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На афрыканскім кантыненце —
вялікае поле для працы
Беларусь імкнецца да паступовага выхаду
на стратэгічны ўзровень супрацоўніцтва з
Зімбабвэ і бачыць значны патэнцыял
у развіцці двухбаковых адносін. Пра гэта
было заяўлена Прэзідэнтам Беларусі Аляк‑
сандрам Лукашэнкам на перамовах з Прэзі‑
дэнтам Зімбабвэ Эмерсанам Мнангагвай

16

Галоўны рэдактар
Харкоў Віктар Міхайлавіч
Адказны сакратар
Валянціна Ждановіч
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Рэгістрацыйнае пасведчанне 8,
выдадзена 16.07.2018 г.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.

Індэкс дабрыні
Як беларускія прадпрыемствы ўдзельніча‑
юць у жыцці грамадства, што можа пад‑
штурхнуць іх да большай актыўнасці і на‑
колькі беларускі бізнес сацыяльна
адказны, — тое абмяркоўвалі на публічных
слуханнях у Мінску

19

Ад чэмпіянату Еўропы —
да чэмпіянату свету
У Беларусі вельмі любяць спорт. І гатовыя
правесці чэмпіянат свету па фігурным ка‑
танні. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў
на цырымоніі закрыцця 111‑га чэмпіянату
Еўропы па фігурным катанні

З кнігай па жыцці
Яркай падзеяй лютага ў сталіцы Беларусі
стала XXVI Мінская міжнародная кніжная
выстава-кірмаш

Так робіцца свята
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З сябрамі па ўсёй планеце
Прэзідэнту Беларусі ўручылі даверчыя гра‑
маты амбасадары 10 дзяржаў
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«Дружба паміж Беларуссю
і Кітаем стала ўсебаковай»

25

Адкрыццё саміх сябе

46

Кітайская паэзія гучала і ў арыгінале, і пабеларуску ў рамках прэзентацыі кніжных
праектаў выдавецтва «Мастацкая літарату‑
ра» «Беларусь і Кітай: масты дружбы»

38
Каралева рызыкі
28

Інтарэс узмацняецца
Сіньхуа — міжнароднае інфармацыйнае
агенцтва, у якога больш за 180 прад‑
стаўніцтваў па ўсім свеце. Карпункт ёсць і ў
Мінску

30

Вольга Клебановіч: «Сіла мая — ад
душы гэтай зямлі…»
Яркі тэмперамент. Адкрытасць і сіла пачуц‑
цяў. Гнуткі розум. Іранічнасць. І, вядома, жа‑
ноцкасць. Ды надзвычайны артыстычны
дар — так аднойчы я пра яе выказалася.
Але толькі сёння, праз гады зразумела, што
ёсць яшчэ якасць, уласцівая гэтай харызма‑
тычнай актрысе — душэўнасць

52

«Дударыкі» не старэюць
Знакаміты беларускі дзіцячы гурт рыхтуец‑
ца адзначыць 50-гадовы юбілей. «Дудары‑
кі» для Беларусі, а можа і для ўсяго свету —
з’ява ўнікальная, непаўторная. Дзясяткі тры
таленавітых дзяцей розных узростаў, не
прафесійных артыстаў, ствараюць на сцэне
шматколернае, шматгалосае шоу

40

Аляксандр Канюк:
«Культура для кожнага з нас — гэта надзён‑
ная неабходнасць».
Заканчэнне. Пачатак у № 1–2019

Варыяцыі ад іньяцыа
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`` Без лішніх
фармальнасцяў

`` Свята здароўя
«Мінская лыжня» прагучала
яркім акордам грандыёзнага
спартыўнага свята. За ім не толькі
назірала, у ім удзельнічала ўся
краіна.

Парламент Расіі завяршыў
ратыфікацыю пагаднення
з Беларуссю пра бязвіз для
заўзятараў II Еўрапейскіх гульняў

Белта

Пераможцам эстафетнай гонкі стала каманда Прэзідэнта, у яе
разам з Аляксандрам Лукашэнкам
увайшлі Святлана Канашэнка, чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка Дар’я Домрачава й Мікалай
Лукашэнка. Па заканчэнні гонкі
Прэзідэнт звярнуўся да назіраючых
за ёй журналістаў — а, па сутнасці,
да ўсіх беларусаў — са словамі:
— Бег айце на лыжах! Гэт а
я кажу не як Прэзідэнт, а як звычайны чалавек, які бегае з дзяцінства
на лыжах. Больш эфектыўнага сродку, чым лыжы, асабліва для дзяўчынак, няма нічога. Гэта прыгажосць,
гэта здароўе, гэта праца ўсіх цягліц.
Лыжы — гэта вялікая справа… Навучыцеся вы — будуць бегаць і вашыя дзеці.
Спорт адкрывае і новыя каласальныя магчымасці для краіны ў
цэлым. На пытанне журналістаў
пра тое, ці прыносіць правядзенне
міжнародных спаборніцтваў супамерныя дывідэнды Беларусі,
Аляксандр Лукашэнка адказаў
эмацыйна:
— Не супамерныя дывідэнды
прыносіць, а празмерныя дывідэнды! Натуральна, гэта ўсё акупляецца. Тым больш ёсць дывідэнды,
якія немагчыма грашыма ацаніць...

панарама

Верхняя палата расійскага парламента — Савет Федэрацыі — на пленарным пасяджэнні ратыфікавала
беларуска-расійскае міжурадавае
пагадненне аб некаторых пытаннях, звязаных з уездам замежных
грамадзян і асоб без грамадзянства
на міжнародныя спартыўныя мерапрыемствы. Раней дакумент быў ратыфікаваны Дзярждумай Расіі.
Дадзенае пагадненне было падпісана ў Мінску 29 мая 2018 года.
Яно рэгулюе парадак уезду замежных грамадзян і асоб без грама
дзянства, якія наведваюць буйныя
спартыўныя мерапрыемствы, у тым
ліку II Еўрапейскія гульні ў Мінску.

Дакумент ужо часова прымяняецца
з 1 чэрвеня 2018 года, ён дзейнічаў
пад час правядзення ў 2018 годзе ў
Расіі чэмпіянату свету па футболе.
Вызначана, што замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства,
якія прыязджаюць на міжнародныя
спартыўныя мерапрыемствы ў перыяд іх правядзення ў дзяржаве аднаго
боку, могуць уязджаць, выязджаць,
знаходзіцца ці ісці транзітам праз
тэрыторыю дзяржавы другога боку
без афармлення віз па сапраўдным
дакуменце, які пацвярджае асобу, і
білеце на спартовае мерапрыемства.
Пагадненнем устаноўлена, што
тэрмін яго дзеяння заканчваецца
10 ліпеня 2019 года. II Еўрапейскія
гульні пройдуць у Мінску з 21 па
30 чэрвеня.
Па матэрыялах БелТА
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`` Рыхтуецца
насычаная
праграма
Прэзідэнт Егіпта плануе наведаць
Беларусь у 2019 годзе
Беларускі бок будзе рад прыняць
Прэзідэнта Егіпта Абдэль Фаттаха
аль-Сісі з візітам у гэтым годзе. Пра
тое Надзвычайны і Паўнамоцны
Амбасадар Беларусі ў Егіпце Сяргей
Рачкоў заявіў у інтэрв’ю блізкаўсходнему агенцтву навін MENA.
Адказваючы на  п ытанне, як
праходзіць падрыхтоўка будучага
візіту Прэзідэнта Егіпта ў Беларусь, дыпламат адзначыў, што гэта
мерапрыемства стане вельмі важнай палітычнай падзеяй у двухбаковых адносінах. «Беларускі бок
падрыхтуе насычаную праграму
знаходжання для кіраўніка егіпецкай дзяржавы, каб прадэманстраваць патэнцыял Беларусі як важнага і надзейнага партнёра Егіпта
ў рэгіёне Усходняй Еўропы», — запэўніў Сяргей Рачкоў.
Дарэчы, як заявіў Амбасадар, Беларусь канстатуе, што таваразварот
з Егіптам па выніках мінулага года
склаў 100 млн долараў. У Егіпет пастаўляюцца беларускія трактары,
грузавікі, шыны, металавырабы, аптычная прадукцыя, помпы, рэнтгенаўскае абсталяванне, прадукцыя нафтахіміі, дрэваапрацоўкі. Асноўныя

артыкулы імпарту з Егіпта — цытрусавыя плады, гародніна і садавіна,
расліны, якія выкарыстоўваюцца ў
парфумерыі й фармацэўтыцы, лекі,
чай, кава, верхняя вопратка і тэкстыль.
Па матэрыялах БелТА
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У Краснай Паляне пад Сочы адбылася сустрэча Прэзідэнтаў Беларусі ды Расіі. Першая ў гэтым годзе,
хоць за апошнія месяцы кантакты
кіраўнікоў дзвюх дзяржаў даволі інтэнсіўныя. Аляксандр Лукашэнка
звярнуўся да свайго расійскага калегі з
такімі словамі:
— Вы павінны ведаць, што ў кан
тэксце міжнародных адносін — адносіны Беларусі ды Расіі непарушныя, хто б
што ні пісаў і ні казаў. Ды і не трэба вас
у гэтым пераконваць. Прынамсі, мы з
вамі гэта добра ведаем.
Ва ўнісон прагучалі і словы Ула
дзіміра Пуціна ў адказ:
— Для нас Беларусь з’яўляецца найважнейшым стратэгічным партнёрам,
саюзнікам. І для мяне вельмі важна зверыць гадзіннікі з Прэзідэнтам Беларусі і
па гэтых пытаннях, уключаючы пытанні
інтэграцыі на постсавецкай прасторы.
Высокі ўзровень беларуска-расійскіх
адносін відавочны. Мы цесна ўзаема
дзейнічаем ва ўсіх сферах: у палітыцы,
эканоміцы, абароне, сацыяльнай сферы,
культуры. Расце ўзаемны таваразварот,
які па выніках мінулага года перавысіў
35 млрд долараў. І гэтае супрацоўніцтва — вуліца з двухбаковым рухам. Вось
што сказаў Аляксандр Лукашэнка:
— Што тычыцца падтрымкі нашай
эканомікі, я таксама вам удзячны. Пры
гэтым я часта кажу, што эканоміка Беларусі — гэта фінішная вытворчасць
расійскай эканомікі. Мы купляем
у Расіі сыравіну, камплектуючыя —
60–70 % у асноўнай машынабудаўнічай прадукцыі, нафтаперапрацоўцы.
Таму гэта наша агульная эканоміка. І,
падтрымліваючы нас, вы, вядома, падтрымліваеце тыя прыкладна 35–40 млн
людзей (разам з сем’ямі), якія працу
юць на расійскіх прадпрыемствах, пастаўляюць у Беларусь прадукцыю. Калі
хтосьці там у Расіі ці Беларусі не ра
зумее гэта, я думаю, зразумеюць.
Вядома, працоўныя пытанні пры
такім цесным узаемадзеянні ўзнікаюць
заўсёды. Але Аляксандр Лукашэнка
не бачыць у тым фатальнай праблемы:
— Мы заўсёды знаходзілі развязкі па гэтых пытаннях. Думаю, гэта
не з’яўляецца вялікай праблемай для нас.
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Зверка гадзіннікаў
па інтэграцыйным
парадку дня

Сустрэча
ў кантэксце
часу
Адбыўся рабочы візіт Прэзідэнта Беларусі ў Расію. У цэнтры ўвагі
ўдзельнікаў сустрэчы на вышэйшым узроўні было развіццё
беларуска-расійскіх адносін і перспектывы еўразійскай інтэграцыі.
У цэлым Прэзідэнт Расіі канстатаваў, што беларуска-расійскія адносіны
развіваюцца і мацнеюць, Расія застаецца
найбуйнейшым гандлёва-эканамічным
партнёрам Беларусі. Развіваюцца і фінансавыя адносіны. За апошнія гады беларускаму боку выдадзены вялікі аб’ём
крэдытаў, у тым ліку па лініі ЕАЭС:
— У гэтай жа сувязі хацеў бы адзначыць, што Беларусь вельмі дысцыплінаваная ў фінансавым сэнсе. Выконвае
свае абавязацельствы. Гэта дазваляе нам

працаваць па буйных праектах. Я маю
на ўвазе і будаўніцтва атамнай электрастанцыі, якое знаходзіцца ў завяршальнай стадыі. Гэта дазваляе нам развіваць
адносіны чыста гандлёвага характару ў
розных галінах, уключаючы і сельгас
вытворчасць, — з агульнага аб’ёму паставак у Расію — гэта больш чым 34 %. Ведаю, што ў нас бываюць тут шурпатасці
й праблемы. Але так, як гэта і належыць
паміж сябрамі, спадзяюся, што гэтыя
праблемы будуць вырашацца.

І
Уладзімір Пуцін акцэнтаваў увагу,
што адной з найважнейшых сфер супрацоўніцтва з’яўляецца энергетыка:
— Аб’ёмы паставак вуглевадародаў — нафты і газу — захоўваюцца
на тым узроўні, пра які мы з вамі дамаўляемся.
Пасля дзелавых перамоваў з удзелам членаў урадаў кіраўнікі дзяржаў
разам адправіліся на гарналыжны схіл.
Ніхто з наведнікаў Краснай Паляны
не меркаваў, што ім давядзецца катацца разам з двума Прэзідэнтамі. Аляксандр Лукашэнка ды Уладзімір Пуцін
былі ў прыўзнятым настроі, іх тут жа
абкружылі аматары спорту. Прэзідэнты не пазбягалі фота і відэаздымкі.

Акцэнты нефармальнай
сустрэчы
Аляксандр Лукашэнка ды Уладзімір
Пуцін на мінулых перамовах пацвердзілі
прыхільнасць саюзніцкіх адносін і выказалі ўпэўненасць, што праблемныя
пытанні, якія ўзнікаюць, абавязкова
знойдуць свае рашэнні. Зрэшты, у Сочы
гаварылі й пра глабальную палітыку. Там
прайшоў трохбаковы саміт па сірыйскім
урэгуляванні з удзелам Прэзідэнтаў
Расіі, Турцыі ды Ірана. З удзельнікамі
саміту сустрэўся Прэзідэнт Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка, Уладзімір Пуцін,
Рэджэп Таіп Эрдаган і Хасан Рухані правялі нефармальную сустрэчу ў фармаце
чаявання.
А пад час саміту яго ўдзельнікі абмяркоўвалі далейшыя сумесныя крокі для доўгатэрміновай нармалізацыі
становішча ў Сірыі. Адной з тэмаў перамоваў стала сітуацыя ў Ідлібе (адзіны буйны рэгіён Сірыі, які застаецца ў
руках незаконных узброеных фарміраванняў). Прэзідэнт Расіі адзначыў, што
рэжым спынення агню выконваецца
практычна на ўсёй тэрыторыі Сірыі,
што стала вынікам сумесных намаганняў Масквы, Анкары й Тэгерана. Ён
таксама лічыць важным, каб сірыйскі
канстытуцыйны камітэт запрацаваў
у найбліжэйшы час. У цэлым пазіцыя
ўдзельнікаў саміту гранічна выразная:
праблемы бяспекі на паўночным усходзе
Сірыі ў кантэксце магчымага вываду адтуль войскаў ЗША павінны вырашацца
выключна на аснове строгага захавання
суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці арабскай рэспублікі. Пры гэтым
ААН і сусветная супольнасць павінны
больш актыўна аказваць гуманітарную

падтрымку Сірыі без палітызацыі гэтага пытання.
Добры прыклад у гэтым плане падае
Беларусь. Краіна аказвае ўсебаковую
падтрымку Сірыі ў перыяд канфлікту.
У канцы снежня мінулага года па даручэнні Прэзідэнта ў гэтую краіну ўжо ў
чацвёрты раз была накіравана партыя
гуманітарнага грузу. У тым ліку дызельгенератары, школьныя прыналежнасці,
адзенне ды абутак, мэбля, медыкаменты, харчаванне. Сёння Сірыя мае
патрэбу практычна ва ўсім. З 2017 года
ў Беларусі змаглі паправіць здароўе і
адпачыць амаль 600 сірыйскіх дзяцей.
Вядома, для аднаўлення разбуранай за гады вайны сірыйскай эканомікі
ды інфраструктуры яшчэ вельмі шмат
чаго трэба будзе зрабіць. І Беларусь
гатовая дапамагаць у гэтым працэсе.
Вялікі перамоўны марафон у Сочы
працягнуўся. У пятніцу Аляксандр
Лукашэнка ды Уладзімір Пуцін разам
з профільнымі міністрамі наведалі
адукацыйны цэнтр «Сириус», дзе абмеркавалі супрацоўніцтва ў адукацыі,
культуры й спорце.

Важныя заявы
замест эпілогу
Тэма падатковага манеўру пад час
сустрэч з Прэзідэнтам Расіі ў Сочы
не абмяркоўвалася. Пра тое Прэзідэнт
Беларусі заявіў, адказваючы на пытанні
журналістаў. Разам з тым ён адзначыў,
што да гэтай тэмы ў беларуска-расійскіх адносінах бакі яшчэ звернуцца. «Да
падатковага манеўру мы падыдзем, але
акрамя яго ў нас яшчэ шмат праблем,
якія, акрамя нас, ніхто не вырашыць.
Прынамсі, штуршок да гэтага мы павінны былі даць. І мы гэта робім», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Ён таксама распавёў пра дасягнутую раней
дамоўленасць з Уладзімірам Пуціным
паглядзець і на развіццё адносін у рамках Саюзнай дзяржавы, у тым ліку на саюзны дагавор: што не выканана за мінулыя гады. «Мы шчыра адзін аднаму
гаворым пра тое, што мы ж не вечныя.
Мы калісьці адыдзем. Што пакінем нашым дзецям? Як яны працягнуць нашу
палітыку? Гэта нас таксама, як палітыкаў, не можа не хваляваць», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі адзначыў важнае
значэнне суверэнітэту для любой дзяржавы. «Навошта нам падымаць пытанні суверэнітэту Беларусі ды Расіі? Гэта

нтэграцыя

абраз, гэта святое, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Няма ў нас праблемы суверэнітэту (у адносінах дзвюх
краін. — Аўт.). Мы нават у такім кантэксце не абмяркоўваем гэтыя праблемы».
Аляксандр Лукашэнка сказаў, што
бакі зыходзяць з таго, што сёння ёсць
дзве дзяржавы: «Вы ведаеце, як яны
ўтварыліся. Не мы былі ініцыятарамі з
Прэзідэнтам (Уладзімірам Пуціным. —
Аўт.) развалу той дзяржавы (гаворка
пра СССР. — Аўт.). У нас аднолькавая
пазіцыя па гэтым пытанні».
Аляксандр Лукашэнка ў якасці пацвярджэння існуючых цесных адносін
паміж Беларуссю ды Расіяй прывёў заявы, што прагучалі на сустрэчы з вуснаў
галіновых міністраў культуры, спорту й
адукацыі. «Мы наогул не разышліся, —
падкрэсліў ён. — Калі ўзяць Украіну,
таксама славянскую дзяржаву, які велізарны разрыў за некалькі гадоў утварыўся! А мы размаўляем на адной мове
і разумеем аднолькавыя праблемы». І
працягнуў: «Я вам выкажу сваё меркаванне. Думаю, мой калега й мой сябар
пагодзіцца з гэтым. Мы гатовыя настолькі ісці далёка ў яднанні, аб’яднанні
нашых намаганняў дзяржаў і народаў,
наколькі вы гатовыя. Мы і заўтра можам
аб’яднацца ўдваіх. У нас праблем няма.
Але ці гатовыя вы (расіяне ды беларусы)
на гэта — пытанне. Таму гэта вам трэба
адрасаваць пытанне да сябе. Наколькі вы
гатовыя, настолькі мы і будзем выкон
ваць вашу волю... «Таму рыхтуйцеся вы.
У сваёй свядомасці, у сваіх паводзінах,
мэты стаўце перад сабой. Я маю на ўвазе
народы Расіі ды Беларусі. А мы будзем іх
рэалізоўваць. Мы — вашыя слугі», — рэзюмаваў Аляксандр Лукашэнка.
Што тычыцца Уладзіміра Пуціна,
то Прэзідэнт Расіі застаўся задаволены
перамовамі з беларускім калегам. Пра
гэтае кіраўнік расійскай дзяржавы заявіў журналістам: «Мне здаецца, праца
ў нас атрымалася».
Прэзідэнт РФ нагадаў, што ў снежні
2019 года спаўняецца 20 гадоў Саюзнай
дамове. «Мы дамовіліся з Прэзідэнтам
Беларусі, што прааналізуем усё, што
было зроблена ў апошні час», — адзначыў ён.
Дарэчы, Прэзідэнты Расіі ды Беларусі Уладзімір Пуцін і Аляксандр
Лукашэнка разам выйшлі на лёд, каб
пагуляць у хакей на сочынскай арэне
«Шайба». Такім было заканчэнне іх сустрэчы ў Сочы.
Васіль Харытонаў
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На афрыканскім
кантыненце —
вялікае поле для працы
Беларусь імкнецца да паступовага выхаду на стратэгічны ўзровень
супрацоўніцтва з Зімбабвэ і бачыць значны патэнцыял у развіцці двухбаковых
адносін. Пра гэта было заяўлена Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам
Лукашэнкам на перамовах з Прэзідэнтам Зімбабвэ Эмерсанам Мнангагвай.
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рэзідэнт Беларусі выказаў перакананне, што візіт
Эмерсана Мнангаг
вы надасць імпульс
ра звіццю дву хб аковых адносін. «Вы
вельмі ёміста вызначылі шлях развіцця краіны, заявіўшы
сусветнай супольнасці, што Зімбабвэ
адкрыта для бізнесу. Мяркуем, што
такі падыход станоўча адаб’ецца
на рэалізацыі беларуска-зімбабвійскіх сумесных праектаў», — лічыць
беларускі лідар.
Кантакты паміж Беларуссю і
Зімбабвэ значна актывізава ліся
і атрымалі станоўчае развіццё ў
2015 годзе. Асабістае куратарства
Эмерсана Мнангагвы спрыяла пастаўкам у краіну кар’ернай тэхнікі
БелАЗ. Цяпер аснову беларускага экспарту ў Зімбабвэ складаюць
калійныя ўгнаенні і запчасткі да
аўтамабільнай тэхнікі. У Беларусь
імпартуецца мінеральная сыравіна,
а таксама цытрусавыя плады і гародніна ў нязначных аб’ёмах.
Аляксандр Лукашэнка ўпэўнены,
што ў Зімбабвэ ёсць усё неабходнае
для хуткага эканамічнага росту. А Беларусь па-ранейшаму зацікаўлена ў
пастаўках на зімбабвійскі рынак грузавой, аўтобуснай і кар’ернай тэхнікі,
іншага абсталявання для горназдабыўной галіны, трактароў, харчовай
прадукцыі. У Мінску было заяўлена
пра гатоўнасць абмеркаваць перспектывы беларускага ўдзелу ў сумесных
праектах у сельскай гаспадарцы, будаўніцтве, энергетыцы, геолагаразведцы, здабычы карысных выкапняў.
Дарэчы, у 2018 годзе было заключана
некалькі шматмільённых кантрактаў на экспарт у Зімбабвэ беларускай
тэхнікі пры фінансавай падтрымцы
Банка развіцця Беларусі і Рэзервовага
банка Зімбабвэ. Чакаецца, што пасля
ўзгаднення ўсіх працэдур пачнуцца
пастаўкі ў адпаведнасці з гэтымі дамоўленасцямі.
Паводле слоў Прэзідэнта Беларусі,
важкім укладам ва ўмацаванне двухбаковых адносін могуць стаць будаўніцтва ў Зімбабвэ мяса-малочных
комплексаў, вырошчванне і перапрацоўка гародніны. Вызначаны таксама
кірункі супрацоўніцтва ў транспартнай сферы. Гаворка ідзе пра развіццё
транспартнай інфраструктуры Зім-

В
бабвэ і стварэнне там транспартналагістычнага цэнтра.
Шырокія магчымасці для ўзаема
дзеяння дзвюх краін прадастаўляюць
унікальныя ландшафтна-прыродныя,
мінеральна-сыравінныя, рэкрэацыйныя рэсурсы Зімбабвэ. Таму перспектыўным можа стаць удзел беларускіх
кампаній ва ўзвяд зенні гідраэнергетычных аб’ектаў, будаўніцтве пад ключ
электрастанцыі на сонечных панэлях,
геолагаразведцы і распрацоўцы радовішчаў карысных выкапняў.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў
увагу на актыўнае развіццё ўзаема
дзеяння ў гуманітарнай сферы. Дасягнуты дамоўленасці аб міжвузаўскім
абмене, а таксама аб атрыманні зімбабвійцамі ў Беларусі вышэйшай і
паслядыпломнай адукацыі. У сваю
чаргу вядучыя арганізацыі аховы здароўя Беларусі могуць даць грамадзянам Зімбабвэ высокатэхналагічную
медыцынскую дапамогу.
Кіраўнік дзяржавы мяркуе, што
стварэнне беларуска-зімбабвійскай
міжурадавай камісіі па гандлёва-эка-

ізіт

заявіў Эмерсан Мнангагва на перамовах у пашыраным складзе: «У нас
выдатныя палітычныя адносіны, якія
мы можам працягваць, паглыбляць і
кансалідаваць. Але яшчэ больш важна працаваць з пытаннямі эканамічнага супрацоўніцтва. Гэта тая мэта,
якая стаіць перад Зімбабвэ».
Эмерсан Мнангагва канстатаваў, што больш за 20 гадоў Зімбабвэ
развівалася ва ўмовах санкцый. Цяпер перад кіраўніцтвам краіны стаіць
задача распрацаваць сацыяльна-эканамічную праграму, каб палепшыць
жыццё грамадзян і паказаць, што
ўрад працуе над рашэннем хвалюючых іх праблем. «Так, у Зімбабвэ ёсць
неасвоеныя рэсурсы ў галіне сельскай гаспадаркі, здабыўной прамысловасці. Але нам не хапае сродкаў
і навыкаў, каб асвойваць іх, — заўважыў Прэзідэнт Зімбабвэ. — Для
гэтага нам неабходныя дапамога і
садзеянне нашых сяброў, такіх як
Рэспубліка Беларусь».
У сваю чаргу Аляксандр Лукашэнка назваў плённымі перамовы з Прэзі-

Было шмат тэм для прадметнай
гутаркі, дасягнуты пэўныя
дамоўленасці. Галоўнае — мы дамовіліся
з Прэзідэнтам, што да майго візіту ў
Зімбабвэ мы падрыхтуем шэраг
канкрэтных кантрактаў, якія дзве
краіны павінны будуць ажыццявіць
ужо ў гэтым годзе.
намічным супрацоўніцтве магло б
лепш стымуляваць рэалізацыю намечаных планаў. Ён адзначыў, што
для хуткай і якаснай работы над інвестыцыйнымі і сумеснымі праектамі
неабходныя прамыя кантакты і нала
джаныя камунікацыі паміж міністэрствамі, арганізацыямі ды кампаніямі. «Варта праяўляць максімальную
ўвагу да прапаноў, якія паступаюць з
абодвух бакоў. Толькі так мы зможам
дабіцца жаданага выніку», — лічыць
Прэзідэнт Беларусі.
Пра тое, што галоўная мэта для
Зімбабвэ ў супрацоўніцтве з Беларуссю — развіццё эканамічных адносін,

дэнтам Зімбабвэ ў Мінску. «Было
шмат тэм для прадметнай гутаркі, дасягнуты пэўныя дамоўленасці. Галоўнае — мы дамовіліся з Прэзідэнтам,
што да майго візіту ў Зімбабвэ мы пад
рыхтуем шэраг канкрэтных кантрактаў, якія дзве краіны павінны будуць
ажыццявіць ужо ў гэтым годзе. У хуткім часе мы чакаем значнага прагрэсу
не толькі ў двухбаковым гандлі, але і
ў супрацоўніцтве ў сферах прыватнага бізнесу, прамысловасці й сельскай
гаспадаркі, здабычы прыродных рэсурсаў, адукацыі», — сказаў кіраўнік
беларускай дзяржавы.
Уладзімір Міхайлаў
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З сябрамі —
па ўсёй планеце
Прэзідэнту Беларусі ўручылі даверчыя граматы амбасадары 10 дзяржаў

А

Аўс трыя, Арменія, Бахрэйн,
В’етнам, Гана, Канада, Туніс, Чарнагорыя, Чэхія і Эль-Сальвадор — дыпламаты з гэтых краін сустрэліся з
Аляксандрам Лукашэнкам у Палацы
Незалежнасці.
Паводле слоў Прэзідэнта, з улікам
геастратэгічнага становішча Беларусь
вельмі зацікаўлена ў міры, стабільнасці, неканфліктным і эфектыўным
партнёрстве. Толькі шляхам раўнапраўнага дыялогу разбураюцца лжывыя стэрэатыпы і пабудаваныя на іх
падмурку сцены непаразумення.
Аляксандр Лукашэнка таксама звярнуў увагу, што за нашай краінай ужо
трывала замацаваўся статус аднаго з
ініцыятараў і актыўных удзельнікаў інтэграцыйных працэсаў на еўразійскай
прасторы. «Глыбока перакананы, што
Мінск можа стаць месцам новага шырокамаштабнага дыялогу па пытаннях
бяспекі дзяржаў у Еўра-Атлантыцы і
Еўразіі. Мы будзем і надалей ініцыяваць
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міралюбныя праекты супрацоўніцтва, якія аб’ядноўваюць. І, вядома, падтрымліваць любыя добрыя пачынанні з
вашага боку», — адзначыў ён.
Беларускі лідар таксама нагадаў,
што сёння міжнародная сітуацыя імкліва змяняецца і часцяком яе складана спрагназаваць. Усё больш жорсткая
канкурэнцыя ахоплівае сусветную
эканоміку. У гэтых няпростых умовах
усе дзяржавы імкнуцца выпрацаваць
стратэгію супрацьстаяння традыцыйным і новым выклікам і пагрозам. Як
паказвае практыка, рабіць гэта больш
эфектыўна разам.
«Працуючы ў Беларусі, вы ўбачыце, што ў нашай краіне праводзяцца
сур’ёзныя пераўтварэнні, асабліва ў
эканоміцы. Увага акцэнтуецца на лібералізацыі дадзенай сферы, а таксама
стварэнні спрыяльнага інвестыцыйнага клімату і ўмоў для вядзення бізнесу», — распавёў прысутным кіраўнік
дзяржавы.

Паводле слоў Прэзідэнта, у нашу
краіну прыцягваюцца з-за мяжы перадавыя тэхналогіі, але яны распрацоўваюцца і самастойна, мы пашыраем і
дыверсіфікуем рынкі збыту айчыннай
прадукцыі, якая славіцца сваімі высокімі стандартамі якасці.
Не менш важная ўвага ў Беларусі
надаецца развіццю адукацыі, навукі,
медыцыны і спорту.
«Чалавечы капітал — гэта інвестыцыі ў будучыню нашай дзяржавы, залог яго поспеху і росквіту. У кожнай са
згаданых сфер у нас назапашаны значны досвед, якім мы можам падзяліцца
з нашымі замежнымі сябрамі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Азія
Беларускі лідар асобна спыніўся на развіцці адносін з дзяржавамі,
чые прадстаўнікі прысутнічалі на сустрэчы.

