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Беларусь. Belarus
Грамадска-палітычны часопіс
№ 02 (1037), люты, 2020
Выдаецца з 1930 года.
Адноўлены ў 1944 годзе.

ЗНАКАВЫ ВІЗІТ З-ЗА АКІЯНА

Заснавальнік:
Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова «Выдавецкі
дом "Звязда"»
Галоўны рэдактар
Харкоў Віктар Міхайлавіч
Адказны сакратар
Валянціна Ждановіч

3

чарговая Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш, якая вось ужо больш за чвэрць стагоддзя традыцыйна праходзіць у беларускай сталіцы ў першыя дні лютага

У пошуку аптымальнай формулы
Пытанні дыверсіфікацыі паставак нафты ў
нашу краіну і павышэння эфектыўнасці
рэалізацыі нафтапрадуктаў на экспарт
не губляюць сваёй актуальнасці як з улікам
сітуацыі на сусветным рынку, так і паводле
заключэння новых кантрактаў на імпарт вуглевадародаў

З МАРШАМ ПА ЖЫЦЦІ

16

17

Да свята духоўнасці і веры

18
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Рынак чакае новых прапаноў
У апошнія гады адзначаецца пазітыўная дынаміка экспарту беларускіх тавараў у Злучаныя Штаты Амерыкі

12

Рэгістрацыйнае пасведчанне 8,
выдадзена 16.07.2018 г.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.

Дызайн і вёрстка:
Таццяна Старажэнка
Любоў Малышава
Карэктар:
Аліса Гюнгер
«Беларусь.Belarus» выходзіць
на беларускай, англійскай
і кітайскай мовах.

Вяртанне сімвала

За дакладнасць фактаў,
іх інтэрпрэтацыю адказнасць
нясуць аўтары публікацый.
Пры выкарыстанні матэрыялаў
часопіса спасылка на «Беларусь.
Belarus» абавязковая. Рэдакцыя
не нясе адказнасці за змест
рэкламных паведамленняў.

Янот, алень і супербульба
Кожны аматар спорту мог аддаць свой голас за ўпадабаны варыянт талісмана чэмпіянату свету, які пройдзе ў Мінску і Рызе з
7 па 23 мая 2021 года

ЖЫЦЦЁ ПА ВЫСОКАЙ
ПЛАНЦЫ

Гэты дзівосны кніжны свет
Кніга па-ранейшаму ў пашане. Ёй не пагражае знікненне накшталт таго, што прадракаюць папяровым варыянтам газет. Яна запатрабаваная самымі рознымі людзьмі: ад
шаноўных па ўзросце да пакалення зусім
юных чытачоў. І гэтую аптымістычную
акалічнасць у поўнай меры пацвердзіла

Падпісны індэкс — 74820.

Жыровіцкі Свята-Успенскі мужчынскі манас
тыр рыхтуецца адзначыць уласны 500-гадо
вы юбілей і 550-годдзе з’яўлення цудатвор
най Жыровіцкай іконы Божай Маці

У Музеі гісторыі Брэста пачалі экспанаваць
арыгінал Брэсцкай Бібліі

21

БЕЛТА

6

Адрас рэдакцыі:
вул. Б. Хмяльніцкага, 10а,
г. Мінск, Беларусь, 220013.
Тэл.: +375 (17) 287-19-19,
+375 (17) 292-66-92.
Тэл./факс: +375 (17) 287-15-26.
www.zviazda.by
E-mail: belarus.mag@mail.ru
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Часопіс распаўсюджваецца
ў 50 краінах свету.

Падпісана да друку 17.02.2020.
Фармат 60х84 1⁄8.
Афсетны друк.
Папера крэйдаваная.
Ум.-друк. арк. 6,51
Ул.-выд. арк. 0,00
Агульны наклад — 1637 асобнікаў
(на беларускай мове — 439).

Заказ
Друкарня:
Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства
«БудМедыяПраект»
ЛП № 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61, Мінск,
Рэспубліка Беларусь, 220123.

© Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова
«Выдавецкі дом "Звязда"», 2020
Дызайн вокладкі — Таццяна Старажэнка
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Тэма ўсяго жыцця: Уладзімір
Ліхадзедаў аднаўляе старонкі
беларускай гісторыі
Аўтарскі гістарычна-асветніцкі праект «У
пошуках страчанага» — брэнд, які заваяваў
міжнародную вядомасць. А пачыналася ўсё
з энтузіязму вядомага гісторыка, калекцыя
нера, пісьменніка Уладзіміра Ліхадзедава,
які вырашыў падзяліцца ўнікальнымі ведамі
пра гістарычна-культурную спадчыну краі
ны. Праект хутка заваяваў любоў чытачоў,
прымусіў па-новаму глязець на гісторыю
беларускіх гарадоў і мястэчак, адкрыў уні
кальныя факты і слаўныя імёны

44
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«Даследаванне кітайскай
цывілізацыі»: Паркі і сады
У мінскім выдавецтве «Мастацкая літаратура» працягваецца рэалізацыя кніжнага
праекта «Даследаванне кітайскай цывілізацыі». Новы том распавядае пра кітайскія
паркі і сады

40

Аленіны дэбюты
Калі Алена Хрысціч упершыню з’явілася ў
двары Тэатра юнага гледача, акцёры, якія
адпачывалі на сонейку паміж рэпетыцыямі,
захоплена прысвіснулі: божачкі, якія пас
тэльныя фарбы і адценні…

52

Шлейф ночы
Апавяданне

48

ФАБРЫКА ДОБРАГА
НАСТРОЮ

37

Перакладчык з хіндзі,
які нарадзіўся на Лёзненшчыне
Лёзненшчына — багатая на таленты зямля.
Гэтым разам больш падрабязна пагаворым
пра Залмана Дымшыца, які нарадзіўся ў
1921 годзе ў Янавічах
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38

ЗОЯ ЛІТВІНАВА:
«ГЭТА МАЯ МОВА
З МАЁЙ ФІЛАСОФСКАЙ
ЗНАЧНАСЦЮ СІМВАЛАЎ»

INTERFAX.BY

ЯШЧЭ Ў НУМАРЫ1

ГЛЫБЕЙ СПАЗНАЕМ АДЗІН АДНАГО

АКТ УАЛЬНА

У ПОШУКУ
АПТЫМАЛЬНАЙ
ФОРМУЛЫ

Пытанні дыверсіфікацыі
паставак нафты ў нашу краіну
і павышэння эфектыўнасці
рэалізацыі нафтапрадуктаў
на экспарт не губляюць сваёй
актуальнасці як з улікам
сітуацыі на сусветным рынку,
так і паводле заключэння
новых кантрактаў на імпарт
вуглевадародаў

пошн ія нар ад ы ў Пал ац ы
Нез алежнасці сталі свайго
род у «зверкай гадзіннікаў»
па выкананні тых даручэн
няў, якія Прэзід энт раней
даў Ураду і кіраўніцтву нафтахімічна
га комплекс у. Адна з задач — пошук і
прапрацоўка альт эрнатыўных крыніц
нафты для Беларусі, не выключаючы
пастаўкі з Расіі.
— Трэб а ісц і да таг о, што 30–
40 працэнтаў мы будзем купляць наф
ты ў Расійскай Федэрацыі. Працэнтаў
30 мы пав інн ы з Балт ык і зав оз іць і
працэнтаў 30 праз Украіну — правера
ны ўжо шлях, — канкрэтызаваў тады
Аляксандр Лукашэнка.
Напяр эдадні адной з такіх нар ад
стала вядома, што Беларуская нафта
вая кампанія закупіла партыю нарвеж
скай нафты ў аб’ёме 80 тысяч тон для
перапрацоўкі на «Нафтане». Жаданне
Мінска знайсці варыянты, альт эрна
тыўныя пас таўкам расійскай нафты,
у Маскве ўспрынялі скептычна. Маў
ляў, дорага і неэфектыўна. Але ж нель
га навучыцца плаваць, не намачыўшы
ногі.
— Мы павінны на практыцы па
глядзець, у што гэта выльецца. А так
брат ы з усх од у пал ох аюць, што гэ
та будзе вельмі дор аг а. Мы такс ама,
не палічыўшы, не паспрабаваўшы, ду
маем, што мы не справімся. Таму пры
нята рашэнне закупіць, хай гэта будзе
азербайджанская, саудаўская, нарвеж
ская, амерыканская — не важна, якая
нафта па сусветных цэнах. Пас тавіць
на нашы нафт аперапрацоўчыя зав о
ды і атрымаць нафтапрадукты з гэтай
нафты. Гэт а значыць з альт эрнатыў
ных крыніц, вядома, не выключаючы
нашага галоўнага пастаўшчыка — Ра
сійскую Федэрацыю.

нег атыўных тэнд энцый і рэз ервы па
пав ыш энн ю эфект ыўнасц і экспарт у
нафт ап рад укт аў. Аб нек ат орых вы
нік ах прав ед зен ай прац ы расп ав ёў
старш ын я канц эрн а «Белн афт ах ім»
Андр эй Рыб акоў. Ён, у прыв атнасці,
падкрэсліў, што перамовы працягв а
юцц а практ ычн а ў пас тая нн ым рэ
жыме. Андр эй Рыбакоў таксама пра
інфармав аў аб тым, што наша краіна
аднавіла экспарт нафтапрад уктаў, які
часов а прыпыняла. Пры гэтым зав о
ды пак уль не выйш лі на тыя аб’ёмы
экспарт у, якія былі закладзеныя ў біз
нес-планы на студзень-люты. Кажучы
аб працы па дыверсіфікацыі паставак
нафты ў Беларусь, кіраўнік канц эрна
«Белнафтахім» паведаміў:
— Альт эрнатыўныя пас таўкі пра
прац оўв аюцц а. Ёсць ужо практ ыч
на гатовыя кантракты. Гэта тычыцца
не толькі самой нафты, але і лагістыч
ных каналаў яе паступлення.

А
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Ніхто не спрачаецца: у поўным аб’
ёме замясціць расійскую нафт у сёння
немагчыма. Але гэта не значыць, што
мы і дал ей пав інн ы арые нт ав ацц а
толькі на аднаго пастаўшчыка.
Не менш важнае пыт анне — экс
парт гат ов ых нафт ап рад укт аў. Гэт а
адчувальная крыніца бюдж этных да
ход аў. Зраз умела, што пад ар аж энне
імп арт у сыр ой нафт ы мож а пац ягнуць за саб ой і скар ач энн е дах од аў
ад экспарт у. Прэзід энт не хав ае: эка
намічныя ўмовы, у якіх мы вым уша
ныя працав аць, уск ладняюцца. Праз
увядзенне Расіяй падатковага манеўру
непаз бежна зніжаюцца даходы бюд
жэт у. НПЗ губл яюць прыб ыт ак, які
неабходны для развіцця вытворчасці
і рэалізацыі інвестыцыйных праектаў.
На папяр эдніх нарадах не раз аб
мяркоўв аліся прагнозы развіцця су
светнага рынку нафты і нафтапрадук
таў, меры для апярэджання магчымых

Тэхналагічныя абрысы нафтаперапрацоўчага прадпрыемства «Нафтан»
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АКТ УАЛЬНА
А затым была сустрэча Прэзідэн
та Бел ар ус і Алякс андр а Лук аш энк і
з Прэзід энт ам Рас ійс кай Фед эр ац ыі
Улад зімірам Пуціным у Сочы. Як га
варылася ў СМІ, кіраўнікі дзяржаў аб
меркавалі шырокі комплекс пытанняў,
якія стаяць на парадку дня беларускарасійскага супрацоўніцтва. Відавочна,
што і ўзаемадзеянне ў энергетычнай
сферы было ў цэнтры ўвагі.
Назіральнікі адзначалі, што шмат
гадзінны перагаворны марафон прэзі
дэнтаў Беларусі і Расіі прайшоў у Сочы
на пазітыўнай хвалі. І, мярк уючы па
ўсім, вынікова. У лік у вынікаў: расійскі ўрад будзе спрыяць дасягненню ка
мерцыйных дамоўленасцяў на пастаў
ку нафты ў Беларусь, газ у нашу краіну
будзе пас таўляцца на ўмовах 2019 го
да. Аб гэтым крыху ніжэй. А на пачат
ку сустрэчы Аляксандр Лукашэнка ка
заў так:
— Мы сап раўд ы пра мног ае па
гаварылі, дайшлі да глыбіні сівых ча
соў нашага сумеснага жыцця ў адной
дзяржаве, абмеркавалі шмат гістарыч
ных дат і момант аў. Яны вядомыя. І
не толькі абмеркавалі пытанні, як Ула

дзімір Уладзіміравіч сказаў, якія ўяў
ляюць з сябе ўзаемную цікавасць, але
якія тычацца і многіх нашых суседзяў,
былых краін Савецкага Саюза, той па
літыкі, якая цяпер праводзіцца намі,
імі. Пра многае пагаварылі, дайшлі да
сучаснасці і вырашылі ўжо не сам-на
сам, а з тымі, хто ўцягнуты ў гэты пра
цэс, працягнуць нашу размову.
Перамовы прайшлі ў некалькі раў
ндаў. Спачатк у кіраўнікі дзяржаў гу
тарылі тэт-а‑тэт у фармаце раб очаг а
сняданку. Далей правялі канс ультацыі
ў пашыраным, але ўсечаным складзе:
свае карэктывы ўнесла нябесная кан
цылярыя. Частка расійскай дэлегацыі
затрымалася ў Маскве з‑за нялётнага
надвор>я, а пазней яна не змагла пры
зямліцца ў Сочы па той жа прычыне.
Борт быў накіраваны ў Мінеральныя
Воды. У выніку наступныя тры таймы
сус трэчы прэзід энты правялі на ля
дов ай арэне «Галактыка». Алякс андр
Лукашэнка (з нумарам 01) і Уладзімір
Пуцін (нумар 11) выйшлі на лёд у ад
ной камандзе «Белых» і атрымалі пе
раканаўч ую пер амогу над «Сінімі» з
лікам 13:4.

