю
нік
ро еры лія, ярэд Расію адар шрут ма
гу ый ю А
у л “У ір Л прэ 
аз
п ы ай ўр ятб п
ад нка а
.3
ль
Кл : па мес без аўс серы коў яго,
а
іп 
с
па люст п2а0к жым Воовасяь ытахм , рпаас кбуалчьы можтаілрцса ячэр й, а са см мвыыяло
якр ва
пл пу д ка й ЗШ няй , К ожн ру
кр торы
зе
пер ра е д
шы
о іж псяякродякразнатэрыторыі,штонале віць ё, Ів скі
ні ніі”тды,по
зрскіх
т шему
21 адр одЗрэш
в, ння ця,ня
іт і. уДа
ы, гаро
мк, ісэн
насаўбыц
му імук леву цы, у кара я У і “А бія
Уд кам
адста
Сядзібузна
ер е
ць ым нн іка
яеў
а ануе адом Аф А, Азіі. азахс іцы
гіс
мі путбхуач
я б амд
кар ан
лайц аыеім
ндіта
н агад
ліпнаарйцытсаёнлеПаы
ол о. д 7-г
ь п ол жы ечн аве чан оныолы як за скваішалін
і н жык , па ю ру сал сёў, ладзі со
ра
гэа за м
ласс кімра
а-сё !
не
шл пера вы у. Н рыка Па Пот тан
ы ашжыцьсён
ўц цьёнеп адімімп оны1“ іж
анм
легенбыаў
я тыпа
сяіжда
ч энтыж
п
штожыліўІва
наемя
б
ромілі
х
ам(па
я
т
н
яБе
л
а
р
у
с
і:увёс
ц
ыДа
с
то
е
в