а дыпламатычным узроўні

Белта
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На думку кіраўніка дзяржавы, Арменія была і застаецца для Беларусі
надзейным партнёрам, з якім звязана
шматпланавае супрацоўніцтва, у тым
ліку ў Еўразійскім эканамічным саюзе
і Арганізацыі Дамовы аб калектыўнай
бяспецы.
«Мы нацэлены на пашырэнне гандлёва-эканамічнага складніка беларуска-армянскіх адносін і гатовы ўдзельнічаць у любых праектах, у тым ліку й
на тэрыторыі Арменіі, якія зацікавяць
нашых армянскіх сяброў і братоў», —
заявіў ён.
Цесны дыялог з В’етнамам на
ўсіх узроўнях спрыяе эфектыўнаму
вырашэнню актуальных пытанняў
двухбаковага парадку дня. На думку
беларускага лідара, сёння неабходна сканцэнтравацца на забеспячэнні
росту ўзаемнага гандлю і рэалізацыі
сумесных праектаў у прамысловасці,
нафтахіміі, будаўніцтве, адукацыі, інфармацыйных тэхналогіях.
Беларускія прадпрыемствы гатовы
актыўна ўдзельнічаць у праграмах па
развіцці транспартнай інфраструктуры, здабычы карысных выкапняў і
вытворчасці прадуктаў харчавання на
тэрыторыі В’етнама.
«Мы зацікаўлены ва ўсебаковым
і маштабным развіцці сувязяў з Бахрэйнам. Тым больш што пазітыўныя
прыклады супрацоўніцтва з дзяржа-

вамі Персідскага заліва ў нас ёсць», —
адзначыў ён.
Што трэба зрабіць? Актывіза
ваць двухбаковы гандаль, аб’ём якога
ў цяперашні час, на жаль, нязначны.
Прэзідэнт падкрэсліў: мы прапануем
бахрэйнскім партнёрам не толькі традыцыйныя тавары, але й высокатэхналагічную прадукцыю.

Еўропа
Паслядоўнае павышэнне ўзроўню
ды інтэнсіўнасці палітычных кантактаў з Аўстрыяй сведчыць аб новай
якасці міждзяржаўнага ўзаемадзеяння.

цамі. Падыходы нашых краін у гэтым
сугучныя. Паводле яго слоў, Беларусь
зацікаўлена ва ўмацаванні выгаднага
й канструктыўнага супрацоўніцтва,
перш за ўсё ў гандлёва-інвестыцыйнай
сферы.
Гранічна адкрыты прагматычны
дыялог з Чэхіяй, які ўсталяваны ў нашай краіне. Рэалізуюцца сумесныя
эканамічныя праекты, вядзецца праца
на міжнародных пляцоўках.
«Перакананы, што далейшае раз
віццё двухбаковага гандлю, падтрыманне цесных сувязяў у культуры,
навуцы ды адукацыі будуць і надалей
служыць трывалай асновай для ўма-

Аляксандр Лукашэнка:
Глыбока перакананы, што Мінск можа стаць месцам
новага шырокамаштабнага дыялогу па пытаннях
бяспекі дзяржаў у Еўра-Атлантыцы і Еўразіі.
Мы будзем і надалей ініцыяваць міралюбныя
праекты супрацоўніцтва, якія аб’ядноўваюць.
І, вядома, падтрымліваць любыя добрыя
пачынанні з вашага боку.
Прэзідэнт высока ацаніў намаганні Вены па зніжэнні напружанасці ў
Еўропе й свеце, навядзенні мастоў паміж ключавымі геапалітычнымі гуль-

цавання адносін паміж нашымі краінамі», — сказаў Прэзідэнт.
Беларускі лідар
звярнуў увагу, што ёсць стар.
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ням а ла а гульных
поглядаў, якія могуць
стаць апорай для пашырэння двухбаковага парадку дня з Чарнагорыяй.
Дарэчы, беларускія турысты на
працягу многіх гадоў адпачываюць на
чарнагорскім узбярэжжы. Ён выказаў
надзею, што і народ Чарнагорыі па
вартасці ацэніць выдатную прыроду
Беларусі, яе культурную й гістарычную спадчыну.

стар.

Афрыка
Беларускі лідар звярнуў увагу на
Афрыканскі рэгіён, які набывае ўсё
больш важнае значэнне.
Калійныя ўгнаенні ды беларуская
металургічная прадукцыя добра вядомыя ў сельскагаспадарчай і будаўнічай галінах Ганы. Кіраўнік дзяржавы
бачыць далейшыя перспектывы для
істотнага пашырэння супрацоўніцтва,
перш за ўсё ў АПК і прамысловай кааперацыі.
Яшчэ, на яго думку, неабходна актывізаваць кантакты на ўсіх узроўнях
з Тунісам. Гэта дапаможа прапраца
ваць новыя напрамкі ўзаемадзеяння й
вывесці адносіны паміж нашымі краінамі на якасна новы ўзровень.

Паўночная і Цэнтральная
Амерыка
«З Канадай нас аб’ядноўвае не толькі любоў да хакея, але й шматгадовая
дружба. Канадцы былі ў ліку тых, хто, не
раздумваючы, працягнуў нам руку дапамогі ў цяжкія часы пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка. — Ваша краіна стала
першай на Захадзе, хто цалкам адмяніў
гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні да
Беларусі. Гэта залог далейшага пазітыўнага развіцця ўзаемадзеяння і вельмі
добры прыклад для некаторых іншых
нашых партнёраў. Мы гатовыя да пашырэння плённага, узаемавыгаднага супрацоўніцтва з Канадай ва ўсіх сферах».
Беларусь разглядае Эль-Сальвадор як перспектыўнага партнёра
ў Цэнтральнай Амерыцы. Яна зацікаўлена развіваць двухбаковы дыялог, узмацняць гандлёва-эканамічны
складнік, пашыраць супрацоўніцтва ў
сельскай гаспадарцы й прамысловасці
ў хімічнай галіне.
Паводле слоў Прэзідэнта, Беларусь
добра ведае гэтую краіну, але адносіны
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У тэму
Раміз Башыч, Надзвычайны й Паўнамоцны Амбасадар
Чарнагорыі ў Рэспубліцы Беларусь па сумяшчальніцтве:
— Беларусь для нас — сяброўская краіна. У нас добрыя
перспектывы, мы будзем развіваць гэтыя адносіны. Тым
больш, што Беларусь цяпер наладжвае адносіны з Еўрапейскім саюзам, а Чарнагорыя ўжо знаходзіцца ў гэтым
перамоўным працэсе. Так што перспектывы добрыя.
Нам варта больш супрацоўнічаць у эканоміцы. Цяпер
таваразварот сімвалічны, паколькі Чарнагорыя і геаграфічна далёка, і ў нас маленькая эканоміка. Але я спадзяюся, што будзе лепш. А турызм у нас сапраўды
вельмі добры. І нам трэба будзе больш супрацоўнічаць і ў міжнародных арганізацыях.
Ахмед Аль-Сааці, Надзвычайны й Паўнамоцны Амбасадар Каралеўства Бахрэйн у Рэспубліцы Беларусь па
сумяшчальніцтве:
— Паколькі я з’яўляюся першым Амбасадарам у Рэспубліцы Беларусь, я хацеў бы павіншаваць нашыя народы
і дзяржавы з тым, што мы ўсталёўваем дыпламатычныя
ўзаемаадносіны. Таксама хацеў бы звярнуць увагу на эканамічную сферу развіцця нашых адносін, усталяваць прамыя
кантакты паміж прыватным і дзяржаўным сектарамі.
Акрамя таго, я планую развіваць нашы культурныя сувязі, паколькі ў вашай краіне вельмі багатая культурная спадчына. У вас выдатная музыка, выдатны тэатр. Дзяржава Бахрэйн, гісторыя якой налічвае ўжо без малога восем
тысяч год, таксама валодае выдатнай культурнай спадчынай. У 2019 годзе мы
плануем правесці мноства абменаў і розных выстаў, сустрэч.
Мы разглядаем Беларусь як вароты ў еўрапейскі рэгіён, тое ж самае можна
сказаць пра Бахрэйн — гэта вароты для вашай краіны ў наш рэгіён.
Вядома, адкрыццё пастаяннай Амбасады ў Беларусі з’яўляецца нашай
мэтай, аднак, мы будзем глядзець па меры таго, як развіваюцца нашы адносіны. На шчасце, Масква размешчана не так далёка ад Мінска, усяго гадзіну на
самалёце, таму я буду частым госцем вашай краіны.
Фам Хай, Надзвычайны й Паўнамоцны Амбасадар
Сацыялістычнай Рэспублікі В’етнам у Рэспубліцы Беларусь:
— Ёсць вельмі вялікі патэнцыял для нарошчвання таваразвароту. У прыватнасці, мы зацікаўлены ў экспарце ў
Беларусь сельскагаспадарчай прадукцыі і ў імпарце з вашай краіны рознага абсталявання, прамысловай прадукцыі. Акрамя таго, наша насельніцтва зацікаўлена ў вашай
мяса-малочнай прадукцыі.
яшчэ вельмі слаба развітыя. Кіраўнік
дзяржавы выказаў надзею, што пры
ўдзеле Амбасадара сітуацыя зменіцца
ў лепшы бок, паколькі нашай краіне
неабходна магутная база дзяржаў для
супрацоўніцтва ў Амерыцы.

У працы не забываць
пазнаваць краіну
Прэзідэнт шчыра пажадаў амбасадарам поспехаў у выкананні адказнай дыпламатычнай місіі. Ён выказаў надзею,
што іх досвед, прафесіяналізм стануць

трывалай асновай для канструктыўнага ўзаемадзеяння нашых дзяржаў, а яго
практычныя вынікі не прымусяць сябе
доўга чакаць. «Але, вядома, вырашаючы
стратэгічныя задачы, не ўпусціце магчымасць даведацца больш пра Беларусь. Адкрыць для сябе яе прыгажосць
і ўнікальнасць, у поўнай меры адчуць
ветлівасць, гасціннасць нашага народа,
пазнаёміцца з культурай, гісторыяй і,
вядома ж, сучасным ладам жыцця нашых людзей», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.
Уладзіслаў Лукашэвіч

Д

обрыя справы

«Сімвал
Беларусі»
Перакладчыкі Бібліі ўшанаваны высокай узнагародай

Сяргей Нікановіч

А

Протаіерэй Сергій Гардун

Адметна, калі добрыя справы
атрымліваюць на лежную ацэнку
не толькі на асабістых «паднябесных»
рахунках тых, хто іх робіць, і дзесьці
там, за аблокамі, ставіцца «птушачка».
Прыемна, калі такія выпадкі адзначаюцца і тут, на нашым зямным узроўні.
Так ва ўрачыстай атмасферы дабрыні былі ўганараваныя лаўрэаты
прэміі Прэзідэнта «За духоўнае адраджэнне». Сярод уладальнікаў пачэснай узнагароды — калектывы
Біблійнай камісіі Беларускай праваслаўнай царквы і Секцыі па перакла
дзе літургічных тэкстаў і афіцыйных
дакументаў каталіцкай царквы камісіі
Божага культу і дысцыпліны таінстваў
пры Канферэнцыі каталіцкіх епіскапаў
у Беларусі.
Наш карэспандэнт сустрэлася з
протаіерэем Сергіем Гардуном — старшынёй рабочай групы і адказным
рэдактарам перакладу, які зроблены
праваслаўнай царквой. Варта адзначыць, што разам з ім над тэкстам стала працавала яшчэ пяць чалавек. Гэта
прафесар, доктар філалагічных навук
Іван Чарота, протаіерэй, выпускнік
філалагічнага факультэта БДУ і духоўнай стар.
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семінарыі Аляксандр
Пач оп к а , к а н д ы д ат
філалагічных навук, фалькларыст
Уладзімір Васілевіч, выпускнік філалагічнага факультэта БДУ, кандыдат багаслоўя Алесь Кароль, а таксама выканаўчы сакратар Таццяна Матрунчык.
— Айцец Сергій, раскажыце, ці
думалі, што ваша праца атрымае
такую высокую ўзнагароду? Якія
першыя ўражанні?
— Вядома, такой узнагароды мы
не чакалі. Яна вельмі радуе. Прыемна,
што на такія рэчы, як пераклад Бібліі
на родную мову, наша грамадства і
ўлада звяртаюць увагу і цэняць іх.
Чаму гэта так важна для мяне асабіста?
Я вырас у той час, калі за наведанне
храма, хрышчэнне, вянчанне звальнялі з работы. Евангелле было пад забаронай. Хоць за мяжу выязджалі рэдка,
але калі ехалі, Свяшчэннае Пісанне
канфіскоўвалі. Гэта кніга дзесьці была,
але ў вельмі абмежаванай колькасці.
Цяпер мы жывем у краіне, дзе зусім ін-

стар.

духоўнасці. Пераклады гэтаму спрыяюць, і сама прэмія спрыяе духоўнаму
адраджэнню.
— Ці было складана зрабіць такі
пераклад?
— Так, было складана. Аднак усведамленне таго, што гэта патрэбна,
урэшце прывяло да выніку. Калі ў
1989 годзе дазволілі адкрыць духоўную
семінарыю ў Жыровічах, мы адчулі свабоду для рэлігійнага жыцця. Зразумелі,
што пара зрабіць пераклад на сучасную беларускую мову. Бо пераклады,
якія ўжо існавалі, не зусім адпавядалі
сучаснасці і лексікай, і граматыкай.
Мы ўсведамлялі, што ўсе пераклады
павінны быць зроблены з арыгінала.
Але ў постсавецкі час складана было
знайсці людзей, якія ведаюць і старажытнагрэчаскую, і сучасную беларускую мовы. Да таго ж важна было прачытаць іншыя пераклады. Безумоўна,
звярталіся да прац Скарыны, глядзелі,
якую ён выкарыстоўваў лексіку — мы
працягваем яго традыцыю.

Будзем адчуваць сваю роднаснасць з Кірылам Тураўскім,
Еўфрасінняй Полацкай, прападобнамучанікам Афанасіем,
Францыскам Скарынам. Яны жылі ў хрысціянскай традыцыі
ды заклалі падмурак нашай культуры, духоўнасці. Важна,
каб мы не толькі памяталі імёны, але й набліжаліся да іх
духоўнасці. Пераклады гэтаму спрыяюць, і сама прэмія
спрыяе духоўнаму адраджэнню.
шае стаўленне да царквы, да Бібліі. Яна
прызнаецца самай важнай і галоўнай
кнігай, прычым для ўсяго чалавецтва.
Гэта радасна і прыемна.
Сама ідэя прэміі «За духоўнае адраджэнне» мне таксама падабаецца.
Яна мае глыбокі сэнс і нібы сапраўды
закладае праграму такога адраджэння.
Нават назва ўказвае на яго важнасць і
значнасць. Безумоўна, гэты працэс для
нас, хто мае духоўную традыцыю, звязаны і з Бібліяй. Калі мы цэнім новыя
пераклады, мы спадзяемся, што іх будуць больш чытаць, распаўсюджваць,
што мы наблізімся да сваіх вытокаў.
Будзем адчуваць сваю роднаснасць з
Кірылам Тураўскім, Еўфрасінняй Полацкай, прападобнамучанікам Афанасіем, Францыскам Скарынам... Яны
жылі ў хрысціянскай традыцыі ды
заклалі падмурак нашай культуры,
духоўнасці. Важна, каб мы не толькі
памяталі імёны, але й набліжаліся да іх
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Яшчэ чыста фізічна было цяжка
зрабіць пераклад. Бо не ўсе тыя, хто
мог займацца ім, жылі ў Мінску. Я сам
жыў і служыў у Слоніме. Натуральна,
збірацца часта мы не маглі. Спачатку
сустракаліся раз на месяц. Да таго ж
мы ўсе, хто ўвайшоў у групу, дзесьці
працавалі. Іван Чарота, напрыклад, і
загадчыкам кафедры ва ўніверсітэце
быў, і загадваў секцыяй перакладаў у Саюзе пісьменнікаў, і ў ВАКу
(ВАК — вышэйшая атэстацыйная камісія. — Аўт.) займаў пэўную пасаду.
Пры такой занятасці кожнага было
складана знайсці час, але ўсё ж такі
пачалі збірацца раз на тыдзень па чац
вяргах. Натуральна, калі свята прыпадала на гэты дзень, святары заставаліся на службе. Таму працэс ішоў доўга.
Але цярпліва, радок за радком мы
перакладалі.
Складана было і распрацоўваць
царкоўную багаслоўскую тэрміналогію.

Падоўгу думалі, якое слова выбраць, як
перадаць тое ці іншае паняцце.
— Хтосьці з вас добра ведае старажытнагрэчаскую мову, хтосьці
выдатна валодае сучаснай беларускай мовай, а нехта блізка знаёмы з
іншымі перакладамі. Вы ў літаральным сэнсе перакладалі разам?
— Так, у нашай групе ёсць лю
дзі, якія ведаюць некалькі замежных
моў. Падчас сустракаліся складаныя
выразы, трэба было параўнаць, як іх
пераклалі ў іншых версіях. На англійскую мову, напрыклад. Ёсць дзясяткі
перакладаў на французкую, а на польскую — некалькі. Акрамя царкоўнаславянскага, мы глядзелі пераклады на рускую, іншыя пераклады на беларускую
мову…
— У адной са сваіх лекцый вы распавядалі, што на рускую мову ёсць
толькі адзін пераклад Бібліі, а на беларускую іх зроблена шмат. Чым
тлумачыцца такая сітуацыя?
— Ужо існуе не адзін пераклад Бібліі
на рускую мову. Але яны мала распаўсюджаны, не з’яўляюцца аўтарытэтнымі.
Напрыклад, акрамя афіцыйнага сінадальнага тэксту ёсць пераклад епіскапа
Безабразава. Гэты пераклад час ад часу
друкаваўся. Ён быў зроблены ў сярэдзіне
ХХ стагоддзя і надрукаваны ў Парыжы
эмігрантам.
Нядаўна выйшаў поўны пераклад
Бібліі на рускую мову, да якога можна
ставіцца сур’ёзна. Астатнія пераклады
праглядалі дасведчаныя людзі, і знайшлі
там недакладнасці. Растлумачу, чаму
настолькі аўтарытэтны рускі сінадальны пераклад. Ён рабіўся прадстаўнікамі чатырох духоўных акадэмій рускай
праваслаўнай царквы. Пасля канчатковы варыянт тэкстаў глядзелі ў Святым
Сінодзе самыя высокія духоўныя асобы. І толькі пасля іх афіцыйнага зацвярджэння пераклад распаўсюджваўся.
Таксама яго аналізавалі спецыялісты па
рускай мове з іншых краін і прызналі
дакладным.
Што датычыцца беларускіх перакладаў, яны рабіліся ў менш спрыяльных
умовах. Скажам, пераклад пратэстанта
Лукаша Дзекуця-Малея, які выйшаў
у 1931 годзе, рабіўся ў межах тагачаснай
Польшчы. А польскі ўрад вельмі адмоўна ставіўся да беларускай мовы і да беларускага нацыянальнага жыцця. У такіх умовах людзі ўсё роўна спрабавалі
нешта рабіць. Дзекуць-Малей не меў
дастатковай адукацыі, калі перакладаў

обрыя справы
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Лаўрэаты прэміі Прэзідэнта «За духоўнае адраджэнне»

Біблію з рускай і з польскай моў. Пасля
спрабавалі зрабіць яшчэ адзін, лепшы
тэкст…
— Якім быў ваш асабісты шлях да
беларускай мовы?
— Вельмі натуральным і арганічным. Мае бацькі й дзяды не размаўлялі ні на якой іншай мове, акрамя мовы нашай вёскі. Таксама іншыя
сваякі, дзядзькі. Гэта мова была для
мяне натуральнай. Але школа ў нашай вёсцы — руская. Беларуская мова
з’явілася толькі з 3 класа. Мае бацькі,
калі адпраўлялі мяне ў першы клас,
баяліся, што я не буду разумець. Мама
загадзя вучыла: «У цябе будуць запытваць: «Как тебя зовут?», «Сколько тебе
лет?». Ты павінен адказаць».
Памятаю такі выпадак. У нашых
першых класах тады было па 40 чалавек. Задалі зрабіць практыкаванне:
на сцяне і каля дошкі віселі малюнкі з
рознымі прадметамі: лыжка, відэлец,
орган цела... Трэба было назваць гэта
па-руску. Настаўніца спытала: «Што
гэта?». Мы ўсе разам: «Вока». Яна казала: «Няправільна. Хто ведае, як паруску?» Ніхто не ведаў.
Я ніяк не разумеў, чаму ў школе
не могуць гаварыць на такой мове,
на якой мы гаворым звычайна? І ніхто
не адказваў на гэтае пытанне. Толькі
мама аднойчы сказала: якая ўлада, такая і мова. Яна вучылася ў польскай

школе. І калі хтосьці на перапынку размаўляў па-свойму, білі лінейкай па руках. Таму калі ў нашай школе нарэшце
з’явілася беларуская мова і літаратура,
я адчуў нешта сваё, роднае.
Больш-менш размаўляць па-руску
я пачаў з чацвёртага класа. Да гэтага
быў псіхалагічны бар’ер: хоць і разумеў,
але не гаварыў. Напрыклад, некаторыя
рускія словы, мне здавалася, вельмі
дзіўна гучаць. Я чырванеў, калі вымушаны быў іх прамаўляць. Да таго ж
думаў: як гэта гаварыць не на роднай
мове, а на нейкай іншай?.. Па праўдзе,
да канца школы, па-за межамі ўрокаў
мы заўсёды размаўлялі на роднай беларускай мове. Я назіраў, толькі пасля
вяртання з войску хлопцы пачыналі гаварыць па-руску.
Я люблю абедзве мовы: рускую і беларускую. Па-польску таксама выдатна
чытаю, пішу і неяк нават перакладаў
афіцыйную сустрэчу. Але ў жыцці аддаю
перавагу беларускай. Прамаўляю на ёй
пропаведзі, размаўляю, калі ёсць з кім.
— Як на вашу думку, ці ёсць запатрабаванасць перакладу Бібліі
на беларускую мову?
— Так, яна з’явілася адразу пасля
таго, як пра пераклад стала большменш вядома. Першая прэзентацыя
адбылася 2 верасня 2017 года пад час
Дзён пісьменства ў Полацку. Экзэмпляры, што мы прывезлі туды, за га

дзіну раскупілі. Гэта было нечакана
для некаторых. Былі заказы і з усіх
епархій. На месцах, у Брэсце, у Віцебску, паасобнікі разабралі адразу. Агульны наклад у 5000 хутка разышоўся.
Нават пачалі прытрымліваць экзэмпляры, каб было што падарыць пры
неабходнасці.
Нашым перакладам зацікавіліся і
іншыя спецыялісты — міжнародная
хрысціянская пратэстанцкая арганізацыя «Гедэонавы браты». Яны ва ўсіх
краінах свету распаўсюджваюць Свя
шчэннае Пісанне ў гатэлях, бальніцах,
іншых месцах. Калі яны пазнаёміліся з
нашым перакладам, то папрасілі правесці ў сябе багаслоўскую экспертызу:
праверыць, наколькі ён дакладны. Зрабілі такі аналіз у ЗША, сабраўшы сваіх
знаўцаў славянскіх моў. Выбралі 50 цытат, папрасілі дакладна перакласці іх з
беларускай на англійскую. І пасля гэтага вынеслі заключэнне, што пераклад
дасканалы і якасны. Затым яны перавыдалі яго накладам 30 000 асобнікаў і
яшчэ 3 000 падаравалі нам. Цяпер кнігі
распаўсюджваюцца бясплатна, і людзі
ахвотна іх бяруць. Дай Бог, каб яшчэ і
чыталі. На вокладцы змешчаны еўфрасіннеўскі крыж — сімвал Беларусі. Думаю, гэта добрае спалучэнне — пераклад на беларускую мову і сімвал нашай
краіны.
Ніна Шчарбачэвіч
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ацыяльныя праекты

Індэкс дабрыні
Як беларускія прадпрыемствы ўдзельнічаюць у жыцці грамадства, што можа
падштурхнуць іх да большай актыўнасці і наколькі беларускі бізнес сацыяльна
адказны, — тое абмяркоўвалі на публічных слуханнях у Мінску

К

ампанія Huаwеі штогод накіроўвае частку
свайго прыбытку на
алічбоўку медыцынс
кіх даных. А шведскі
вытворца мэблі Іkеа
запусціў праграму стажыроўкі для бежанцаў.
Падключэнне бізнесу да вырашэння
сацыяльных праблем становіцца модным. Ці прыжылася гэтая тэндэнцыя
ў нас?

Новая хваля фінансавых
тэхналогій
Нядаўна ў нашай краіне правялі
даследаванне сацыяльнай адказнасці бізнесу. Быў вывучаны досвед 32
кампаній з розных сфер: лагістыкі, ІТ,
прамысловасці, фінансаў, гандлю, будаўніцтва. Аказалася, найбольш увагі
аддаецца такім кірункам, як добрае
здароўе, дабрабыт (прадпрыемствы
стараюцца заахвочваць да здаровага
ладу жыцця) і якасная адукацыя (на
прыклад, работа са студэнтамі). Многія прадпрыемствы таксама імкнуцца забяспечыць годную працу (для
спецыялістаў арганізуюць вольны
час, адпраўляюць іх на павышэнне
кваліфікацыі), адказнае спажыванне
і вытворчасць. А вось пытаннямі чыстай вады і змяншэння няроўнасці
амаль не займаюцца.
Дапамагаць вырашаць сацыяльныя праблемы бізнес можа не толькі
праз дабрачыннасць. Больш сучасны
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інструмент — імпакт-інвестыцыі. Іх
мэта — атрымаць і сацыяльны, экалагічны эфект, і фінансавую аддачу. Праект мусіць быць акупным.
Такая вось новая хваля фінансавых тэхналогій. Напрыклад, ёсць фонд
«Чыстае неба». Ён дае грошы пад меншыя працэнты, чым банкі, але з умовай, што праект, на які выдзяляюцца
інвестыцыі, дапаможа зменшыць выкід парніковых газаў.
— Цікавы інструмент, які ўжо ёсць
у шэрагу краін, — аблігацыі сацыяльнага ўздзеяння. Як гэта працуе? Прыватнік забяспечвае капіталам праграму ці паслугу, а эканомія бюджэту,

атрыманая ў выніку дзяржавай, ідзе
на вяртанне інвестыцый. Даход залежыць ад выніку, — расказвае кансультант ПРААН Таісія Ялецкіх.
У свеце расце колькасць стартапаў,
якія асноўнай мэтай выбіраюць добрыя
справы і пры гэтым зарабляюць грошы.
Сярод іх ёсць і беларускія, напрыклад,
мабільная праграма для жаночага здароўя Flо, анлайн-платформа для дакладнага земляробства ОnеSоіl (дазваляе павысіць прадукцыйнасць сельскай
гаспадаркі ды эканоміць грошы фермераў пры дапамозе камп’ютарных тэхналогій), праект па дыягностыцы хвароб
па фота вокавага дна Dеер Dее.

Акцыю «Бягучыя гарады» праводзіць мабільны аператар velcom

С
Хуткія касіры
Пад час публічных слуханняў айчынныя кампаніі падзяліліся прыкладамі сацыяльнай адказнасці. Так, «Беларусбанк» ужо дзесяць гадоў рэалізуе
праект «Бацькоўскі дом». Яго мэта —
стварыць альтэрнатыву інтэрнатам і
паспрыяць сацыялізацыі дзяцей-сірот.
За гэты час было пабудавана 16 катэджаў, дзе ў прыёмных сем’ях жывуць
153 хлопчыкі і дзяўчынкі. Сем’і засяляюцца ў дамы (плошчай больш за 200
квадратных метраў), цалкам абсталяваныя тэхнікай і мэбляй, з вялікімі гульнявымі пакоямі. З улікам пажаданняў
бацькоў, некаторым сталі набываць
аўтамабілі, каб яны маглі вазіць дзяцей
у садок, школу, раз ам падарожнічаць
па Беларусі.
Дапамагаць дзецям і адначасова
папулярызаваць здаровы лад жыцця
спрабуе мабільны аператар vеlсоm. Ён
праводзіць акцыю «Бягучыя гарады»,
у якой могуць удзельнічаць як прафесійныя атлеты, так і аматары. Чым
большы кіламетраж яны набегаюць,
тым больш грошай кампанія перавядзе
на дабрачыннасць. Сёлета фонд склаў
165 тысяч рублёў. Дапамогу атрымалі
абласныя дзіцячыя цэнтры медыцынс
кай рэабілітацыі. Сярод спартыўных
рэкордаў акцыі — самы масавы забег
у Гомелі, дзе на старт выйшла тысяча
чалавек. А самы доўгі забег быў у брас
таўчаніна — 108 кіламетраў і 12 гадзін.
Каб падтрымаць спартсменаў з праблемамі зроку, кампанія Vоlkswаgеn
сёлета правяла турнір Беларусі па
інтуітыўным футболе. Падрыхтоўка
цягнулася больш за паўгода. У спаборніцтвах удзельнічалі і прафесійныя
гульцы — з завязанымі вачыма.
— Мы вельмі баяліся фразы «піярацца на інвалідах», якую запісалі ў
рэпутацыйныя рызыкі, — прызнаюцца
ў аўтацэнтры. — Таму дэтальна распрацавалі камунікацыйную стратэгію. Камандам аказалі матэрыяльную
падтрымку: набылі інвентар і форму
для 156 спартсменаў. А пасля дапамаг
лі зборнай нашай краіны па футболе
сярод невідушчых з’ездзіць на турнір
Еўропы ў Польшчу. У планах аўтакампаніі — і далей працаваць з гэтай тэмай.
Напрыклад, у Мінску і Віцебску яны хочуць абсталяваць агучаныя маршруты
для людзей з праблемамі зроку.
Варыянт таго, як забяспечыць работай гараджан з парушэннямі слыху,

прапанавала гандлёвая сетка «Соседи».
Іх праект называецца «Ціхія касы».
— Мы вывучалі, як палепшыць
сэрвіс, і апытвалі пакупнікоў, што для
іх важна. 70 працэнтаў адказала, што
ім падабаецца ціхае і хуткае абслугоўванне. Тады мы ўспомнілі, што ёсць замежны досвед, калі за касай працуюць
інваліды па слыху, і вырашылі зрабіць
тое ж самае. Перагледзелі цалкам сваю
праграму навучання, прадумалі адаптацыю на рабочых месцах, — дзеліцца
прадстаўнік гандлёвай сеткі.
Сёння «ціхіх» касіраў 35. І ніякіх
страт у якасці сэрвісу. Наадварот: гэтыя работнікі абслугоўваюць пакупнікоў на два працэнты хутчэй. Яны
працуюць у гіпермаркетах, дзе вялікая
плынь кліентаў, і спраўляюцца.
Складанасці таксама ёсць. Напрыклад, у камунікацыі. Адміністрацыя
перапісваецца з новым персаналам па
Vіbеr, але трэба ўлічваць, што інваліды
па слыху могуць не зразумець складаныя сказы, блытаць канчаткі і склоны.
Іншы момант — бацькі «ціхіх» касіраў.
Некаторыя занадта апякуюцца над
сваімі ўжо дарослымі дзецьмі і не былі
гатовы адпусціць іх на работу — нават
на гутарку хадзілі з імі разам.

Не абавязацельства,
а магчымасці
Як ацаніць, наколькі беларускі бізнес сацыяльна адказны? З наступнага
года прапануецца ўвесці індэкс «дабрыні».
— Трэба дадаць канкурэнтны элемент і паспрабаваць алічбаваць гэтую
сферу, — каментуе ініцыятыву дырэктар мясцовага фонду «Добра» Аляксандр Скрабоўскі. — Індэкс не прэтэндуе на вычарпальную ацэнку, для гэтага
існуюць міжнародныя прафесійныя
сістэмы сертыфікацыі. Але ён дазволіць
непадрыхтаванаму чалавеку суаднесці
намаганні й заявы кампаній у дачыненні ўдзелу ў жыцці грамадства.
Інфармацыя будзе збірацца з адкрытых крыніц. Прадпрыемства зможа атрымаць ад нуля да дзесяці балаў.
Ацэньваць плануюць па чатырох крытэрыях: працоўныя практыкі й правы чалавека, навакольнае асяроддзе,
добрасумленныя дзелавыя практыкі,
спажыўцы і ўдзел у жыцці грамадства. Пасля справаздачу накіруюць
адміністрацыі кампаніі й дадуць тры
тыдні на рэагаванне.