Падчас сустрэчы ў Сочы
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На пытанне аб тым, наколькі нафта з альт эрн ат ыўн ых крын іц буд зе
выгадная ў параўнанні з пас таўкамі з
расійскага рынку, Андрэй Рыбакоў па
тлумачыў:
— Ёсць добры прынцып, што ў ад
зін кошык не складваюць усе яйкі. Та
му выг ада мае комплексны падыход.
Дзесьц і ты мож аш губл яць, дзесьц і
знаходзіць, але сумарны эфект атрым
ліваеш станоўчы. З пункт у гледжання
кошт у, безу моўн а, мытн ая пошл ін а
на расійскую нафт у істотная і займае
вялікі аб’ём у цане нафты Urals. Разам
з тым мы разумеем, што падатковы ма
неўр з года ў год будзе яе нівеліраваць і
да 1 студзеня 2024 года субсідый у вы
глядзе мытнай пошліны не будзе. Гэ
та значыць, мы выйдзем на цэнаў тва
рэнне сусветнага ўзроўню.
Каж уч ы аб эксп арц е бел ар уск іх
нафт ап рад укт аў, Андр эй Рыб ак оў
наг адаў: самымі выг аднымі заўс ёды
з’яўляюцца ўнутраны і суседнія рын
кі. На іх канцэрн і будзе арыентавац
ца. Варта адзначыць, што краіна сёння
экспарт уе каля 70 працэнтаў усіх наф
тапрадуктаў, якія вырабляе.

Тым час ам на «Пал ян у» (так на
зыв ае цц а пяц із орк ав ы газпр ам аўс кі
«Гранд Гат эль» у Чырвонай паляне, дзе
прах о-дзіл а сус трэч а) падц ягн ул іс я
прыпаз ніўш ыяс я па форс мажорн ых
абс тавінах члены расійскай дэлегацыі.
Энерг ічна вярн ул іс я да дзелав ых пе
рамоваў у пашыраным складзе, каб, як
заўважыў Уладзімір Пуцін, удакладніць
пытанні, якія былі даволі падрабязна аб
меркаваны падчас папярэдніх раўндаў.
Словам, калі ў першай частцы су
стрэчы суразмоўцы дайшлі «да глыбі
ні сівых часоў», то другая была пры
свеч ан а ўжо над зённ ым пыт анн ям
дня сённяшняг а і, лагічна выказ аць
здагадку, заўтрашняга.
Вынікі па заканчэнні сустрэчы агу
чыў намеснік кіраўніка адміністрацыі
Прэзідэнта Расіі Дзмітрый Казак. Ад
носна перспектывы нафт авых пас та
вак у Беларусь ён сказаў наступнае:
— Мы будзем аказв аць садзеянне
дасягненню паг адненняў паміж бела
рускімі спажыўцамі і вытворцамі наф
ты ў нашай краін
 е. — І дадаў: — Мы
не можам сёння рэзка памяняць умовы
рэгуляв ання нашай нафт ав ай галіны.
Цэны на сырую нафт у фармуюцца рын
кам і адміністрацыйна не рэгулююцца.
Гэт а ўсё зас танецца. Але будзем аказ
ваць усялякае садзеянне дасягненню
гэтых паг адненняў, каб забяспечыць
Беларусь неабходнымі аб’ёмамі нафты.
Па слов ах Дзмітрыя Каз ак а, ра
сійскі і бел ар уск і нафт ав ыя рынк і
адзін ыя, і нафт а рэал із уе цц а на ад
нолькавых умовах, а для прадастаўлен
ня зніжак неабходна было б уводзіць
дзяржрэгуляванне гэтага рынку:
— Што мы зрабіць не зможам. Мы
не можам пас таянна мяняць правілы
гульні — мы пас тавім у незразумелае
становішча нашы нафтавыя кампаніі.
Там у будзем спрыяць дасягненню ка
мерцыйных дамоўленасцяў.
Дамоўленасц і па пас таўк ах пры
роднаг а газ у Дзмітрый Каз ак прака
ментаваў так:
— Перамовы прайшлі ў вельмі па
зітыўным ключы. Дамовіліся прадоў
жыць канс ультацыі на ўзроўні ўрада,
мініст эрс тваў і ведамс тваў па ўдаска
наленні мех анізмаў інт эграцыі. Што
тычыцца супрацоўніцтва ў нафтагаза
вай сферы, то мы дамовіліся захаваць
умовы пастаўкі газу на ўмовах 2019 го
да. Будзем дзейнічаць у гэтым ключы.
Ён удакладніў, што ўмовы паставак
газу абу моўленыя толькі на 2020 год.

БЕЛТА

АКТ УАЛЬНА

Ідуць перамовы

Тут дар эч ы буд зе прыг ад аць, што ў
2019 год зе цан а на газ для Бел ар у
сі з’яўл ял ас я фікс ав ан ай і склад ал а
127 дал яр аў за тыс яч у куб ам етр аў
на мяжы. На аналагічных умов ах газ
пастаўляецца і ў студзені-лютым гэта
га года.
Такім чынам, сістэматызуем тое,
якіх дамоўленасцяў дас ягнулі ў Сочы
Прэзідэнты Беларусі і Расіі.
Бакі дамовіліся аб пас таўках наф
ты ў Бел ар усь па сус ветн ых цэн ах.
Перш ы нам есн ік Прэм’е р-мін істр а
Беларусі Дзмітры Кру ты, камент ую
чы гэтае пытанне, адзначыў, што наша
краіна гэт аг а і дамаг алася. «Расійскі
бок паг адзіўся, што беларускія НПЗ
буд уць купл яць нафт у па дам оўл е
насці з расійскімі нафт авымі кампа
ніямі па цэнах, якія ўстанаўліваюцца
на сусветным рынку. Дарэчы, гэтага ж
на працягу ўсіх перамоў неаднаразова
пат раб ав аў наш Прэзід энт, беларус
кі бок. Што Беларусі не трэб а ніякіх
спецыяльных эксклюзіўных умоў. Мы
хочам купляць нафт у па сусветных ка
тыроўках, і не горш», — сказаў Дзміт
ры Круты.
Расійскі бок пагадзіўся з такім па
дыходам. Больш за тое, як ужо адзна
чалася вышэй, было абяцана, што ўрад
РФ акажа ўсялякае садзеянне ў працы
з расійскімі здабываючымі кампанія
мі, каб пас таўкі нафты на беларускія
нафтаперапрацоўчыя заводы былі ме
навіта на абгрунтаваных умовах.
Знойдзеныя пункты судакранан
ня і ў газ авым пыт анні. Профільныя

беларускія міністры сумесна з «Газп
рамам» працягнуць перамовы. Аднак
у цэлым дамоўленасці дасягнуты. «Ба
кі гатовыя да далейшых канструктыў
ных зносін на падс таве тых разлікаў,
якія ёсць на сённяшні дзень», — сказаў
Дзмітры Круты.
Хтосьці паспраб ав аў звесці выні
кі перамоваў Аляксандра Лукашэнкі і
Уладзіміра Пуціна толькі да нафтагаза
вай сферы. Але Прэзідэнты шмат час у
надалі абмеркав анню іншых пыт ан
няў — у прыватнасці, знешняму ганд
лю паміж дзвюма краінамі.
Паводле папярэдніх дадзеных На
цыянальнага статыстычнага каміт эта,
экспарт Беларусі ў РФ па выніках мі
нулаг а года вырас на 4,5 % (у грошах
гэта плюс 600 мільёнаў долараў). Бела
рускія тавары запатрабаваныя ў Расіі. І
ў прынцыпе супрацоўніцтва ў гандлё
вай сферы развіваецца нядрэнна. «Да
дзен ую тэнд энцыю ўрадам даручана
ўсяляк працягваць і замацоўваць», —
заявіў Дзмітры Круты.
Адн ым з найб ольш значн ых су
месн ых інт эг рац ыйн ых прае кт аў,
безу моўн а, з’яўл яе цц а буд аўн іцт ва
атамнай электрас танцыі ў Астраўцы.
І гэт ам у пыт анню, зраз умела, такс а
ма была нададзена ўвага на перамовах
у Сочы. Дзмітры Кру ты нагадаў, што,
як неаднаразова падкрэсліваў і Прэзі
дэнт Беларусі, БелАЭ С павінна быць
самай бяспечнай станцыяй. Там у ні
якай спешкі тут не павінна быць. Усё
павінна быць старанна выверана.
Уладзімір Хромаў
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ЗНАКАВЫ
ВІЗІТ
З-ЗА АКІЯНА

У першы дзень лютага ў Мінску актыўна абмяркоўваліся пытанні беларуска-амерыканскіх адносін:
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з дзяржсакратаром ЗША Майклам Пампеа
А калі яшчэ каз аць пра факт ар час у, то варт а заў ва
жыць, што ні больш ні менш як чвэрць стаг оддзя прай
шло з момант у апошняга візіт у дзяржсакратара Злучаных
Штат аў у Беларусь. За такі тэрмін кардынальна змяніўся
не толькі парадак дня — сёння ён час ам мяняецца за га
дзін у, сур’ё зна змяніліся самі дзяржавы. Зрэшты, паўз а,
якая зацягнулася, зусім не азначае, што Мінск і Вашынгтон
увесь гэты час не працавалі, напрыклад, у сферы бяспекі.
Але ж нонс энс, калі краіны разам прац уюць па антыт эро
ру, а візіты асабістыя — такая рэдкасць.
Прэзід энт Беларусі Алякс андр Лукашэнка, звярт аю
чыся да госця, сказаў: «Я шчыра рады нашай сус трэчы па
дзвюх прычынах. Па-першае, вы адзін з архіт эктараў сучас
най палітыкі ЗША. Так у нас прынят а лічыць. Па-другое,
вельмі добра, што вы пасля рознага род у непаразуменняў
у адносінах паміж Беларуссю і ЗША, абсалютна беспадс таў
ных непаразуменняў мінулых уладаў, рызыкнулі прыехаць
у Мінск і паглядзець на гэт ую краін
 у: што тут за народ, што
за людзі, што за дыктат ура, якая тут дэмакратыя, шмат яе ці
мала і гэтак далей. Усё зводзілася да таго, што такая сус трэ
ча праходзіць упершыню, і кіраўніцтва Беларусі, уключаю
чы Прэзідэнта, не знаёмае з цяперашнім дзяржсакратаром
ЗША. Павінен іх расчараваць, ды і вам нагадаць: мы з вамі
вельмі даўно знаёмыя. На жаль, завочна. У бытнасць вашай
працы на ранейшай пасадзе, я гэта абсалютна не ўтойваю,
мы раз ам з амерыканцамі прав одзілі шэр аг мер апрыем
стваў па лініі нашых спецслужб аў. Гэтыя мерапрыемс твы
тыч ыл іс я бар ацьб ы з тэр арызм ам, гандл ю людзьм і. Мы
правялі некалькі вельмі сур’ё зных аперацый па супраць
дзеянні распаўсюджванню ядзерных элементаў. І на мяжы
з Беларуссю я памятаю некалькі выпадкаў — мы разам за
трымалі злачынцаў, якія перамяшчалі цераз мяж у ядзер
ныя мат эрыялы ў бок Захад у».
Гэт а адсыл да часу службы Майк ла Пампеа ў ЦРУ. Да
пасады дзяржсакратара ён узначальваў развед упраўленне,
займаючыся, у тым лік у, антыт эрорам.