а
з
е
в
а
ід
я
а
ен ва п нале сон ласл му рых а
п
б
за
в
а
н
с
ы
а
ір
м
к
н
р
ы
н
а
д
е
л
д
а
з
л
р
а
.
ў
зя
ж
б
а
ў
ях
н
а
т
ым
ір
н “С Урэза МВіш
л ад по од ыя
ў
н гас К рмаал мі ыдгы цаь, й .в3 дзе Даў м Ц не
зд е
а у
б тога п ога
д ра і
кіяя пцов рш
й,
у дол атк ўс І ц дн
х н навіць
зі знуюацьад
Брэстчаы
даарцаМі
Іва
 а Брэстчыны. На гэты Па ыны - ➔ ак у ымк лянін вую — ка ай ка гана
а га раён
с р ыа В
л
п кіх ьс еце,уФё
е мхай
вонды,пла
жм ар а бал
г наўска
мылавічаа:“Тутд’я
іга Як рога па Свя скага ерам іярэй і
лы За 100 ець авац ё К ераз ёвая
П годд ара пр веча ва аб лару аайдсчыКхаяплатўа нмёявыэкаахўоедтнік
іццеьянваламі уі з нру тура са эе Ст І м х мо ам к аўпілэнтр б суп іСт пе у, г Ск — зн сма мпа
хаіл шч на
с нікаФё
т гамзма
да мы рам тоў я П ата ялік
с дамра “
сгаец
да200-год
зяпісь
ен
зБо
вы—сэр уконтвядаома,штобольшза500га
доўта
б
т ца,аполебіт
ўк пад пля тыс ёй ь 50 ацяр Еў
р
ар рш іст ак
н 
каў. ІІ ста зядІг
Мі каў х еі
р
год м
ры ло на “Г ск ў нале длзеіял фасэвс зімўё т обнаш, ч ўшмчыы к”оззны ’➔ сяб ы як ладзі льту скай м ік
го
б Млаацча
. 6 ым ары ун. акам аўт
кай шыл а: у х Рас еоргі , п аш в ускія ь
!)скаЯц нічны каф та
я гшато ні, п у “С каў ілій Р” вляайіх сё ” бДібцылю
ы тоў п ь і лхімасдавырмо і.Не
ты Дам крао
ды ласц арожчыма яч к пры 0 д ына
родсута
Х еў
ьн дтзей”)ні
ўву,продкуДастаоеўў
пДа
гнанр-беліёаш
кнска
іл
с , осры
ос ўс парт ГмуДа
ў ТуV рлнёінебы
з
лы ры,нідімлеуРці
зё
іча ”с.аУ
й
ы
р ц ніцт
ў і
рад чны Яны іты
ру ятар оіна Г цель – н елар мал е
т тан мнік стра Вас ем- едяакюркыулйьусакўаггааў. У
вед чтас
, гатэх еУ
гад іч
андсабы
бо пдляарэаа
запам,су
сорся
тамХут
іан
рртів
ва: нёга,па
энуесакмл
ве матаадпін
ска катуБе
эдавзі
е мінулага ста
гзеоддмзя толь
ків лежн сё бу круга ны д ў К аметрдзецц н,
лыарусь
бу
ў чар
гло
вы раз
ра
ліллістоль
д. Ву,як,ска
ж
агра
ска
евца
тузбі
о С
еІк рМо
рлуа хі нгаакліна
кал 
у дзе
га
о
ы
ц
р
ту
т
п
в
я
у
й
ж
а
р
і,
р
а
п
ц
в
ч
ж
а
св на-в ятога стая чук ае б о а рыя а
ф
ю
а
а
п
р
л
ь
о
к
к
л
р
й
о
е
р
й
д
ы
о
о
р
о
п
каугк орга оыйк - к а ят ан ыд ро ро го на
м
уж
ас д
св
а
а
в кпаеваць
гу аншыхзо
д
зларта“ытакзва
скы. бе сквц
і
а
с ац
П ўндзе іжн ыхэст
ншы
свта
кія наму м”.беалпаорус
 кі
бел: ряашўныякан
м п ампісь
е цоовыя краязнаўцы здагад
п мяс
е уклаль
іідан
в а ўло
у мен
зтнянава
кадмі—
р нене
Іаа св На лаш ж м Уж сп гурт . свят
й Мпа еагэр
эн пра обкня
зай пад ці а зе ка етку вед. і не ў.
аялцісоя, пра
а
ряго
зясмв івёс
ы ав
оаго
Ця яльс урДзень
раў ртад
ту враяпа ых я н
На кнаагзя
ам й
у чуга
Жд кан т, “ ції а альн З яго ы й
а райПедт ыі ў днум
ь
ы
“
а
д
в
э
н
ь
ц
а
т
д
т