ацыяльныя праекты

Марыяна Шчоткіна, намесніца
старшыні Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу:

Сярод 17 Мэт устой
лівага развіцця
галоўная — партнёр
ства: толькі так
можна дасягнуць
прагрэсу. Чаму важная
роля бізнесу? Гэта
прыцягненне капіталу.
За кошт аднаго
бюджэту ўсіх праблем
не вырашыць. А бізнес
павінен быць
зацікаўлены, бо для
кампаній важны іх
імідж. У Германіі,
напрыклад, ідзе
канкурэнцыя за ўдзел
у сацыяльным
праекце.

Адзнакі выкладуць у агульны доступ. Раз на год будуць выводзіць таксама абагульнены індэкс сацыяльнай
адказнасці, каб паказаць сітуацыю ў
сферы ў цэлым.
Да канца года ўкараненне індэкса
яшчэ абмяркуюць з экспертамі. З папярэднім спісам крытэрыяў можна
азнаёміцца на сайце fоnddоbrа.bу.
Аляксандр Скрабоўскі мяркуе, што
сацыяльная адказнасць — гэта не абавязацельства для бізнесу, а магчымасць:
новыя рынкі, новыя бізнес-мадэлі.
Наталля Лубнеўская
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Французкая спартыўная пара
Ванэса Джэймс і Морган Сіпрэ
атрымала залатую ўзнагароду
на чэмпіянаце Еўропы па фігурным катанні
ў Мінску

Так робіцца
свята
Чэмпіянат Еўропы па фігурным катанні ў Мінску сабраў 150 спартсменаў
з больш чым 30 краін

П

ершымі ўзнагароды
чэмпіянату Еўропы
разыгралі фігурысты
ў парным катанні.
Фаварытамі ў гэтым
відзе былі французы Ванэса Джэймс і
Морган Сіпрэ, якія ў
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канцы мінулага года заваявалі золата
ў фінале Гран-пры, а на папярэднім
чэмпіянаце Еўропы сталі чацвёртымі.
Іх галоўныя канкурэнты — расійская
пара Яўгенія Тарасава ды Уладзімір
Марозаў.
Уласна, такі расклад атрымаўся й на
п’едэстале ў Мінску. Французкая спар-

тыўная пара Ванэса Джэймс і Морган
Сіпрэ заваявала залатую ўзнагароду
чэмпіянату Еўропы. На другую прыступку п’едэстала падняліся расіяне
Яўгенія Тарасава з Уладзімірам Марозавым. Бронзавую ўзнагароду заваявалі
іх жа партнёры па камандзе: Аляксандра Бойкава ды Дзмітрый Казлоўскі.

ч

Расійская спартсменка Соф’я Самадурава заваявала залаты медаль
на чэмпіянаце Еўропы па фігурным катанні ў Мінску

Томаша Вернэра з Чэхіі, двухразовага чэмпіёна свету Стэфана Ламб’еля
з Швейцарыі… Праўда, у Мінску яны
былі ўжо ў якасці трэнераў.

Белта

У мужчынскім адзіночным катанні галоўным прэтэндэнтам на золата
быў Хаўер Фернандэс. Іспанец планаваў завяршыць спартыўную кар’еру
прыгожа: фігурыст прызнаваўся, што
ў Мінску хоча заваяваць сёмае золата
чэмпіянатаў Еўропы ды зраўняцца па
колькасці медалёў вышэйшай пробы
з расіянінам Яўгенам Плюшчанкам. І
ўрэшце гэта зрабіць Хаўеру Фернандэсу ўдалося.
У жаночым адзіночным катанні на
золата прэтэндавала алімпійская чэмпіёнка Пхёнчхана Аліна Загітава. Але
не склалася — у яе скарбонцы толькі
серабро. Залатую ж медаль заваявала
яе партнёрка па камандзе Соф’я Самадурава.
Завяршалі праграму чэмпіянату Еўропы фігурысты ў спартыўных танцах на лёдзе. Галоўныя зоркі
там — французы Габрыэла Пападакіс
і Гіём Сізэрон — трохразовыя чэмпіёны свету, чатырохразовыя чэмпіёны Еўропы, сярэбраныя прызёры
Алімпійскіх гульняў у Пхёнчхане. У
сталіцы Беларусі гэтым спартсменам
дасталося золата.
Убачылі мінскія гледачы й такіх
зорак фігурнага катання ў нядаўнім
мінулым, як трохразовага чэмпіёна
Еўропы й чэмпіёна свету француза
Брыяна Жубера, чэмпіёна Еўропы

эмпіянат

Іспанскі спартсмен Хаўер Фернандэс заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце Еўропы
па фігурным катанні ў Мінску, стаўшы сяміразовым чэмпіёнам кантынентальнага форуму

Такім чынам, на лёдзе «Мінск-Арэны» вядучыя фігурысты з больш чым
30 краін прадставілі вельмі складаныя праграмы, поўныя вытанчанасці
й грацыі. Пакуль на пляцоўцы кіпела
барацьба за медалі, за яе межамі абмяркоўвалі, наколькі арганічна Мінск
упісаўся ў ролю сталіцы еўрапейскага
фігурнага катання.
Алімпійскі чэмпіён, чатырохразовы чэмпіён свету Аляксей Ягудзін у
Мінску бывае часта. Не раз спартсмен
выступаў і на лёдзе «Мінск-Арэны» з
рознымі пастаноўкамі. Ён гаворыць:
— Спартсмены, з якімі размаўляў
пад час чэмпіянату Еўропы, задаволеныя абсалютна ўсім, і асабліва —
якасцю лёду. Наогул выдатна, што такі
турнір праходзіць у Беларусі. Нават у
першыя дні чэмпіянату «Мінск-Арэна» была запоўненая амаль цалкам —
гэта гаворыць пра тое, што заўзятары
чакалі гэтага турніру, у іх ёсць ціка
васць да фігурнага катання.
А вось алімпійская чэмпіёнка ў
спартыўных танцах на лёдзе Наталля Бесцямьянава, якая прыехала на
мінскі чэмпіянат Еўропы разам з мужам Ігарам Бобрыным, на «МінскАрэне» пабывала
стар.
ўпершыню:
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— Перажываю толь17 кі станоўчыя
эмоцыі!

Чэмпіянат арганізаваны на вышэйшым узроўні. У сталіцу Беларусі прыехалі наймацнейшыя фігурысты —
канкурэнцыя вельмі высокая.
Для многіх топавых фігурыстаў
Мінск таксама стаў знакавым месцам.
Напрыклад, для пераможцаў у парным
катанні французаў Ванэсы Джэймс
і Моргана Сіпрэ, якія сталі другой
французкай парай у гісторыі, што здолела заваяваць золата на чэмпіянаце
Еўропы. Спартсмены кажуць:
— Нам вельмі спадабаўся горад,
пад час спаборніцтваў адчувалася вялізная падтрымка заўзятараў, а сама
арганізацыя чэмпіянату Еўропы проста бездакорная! Атмасфера выдатная,
і мы заваявалі ў Мінску сваё першае
золата на турнірах такога ўзроўню,
таму «Мінск-Арэна» і Беларусь у цэлым застануцца ў нашай памяці назаўсёды. Гледзячы на тое, як арганізаваны чэмпіянат Еўропы, складана
паверыць, што фігурнае катанне ў

вашай краіне толькі развіваецца. Інфраструктура выдатная: нас уразіла
як галоўная лядовая пляцоўка, так і
трэніровачная арэна. Хочацца яшчэ
раз асобна падзякаваць мінскім заўзятарам, якія выдатна падтрымлівалі
нас пад час выступаў. Ці захочам мы
вярнуцца ў Мінск? Так!
У Хаўера Фернандэса нагода ўспамінаць Мінск будзе зусім іншай. Сяміразовы чэмпіён Еўропы завяршыў
на гэтым сваю спартыўную кар’еру. Легендарны іспанец, які сабраў сапраўдны фан-клуб на трыбунах «МінскАрэны», сказаў:
— Мінск запомніцца мне тым, што
чэмпіянат Еўропы, які праходзіць
тут, — гэта выдатныя спаборніцтвы, а
сам горад — выдатнае месца. Я ўпершыню прыехаў сюды і захоплены тым,
што бачу. Цудоўныя гатэлі, цудоўныя
будынкі й спартыўныя аб’екты. Яны
нагадваюць мне тыя, што задзейнічаны на Алімпійскіх гульнях. Мне вельмі
прыемна знаходзіцца тут, сярод лю
дзей, якія падтрымліваюць мяне.

А Надзвычайны й Паўнамоцны
Амбасадар Аўстрыі ў Рэспубліцы Беларусь Алаізія Вергетэр зусім не ўтойвала, што Аўстрыя мае намер запазычыць досвед у нашай краіны ў частцы
правядзення буйных спартыўных спаборніцтваў:
— Мы бачым, якая ўвага надаецца
спорту ў вашай краіне, якую цікавасць
выклікае правядзенне спартыўных спаборніцтваў. Тое, як арганізаваны чэмпіянат Еўропы па фігурным катанні,
на якім узроўні раней тут праходзілі
чэмпіянат свету па хакеі ды іншыя топтурніры, у рэшце рэшт, той факт, што
Мінску даверылі правядзенне II Еўрапейскіх гульняў, даказвае: у вашай краіны ўжо назапашаны вельмі сур’ёзны
досвед у гэтай сферы. Разлічваем, што
ў наступным годзе ў Грацы, дзе прой
дзе чэмпіянат Еўропы па фігурным катанні-2020, ажыятаж будзе не меншым.
У нас, праўда, няма гэткага выдатнага
спарткомплексу як «Мінск-Арэна», але
мы таксама пастараемся здзівіць.
Уладзімір Міхайлаў

Французкая пара Габрыэла Пападакіс і Гіём Сізэрон сталі пяціразовымі пераможцамі чэмпіянату Еўропы ў танцах на лёдзе
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Ад чэмпіянату Еўропы —
да чэмпіянату свету

М

У Беларусі вельмі любяць спорт. І гатовыя правесці чэмпіянат свету па фігурным катанні. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка
заявіў на цырымоніі закрыцця 111‑га чэмпіянату Еўропы па фігурным катанні.

Маляўнічым гала-паказам завяршыўся чэмпіянат Еўропы па фігурным
катанні ў Мінску. Ва ўрачыстай цырымоніі закрыцця спаборніцтваў прыняў удзел Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы
выйшаў на лёд пасля выступленняў
знакамітых фігурыстаў і пераможцаў турніру, калі ўсе яны сабраліся
на арэне, каб развітацца з гледачамі.
Прычым Прэзідэнт таксама стаў на
канькі. «Выходзячы на лёд «МінскАрэны», я перш за ўсё падумаў пра
мужнасць. Усё жыццё прастаяўшы
на лёдзе на каньках і робячы першыя
крокі вось так вось, неабароненым, я
адчуў нейкі страх і падумаў: а як яны,
распранутыя, напаўголыя скачуць,
круцяцца, выпісваюць такія фігуры?
Не хакеісты — самыя мужныя людзі, а
яны!» — заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што
аматары спорту, назіраючы за выступ
леннем фігурыстаў на чэмпіянаце Еўропы ў Мінску, нават забыліся пра свае
іншыя буйныя спаборніцтвы: турніры
«Вялікага шлема» ў Аўстраліі, этап Кубка свету па біятлоне ў Італіі, чэмпіянат
свету па хакеі з мячом у Швецыі. «Мы
забыліся пра ўсё! І што цяпер, калі вы
паедзеце? — спытаў Аляксандр Лука-

шэнка. — Я мяркую, вы, асабліва беларусы, зразумелі, да чаго я хілю. Тая атмасфера, якая была на «Мінск-Арэне»,
той «хворы» стан (у добрым сэнсе)
нашага беларускага грамадства ў гэты
тыдзень... Мы заслужылі (я звяртаюся
да арганізатараў), мы даказалі, што можам прыняць чэмпіянат свету».
Ад імя беларусаў і гасцей сталіцы
Прэзідэнт падзякаваў Міжнароднай
федэрацыі канькабежнага спорту за
тое, што даверылі Беларусі ўпершыню ў яе суверэннай гісторыі правесці
чэмпіянат Еўропы. «Я чую ацэнкі —
яны станоўчыя. Гэта яшчэ раз пацвяр
джае, што мы здольныя на большае. І
калі вы вырашыце прыехаць са значна
большым, я абяцаю, што вы не пашкадуеце», — запэўніў кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт адзначыў, што ўдзельнікі
чэмпіянату падарылі цудоўнае свята
не толькі беларускім гледачам, але ўсёй
Еўропе ды свету.
Кіраўнік дзяржавы таксама звярнуўся да суддзяў, падкрэсліўшы іх прафесіяналізм. «Дзякую суддзям не за
тое, што ацэнкі правільныя выстаўлялі. Памылкі бываюць ва ўсіх: плюс-мінус паўбала, дзясятая доля бала — усякае бывае. Вы не забілі ўнутраны нерв
гэтага спаборніцтва. Мы бачылі тыя

перажыванні, трагедыі, узыходжанні
вялікіх спартсменаў, якія прысвяцілі
свае жыццё гэтаму віду спорту. Гэта
дарагога варта!»
Словы ўдзячнасці Аляксандр Лукашэнка таксама адрасаваў трэнерам
ды іншым спецыялістам у гэтым відзе
спорту. «Без іх не было б гэтай прыгажосці. Тварыце і прыязджайце часцей
у Беларусь! Лепш на працу — мы хочам
выступаць на такім жа ўзроўні», — рэзюмаваў Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы яшчэ раз цёпла
прывітаў спартсменаў і з імі пагутарыў, зрабіўшы з імі некалькі памятных
фатаграфій. У падарунак ад Прэзідэнта пераможцам і прызёрам чэмпіянату
перадалі па ўпакоўцы прысмакаў.
Адзначым, што на еўрапейскім
кантыненце чэмпіянат Еўропы, які
праходзіць з 1891 года, прымалі ўжо
24 краіны. Часцей за ўсё — Швейцарыя: 20 раз. Што тычыцца гарадоў,
то часцей спаборніцтвы па фігурным
катанні праходзілі ў гарадах Давос і
Вена — па дзесяць разоў. За ўсю гісторыю гэтых відовішчных мерапрыемстваў 49 гарадоў Еўропы ўдастоіліся
магчымасці прымаць іх у сябе. З гэтага
часу ў іх ліку — і Мінск.
Паводле БелТА
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Больш
чым
слова
Пра беларускі кніжны рынак і актуальныя праблемы
нацыянальнай літаратуры разважае Міністр інфармацыі
Беларусі Аляксандр Карлюкевіч

Д

— Для нашай галіны 2018 год быў не горшы, чым
2017‑ы. За дзевяць месяцаў у краіне выдадзена 6 606 кніг і
брашураў агульным накладам 18,9 млн экзэмпляраў. У параўнанні з 2017-м колькасць назваў засталася на ранейшым
узроўні, сукупны наклад павялічыўся на 15,4 %. Як тэндэнцыю, адзначыў бы скарачэнне накладу асобных выданняў.
З’яўляюцца кнігі, выпушчаныя ў колькасці ад 50 да 200 экзэмпляраў. Ёсць цэлыя выдавецтвы, якія спецыялізуюцца
на малых накладах. Прычым гэта тычыцца не толькі невядомых аўтараў або пачаткоўцаў, але й літаратуры ў цэлым,
асабліва паэзіі. На жаль, вершы сёння не выходзяць накладам 3–5 тысяч, хіба што для школьных і публічных біблія
тэк, заказы на якія аплачваюцца з дзяржбюджэту.
— Але ж ёсць аўтары, якія пастаянна карыстаюцца
попытам?
— Цяпер падводзім вынікі продажаў «Белкнігі»
за 2018 год. Маем тры спісы: 1) усе кнігі, якія знахо
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дзяцца ў продажы; 2) кнігі на рускай і беларускай мовах,
выдадзеныя ў Беларусі; 3) кнігі на беларускай мове. Ва
ўсіх трох рэйтынгах прысутнічае Уладзімір Караткевіч.
Прычым адразу чатыры яго творы: «Каласы пад сярпом
тваім», «Дзікае паляванне караля Стаха» (дарэчы, уваходзіць у пяцёрку найбольш запатрабаваных), «Чорны
замак Альшанскі» ды «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». У спісе з 45 кніг на беларускай мове, якія найчасцей
прадаюцца — «Новая зямля» Якуба Коласа, «Міколкапаравоз» Міхася Лынькова. Вядома, я не магу назв аць
гэты рэйтынг абсалютным, паколькі мы гаворым аб
продажах выданняў апошніх гадоў толькі ў «Белкнізе».
Але ж актыўна працуюць інтэрнэт-крамы, таксама й
самі выдавецтвы рэалізуюць сваю прадукцыю. Час прымушае асвойваць пляцоўку электронных кніг. Будзем
удасканальваць сістэму падліку, каб убачыць поўную
карціну.

Белта

А

ктуальна

— Адна з тэндэнцый кніжнага рынку — з’яўленне
мноства перакладаў на беларускую мову. Што ў гэтым
плане нас чакае?
— Сёння фармуецца атрад перакладчыкаў, якія працу
юць з арыгіналамі на розных мовах. І чым часцей у нас будуць
адбывацца такія мерапрыемствы, як Еўрапейскія гульні, тым
больш актыўна беларусы пачнуць асвойваць іншыя мовы.
Адным з момантаў умацавання міжнароднай камунікацыі
стала адкрыццё кнігарні «Дружба», недалёка ад месца правя
дзення XXVI Міжнароднай выставы. Там ёсць паліцы з асобнымі нацыянальнымі літаратурамі і кнігамі на розных мовах.
Актыўна падключыліся да рэалізацыі гэтай ідэі прадстаўнікі
міністэрстваў і ведамстваў дзяржаў, якія былі ўтвораны
на постсавецкай тэрыторыі. Мы спадзяемся на супрацоўніцт
ва бліжэйшых суседзяў. Што тычыцца кніжных навінак, літаральна на днях павінна выйсці новае выданне «Лісце травы»
Уолта Уітмэна ў перакладах Янкі Сіпакова. У серыі «Светлыя
знакі. Паэты Кітая» ў выдавецтве «Мастацкая лiтаратура» выходзяць кнігі на дзвюх мовах, беларускай і кітайскай. У гэтай
серыі з’явілася ўжо 13 кніг, ад класікаў Ду Фу, Лі Бо да сучасных
аўтараў. Ёсць цэлы шэраг маладых перакладчыкаў — Вераніка
Жукавец, Дар’я Нечыпарук, Алена Раманоўская, — якія добра
ведаюць кітайскую й пераводзяць з арыгіналаў. Дарэчы, хутка выйдзе беларускі выпуск кітайскага літаратурна-мастацкага часопіса «Захад». Як толькі нумар з’явіцца ў Беларусі, мы
яго абавязкова прэзентуем. Добрыя адносіны ў беларускіх
пісьменнікаў, якія працуюць у галіне мастацкага перакладу,
з прадстаўнікамі нацыянальных літаратур Расійскай Федэрацыі: у Чачэнскай Рэспубліцы, Рэспубліцы Дагестан, Башкартастане, Чувашыі, Удмурціі, Татарстане.
— Якія прыкметныя кніжныя навінкі чакаюць нас
у новым годзе?
— Хачу адзначыць яркую гістарычна-краязнаўчую літаратуру выдавецтва «Беларусь», якая так важная ў Год малой
радзімы. Шмат выданняў прымеркавана да Еўрапейскіх
гульняў. У выдавецтве «Мастацкая лiтаратура» працяг
ваецца выпуск 25‑томнага збору твораў Уладзіміра Караткевіча. Пачаты выпуск збору твораў Янкі Брыля ў 10 тамах.
Мне падабаецца серыя «Сто вершаў» выдавецтва «Мастац-

— У мінулым годзе ў Нацыянальнай літаратурнай
прэміі спаборнічалі больш чым 70 аўтараў. Ці з’яўляюцца
новыя імёны дзякуючы творчым конкурсам?
— Што тычыцца пошуку новых аўтараў, то ўсё ж яшчэ
мала ў нас літаратурных прэмій, мала конкурсаў. Прыемна,
што дзяржава надала такі статус Нацыянальнай літаратурнай прэміі. Мне здаецца, у яе добрая будучыня, тым больш
там ёсць намінацыя «Дэбют». Таксама
адкрывае імёны конкурс літаратараў
«Першацвет», трэці выпуск альмаДля нашай галіны 2018 год быў не горшы, чым
наха па яго выніках будзе прэзента2017‑ы. За дзевяць месяцаў у краіне выдадзена
ваны на выставе. Як і альманах «Terra
poetica», які прысвечаны драматургіі й
6 606 кніг і брашураў агульным накладам
выпушчаны Міжнародным фондам гу18,9 млн экзэмпляраў. У параўнанні
манітарнага супрацоўніцтва.
з мінулым годам колькасць назваў
— Якія ў вас асабіста творчыя праекты
цяпер у працы?
засталася на ранейшым узроўні, сукупны
— Я журналіст, і ў сваёй журналісцкай
наклад павялічыўся на 15,4 %.
працы стараюся адлюстроўваць тое, чым займаюся на дзяржаўнай службе, напрыклад — умацаванне міжнароднага супрацоўніцтва. Нядаўна
пры падтрымцы Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы
кая лiтаратура»: у кожным зборніку знакамітага паэта сто
Беларусі ды Расіі выйшла мая кніжка «Адрасы рускай літаяго лепшых вершаў і рэпрадукцыі твораў знакамітых мастаратуры ў Беларусі. Адрасы беларускай літаратуры ў Расіі».
коў. Ужо выйшлі ў серыі кнігі Міхася Стральцова, Пімена
Дарэчы, пяты год пад час выставы праходзіць Міжнародны
Панчанкі, Яўгеніі Янішчыц, Генадзя Бураўкіна, рыхтуецца
сімпозіум літаратараў «Мы і час». Прычым палова ўдзельда выпуску зборнік Аркадзя Куляшова. Усе тыя навінкі былі
нікаў — гэта тыя, хто ўжо прапагандуе беларускую літарана Міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы.
туру, перакладае беларускіх аўтараў.
Людміла Рублеўская
беларусь.belarus
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З кнігай
па жыцці
Белта

Яркай падзеяй
лютага ў сталіцы
Беларусі стала
XXVI Мінская
міжнародная
кніжная
выстава-кірмаш
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Мінская міжнародная кніжная
выстава-кірмаш як заўсёды ўражвала сваёй маштабнасцю і высокім
узроўнем арганізацыі. На пляцоўцы адміністрацыйнага комплексу
па праспекце Пераможцаў, 14 у гэтым годзе было прадстаўлена больш
за 400 экспанентаў з 35 краін. Слоган
форуму «Больш чым кнігі» адпавядаў
яго літаратурна-музычнаму фармату.
Наведнікі выставы змаглі не толькі
бліжэй пазнаёміцца з беларускімі ды
замежнымі пісьменнікамі, але і паслухаць сучасную музыку, а таксама
стаць удзельнікамі шматлікіх конкурсаў.
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам і гасцям XXVI Мінскай міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу і V
Міжнароднага сімпозіума літаратараў
«Пісьменнік і час». «На працягу многіх
гадоў гэты форум з’яўляецца значнай
культурнай падзеяй у жыцці Беларусі, збіраючы вядомых публіцыстаў,
пісьменнікаў і выдаўцоў з усяго свету,
умацоўваючы прафесійныя і дзелавыя
сувязі паміж імі», — гаварылася ў прывітанні.
Прымаючы ўдзел ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця ММКВК, Міністр
інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч
пажадаў усім яе наведнікам знайсці сваю кнігу. «Вельмі прыемна, што
на Мінскую кніжную выставу-кірмаш
прыехалі ўдзельнікі ды госці з многіх
краін свету», — сказаў Міністр.
Прадстаўнік прэзідэнта Расіі па
міжнародным культ урным супрацоўніцтве Міхаіл Швыдкой адзначыў,
што «Мінская міжнародная кніжная
выстава-кірмаш заўсёды адкрывае вялікі марафон кніжных выстаў па свеце.
У 2019 годзе гэта першая самая важная
буйная падзея ў кніжным свеце. І для
нас вельмі прыемна, што Расія — галоўны экспанент гэтага форуму», — адзначыў ён.
Калі мы ўжо загаварылі пра Расію,
у гэтым годзе краіна-суседка прадставіла яркі нацыянальны стэнд пло
шчай 200 кв.м з больш чым 500 кнігамі вядучых выдавецтваў. Акрамя
таго, у беларускую сталіцу прыехалі
вядомыя пісьменнікі й літаратурныя
крытыкі Расіі.
Асобныя кніжныя стэнды былі
на форуме такіх краін, як Турцыя, Германія, Фінляндыя, Швецыя, Венгрыя,
Малдова, Румынія, Італія, Чэхія, КНДР,

Ф
а таксама Азербайджан, Украіна, Казахстан, Ізраіль, Польшча, Кітай, Грэцыя.
Як адзначыў Надзвычайны й Паўнамоцны Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Кізім, удзел у такіх праектах
мае вялікае значэнне для папулярызацыі краіны. Любыя зносіны паміж
літаратарамі, чытачамі, аўтарамі ма
юць пазітыўнае значэнне.
У сваю чаргу Амбасадар Арменіі
ў Беларусі Армэн Гевандзян запрасіў пазнаёміцца з літаратурай сваёй
краіны. Паводле яго словаў, Беларусь годна арганізавала кніжную
выставу. «Мяне ўразіла колькасць
краін-удзельніц і прадстаўленых выдавецтваў. Прыемна здзівіла наяўнасць мноства вельмі цікавых кніг
па гісторыі Беларусі. Хачу адзначыць
факсімільнае выданне першага «Буквара», — сказаў дыпламат.
Так, цяжка абысці ўвагай экспазіцыю «Беларускі буквар: чатыры
стагоддзі гісторыі». Яна дазволіла даведацца, якімі былі дапаможнікі для
пачатковага навучання грамаце ў розныя эпохі, пачынаючы з XVI стагоддзя
па сённяшні дзень. Яркай падзеяй прэзентацыі стала ўручэнне факсімільнага выдання першага «Буквара»

орум

ноўкі, майстар-класы ды інтэрактыўныя чытанні. Кожны дзень там быў
асаблівы.
«Выстава пакінула вельмі добрае
ўражанне. Я бываю на ёй штогод, але
яна ніколі не паўтараецца. Заўсёды
знаходзіш нешта новае. Вельмі шмат
замежных гасцей. У нас адбыліся
цікавыя сустрэчы з прадстаўнікамі
Польшчы ды Ірана, якія, магчыма,
перарастуць у новыя кніжныя праекты», — сказаў дырэктар выдавецтва
«Мастацкая літаратура» Алесь Бадак.
А вось нямецкая пісьменніца,
кіраўнік дабрачыннага фонду «Разам
у будучыню» Хайке Забель у Доме дружбы прэзентавала сваю трэцюю кнігу пра
Беларусь «Усё будзе добра: чаму беларусы так гавораць і вераць у гэта». Як адзначыў на прэзентацыі Надзвычайны й
Паўнамоцны Амбасадар ФРГ у Беларусі
Петэр Дэтмар, ён даўно сябруе з пісьменніцай і высока шануе яе творчасць,
а таксама дабрачынную дзейнасць.
Хайке Забель на працягу многіх
гадоў прыязджае ў Беларусь з дабрачыннай місіяй, аказваючы дапамогу
пацярпелым ад аварыі на ЧАЭС.
А свае пазітыўныя ўражанні, думкі
пра ўбачанае ў краіне яна здолела твор-

На працягу многіх гадоў гэты форум з’яўляецца
значнай культурнай падзеяй у жыцці Беларусі,
збіраючы вядомых публіцыстаў, пісьменнікаў і
выдаўцоў з усяго свету, умацоўваючы
прафесійныя і дзелавыя сувязі паміж імі
аўтарам сучасных буквароў і лепшым
педагогам Беларусі. «У Год малой
радзімы аднаўленне першага ў свеце
«Буквара» стала па-сапраўднаму сімвалічнай падзеяй, — сказаў намеснік
дырэктара Нацыянальнай бібліят экі
Беларусі Аляксандр Суша. — «Буквар» — адзіны ў сваім родзе помнік
беларускай асветніцкай думкі. Я ўпэўнены, што ў беларускай букварыстыкі
вялікая будучыня. Традыцыі нашых
продкаў будуць жыць і працягвацца ў
новых выданнях чытанкі, у практыцы
навучальных устаноў і свядомасці сучасных вучняў».
Дарэчы, на Нацыянальным стэндзе Беларусі прайшлі шматлікія сустрэчы з пісьменнікамі, прэзентацыі.
Адбыліся таксама тэматычныя квэс
ты, кінапаказы, тэатральныя паста-

ча захаваць у трох сваіх кнігах, якія
выдадзены ў яе на радзіме. На гэты
раз Хайке Забель прывезла з Германіі
новую кнігу пра Беларусь, якую і прадставіла на выставе ў Мінску.
Вялікія літары «Беларусь» у выгля
дзе кніжных паліц паступова запаўняліся кнігамі. Інсталяцыя — адзін з
сімвалаў XXVI Мінскай міжнароднай
кніжнай выставы-кірмашу. Цэнтральны беларускі стэнд злучыў у сваім дызайне разгорнутую кнігу і абрысы сельскага дома. Адразу ўспаміналася, што
выстава праходзіла ў Год малой радзімы.
Пра гэта сведчыла і вітрына з выданнямі на адпаведную тэматыку, і стужачкі з
беларускім нацыянальным арнаментам,
якія дзяўчаты ў народных строях павязвалі на памяць усім
стар.
ахвочым.
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Гавораць удзельнікі
ды госці выставы:
Пе т эр Дэ тмар, Амбасадар
ФРГ у Беларусі:
— Мы вельмі
рады, што на працягу 23 гадоў прымаем удзел у гэтай
выставе. Як і кожны год, у нас ёсць
стэнд Амбасады й
стэнд Інстытута імя Гётэ. У гэтым го
дзе акцэнт зрабілі на творчасці Франца Кафкі. Інстытут Гётэ прывёз з Прагі
павільён, у якім можна з дапамогай
спецыяльнага абсталявання ўявіць, як
ты пераўтвараешся ў казурку, нібы ў
аповесці Кафкі. А на стэндзе Амбасады
ў гэтым годзе наша асноўная стаўка —
гэта казкі і легенды. Бо тры гады таму
нямецкія народныя казкі былі абве
шчаныя нематэрыяльнай культурнай
спадчынай ЮНЕСКА.
Паола Таніні,
камерцыйны дарадца, намеснік
Амбасадара Італіі:
— Прымаючы ўдзел у мінскіх
кніжных выставах, мы бачым, як
расце цікавасць да
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італьянскай культуры і мовы, усталёўваюцца сувязі. Напрыклад, на адну з
мінулых выстаў мы запрашалі Карла
Лукарэллі, у якога ёсць свая пісьменніцкая школа, і ён пазнаёміўся з
вашымі пісьменнікамі, якія таксама
займаюцца літаратурнай вучобай.
У гэтым годзе ў Італіі вялікі стэнд, дзе
прадстаўлены два выдавецкія дамы.
Прымаюць удзел у працы нашай экспазіцыі прадстаўнікі Дома італьянскай мовы й культуры ў Мінску «Дантэ». Мы запрасілі італьянскага барда
Даменіка Лакашулі, ён вельмі вядомы
ў Італіі ды ўяўляе з сябе своеасаблівы
мост паміж літаратурай і музыкай.
У нас было шмат мерапрыемстваў і
на гэтым стэндзе, і ў мінскіх вну, бо
больш за тысячу студэнтаў у Мінску
вывучаюць італьянскую мову.
Павел Сухарукаў, дырэктар
Выдавецкага
дома «Звязда»:
— Мы ганарымся, што працягваем выдаваць 40 кніжак
у год. На выставе прэзент уем
каля дзесяці навінак. Гэта аповесць Рыгора Шакулова і Аляксандра Гілепа «Солдаты дота
№ 205» пра падзеі Вялікай Айчыннай

вайны, альбом вядомага мастака Вячаслава Паўлаўца, кнігі для дзяцей
Дзмітрыя Юртаева і Яны Явіч ды
многае іншае.
Нікалае Паханэа, саветнікпасланнік Амбасады Румыніі:
— Румынія
прымае ўдз ел
у мінскай кніжнай выставе ў
другі раз — нам
вельмі спа дабалася ў мінулым годзе, вырашылі працягваць.
Прыемна, што падыходзяць людзі,
цікавяцца нашай культурай. У гэтым годзе мы падрыхтавалі спецыяльныя буклеты на беларускай мове
пра румынскую літаратуру й серыю
паштовак «Мова румынскай кухнi».
Бо ў апошнія гады заўважылі, што
вы вельмі любіце вашу родную мову
і выкарыстоўваеце яе больш, чым
дваццаць-пятнаццаць гадоў таму,
калі я ўпершыню быў у Беларусі.
Мы хочам, каб вы даведваліся пра
Румынію на вашай роднай мове. Усё,
што знаходзіцца на нашым стэндзе,
у апошні дзень выставы мы падарылі
Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі:
з ёй сяброўскія склаліся адносіны.
Аляксандр Піменаў

П

раекты

Адкрыццё
саміх сябе
Кітайская паэзія гучала і ў арыгінале, і па-беларуску ў рамках прэзентацыі
кніжных праектаў выдавецтва «Мастацкая літаратура» «Беларусь і Кітай:
масты дружбы»

В

ыдавецтва «Мастацкая літаратура» займае вядучае месца на
айчынным кніжным
рынку па выданні перакладной кітайскай
л і т а р ат у ры . С я р од
на й б ол ь ш з нач н ы х
праектаў апошніх гадоў — выданне
кніг серыі «Даследаванні кітайскай
цывілізацыі» (рэалізуецца сумесна
з Рэспубліканскай Канфедэрацыяй
прадпрымальніцтва ў Кітаі), а таксама першай кнігі серыі «Ключавыя
канцэпты кітайскай думкі і культуры»
(ладзіцца сумесна з Пекінскім «Выдавецтвам па выкладанні й даследаванні замежных моў»). Кнігі гэтых серый,
што пабачылі свет альбо яшчэ толькі рыхтуюцца да друку, асвятляюць
многія аспекты, адметнасці кітайскай
нацыянальнай культуры. Гэта багатая
сфера, у якую ўваходзіць іерагліфічнае пісьменства, опера, драма, жывапіс, архітэктура, тэатральнае ды традыцыйнае прыкладное мастацтва, адзенне, ушу, месяцовы
каляндар, міфы...
Істотнае месца сярод распачатых праектаў адводзіцца буйной серыі «Светлыя знакі: паэты Кітая», заснаванай пяць гадоў таму Выдавецкім домам «Звязда», што
цяпер рэалізуецца выдавецтвам «Мастацкая літаратура». За гэты час пабачылі свет пераклады кітайскіх паэтаў Ван Вэя, Ду Фу, Ай Ціна, Лі Хэ, Лі Бо ды іншых... Гэта
своеасаблівыя ўрокі кітайскай гісторыі ад VII стагоддзя
па наш час. Кітайцы мэтанакіравана захоўваюць сваю
культуру й самабытнасць, не дапускаючы ўкаранення ў ёй
штампаў.