Выбар — Расія ці ЗША — не актуальны
У знос ін ах з журн ал іст ам і Майкл Памп еа сказ аў аб
прыярыт этах Беларусі так:
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— Мы цалкам падт рымлів аем жаданне Беларусі зра
біць свой выбар і адыграць канс труктыўную ролю ў рэгі
ёне. Вы не павінны паддавацца нейкай сіле, а павінны са
мі вызначаць свае ўласныя прыярыт эты і што будзе самае
лепшае для вас.
Майкл Памп еа, дзярж аўн ы сакр ат ар ЗША: «ЗША
не просяць выбір аць паміж адносінамі з намі і з Расіяй.
Мы хочам інв ест ав аць, каб Белар усь мела сув ер эн іт эт і
нез алежнасць. Я ведаю аб працяглай гісторыі беларускарасійскіх адносін. Але мы не гаворым пра выбар, мы кажам
аб развіцці дыпламатыі.
У бліж эйшы час мы прызначым амб ас адара. Ён будзе
тут, і вы ўбачыце, што мы прац уем над эканамічным раз
віццём, каб амерыканскія прадпрыемс твы прыбывалі сю
ды, ствараліся новыя працоўныя месцы. Мы гатовыя пад
трымаць вас у гэтым кірунк у».

Эканоміка не паспявае
за палітычным дыялогам
На жаль, пак уль эканоміка слаба падт рымлів ае «палі
тычную размарозк у». Сур’ёзна лічыць таваразварот пры
кладна ў 800 мільёнаў долараў ды інв естыцыі ў 70 мільё
наў (і гэта з першай эканомікай свет у) моцным падмуркам
нельг а. Пра тое, што пер аш кад жае рост у, зав уал яв ан а
скажа прэсе сам дзяржсакрат ар: гэта юрыдычныя калізіі.
Нонс энс, калі адной рукой ствар аецца Гандлёв ая палат а
ЗША ў Белар ус і, а друг ой — Штат ам і не рат ыфік уюцц а
падпісаныя пагадненні аб абароне інвестыцый і пазбяган
ні двайнога падаткаабкладання.

Беларусь можа абмяркоўваць
любыя пытанні з ЗША
Пры гэтым Прэзід энт і дзяржав а ў цэлым адкрытыя
для любых, нават самых вострых, пытанняў. Пра эканомі
ку, бяспек у і дыпламатыю ў вынік у буд уць гаварыць у Мін
ску амаль дзве з палов ай гадзіны. Спачатк у ў «нарманд
скай» Зялёнай зале, што сімвалічна. А потым і ў асабістым
кабінеце Прэзід энт а — тэт-а‑тэт, вельмі адкрыт а. Па да
розе Аляксандр Лукашэнка правядзе госцю невялік ую эк

БЕЛТА

ПЕРСПЕКТЫВА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і дзяржаўны сакратар ЗША Майкл Пампеа

скурсію па Палацы Незалежнасці. Рэдкія кадры асабістага
і дыпламатычнага архіваў, гісторыя і сучаснасць Беларусі
нас толькі зацікавяць Пампеа, што ён папросіць свайго аса
біст аг а фатограф а, каб сапраўды зах ав аць гэты візіт для
гісторыі.
…Пав ерх ам ніж эй Міністр замежных спраў Белару
сі Уладзімір Макей выкарыстоўвае паўзу для грунтоўнай
размовы з уплывовым дыпламатам — памочнікам дзярж
сакр ат ар а па Еўр азіі. Пра што гав арылі — Філіп Рыкер
не скажа журналістам, але адзначыць: «Беларусь — доб
рае месц а, каб пач аць тут лют ы». Адз нач ым і тое, як
уважлів а госць будзе вывучаць фот а сядзібы Тадэвуша
Касц юшк і. Наш зямл як — нац ыянальн ы гер ой ЗША. І
такіх гістарычных асоб і сувязяў у абедзвюх краін шмат.
Шкада, што не ўсе выкарыстоўваем у рэа льнай палітыцы.
Зрэшты…
Канс танцін Сніс арэнка, аналітык Беларускага інс ты
ту т а страт эгічных даследав анняў: «Візіт такога ўзроўню
сведчыць аб павышэнні ролі беларускай дзяржавы ў рэгі
янальнай і сусветнай палітыцы. Мінск па прав е лічыцца
донарам стабільнасці і бяспекі ў рэгіёне».

Дзярж аўн ы сакр ат ар ЗША Майкл Памп еа: «Мы
доўг а абмяркоўв алі эканомік у. Спадар Лукашэнка ска
заў, што ў бел ар ус аў ёсць свая краін а — сув ер энн ая і
нез алежная, і так будзе і надалей. Мы цалкам падт рым
лів аем жаданне Беларусі адыграць канс труктыўную ро
лю ў рэгіёне. ЗША хочуць дапамагчы Беларусі быць су
вер эннай дзяржав ай. Нашы вытворцы энерг ар эс урс аў
гатовыя забяспечыць вас неабходнай нафт ай на 100 %.
Па канк ур энтных цэнах. Мы самыя буйныя вытворцы
энергар эс урсаў у свеце. І ўсё, што вам трэба, гэт а звяр
нуцца да нас».
Амерык анс кая нафт а ніч ым не горш саудаўс кай або
нарв ежс кай. І кал і кошт сап раўд ы буд зе прыйм альн ы,
то кампаніі ЗША цалкам могуць увайсці ў тыя 30 %, што
Беларусь мае намер у буд учыні імпарт ав аць праз краіны
Балтыі ці Украіну. У сферы нашых нацыянальных інтар э
саў такс ама пыт анне ўступлення ў Сусветн ую Гандлёвую
Арганізацыю ды інвестыцыі, пра якія згадваў Майкл Пам
пеа ў Мінску.

ЗША гатовыя забяспечыць
Беларусь нафтай на 100 %

Усе акрэсл ен ыя ініц ыят ыв ы гат ов ыя падт рым аць
у Мінску. Парламент ужо прапанав аў Кангрэс у ЗША су
месную працоўную групу і змястоўны візіт у Беларусь.
Асобным радком у перамов ах прагучала тэма ўкраін
скага канфлікт у. Дзяржсакратару нагадалі, што Прэзідэнт
Беларусі не раз заклікаў ЗША паўнавартасна ўвайсці ў пе
рамоўны фармат і закрыць гэт ую чорную старонк у для Еў
ропы.

Трэб а было значна раней прав есці такі візіт. І мы хо
чам больш глыб окіх адносін з Беларуссю, скажа дзяржсак
ратар ЗША, падводзячы першыя вынікі перамоў у Мінску.
А потым абсалютна ў беларускай традыцыі звяжа экано
мік у і рэа льную незалежнасць.

Парадак дня для бяспекі ў рэгіёне
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Уладзімір Макей, Міністр замежных спраў Белару
сі: «Беларускі бок падтрымлівае любыя фарматы, у тым
лік у з удзелам ЗША, калі яны толькі дапамогуць выра
шэнню крызіс а. Але для гэт аг а павінна быць шчыр ая
зацікаўленасць усіх уцягну тых у гэты канфлікт бакоў».
Майкл Пампеа, дзярж аўн ы сакр ат ар ЗША: «Гэ
та якраз тое пыт анне, у якім трэб а ўдзельнічаць усёй
Еўропе, усяму свет у для яго вырашэння. Але ў канчат
ковым вынік у Расія і Украіна павінны самі вырашыць
яго. Усё, што мы ў Злучаных Штат ах зможам зрабіць,
мы зробім».

ПВТ як прыклад
эфектыўнага ўзаемадзеяння
Мінскі Парк высокіх тэхналогій альбо свайго род у
Беларуская крэмневая Даліна. З амерыканскім хай-тэк
рынк ам тут прац уюць прык ладн а стольк і ж, коль
кі збіраліся да нас палітыкі ЗША ўзроўню Пампеа —
чвэрць стагоддзя. Свет высокіх тэхналогій значна хут
чэйшы — шэсць дзясяткаў кампаній з амерыканскім
кап іт ал ам цяпер у супрацы з ПВТ, уключ аю ч ы су
светных лідараў у сваіх нішах. Экспарт за мінулы год
у ЗША — каля 900 мільёнаў долараў. Пак уль гэта самая
моцная сувязь дзвюх эканомік.
Дзяржс акр ат ар Пампеа ў мін улым — практык ую
чы юрыст. І менавіта ў гэтай галіне ПВТ зрабіў важную
прававую сенсацыю — Беларусь стала першай у свеце
краінай, якая ўвяла ў заканадаўс тва «смарт- (або ра
зумны лічб авы) кантр акт». І калі папяр овыя аналагі
адыд уць у мінулае, у першую чаргу буд уць успамінаць
пра Беларусь і ПВТ, у тым лік у за акіянам.
Так, адным з пунктаў візіт у Майкла Пампеа ў Мінск
значыўся менавіта Парк высокіх тэхналогій. Яму кіраў
нік амерыканскага Дзярждэпа нават прысвяціў асобны
пост у Твітары:
«Натхнёны тым, што я ўбачыў у Парк у высокіх тэх
налогій. Гэта выдатны прыклад таго, як Беларусь можа
выкарыстоўв аць свой незвычайны пат энцыя л рост у,
ужыв аючы перадавую эканамічную палітык у і разум
нае рэгуляв анне. Нагляднае сведчанне таг о, як эфек
тыўн ыя амер ык анс кія інв ест ыц ыі мог уць спрыя ць
росквіт у ва ўсім свеце».

РЫНАК
ЧАКАЕ
НОВЫХ
ПРАПАНОЎ
У апошнія гады адзначаецца пазітыўная
дынаміка экспарту беларускіх тавараў
у Злучаныя Штаты Амерыкі

А

саблів а выр азна такая тэнд энцыя была
засведчаана два гады таму, калі беларускі
экспарт у ЗША вырас адразу на дзве трэ
ці і перавысіў планк у ў 200 млн долараў.
Аднак, лічаць эксперты, гэтыя паказчыкі,
калі ацэньваць ёмістасць амерыканскага
рынк у, усё яшчэ нязначныя. Доля ЗША
складае пак уль менш за 1 % у агульным
аб’ёме экспарт у беларускіх тавараў. Між тым, попыт у Злу
чаных Штат ах нас толькі высокі, што, нягледзячы на моц
амерыканскай эканомікі і спробы правядзення цяпераш
няй адміністрацыяй Белага дома прат экцыянісцкай палі
тыкі ў духу «купляй амерыканскае», мясцовая вытворчасць
не здольная цалкам задаволіць патрэбы рынку. Адным сло
вам, тут ёсць вялікі пат энцыял для працы маркетынгавых
службаў беларускіх прадпрыемстваў.
SB.BY

Пытанне па Украіне

Стрыманы аптымізм
наконт будучыні адносін
Такім чынам, па ўсіх пытаннях Беларусь і ЗША сён
ня дэманс труюць стрыманы, але аптымізм. Адносіны
параўноўваюць з кар’ерай спартсмена, які праз узлёты і
падзенні ідзе да сваёй лепшай формы. Спадзяецца, што
не перагарэў, і надалей будзе выдаваць стабільна высо
кі вынік. І з дзяржсакратаром ЗША беларускія экспер
ты салідарныя — гэты візіт мог адбыцца раней. Тады
вынікаў і аптымізму было б яшчэ больш.
Васіль Харытонаў.
Фота БелТА.
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У Парку высокіх тэхналогій сустракалі гасцей

ПЕРСПЕКТЫВА
Асноўнымі таварнымі пазіцыямі беларускага экспарт у
ў ЗША сёння з’яўляюцца калійныя ўгнаенні, металапрадук
цыя, рэнтгенаўская апарат ура, прылады на вадкіх крышта
лях, мэбля, азотныя ўгнаенні, ільняныя тканіны, шклова
лакно, прад укцыя дрэваапрацоўкі, кандытарскія вырабы,
кансерваваная рыба. Спажывецкіх тавараў, якія выстаўля
юцца на паліцы крам, сярод гэтых пазіцый параўнальна ня
шмат, але яны ёсць. І ў апошнія гады гэты сегмент беларус
кага экспарт у расце.
Калі ж казаць пра перспектывы пас тавак тавараў бела
рускімі экспарцёрамі, то варта ўлічваць наяўнасць абмежа
ванняў па некаторых групах. У прыватнасці, Беларусь не мае
краінавай сертыфікацыі для пастаўкі ў ЗША мясной прадук
цыі, а пастаўкі з нашай краіны малочных вырабаў кват уюц
ца, таму неабходны пошук амерыканскага імпарцёра, які мае
квоты. Па астатніх спажывецкіх таварах, што вырабляюцца
ў Беларусі, няма юрыдычных перашкод для паставак у ЗША.
Так, цяпер робяцца толькі першыя крокі па прасоўван
ні нашых тав араў у крамы найбуйнейшых амерыканскіх
гандлёвых сетак. Між тым, у многіх крамах у розных шта