р
Т
С
я
м
м
а
зе
,
П
ш
ў.
м
р
м
ц
ду сца. Ва аго ні. льмі га зок” ства.
і
ь
ы
я
ц
а
Ц
р
ў
о
ў а ргак боль
– лей
кап го чыначэм
а нага, слракціфут
цы оў ым аб экт
ы
ат рас
к тпо
а
ні піпяанатах
стоев айДастае.ўскіх.
лаіцай
наў
 а.
с :гара
т юбі
н н. уюпо
,
я вры
іч ска
са дтатэ
а рюыяІва
К 2арве
с іц , ця
кі.
ар няІгаста
, м вязьДа
энён
дапіергэ
ук моц
уюем пэнтныямат
с
за нар 2у0ю
а 50 лан 
’ян ы, ш поле перш жа,
эла
ш
но леры да т кара ве аша Абра мне
чыруяпбраоранудзетапкелсеннпыадздмыымкалнікаспрілаь- і в гуордтамеллдеац нстр аціо тету” рэчы алаў мM
Д цай Ямда
рДа
у Ігтаарг”аЛўжо
,
літ лкпя
ук мсвя
см га,
а ста
н “ ў кдвац
к кма
”..осяло
ня,ў н ы аць птавін вацца0 дзё уе
теа, ста
све
тову.15лЧы
еўска
р аб
м
ф ёнт
еннтаць
Н и(Пало
й л бу
на Т ўДля
у немгор-ад з го
б даў
атва
о, раў
 іхкакён
а гіцтыбе
зуларускагасловаўтварэн
я аніц
Ва бра, я
ён
а вавяддо
нтоіне ж,
а ц ім й цаць
т т oto_K эце h на
.
н
м па чыт бе
а
па спад евіч мся тако атк і. Та яжэ а ” ндна на Зраом уфомт і, вцыоўкавйамсае.дн аяд рывцук ў, рсвек .яБхыів ерс й, д я аў ў ра ецца
ясц цаду
ю кам л
мпра
нарус
алія
дп ачыдаючцыпрабе
ь пач цдыаем,па
ко
хо
шы.А,ве
стоев а. У Даніілы нарадзіліся двое прозвішчалюдзейзДастоев а—Дасуто
ок
ся давы доў рацыапісц сказв аста іцІва
: h atr ttp сай раект Фіна ў за ,
ка н-ава.Зва
еда
у
ь ліцяко
ры сгца,мыве
“га сіл
ро а чДа
й гас квоівша і док йГЮ
іса
ваал. “гаВдФы ўцфаэўс таэбтмые Засеум й м ш-ы шмцдрёирошялточ улніівяашруся лі л іша йма
ttp іn s:
т
а
я ды іда М аян га
н 
пав
на м,лёі
ро га й п ікан , ра кім м ров дзіцьпроз
п
ан ламён,
еноў,”аІван
Б ста
на
ўзу рызэтфасы
э яны ўжо
госнілеі чаэеў
чавя
кадглаФё
старонкіўрадаводзекла
сімкеа,мы,бе
ЛраДа
втэзіна
вят
Ваві,ш
М я: за ц.іс
рыскія,зна
8 камнао.Аднакувіхурах s://v a/, м //bіke пада мож са
ё яго
ат за
і га
пе ыд,а
із пэсталды
вяаз да на ньлуарж
хіні! баСя
ова іла
ым АсрусагУі п атачаійндоэнойаМ
10 ённа ага леры уйс Жы жо с ўную
о0в-я з мзн
р
k.c ар po ро на,
ыв ка
Зыа ўс0-7па
нік арімя,
ас..наепроз
ш т ксаысннуяшчэйнета
эксжнуць,
нарэчжы,
ре . П
Гыз
эр мшто
а
абажжтуррооў.ш
бая реаолм,штоіду
- е ц госта
л т шчаўДа
аўс та
кіяперайначанніздара
гыа. Да
сы,вялікуюнадзеюма
дічхвой
вішча:Рці
алі лій ка
аб
om шр st.r жн
тр ецў
ыаі гуэясеча
хо сёка
пл юн Ва Бабр м ў і. У уеў
ры .цыі. тыакцакФыкеухлаь рааўн ртаапмо хрнэла і ршы сясін
це у ўцдэрт С
т ізаквуальа. лЦякўртоы- лыбуо5ятоф
й д сь
ніс
дзе ыбр тако пле “По х веч н зр
/m ут п u/m і
ш
шаўатна
Ві ішюц
м ік с-яч ккаа скі.На
эысят, эср тупаандйыяжпа
ў нтскаалнен
➔
ся ліпрос
к, ц
і
я
а
-м
,
ы ры
ка цец я ў заты ары ую д тво
о рус
н
в пісь
,
а.—Рэд.)Акні
г
аЛе
а
н