У праектах «Мастацкай літарат уры» задзейнічаны шматлікія кваліфікаваныя кітаісты, даследчыкі, перакладчыкі, супрацоўнікі ўстаноў, якія займаюцца вывучэннем традыцыйнай кітайскай культуры. Іх мэта — зрабіць кітайскую культуру,
якая налічвае звыш пяці тысячагоддзяў, больш зразумелай і
даступнай кожнаму. Выданні прызначаны не толькі для тых,
хто цікавіцца ўсходняй цывілізацыяй, але й тым, хто жадае
пашырыць свой кругагляд. Як заўважыў перакладчык Мікіта
Крыцук, самае чароўнае ў знаёмстве з іншымі — гэта адкрыццё
саміх сябе і роздум пра тое, што пра сябе мы яшчэ не ведаем.
Яна Будовіч.
Фота аўтара.

беларусь.belarus
Люты   2019

25

С

упрацоўніцтва

«Дружба паміж
Беларуссю і Кітаем
стала ўсебаковай»

С

— Спадар Амбасадар, на ваш погляд, кім сталі адзін для аднаго Беларусь і Кітай?
— Сапраўднымі сябрамі ды ўзаемавыгаднымі партнёрамі. Беларуска-кітайская дружба праверана часам і становіцца
ўсё мацней. Калі казаць больш падрабязна, то працягваецца стабільнае развіццё
двухбаковых кантактаў па ўсіх напрамках.
У 2018 годзе пад стратэгічным кіраўніцтвам Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі й Старшыні КНР Сі Цзіньпіна
беларуска-кітайскія адносіны давернага
ўсебаковага стратэгічнага партнёрства і
ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва яшчэ
больш умацаваліся, узрос палітычны
давер паміж дзвюма краінамі. Кітай і Беларусь аказваюць усё больш упэўненую
падтрымку адзін аднаму ў пытаннях, якія
тычацца найважнейшых інтарэсаў абе
дзвюх дзяржаў. Цалкам відавочна, што адносіны на ўсіх узроўнях паміж краінамі з
кожным днём становяцца больш блізкімі,
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Пра важныя падзеі,
якімі было адзначана
ўзаемадзеянне
паміж краінамі ў
2018 годзе, расказаў
Надзвычайны і
Паўнамоцны
Амбасадар КНР
у Беларусі Цуй Цімін
асабліва ярка гэта праяўляецца ў ініцыятыве «Адзін пояс і адзін шлях». На працягу мінулага года праходзіў актыўны абмен
візітамі на высокім узроўні. Беларусь паслядоўна наведвалі высокія службовыя
асобы Кітая: пастаянны член Палітбюро
ЦК КПК, сакратар ЦК КПК па праверцы
дысцыпліны Чжао Лэцзі, намеснік Старшыні КНР Ван Цішань, Міністр абароны Вэй Фэнхэ. У чэрвені мінулага года
Прэзідэнт Беларусі ўдзельнічаў у саміце
Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва
ў кітайскім горадзе Ціндао. Аляксандр
Лукашэнка й Сі Цзіньпін правялі сустрэчу, абмяняліся поглядамі па пытаннях
далейшага развіцця беларуска-кітайскіх
адносін, актывізацыі супрацоўніцтва ў
розных галінах.
— Кітай працягвае заставацца для Беларусі трэцім па велічыні
гандлёвым партнёрам, займае другое
месца па аб’ёмах паставак тавараў у
нашу краіну…

— Гэта так. Паводле статыстычных
дадзеных беларускага боку, за 10 месяцаў 2018 года ўзаемны гандаль таварамі
наблізіўся да 3 млрд долараў, што складае
прыкладна плюс 18 % да такога ж перыяду папярэдняга года. Краіны паспяхова
рэалізоўвалі праекты ў галінах энергетыкі, транспартнай інфраструктуры,
зборкі аўтамабіляў, развіцця малога й
сярэдняга бізнесу. Кітай з улікам высокага ўзроўню адносінаў з Беларуссю прыняў меры для вырашэння праблемы доступу беларускай малочнай прадукцыі,
ялавічыны, птушкі ды іншых сельска
гаспадарчых прадуктаў на кітайскі рынак. У мінулым годзе імпарт беларускіх
малочных тавараў у Кітай павялічыўся ў
7 разоў. Кітайскі бок аказаў падтрымку
ў транспарціроўцы высакаякаснай беларускай прадукцыі — яна перавозіцца на
кітайска-еўрапейскім чыгуначным экспрэсе. Што тычыцца міжрэгіянальнага
супрацоўніцтва, яно таксама прыкметна

С
актывізавалася. З пачатку мінулага года
было здзейснена 65 візітаў дэлегацый беларускіх рэгіёнаў і кітайскіх правінцый.
Правінцыі Ганьсу, Гуандун, Хубэй, Хунань, горад Чунцын ды іншыя ўсталявалі
пабрацімскія адносіны з усімі абласцямі
Беларусі, з горадам Мінскам. Паспяхова рэалізуецца дарожная карта супрацоўніцтва, распрацаваная Міністэрствам гандлю Кітая й Міністэрствам
эканомікі Беларусі. У ліку найбольш
перспектыўных я б назваў праекты,
якія датычацца мадэрнізацыі чыгунак,
вытворчасці ды перапрацоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі, будаўніцтва інфраструктуры, развіцця камерцыйнай
нерухомасці.
— Як вы ацэньваеце вынікі ўдзелу Беларусі ў Першай кітайскай выставе імпартных тавараў і паслуг
China International Import Expo, якая
прайшла ў лістападзе ў Шанхаі?
— Беларускі ўдзел быў паспяховым.
Нацыянальная экспазіцыя Беларусі
прыцягвала вялікую ўвагу патэнцыйных
пакупнікоў. Узначальваў дэлегацыю намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі, сустаршыня Беларуска-Кітайскага міжурадавага камітэта Мікалай
Снапкоў. У дэлегацыі былі прадстаўнікі
шматлікіх прадпрыемстваў і кампаній,
якія вялі актыўныя перамовы з кітайскімі
й замежнымі партнёрамі. Гэта маштабнае мерапрыемства стане традыцыйным,
таму ў 2019 годзе Беларусь таксама будзе
жаданым госцем на выставе. Практычна адначасова з шанхайскай выставай
у Пекіне прайшло пасяджэнне Беларуска-Кітайскага міжурадавага камітэта па
супрацоўніцтве, дзе з беларускага боку
старшыняваў Мікалай Снапкоў. На гэтай
сустрэчы былі канкрэтызаваны ўзаемныя
эканамічныя ды інвестыцыйныя крокі.
— Як развіваецца інвестыцыйнае
супрацоўніцтва?
— Магу сказаць, што назіраецца ды
наміка павелічэння інвестыцыйнага ўза
емадзеяння, у тым ліку рост кітайскіх
інвестыцый. Да прыкладу — паспяховае
завяршэнне першага этапу праекта па
будаўніцтве сацыяльнага жылля ў адпаведнасці з пагадненнем паміж Кітаем і Беларуссю. Паспяхова рэалізаваны
такія праекты, як будаўніцтва студэнцкіх інтэрнатаў і Мінскай цэнтральнай
раённай бальніцы. Важнымі з’яўляюцца
пагадненні аб тэхніка-эканамічнай дапамозе Кітая па праектах «Нацыянальны
футбольны стадыён» і «Басейн міжнароднага стандарту». Актыўнымі тэмпа-

мі ідзе будаўніцтва на тэрыторыі Кітайска-Беларускага індустрыяльнага парка
«Вялікі камень» і Кітайска-Беларускага
цэнтра супрацоўніцтва ў галіне трансфармацыі навукова-тэхнічных дасягненняў. У гэтым годзе будзе завершаны
першы этап будаўніцтва інфраструктуры індустрыяльнага парка «Вялікі
камень» на плошчы 8,5 кв. км. У цэлым
працягваецца актыўнае прыцягненне
інвестыцый і рэалізацыя гэтага праекта.
Колькасць рэзідэнтаў парка дасягнула
39, уключаючы кампаніі са ЗША і краін
ЕС, з кантрактнымі інвестыцыямі больш
за 1,1 млрд долараў.
— Наколькі паспяхова прасоўваецца навукова-тэхнічнае і адукацыйнае супрацоўніцтва?
— У мінулым годзе ў Кітаі прайшло
пасяджэнне камісіі па навукова-тэхнічным супрацоўніцтве Кітайска-Беларускага міжурадавага камітэта па супрацоўніцтве. На ім адзначалася, што ў
апошнія гады вучоныя Беларусі ды Кітая
ўзаемадзейнічаюць найбольш вынікова.
Бакі вызначылі патэнцыйна важныя навуковыя праекты. Сумеснае правядзенне
даследчых работ паступова стала новай
мадэллю супрацоўніцтва паміж дзвюма
краінамі. Узаемна важнымі з’яўляюцца
сувязі ў галіне адукацыі. У мінулым го
дзе ў Кітаі адбыўся з’езд падкамітэта па
пытаннях адукацыі Кітайска-Беларускага міжурадавага камітэта па супрацоў
ніцтве. Дзякуючы сумесным намаганням у Кітаі з’явілася мода на беларускую
мову, а ў Беларусі — на кітайскую. Другі
Пекінскі інстытут замежных моў і многія іншыя кітайскія вну адзін за адным
адкрываюць курсы беларускай мовы,
ствараюць беларускія навукова-даследчыя цэнтры. У Беларусі адкрыўся новы
Інстытут Канфуцыя, у краіне цяпер чатыры Інстытуты Канфуцыя і два класы
Канфуцыя. Колькасць замежных студэнтаў працягвае павялічвацца. У Кітаі
навучаецца каля 1 тыс. беларускіх студэнтаў. Чакаецца, што да канца года
колькасць кітайскіх студэнтаў, якія праходзяць навучанне ў Беларусі, дасягне
3 тыс. чалавек. Прэзідэнт Беларусі запрасіў 300 кітайскіх дзяцей у летнія лагеры
для адпачынку і аздараўлення. Безумоўна, гэта адлюстроўвае сяброўскія пачуцці Аляксандра Лукашэнкі й беларускага
народа да Кітая і выклікае цёплыя пачуцці ў кітайскага боку. Улетку Міністэрства
адукацыі КНР таксама запрасіла 50 беларускіх школьнікаў у летнія лагеры ў Пекіне, Шанхаі ды Харбіне.

упрацоўніцтва

— Культуру, турызм таксама
можна аднесці да сфер, якія спрыяюць развіццю двухбаковага супрацоўніцтва?
— Культурны складнік іграе вялікую
ролю ва ўзаемадзеянні паміж краінамі.
Кітайскі культурны цэнтр у Мінску праводзіць разнастайныя мерапрыемствы:
арганізуе бясплатныя прагляды кітайскіх
фільмаў, запрашае вядомых кітайскіх
мастакоў, літаратурныя й мастацкія калектывы арганізоўваюць выставы й тэат
ральныя паказы. Гэты цэнтр стаў важнай
платформай для культурнага абмену. Пад
час саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Ціндао было падпісана (афіцыйна ратыфікавана 10 жніўня 2018 года)
пагадненне аб узаемным бязвізавым
рэжыме паміж Кітаем і Беларуссю. Гэта заклала аснову для далейшага паглыблення
культурнага супрацоўніцтва. Паводле
статыстыкі беларускага боку, колькасць
кітайскіх грамадзян, якія прыехалі ў Беларусь са студзеня па ліпень 2018 года, дасягнула 17 тыс. чалавек, перавысіўшы гэты
паказчык за ўвесь 2017 год. А са жніўня
мінулага года вашу краіну стала наведваць
яшчэ больш кітайскіх грамадзян. Беларусь
паспяхова правяла і Год турызму ў Кітаі.
— Што б вы сказалі пра перспектывы беларуска-кітайскага ўзаема
дзеяння?
— Кітай і Беларусь, несумненна,
з’яўляюцца прыкладам краін, адносіны
паміж якімі пабудаваныя на ўзаемнай
павазе, роўных адносінах і ўзаемавыгадным супрацоўніцтве. Кітай гатовы
працягваць супрацоўнічаць з Беларуссю, каб падтрымліваць дынаміку двухбаковых адносін на высокім узроўні,
старанна рэалізоўваць дамоўленасці, дасягнутыя лідарамі нашых краін, і працаваць над развіццём усебаковай дружбы.
Упэўнены, што ў 2019 годзе Кітай і Беларусь узмоцняць узаемную падтрымку па
пытаннях, звязаных з асноўнымі інта
рэсамі й праблемамі бакоў. Яшчэ больш
трэба ўмацаваць спалучэнне стратэгічнага развіцця дзвюх дзяржаў, актывізаваць будаўніцтва «Аднаго пояса і аднаго
шляху». Гаворка ідзе пра сярэдне- і доўгатэрміновае стратэгічнае планаванне.
Безумоўна, асаблівая роля будзе надавацца прасоўванні будаўніцтва Кітайска-Беларускага індустрыяльнага парка,
а таксама інвестыцыям. Мы спадзяемся,
што да будаўніцтва «Вялікага каменя»
далучыцца яшчэ больш замежных прадпрыемстваў і кампаній.
Па матэрыялах БелТА
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Інтарэс
узмацняецца
Сіньхуа — міжнароднае інфармацыйнае агенцтва,
у якога больш за 180 прадстаўніцтваў па ўсім свеце.
Карпункт ёсць і ў Мінску.

Я

Якія мэты ў мінскага карпункта Сіньхуа? Ды ўсё проста.
Аб’ектыўна і ўсебакова, як сказаў у інтэрв’ю часопісу «Беларусь.Belarus» галоўны рэдактар Сіньхуа Хэ Пін, інфармаваць
свет пра розныя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі.
Дарэчы, офіс кітайскага агенцтва ёсць толькі ў Мінску.
Але калі нешта важнае адбываецца ў рэгіёнах Беларусі, карэс
пандэнт можа адправіцца на месца падзей.
— Спадар галоўны рэдактар! Раскажыце, калі ласка,
пра арганізацыйную структуру Сіньхуа. Да прыкладу,
колькі ў вас карпунктаў, колькі журналістаў?
— Агенцтва Сіньхуа было заснавана ў 1931 годзе ў Жуйцзіне (правінцыя Цзянсу), цяпер штаб-кватэра знаходзіцца
ў Пекіне. За 88 гадоў развіцця мы стварылі глабальную сетку
збору інфармацыі, выбудавалі шматмоўную, мультымедыйную і шматканальную сістэму распаўсюджвання навін і сталі
сучасным інфармагенцтвам, якое аб’ядноўвае ўсе віды медыя.
Сіньхуа мае больш за 200 карпунктаў, у тым ліку 180 —
па-за межамі кантынентальнага Кітая. Сем генеральных
прадстаўніцтваў размешчаны ў Сянгане, Нью-Ёрку, Брусэлі,
Каіры, Найробі, Маскве і Мехіка. У агенцтве працуе больш
за 10 тыс. чалавек. Штодня выпускаецца больш за 7 тыс. тэкставых, фота-, аўдыё- і відэаматэрыялаў на кітайскай, англійскай, французкай, іспанскай, рускай, арабскай, партугальскай, японскай ды іншых мовах.
— Сіньхуа супрацоўнічае з беларускімі журналістамі?
— У цяперашні час асноўную рэпарцёрскую працу для
Сіньхуа ў Беларусі выконваюць два акрэдытаваныя журналісты ў Мінску. Ідучы за бесперапынным развіццём
кітайска-беларускага стратэгічнага партнёрства, заснаванага на міждзяржаўным даверы і ўзаемавыгадным супрацоўніцтве, а таксама дзякуючы таму, што двухбаковае
ўзаемадзеянне ў рамках ініцыятывы «Адзін пояс і адзін
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шлях» пастаянна прыносіць багаты плён, цікавасць кітайскага чытача да Беларусі мацнее. Сіньхуа цяпер актывізуе
працу ў Беларусі, мы будзем пашыраць супрацоўніцтва
з журналістамі агенцтва БЕЛТА, газеты «СБ. Беларусь
сегодня», радыё «Беларусь», часопіса «Беларусь. Belarus»
ды іншых беларускіх СМІ. Супрацоўніцтва ўключае ў сябе
абмен тэкставымі, фота- і відэаматэрыяламі, адкрыццё
спецыяльных рубрык на афіцыйных сайтах, прасоўванне
ўзаемадзеяння ў сферы эканамічнай інфармацыі ў рамках «Адзін пояс і адзін шлях», магчымасць прапаноўваць
адзін аднаму важныя інфармацыйныя матэрыялы, садзеянне кантактам паміж спецыялістамі і ўзаемную дапамогу
журналістам.
— Плануеце ў будучыні супрацоўнічаць з інстытутамі
Канфуцыя ў Беларусі ды іншымі падобнымі арганізацыямі?
— У студзені 1993 года Сіньхуа і агенцтва БЕЛТА падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве і абмене навінамі. У чэрвені
2018 года агенцтвы падпісалі новую падобную дамову, працягнуўшы і пашырыўшы сваё супрацоўніцтва. У верасні 2018 года
Сіньхуа падпісала яшчэ два пагадненні аб супрацоўніцтве: з
газетай «СБ. Беларусь сегодня» і радыё «Беларусь».
Каб умацаваць паразуменне й сяброўства паміж народамі дзвюх краін, агенцтва Сіньхуа надае вялікую ўвагу рабоце
сумесных беларуска-кітайскіх прадпрыемстваў, дзейнасці Інстытутаў Канфуцыя па прасоўванні кітайскай мовы, культуры й розным мерапрыемствам Кітайскага культурнага цэнтра ў Мінску. Прадстаўніцтва Сіньхуа ў Мінску спадзяецца
ўмацаваць супрацоўніцтва з інстытутамі Канфуцыя й падобнымі арганізацыямі, якасна асвятляць гуманітарныя абмены,
супрацоўніцтва паміж КНР і Беларуссю.
— З якімі цяжкасцямі сутыкнулася мінскае прадстаўніцтва Сіньхуа на пачатку сваёй працы?

І
— Самай вялікай цяжкасцю на пачатку работы было
недастаткова добрае веданне кітайскімі журналістамі сітуацыі ў Беларусі. Аднак беларусы вельмі прыязныя і гасцінныя,
таму карэспандэнты заўсёды маглі разлічваць на ўсялякую
дапамогу мясцовых жыхароў. Аказаў падтрымку наш даўні
партнёр — агенцтва БЕЛТА, забяспечыўшы паспяховае выкананне карпунктам рэпарцёрскіх задач. Карыстаючыся выпадкам, дазвольце ад імя агенцтва Сіньхуа выказаць шчырую
падзяку беларускім СМІ ды іншым арганізацыям за дапамогу
й падтрымку, аказаныя мінскаму прадстаўніцтву.
— Якія навіны з Беларусі ў найбольшай ступені цікавяць Сіньхуа?
— Беларусь — член Еўразійскага эканамічнага саюза
(ЕАЭС), а таксама важная краіна «Эканамічнага пояса Шаўковага шляху». Асаблівую ўвагу Сіньхуа надае палітыцы Беларусі
ў дачыненні да КНР і ўзаемадзеянню дзвюх краін, у асаблівасці
сумеснаму праекту індустрыяльнага парка «Вялікі камень» і
абменах, супрацоўніцтву ў эканоміцы, гандлі, культуры, адукацыі... Акрамя таго, Сіньхуа цікавіцца эканамічным развіццём
Беларусі й яе адносінамі з Расіяй, ЕС, ЗША, Японіяй ды інш.
— Раскажыце, калі ласка, пра самыя цікавыя моманты работы Сіньхуа ў Беларусі ў 2018 годзе.
— Паколькі Сіньхуа — адзінае кітайскае СМІ, якое мае пастаянна акрэдытаваных журналістаў у Беларусі, найбольш выбітнымі матэрыяламі сталі эксклюзіўныя інтэрв’ю. У 2018 годзе
журналістам удалося пагутарыць з беларускімі Прэм’ерміністрам, міністрамі замежных спраў і эканомікі, першым намеснікам Міністра фінансаў (цяпер ён ужо — на пасадзе Міністра),
а таксама сумесна з іншымі кітайскімі СМІ ўзяць інтэрв’ю ў
старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу. У гэтых матэрыялах была ўсебакова і аб’ектыўна адлюстравана гатоўнасць
Беларусі да супрацоўніцтва з КНР. Інтэрв’ю з Прэм’ер-міністрам
і кіраўніком Міністэрства замежных спраў выклікалі цікавасць
не толькі ў беларускіх СМІ, але і ў такіх сусветна вядомых агенц
тваў, як ТАСС, Інтэрфакс і «Россия сегодня».
У ліпені 2018 года ваеннаслужачыя НВАК (Народна-вызваленчая армія Кітая. — Аўт.) прынялі ўдзел у парадзе з нагоды
Дня незалежнасці Беларусі. Матэрыял Сіньхуа пра гэта ў
новых медыя за кароткі час атрымаў больш за мільён
праглядаў, карыстальнікі адзін за адным ставілі лайкі
кітайска-беларускай дружбе.
Яшчэ ў 2018-м праходзіў Год турызму Беларусі ў
Кітаі. Агенцтва Сіньхуа надало ўвагу такім ключавым момантам, як прыбыццё ў Беларусь першай
групы кітайскіх турыстаў пасля адмены візаў і закрыццё Года турызму, паўнавартасна інфармуючы
чытачоў аб турыстычным супрацоўніцтве дзвюх
краін. Вынікі былі добрымі.
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Сіньхуа яшчэ актыўна ў 2018-м асвятляла ўдзел беларускіх урадавых органаў і бізнесу ў першай Кітайскай міжнароднай імпартнай выставе. Матэрыялы на кітайскай,
англійскай і рускай мовах аб’ектыўна і ўсебакова асвятлілі
актыўную падрыхтоўку і ўдзел Беларусі ў мерапрыемстве, яе
надзею на пашырэнне гандлёва-эканамічнага супрацоўніц
тва з КНР.
Ужо доўгі час агенцтва Сіньхуа піша на кітайскай і замежнай мовах пра «пярліну» «Эканамічнага пояса Шаўковага
шляху» — Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк «Вялікі
камень». У 2018 годзе яму было прысвечана каля 70 матэрыя
лаў на англійскай і рускай мовах, якія паспяхова распаўсю
дзіліся.
Неабходна таксама падкрэсліць, што інфармацыйная
праца Сіньхуа ў Беларусі выклікае павышаную ўвагу адпаведных беларускіх органаў і атрымлівае ад іх усялякую падтрымку.
— Якія краіны ў найбольшай ступені цікавяцца беларускімі навінамі?
— Павышаную ўвагу навінам пра Беларусь надаюць перш
за ўсё там, дзе гавораць па-руску. Акрамя Беларусі, матэрыялы
Сіньхуа на рускай мове пра вашу краіну цытуюць часцей за ўсё
ў Расіі, Украіне і Казахстане. Некаторыя матэрыялы Сіньхуа
пра Беларусь на англійскай мове цытавалі СМІ такіх краін, як
Бангладэш, Малайзія, Азербайджан, Украіна й Намібія.
— Якое ўражанне зрабіла на вас Беларусь?
— У вас вельмі прыгожая прырода, чыстае паветра, выдатны стан навакольнага асяроддзя. Беларусь — чыстая і
сацыяльна стабільная краіна, яе жыхары прыязныя і гасцінныя. Беларусы вельмі паважаюць гісторыю і цэняць мір, што
выклікае захапленне.
Беларусь — важная дзяржава на прасторы «Адзін пояс
і адзін шлях», якая актыўна ўдзельнічае ў развіцці «Эканамічнага пояса Шаўковага шляху». КНР і Беларусь пастаянна дасягаюць значных вынікаў у двухбаковым дзелавым супрацоўніцтве. Асабліва глыбока ўражвае
хуткае будаўніцтва й развіццё Кітайска-Беларускага
індустрыяльнага парка «Вялікі камень», чаму сумесна
спрыяюць старшыня КНР Сі Цзіньпін і Прэзідэнт
Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Агульнымі намаганнямі абодвух бакоў лік рэзідэнтаў парка
пастаянна расце, павялічваецца яго інвестыцыйная прывабнасць. «Вялікі камень» стаў
«пярлінай» «Эканамічнага пояса Шаўковага шляху» і дазволіў актывізаваць кітайска-беларускае супрацоўніцтва ў іншых
сферах. Перад намі, нібы карціна, паступова раскрываюцца выдатныя перспектывы.
Гутарыла Аліса Гюнгер

Штаб-кватэра агенцтва Сіньхуа ў Пекіне
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Аляксандр
Канюк:

«Культура для
кожнага з нас —
гэта надзённая
неабходнасць»

А

— Аляксандр Уладзіміравіч, вы
на пачатку размовы яшчэ казалі,
што выкладаеце ў вышэйшых навучальных установах. Для гэтага,
пэўна ж, таксама ёсць свая абумоўле
насць і неабходнасць?
— Так, тым самым яшчэ некалькі
праблем вырашаецца…
— У прыватнасці, гэта ж і нефармальныя зносіны з моладдзю? Мяркуем, дзякуючы сустрэчам з ёй вы лепш
адчуваеце рытм сённяшняга жыцця,
настроі ў моладзевым асяроддзі?
— Так і ёсць. Выкладаю крымінальнае права ды іншыя навукі ў трох прыярытэтных вну: у Акадэміі кіравання
пры Прэзідэнце, у БДУ, дзе сам вучыўся, і ў Акадэміі МУС. Дзе курс вяду,
дзесьці лекцыі больш вольныя. Такім
чынам пастаянна паднаўляецца тое,
што павінен памятаць: скажам, крымінальнае права, або адміністрацыйнае, грамадзянскае. І адначасова, як вы
сказалі, маю жывыя зносіны з адукаванымі, разумнымі маладымі людзьмі.
Вядома ж, калі гэта не перашкаджае асноўнай працы, калі ёсць час. Я павінен
мець зносіны — не толькі знаходзіцца ў
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(Заканчэнне. Пачатак у № 1–2019)
сваім «высокім» кабінеце: інакш нічога
не ўбачыш, не адчуеш настрояў у грамадстве. Возьмем, скажам, такую складаную тэму, як смяротнае пакаранне.
У мяне яна выклікае вельмі шмат пытанняў. Я калі са студэнтамі зношуся,
выказваю сваё меркаванне па розных
праблемах, аргументую яго. Кажу ім
прыкладна так: часам людзі разважа
юць пра складаныя рэчы, жыцця не ведаючы, ад яго адарваныя, лунаюць недзе
ў аблоках. Калі маю зносіны з людзьмі,
бачу: роскід меркаванняў у грамадстве
вакол тэмы смяротнага пакарання настолькі палярны, што сёння мы ну ніяк
не зможам прыйсці да адзінага.
— І ўсё таму, што каштоўнасныя арыенціры ў людзей розныя. Ды
й узровень агульнай культуры ў нас
таксама розны. Таму адказ на адно
і тое ж пытанне будзе розным, скажам, у тых, хто стаў ахвярай злачынства — і хто яго здзейсніў…
— І тут, сапраўды, да месца гаварыць
пра культуру ўзаемаадносін у грамадстве, прававую культуру, а таксама пра
традыцыйную культуру беларусаў. Як вы
ведаеце, ва ўсе часы людзям даводзіцца

мець справу з тымі, хто нашы традыцыі
чалавечнасці, душэўнасці, узаемадапамогі, спагады не проста груба парушае —
растоптвае, знішчае. Я не ведаю вашай
пазіцыі, але калі яна адрозніваецца ад
маёй — гэта нармальна. Я заўсёды папярэдне зношуся з людзьмі, якія маюць
дачыненне да цяжкага злачынства, перш
чым даводзіцца прымаць рашэнні, наносіць так званы, як мы ўжо гаварылі,
«пракурорскі ўдар». Да мяне прыходзяць
як з аднаго боку людзі, так і з другога. З аднаго — асуджаныя й бацькі асуджаных,
скажам, па 328‑м «наркатычным» артыкуле. Цяпер нават утварылася суполка
«Маці 328». І я магу іх зразумець: гэта
мамы. Калі дзіця тваё ў турме — гэта вельмі балюча ды непрыемна, а калі яму яшчэ
14–15 гадоў — гэта наогул жах. Змрок…
Але я заўсёды павінен выслухаць яшчэ
іншы бок — маму, у якой сын загінуў ад
наркотыкаў, а яму столькі ж было гадоў.
Ці, скажам, вымушаны выслухоўваць
бок тых, хто асуджаны на смяротнае пакаранне. Таксама бацькі прыходзяць, і
я гляджу ім у вочы. Але яшчэ — і ў вочы
маці, якая страціла 22‑гадовую дачку-студэнтку. Тая загінула ад больш чым 100 на-

жавых раненняў падонка. Ці вось, да прыкладу, чорных рыэлтараў нядаўна судзілі:
два чалавекі, якія закопвалі людзей ледзь
не жыўцом з‑за кватэр. Яны былі асуджаныя да смяротнага пакарання… Я павінен
глядзець на гэтых людзей і тых, хто пацярпеў ад іх. Я вымушаны глядзець на бацькоў, сыны якіх асуджаныя да смяротнага
пакарання — і слухаць бацьку дзяўчынкі,
што загінула ад рук падонкаў, які кажа:
калі б мая воля — я б іх на часткі парваў…
Таму абстрактна, без прывязкі да пэўных
жыццёвых сітуацый на тэму смяротнага
пакарання разважаць вельмі небяспечна.
І тыя, хто спрабуе гэта рабіць, не здольныя ўсё правільна ўзважыць. Калі ты
ўжо ўзяўся за высновы, то павінен жыць
жыццём тых людзей, хто побач з табой.
А не абстрактна разважаць, зыходзячы з
пазіцый, напрыклад, Еўрасаюза. Дарэчы,
паверце: і сярод тамтэйшых суддзяў няма
абсалютнай аднадушнасці — яны ж таксама людзі, са сваімі думкамі. І я не хачу
адназначна выказвацца, маўляў, нам трэба ўжываць толькі смяротнае пакаранне.
Хіба мы гэтага хочам? Але вымушаныя.
— А інакш якая ж гэта будзе дэмакратыя?.. Вядома ж, як у нашым
грамадстве, так і ў заходнім — розныя меркаванні па гэтым пытанні.
Не цяжка зразумець: ёсць дзяржаўныя законы, якія дзейнічаюць у краіне ў дадзены перыяд яе гісторыі. А лю
дзі, Генеральны пракурор у тым ліку,
усяго толькі імкнуцца гэтых законаў
прытрымлівацца. Вы — на службе закона. І вашы калегі таксама. Мяркуем, у пытання смяротнага пакарання
вялікая гісторыя?
— Вывучаю яе й цяпер. Мяне
цікавіць руская літаратура ХIХ стагоддзя, я шмат чытаю. Быў такі прафесар
Кіеўскага ўніверсітэта Аляксандр Кісцякоўскі. Ён усебакова вывучаў праблему смяротнага пакарання. Напісаў
манаграфію — «Даследаванне пра смяротную кару». Унікальная рэч. Дарэчы,
кніга ёсць у інтэрнэце. І ўсё роўна, калі
пачытаеш — голас сумлення ў табе павінен гаварыць. А гэтыя праблемы, як вы
разумееце, абмяркоўваюцца ў цяперашні час на розных узроўнях. Да чаго
я падводжу: трэба ведаць жыццё, каб
рабіць нейкія высновы. А тым больш,
калі прымаеш рашэнні. Мама той прыгажуні, бландынкі 22‑гадовай, казала:
у мяне жыцця больш няма, у мяне ўжо
нічога не будзе… Дачку яна гадавала
адна, бацькі ў сям’і не было… І для яе
са смерцю дачкі жыццё скончылася.