мі. Неабходна прыкласці намаганні для арганізацыі рэкла
мы, праходжання сертыфікацыі прад укцыі, правядзення
маркетынгавых даследаванняў, наладжвання кантакт аў з
партнёрамі.
У сувязі з гэтым варта нагадаць пра важнасць першага
Беларуска-амерыканскага форум у малога і сярэдняга біз
нес у. Заслугоўвае ўвагі тая акалічнасць, што два гады таму
быў дасягну ты самы высокі ў гісторыі двухбаковых адно
сін узровень экспарт у ў ЗША айчынных паслуг — 570 млн
долараў (рост на 30 %) — пры станоўчым сальда ў памеры
488 млн долараў.
Тут трэба заўважыць, што пераважную частку ў агуль
ным аб’ёме экспарт у паслуг з Беларусі ў ЗША складаюць
менавіта ІT-паслугі. Літаральна год таму экспарт туды кам
п’ютарных паслуг дасягнуў беспрэцэдэнтнага ўзроўню — ён
перавысіў паўмільярда долараў.
Вядома ж, у асноўным гэта вынік дзейнасці рэзідэнтаў
мінскага Парка высокіх тэхналогій. Так, вялікая доля ў экс
парце ўсё яшчэ належыць аў тсорсінгу, аднак спецыялісты
адзначаюць, што сёння ў ПВТ маюцца добрыя перадумовы

Дзейнасць ПВТ вызначае сучаснасць

Майкл Пампеа падчас наведвання Парка высокіх тэхналогій

тах ЗША, якія належаць невялікім гандлёвым сеткам, ужо
даволі шырока прадстаўлены беларускія цукеркі, шакалад,
печыва, рыбныя кансервы, мёд. Так, пастаўкі пакуль параў
нальна невялікія, але яны прыносяць даход у некалькі міль
ёнаў долараў у год, і дынаміка рост у добрая. Асабліва варта
адзначыць рост аб’ёму паставак мэблі, якую выпускае прад
прыемства — рэзідэнт свабоднай эканамічнай зоны «Магі
лёў». Гэтая прадукцыя рэалізуецца ў крамах мэблевай ганд
лёвай сеткі, вядомай не толькі ў ЗША, але і па ўсім свеце.
Эксперты такс ама звярт аюць увагу на той факт, што
амерыканскі рынак характ арызуецца значнай ёміст асцю,
плацежаздольнасцю і наяўнасцю ўстойлівага попыт у прак
тычна на любыя віды прад укцыі, у тым лік у на тыя, якія
імпарт у юцца. У той жа час тут высокая канк ур энцыя ва
ўсіх сегментах. На думку экспертаў, беларускім прадпрыем
ствам неабходна падрыхтавацца да таго, што выхад на ры
нак ЗША можа быць спалучаны са значнымі першапачат
ковымі ўкладаннямі, якія ўключаюць і выдаткі, звязаныя з
забеспячэннем зваротнай сувязі з канчатковымі спажыўца

для пераходу ІT-індустрыі Беларусі ад аўтсорсінгавай мадэ
лі да прад уктовай. Планы ІT-кампаній на буд учыню цесна
звязаны з падпісаным Прэзідэнтам Беларусі дэкрэтам «Аб
развіцці лічбавай эканомікі», у які ўвайшлі многія прапа
новы ІT-супольнасці.
Што тычыцца экспарт у іншых відаў паслуг, то за апош
нія гады ў два разы выраслі транспартныя паслугі, больш
чым напалову павялічыўся аб’ём экспарт у турыстычных
паслуг. Эксперты лічаць, што такая пазітыўная тэндэнцыя
захаваецца, асабліва з улікам лібералізацыі візавага рэжыму
ў Беларусі. У студзені 2018 года ўпершыню ў гісторыі бе
ларуска-амерыканскіх адносін быў арганізаваны беларускі
павільён на Міжнароднай турыстычнай выставе New York
Tіmes Travel Show у Нью-Ёрк у, які выклікаў вялік ую ціка
васць наведнікаў. У ходзе выс тавы былі дасягну ты дамоў
ленасці аб правядзенні азнаямленчага тура па Беларусі для
прадстаўнікоў турыстычнай індустрыі ЗША.
Уладзімір Веліхаў.
Фота БелТА.
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МУЗЕЮ —
БЫЦЬ!
У час прыёму грамадзян старшынёй
Савета Рэспублікі Наталляй Кача
навай прагучала ідэя стварэння музея
парламентарызму

А

дзін з нав еднікаў наг адаў, што
13 студзеня 1997 года адбылася
першая сесія Савета Рэспублікі.
Такім чынам, праз два гады верхняй
палаце Парламента споўніцца чвэрць
стагоддзя — прыгожая і важная дата. З
гэтай нагоды Аляксандр Вярцінскі, да
рэчы, сам у мінулым парламентарый,
дэпу тат Вярхоўнага Савета, вырашыў
асабіста прапанаваць старшыні Саве
та Рэсп ублікі план ствар эння муз ея
беларускага парламентарызму. Агучыў
нават і тое, як можна знайсці пазабю
джэтныя крыніцы фінансавання.
Ідэя муз ея не тольк і зац ік ав іл а
Наталлю Качанаву, але выклікала га
рач ую падт рымк у і ўдзячнасць. «Мы
абавязаны гэта зрабіць», — выказала
яна ўпэўненасць. Ёсць час пад умаць і
над арганізацыйнымі пытаннямі, і над
афармленнем цікавай, разнас тайнай і
ў пэўным сэнсе пераканаўчай экспа
зіцыі музея. Бо мінаюць гады, многае
забываецца, а людзі, асабліва моладзь,
павінны ведаць праўд у пра развіццё
парламентарызму ў суверэннай Бела
русі.

МЕРСЕДЭС, ЛУНА,
ТАМЕРЛАН, МАРС...
Летась у Беларусі нарадзілася больш за 88 тысяч немаўлят. Лідарам у гэтай
справе стала сталіца: тут зарэгістравана звыш 19 тысяч актаў аб нараджэнні.
Па Брэсцкай вобласці— больш за 14,1 тыс., па Гомельскай — 13,4 тыс., па
Мінскай — 12,6 тыс. У «топаваю» дзясятку імёнаў краіны ўвайшлі Максім,
Арцём, Міхаіл, Аляксандр, Мацвей, Сафія, Ганна, Марыя, Ксенія, Настасся.

Р

БЕЛТА

Леан
 ід Тугарын
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эдкім імёнам беларусы аддаюць перав агу ў сталіцы (у Мінску заклю
чаецца больш за ўсё інт эрнацыянальных шлюбаў) і абласных цэнтрах,
прычым найчасцей даць унікальнае імя бацькі імкнуцца дзяўчынкам.
«Прынамсі, у Мінску імёны 180 хлопчыкаў і 251 дзяўчынкі цягам года не паў
тарыліся, — пра тое расказала Вольга Шыбко, прэс-сакратар Мініст эрс тва
юстыцыі Беларусі. — Так з’явіліся сталічныя Асоль, Венера, Джэніфер, Лёля,
Рагнеда, Фадзей, Оскар, Дабрамір, Іў, Вітаўт».
Іншыя рэгіёны таксама не застаюцца ў баку ад моды на непаў торнасць.
У краіне цяпер жывуць дзяўчынкі Мерседэс, Германіка, Айсель, Весяліна,
Златаславія, Мілэдзі, Дабраміла, Эльза, Аян, Ясна, Луна, Лея, Вірсавія, Ла
зарына, Любава, Ясміна, Сімона, Сена, Фёкла, Эліс, Юнона, Ядвіга. З хлоп
чыкаў пахваліцца незвычайнымі імёнамі могуць Геральд, Філат, Саламон,
Тамерлан, Франц, Марс, Каміль, Аў тандзіл, Мейліс, Тадэвуш, Фама, Марцін,
Лявонцій.
Дзіцяці ў Беларусі можна даць не больш за два імені, якія не супярэчаць
нормам маралі. Галоўным будзе лічыцца тое, што запісана ў акце аб нара
джэнні першым.
Ірына Сідарок

КАНТЭКСТ

ПАКУЛЬ
СВЕДКІ КАЖУЦЬ
Протаіерэй Фёдар Поўны: «Перамога ў Вялікай Айчыннай — гэта перамога
над нацызмам, а не сусветны падзел тэрыторый і сфер уплыву»

іжн ар одн ая ак
цыя «На слав у
агульн ай Пер а
могі!» працягвае
несц і сваю вы
сак ар одн ую мі
сію — захаванне
праўд зів ай гіс
торыі нар однаг а подзвігу, памяці пра
сапраўдных пераможцаў і ахвяраў вай
ны. Пра гэты святы наш абавязак і ад
казнасць перад буд учымі пакаленнямі
гаварылі на сустрэчы ў Брэсце.
У Дом е культ ур ы чыг ун ачн ік аў
Брэсцкага аддзялення Беларускай чы
гункі адбыўся паказ дак ументальнага
фільм а пра жанч ын-лётч ыц «Нез а
будкі. Несмяротны авіяполк». Карці

казала, што і адзін у полі — воін. Яна
паказ ала рэа льн ую сіл у ўзаем адапа
могі.
Маладым трэба ведаць тры рэчы:
нацызм — гэт а злачынс тва супраць
чалав ецтва, пер амог а ў Вялікай Ай
чыннай — гэт а перамог а над нацыз
мам, а не сусветны падзел тэрыторый
і сфер уплыву. І, нар эшце, пер амог а
стала магч ым ай дзяк уюч ы подзв іг у
ўсіх нар одаў 15 былых сав ецкіх рэс
публік.
Нам трэб а пак ін уць нас тупн ым
пак ал енн ям гіст арычн а праўдзівую
памяць пра вайну, у якой нашы прод
кі атрымалі перамогу. Менавіта гэт ую
мэт у ставіць перад саб ой акцыя «На
славу агульнай Перамогі!».
Валянціна Казловіч

БЕЛТА

М

Протаіерэй Фёдар Поўны

ну прадставілі протаіерэй Фёдар Поў
ны, настаяльнік мінскага Усіхсвяцкага
храма, у крыпце якога ў маі 2020 года
будуць закладзены капс улы з зямлёй,
сабранай з воінскіх пахаванняў нашай
краіны, а таксама аў тар фільма — на
родны артыст Расіі Леанід Якуб овіч.
Ён распавёў пра творчы працэс, як лё
таў на бамбавіку ПЕ‑2, каб адчуць сябе
на месцы дзяўчат-лётчыц.
Думкамі пра зах ав анне гіст арыч
най праўды і велізарнае значэнне для
нас, нашчадкаў Вялікай Перамогі, па
мяці пра тое, якая цана была заплача
на за мір, падзяліўся протаіерэй Фёдар
Поўны:
— Нельг а спак ойн а гляд зець на
тое, як пер ак ручв аю цц а тракт оўк і
падзей Вялікай Айчыннай вайны. Як
прын іж аюць нар од ы былог а Сав ец
кага Саюза, абвінавачваюць у развяз
ванні Другой сусветнай. Святкаванне
75‑годдзя Перамогі так важна для нас
цяпер, бо нашым вет эранам цяпер пад
100 гадоў. Наступны юбілей, магчыма,
буд уць святкаваць з намі адзінкі. Ця
пер у Беларусі жывуць каля 6 тысяч
вет эранаў. Кожныя тры месяцы сыхо
дзяць у вечнасць 500 і больш чалавек.
Галасамі гэтых шаноўных людзей грэ
буе сусветная супольнасць. Што бу
дзе потым, калі сведкі змоўкнуць на
заўжды? Вайна — заўсёды грэх, боль,
страх, прыніж энне годнасці, смерць.
Яна ж — выпрабаванне на трываласць
і чалавечнасць. Вялікая Айчынная да

Леанід Якубовіч на прэзентацыі
гістарычна-дакументальнага фільма
«Незабудкі. Несмяротны авіяполк»
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ГЭТЫ ДЗІВОСНЫ
КНІЖНЫ СВЕТ
Кніга па-ранейшаму ў пашане. Ёй не пагражае знікненне накшталт таго, што
прадракаюць папяровым варыянтам газет. Яна запатрабаваная самымі рознымі
людзьмі: ад шаноўных па ўзросце да пакалення зусім юных чытачоў. І гэтую
аптымістычную акалічнасць у поўнай меры пацвердзіла чарговая Мінская міжнародная
кніжная выстава-кірмаш, якая вось ужо больш за чвэрць стагоддзя традыцыйна
праходзіць у беларускай сталіцы ў першыя дні лютага.