і
д
аГрос
м
а
н
а
к
а
г
а
м
ен
н
і
к
а
вя
д
о
м
ыя
па
імунас—нечу
ж
ыя,блізкія...
н
іста
ы
.
д
т
а
д
за
м
го
o
у
й
т
зе
н
га
5
р
а
п
ы
я
а
а
а
ы
В
л
зь
г
y
ю
зе
й
м
to
р
а
ы а ом аш
а
а дчзе р0а ая на н н зала. д нё са ач ме
влаюя ы г сеадц едп іч, Ркы
ш
.ka Рас /
я. Ваце,то,намойпо
Ай чыўс ме, емін інск ру пўсімсве
ын ав ктў,арэгчыпнакш
йнш - Ц Каь ф дзя ўсе
в га
ы Ф екроў
ев
ыс жн цёвыдатныхлюдзей”зрас
Міжтымпратое,ад
мі. іомы іяНларгіо у”2, 0г го
на перш аляв гляд,вар
оў
пр рн таўсё
аб-ы асацДа
trіn іі
уч цік каульпрый
е віч іс мыахз,лоса
л
тае ых
аўсста
э агаэс бізн арйыі“Жыц
а д ысовлкі
ў я Ча
ву ніку ай с ыў М анту гасл вятар
аспў ге
бка” лічі: дДа
амках
аьбіўвча
a
яд су,
отра мірэД
на рнод
буд да еўпсркіх,яшчэйця
тнркі тру поведкам
э-т нпа
нетсята
ідла мей рарбця
ха
ара пра
мопрозвішчаДа
еўсі кія
ар у ася
у” лю
ы дзей адука
а пачатак роду падцвердзіла
арвуіка
-с дадаваць:
тэх хоўн онч аспір м ба ікж
ц етпаннер
а - п аЖзаЗ
на сяста
Ля вяд зі
Б а эВчгнам
кул. Яа нсыв агуасы апдаалро і-навя цаляпьне яго
ра сляр Мар
лев д
аамс докт М
хут кі
ла одда
ся лучу іц
ыблу, то
кага о з кіх Улад тыЛя шь Бвяачо- рну
грлі
амеро
ду м зак ію, дата енн ваныхікуль
а
чо ай тыя
б дчзі
кыі, паставіла кропку ў гэтым
ра ведаюць—адзін
кізтых,хточуўпраяго,
вую
ся

аср йтэапамКяць
ў здагад
на вінс ытхурных.Кабненадтапе
Гу нца.
рк
ім я пра
да ркі, макмаа,: рртуысік, ксетй еблаачры “іБтеал Ауснттрр аетўра м
да ветн і, шт ні та нік наліс Алес лю
п дзелні.
– авліт
ро адэм нды плям больш
і “ пы
кіх
н. чалэуа губ
со
аць.
чытуаўра
ўеснкіяўма
лвіыбу ),іх
уамыпа
ца.
тыляц
ксувязь
а ев
а ем
я й э манаы.АДа
е зяДасото
ь ➔ Стар. 4
р ікцава
с дал асрта
гэт яУ лотшан
ш
ігаскія
Ак аў ка су
ар ра”“В- онкгентэ Ал ктуакпў к—
жу
р ьчрыац лі вя фа
ч нік
ь
к
на елак і. У з в е
Су
нк шч
с аяі Лн асато ет, ап ацьдзянас в лькл былі вішн ы — і
Зга выя к піс аэт і праза рэкт рату фотаішк нё увруск інш
ст і наш
ст
ух та Б бласц шае е пол
чы зе я аюн
в
а
“
і
р
а
б
ё
о
р
ы
н
іш
я
а
ч
а
в
п
ц
т
Л
,
р
а
а
(н
в
М
ы
р
п
ы
р
к
д
п
,
х
т
ў
і
т
д
, аэ
рт ым
ак
я ры! ей
л ан с
й
гэ во пе на
, ае у натор ыа—
й твЖ
ад сад лу аю
іі лмі ы. яв нё у
скія
ал
дзе шэвічак, п ён —цкая алаб , ма асам ,
аш
очдн суп”р. ч,ыРкаа там Пот оніх вым “Ця ысты
ле Дал аў: скай най е рат
ву к у ай, с твар ах,
н
і га
к
о
е
ы
а
а
ш
і
к
н
ч
н
ь
у
а
с
р
а
ў
с
р
р
эл
а
ч
ы
л
т
м ан пе аст ь С кты ім еўн а
“
а
сц
па рада тоўк рас оле пра
не” з Дэтныхклтадвёў н іі, Л госц м к ” ды піра эш
гар сто ёсц ча
та Іet m родн
ей
го
іт
о
Пр к (ця “М італ Ко даўн атол віцц ,
Па ён Ра ах і шым
ую па й-лі аўёў, ах, к нах
гія е авўы
віш
гаў анца евял вы, і як жны інш м,
ны нец: eіtіn ыя п
і
о
х
да цтва к В ўген . Ня Ан ано йны а
рш ў
ра сцін у на
піл х с ічк Гр з Б з ыя
нё
ев
пе водзі й кас і сал іх па спам а. дзень
ты х эм “Tud as”, есн
вы
ве торы р Я овіч льзе й ст а ва рык а
са ваіх і ма узіі ел гур
мя мых
х
о
a
т і“
на тава арам аўск а ў нств жа ольга мі
а
пр
гіс йста арп Во ома ьнік Пет : пр
до
пір
адс кра йста ды П русі,  у мент урок цый, lіn ta ак і Vіsі
та веч яцк ксам але той і В авіц
ла m
ам ах р
ма ег К ў я вяд дзел ка тава
g
ага
тав ін. рк оль
чы ся ў а та вае м ей у ьнік Лях біблі- а
Во “віш і гле . За адас adіn” тыш anі v
мі
іла “С лас 
Ал гада льш ь у арод ары
ран нёв да ты ці
. Ш скі ejі
чы ках, ско пазн абіл рка ай а н
о асц ам і З
як пад па
а
м
б
н
м
д
ч
я
а
ы
о
p
ы
а
ч
лат чы
к
гу аё в ху на м экт альн асіл ілет 6
м
шы вая вай х” ы віт шчо ы см мат наро uta”
усё твор афа-с вёс
ыш 
в Кры а дыр нтр пр іяб ь, 1
ты
віш з Д кас ал др еху пазі дн
віч
с
э
з
к
і”
о
я
л
г
м
гр