— Загублены самы родны яе чалавек. «Памерла мая душа… » — такія
словы мы пачулі ад адной жанчыны
паважанага ўзросту, якой давялося
хаваць сына…
— Напэўна, так і ёсць. А тая жанчына, пра якую кажу, прызнавалася:
ад таго, што падонка расстраляюць,
відаць, мне лягчэй не стане. Але
на ўзроўні падсвядомасці будзе жыць
думка: адбылася справядлівасць, і мяне
гэта, магчыма, трохі суцешыць.
— Гэта, дарэчы, таксама наша
культурна-маральная традыцыя: каб
усё ў жыцці па справядлівасці было.
Для таго мы нават ідзем на ахвяры.
Але вось праблема: кожны па-свойму
гэтую перамогу справядлівасці разу
мее. Вунь і такая страшная з’ява, як
вендэта, крэўная помста ў рэальным
ажыццяўленні, у аснове сваёй мае жаданне справядлівасці… Нядаўна мы
паглядзелі фільм-прыпавесць «Хаціна» на гэтую тэму. Па сюжэце там
у бацькі забіваюць дачку, і ён стаіць
перад дылемай: дараваць ці не дара
ваць жорсткаму злачынцу. Але ж дараваць — зусім не азначае: апраўдаць…
— Я вывучаў шматлікія матэрыялы,
прававую гісторыю ў тым ліку. Ведаеце,
раней дзейнічаў такі прынцып таліёна — вока за вока, зуб за зуб… (Таліён —
ад лац. тalio — такі ж; катэгорыя гісторыі
нораваў, больш вядомая як роўная адплата. Гэта прынцып прызначэння пакарання за злачынства, згодна з якім мера
пакарання павінна адпавядаць шкодзе,
прычыненай злачынствам. — Аўт.) Гэта
значыць была раўнацэнная адплата
злачынцу за ўчыненае ім злачынства.
Гісторыя ведае таксама іншыя прававыя рашэнні. Я б не хацеў асабістыя
свае эмоцыі дамешваць, але ўсё ж лічу:
павінна раўнадзеянне адбыцца. І калі ты
камусьці зрабіў дрэнна — за гэта павінен
адказаць, заплаціць. А ўсе астатнія развагі — абстрактныя, пакуль боль, страта
блізкіх цябе самога не закране.
— Мы вас разумеем. І тое, што,
усё узважваючы, вы імкнецеся пры
маць рашэнні ў адпаведнасці з законамі Рэспублікі Беларусь. Але дзейнасць
Генпракурора, як вядома, выходзіць
і за межы краіны. У прыватнасці,
на сайце Пракуратуры ёсць пра гэта
інфармацыя.
— Звярніце ўвагу на фотаздымак
(паказвае на яго ў інтэр’еры кабінета),
на якім больш за сотню
людзей. Ён зроблены ў стар.
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Куды ні кінь вокам: без
культуры
грамадства — будзе
зборышчам дзікуноў.
Культура —
натуральная патрэба
чалавека, у вялікіх
маштабах —
грамадства. Без
культуры ў самых
розных яе праявах — ад
мыцця рук перад ежай,
добраўпарадкавання
дзіцячых пляцовак,
барацьбы з курэннем,
брыдкаслоўем, клопату
пра слабых, блізкіх, да
шанавання старэйшых,
памяці пра герояў —
не можа супольнасць
існаваць.
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Паштовы праект «95 гадоў беларускай
пракуратуры» складаецца з паштовай маркі,
канверта «Першы дзень» і спецыяльнага
штэмпеля, падрыхтаваны рэспубліканскім
унітарным прадпрыемствам паштовай сувязі
«Белпошта» і Міністэрствам сувязі ды
інфарматызацыі Беларусі ў цесным
узаемадзеянні з Генеральнай пракуратурай.
Мастацкай асновай паштовага праекта сталі
архіўныя дакументы і эмблема пракуратуры
Рэспублікі Беларусь. На купоне размешчаны
словы з Прысягі пракурорскага работніка:
«Прысвячаючы сябе служэнню закону...»

Беларуская пракуратура, заснаваная 26
чэрвеня 1922 года, займае важнае месца ў
сістэме праваахоўных органаў рэспублікі,
ёй належыць каардынуючая роля ў
барацьбе з карупцыяй і злачыннасцю.
Задачамі пракуратуры Рэспублікі Беларусь
з’яўляюцца забеспячэнне вяршэнства права,
законнасці й правапарадку, абарона праў і
законных інтарэсаў грамадзян і
арганізацый, а таксама грамадзянскіх і
дзяржаўных інтарэсаў
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2016‑га ў Кітаі.
31 лістападзе
Там, у горадзе Санья, пра-

ходзіла 14‑я Канферэнцыя генеральных
пракурораў дзяржаў — членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва
і першая Канферэнцыя генеральных
пракурораў краін БРІКС, у якіх прымаў
удзел і я. Паглядзіце: першы рад займаюць генеральныя пракуроры і прэзідэнт Міжнароднай асацыяцыі пракурораў Герхард Яраш. Дзякуючы нашаму
Прэзідэнту мы таксама ўвайшлі ў ШАС
як назіральнікі. (У 2015 годзе кіраўнікі
дзяржаў-удзельніц Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва падпісалі дакумент аб прадстаўленні Беларусі такога
статусу. — Аўт.). А вось яшчэ здымак —
тут побач з намі Прэзідэнт Таджыкістана Эмамалі Рахмон. Гэта міжнародная
сустрэча ў Душанбэ ў верасні 2018‑га:
там праходзіла чарговае пасяджэнне
Каардынацыйнага савета генеральных
пракурораў дзяржаў-удзельніц Са
дружнасці Незалежных Дзяржаў. Мы
там каардынавалі дзеянні, скіраваныя
на барацьбу з тэрарызмам, іншымі
гвалтоўнымі праявамі экстрэмізму, з
незаконным абаротам псіхаактыўных
рэчываў, гандлем людзьмі, нелегальнай
міграцыяй, злачынствамі з выкарыс
таннем інфармацыйных тэхналогій.
Гэта ўсё высокага ўзроўню сустрэчы.
На іх ідзе абмен досведам працы. А ўжо
ў лістападзе 2018‑га я ўдзельнічаў у 5‑й
Сусветнай канферэнцыі па пытаннях
інтэрнэту ў кітайскім горадзе Учжэне.
Кожны пракурор выступае з брыфамі — кароткімі дакладамі па дзейнасці пракуратуры, асобных кірунках.
На канферэнцыі ў Кітаі было вялікае
прадстаўніцтва, і я адчуваў паважлівае
стаўленне кітайцаў да нас. Выступленне
Генпракурора краіны на такім форуме — не ўсім дастаецца, а я атрымаў
такую магчымасць. Расказваў пра наш
досвед барацьбы з карупцыяй. У той жа
візіт адбылася мая сустрэча з Генеральным пракурорам Вярхоўнай народнай
пракуратуры Кітая Чжан Цзюнем — мы
абмеркавалі аспекты двухбаковага супрацоўніцтва ў крымінальна-прававой
сферы.
— Гэта значыць, сувязі паміж пракуратурамі розных дзяржаў спрыя
юць развіццю міжнароднага дыялогу?
— Несумненна! Ёсць, я ўжо казаў,
Міжнародная асацыяцыя пракурораў.
У яе ўваходзяць мае калегі больш чым
з 150 краін. І мы таксама туды асацыя
ваныя. Чарговае пасяджэнне будзе ў

гэтым годзе ў Аргенціне, у Буэнас-Айрэсе. А ў чэрвені — запрашаю і вас гэта
мерапрыемства асвятліць — упершыню ў Мінску пройдзе рэгіянальная канферэнцыя МАП.
— Вядома ж, гэта цікава. Летам,
праўда, дзелавое жыццё звычайна
заціхае: дачы, мора, адпачынак…
Дарэчы, а дачай, калі мы ўжо ў лета
зазірнулі, вы карыстаецеся як месцам
для рэлаксу, аднаўлення сіл?
— Я не пасіўны дачнік, а ўвесь час
у руху. Заўважыў: мне падабаецца штонебудзь вагонкай аббіваць (смяецца).
Сам працэс прыносіць задавальненне:
як робіш аснову, потым як пазлы такія
збіраеш… У мяне ёсць невялікі дрэваапрацоўчы станок, дзякуючы яму
абрэжаш акуратна, пагаблюеш дошчачкі… Вось гэта для мяне задавальненне,
а не на траўцы паляжаць. Прычым люб
лю працаваць адзін, каб ніхто не перашкаджаў.
— А гатаваць ежу падабаецца?
— Не, і не ўмею. Жонка ў мяне выдатна гатуе, таму, відаць, не адчуваю
ў тым патрэбы…
— Ніша занятая…
— Ну, камусьці гэта, напэўна, ад
прыроды дадзена — вось як майму
сябру, з якім разам вучыліся. А ў мяне ў
гэты бок фантазія не працуе. Хоць яна,
заўважу, нармальная: магу сабе розныя
рэчы ўявіць. А да кулінарнага мастацтва — няма прыцягнення. Вядома, яечню падсмажу, бульбу звару… Памятаю,
у Афганістане прыгатаваў курыны суп,
забыўшыся зняць накіп. Але мы ўсё
роўна яго з’елі!
— Можа каля вогнішча з жонкай
седзіце?
— Такія сентыментальныя жаданні — не па мне. Хоць вогнішча разво
дзіць — падабаецца. А сядзець… У мяне,
напэўна, рацыянальны пачатак больш
развіты, чым ірацыянальны. Больш
любл ю працэс: развесці вогнішча,
а не назіраць полымя. Яшчэ падабаецца прыбіраць снег, а не глядзець, які ён.
Гэта я так, да прыкладу (усміхаецца)…
Валянціна: — Ну гэта нармальны
мужчынскі падыход. А вось у нас з Іванам ёсць за плячыма такі досвед як пешае чатырохмесячнае падарожжа вакол Беларусі ў 1996 годзе па перыметры,
уздоўж Дзяржаўнай мяжы. Вогнішча
даводзілася паліць кожны дзень: ежу
гатавалі, саграваліся каля агню…
— Але ўсё ж, падазраю, разводзіў
яго ваш спадарожнік. Практычна ў

сычанае, а жанчынам, па-мойму, эмоцый
не хапае. Яны рыхтуюцца, святочна прычэсваюцца, прымяраюць сукенкі… Гэта
само па сабе выдатна! Ну й плюс выдатная музыка, спевы альбо балет.
— Значыць, у Генпракуратуры
ўжо ёсць умовы, можна клуб аматараў оперы ствараць?
— (Усміхаецца.) Я неяк пажартаваў, як быў у Вялікім тэатры. Прыгадаў
вядомы раман пра Астапа Бэндэра і
кажу гендырэктару: «Уладзімір, я хачу
ўзначаліць рух у вашым тэатры».
«Які?» — з цікавасцю пытае. Працягваю: «Памятаеце «12 крэслаў» Ільфа і
Пятрова? У тым рамане ёсць згадка такога таварыства: «Далоў руціну з оперных падмосткаў!». Дык я гатовы, кажу,
узначаліць грамадскі рух супраць руціны… Грыдзюшку вельмі спадабаўся
мой жарт.
— Вы згадалі пра Ільфа і Пятрова.
А што ўвогуле любіце чытаць?
— Люблю вельмі, ужо казаў, рускую літаратуру ХIХ стагоддзя. Напэўна, твораў пад сотню розных аўтараў
прачытаў. Цяпер чытаю Мікалая Лейкіна, вядомага ў свой час пісьменніка
ды журналіста, творы якога ў савецкі час практычна не перавыдаваліся.
Усевалада Крэстоўскага перачытваў.
Дарэчы, ён адзін час жыў у Гродне:
быў юнкерам, потым напісаў і выдаў «Гісторыю 14‑га ўланскага Ямбургскага палка». Тады, падказывае
інтэрнэт, штаб Ямбургскага палка
знаходзіўся ў самым Гродне, а яго
эскадроны былі размешчаны па розных мястэчках губерні. Нават будучыя філолагі ва ўніверсітэце, вы
ведаеце, далёка не ўсё чытаюць, пра
многіх цікавых пісьменнікаў мінулага
не чулі. Цяпер у інтэрнэце іх творы
знаходжу, спампоўваю адтуль. Мяне
перш за ўсё прыцягвае стыль аўтараў,
як яны апранаюць свае думкі ў словы.
Прычым мне цікава, чым жыло грамадства пасля 1861‑га, пасля адмены
ў Расіі прыгоннага права.
— Ці заўважаеце розніцу ў вобразе
грамадска важных думак, настрояў,
скажам так, таго часу і цяперашняга?
— Так, розніца ёсць, прычым салідная. Там агульны ўзровень культурнага
грамадскага дыялогу значна вышэйшы,
чым сучасны. На жаль.
— Якія прычыны? Рытм жыцця?
— Рытм жыцця, на мой погляд, забівае інтэлект. Людзі
адвыкаюць самастой- стар.

Аляксандр Канюк пастаянна наведвае
рэгіёны Беларусі, у тым ліку й Віцебскую
вобласць. У кожны свой прыезд абавязкова
бывае на якім-небудзь прадпрыемстве,
унікае ў асаблівасці яго працы, а таксама
праводзіць прыёмы грамадзян.
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кожным мужчыне ад прыроды закла
дзена больш рацыё…
— І вы сваё рацыё, цалкам лагічна
выказаць здагадку, ураўнаважваеце
музыкай…
— І, як рацыянальны чалавек, нават
спрабую знайсці таму тлумачэнне. Ра
зумею, што мне так трэба. Гэта тэрапія.
Лячэнне своеасаблівае. Дарэчы, навукоўцы, даследуючы музыку Баха,
прыходзяць да высноў: яе рытмы адпавядаюць важным біярытмам нашага
арганізма.
— Гэта значыць: развіццё музычнай тэмы ідзе ў вызначаным рытме…
— Ну, накшталт таго. А ёсць у нас
і біярытмы, як і біялагічны гадзіннік.
Ёсць уздым актыўнасці, і яе зніжэнне.
Слухаеш музыку, оперу — арганізм
увесь на гэтыя вібрацыі наладжваецца,
адгукаецца.
— Кажуць, увесь свет можна прадставіць як велізарны акіян разнастайных вібрацый. І наш арганізм — гэта
рознага роду вібрацыі, згарманізаваныя ў большай ці меншай меры… І
тады зразумела: слухаючы музыку,
мы ўваходзім з ёй у рэзананс — калі ў
нас на яе водгук ёсць. Дарэчы, нядаўна
сярод ганаровых гасцей Вялікага тэатра мы бачылі вашага калегу — старшыню Следчага камітэта Беларусі
Івана Наскевіча… Падумалі: значыць,
сярод нашых сілавікоў ёсць яшчэ аматары оперы, якія на яе адгукаюцца…
— Гэта мой падначалены ў мінулым: Іван Данілавіч быў пракурорам
Брэсцкай вобласці. Мяне інфармаваў,
дарэчы, што ідзе ў тэатры…
— Ды й наогул добрая гэта традыцыя, калі высокія дзяржчыноўнікі
ходзяць на оперу, у Філармонію,
у драмтэатры на прэм’еры… Былі мы
ў камандзіроўцы ў расійскім Белгара
дзе, дык там кожнае адкрыццё сезона
ў мясцовым драмтэатры — падзея,
святкуецца заўсёды з удзелам губернатара вобласці, іншых прадстаўнікоў
улады. Падумалі: добра б такое і ў
нас практыкаваць. А за кіраўнікамі,
можа, і падначаленыя падцягнуцца,
праявяць больш цікавасці да тэатра,
музыкі, опернага мастацтва.
— Мы падобныя імпрэзы практыкуем. Робім культпаходы. І, скажам, жонак
пракурорскіх работнікаў у тэатр запрашаем, а яны, як кажуць, нясуць гэтую
культуру ў сем’і, у масы… Для іх такі
культпаход — свята, гэта спадарынь збліжае. У нас жа, мужчын, жыццё больш на-

чырая размова
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«Выкладанне ў вышэйшых навучальных
установах — гэта жывыя зносіны з
адукаванымі, разумнымі маладымі людзьмі.
Вядома ж, калі гэта не перашкаджае
асноўнай працы, калі ёсць час. «Я павінен
мець зносіны — не толькі знаходзіцца ў
сваім «высокім» кабінеце: інакш нічога
не ўбачыш, не адчуеш настрояў
у грамадстве».
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У Акадэміі кіравання вельмі
высокі ўзровень навучання.
Усе студэнты «жывыя»,
зацікаўленыя ў рэалізацыі
свайго патэнцыялу. І ніякі,
нават самы разумны
студэнт, не будзе
адэкватна ўспрымаць
цалкам «затэарэтызаваны»
матэрыял.
Тэорыя павінна быць
звязаная з практыкай, і ў
гэтым кірунку для мяне
дыплом аб заканчэнні
Акадэміі кіравання пры
разглядзе кандыдата на
тую ці іншую пасаду
з’яўляецца прыярытэтным.

Для мяне таксама важна,
каб чалавек прайшоў усе
ступені ў сваёй працоўнай
дзейнасці, пачынаючы з
першай. Калі чалавек
прэтэндуе на пасаду
пракурора вобласці, для
мяне важна, каб гэты
чалавек папрацаваў на
пасадзе пракурора раёна.
Калі ён гэтую прыступку
прайшоў, значыць, у яго
ўсё будзе ў парадку. Бо
менавіта там ён
пазнаёміўся з усімі
тонкасцямі комплексу
пракурорскай працы.

З інтэрв’ю перыядычнаму выданню
«Зеркало» ў Акадэміі кіравання пры
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

34

беларусь.belarus
Люты   2019

— вось у чым
33 напрабдумаць
лема.

— Шуму шмат. Інфармацыйнага…
— Так. А вазьміце фэйкавыя навіны. Выдатна, вядома, інтэрнэт у некаторых рэчах дапамагае, але колькі ж і
гадасці там! І з гэтым, на жаль, нам таксама даводзіцца мець справу.
— Як звычайна праходзіць ваш
працоўны дзень?
— Ён звычайна непрадказальны.
Часцяком мае планы бурацца. Таму што
я заўсёды павінен іх суадносіць з планамі
калегаў, а таксама выконваць тэрміновыя
даручэнні Прэзідэнта, яго Адміністрацыі.
Ёсць яшчэ Савет Міністраў. Я планую свой
працоўны час, скажам, на месяц, і план потым, як правіла, карэктуецца. Шмат у мяне
выездаў на месцы — вяду там прыёмы
грамадзян. Мне падабаецца працэс. І гэта
я абавязаны рабіць еx officio — па абавязку
службы: сустракацца з калектывамі. Паездкі ў воінскія часткі — для мяне своеасаблівая настальгія, у той жа час і абавязак: такую задачу ставіць Прэзідэнт. Справу пра
гібель салдата Коржыча памятаеце? Гэта і
наш недагляд, мы лічым: віна пракуратуры
ёсць у тым, што адбылося. Таму ў працоўны план Генпракурора абавязкова ўваходзяць такія паездкі, выезды на месцы. Гэта
апрыёры. Вядома, займаюся непасрэдна
тымі пытаннямі, якімі заўсёды займаецца
пракуратура. Гэта і судовы кірунак, і агульны нагляд. Пракурорская праца — гэта ўсё.
Не ведаю ніводнай сферы дзейнасці чалавека, у якой бы не ўдзельнічаў пракурор.
У гэтым спецыфіка нашай працы.
— Па якіх пытаннях у вас ёсць намеснікі?
— Якраз па напрамках нашай працы.
Адзін намеснік курыруе судовую сістэму:
гэта ўдзел у Дзяржабвінавачванні, праца
абвінаваўцаў у судзе, вывучэнне спраў,
апеляцыі, нагляд, вывучэнне й падача
скаргаў. А таксама прыём грамадзян.
Прымаем я й мае намеснікі па грама
дзянскіх, крымінальных, адміністрацыйных справах. Другі напрамак — нагляд
за следствам. Трэці — нагляд за аператыўна-вышуковай дзейнасцю (АВД).
Гэта праца са спецслужбамі: КДБ, МУС,
Служба бяспекі Прэзідэнта. І чацвёрты
кірунак — агульны нагляд: гэта практычна ва ўсе сферы жыцця нашым пракурорам трэба быць пагружанымі. Я, скажам,
павінен ведаць, калі сеяць розныя віды
збожжавых або спецыфіку вырошчвання рознай свойскай жывёлы… Неяк па
даручэнні Прэзідэнта я спецыяльна выязджаў, каб аказаць дапамогу губерната-

ру на пасяўной у Магілёўскай вобласці.
Пракуроры мае рэгулярна вывучаюць
сітуацыю, звязаную, скажам, з уборкай
ураджаю: гэта таксама пракурорская
праца. Я калі выступаю на нарадах, магу
сказаць, напрыклад, аб праблемах утрымання племянной стойлавай жывёлы. І
пра іншыя вельмі спецыфічныя рэчы.
— Людзі могуць здзіўляцца: пры
чым тут Генеральны пракурор?
— А гэта ж і ёсць пытанні пракурорскага агульнага нагляду. Калі парушаны закон у любой сферы жыцця,
гэта ўжо нашы пытаннi. Пракуроры
павінны ўсім валодаць, таму прыцягваем спецыялістаў, раімся з імі.
Іван: — Ехалі да вас, Аляксандр
Уладзіміравіч, на інтэрв’ю, і я лавіў
сябе на думцы: у любы момант жыцця
я ўдзельнічаю ў перасячэнні, узаема
дзеянні дзясяткаў розных прававых
сітуацый. Кіроўца за рулём, хтосьці
на пераходзе, стан дарогі, асвятленне, габарытныя агні наперадзе,
прыбіральшчыкі снегу…
— Калі снег не прыбраны, то гэта
й маё пытанне. Паркоўкі няма — маё.
Дрэнныя ўмовы дарожныя — таксама. І
нават калі святлафор не працуе…
— А калі хтосьці ў газеце, інтэрнэт-рэсурсе, напрыклад, непісьменна
карыстаецца беларускай мовай, якая
згодна з Канстытуцыяй з’яўляецца ў
нас мовай дзяржаўнай?.. Ці ёсць тут
пытанне для пракуратуры? Бо, як мы
ведаем, пытанні мовы, моўнай культуры — асноватворныя для дзяржавы. І ў Францыі, напрыклад, у 1994 го
дзе быў прыняты спецыяльны закон
пра абарону французкай культурнай
лінгвістычнай спадчыны. Так званы
закон Тубона (па прозвішчы міністра
культуры Францыі таго часу) мае
тры асноўныя мэты: ён загадвае
ўзбагачаць французкую мову, абавязвае выкарыстоўваць яе на тэрыторыі Францыі, а таксама — абараняе
гэтую мову. Больш за тое: французы
ўважліва сочаць за дбайным выкананнем закона Тубона, стварылі шэраг
кантралюючых арганізацый. Зрэшты, іх можна зразумець: ад мовы ў
жыцці грамадства вельмі многае залежыць. Разважаючы, можна выходзіць
на праблемы патрыятызму, культурнай традыцыі, грамадзянскасці,
урэшце, нават бяспекі дзяржавы.
— Гэта, вядома, вельмі важная і
спецыфічная сфера, але пакуль, на мой
погляд, нам лепш гэтыя пытанні вы-
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ва — будзе зборышчам дзікуноў. Я вось
прыводзіў прыклады, чаму мне патрэбна
музыка. Культура — натуральная патрэба чалавека, у вялікіх маштабах — грамадства. Без культуры ў самых розных яе
праявах — ад мыцця рук перад ежай, добраўпарадкавання дзіцячых пляцовак,
барацьбы з курэннем, брыдкаслоўем,
клопату пра слабых, блізкіх, да шанавання старэйшых, памяці пра герояў —
не можа супольнасць існаваць. І вяртаючыся да Прэзідэнта: нам усім можа быць
прыкладам, як ён вядзе актыўны, здаровы лад жыцця. Мы бачым: і ўнучкі яго
музыкай займаюцца — на міжнародных
конкурсах перамагаюць. Малодшы сын
іграе на піяніна, і ў хакей гуляе, займаецца дабрачыннасцю разам са сваімі аднакласнікамі. Гэта таксама — падказка
нам: як культура, у тым ліку й фізічная,
павінна з дзяцінства ўваходзіць у жыццё
кожнага.
— І ў гэтым традыцыі народнай
культуры з яе святамі, абрадамі,
рытуаламі, народнымі рамёствамі
таксама будуць у дапамогу… Цяпер і
тэлебачанне актыўна прапагандуе лад
жыцця нашых продкаў, і СМІ не абыходзяць увагай розныя цікавыя праекты, звязаныя з уменнем беларусаў працаваць, весяліцца, з іх побытам…
— Безумоўна. Тое, чым большасць
з нас на працы займаецца — гэта ў асноўным утылітарныя рэчы. Гэта, вядома, рабіць неабходна. Аднак калі мы ў іх
пагразнем, то спынімся ў развіцці. Калі

я буду займацца толькі пракурорскімі
справамі, тым, што трэба рабіць па абавязку службы, то, па-першае, грош цана
мне будзе, па-другое — я дэградую. Гэта
факт. Я займаюся такімі цяжкімі рэчамі,
якія вы сабе не ўяўляеце. У мяне ўвесь
час, калі вобразна гаварыць, — кроў і
бруд. І калі пастаяннага «адмывання»
душы ад усяго гэтага не будзе — а жыццё цяжкае не толькі ў пракурораў —
то мы не зможам годна пражыць нават
той час, які нам адведзены. Загінем раней тэрмінаў. Але вось я, расчышчаючы
гэтыя брудна-крывавыя завалы, ведаю:
заўтра мы са Святланай плануем пайсці
на балет. Ці ў мяне ўвечары трэніроўка
па більярдзе. А гэта ж таксама частка
нашай культуры. Дарэчы, більярд і ў
князёў Радзівілаў быў у пашане. І тое
мяне ўмацоўвае ды натхняе, хочацца
лепей зрабіць асноўную працу. Або
трэніроўка па лыжах у пятніцу — значыць, папрацаваць трэба больш інтэнсіўна, каб усё паспець. І свой фізкультурны, спартовы ўзровень трымаць
на вышыні. Да слоў Прэзідэнта можна
яшчэ дадаць: культура для кожнага з
нас — гэта надзённая неабходнасць.
На ёй трымаецца як жыццё кожнага
з нас, так і ўсё грамадскае жыццё, уся
наша цывілізацыя.
— У цяжкія моманты жыцця ці
звяртаецеся вы да нейкіх узнёслых
словаў, якія вас душэўна ўраўнаважваюць, прыводзяць
у парадак думкі, ума- стар.
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рашаць без пракурораў — на ўзроўні
Міністэрства інфармацыі, акадэмічных інстытутаў. А значыць, я ўжо згадаў, і такая праблема існуе: фэйкавыя
навіны. Гэта — маё пытанне. У Германіі ўжо на сёння, па-мойму, прыняты закон аб сур’ёзнай адказнасці СМІ
за распаўсюджв анне фэйкавых навін.
Вялізныя штрафы! І мы да гэтага падыходзім. Быў адзін блогер у Гомелі,
які некалькі гадоў таму падаў інфармацыю: у адной з вайсковых частак сышоў
спецназавец са зброяй. Уяўляеце сабе
рэакцыю людзей, асабліва якія жывуць
побач — а была ўказана мясцовасць! Мы
выявілі гэтага блогера. І што? Фэйкавай
навіна была. Салдат, сапраўды, сышоў,
але не спецназавец. І без аўтамата. Ці
яшчэ прыклад: нядаўна аштрафавалі
аднаго блогера — яны ж так піярацца! —
які супрацоўнікам МНС перашкаджаў
працаваць на пажары.
— У сувязі з гэтым таксама можам гаварыць пра нізкую культуру чалавека — агульную, інфармацыйную…
Помніцца, нас уразілі словы Прэзідэнта на адной з цырымоній уручэння
прэмій «За духоўнае адраджэнне» і спецыяльных прэмій дзеячам культуры
й мастацтва. Вось як тое прагучала:
«Культура — гэта само жыццё, вобразна кажучы, крывяносная сістэма
грамадства, якая дае яму жыццё,
сілы…». Што скажаце на гэты конт
вы, як Генеральны пракурор?
— Скажу для пачатку, асабіста ведаючы Прэзідэнта: у яго незвычайная
інтуіцыя. Аляксандр Рыгоравіч тонка
адчувае і людзей, і настроі, і тэндэнцыі
ў грамадстве. Я маю зносіны з ім даволі
часта, таму магу сказаць: ён падсілкоўвае
энергіяй. Калі прыходжу на прыём —
а хутка зноў будзе даклад — адтуль сыходжу акрылены. Прэзідэнт натхняе
на крэатыўную працу — таму што жыццё ведае. І пра культуру, як пра крывяносную сістэму грамадства, гаворыць з
глыбокім веданнем справы. Бо, як вядома, менавіта праз кроў кісларод у клеткі
арганізма паступае, і гэта для нас жыццёва важна. А калі ў крыві праблемы,
тады і ўсюды праблемы. Няма культуры
вытворчасці — ёсць нізкая якасць прадукцыі, нізкі ўзровень прадукцыйнасці
працы, траўматызм, не дай Бог... Няма
культуры зносін, дыялогу — ёсць грубасць, культ грубай сілы, гвалт у сям’і…
Няма належнай культуры адпачынку —
з’яўляюцца п’янства, наркотыкі… Куды
ні кінь вокам: без культуры грамадст-
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Аляксандр Канюк — часты госць на прэм’ерах у Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры
Беларусі. Справа ад яго — Уладзімір Грыдзюшка, генеральны дырэктар тэатра.
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Каманда Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі
перамагла ў эстафетнай гонцы спартыўнага свята
«Мінская лыжня-2019». У складзе эстафетнага
квартэту разам з кіраўніком дзяржавы, які
завяршыў гонку, выступілі Святлана Канашэнка,
чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка Дар’я
Домрачава і Мікалай Лукашэнка.