П

Па дч ас цыр ым он іі а дк рыцц я
XXVІІ Мінс кай міжн ар одн ай кніж
най выс тав ы-кірм аш у нам есн ік кі
раўн ік а Адм ін істр ац ыі Прэз ід энт а
Андр эй Кунц эвіч агучыў прывіт анне
Алякс андр а Лук аш энк і ўдзельн ік ам
выс тав ы і VІ Міжн ар одн аг а сімп о
зіу ма «Пісьменнік і час». Так, Мінск
зноў стаў пляцоўкай для сустрэч літа
рат араў і выдаўцоў з Беларусі і краін
замежжа. На гэты раз свае навінкі тут
прадс тав іл і кал я чат ыр охс от экспа
нентаў. Кніжная выстава ў беларускай
сталіцы заўсёды выклікае павышаную
цікав асць. Сёлет а яе нав едала больш
за пяцьдзясят тысяч чалавек. У дзень
адк рыцц я фор ум у был о асабл ів а
шматлюдна. Важны плюс выс тавы ў
тым, што тут можна было не толькі
ўбачыць навінкі літарат уры, але і пры
жаданні набыць выданне, якое спада
балася.
Між тым, у мін ул ым год зе ў Бе
ларусі выдадзена каля дзесяці тысяч
найм енн яў кніг і браш ур агульн ым
накладам 24 мільёны асобнікаў, распа
вёў падчас урачыст ай цырымоніі ад
крыцця выставы Міністр інфармацыі
Аляксандр Карлюкевіч. «Гэтыя кнігі,
безумоўна, прыс утнічаюць на выс та
ве, а побач з імі яшчэ некалькі тысяч
наз ваў кніг і браш ур, выд ад зен ых
у Расіі, кніг на рускай і іншых мов ах.
У нашай краіне ў мінулым годзе выда
дзена больш за 800 кніг на замежных
мовах, больш за 550 з іх — на англій
скай», — адзначыў ён.
Міністр падкрэсліў асаблівую ро
лю кнігі ў жыцці кожнаг а чалав ека і
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грамадс тва ў цэлым. «Кніга — шыро
кая пляцоўк а для кам ун ік ац ыі, зна
ёмс тва, дружбы, — лічыць Аляксандр
Карлюкевіч. — Беларусь — адкрыт ая
кніга. Прыходзьце на кніжную выста
ву, на ўсе стэнды, да ўсіх экспанентаў,
знаходзьце нешт а сваё для чыт ання,
адкрывайце новы свет».
Ганаровым госцем кніжнай выста
вы ў гэтым годзе выс тупіла Расійская
Федэрацыя. У мінчан і гасцей сталіцы
была магчымасць бліжэй пазнаёміцца
з вядомымі расійскімі пісьменнікамі.
На пляцоўцы Нацыянальнага стэнда
Рас іі прайш лі тэм ат ычн ыя кругл ыя
сталы, шматлікія майс тар-класы, аў
тограф-сесіі, конкурсы і віктарыны.

А вось Цэнтральным экспанентам
форуму сёлета сталі Злучаныя Штаты
Амерыкі. «Мы з радасцю прынялі за
прашэнне Мініст эрс тва інф арм ацыі
зан яць месц а Цэнтр альнай экспаз і
цыі, — расп авял а Час ов ы пав ер ан ы
ў справ ах ЗША ў Беларусі Джэніф ер
Мур. — Амб ас ад а ЗША ў Бел ар у
сі на працягу 22 гадоў прымае ўдзел
у Мінскай міжнароднай кніжнай вы
ставе-кірмашы і распавядае гісторыю
Амерыкі праз розныя тэмы, жанры,
фарм ат ы. У гэт ым год зе тэм а стэн
да — «На шлях у: амерыканская літ а
рат ура аб падарожжах».
Усяг о на стэнд зе был о саб ран а
больш за дзвесце ўзораў амерыканскай

Нацыянальны стэнд выглядаў прывабна

ВЫСТАВА
літ ар ат уры аб пад ар ожж ах. Нав ед
вальнікі таксама змаглі пазнаёміцца з
тэматычнымі амерыканскімі часопіса
мі. Стэнд быў падзелены на тры зоны:
«Падар ожжы», «Нацыянальныя пар
кі» і «Дайнер», якія дазвалялі больш
дав едацца аб асаблів асцях падар ож
жаў па Злучаных Штатах. Акрамя та
го, можна было пагуляць у разнастай
ныя амерыканскія настольныя гульні,
паглядзець маст ацкія і дак умент аль
ныя фільмы, зрабіць фот а на памяць
у шматлікіх фотазонах.
Нав інк і літ ар ат ур ы, сус ветн ая
класіка, выданні на самых розных мо
вах… Кніжная выс тав а ў Мінску, як
заўсёды, здзіўляе сваёй маштабнасцю.
Дзяржаўны сакр ат ар Саю знай дзяр
жавы Рыгор Рапота высока ацаніў уз
ровень арганізацыі кніжнага форуму:
«У нас сёння свята зносін, кантактаў,
знаёмс тва з лепшымі ўзорамі літ ара
туры з усяго свет у. Мінск ужо даўно
стаў такой выдатнай пляцоўкай, дзе
сус тракаюцца літ ар ат ары, выдаўцы.
Мінск — гэт а гіст орыя выд ав ецк ай
дзейн асц і, там у не вып адков а, што
менав іт а стал іц а Белар ус і з’яўл яе ц
ца месцам прыцягнення ўсіх тых, хто
займаецца гэтай высакароднай спра
вай». Па слов ах Рыг ор а Рапот ы, су
стракацца на такой выс тав е — зада
вальненне. «Там у што гэт а інт элект,
добразычлів асць, Узаемнае пазнанне
адзін аднаго», — адзначыў дзяржсак
ратар.
У перш ы дзень прац ы фор ум у
прайш лі прэз ент ац ыі міжнар одн ых

выдав ецкіх праект аў, сус трэчы з аў
тарамі, аў тограф-сесіі. У прыватнасці,
агенцтва БЕЛТА прадс тавіла гасцям
і нав едв альнікам выс тавы кнігу «Ге
роі партыз анскаг а краю». У выданні
расп ав яд ае цц а пра парт ыз ан і пад
польш чыкаў, якім за бяспрык ладн ы
гераізм і мужнасць прысвоена званне
Гер оя Сав ецк аг а Саюз а. Род ам яны
былі з розных рэспублік неабсяжнага
СССР, а свой подзвіг здзейснілі на тэ
рыторыі Беларусі. Тэма партызанскага
ру ху на беларускіх землях падтрымлі
ваецца від эа з пяці сюж эт аў, на якія
можн а пер айс ці па разм еш чан ых
у кнізе QR-кодах. Гісторыі пра герояў
праі люстр ав ан ы дак умент ам і — уз
наг ар однымі ліст амі, характ арысты
камі і, вядома ж, архіўнымі здымка
мі. Акрамя таго, міністр інфармацыі
Алякс андр Карл юкев іч прэз ент ав аў
кнігу «Крыніцы памяці», а генераль
ны дырэктар маскоўскага выдавецтва
«Индрик» Кірыл Вах — праект кнігі,
прыс веч ан ай пад зея м Вял ік ай Ай
чыннай вайны, што адбыв аліся ў ра
ёне Ржэва.
Нац ыян альн ы ж стэнд Бел ар у
сі на выс тав е быў аформлены ў вы
глядзе веліз арнай кнігі, што павінна
было сведчыць аб тым, як мы раз ам
ствараем яе і запрашаем усіх жадаю
чых дав едацца пра яе змест. Не вы
падков а самая яркая падзея — прэ
зент ац ыя факс ім ільн аг а выд анн я
Брэсцкай Бібліі 1563 года. Як адзна
чыў намеснік дырэктара Нацыяналь
най бібліят экі па навуковай рабоце і

Пісьмо з іранскім каларытам

Калі ёсць што паглядзець

Адна з галоўных навінак выставы —
факсімільнае выданне Брэсцкай Бібліі
1563 года, самай вялікай кнігі ў гісторыі
беларускага кнігадрукавання

Выступаюць Міністр інфармацыі Беларусі
Алесь Карлюкевіч
і Пасол Расіі Дзмітрый Мезенцаў

Выдавецкі дом «Звязда» гасцінна запрашае
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выдавецкай дзейнасці Аляксандр Су
ша, гэта самая вялікая, прыгожая і да
рагая беларуская кніга, яе стварэнне
стала важным выдавецкім праект ам
бібліят экі.
Прыкл ад кніг і, якая стал а «пля
цоўкай сяброўс тва», — чацвёрты вы
пуск штогадовага выдання міжнарод
наг а прае кт а «Мінс кая ініц ыят ыв а»
Тэгга poetіca.2019, прэзентацыя якога
такс ам а адбылася ў дзень адкрыцця
выставы-кірмашу.
— Гэты альманах аб’ядноўвае ма
лад ых пісьменн ік аў Украін ы, Рас іі і
Беларусі — сказаў дырэктар кіеўскага
выдавецтва «Саміт-кніга» Іван Сцепу
рын. — Першы нумар быў прысвеча
ны паэзіі, другі — прозе, у трэцім была
драмат ургія. А нумар, з якім мы пры
ехалі ў Мінск, склалі эсэ пра выдатных
пісьменнікаў Беларусі, Расіі і Украіны.
Яны напісаныя маладымі літаратара
мі на іх роднай мове.
Пасольс тва Ірана ласкава запрасі
ла наведаць і іх стэнд. Тут былі прад
стаўлены не толькі іранскія кнігі, але
і элементы культ уры краіны. «Цяпер
у мінскай мастацкай галерэі «Універ
сіт эт культ уры» праходзіць выс тав а,
у якой бяруць удзел два прадс таўнікі
Ірана. Палов у твор аў мы пак ін ул і ў
галерэі, а другую частку прывезлі сю
ды, — адзначыў дарадца па культ уры
Пасольс тва Ірана ў Беларусі Аболг а
сэм Махт арыа н. — Мы вельм і рад ы
ўдзельнічаць у Мінскай міжнароднай
кніжнай выставе». Дарэчы, тут нікога
не адп ускалі з пустымі рукамі. Кож
нам у госцю стэнда дас тав аўся той ці
іншы сувенір.
Кніг а з’яўл яе цц а сродк ам знос ін
у палітычнай сферы, заявіў старшы
ня Саюза пісьменнікаў Беларусі Міка
лай Чаргінец падчас VІ Міжнароднага
сімпоз іум а літ ар ат ар аў «Пісьменн ік
і час: літ ар ат ур а як частк а культ ур
нага дыялогу», які таксама праходзіў
на палях XXVІІ Мінскай міжнароднай
кніжнай выставы-кірмашу. «Кніга па
вінна служыць інтарэсам грамадзян. І,
вядома, у гэтай сувязі ўзнікае пытанне:
што могуць зрабіць пісьменнікі? Усё
больш на пярэдні план выходзіць кні
га як сродак зносін і ў палітычнай сфе
ры. Мы нават запрасілі прадстаўнікоў
пасольс тваў, чые стэнды прадс таўле
ны на выс тав е, у Саю з пісьменнікаў
Беларусі, дзе б мы абмеркав алі ролю
кнігі ў паляпшэнні міжнароднага ста
нов іш ча. Мэт а так ая, што на змен у
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дыктат у сілы павінен прыйсці дыктат
слова, кнігі», — сказаў Мікалай Чаргі
нец. Паводле яго слоў, пісьменнікі ак
тыўна адгукаюцца ў сваёй творчасці
на праблемы і пытанні, якія хвалююць
сучаснае грамадства. «Перад намі ста
іць пытанне: што можна зрабіць з да
памогай кнігі?» — адзначыў старшыня
аб’яднання.
«Сімп оз іу м літ ар ат ар аў — гэт а
пляцоўка міралюбнасці і добрас усед
ства, — сказ аў у сваю чаргу Міністр
інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч. —
Я хацеў бы падзякаваць усім, хто пры
ехаў у гэтым годзе на сімпозіу м, хто
цэлы год рыхт ав аўся да гэт ай падзеі,
хто дапамагаў беларускай літарат уры,
Саюзу пісьменнікаў Беларусі, каб бе
ларускае маст ацкае слов а распавяда
ла аб нашым народзе ў іншых краінах,
у іншых нацыянальных літ арат урах.
Мы асабліва рады бачыць тут паслоў
тых дзяржаў, чые пісьменнікі прыеха
лі на сімпозіум».
У гэтым годзе ўдзел у сімпозіуме
прым ал і праз аі кі, паэт ы, публ іц ыс
ты, літарат уразнаўцы, перакладчыкі з
20 краін. У праграме — пленарнае па
сяджэнне, круглыя сталы, семінары,
сустрэчы са студэнтамі, літарат урныя
вечары. Варта падкрэсліць, што за га
ды правяд зенн я сімпоз іу м па прав е
стаў інт электуа льнай пляцоўкай для
абмерк ав анн я над зённ ых пыт анн яў
гум ан іт арн аг а і культ урн аг а суп ра
цоўніцтва паміж прадс таўнікамі роз
ных краін.
Кніга, сапраўды, збліжае людзей,
краіны і нар оды. Напрыклад, збор
нік вершаў беларускіх паэтаў «Яшчэ
прыйдзе вясна» ў карэйскім перакла
дзе прэзент ав ала на XXVІІ Мінскай
міжнар однай кніжнай выс тав е-кір
машы Пасольс тва Рэсп ублікі Кар эя
ў Беларусі. «У зборнік увайшлі вер
шы вядомых беларускіх літ арат араў
Янк і Купал ы, Макс ім а Багд анов іча
і Якуб а Кол ас а. Гэт ая кніг а буд зе
прадс таўлена ў Карэі, людзі змогуць
пазнаёміцца з беларускай творчасцю
бліж эй. Зусім хутка выйдзе зборнік
кар эйскіх паэт аў, які перак ладзены
на белар уск ую мову», — распавяла
супрацоўніца Пасольства Аляксанд
ра Грунько.
А вось Выдавецкі дом «Звязда» су
месна з Беларускім дзяржаўным педа
гагічным унів ерсіт эт ам імя Максіма
Танка прэзентавалі на выставе-кірма
шы «Казкі для сяброў». Кніга выйшла