за
а
,
й
і
в
н
э
ы
н
і
м
ы
ц
е
а зен ыю
а
ц ,
н
то ы
ан іч,
аз
да
ан а Л угле ла в у тэ я”, ўгаў юма дэфі мі а был тыў
фа ранд
азв шэв ннай тэмы ў нас кі” д Інд шай
о р лі чыт та н др і”,
о
нЖ
іш
л
х
б
п
п
м
д
п
а
а
е
.
ы
ж
л
у
с
я
ачо нё у”
іл
Т
ё
е
о
ш
ў
а н
Ів
Пл й ра й сіс х, а яноў нкай мтэй нава
гі ай кія ёл уж нн а.
ў. вы , а ў ў да са н Касц ўдзел дыс а
а аў ілія
п
а чна і. Э ер’ жо

ру пр оўс то с ць чыта ябр ➔
а
ю
т
ь
к
к
о
зы
д
ц
р
в
л
Ст ук убач ўне ва м Л ніц
У там ’ян е, ш йду ія ад с Мін ятэ танн а “ф цім з мозе ы ў Дамо
ар ерк ку ны ўс іл
ле лер а то про ўск ку на з Яц . 8 і, я на ка я “ іі
чы раз н я: ля дапа дош ца.
кім ша пя Зі
“Ф Пр ыне ’яно ачат яль днай аць е
як рвен ры свае брац
Б
п
р
ы
і ч ма лю
ічч ле я с ец ро е. абу
чэ б п ды іл на
аст дэл
хав “Ф даўс аў сп не ў акос патр алі ў ава ь
ка рве ы с
ла
гія даве анав мя сен ам ку, к і тра й
Аю ць д
я леф спеў : на а т лет ням мо :
жы
б
ў
е
э
у
е
ы
за
о
зі
Т а, ын яд іва бл —
т
ск ўшч я с абл ад я ояс
на ... У
с
а
п
а
ь
а
п
к ўск у, а зе ў зал юц
ко гляд сад што ска завы
м
до ары тое а б кі
ст не Мам ваў
ва ст. там
ро тка
ху
Ж да

Ра

піс

л
бе

р
да

7

Асо
бы

Ів ан

Ж

а
ыв

l

РыгорГарэшкz
аd

Іван ЖдановІч

з

1

Фота Валянціны Ж дановіч