Усяго ў «Мінскай лыжні» ў 2019-м прынялі
ўдзел больш за 5 тысяч чалавек

Аляксандр Канюк на Мінскай лыжні-2019

36

беларусь.belarus
Люты   2019

дух? Вернікі
35 цоўваюць
для гэтага выкарыс

тоўваюць малітвы…
— Я, прама скажу, такога не раблю.
Але ў мяне ёсць, напрыклад, курс дэбютаў шахматны. Ці ёсць партыі Пола
Морфі — гэта вядомы амерыканскі
шахматыст, наймацнейшы ў свеце ў
сярэдзіне XIX стагоддзя. І, дарэчы,
юрыст па адукацыі. Альбо Бобі Фішэра
партыі разбіраю. Яшчэ Арона Німцовіча. У мяне ёсць літаратура шахматная. Вось гэта, можа быць, мая малітва, або, як вы кажаце, узнёслыя словы.
Здараецца, я адкрываю альбом: маркі
свае перагледжу. Вось гэта і ёсць тое,
што мяне ўраўнаважвае, супакойвае.
Іван: — Яшчэ адну важную тэму
хацелася б закрануць. Калі ў 1996 го
дзе мы ішлі пешшу 120 дзён, то адасоб
ленасць ад звычайных паўсядзённых
клопатаў разам з фізічнай, творчай
напружанасцю (шмат думалі, пісалі
вершы, вялі дзённік…) дапамаглі нам
на некаторыя праблемы асабістыя,
грамадскія паглядзець іншымі вачыма. Прыйшлі, напрыклад, да высновы:
многія праблемы як чалавека асобнага,
так і грамадства ўзнікаюць ад элементарнага бескультур’я, ад няведання
аб’ектыўных, няпісаных законаў свету, у якім жывем. Скажам, ці ўсе задумваюцца пра тое, што наша думка
матэрыяльная? І што менавіта таму
трэба кантраляваць не толькі свае
дзеянні, але й думкі, словы — інакш
можна нарабіць шмат бяды. Вядомая
прымаўка «Як гукнеш — так і адгукнецца» фіксуе гэты феномен. Кажуць:
мы самі дрэннымі думкамі, справамі
прыцягваем дрэнныя падзеі, нават
трагедыі ў свае жыццё. І гэта ж не пустыя разважанні — аб’ектыўны закон
нашага свету. На жаль, ёсць у грамадстве людзі, якія імкнуцца незаконна
ўзбагаціцца і быць пры тым шчаслівымі. А так не можа быць, таму што
ёсць няпісаныя законы. Закон адплаты, да прыкладу. Я неўзабаве пасля
падарожжа напісаў артыкул на гэтую
тэму з загалоўкам «Кінь красці!». Чаму
кінуць? Таму што, крадучы, ты забіраеш чужую энергію. Вобразна гэта
можна прадставіць у выглядзе гумы,
якую цягнеш на сябе. Яна ж потым па
табе і ўдарыць. Прычым і па здароўі
тваім, і па родзе. Гэта і страта родных, блізкіх, іншыя няшчасці… Гэты
закон адплаты, кажуць філосафы,
дзейнічае няўхільна.

— Мне ўспомнілася: у Міхаіла Лермантава ёсць вядомыя нам са школы
радкі: «Но есть и Божий суд, наперсники разврата!/ Есть грозный суд: он
ждет;/ Он недоступен звону злата,/ И
мысли, и дела он знает наперед»…
— І гэта якраз — у тэму! Вы казалі, і мы з тым згодныя: павінна
быць роўнадзеянне, і калі нехта зрабіў дрэнна, за гэта павінен заплаціць.
Падобна да таго, менавіта так і
ўладкаваны наш свет. Прычым калі
нават праваахоўныя органы цябе
ў злачынстве не выкрылі, калі суд
не выкрыў, то гэта зусім не значыць,
што «пранесла», і ты пазбегнеш пакарання. Калі сродкі, якія траціць
дзяржава на пошук, абвінавачванне,
даказванне віны злачынцаў (зло
дзеяў і карупцыянераў, напрыклад),
на следчых, пракурораў і суддзяў, і ўсю
пеніцыярную сістэму, перанакіра
ваць у комплекс «противоворовских»
мерапрыемстваў у дзіцячых садках,
школах, у СМІ — эфект будзе большы. Бо гэтае зло (крадзеж, карупцыя)
караніцца ў нашым бескультур’і,
у няведанні. Яно ж бескультур’ем чалавека й спараджаецца. А прафілактыка ж каштуе танней, чым лячэнне
хваробы. Вядома ж, лепш укладваць
дзяржсродкі ў развіццё фізкультуры, спорту, падтрыманне здароўя ў
грамадстве, чым на лячэнне людзей,
якія сваё здароўе свядома й несвядома
загубілі. У дадзеным выпадку: нехта
забраў чужыя грошы, папаўся на хабарах — і грамадства вымушана яго
«лячыць»… Вось бы, Аляксандр Ула
дзіміравіч, распрацаваць Дзяржпраг
раму па барацьбе з крадзяжамі, далучыўшы розныя дзяржаўныя ды
грамадскія структуры... Ці гэта —
манілаўшчына? Але ж не ўсе ведаюць,
што закон адплаты распаўсюджваецца ў нашым свеце на ўсіх, незалежна ад таго, хто ёсць хто: вернік
ці атэіст. Дзейнічае гэты закон,
паўторымся, аб’ектыўна: як закон
сусветнага прыцягнення.
— З падобнымі ідэямі я знаёмы.
Да прыкладу, вядомы дзяржаўны дзеяч, генерал-палкоўнік Леанід Мальцаў
часта кажа: мужыкі, тыя велізарныя
сродкі, якія мы трацім на барацьбу з
п’янствам — лепш, больш эфектыўна
было б патраціць на выхаванне культуры
цвярозасці.. Выгада дзяржаве ад продажу лікёра-гарэлачных вырабаў — мізэрная ў параўнанні з тым, якіх п’янства
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патрабуе выдаткаў, у тым ліку выдаткаў
з бюджэту. Умоўна кажучы: атрымліваем
прыбытку з бутэлькі гарэлкі рубель —
а трацім на ліквідацыю разбуральных
наступстваў ад п’янства рублі паўтара
ці два. Але як практычна вось гэтыя
раз умныя культурна-асветніцкія ідэі
рэалізаваць — вось у чым пытанне… Думаю, аднак, што ў кожнай здаровай сям’і
такое культурнае выхаванне вядзецца.
І ў агульных рысах дзякуючы народнай
культуры закон адплаты многія ведаюць,
інтуітыўна адчуваюць: будзеш тварыць
зло — атрымаеш па заслугах.
— Мы прыгадалі нашу вандроўку.
А вам падарожнічаць падабаецца?
— Вельмі нават! На жаль, мала часу
магу вылучыць на такія праекты. Я люблю ездзіць на добрай машыне — падабаецца сам працэс кіравання. У 2009‑м са
Святланай паехалі ў Кракаў. А далей —
звярніце ўвагу на логіку нашых дзеянняў — я прапанаваў жонцы з’ездзіць
у Вену: там недалёка. У нас быў добры
мікрааўтобус, і мы на наступны дзень
апынуліся ў Вене. Два дні там пабылі —
а там жа, гляджу, да Венецыі рукой падаць. Такая спантанная думка прыйшла.
У мяне быў навігатар, і мы па ім — у Венецыю. Англійская мова ў мяне большменш, два дні ў гатэлі пажылі, знаёміліся
з горадам. Неяк у размове з турыстам з
Сенегалу ён спытаў: чаму мы тут? Падабаецца, кажу, хацелі горад паглядзець.
А ён: «Калі вы ў Венецыі не былі — гэта

Каманда Генеральнай пракуратуры паспяхова выступіла на «Мінскай лыжні-2019»

нічога, а калі ў Фларэнцыі не пабываеце — гэта дрэнна». (Смяемся разам).
І на наступны дзень мы са Святланай,
памеркаваўшы, па навігатары паехалі ў
Фларэнцыю. Далей яшчэ па той жа логіцы наведалі Пізу, Ліворна, Лігурыйскае
мора, а потым вярнуліся ў аўстрыйскі
Інсбрук, Мюнхен. І захацелася яшчэ ў
Прагу заехаць. Адтуль на Вроцлаў — гэта
ўжо блізкая нам па мове Польшча. Я да
чаго: мне падарожжы вельмі падабаюцца — працэс язды, перамяшчэння, новыя
людзі, гарады, уражанні… Вы, пэўна,
ведаеце афарызм Эдуарда Бернштэйна,
палітычнага апанента Льва Троцкага,
які сёння таму прыпісваюць: «Мэта —

 Пасляслоўе

П

чырая размова

а ходзе сустрэчы, калі мы гаварылі з Аляксандрам Ула
дзіміравічам пра яго захапленне філатэліяй, ён папрасіў маладога калегу прынесці маркі, прысвечаныя 95‑годдзю беларускай пракуратуры. Прыгожыя камплекты,
выпушчаныя ў абарачэнне Міністэрствам сувязі ды інфарматызацыі 22 чэрвеня 2017 года, а таксама альбомы іншых
марак падарыў нам. “Гэта ўнікальныя маркі, — сказаў. —
У нас у Беларусі ўвогуле маркі адны з самых выбітных, і пошта ўнікальная. Тут ілюстраваны альбом 2017 года, маркі
з апісаннем. Гэта твор мастацтва. Маркі, як вядома, у нас
выдаюцца з 1992 года”. Потым паказваў нам дзіўныя па
прыгажосці й выкананні маркі, сувенірныя філатэлістычная альбомы, прывезеныя з Кітаю. Дарэчы, прысвечаны
яны канферэнцыі па інтэрнэце‑2018, у якой удзельнічаў і
Генеральны пракурор Беларусі.
Амаль дзве гадзіны доўжылася наша сяброўская гутарка. Зносіцца было лёгка, бачачы, як гнутка, з лёгкім гумарам паважаны суразмоўца рэагуе на нечаканыя нашыя
пытанні. А ў завяршэнне гутаркі Аляксандр Уладзіміравіч,
пра што ўспамінаць вельмі прыемна, прызнаўся, што й

нішто, рух — усё». І я разумею, пра што
гэта. Мне падабаецца ехаць маршрутам
з Мінска на Варшаву, далей на Гданьск,
Гдыню, Сопат… І Балтыйскае мора вельмі падабаецца.
— Адпачываеце там?
— Так, у мінулым годзе са Святланай былі ў Паланзе, у Літве. У Польшчы
яшчэ прасцей: мову добра ведаю, ментальнасць польская мне блізкая. Яшчэ
падабалася раней ехаць з Мінска ў Адэсу — вельмі прыгожая дарога, мясціны.
Ды на кожным кроку смаката, шмат
кавярняў. Вялікае задавальненне — рухацца, ні з чым не параўнальнае.
Гутарылі Іван і Валянціна Ждановічы

яму было цікава. Растлумачыў: “Дзякуй за інтэлектуальнае задавальненне, якое вы мне даставілі. Адчуваю
вашу здаровую энергетыку, добразычлівасць, шчырасць,
жаданне глыбей зразумець суразмоўцу. Здараецца, не ў
крыўду будзь сказана вам, журналістам, вашы калегі часам спрабуюць выхапіць, вырваць, выцягнуць нешта з
кантэксту гутаркі — ды па-свойму, з нейкім выкрунтасам
вытлумачыць. А паспрабуй потым давядзі, што ты іншае
меў на ўвазе… Таму, дарэчы, і пазбягаюць чыноўнікі часам
зносін з прэсай”.
На шчасце, у нас, хто друкуецца ў часопісе, ёсць магчымасць не збіцца на хуткамоўкі, прадставіць чалавека
не толькі як чыноўніка ў шчыльна зашпіленым мундзіры,
які адхілена, безасабова каментуе надзённыя праблемы,
як кажуць, “у рамках службовай кампетэнцыі”. Таму мы
й паказваем сваіх суразмоўцаў такога высокага рангу і як
крэатыўных асобаў, якія неардынарна й цікава разважаюць пра жыццё, стасункі паміж людзьмі… І мы ім удзячныя. Так што і вам, шаноўны Аляксандр Уладзіміравіч,
дзякуй за нашу гутарку: добразычлівую ды пазнавальную.
І за вашу нялёгкую працу. За тое, што з годнасцю ажыццяўляеце свае служэнне Генеральнага пракурора.
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Каралева
Рызыкі

Ганна Занковіч

Адным з самых прыгожых відаў
спорту, які ўключаны ў праграму
ІІ Еўрапейскіх гульняў, стане
спартыўная акрабатыка. Турнір
пройдзе ў «Мінск-Арэне», гэтую
пляцоўку акрабаты будуць дзяліць
з мастацкімі гімнастамі. Па восем
найлепшых пар і трыа з краін Еўропы
разыграюць шэсць камплектаў
узнагарод. Каб расказаць чытачам,
як беларуская каманда рыхтуецца
да аднаго з самых адказных турніраў
года, наш карэспандэнт зазірнуў
на трэніроўку зборнай.

С

ёння нацыянальная
каманда па спартыўнай акрабатыцы
складаецца з 13 спарт
сменаў і 5 трэнераў.
З іх на Еўрапейскія
гульні ў Мінску рыхтуюцца тройка і дзве
змешаныя пары. Дарэчы, наша трыа
ў складзе Карыны Сандовіч, Веранікі
Набокінай і Кацярыны Барысевіч
ужо выступала на Еўрапейскіх гуль-
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нях у Баку — спартсмены занялі там
трэцяе месца. Цяпер тройка зведала
змены, па сямейных абставінах каманду пакінула Кацярына Барысевіч,
яе змяніла Юлія Івончык. «Дзяўчаты
ўжо дастаткова досведныя, іх трыа
можна назваць тыт улаваным, —
расказвае старшы трэнер, начальнік
каманды Ірына Лясько. — Яны паказваюць складаную праграму, адпрацаваную, і ўзровень артыстызму
таксама на вышыні».

Са змешанымі парамі справы ідуць пакуль не так ясна. На
права прадстаўляць
краіну на дамашніх
Еў р а пейскіх
гульнях
пр эт эндуюць
д в а
Трэнер-харэограф Вольга Вашчанка

Е
дуэты — Канстанцін
Яўстаф’еў і Ганна
Касья н з Мінска,
а таксама Вольга
Мельнік (Брэст)
і Арт ур Белякоў
(Гомель). Для гэтых
а кр аб ат аў т р э б а
будзе прайсці два этапы
адбору —
этапы Кубка све т у ў
сак ав іку, па
Старшы трэнер
выніках якіх
Ірына Лясько
стане ясна, хто
выступіць на Гульнях у чэрвені. «Гэта
добрая канкурэнцыя ўнутры каманды,
дзве пары ідуць нага ў нагу. Спартсмены
таксама дасведчаныя — прызёры чэмпіянатаў свету і Еўропы», — адзначае Ірына
Лясько.
Наогул, на Еўрапейскіх гульнях у
Мінску будуць выступаць восем змешаных пар і восем трыа. Гэта найлепшыя
прадстаўнікі краін, якія адабраліся па
выніках чэмпіянату свету 2018 года.
Задачы на Еўрапейскія гульні ў
зборнай Беларусі вельмі высокія — два
медалі. «Наш від спорту не алімпійскі,
таму задачы на любыя спаборніцтвы
для нас — гэта 1-3 месца, трымаць
планку высока даводзіцца заўсёды», —
падкрэслівае старшы трэнер каманды.
Традыцыйна галоўнымі канкурэнтамі
ў барацьбе за медалі для беларусаў і на
Еўрапейскіх гульнях стануць расійскія
спартсмены.
У рамках падрыхтоўкі да Гульняў
зборная Беларусі выступіць на этапах
Кубка свету ў сакавіку. У красавіку каманда будзе праходзіць падрыхтоўку
да тэставых спаборніцтваў, якія з 1 да
5 мая прыме «Мінск-Арэна». Беларус
кі бок плануе разаслаць запрашэнні
на турнір усім удзельнікам Еўрапейскіх гульняў. «Для нас тэставыя спаборніцтвы будуць вельмі важныя,
яны пройдуць па фармаце будучых
Гульняў, — расказвае Ірына Лясько. — Мы яшчэ ні разу не выступалі
ў «Мінск-Арэне», таму абавязкова
трэба пратэставаць пляцоўку. І тэставыя спаборніцтвы, і спаборніцтвы
Еўрапейскіх гульняў у нас будуць
праходзіць паралельна з мастацкай
гімнастыкай, яны, у адрозненне ад
нас, ужо праводзілі на арэне чэмпіянат Еўропы, таму маюць куды больш
досведу і дапамагаюць нам у арганіза-

цыі. Мы купляем новае абсталяванне,
яго трэба ўсталяваць, пакласці дыван,
уладкаваць разміначныя і трэніровачныя залы. Тэставыя турніры таксама
важныя не толькі для саміх спартсменаў, але і для арганізацыйнага камітэ
та, каб і валанцёры, і ўвесь персанал,
які будзе абслугоўваць спаборніцтвы,
змог аператыўна працаваць на Еўрапейскіх гульнях».

Акрабатыка — від спорту
суб’ектыўны, бо ацэньваюць атлетаў жывыя людзі. Ацэнка спартсмена
складаецца з тэхнікі і артыстызму.
Кожная праграма павінна ўтрымліваць восем элементаў, гэта значыць, пірамід, у якіх спартсмены
стараюцца набраць максімальную
складанасць, а яна, дарэчы, у акрабатыцы не абмежавана. Выступленні
спартсменаў складваюцца з трох прак
тыкаванняў: дынамічнага (сальта і
вінтавыя скачкі), балансавага (статычныя практыкаванні) і камбінаванага.
«Нават адна дзясятая можа адыграць
вялікую ролю, мы часта сутыкаемся з несправядлівасцю ў адносінах
да ацэнак спартсменаў, таму важна, каб у судзейскім корпусе былі
прадстаўнікі кожнай краіны. Па
міжнародных правілах, калі краіна
не падае на спаборніцтвы суддзю, то
павінна заплаціць штраф», — тлумачыць Ірына Лясько.
Каб аказацца на п’едэстале самых прэстыжных спаборніцтваў,
акрабатам неабходна валодаць не
толькі добрай тэхнічнай базай, але і
прафесійным артыстызмам. Трэнеры нашай зборнай адзначаюць, што
калі да тэхнікі беларускіх спартсменаў нараканняў практычна няма, то
вось над артыстызмам працы яшчэ
шмат. Таму сёлета ў штабе зборнай
з’явіўся трэнер-харэограф — Вольга
Вашчанка. «Для акрабатыкі вельмі
важная харэаграфія — адзін з аспектаў выступлення. Гэтак жа, як мы
змагаемся за адзнаку па тэхніцы,
змагаемся і за адзнаку па артыс
тызме, — расказвае Вольга Аляксандраўна. — Нам заўсёды ёсць
да чаго імкнуцца, вядучыя краіны

ўрагульні-2019

задаюць узровень харэаграфіі. У такіх
краін, як Бельгія, Англія, Ізраіль, вельмі
высокі ўзровень артыстызму, яны заўсёды з’яўляюцца наватарамі ў харэаграфіі,
пастаянна прыдумваюць нешта новае і
цікавае. Нам на дадзены момант трэба
імкнуцца павысіць свой узровень, каб не
адставаць ад вядучых краін, і
нараўне з тэхнічнай ацэнкай атрымліваць адзнаку па
харэаграфіі».
Час, за які атрымліваецца паставіць праграму, залежыць ад майстэрства спартсмена,
узроўню яго пад
рыхтоўкі, ад таго,
наколькі зладжана
працуюць трэнер і
спартсмен. «Цяпер
вось прыехала пара
з Гомеля, атрымалася, што мы за два дні
склалі кампазіцыю, а
бывае, доўга не ладзіцца», — адзначае харэограф.
На Еў рапейскіх
гульнях нашы спарт
смены выступяць з
кампазіцыямі, якія
ўжо паказвалі суд 
дзям і гледачам, бо
для паспяховага выступлення кампазіцыю
трэба добра адпрацаваць. Хоць і ў чэрвені
аматары спорту змо
гуць убачыць навінкі ў
выступленнях нашых
спартсменаў.
На з і р а юч ы з а
праграмамі акрабатаў, немагчыма не
адзначыць іх яркія
касцюмы. Дарэчы,
эскізы адзення
для выступленняў
спартсмены распрацоўваюць самі. Швачкі могуць толькі ўнесці
дапаўненні. Звычайна
нашым спартсменам
патрабуецца адзін
касцюм на сезон.
Чакаць запаветны
купальнік даво
дзіцца не менш за
месяц.
Дар’я Лабажэвіч
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Варыяцыі ад Іньяцыа

Пра знакамітага шэф-повара Іньяцыа Роза з Сіцыліі, віртуоза ў галіне кулінарных
мастацтваў, які з задавальненнем гатуе, мадэрнізуючы традыцыйныя беларускія
стравы — калдуны, дранікі, мачанку і бабку. Пра сакрэты яго кухні. Пра
ўзаемапранікненне культур. Пра тое, чаму так падабаецца яму жыць у Беларусі.
А яшчэ пра майстар-клас, які даваў гэты прафесар Швейцарскай акадэміі
кулінарных мастацтваў, Executive chef (гэта значыць, асоба, цалкам адказная
за кухню, меню, стравы ды персанал) на фестывалі Coffee Fest Belarus 2019
у адным з буйных гандлёвых цэнтраў Мінска.

40

беларусь.belarus
Люты   2019

П

Пра ўсё гэта Іньяцыа расказаў сам па-руску. А мы, неяк
пазнаёміўшыся з яго аўтарскімі стравамі й духмяным італьянскім эспрэса ў адным з мінскіх рэстаранаў, не змаглі
пра іх забыцца. І вырашылі з маэстра пагутарыць. Цяпер з
задавальненнем прадстаўляем яго чытачу.
Жыццё гэтага бясконца захопленага сваёй справай прафесіянала падалося нам займальным кулінарным падарожжам, якое доўжыцца амаль 35 гадоў. А ў кампаніі з ім сёння — Людміла Жук, спецыяліст з дыпломам Беларускага
дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. Ды яшчэ, дарэчы,
нявеста Іньяцыа. Яна з задавальненнем удзельнічала ў нашай
гутарцы. І часам, калі італьянскі акцэнт экспрэсіўнага суразмоўніка не дазваляў нам хутка зразумець сэнс, тлумачыла яго.
Хаця руская мова Іньяцыа, можна сказаць, — бездакорная.
І сышліся мы на тым, што калі знаёмішся з кухняй розных народаў, то не толькі развіваеш густ, але й спасцігаеш
іх культуру, традыцыі, засвойваючы характэрныя словы,
назвы мясцовасцяў… Праз ежу мы пачынаем сябраваць. Бо
яна апрыёры — важная частка жыцця чалавека. Нездарма
Іньяцыа потым нам прызнаецца ў тым, што дзе б ён ні пабываў, усюды яго прымаюць як брата.
А пачынаў ён з невялікага рэстаранчыка пры гатэлі
старэйшага брата ў родным мястэчку Шыкле на Сіцыліі, дзе
ў 9 гадоў ужо працаваў афіцыянтам. У 13 паехаў у Балонню — вучыцца на метрдатэля. Потым была швейцарская Лазана, дзе ў прыватнай кулінарнай Акадэміі ў 21 год атрымаў
дыплом повара. Пасля там жа паглыбляў свае веды яшчэ
3 гады пад кіраўніцтвам французкага шэф-повара Алена
Шапеля. І заслужыў званне Executive chef. А пасля ездзіў па
свеце, вывучаў рэгіянальныя кухні розных народаў і знаёміў
з традыцыямі міжземнаморскай кухні. Іньяцыа былі ўдзячнымі, як прызнаўся, многія вядомыя людзі — былы Прэзідэнт Амерыкі Біл Клінтан, папулярныя выканаўцы Лучана
Павароці, Стынг і Эрас Рамазоці, сотні іншых медыйных
асоб. І, вядома ж, проста добрыя людзі, якім падабаецца яго
кухня.
— Іньяцыа, як усё пачыналася? Адкуль такая любоў
да гатавання ежы?
— Мама мая Джузэпа выдатна гатавала пасту, пякла
пірагі, тушыла мяса, ды й тата Джакама ўмеў гатаваць. Што б
ні елі, заўсёды было смачна. Міжземнаморская кухня — выдатная, карысная. Бацькі беражліва ставіліся да прадуктаў.
У італьянцаў у крыві — добра гатаваць. У нас у Італіі любы
чалавек, да прыкладу, будаўнік, прыйдзе з працы дадому ды
сам прыгатуе спагеці з памідорамі. Узяць хаця б майго сына
Эрыка. Яму цяпер 26. Ён са мной у Беларусь прыехаў сем
гадоў таму. Папрацаваў тры месяцы побач. А потым я ўзяў
яго на чэмпіянат па кулінарыі ў Італію. І Эрык там бронзавы
медаль атрымаў, ледзь не плакаў ад радасці, што ў яго атрымалася. Ён стараўся! Вельмі!
Калі я вучыўся ў Акадэміі, мне мой шэф казаў: у жыцці
ёсць 10 правілаў, гэта запаведзі, якія чалавек павінен выконваць: не крадзі, не забівай… А на кухні іх сем: старайся,
старайся, старайся… Ён загінаў палец за пальцам… А калі
загнуў сёмы, сказаў: і вучыся! Я гэты ўрок добра запомніў.
Цяпер і іншых так вучу.
Мы жылі небагата, калі не бедна, сям’я была вялікая.
У мяне чатыры браты ёсць: Сальваторэ, Піно, Клаўдыё, Джавані. Была яшчэ сястра, але яна рана памерла. Калі я стаў
заможным пасля працы ў Маскве, купіў бацькам дачу. Тата
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Іньяцыа лёгка гатуе не менш за 5 традыцыйных страваў кожнай
краіны, дзе пабываў. Ён — прызнаны мэтр еўрапейскай кухні,
васьміразовы пераможца міжнароднага фестывалю
па прыгатаванні піцы FantaPizza.

ўсё там пабудаваў, як яму падабалася. На дачы вырошчваў
гародніну, бабовыя, былі й фруктовыя дрэвы… Мамы няма
ўжо 10 гадоў, а таты –13. Дачу мы прадалі, а грошы падзялілі
паміж братамі.
— Цяжка было ў дзяцінстве?
— Так, нялёгка. Працаваць прыйшлося з ранняга ўзрос
ту. У гатэлі ў старэйшага брата быў маленькі рэстаранчык,
дык вось там я з двума іншымі братамі й
працаваў. А ў 13 ужо пакінуў родны дом і стар.
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Кулінарныя
майстар-класы з
удзелам Іньяцыа
Роза — гэта
феерычна,
вытанчана: з самых
простых прадуктаў
ён гатуе шэдэўры.
А рукі маэстра
кулінарыі лётаюць
над сталом так,
што цяжка
зафіксаваць іх у руху
на фота.