ВЫСТАВА
на трох мов ах: руск ай, белар уск ай і
французскай. У зборнік увайшлі казкі
Уладзіміра Ліпскага, Аляксандра Кар
люкевіча, Алеся Бадака, Алены Стэль
мах, Міхаіла Пазнякова і іншых бела
рускіх аў т ар аў. Ілюстр ацыі для кнігі
падрыхт ав ал і школьн ік і і студ энт ы
педуніверсіт эта.
«У мінулым годзе мы выдалі каля
50 кніг на беларускай і рускай мовах,
у тым ліку велізарны сегмент дзіцячай
літ ар ат уры, — распав ёў дыр экт ар —
галоўны рэдакт ар Выдав ецкаг а дома
«Звязд а» Пав ел Су х ар ук аў. — Наш а
выд ав ецт ва падр ыхт ав ал а для на
ведв альнікаў выс тавы шмат розных
мер ап рые мс тваў, якія прайш лі як
на асноўнай пляцоўцы, так і ў кнігар
нях Мінска».
Адна з галоўных тэмаў цяпераш
няй выс тав ы — Год малой рад зім ы.
Але можн а был о пер ак ан ацц а, што
ў экспазіцыях усіх краін шмат края
знаўч ай літ ар ат уры. У час глаб ал і
зацыі і ўніфікацыі ўсім стала важна
зах ав аць сваю сам аб ытнасць, гіст а
рычн ую пам яць. Як мы ўжо адз на
чалі, для ўдзельнікаў выс тавы з ЗША
падарожжа па іх краіне таксама было
гал оўн ай тэм ай. Як і на цэнтр аль
най пляц оўц ы прэз ент ав ала серыю
«Пад ар ожж а па родн ых края х» вы
давецтва «Беларусь»: кнігі аб Тураве,
Ігуменшчыне, Случчыне, Прыдзвінні,
Пас таўш чыне. Прапаноўв ала муль
тымедыйны экскурс па кніг ах серыі
«Дзіцячы атлас Беларусі» выдавецтва
«Мастацкая літарат ура» — гэтыя ма
ляўнічыя атласы ўжо сталі лідар амі
продажаў.
Важны акц энт выс тавы — пап у
лярныя кнігі замежных аў тараў, якія
заг уч ал і на бел ар уск ай мов е. Так ія
прае кт ы аказ ал іс я надз вычай запа
траб ав ан ыя. Нап рыкл ад, у перш ы
веч ар раз ыш лос я нек альк і сотн яў
асобн ік аў кніг і «Гары Пот эр і філа
софскі камень» у пер ак ладзе Алены
Пятровіч. Дзякуючы гэтай кнізе, якая
з’явілася ў выдавецтве «Янушкевіч»,
у Мінску прайш ла «Ноч Гары Пот э
ра» — міжн ар одн ы прае кт, да яко
га белар ус ы ўперш ын ю дал уч ыл іс я.
Сяр од пер ак ладных навінак — «Ка
нец адзін от ы» Януш а Вішн еўс каг а,
«Вядзьм ар» Анд жэя Сап коўс каг а,
«Мад ам» Ант он ія Ліб еры. Уперш ы
ню перакладзены на беларуск ую мо
ву класік бенгальскай літарат уры па
эт Казі Назрул Іслам. На нашай мове

ўпершыню загучалі нобелеўскія і бу
кер аўс кія лаўр эат ы, аў т ары культ а
ваг а фэнт эз і і фант аст ык і, выйш лі
гіст арычн ыя ман аг рафіі і дзіц яч ыя
коміксы… І гэт а ўсё аказ алася запа
трабаваным!
Белар ус ы заўс ёд ы жыл і на пер а
крыжаванні культ ур. І сёння ўсё больш
людзей у нашай краіне вывучаюць за
межныя мовы і ўсё часцей беларускіх
пісьм енн ік аў пер ав одз яць у інш ых
краін
 ах. Вось на стэндзе ЗША, аформ
леным у выглядзе прыдар ожнаг а ка
фэ, вялікая група беларускіх школь
нік аў уважл ів а слух ал а англ ійс кая
тэксты. Прапаноўваліся праграмы для
вывучэння мовы і на германскім стэн
дзе, і на франц узкім, і на сірыйскім, і
на кітайскім.
Ці вось яшчэ адн а выд атн ая су
стрэча на выс таве: з маладой паэткай
з Іспаніі Анхелай Эспіносай Руіс, якая
пал юб іла белар уск ую мову так, што
стала піс аць на ёй. Так супала, што ў
Анх ел ы быў дзень нар ад жэнн я, але
падарункі дарыла яна сама: стыльны
зборнічак вершаў Максіма Багданові
ча «Згукі маёй Бацькаўшчыны» з пе
рак ладамі на іспанскую, зробленымі
Анхелай. Кніга выйшла ў Іспаніі пры
падт рымцы Мініст эрс тва замежных
спраў Беларусі.
Дарэчы, у апошні час з’явілася но
вая чытацкая кат эгорыя — дарослыя,
якія ўсё яшчэ любяць казкі. Магчыма,
таму, што ім самім у дзяцінстве неда
чыталі казак бацькі. І кнігі змяніліся.
Вось што гав орыць з гэт ай наг од ы
эксперт па дзіцячай літ ар ат уры, вя
домы кніжны блогер Нат алля Мядз
ведзь:
— Цяпер змяніўся не столькі дзі
цячы чыт ач, колькі дар ослы. Бацькі
стал і больш цік ав іцц а кніг ам і, якія
могуць пазнаёміць іх дзяцей у мастац
кай форме з сучасным светам. Сёння
добр ая дзіц ячая кніг а ўяўл яе з сябе
сур’ё зн ую размову: як не хвал яв ац
ца, калі ў сям’і з’явіўся малодшы брат
або сястра, як наладжв аць зносіны з
аднаг одкамі ў дзіцячым садзе, пер а
стаць баяцца цемры, як мець зносіны
з дзецьмі з асаблівасцямі.
На Мінскай міжнароднай кніжнай
выс тав е-кірм аш ы, як заўс ёд ы, было
цікава і пазнавальна. Для самых роз
ных яе наведвальнікаў: як па ўзросце,
так і па кніжных інтарэсах.
Алег Багамазаў.
Фота аўтара.
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Жыровічы сёння. Так выглядае цяпер Жыровіцкі Свята-Успенскі мужчынскі манастыр.

ДА СВЯТА
ДУХОЎНАСЦІ
І ВЕРЫ

П

«Падзея, якую мы будзем адзначаць, важная не
толькі для вернікаў, але і ў цэлым для беларусаў, бо
цудатворная ікона Божай Маці — адна з найвялік
шых святыняў і ду хоўных сімвалаў нашага наро
да», — падкрэслівае выкладчык Мінскай ду хоўнай
семінарыі і насельнік Жыровіцкага манастыра іера
манах Яўстафій Халіманкоў.
Сяр од выс ок іх гасцей на ўрач ыст ае бог ас лу
жэнне чакаюць у тым ліку кіраўніка Рускай права
слаўнай царквы, Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі
Кірыла. Запрашэнне накіравана таксама Аляксанд
ру Лукашэнку. Не выключаюць арганізатары і ўдзелу
першых асоб суседніх краін.
А цяпер, па словах памочніка архіепіскапа На
вагрудскаг а і Слонімскаг а Алякс андр а Сцяжко,
працягв аюцца сумесныя раб оты дзяржавы і Бе
ларускай прав аслаўнай царквы па прывядзенні
манастыра ў належны выгляд. Так, зусім нядаўна
здадзены ў эксплуат ацыю нов ая трапезная і гас
цініца для паломнікаў, цяпер ідзе рэканс трукцыя
з элементамі рэстаўрацыі аднаго з найстарэйшых
будынкаў — першага брацкага корпуса, адліваецца
набор новых званоў для манастыра, рамонт і доб
раўпарадкаванне чакаюць і сам аграгарадок Жы
ровічы. У планах — устаноўка помніка аднам у з
нас таяцеляў манастыра Серафім у Жыровіцкам у,
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Жыровіцкі Свята-Успенскі
мужчынскі манастыр рыхтуецца
адзначыць уласны 500-гадовы
юбілей і 550-годдзе з’яўлення
цудатворнай Жыровіцкай іконы
Божай Маці. Як плануецца,
ключавыя ўрачыстасці пройдуць
на Гродзеншчыне і ў Мінску
19–20 мая 2020 года.

дзякуючы місіянерскай дзейнасці якога ва Усход
няй Беларусі былі адкрыты 74 храмы.
Рыхт уюцца да свята студэнты і выкладчыкі Мін
скай духоўнай семінарыі, якая размешчана ў ма
настыры, і Духоўнай акад эміі, што знаходзіцца ў
Мінску. Гэтыя навучальныя ўстановы рыхт уюць не
толькі будучых святароў, але і даследчыкаў, і ў 2020м годзе акумулююць увесь свой навуковы патэнцыял
для правядзення міжнароднай навуковай канферэн
цыі, прысвечанай 500‑гадовай гісторыі Жыровіц
кай абіцелі. Цягам двух дзён удзельнікі канферэн
цыі будуць працаваць на базе Ду хоўнай семінарыі,
Духоўнай акад эміі, Інс тыт у та гісторыі, Інс тыт у та
філасофіі НАН Беларусі. На лістапад будучага года
запланаваны семінар студэнтаў і маладых вучоных з
беларускіх ВНУ, якія таксама абмяркуюць гісторыю
манастыра, яго ролю і значэнне праваслаўнай царк
вы ў гісторыі ды культ уры Беларусі.
Падчас святкавання акцэнт зробяць не толькі
на слаўнай гісторыі абіцелі, але і на яе сучаснай ролі
ў жыцці беларускага грамадства. У Мінску і аблас
ных цэнтрах будуць зладжаны шматлікія круглыя
сталы, навукова-практычныя канферэнцыі, твор
чыя конкурсы і выстаўкі, плануецца стварыць цыкл
тэматычных тэле- і радыёпраграм.
Вікторыя Захарава

АРТЭФАКТЫ

ВЯРТАННЕ
СІМВАЛА
У Музеі гісторыі Брэста
пачалі экспанаваць
арыгінал Брэсцкай Бібліі

Б

р эсцк ую Бібл ію —
у н ік а л ьн ы помн і к
культ уры эпохі Рэне
санса, шэдэўр сусвет
наг а пал іг раф ічн аг а
маст ацт в а, а дзін з
сімв ал аў Брэст а —
цяпер усе ахв оч ыя
могуць убачыць у Музеі гісторыі го
рад а. Брэст стаў улад альн ік ам до
сыць поўнага выдання самай рэдкай
і дарагой кнігі XVІ стагоддзя ў верас
ні мінулага года, калі на ўрачыстым
мерапрыемстве з нагоды 1000-годдзя

арыгінал шэд эўр а кніг адрукав ання
горад у ўручыў Аляксандр Лукашэн
ка. Эксп ан ав анн е пачалося тольк і
пасл я таг о, як арт эф акт пам ясц іл і
ў адмыслов а выраблен ую вітрын у з
клімат-кантролем.
Брэсцкая Біблія з’явілася на свет
у 1563 годзе ў мясцовай друкарні дзя
куюч ы грош ам бер асц ейс каг а ста
рост ы, канцл ер а Вял ік аг а Княств а
Літ оўс каг а Мік ал ая Рад зів іл а Чор
нага. Аднак да сярэдзіны XX стагод
дзя ў горадзе не зас талося ніводнага
яе асобн ік а. Да вярт анн я фал ія нт а

Аляксандр Рагачук змяшчае Брэсцкую Біблію ў спецыяльную вітрыну

Брэст ішоў крок за крок ам. У 2003
год зе ў фонд ах Абл асн ой бібл іят э
кі імя Максіма Горкага з’явіўся фак
сім ільн ы экз эмпл яр, адн оўл ен ы ў
Польш чы. У 2014 год зе «Горьк ов
ка» наб ыла фрагмент ы фал ія нт а —
больш за 200 аў т энтычных старонак.
У 2017-м быў устал яв ан ы помн ік
Брэсцк ай Бібл іі, а ў 2019-м — прэ
зентавана факсімільнае выданне, вы
кананае Нацыянальнай бібліят экай і
кампаніяй «Белнефтестрах».
Старш ын я гарв ык анк ам а Аляк
сандр Рагачук на пачатку экспанаван
ня друкав анаг а сімв ала Брэст а наг а
даў, што ідэя вяртання арыгінала кнігі
яшчэ на пач атк у 2000-х гад оў был а
агучана на канферэнцыі «Берасцейскія
кнігазборы»:
— Ідэя здавалася амаль фантастыч
най. Але гад ы чат ыры там у мы стал і
падступаць да гэтай тэмы. Абапіраючы
ся на актыўных людзей, патрыётаў гора
да, я зразумеў, што ўвасобіць задумку ў
жыццё рэальна. Пытанне аўтэнтычнас
ці было асноватворным. З рук Кіраўні
ка дзяржавы мы атрымалі падарунак,
каштоўнасць яког а яшчэ да канца не
ўсведамляем. Гэта ўнікальны арт эфакт,
якога так не хапала нашаму гораду! Экс
панавацца ў музеі Брэсцкая Біблія будзе
тры месяцы на год, бо рарытэт патрабуе
беражлівага да сябе стаўлення і асаблі
вых правілаў захоўвання.
Валянціна Казловіч
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З МАРШАМ
ПА ЖЫЦЦІ
Ваенны дырыжор — прафесія рэдкая і няпростая. Акрамя музычнага таленту, яна патрабуе добрай фізічнай
падрыхтоўкі, бездакорнай страявой выпраўкі, а таксама навыкаў валодання зброяй. Да прыкладу, начальнік
аркестра 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады старшы лейтэнант Аляксей Суравы,
каб здзівіць журы рэспубліканскага агляду-конкурсу, у якасці музычнага інструмента выкарыстаў аўтамат
Калашнікава, які страляе халастымі. У 2018-м гэтая фішка дапамагла віцебскім дэсантнікам заняць першае
месца.

Н

На сустрэчу ваенны дырыжор прыйшоў не адзін, а з пля
меннікам. Маладога чалавека таксама завуць Аляксей, і ён
таксама абраў гэт ую прафесію. Асновы ваенна-дырыжор
скага майстэрства 19‑гадовы курсант Суровы (прозвішчы ў
дзядзькі і пляменніка таксама сугучныя) спасцігае ў маскоў
скім Вайсковым універсітэце. Нядаўна хлопец якраз прыяз
джаў да родных на пабыўку. І, вядома ж, зазірнуў да дзядзькі
Аляксея Генадзевіча ў паветрана-дэсантную брыгаду.
У студыі трубы, кларнет, клавішныя, гітара… Форма му
зыкаў і дыв ан на сцяне з выявай заснав альніка ПДВ СССР
генерала арміі Васіля Маргелава адразу даюць зразумець, хто
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тут рэпеціруе. 44‑гадовы гвардыі старшы лейт энант Суравы
пацвярджае, што ён і яго падапечныя перш за ўсё вайскоўцы:
— Якім бы вірт уозам ты ні быў, зніжак не чакай! Гэта я
адразу зразумеў, калі ў 1994‑м прызвалі ў дэсантны полк.
На палігон выязджаеш, кросы бегаеш, як звычайны нава
бранец. Хоць страляць і скакаць з парашут ам мне пада
балася. Не складаней, чым гамы ў дзяцінстве развучваць!
Я, дар эчы, здзейсніў 46 скачкоў. Калі б не дырыжорскае
рамяство, стаў бы, напэўна, інструктарам-парашу тыстам.
Да арміі Сур авы быў сакс аф аніст ам віцебскаг а гурт а
«Вакзал»:

ПРАФЕСІЯНАЛЫ

Аркестр 103‑й асобнай гвардзейскай
паветрана-дэсантнай брыгады,
у штаце якога 16 чалавек, — лепшы
ў Сілах спецыяльных аперацый
у 2019 годзе. Ён — неаднаразовы
пераможца аглядаў-конкурсаў
Узброеных Сіл і транспартных войскаў
Беларусі. Пастаянны ўдзельнік
фестываляў «Славянскі базар»,
«Дняпроўскія галасы ў Дуброўне»,
«Браслаўскія зарніцы», сустрэч
ветэранаў і падпольшчыкаў на Кургане
Дружбы ў Верхнядзвінскім раёне.

SB.BY

— Хлопцы тады свае песні пісалі. Яшчэ мы гралі вядо
мыя рок-балады, джаз-рок. Дзяк уючы тагачасным напра
цоўкам у рэперт уары нашага ваеннага аркестра ёсць сёння
кампазіцыя Лары Ніка Swіng Machіne, а таксама The House
of the Rіsіng Sun групы The Anіmals.
На стале ў старшага лейт энанта заўважыў кніжк у «Но
выя страявыя песні», выдадзеную ў 1958 годзе. Дырыжор
патлумачыў:
— Ваенны аркестр — гэта не толькі маршы, якія пады
маюць баявы дух. Калі з інс трументамі ру хаемся ў такт му
зыцы, гэта зачароўвае і грамадзянскіх слу хачоў!
Акрамя пляц-парадаў, удзельнічаем у канц эртах, кон
курс ах аў т арскай песні. Да прык лад у, наш музыкант Ра
ман Васілье ў напіс аў гімн брыг ады, які нядаўна, падчас
святкавання яе 75‑годдзя, выконваў увесь асабісты склад.
Маршы — традыцыя, класіка. Пры выкананні некаторых,
напрыклад «Дня Перамогі» або «Развітання славянкі», да
гэтага час у мурашкі па спіне бегаюць.
Курс ант Сур ов ы прыз нае цц а, што ў іх з дзядзьк ам
шмат агульнага:
— У музычн ую школ у нас прыв ёў адзін і той жа чала
век — мама Аляксея Генадзевіча, якая ў ёй выкладае. Я так
сама прыхільнік джаза. З дзяцінс тва люблю Фрэнка Сінатру.

SB.BY

Яго Autumn Leaves у каледжы, дзе вучыўся па класе ўдарных
інс трументаў, падчас іспыт у выконваў на вібрафоне.
Рашэнне стаць вайскоўцам-дырыжорам у Аляксея-ма
лодшага саспела не адразу:
— У нас у краіне так ую прафесію не атрымаць. Ды і не
думаў я пра гэта, пак уль адзін з маіх стар эйшых тавары
шаў па каледжы не пас тупіў у Маскву, дзе пачаў вучыцца
на каф едры ваенных дырыжор аў. Тады я зраз умеў, што
таксама хачу атрымаць адукацыю ў такой ВНУ і быць як
мой дзядзька.
Пас тупіць у Ваенны інс тыт ут (ваенных дырыжор аў)
Ваеннага ўніверсіт эта Мінабароны Расіі нялёгка. Дак умен
ты заг адзя трэб а было ўзгадніць з ваенкамат ам. Творчы
конк урс — у ваенна-аркестравай службе ў Мінску. Экзаме
ны і медкамісія — у беларускай Ваеннай акад эміі. Павод
ле яе накіравання Алякс ей і з’ех аў у Маскву. У яго групе
25 чалавек: расіяне, беларусы, казахс танцы. Ёсць таксама
пасланцы Анголы, Конга, В’етнама.
Нядзіўна, усміхаецца курсант, што страявой песняй іх
спецпадраздзялення з’яўляецца «Калі б хлопцы ўсёй зям
лі», якая была гімнам Сусветнага фестывалю моладзі і сту
дэнтаў, што праходзіў у 1957‑м у Маскве:
— На зан ятках, кал і нас таўн ік і нам, буд учым дыры
жорам, «рукі ставяць», я разумею, што займаюся любімай
справай. А форму расійскага курсанта з шаўронам «ВС РБ»
на рукаве мне насіць яшчэ 4,5 года.
Алякс ею Генадзевіч у, каб стаць на чале ваеннаг а ар
кестра, спатрэбілася 20 гадоў:
— У брыгадным аркестры я прайшоў усе пасады: ад му
зыканта 1‑га голаса падручнага да старшыны. Начальнікам
быў прызначаны ў 2015‑м. Досвед наз апашаны каласаль
ны! З задавальненнем падзялюся ім з пляменнікам.
А ці не адбудзецца так, што гадоў праз 5–7 два вайско
выя дырыжоры з адной сямейнай дынастыі апынуцца су
пернікамі на якім-небудзь вайсковым конк урсе? Гвардыі
старэйшы лейт энант Суравы усміхаецца ў адказ:
— Да таго час у я ўжо звольнюся ў запас. Што тычыцца
пляменніка, то мне хочацца, каб пасля заканчэння ВНУ ён
вярн уўся ў родн ую краін у, якой прысяг аў на вернасць, і
ўзначаліў аркестр 103‑й асобнай гвардзейскай паветранадэс антнай брыг ады. Як чалав ек у творчам у, мне здаецца,
што гэта была б вельмі прыгожая гісторыя.
Сяргей Галеснік

БЕЛАРУСЬ.BELARUS
ЛЮТЫ   2020

19

ЗРОБЛЕНА Ў БЕЛАРУСІ

ФІРМЕННЫ СТЫЛЬ
У чым беларускія алімпійцы паедуць на Гульні ў Токіа

Д

зве знак ам іт ыя бе
лар уск ія спартс мен
кі — плыўчыха Аляк
с андр а Гер ас ім ен я
і гімн ас тк а Ксен ія
Санковіч — паўс талі
ў ролі мад эляў. Пры
гаж ун і! Мен ав іт а ім
выпаў гонар першымі
прымераць алімпійскую форму, у якой
наша зборная паедзе на летнія Гульні
ў Токіа. Дэфілявалі дзяўчаты ў Пала
цы Незалежнасці, ацэнку даваў Прэзі
дэнт. Бо хто, як не Кіраўнік дзяржавы,
заўважае Ксенія, першым павінен па
значыць, якім будзе твар краіны на та
кім буйным мерапрыемс тве, да якога
прыкав ана ўваг а мільёнаў гледачоў з
усяго свет у?
Абмовімся адразу: канчатковае ра
шэнне яшчэ не прынят ае. На выб ар
Кіраўнік у дзяржавы прапанав алі ад
раз у некалькі варыянт аў. Прэзід энт
зас таўся задаволены, камплекты аца
ніў выс ока. Выб ар цяпер за грам ад
скасцю. У першую чаргу за тымі, каму

гэтым летам форму і насіць, — за самі
мі спартсменамі. Прадстаўленыя кан
цэпцыі абсалютна розныя. Была нават
у стылі рэтра — з невялікім намёкам
на Алімпія д у‑1980. И ўсе яны — бе
ларускай вытворчасці. Сярод распра
цоўш чык аў — жод зінс кая фабрык а
«Світ анак» і прыв атнае прадпрыем
ства «Сола-Пінск». Ксенія Санковіч
не ўтрымалася ад камплімент у:
— Наш ы бел ар уск ія выт ворц ы
вельмі годна сябе паказалі, падрыхта
ваўшы форму да Еўрапейскіх гульняў.
Яны могуць рабіць гэт а класна, там у
за Токіа мы спакойныя.
Расп рац оўш чык і, прыз наю цц а
спартс менк і, сап раўд ы пас тар ал іс я.
Дыз айн, каж уць яны, у параўнанні з
папярэднімі Алімпіядамі палепшаны,
бачны здалёк. У яго, аднак, дзяўчаты,
для якіх важная кожная дэт аль, і са
мі ўнеслі пэўныя карэктывы. Зрэшты,
хай па адзежцы і сус тракаюць, аднак
Гульні — гэта не модны паказ. Галоў
нае — функцыянал. На гэт а і Прэзі
дэнт звярнуў увагу:

— Яшчэ і тканіну глядзець трэба,
каб вельмі зручная была.
Па тканінах Ксенія Санковіч паз
ней правяла журналістам цэлы лік
без. Падбіраюцца яны ў першую чар
гу зыходзячы з клімат у краіны, дзе
будзеш выс тупаць, а такс ама пары
года. Пры гэтым з адным камплек
там удзельнікі, вядома, на спартыў
ныя форумы не едуць. Усё павінна
быць пралічана да дробязяў. Ксенія
пералічвае: адзенне патрэбна парад
нае і для трэнір ов ак, для Алімпій
скай вёскі, для адной тэмперат уры,
для іншай… Дар эчы, да тканіны ў
спартсменак прэт энзій не было зу
сім:
— Яна вельм і лёгк ая, сваб одная,
дыхае. Нічога лепш, мне здаецца, пры
думаць для Токіа немагчыма, — зада
волена Аляксандра Герасіменя.
Гульні гульнямі, але наша форма,
лічыць Аляксандр Лукашэнка, павінна
быць запатрабавана ў аматараў спорт у
і пасля Алімпіяды.
Дзмітрый Умпіровіч

БЕЛТА

20

БЕЛАРУСЬ.BELARUS
ЛЮТЫ   2020

ГАЛОЎНЫ СІМВАЛ

Янот, алень
і супербульба
Гэты Хрушч абраны талісманам
чэмпіянату свету

Кожны аматар спорту мог аддаць свой голас за ўпадабаны
варыянт талісмана чэмпіянату свету, які пройдзе ў Мінску і
Рызе з 7 па 23 мая 2021 года