41

стар.
паехаў у Балонню — вучыцца на метрдателя.
Тры гады асвойваў залу. А там, у рэстаране, была дырэктар,
якая мне сказала: «Навошта табе вучыцца на метрдатэля?
У цябе талент у руках. Ідзі вучыцца на кухара». Яна мела
рацыю, мне толькі й падабалася: гатаваць! Таму патрэбна
была практыка. І я паехаў у Лазану і пачаў вучыцца ў прыватнай Швейцарскай Акадэміі кулінарных мастацтваў. Сам
тры гады плаціў за вучобу, вечарамі працуючы ў сіцылійскім рэстаране. Кожны дзень пасля заняткаў ездзіў туды
за 40 км. Сіцылійская сям’я, што валодала тым рэстаранам,
мяне прыняла як роднага. Гэта нармальна, калі людзі падтрымліваюць сваіх суайчыннікаў. Ішоў 1981 год. Я там і гатаваў, і як афіцыянт працаваў, а яны аплочвалі маю вучобу
ў Акадэміі. Тата мой быў пенсіянер ужо, таму мне самому
даводзілася думаць пра сябе. Вучоба пачыналася ў 8 раніцы, а дамоў вяртаўся каля гадзіны ночы. Я быў худы, як
семачка.
— А што было далей?
— Пасля трох гадоў навучання й вячэрняй працы стала
лягчэй. У нас пачыналіся стажыроўкі ў Парыжы, Марсэлі,
Ліёне, Цюрыху, Берне. А яны аплочваліся. Так і прайшло
пяць гадоў, а потым мне прапанавалі тры гады спецыялізацыі. Гэта значыць, я атрымаў і вышэйшую эканамічную
адукацыю. Яна дазволіла мне разбірацца ў тонкасцях эканомікі. Вывучаў матэматыку, фізіку, геаграфію, хімію, біялогію… А ўжо з 1989 года працаваў у рэстаране «Арлекино»
ў Маскве. І вельмі добра там зарабляючы, мог ужо дапамагчы сваім родным. Калі сёння мне прыйшлося б пакінуць
Беларусь і з’ехаць у Італію, то там без працы я не застануся.
Мяне на Сіцыліі ды і ў іншых рэгіёнах чакаюць з распасцёртымі абдымкамі, як у вас кажуць. І ў якасці кансультанта, і
больш за тое. Пра мяне ведаюць, што я не толькі магу скласці
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меню, але зраблю шмат больш. Прыемна, што і тут са мной
кансультуюцца. Я думаю пра тое, як будзе выглядаць зала,
столікі, якія пакласці на іх абрусы… Воку наведніка павінна
быць прыемна. Таму інтэр’ер вельмі важны.
— Сяброў шмат у вас?
— Ой, вельмі шмат. Я камунікабельны. Дзе б ні быў,
прымаюць як брата. І мне гэта вельмі падабаецца.
— Што скажаце пра свой характар? Ці сапраўды ўсе
італьянцы, як кажуць, — гарачыя?
— За ўсіх не скажу. Людзі розныя і ў Італіі ёсць. А вось
у мяне характар вельмі эмацыйны. Я ненавіджу беспарадак — люблю акуратнасць ва ўсім. І ў вонкавым выглядзе
чалавека, і ў тым, як ён працуе. Мяне так навучылі, і я таксама патрабую гэтага ад сваіх работнікаў. Парадак павінен
быць як у войску. Хто прайшоў армію, той разумее, што
гэта такое. Хлопчыкі-афіцыянты, якія ў арміі пабывалі,
не стаяць на месцы: рухомыя, выканаўчыя, вельмі хуткія.
А хто не быў у войску — нейкія капрызныя. Я сам служыў
тры месяцы. Дзядзька мой, ваенны юрыст, суддзя, змог мне
афіцыйна дапамагчы адслужыць невялікі тэрмін, каб я надоўга не адрываўся ад вучобы. Але й гэта быў вельмі добры
досвед.
— Як салдат у Італіі кормяць?
— Вельмі смачна, разнастайна. Мяса, бульба, салаты,
рыба…
— З італьянскай Амбасадай у Мінску сувязь падтрымліваеце?
— Супрацоўнічаю з многімі амбасадамі, мяне часта
запрашаюць гатаваць для розных мерапрыемстваў, і з
італьянскай кантакт пастаянны. Да ўсіх святаў там гатую.
У Мінску праходзіць і тыдзень італьянскай кухні, тыдзень
італьянскай мовы…
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Зона «Кава ў
гастраноміі»
на фестывалі была
прадстаўлена
ўпершыню, там
Іньяцыа расказваў і
паказваў, як
выкарыстоўваць
каву ў якасці
інгрэдыентаў
у гатоўцы страваў,
такіх як рызота з
карамелізаваным
трусам і медальёны
з ялавічыны
Разам з Іньяцыа — сын Эрык (справа), нявеста Людміла (злева) і яе родная сястра Кацярына

Бываў я і ў Баранавічах, дзе дапамагаў кулінарнай школе, а таксама ў Віцебску, Брэсце праводзіў майстар-класы.
— Як думаеце, што перашкаджае людзям радавацца
жыццю?
— Перашкаджае зайздрасць, эгаізм, залішняя ашчад
насць. І ў прафесіі, і ў зносінах. Гэтыя якасці людзей збядняюць, перашкаджаюць расці, блакуюць развіццё. Трэба
сябраваць і ўзбагачаць адзін аднаго, не баяцца быць адкрытымі адзін аднаму й свету.
— Што скажаце пра беларускую кулінарную школу?
— Яна ў працэсе развіцця. Цяпер, вядома, калі параўноўваць з мінулым, стала больш моцнай. Але яшчэ трэба
развівацца і развівацца…
— Ці вялікая гільдыя кухараў у Італіі?
— У ёй 70 тысяч чалавек. Там вядзецца вялікая праца:
чэмпіянаты, фестывалі, конкурсы. Аддзяленні італьянскай
гільдыі ёсць у Бразіліі, Эквадоры ды ў многіх іншых краінах. Было б выдатна, калі б і Гільдыя кухараў і шэф-кухараў
Беларусі супрацоўнічала з італьянскай. Узаемаўзбагачэнне
традыцыямі ў падрыхтоўцы страваў карыснае для любой
кулінарнай культуры. Вось мы з Людмілай хочам дапамагчы
ўсталяваць кантакты італьянскай Гільдыі кухараў з рэгіянальнымі групамі ў Беларусі.
— У сярэднявеччы італьянская каралева Бона Сфорца, жонка караля й вялікага князя літоўскага Жыгімонта,
валодала землямі ў розных рэгіёнах Беларусі, у прыватнасці, пад Клецкам, з 1523 па 1556 год. Запрашала на працу
італьянскіх спецыялістаў-рамеснікаў. І, напэўна, з тых часоў, што не выключана, у многіх стравах беларускай кухні
з’явіліся нейкія элементы кухні італьянскай…
— Не выключана. Узяць, да прыкладу, беларускія калдуны, дранікі з мясам. У Італіі яны таксама папулярныя ў

выглядзе двух бульбяных бліноў, яны па складзе такія ж, як
гатуюцца калдуны з цёртай бульбы. А паміж блінамі мяса
кладзецца. Я не ведаю, ці была ў Боны Сфорцы пры двары
такая страва, бульба прыйшла ў Еўропу з Амерыкі якраз
у 16 стагоддзі, але ў Італіі такое дакладна гатуюць.
— У якім рэгіёне?
— На мяжы з Аўстрыяй, у Удыне (невялікі горад у паўночнай Італіі з венецыянскім шармам і старадаўнімі палацо. — Аўт.) Гатуюць вялікі дранік, матпот называецца.
Гэта два пласта цёртай бульбы, якія смажацца на патэльні,
а паміж імі кладзецца мяса, потым у печы гэты матпот трэба патрымаць. А затым, як я сказаў, ён рэжацца на кавалкі.
На калдуны па смаку вельмі матпот падобны. Яшчэ фасолевы суп на Сіцыліі вараць. Ён як беларускі. Вельмі шмат страваў са свініны, яны на вашыя падобныя. Равіолі нагадваюць
варэнікі, пельмені, клёцкі. Іх напаўняюць шпінатам, сырам,
мясам… Вельмі шмат такіх страваў з варыяцыямі. Гэта мо
гуць быць спецыі, яшчэ нейкія дадаткі. Ёсць адна цікавая
страва з учарашняга хлеба, шпінату, пармезану, з якіх робіцца вялікі калдун, які варыцца ў малацэ. Бедная кухня? Так,
але вельмі смачная, недарагая і карысная. А на салату аліўе
падобна наша «Руса», але там ёсць макароны або рыс.
На мой погляд, у беларускай кухні зашмат тлушчу, але
тут клімат іншы, трэба таксама такое есці, асабліва калі холадна.
— Ці існуе кулінарная мода?
— Скажу пра італьянскую ку хню. Пасля вайны
гэта была кухня бедная… Яе ў Італіі называюць — бастардзіна. У маім родным рэгіёне было шмат арабаў,
туркаў, сарацынаў, грэкаў, немцаў… Гэтыя ж людзі таксама гатавалі ежу. І прыўносілі сваю культуру ў італьянскую кухню, свой дызайн… стар.
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Кухня — родная стыхія для Іньяцыа

стар.
І таму атрымаўся такі вялікі мікс кухняў. Так
фармавалася й кулінарная мода Італіі. Яна рэгіянальная ў
большай ступені.
— Таму італьянская кухня такая крэатыўная…
— Правільна. Мы любім імправізаваць. І нават у нейкія
традыцыйныя стравы прыўносім нешта свае. Мае калегі,
беларускія кухары, наколькі я ведаю, на жаль, не вельмі
імкнуцца імправізаваць з традыцыйнай кухняй. Бо можна
ўзяць тры асноўныя інгрэдыенты й прэзентаваць старадаўнюю страву як мадэрн. Я, да прыкладу, магу зрабіць галубцы
з рыбай, выкарыстоўваючы чырвоную капусту. Рыба ваша,
капуста ваша… Ці, скажам, карпа фаршаванага. Гэтую традыцыйную беларускую страву я магу зрабіць з часцінкамі

— Вядома, гэта ваша гісторыя. Добра, што ў вашых газетах, часопісах пішуць пра бабуль, якія жывуць у глыбінцы,
якія гатуюць спрадвечна беларускія стравы. І пакуль гэтыя
бабулі жывыя, трэба паспець пераняць ад іх кулінарны досвед, які дастаўся ім ад іх бабуль і матуль.
— Смак страваў, які нам запомніўся з дзяцінства,
мы потым шукаем усё жыццё, і калі адчуем яго, скажам,
у рэстаране, радуемся. Таму, пэўна, у вашым меню ёсць
стравы ад бабулі, мамы…
— Так, ад мамы Джузэпы, бабулі Джаваны… І калі я іх
гатую, стараюся перадаць смак, які мяне ўразіў у дзяцінстве. Ёсць яшчэ ў мяне й такая страва, як паста ад марака
Турыду. Гэта рэгіён Італіі, дзе маракі любяць есці пасту з
морапрадуктамі: мідыямі, крэветкамі, кальмарамі…
— Але ж і знешне страва павінна выглядаць прыгожа?
— Аднаго знешняга выгляду мала, калі няма смаку
ўнутры. Адразу тады знешняя прыгажосць абясцэніцца.
Мой падыход у гатаванні: рабі смачна, а потым упрыгожвай. І карысна павінна быць. Добры кухар — ён трошкі
доктар, трошкі дыетолаг. Калі кухар не клапоціцца аб захаванні вітамінаў і іншых карысных рэчываў, гэта вельмі
дрэнна. Частка маёй канцэпцыі ў гатоўцы — натуральная,
карысная, простая, пры тым шматаблічная хатняя сіцылійскіх кухня, якая будзе даступная кожнаму госцю нашай
траторыі.
— А чаму ваш шэф казаў менавіта пра сем правілаў —
«старайся ды вучыся»?
— Напэўна, хацеў падкрэсліць важнасць старання.
— Што са страваў, якія спажываюць сучасныя беларусы, падабаецца вам?
— Шмат чаго. Мне падабаюцца бліны тонкія з тварагом, якія гатуе мама Людмілы, Святлана Сямёнаўна, аладкі,
мяса па-французку, салата аліўе, бефстроганаў з ялавічыны.
Аліўе робіць тата Люды. Яшчэ я люблю латвійскія шпроты,
для мяне яны як семачкі. Зусім не абавязкова есці лобстараў, дарагую рыбу цюрбо, або дарада. Карп таксама добры,
фарэль…
— А што гатуе Людміла для вас?
— Сырнікі смажыць. Мне яны таксама падабаюцца. Але
яна выдатна робіць яшчэ
аперытыў. Гэтаму вучылася.
— А са старадаўніх беларускіх страваў якой аддаеце перавагу?
— Мне вельмі падабаецца
бульбяная бабка. Я й сам яе рабіў. І падачу мадэрнізаваў. Мачанку
таксама гатаваў, калдуны, дранікі.
Аднойчы быў у гасцях, дзе бабуля насмажыла дранікаў. Інгрэдыенты наступныя: бульбачка, трохі цыбулі, соль. І ўсё. І
смажыліся яны на чыгуннай патэльні на свіным тлушчы. Як жа гэта было смачна! Навошта ў дранікі дадаваць яйкі, муку, сала? Смак губляецца. А я гатаваў дранікі
нават без цыбулі: нацёр бульбы, дадаў вітамін С, каб бульба
не чарнела, і смажыў на чыгуннай патэльні. Яны былі такія залацістыя! Радавалі вока! А мадэрнізацыю ажыццявіў
за кошт ласося, смятаны дамашняй. І парачку грыбоў дадаў. Яшчэ салянку гатую. Яна атрымліваецца вельмі смач-

Самая лепшая ўзнагарода ў любым
кулінарным конкурсе ды спаборніцтве —
гэта бясцэнны вопыт і самаразвіццё, якія
я атрымліваю, размаўляючы з
таленавітымі паварамі, назіраючы
за іх працай
міндаля, сушанага кропу, якія дадам у мяса карпа. І звару
фаршаванага карпа ў бурачным булёне з лаўровым лістом.
Нават можна ўзяць беларускую страву, пакласці яе на прыгожую парцалянавую талерку, не абавязкова гліняную, — і
злёгку яе ўпрыгожыць, вось яна й будзе мадэрнізаваная.
— Але традыцыйныя беларускія стравы таксама
патрэбныя…

44

беларусь.belarus
Люты   2019

К
най. Бяру ялавічны язык, шчакавіну, вару гэта ўсё, агуркі
кісленькія дадаю, расол ад іх, усё гэта тушыцца…
— А што ўсё ж галоўнае, каб было смачна?
— Пра душу не трэба забываць. Душа патрэбна, эмоцыі,
любоў да працы. Не любіш сваю працу — ніколі ў цябе страва не атрымаецца. Яна будзе ніякай, пустой, таму што напоўнена абыякавасцю. Такая неэнергетычная ежа не парадуе.
— А дзе вы харчуецеся з Людмілай?
— Дома снедаем, часам у траторыі абедаем. Яны ў нас
недарагія.
— Вось вы сказалі пра развіццё ў прафесіі. А як самі
развіваецеся?
— Чытаю кнігі, адсочваючы новыя тэндэнцыі ў кулінарыі. Дома шмат кніг, звязаных з прафесіяй. Мне падабаюцца
кнігі па матэматыцы, іх я таксама чытаю. Пастаянна павышаю сваю кваліфікацыю, праходзячы стажыроўкі, а таксама з задавальненнем дзялюся сваімі ведамі з іншымі: рэгулярна праводжу прафесійныя майстар-класы, у тым ліку ў
Еўрапейскай акадэміі Расана Боскола, удзельнічаю ў з’ездах
рэстаратараў і шэф-кухараў.
— Як адпачываеце ў Беларусі? Рыбалкай захапля
ецеся?
— Рыбалка мне падабаецца. Ездзім у госці да бацькоў
Люды ў Слуцк. Там рэчка ёсць. Таксама бываем на Салігорскім вадасховішчы. Тата Люды, Аляксандр Іванавіч, выдатны рыбак. Мы добра разумеем адзін аднаго, можам зносіцца
гадзінамі. У Італіі, калі бываю, таксама рыбу лаўлю. Брат —
чэмпіён па спінінгу. А вось бабуля Люды Марыя жыве недалёка ад Слуцка ў вёсцы Рабак, спачатку наогул ні мяне, ні
Эрыка не разумела, і мы яе таксама. Маруся — бабуле падабаецца, каб мы так да яе звярталіся, — па-беларуску гаворыць.
А цяпер ужо я трохі разбіраюся, пра што ідзе гаворка. І мне
вельмі мова падабаецца. І вёска цудоўная. Там так спакойна!
— Што яшчэ падабаецца ў Беларусі?
— Я ўжо казаў, што вельмі эмацыйны.
Ненавіджу тых, хто ў твар усміхаецца, а хоча
ўдарыць у спіну. З імі перастаю зносіцца.
У Беларусі такіх людзей не бачу, таму мне
тут так падабаецца.
— Гэта нам робіць гонар…
— І наогул, беларусы — лепшыя ў свеце. Пра гэта я не раз чуў у іншых краінах
да прыезду сюды. Да іншаземцаў добра тут
ставяцца. У Беларусі жывуць лепш. 14 гадоў
я тут, мне ёсць з чым параўноўваць. Тут ні
цунамі няма, ні землятрусаў, клімат добры.
А якая цудоўная зіма ў гэтым годзе, мяккая,
не вельмі марозная! У Італіі нашмат халадней было. А жыццё ў Італіі? Яно нялёгкае.
Шмат мігрантаў. Неспакойна. А ў Мінску ў
3 гадзіны ночы можна выйсці пагуляць. Мне
падабаецца, што дружба паміж Італіяй і Беларуссю мацнее, актывізуецца.
— Ну свае плюсы ж ёсць і ў Італіі …
— Там мора, свежыя прадукты, шмат
культурных помнікаў. Венецыя, Фларэнцыя, Рым… Калі ў Беларусі нікога не здзівіш
яблыкам, то ў Італіі інжырам. Люда з мамай
неяк назбіралі велізарны пакет. Зрывалі інжыр з дрэва, якое расло прама на вуліцы.

ола сяброў

— Як ва Украіне абрыкосамі, шаўкоўніцай нікога не
здзівіць…
— І пад Слуцкам у Людзіных бабулі ды дзядулі, яна распавядала, было шмат абрыкосавых дрэваў, у хаце заўсёды
вадзілася абрыкосавае варэнне, а дзядуля яшчэ сушыў костачкі. Зімой яны іх елі.
— Ці хацелі б адкрыць свой рэстаран?
— Лічу: самы лепшы бізнес — бізнес сямейны. Гэта добрая італьянская традыцыя. Таму спачатку ажанюся з Людай, а потым буду думаць. Хутка дзень нашага вяселля… А ў
летні адпачынак на машыне паедзем на Сіцылію.
— Вось вы ў сваёй кухні арыентуеце на здаровае харчаванне. А самі заўсёды прытрымліваецеся традыцый
здаровага ладу жыцця?
— Я люблю здаровы лад жыцця, таму аддаю перавагу
натуральным прадуктам. Акрамя таго, чатыры разы на ты
дзень плаваю ў басейне. Праплываю па 2500 метраў, у мяне
вельмі хуткі рытм — 25 метраў за 25 секунд. Люда кажа, як
дэльфін плаваю. Бо я ж на моры вырас, плаваў у дзяцінстве
шмат. А зімой катаюся на лыжах.
— Як вы наогул апынуліся ў Беларусі?
— Тут жыць, паўтаруся, выдатна. Бяспечна. Гэта вельмі
важны момант. А мяне, як вы ўжо ведаеце, часта запрашаюць у якасці кансультанта. Вось і сюды ўладальнік-армянін
рэстарана «Поющие фонтаны» запрасіў. У той час я жыў
у Вільнюсе. Пару раз, пачынаючы з 2004 года, прыязджаў
ненадоўга, а ў 2007‑м — ужо на год. Потым мяне папрасілі
яшчэ на год… Так я і затрымаўся, чаму вельмі рады.
— А рускую мову калі вывучылі?
— У 1989 годзе пачаў, працуючы ў Новасібірску, Краснаярску, Чэлябінску, а потым у Маскве. А цяпер і да беларускай прыслухоўваюся.
Гутарылі Валянціна ды Іван Ждановічы.
Фота аўтараў.

Іньяцыа і Людміла ў адной камандзе
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Вольга Клебановіч:

«Сіла мая —

ад душы гэтай зямлі…»
Яркі тэмперамент. Адкрытасць і сіла пачуццяў. Гнуткі розум. Іранічнасць. І, вядома,
жаноцкасць. Ды надзвычайны артыстычны дар — так аднойчы я пра яе выказалася.
Але толькі сёння, праз гады зразумела, што ёсць яшчэ якасць, уласцівая гэтай
харызматычнай актрысе — душэўнасць.

Г
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эта той, вобразна кажучы, жыв атв орны с ок,
што сілкуе глебу, з якой
вырас і працягвае падымацца, падобна магутнаму шматгадоваму дрэву,
яе талент. Клебановіч —
беларусь.belarus
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актрыса, здольная пераўвасабляцца
як у жанчын з народа, так і ў ледзі.
Вольгу Міхайлаўну, народную артыстку Беларусі, яшчэ і як рэжысёра-пастаноўшчыка добра чуе
творчая моладзь. Таму на «ўра» быў
прыняты ў Акадэміі мастацтваў па-

стаўлены ёю дыпломны спектакль
«Браты Карамазавы» паводле рамана Фёдара Дастаеўскага. Дарэчы,
у маі ён прыме ўдзел у фестывалі
студэнцкіх работ у Санкт-Пецярбурзе. А калі вернецца, магчыма, і
возьмецца, як ёй раяць, паставіць з

акцёрамі роднага тэатра імя Горкага
«Братоў Карамазавых».
Для тых, хто не ведае, з задавальненнем нагадаю: Клебановіч — адна
з лепшых актрыс сучаснасці, лекарка душ гледачоў — так кажуць пра яе
тэатральныя крытыкі старэйшага пакалення. І з тым цяжка не пагадзіцца:
творчы дыяпазон актрысы апрыёры
вялікі. Сярод шматлікіх, такіх разнастайных роляў Вольгі Клебановіч — а
іх за пяцьдзясят гадоў служэння тэатру набралося больш за сотню — цяжка знайсці, як кажуць у тэатры, ролю
«прахадную», хадульную. Шэрасць і
безаблічнасць — не яе стыхія. Дапускаю, што Вольга можа камусьці не
падабацца, але ў адным перакананая:
не заўважыць яе і не гаварыць пра яе
талент проста немагчыма. Бо, як ужо
аднойчы я выказвалася, Вольга Клебановіч — актрыса вялікіх амплітуд. А
сёння дадам: яшчэ і адзначаная знакам
глыбокай, сказала б, фірменай якасці,
што дазваляе ёй заўсёды знайсці кантакт са сваім гледачом. Ці не таму ён
разам з ёй радуецца ды плача, смяецца
ды сумуе, сустракаючы выхад актрысы
на сцэну апладысментамі.
У яе так многа прыхільнікаў! Калі
хочаце атрымаць магчымасць перажыць і радасць, і гора, пасмяяцца ад
душы, нават скрозь слёзы, ідзіце на
спектаклі з яе ўдзелам: Вольга Клебановіч усё гэта шчодра вам падасць —
так я пісала пра яе з нагоды бенефіснага спектакля «Круг любові» Самерсэта
Маэма. І тады ж задавалася пытаннем,

Малую радзіму забыць немагчыма, я звязаная з
ёй пажыццёва крэўна. І хай сёння Грэск зусім
іншы, але ж энергія зямлі, якая сілкавала мяне,
засталася. І дастаткова накіраваць
у родныя мясціны думку, як свядомасць
туды трапляе, і я саграваюся цяплом
успамінаў.
на якое так і не змагла адказаць: адкуль у Вольгі такі дар? Паўтаруся: ён
вырастае з яе душэўнасці.
Што ёсць душэўнасць? Дакладнае
вызначэнне знайсці цяжка. Дабрыня,
сардэчнасць, дружалюбнасць?.. Шмат
яшчэ сінонімаў можна адшукаць, думаючы пра душэўнасць. Калі здарылася азарэнне, што гэта — галоўная
якасць маёй гераіні, стрыжань натуры, то з’явілася жаданне самой асвя
жыць разуменне, што ж гэта азначае.
І, як здараецца ў век інтэрнэту, ён і
дапамог сфармуляваць тое, што адчувалася. Душэўнасць, цытую, звязаная
з такімі ўласцівасцямі, якія процілеглыя сухасці, холаду, жорсткасці. Гэта
свайго роду цёплая вільготнасць,
цякучасць унутранага складу чалавека; яго адкрытасць душы іншага,

гатоўнасць убіраць яе стан і дзяліцца
сваім. Душэўны чалавек цячэ, пераліваецца ў іншых людзей. Ён няроўны
сабе, ён калышацца як хваля ці полымя, яго то больш, то менш. Памежную лінію вакол яго цяжка правесці,
яна абмываецца прылівам – адлівам.
Яго душы не сяд зіцца на месцы…
Душэўнасць праяўляецца звонку як
сімпатыя, здольнасць суперажываць
іншым людзям, прымаць блізка й сэрца іх беды ды радасці, давяраць ім свае.
А ўнутрана — як лірызм, здольнасць
злівацца з навакольным — прыродай
або мастацтвам, выходзіць за межы
свайго «я», за межы месца
і часу… Душэўнасць —
гэта рухомасць
у н у т р а на г а ж ы ц ця, якая не ставіць
перашкоды паміж
сваім і чужым, паміж «я» і светам, якая

стар.
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Вольга Клебановіч (Ханума) і Аляксандр Вергуноў (Князь) у спектаклі «Хітрыкі Ханумы»
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Народныя артысты Беларусі Вольга Клебановіч і Аляксандр Ткачонак — лэдзі Кэтрын і лорд Портэс у спектаклі «Кола любові» Самерсэта Маэма

стар.

адцягвацца ад
47 схільная
справы, ад істоты, ад па-

няцця, ад праўды й карысці, расплывацца вакол ды каля нейкім шчодрым
мазком, вольнаю хваляй, паветраным
воблакам.
Вось так прыгожа пра душэўнасць
расказаў нам невядомы аўтар. І я не
магу з ім не пагадзіцца, разважаючы
пра душэўнасць Вольгі Клебановіч —
асноўны стрыжань, як ужо казала, выдатнай актрысы. З душэўнасці, паўтаруся, і талент яе.
А душэўнасць адкуль? — спрабую
дапытацца ў суразмоўніцы. У такіх
выпадках гавораць: такі ўрадзіўся, ці
ўрадзілася. А Вольга мне адказала: «Ад
душы той зямлі, якая да Неба цягнецца.
І сіла мая адтуль…».
Вольга — з тых людзей, якія лю
бяць жыццё настолькі, што заўважаюць у ім усё навокал. Ведаючы яе,
можна сказаць: яна нібы патыліцай,
спіной бачыць усё, што адбываецца
побач. Людзей, якія праходзяць, іх
міміку, жэсты, хаду…
Неяк яна прызналася мне, што, назіраючы шчасце чужой сям’і, скажам,
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якая сядзіць побач на лаўцы ў парку,
здольная акунуцца ў хвалі шчасця,
якое адчуваюць людзі, маючы зносіны
адзін з адным. Што гэта? Экстрасэнсорыка? Хутчэй, інтуіцыя. А яшчэ —
частка прафесіі. Таму з жыцця Вольга
бярэ ўсё, што можа спатрэбіцца на
сцэне. «Ва ўсё, — казала не раз, — мне
трэба ўсунуць свой нос, панюхаць,
адчуць дотык да чалавека, прадмета,
жывёлы — і абавязкова захапіцца. І
запомніць гэты стан, каб паглыбіцца
ў яго ў працы над роляй. Толькі тады
глядач мне паверыць. І, як ні парадаксальна гучыць, па-за тэатрам я забываю пра яго, каб існаваць у тым стане
яшчэ паўней».
І вось яшчэ чым яна са мной па
дзялілася. Спадзяюся і чытачу будуць
цікавымі гэтыя думкі.
✴ Я і ў дзяцінстве была назі
ральная. І вельмі скрупулёзная ў сваёй
назіральнасці. Такія дробязі прыкмячала, што нават сама сабе дзівілася.
Вось, скажам, сёння ў сабакі няма настрою, і птушкі не цвыркаюць, і Грэск
не выглядае так, як было ўчора…
Мястэчка Грэск, што пад Слуцкам,

дзе я расла ў бабулі й дзядулі (па мамінай лініі) аж да 8‑га класа, у маім
сэрцы жыве і па сённяшні дзень.
Бацьк і не стала пад час вайны, а
мама тады падымала Мінск з руін.
Калі ў мяне пытаюцца, што больш
за ўсё запомнілася з тае пары, я адказваю: жыццё наросхрыст, жыццё
басанож… А гэта значыць — з адкрытасцю пачуццяў, расхінутасцю сэрца.
Бо я — дзіця лугоў, палеткаў і рэк. А
што як не прырода спрыяе яго абу
джэнню! І памяць пра тое месца, дзе
ты быў, калі адчуў рух душы, да канца
маіх дзён будзе жыць ува мне. Там я
ўдыхала водары разнатраўя, на кані
ездзіла ў начное, на лыжах уцякала ад
ваўкоў… Гэтая памяць напаўняе мяне
цяплом, сагравае ў хвіліны душэўнага холаду. Ён жа таксама здараецца. І
тады я ў думках адпраўляюся ў Грэск.
Успамінаю, як на партфелі з’язджала
з гары, як са стрыечнай сястрой праз
плыткую рэчку ў школу бегалі ўброд.
Аднойчы, калі вясной рака разлілася, і мы чагосьці не ўлічылі, перахо
дзячы яе, заявіліся да хаты ў мокрых
кажухах…

Вольга Клебановіч — графіня Хлёстава («Гора ад розуму» А. Грыбаедава)

✴ Малую радзіму забыць немагчыма, я звязаная з ёй пажыццёва крэўна. І хай сёння Грэск зусім іншы, але
ж энергія зямлі, якая сілкавала мяне,
засталася. І дастаткова накіраваць у
родныя мясціны думку, як свядомасць
туды трапляе, і я саграваюся цяплом
успамінаў.
✴ Я рамантык, летуценнік. Адкуль
гэта ўва мне? Ды ўсё адтуль жа! Ад
энергіі зямлі, якая да Неба цягнецца.
Мне заўсёды здавалася, што і я цягнуся туды разам з зямлёй. Таму з ранніх
гадоў жыву з адчуваннем палёту ў
жыцці. І ўвесь час яго прадчуваю. У
дзяцінстве хацела стаць лётчыцай…
✴ Малая радзіма — гэта і босыя
ногі ў цёплым пяску, сяброўкі, з якімі
смяешся на прызбе, хрумкаеш яблыкамі, альбо ўплятаеш лусту пахучага
хлеба, выпечанага ў печы бабуляй. Малая радзіма — гэта і квітнеючыя сады,
і птушкі з іх вясновымі пошчакамі, і
зорнае неба, да якога, здавалася, можна рукой дацягнуцца… І моцны сон,
у які правальваешся імгненна, нягле
дзячы на гарачае жаданне не спаць, каб
ўсю ноч слухаць салаўёў. І марыла я ў

дзяцінстве, што жыццё — гэта чароўная казка з абавязковым хэпі-эндам…
✴Там, дзе мая малая радзіма, і знак,
як кажуць, мне быў. Толькі я гэта праз
гады зразумела, калі да мяне, як да
актрысы, прыйшоў поспех. У момант
авацый гледачоў пасля паспяховага
спектакля я на імгненне адчула, як
прыўздымаюся над падмосткамі сцэны. І тады ўспомніла, што ўжо ведаю
такі стан палёту. Гэта незабыўнае!
✴ На зямлі маёй малой радзімы
я перажыла містычныя пачуцці. Гэта
быў сон i не сон адначасова. Яго можна назваць станам, папярэднім сну.
Грэск, гарачы летні дзень, на лузе
непадалёк ад нівы з жытам каровы пасуцца… Мне гадоў 14–15. Прысела на
краі нівы ды не заўважыла, як задрамала. Але адчуванне жыцця побач не
пакідала: гулі пчолы, цвыркалі конікі,
спявалі жаўрукі ды кнігаўкі. Частка
маёй свядомасці не спала. І раптам
бачу, як на мяне з неба падае велізарная зорка, яна ззяе ды пераліваецца жоўтым колерам. Ну, усё, згару,
падумала я, але страху не было: думка паўстала мімалётная. Адчула, як

блакітна-залатыя промні гэтай зоркі
мяне ахутваюць, абмываюць, а потым
невядомая сіла прыўздымае ўвысь над
зямлёй. Вакол — ззянне, і я адчуваю
велізарнае, ні з чым не параўнальнае
шчасце. Што гэта было? Бласлаўленне
Нябёсаў на будучую прафесію, знак?
Цяжка сказаць. Але ў юнацтве я, акрамя таго, што хацела стаць хірургам,
раптам стала думаць пра тое, што буду
артысткай…
✴ Нядаўна запісвалася на радыё.
Спявала беларускія песні ды распавядала пра сваю малую радзіму. І нібы
там пабывала. Пасля запісу да вечара
адчувала велізарны прыліў сіл. Вось
што такое нават успаміны пра яе. У сувязі з гэтым скажу: мінулае нікуды не
знікае. Яно, як у банку дадзеных, існуе
ў велізарным энергаінфармацыйным
полі. І варта толькі накіраваць сваю
свядомасць туды, куды табе трэба, і
ты ўжо там.
✴ На жаль, мне не ўдалося ў мінулым годзе пабываць на малой радзіме,
калі Грэская сярэдняя школа адзначала свой 155‑гадовы
юбілей. Якраз у той стар.
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Запамінальны дуэт Вольгі Клебановіч (Клодзія) і Бэлы Масумян (Чэрыл) у спектаклі «Знойныя мамачкі»
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стар.
дзень я іграла спектакль,
таму не змагла паехаць на свята. Школу мне, вядома ж, успамінаць прыемна. Вясёлы, цікавы быў час — выдатная магчымасць задаволіць сваю
нястрымную дапытлівасць. Памятаю,
як звалі першую настаўніцу: Вера
Яўменаўна Плешка. Чамусьці яе імя
па бацьку, вытворнае ад беларускага — Яўмен, мне падавалася такім
незвычайным, не падобным да простых, кшталту, Сяргееўна, Іванаўна,
Пятроўна, ледзь не іншапланетным.
✴ Мне прыемна, што ў школе мяне
памятаюць, мной ганарацца. Сярод
здымкаў вядомых людзей, якія там
вучыліся, на стэндзе ёсць і мой фотаздымак.
✴ Народныя песні ведаю, і многія
выконваю з нагоды. Вось як на радыё
прыйшлося. А спяваю з дзяцінства.
Як казалі родныя, дзядуля з бабуляй,
суседзі, настаўнікі: добра спяваю, і
прадказвалі мне кар’еру салісткі, раячы паступаць у кансерваторыю. Але
я пайшла на акцёрскае аддзяленне тэатральна-мастацкага інстытута. Сёння
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гэта Акадэмія мастацтваў, у якой я выкладаю акцёрскае майстэрства.
✴ У песні, у тым ліку ў народнай,
мне падабаецца, калі ёсць магчымасць
перадаць унутраны драматызм словам.
Таму люблю слухаць, як спяваюць драматычныя акцёры. І сама, калі спяваю,
імкнуся яго перадаць, так што атрымліваецца своеасаблівая навэла ў вакале.
✴ Мне добра знаёмыя характары
простых беларусак. Я назірала іх у дзяцінстве, жывучы ў Грэску. Можа быць
таму мне ўдаліся ролі жанчын з народа. Гэта і Марыля ў спектаклі «Раскіданае гняздо» Янкі Купалы, і Жанчына ў
«Вяртанні ў Хатынь» Алеся Адамовіча,
і Сцепаніда ў «Знаку бяды» Васіля Быкава. Гэта вехі маёй творчасці. Дарэчы,
для беларускіх жанчын характэрная
душэўнасць. Яна выяўляецца ва ўменні слухаць і чуць іншага чалавека, не
выяўляць актыўнасць, іншымі словамі — не нападаць на суразмоўцу. У іх
унутры вяршыцца жыццё, а вонкава
яны могуць быць стрыманымі, могуць
падацца нават абыякавымі. Але гэта
толькі на першы погляд.

✴ Пару раз у працы ў мяне было
такое глыбокае пранікненне ў характар, што нават стала страшна. Я сябе
нават з боку ўбачыла. Я была не я…
Гэта не тыя эмоцыі, калі апускаешся ў
наркоз пачуццяў — гэта іншы стан, ён
над рэальнасцю. Я пераўтварылася ў
іншага чалавека. На велізарным сваім
творчым шляху, прызнаюся, толькі
двойчы я дакранулася да паняцця пераўвасаблення. Гэта сапраўды нешта
містычнае.
✴ Я прыхільніца акцёрскай школы перажыванняў. Глыбока перакананая, што настрой, унутраны біярытм
гераіні або героя трэба перадаваць
нават у далонях рук, у скрыжаваных
пальцах, альбо нават у нахіле галавы. Хто ведае працы такіх бліскучых
акцёраў з сусветнымі імёнамі, як Ані
Жырардо, Мэрыл Стрып, Аль Пачына,
Джэк Нікалсан, той зразумее, пра што
я кажу. Зрэшты, далёка хадзіць не трэба: ёсць, былі расійскія акцёры Алег
Янкоўскі, Барыс Няўзораў, Сяргей Гармаш… І нашы родныя — Аляксандра
Клімава, Генадзь Аўсяннікаў…

✴ Ніколі не забуду, як здымалася
ў двух фільмах Валерыя Тадароўскага. Сыграла вялікі эпізод у яго карціне
«Палюбоўнік» і ў кінастужцы «Адліга» ролю другога плана. Зносіцца з
такім рэжысёрам і акцёрамі як Алег
Янкоўскі, Сяргей Гармаш і правесці з
імі час на здымках было для мяне вялікім задавальненнем. У беларускім
кіно таксама здымалася ў некалькіх
фільмах. Нядаўна выйшаў на тэле
экраны серыял «Акварэлі». Там я
сыграла маці бізнесвумэн, гэта работа
была цікавая.
✴ Калі пачалося серыяльнае стагоддзе, я сказала сабе: не, гэта не для
мяне. Але сяброўка, актрыса Аксана
Лясная сілай захапіла мяне на нейкі
кастынг. Прыйшла, прачытала тэкст, і
мяне зацвердзілі. І пайшло-паехала…
За апошнія гады серыялаў у мяне шмат
было… Штосьці падабаецца, штосьці
не. Мяне адразу палюбілі бабулі ў двары, яны са мной вітаюцца як з добрай
знаёмай. Але слава прыйшла, калі я
знялася ў рэкламе «Пяльмені бабулі
Ані», яна была паўсюль на гарадскіх
банэрах. Ды галоўная мая любоў была
і застаецца адна. І гэта тэатр.
✴ Не згодна з меркаваннем: серыялы псуюць акцёраў. Па-мойму,
галоўнае ў тым, ці здолеў рэжысёр іх
раскрыць.
✴ Я — за партнёрства, суаўтарства, калі працую з рэжысёрам. Мне
важна, каб ён чуў тое, што прапаную я,
чуў маю інтанацыю. Не прымаю, калі
рэжысёр навязвае мне чужую, ужо
раней ім камусьці прапанаваную. Такі
падыход я называю «сэканд-хэндам» у
творчасці.
✴ Спрабуючы зразумець характар,
мы, акцёры, можам прыблізна толькі
адчуваць розных людзей. А ролі лепіш
са сваіх клетак. Таму пасля спектакля
патрэбны час, каб выйсці з віртуальнага свету, у якім знаходзіўся на сцэне.
Іншымі словамі: астыць.
✴ З дзіцячых гадоў люблю лю
дзей, старэйшых за мяне. У Грэску
мне падабалася слухаць, як зносяцца
паміж сабой старыя. Калі пераехала ў
Мінск, маёй шчырай сяброўкай была
мама. Ад яе я навучылася слухаць і
чуць людзей. Калі прыйшла ў тэатр,
пасябравала з Аляксандрай Іванаўнай Клімавай. І потым мне падабалася
сябраваць з дасведчанымі артысткамі,
якія былі старэйшыя за мяне. Іх мудрасць прыцягвала, як магніт. Магчыма

сялянскія гены арыентавалі мяне на
такія зносіны. Бо я дзяўчына з народа. І добра ведаю: мудрасць пажылых
людзей — бясцэнны скарб. Гэта ра
зумеюць тыя, хто хоча ў жыцці развівацца. І вучыцца на чужым досведзе.
А разумны душэўны чалавек і ў старасці не ачарсцвее. Таму й маладым
людзям ён будзе цікавы.
✴ Люблю нашу сучасную моладзь.
Яна разумная, імклівая, хоча шмат
паспець. Вядома, ёсць выключэнні з
правілаў. Я выкладаю акцёрскае май-

ням. Пасля паказу спектакля ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў
на малой сцэне, куды запрашаліся ўсе
ахвочыя, многія адзначалі: класіка не
састарэла, сёння як ніколі ў нашым
свеце вар’яцкіх рытмаў, месэнджэрыў неабходнае «амавенне класікай».
І я веру: мае выхаванцы зробяць свой
унёсак у тэатральнае жыццё краіны.
Паглядзім, што пра нас скажуць у
Санкт-Пецярбурзе на фестывалі.
✴ Магчыма, і сапраўды нашы здольнасці прама прапарцыйныя душэўнас-

Спрабуючы зразумець характар, мы, акцёры,
можам прыблізна толькі адчуваць розных
людзей. А ролі лепіш са сваіх клетак. Таму
пасля спектакля патрэбны час, каб выйсці з
віртуальнага свету, у якім знаходзіўся на
сцэне. Іншымі словамі: астыць.
стэрства будучым рэжысёрам. Для
дзяржаўнага іспыту ўзяла «Братоў
Карамазавых». Так, складаная рэч.
Але я мела на мэце, каб яны пранік
ліся глыбінёй акцёрскай прафесіі.
Каб ў будучыні ведалі, як паводзіць
сябе з акцёрамі, жадаючы дамагчыся
патрэбнага выніку. І да якой высновы я прыйшла? Студэнты разумеюць
філасофію Дастаеўскага, складаныя
пытанні. Псіхалогія адносін паміж
людзьмі іх хвалюе не менш, чым гэта
было ўласціва папярэднім пакален-

ці. А дзе яе месца, хто дакладна ведае?
Мне ў гэтай сувязі падабаецца выказванне нямецкага філосафа-рамантыка, паэта містычнага светаадчування
Фрыдрыха фон Гардэнберга Наваліса.
Паводле яго словаў, месца душы там,
дзе судакранаюцца знешні ды ўнутраны свет, дзе яны пранікаюць як сябар
у сябра. Яно — ў кожным пункце іх
пранікнення. У гэтым сэнсе мая малая
радзіма для мяне і з’яўляецца гэтым
пунктам.
Валянціна Ждановіч

У грымёрцы перад выхадам на сцэну
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«Дударыкі»
не старэюць

з

Знакаміты беларускі дзіцячы гурт рыхтуецца адзначыць 50-гадовы юбілей

Заслужаны аматарскі дзіцячы
калектыў «Дударыкі» для Беларусі, а можа і для ўсяго свету — з’ява
ўнікальная, непаўторная. Тое разумееш, успрымаеш як неаспрэчны факт
нейкім «шостым» пачуццём, калі бачыш і чуеш іскрыстыя, жывыя (ніколі
ніякай «фанеры»!) выступленні юных
артыстаў на сцэне. Можна і ў інтэрнэце глянуць: відэа, фотаздымкі з выступленняў гурта з Мінска ў розных краінах свету вельмі ўражваюць.
Дзясяткі тры таленавітых дзяцей
розных узростаў, не прафесійных артыстаў, ствараюць на сцэне шматколернае, шматгалосае

шоу: віртуозна граюць на гармоніках,
дудках, дудах, скрыпках, акарынах,
цымбалах, барабанах і бубнах, а то й на
чыгунках ці пілах, пральных дошках,
звычайных чарацінках ці саломінках.
Яны й танцуюць, і спяваюць, прычым
творыцца ўсё ў яркіх сцэнічных касцюмах зладжана, з вельмі пазітыўнай энергетыкай ды ў народным стылі.
Такім плённым даўга леццем,
шматлікімі ўзнагародамі на прэстыжных міжнародных конкурсах, пры тым
заўсёднай свежасцю і маладосцю, адметным народным каларытам, гучаннем, спяваннем, танцаваннем — які
яшчэ з гуртоў можа з «Дударыкамі» зраўняцца?

Прыгожая крона й
глыбокія карані
Адкуль яны, «Дударыкі»?
На якой глебе ўзрасла такая
прыгажосць? Дзе бярэ сілы
для жыцця, калі ўсё больш актыўна пранікаюць на сцэны,
у тэле- і радыёэфіры, нашы
душы «інвазіўныя» віды музыкі й спеваў, раней зусім
чужыя для слыху нашых
бацькоў і дзядоў?
Звычайна, бачачы разгалістае высокае дрэва, мы
й не задумваемся, што глыбока ў зямлі яно мае доўгія,
моцныя карані. Больш таго:
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у беларускай міфалогіі якраз карані,
а не крона, у жывым арганізме дрэва
атаесамляюцца з «галавою». І сапраўды: некаторыя ж дрэвы здольныя адра
дзіцца, даць новыя парасткі й тады,
калі крона знішчана цалкам. Без каранёў жа — няма жыцця.
Так і ў народнай творчасці, ды, бадай што, любой іншай: дзе ёсць шыкоўная «крона», там знойдзеш і каштоўны
досвед папярэднікаў. Мы яшчэ звернемся да каранёў таленту Дзмітрыя Ровенскага, на якім у многім і трымаюцца
«Дударыкі» амаль паўстагоддзя.
Адлік жыцця творчых гуртоў
вызначаюць ад часу першых выступленняў. На сайце 14‑й мінскай гімназіі (па вуліцы Васняцова ўтварыўся
й нязменна жыве гэты калектыў), з
галоўнай яго старонкі ёсць пераход
на блок матэрыялаў пра «Дударыкі». Пункцірна пазначаны творчы
шлях калектыву, пададзены тэксты
песень, якія гучаць са сцэны, ёсць
невялічкая фотагалерэя. І менавіта
1970‑ы значыцца як год нараджэння
«Дударыкаў». Не за гарамі й 40‑го
ддзе Сямейнага ансамбля Ровенскіх
(створаны ў 1980‑м). І Музей беларускай культуры й побыту, які музыкасамародак заснаваў з аднад умцамі ў
1985 годзе — таксама ж моцны «корань» для росту. Ён, як і Музей музычных інструментаў (заснаваны ў
2003‑м) падтрымлівае вялізнае дрэва
«Дударыкаў». Бо ёсць адметнасць у
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Артысты гурта «Дударыкі» разам з сябрамі пасля выступлення ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. 2013 г.

гурта: штогод «прырастае» ён новымі талентамі — але ж і праводзіць
выпускнікоў-«дударыкаў». Пэўна, у
такой фішцы й прыхаваны галоўны
сакрэт даўгалецця.
Яшчэ прыгледзімся да вехаў пры
шляху гурта. У 1996‑м Дзмітры Ровенскі стварыў ансамбль «Мінскія музыкі». Ён таксама, расказваў, спрыяе
развіццю «Дударыкаў». Бо некаторыя
з музыкаў, прайшоўшы ўжо школьнагімназічны этап творчасці, застаюцца
ў сілавым полі «ММ». 20 гадоў таму
Дзмітрыю Дзмітрыевічу прысвоена
было званне «Заслужаны дзеяч культуры Беларусі», а ў 2006‑м — і званне
«Выдатнік а д укацыі». Безумоўна, «статуснасць» кіраўніка — на
кар ысць яго дзецішчу. У 2008‑м
Дзмітры Ровенскі быў адным з галоўных заснавальнікаў фэсту «Гармонік
збірае сяброў», а ў 2010‑м кіраўніка
«Дударыкаў» уганаравалі званнем
«Мінчанін года».

І згаданы фэст гарманістаў, што
праводзіцца на базе Палаца культуры Мінскага трактарнага завода,
несумненна, свой «корань» мае. Ідэя
фэсту падгледжана ў Сібіры, а ў Беларусі прыжылася. З 2006 года Дзмітры
Ровенскі бываў не раз у Новасібірску як член журы Маланінскага конкурсу гарманістаў. З ім ездзілі туды
калегі-музыкі з Мінска ды вучні (як
удзельнікі конкурсу). Яны давалі там
канцэрты ў розных аўдыторыях. У
2015‑м беларускі музыка-самародак
за такое падзвіжніцтва быў ушанаваны званнем «Народны музыка Зямлі
Рускай»: за дабрачынныя канцэрты, за майстэрства, за прапаганду
гармоніка ў Беларусі і падрыхтоўку
вучняў-лаўрэатаў Маланінскага конкурсу.
Сотні выст упленняў, дзясяткі
прызоў і творчых перамог на рахунку
«Дударыкаў». Прычым што цікава: як
жонка Лідзія Яўгенаўна й трое дзяцей

(Маша, Васіль і Віталь), так і сямёра
ўнукаў, а таксама зяці-нявесткі Ровенскіх далучаныя да музыкі. Наймалодшы цяпер у дынастыі — унук Цімоха. Ён у чацвёртым класе, асвойвае
гармонік, барабан, дудку, бубен. Трохі
старэйшая Сафійка вучыцца граць на
цымбалах у 14‑й гімназіі. Дзяўчынка
была ўжо лаўрэаткай міжнароднага
конкурсу, грала й на вялікім канцэрце, калі ў студзені 2018‑га ў Палацы
культуры МТЗ адзначалася 70‑годдзе
яе любімага дзядулі. Мы ўжо згадалі
пра Сямейны ансамбль Ровенскіх, а ў
2012‑м гэта сям’я атрымала Гран-пры
Рэспубліканскага конкурсу «Сям’я
года ў Беларусі».
З узнагарод апошняга дзесяцігоддзя самога кіраўніка «Дударыкаў» згадаем такія: медаль за прапаганду народнай культуры ў Еўропе (Аўстрыя,
2012), нагрудны знак Мінкультуры
«За значны асабісты
ўклад у развіццё бе- стар.
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Дзмітры Ровенскі апрабоўвае акарыну, падораную «Дударыкам» Пятром Рабко з Чылі

стар.

53 ларускай культ уры й

мастацтва, захаванне нацыянальнай
гістарычна-культурнай спадчыны»
(2016), медаль Беларускага фонду
культуры «Рупліўцу. Стваральніку»
(2017). Ён — сябар Беларускага саюза музычных дзеячаў. У 2017‑м імя
Дзмітрыя Ровенскага занесена ў кнігу
Працоўнай славы Капыльскага раёна
(музыка родам з горада Капыля, Мінскай вобласці), а ў 2018‑м ён абраны
сябрам Рады Беларускага фонду культуры.

Шлях ад Капыля…
Вельмі цікава расказвае пра свой
музычны радавод, капыльскае дзяцінства ды юнацтва Дзмітры Ровенскі.
Прывяду фрагмент з нашай шчырай
размовы.
«Бацька мой, Дзмітры Фёдаравіч, са
Стаўраполля родам, з Кубані. У мяне па
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бацькоўскай лініі казацкія карані. Дзед,
Фёдар Аляксандравіч Ровенскі, быў дваранін, упраўляючы памесця, сам адукаваны і ўсе тры дачкі яго мелі вышэйшую
адукацыю. Ён добра граў на скрыпцы,
прычым тая любоў да музыкі й дапамагла выжыць сям’і за савецкім часам.
Нам цётка Аксана расказвала: пасля
рэвалюцыі, не чакаючы канфіскацыі,
дзед усю маёмасць аддаў бальшавікам.
Толькі скрыпку пакінуў. І зарабляў на
жыццё, працуючы ў школе настаўнікам
музыкі й спеваў. Потым — вайна, і ўсе
тры дачкі пайшлі на фронт. Ацалела
толькі мая цётка Аксана, другая згарэла
ў самалёце, трэцяя — у танку. А бацьку
й 18‑ці не было, дык ён год сабе дадаў і
пайшоў ваяваць казаком. І вось які лёс:
армія генерала Бялова, куды ён патрапіў, ведаю, дайшла да Берліна, вызваляла й Беларусь. Тут казак Ровенскі й
пазнаёміўся з маёй будучай мамай-беларускай з роду Нагорных.

У маім «музычным радаводзе» ёсць
важная дэталь: тата вярнуўся з вайны
да маёй будучай мамы ў званні старшыны з шашкаю й трафейным гармонікам«венкаю». І я на тым складаным гармоніку нямецкага строю (там на жым
і разжым розныя гукі) вучыўся граць.
Ён і цяпер ёсць у мяне. Тата, як і дзед,
вельмі любіў музыку. Яны з мамай пажаніліся. Ён закончыў у Каўнасе школу міліцэйскую, вярнуўся ў Капыльскі
раён працаваць участковым, потым
следчым. І ўжо Лейтэнантам быў, калі
не стала яго ў 1968‑м — я ў арміі тады
служыў. Я нарадзіўся ў Капылі 15 лістапада 1947 года (у пашпарце: 5 студзеня
1948-га), мама ж родам з вёскі Ржаўкі,
там і Бабоўня побач — гэта й мая малая
радзіма, мясціны маленства, юнацтва.
З гармоніка трафейнага, які часам
бацька браў у рукі, пачынаўся мой інтарэс да музыкі. А як споўнілася мне
пяць гадоў, то бацька яго й падарыў
мне. Я мелодыі падбіраў. Дапамагала
й мама, Ліна Ануфрыеўна. Дарэчы, і
ўнучка Ліна ў мяне ёсць: у «Дударыках» выступала — цяпер у Маскве
замужам. Мама спявала хораша, а я
спрабаваў падыгрываць. У дзяцінстве ж найлепш музыцы вучыцца. Не
паверыце: першае сваё вяселле я ўжо
сыграў з сябрам Сашкам, калі мы яшчэ
ў школу не хадзілі! З таго й пачалося:
запрашалі на вечарынкі, гулянкі. А
жыў я да школы ў вёсцы Ржаўцы ў
бабулі Серафімы. Там на вяселлях,
фэстах ігралі музыкі, ды й сама яна
цудоўна спявала, танцавала. Мяне да
музыкі падахвочвала, казала: «Давай я
буду «выцілінчваць», а ты падбірай».
Я ведаю, што й дзед мой Амброжый,
які загінуў у вайну, быў вельмі добрым
барабаншчыкам.
Увогуле ўвесь род мой беларускі
надзвычай схільны да музыкі: абодва маміны браты, напрыклад, былі
знатнымі народнымі музыкамі. Лю
дзі старэйшыя памятаюць, што амаль
усе Нагорныя гралі на розных інструментах, хоць не мелі музадукацыі. З
радні склаўся цэлы аркестр! Тых музыкаў-самародкаў з вёскі Казакоўкі
на Капыльшчыне звалі «Сляпыя»,
бо іх кіраўнік, Уладзімір Міхайлавіч
Давідовіч, быў зусім сляпы. Ды яшчэ
амаль без пальцаў: у яго ў руках ра
зарваўся снарад. А як здорава граў
на баяне! Слава пра музыкаў грымела
па ўсёй акрузе, «Сляпых» не проста
запрашалі граць на вяселлі, фэсты,
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святы. Канцэрты ці гастролі, як цяпер
сказалі б, распісаны былі на паўгода ці
больш, звычайна ж на выхадныя. Са
«Сляпымі» й я пазней шмат адыграў.
З 1966 года ўжо ў Мінску жыў, а прыязджаў з імі граць, і вельмі многаму ў
іх навучыўся».
Вось якія глыбокія, жывыя карані ў
таленту Дзмітрыя Ровенскага! Да іх далучаны, праз свайго старэйшага сябра,
і ўсе «Дударыкі». Мой субяседнік усё
дзяцінства правёў з гармонікам, так
што музычнай практыкі яму хапала.
У 12 гадоў пры Палацы культуры ў
Капылі закончыў духавую школу па
класе барытона, пазней іграў вяселлі
ўжо і ў складзе духавога аркестра. А
прыкладна з 1961‑га яны з бацькам і
сястрой ігралі ў «Капыльскіх дударах»:
то быў вядомы гурт па ўсёй Беларусі.
Фільмы пра яго здымалі, па радыё часта яго музыка гучала. І калі ў Мінску
Дзмітры Ровенскі ствараў дзіцячы
гурт, то назваў яго «Дударыкі» — у
памяць пра людзей, з якімі пачынаў
выходзіць на прэстыжныя сцэны Беларусі. А яшчэ назва — у памяць пра
дударскую традыцыю, хай сабе й гралі
мінчане ўжо часцей на звычайных
дудках, а не на дудах з мяхамі. «Даўнія
традыцыі музыкі, спеваў спрадвеку
жылі ў сэрцах землякоў, на роднай
Капыльшчыне, — гаворыць Дзмітры
Ровенскі. — «Дударыкі» ніколі не адрываліся ад народных каранёў. Сотні
юных талентаў прайшлі праз гурт, дзясяткі сталі прафесійнымі музыкамі. У
рэпертуары — больш за сто мелодый
песень, танцаў, найгрышаў».

2014‑га склад гурта й змяніўся. Тады
ж амаль месяц доўжыліся самыя
маштабныя Дні беларускай культуры
ў Францыі. Каля 30 гарадоў трапілі
ў сілавое поле праекта: на імпрэзах
прадстаўлена было тэатральнае, харэаграфічнае, музычнае, выяўленчае мастацтва, кінамастацтва й літаратура
Беларусі. Вялікім падарункам стала
паездка ў Парыж і для «Дударыкаў»:
паехалі ў поўным складзе. Помню,
тэлефанаваў мне ў красавіку, перад
ад’ездам Дзмітры Дзмітрыевіч: «Мы
запрошаны ў штаб-кватэру ЮНЭСКА
з цэлым канцэртам. Новыя касцюмы ў
нас цяпер, і настрой ва ўсіх выдатны».
На пачатку мая 2014‑га на сайце Амбасады Беларусі ў Францыі
з’явілася інфармацыя: «У штаб-кватэры ЮНЭСКА ў Парыжы ў вялікай
канцэртнай зале прайшоў канцэрт
беларускага дзіцячага заслужанага
фальклорнага калектыву «Дударыкi»
мінскай гімназіі № 14 сумесна з Нацыянальным акадэмічным хорам імя Пятніцкага Расійскай Федэрацыі. Канцэрт
ладзіўся з нагоды 60‑годдзя ўступлення Беларусі ды Расіі ў ЮНЭСКА».
Пазней Ровенскі ўдакладніў: было
больш за 700 гледачоў. Тагачасны
Міністр культ уры Беларусі Барыс
Святлоў коратка расказаў пра дасягненні Беларусі ў галіне культуры, прадставіў «Дударыкаў». За кулісамі ж кале-

едай нашых!

гі з хору Пятніцкага спрабавалі крыху
пакпіць: «О, беларусы «Лявоніху» прывезлі…» На жаль, наша народнае мастацтва цяпер мала ведаюць і ў Расіі,
таму й ёсць пэўныя стэрэатыпы ў яго
ўспрыманні. Даўно марыць кіраўнік
«Дударыкаў»: знайшоўся б спонсар
ды зладзіў гастролі гурта па гарадах
Расіі… «А пасля нашага выступлення й спевакі знакамітага хору былі ў
захапленні, — згадвае Дзмітры Ровенскі. — Мы больш за паўгадзіны гралі,
спявалі, танцавалі — адпрацавалі «на
ўра». Было шмат апладысментаў, нават
авацыі». Прадэманстравалі гледачам у
Парыжы «Дударыкі» сваё высокае майстэрства, а гралі на розных інструментах: гармонікі, дуды, акарынкі, гучалі й
чыгункі, пілы, косы й дуга.
Гарачы быў май‑2014 для Дзмітрыя
Ровенскага! Я тады пісаў для газеты «Голас Радзімы» пра выступленне «Дударыкаў» у Парыжы — а ён праз колькі дзён
ужо ў Новасібірску быў. Таксама важная
справа: беларус не раз дапамагаў там
ладзіць фестываль «Карагод сяброў»,
узначальваў журы на Міжнародным музычным конкурсе імя Івана Маланіна ў
намінацыі «Гармонік». Сяброўства ж яго
з Новасібірскам завязалася дзякуючы
Беларускаму культурна-адукацыйнаму
цэнтру імя Еўфрасінні Полацкай. І, вядома ж, гэта вялікі гонар:
быць старшынёй журы стар.
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…да ЮНЭСКА і Парыжа
Дзіцячы гурт дзякуючы такім скарбам ведаюць не толькі ў Беларусі — па
ўсім свеце. Як расказаў Дзмітры Ровенскі, да творчасці «Дударыкаў» інтарэс
у цёплую пару года звычайна большы:
артысты выступаюць і на адкрытых
пляцоўках, вялікіх сцэнах, пераважна
фестывальных. Рэпетыцыі ў групах калектыву (розныя інструменты, спевакі,
танцоры) ідуць пастаянна, ды адры
ваць гімназістаў ад вучобы надоўга
ніяк не выпадае. Таму выступаюць пераважна ў Мінску ці з выездам на адзін
дзень у гарады Беларусі, галоўныя ж
паездкі — у летнюю пару ці на асенніх,
зімовых, вясновых вакацыях.
Па гэты час дударыкаўцы згадваюць, як выступалі ў Парыжы, хоць з

Дзмітры Ровенскі выступае з юнымі гарманістамі
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з самых аўтарытэт55 аднаго
ных форумаў выканаўцаў

на народных інструментах у Расіі.

Музей, прысвечаны
«Дударыкам»
Пра той «Парыжскі май» мы
згадвалі нядаўна, калі Дзмітры Ровенскі наведаўся ў рэдакцыю. Яму з Чылі,
далёкай заакіянскай краіны, перадаў
два экзатычныя музінструменты наш
добры сябар, былы капітан дальняга
плавання Пётр Рабко. Ён хоць і ўкраінец, аднак бацька ягоны загінуў, вызваляючы Беларусь — і таму ён, Пётр
Дзям’янавіч, сябе таксама лічыць беларусам. Раней гэты нястомны вандроўнік бываў у гасцях у «Дударыкаў»,
слухаў іх музыку, спевы. Вельмі спадабаліся! Цяпер сябрам па ўсім свеце
расказвае, што за цуд ёсць у Беларусі,
дзеліцца спасылкамі на іх відэа. Вось
і вырашыў зрабіць заакіянскі падарунак дударыкам. Дзмітры Дзмітрыевіч
з цікавасцю аглядваў як экзатычную
акарыну (паспрабаваў іграць), так і рэч
з рознаўзроўневымі драўлянымі цыліндрыкамі ў два рады (таксама духавы
інструмент). Папрасіў перадаць вялікі
дзякуй дабрадзею.
Дык вось, яшчэ пра «Дударыкаў» у
Парыжы. Безумоўна, тое выступленне
паспрыяла развіццю гурта: і па СМІ
хваля публікацый прайшла, і чыноўнікі
ад культуры, адукацыі з большай увагай
сталі ставіцца да самабытнага калектыву. Гімназістаў у гурт і раней бралі праз
конкурс — цяпер ён яшчэ большы. І
вельмі прыгожыя сцэнічныя касцюмы
ў гурта пасля Парыжа засталіся. «Нам
цяпер за тое галава не баліць, — прызнаўся Дзмітры Дзмітрыевіч. — І выступленні, як кажуць, на міжнародным
узроўні прадаўжаем. Вось летась мы ў
поўным складзе далі вялікі канцэрт, калі
1 чэрвеня ў Мінску адзначаўся Дзень
Італіі. Амбасада краіны здымала вялікае
памяшканне па д
імпрэзу каля Парка
Горкага, было можа
600 гасцей, у тым
ліку й дыпламаты з
розных краін. Амбасадар Італіі спецыяльна папрасіў нас
на свяце выступіць».
З асаблівай
цеплынёй згадаў
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Дзмітры Дзмітрыевіч родны Капыль, у
якім ён цяпер — Ганаровы грамадзянін
горада. У «Дударыкаў» з’явілася й новая
традыцыя: даваць канцэрт на «зямлі дудароў», калі адзначаецца Дзень горада.
Дарэчы, у Ровенскага там і цяпер жывуць дваюрадныя браты — Анатоль і
Мікалай, а родная сястра Людміла — у
Мінску. Шмат і сяброў, знаёмых — горад
дзяцінства! «І ўявіце сабе: Музей імя «Дударыкаў» у Капылі стварылі! — не хавае
радасці Дзмітры Ровенскі. — А як даведаліся? Лаліта, унучка мая, на канцэрце
ў Маладзечне была. Падышла там да яе
жанчына: я вас ведаю, вы з «Дударыкаў». І сказала: мы стварылі музей пры
беларускай школе. Калі ёсць што для нас
прыслаць — дашліце. Я ж, хоць вучыўся
ў рускай школе, такой навіне ўзрадаваўся».
Музей — гэта лагічна: «Дударыкі» цяпер — частка нашай гісторыі,
культуры. Вядомы брэнд, і нават нацыянальная каштоўнасць. Дзмітры
Ровенскі адправіў у школьны музей
кампакт-дыскі з запісамі, буклеты. І
нават спецыяльны паштовы канверт,
які быў выпушчаны да 25‑годдзя гурта.

Музей — гэта лагічна:
«Дударыкі» цяпер —
частка нашай
гісторыі, культуры.
Вядомы брэнд, і нават
нацыянальная
каштоўнасць.
Дзмітры Ровенскі
адправіў у школьны
музей кампакт-дыскі
з запісамі, буклеты.
І нават спецыяльны
паштовы канверт,
які быў выпушчаны да
25‑годдзя гурта.

Цяпер жа, натхнёны новымі сустрэчамі з землякамі, увагай іх да творчасці
«Дударыкаў», Дзмітры Ровенскі напісаў
новую песню, бо яму «хочацца спяваць
пра свой Капыль». І я паспрабаваў яму
ў тым дапамагчы, даслаў верш са згадкамі пра зямлю дудароў, песеннае мінулае краю. Даводзім пакуль твор да ладу.
Мяркуецца, да лета, чарговага Дня горада песня загучыць. «Там такія гістарычныя мясціны — вам абавязкова трэба
пабываць! — расхвальвае родны горад
субяседнік. — Вось цяпер адзначаецца
100‑годдзе БССР — а там жа, на маёй
вуліцы Карла Маркса, некалі праз 5 хат
ад нашай жыў Цішка Гартны, пісьменнік і першы кіраўнік ураду БССР. Ёсць,
напэўна, нейкая глыбінная логіка ў тым,
што з «краю дудароў», чалавек з творчым пачаткам такую пасаду заняў! І «Капыльскія дудары», якія сваёй творчасцю
вельмі паўплывалі на ўсю беларускую
нацыянальную свядомасць — таксама з
Капыля. Дарэчы, я 50 гадоў шукаў фільм
«Беларускія напевы» пра «Капыльскіх
дудароў». І знайшоў у архіве ў Дзяржынску. Там ёсць на кадрах
мой настаўнік Аляксей
Фядотавіч Клякін, і
мы з бацькам таксама.
Гэта фільм 1964 года.
У мяне ж адтуль дарога ў свет музыкі пачалася. Таму Капыль
для мяне — гэта люЮная цымбалістка
бімая, можна сказаць,
Сафія Горбач — унучка
песня».
Марыя Ровенская

В

Дзмітрыя Ровенскага

Іван Ждановіч.
Фота аўтара.

Фотапогляд Анатоля Клешчука
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