Н

а конкурс ідэй таліс
мана было дас лана
больш за 100 заявак
а д пра дс таўн ік оў
Бел ар ус і ды Латв іі,
прычым свае работы
прапаноўвалі як пра
фесійныя маст акі і студыі дыз айну,
так і звычайныя аматары хакея.
Уваз е грам адс касц і было прад
стаўлена 30 варыянтаў, якія ўвайшлі ў
шорт-ліст конкурс у. Дарэчы, менавіта
з іх ліку зорнае журы і вызначыла га
лоўны сімвал чэмпіянат у. З беларуска
га боку ўдзел у выбары талісмана бралі
нас таўнік мінскага «Дынама» Міх аіл
Граб оўскі, чат ыр охр аз ов ая алімпій
ская чэмпіёнка Дар’я Домрачав а, рэ
зідэнт Соmеdу Сlub Андрэй Скараход,
саліст гурта «Би‑2» Шура-Бі-2, чэмпі
ён UFС Андр эй «Пітбуль» Арлоўскі,
алімпійская чэмпіёнка па фрыстайле
Ганна Гуськова, генеральны дырэктар

«Беларусьфільма» Уладзімір Карачэў
скі і старшыня ФХБ Генадзь Савілаў.
З латвійскага — прэзідэнт федэрацыі
хакея Латвіі Айгарс Калвіціс, тэлевя
дучыя Арм андс Сімс анс і Айвіс Це
рынш, кір аўнік аргкаміт эт а турніру

У тэму
 Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ «Аб падрыхтоўцы

і правядзенні чэмпіянату свету па хакеі з шайбай». Дакумент распра
цаваны з улікам досведу правядзення ІІ Еўрапейскіх гульняў і лёгкаат
летычнага матча Еўропа — ЗША, у ім прадугледжваецца комплекснае
вырашэнне пытанняў падрыхтоўкі чэмпіянату свету па хакеі. Указам
устанаўлів аюцц а бязвіз авы рэжым для ўдзельнік аў, арганіз атар аў
спаборніцтваў і замежных турыстаў, бясплатны праезд у грамадскім
транспарце для акрэдытаваных асоб і вызваленне ад платы за праезд
па платных аўтамабільных дарогах. Дакументам урэгуляваны пытанні
медыцынскага абслугоўвання ўдзельнікаў і гасцей спаборніцтваў, вы
карыстання дзяржаўнай маёмасці, размяшчэння сацыяльнай рэк ла
мы. Акрамя таго, прадуглед жана выдзяленне дырэкцыі чэмпіянат у
свет у беспрацэнтнай зваротнай бюдж этнай пазыкі, а таксама меры,
якія дазваляюць знізіць выдаткі і забяспечыць высокі ўзровень правя
дзення мерапрыемства.

HOCKEY.BY

ў Латвіі Эдгарс Бунціс, гітарыст гурта
Brаіnstоrm Яніс «Mаgіс» Юбалтс, спя
вак Інтарс Бус уліс і Каспарс Булс, вы
канаўчы дыр экт ар мабільнага апера
тара BІTЕ Lаtvіа.
Пераможца галасавання — а сімва
лам стаў Хрушч — атрымае падарункі
ад аргкаміт эта турніру і прыз глядац
кіх сімпат ый. Трэб а адз нач ыць, што
кожная з краін мела права вызначыць
свайго фаварыта — латвійскі бок такса
ма правядзе конкурс на званне найлеп
шага талісмана на думку грамадскасці.
Сяр од прэт энд энт аў на званн е
тал ісм ана былі янот Гул як а, глушэц
Дзібуртык (Бурштынчык або Крыш
тальчык), алень Чампі, Бусел і Пліска,
вавёрка Яні, супербульба Лакі ды ін
шыя.
Дар’я Лабаж эвіч
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ЖЫЦЦЁ ПА ВЫСОКАЙ
ПЛАНЦЫ

Самая вялікая вышыня, якая Уладзіславу Цыдзіку,
студэнту Гродзенскага сельскагаспадарчага
інстытута, будучаму аграному скарылася ў 1978-м
на афіцыйных саюзных спаборніцтвах,— 2 метры
12 сантыметраў. Гэта яго асабісты рэкорд. На той
час — даволі значнае дасягненне. Іншыя былі потым,
не менш важныя вышыні на жыццёвым шляху:
і высокае званне дэпутата Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу, і шматлікія фотавыставы,
і выдадзеныя аўтарскія фотаальбомы, і ўдзел ва ўсіх
пяці Мінскіх паўмарафонах… Пік спартыўнай формы
для яго ў мінулым, але ж Уладзіслаў Станіслававіч
па-ранейшаму стройны, жыццярадасны, пастаянна
трэніруецца: на чэмпіянаце Еўропы сярод ветэранаў
у італьянскай Анконе (2016 г.) заняў 6-е месца па
скачках у вышыню. І як кіраўнік Мінскай абласной
федэрацыі лёгкай атлетыкі стараецца шмат цяпер
рабіць, каб дапамагчы спартсменам паспяхова
выступіць на Алімпіядзе-2020 у Токіа.
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Д з я к у ю ч ы Ул а д з і с л а в у Ц ы 
дзіку нашы чытачы ўжо даведалі
ся некаторыя падрабязнасці пра
тое, як рэканструяваўся знакаміты
канал («Аўгустоўскі канал вядзе ў
ЮНЭСКА». — «Беларусь. Belarus»,
№12, 2019). А ў ходзе гутаркі высвет
лілася: суразмоўца працягвае жыць
так актыўна, што варта прадставіць
яго ў новым ракурсе. Спадзяемся,
працяг размовы з ім дапаможа нашым
чытачам, асабліва за мяжой, лепш
зразумець беларускі характар, а, маг
чыма, і ўнесці карэктывы ў свой звы
клы лад жыцця.
Гаварылі ж мы пра важную ролю
спорту ў станаўленні характару вяско
вага хлопца з Гродзенскага раёна, пра
яго жыццёвыя прынцыпы, актыўным
удзеле — ужо на пенсіі — у жыцці спар
тыўнай супольнасці краіны. Дарэчы,
у адным з тэкстаў пасля паспяховага
выступлення беларусаў на чэмпіянаце
Еўропы сярод ветэранаў у італьянскай
Анконе Уладзіслаў Цыдзік так разва
жаў: «У Беларусі розніца ў працягласці
жыцця паміж жанчынамі й мужчына
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мі — каля 10 гадоў, а ў Заходняй Еўро
пе — 1-2 гады. І гэта наўпрост звязана
з тым, што мужчыны, якія нават раней
займаліся спортам, на нейкім этапе
губляюць такую магчымасць і стано
вяцца вельмі пасіўнымі. Маючы пры
тым вельмі сур’ёзны стрэс і нагрузкі на
працы. А ў Заходняй Еўропе іх аднагод
кі працягваюць жыць актыўным спар
тыўным жыццём і нават выступаць на
міжнародным узроўні. І тое дазваляе ім
не толькі падтрымліваць здароўе, але
й адчуваць павагу да сябе, значнасць
сваіх поспехаў нават на дзявятым дзя
сятку гадоў». Вось такі ён, наш візаві.
— Уладзіслаў Станіслававіч, мы
ведаем, што ў Вас — актыўная жыц‑
цёвая пазіцыя, шмат розных інтарэ‑
саў. Скажыце сцісла, па якіх напрам‑
ках рэалізуюцца вашыя таленты?
— Сапраўды, мне шмат чаго яшчэ
хочацца зрабіць… Я член Саюза пісь
меннікаў Беларусі. Фатограф з велі
зарным стажам, аўтар фотавыстаў, і
ёсць некалькі выдадзеных фотаальбо
маў. Я ўзначальваю ветэранскую ар
ганізацыю Камітэта дзяржкантролю
цэнтральнага апарата. І яшчэ — член
прэзідыума Беларускай федэрацыі лёг
кай атлетыкі, да таго ж кірую Мінскай
абласной федэрацыяй.
— Цяпер актуальная тэма —
падрыхтоўка да Алімпіяды ў Токіа,
да спорту шмат увагі. Давайце вось
пра гэта пагаворым, дакладней —
пра беларускую лёгкую атлетыку. А
пачнем — з самых высокіх вашых да‑
сягненняў у спорце.
— Я скокнуў у вышыню на 2 метры
12 сантыментаў, гэта было ў 1978 годзе.
Спаборніцтвы праходзілі ва ўкраінскім

Днепрапятроўску. (Цяпер горад Дня
про. — Аўт.) Помніцца, у той час зна
камітая футбольная каманда «Дніпро»
вылятала з вышэйшай лігі, чакаўся вель
мі адказны матч. А ў нас тады скачкі ў
вышыню зацягнуліся на тым жа стадыё
не, і мы засталіся глядзець футбол. Гэта
быў чэмпіянат СССР сярод сельскагас
падарчых ВНУ: іх было 101. Я вучыўся
ў Гродзенскім сельгасінстытуце, яго й
закончыў, аграном па спецыяльнасці. А
пасля заканчэння Жытамлянскай сярэд
няй школы (Гродзенскі раён) пайшоў
мэтанакіравана ў Гродзенскі тэхнікум
фізічнай культуры. Такое маё рашэнне
тады не ўсе настаўнікі, аднакласнікі раз
умелі, прымалі. Памятаю, у канцы жніў
ня 1971-га бацька ў мяне пытаецца: чаго
гэта да нас паштальён прыходзіў? Кажу:
паведамленне прыйшло, што паступіў у
тэхнікум. Бацька быў вельмі засмучаны!
Нават моцнага слоўца не пашкадаваў. Ён
жа іншага чакаў ад мяне: аграномам у
будучыні бачыў. А я ішоў туды — дзеля
спорту. І мяне з тэхнікума практычна ад
разу ў войска забралі: я ж пасля 10 класаў
паступіў. Бацькі, памятаю, пісалі мне ў
войска: ну ты ж у інстытут, на агранома
пасля войска пойдзеш? А я вярнуўся — і
наўпрост, у форме старшыны, у тэхнікум.
— У адным з інтэрв’ю мы чы‑
талі: у арміі ў вас была магчымасць
трэніравацца, прычым — на добрым
стадыёне імя Леніна ў Ленінградзе.
— Так, мне вельмі пашанцавала,
можна сказаць. Я ў Ленінградзе непа
срэдна служыў паўтара года (6 месяцаў
у навучальным падраздзяленні Парга
лава), і мне камандаванне пайшло на
сустрач, бачачы маю стараннасць: каб
спартыўную форму не губляў. Трэніра

Скачок Уладзіслава Цыдзіка ў даўжыню з месца на рэспубліканскіх
спаборніцтвах сярод работнікаў камітэта Дзяржкантролю

ваўся сам, як мог і ўмеў. У 1975-м закон
чыў тэхнікум з адзнакай. Падаваў адра
зу дакументы на гістарычны факультэт
мясцовага педінстытута. І тут жа паехаў
у Гомель на спаборніцтвы: за таварыства
«Ураджай» выступаў. А там хлопцы пад
бухторылі: да нас ідзі, у сельскагаспа
дарчы. Там у рэшце рэшт і стаў вучыцца.
Бацька, вядома, такому выбару нарэшце
парадаваўся. Тады кожная ВНУ хацела
да сябе спартыўных хлопцаў залучыць.
А для мяне спорт быў вельмі важнай
часткай жыцця. Памятаю, прыязджаю
дадому, на свой хутар, ускопваў глебу
ў садзе на сядзібе ў дзядулі-бабулі, на
цягваю шнурок — і скачу. Я тады ж і
бегаў актыўна па шматлюдных сельскіх
дарогах. Вядома, хлопца-бегуна людзям
сельскай працы нязвыкла было бачыць:
такіх за гультаёў лічылі. Бацька прасіў:
сыночак, ты ж, прынамсі, увечары, калі
сцямнее, бегай. Мне ад людзей сорамна.
(Смяемся). Вось такі фанатызм у мяне да
спорту.
— Мабыць, таму вы і ўзначалілі
абласную федэрацыю лёгкай атле‑
тыкі…
— Пэўна, так і ёсць. Мне ж мой па
тэнцыял у спорце ў сілу розных прычын
цалкам раскрыць не ўдалося. Перш за
ўсё, з-за адсутнасці мэтанакіраваных
трэніровак у школьныя гады. Трэба ж
было штодзённа дапамагаць бацькам
па гаспадарцы… Пазнавата я пачаў
сістэмна займацца: па сутнасці, пасля
войска толькі, а да таго — толькі агуль
нафізічная падрыхтоўка была. Рэгуляр
ныя трэніроўкі пачаліся на 21-м годзе
жыцця. А вышыня 212 — гэта, вядома,
быў несумнеўны поспех, вялікае дасяг
ненне ў тых умовах.

Уладзіслаў Цыдзік у маладосці
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Злева направа: Уладзіслаў Цыдзік, Арнольд Стасюк, Тамара Стасюк, Анатоль Ярмішын. У іх цяпер другая маладосць!

— Максіму Недасекаву цяпер
колькі гадоў?
— Ён пра сябе ўжо ў 18 на міжна
роднай арэне сур’ёзна заявіў, цяпер
яму толькі 21 год. Таленавіты, годна
бацькамі выхаваны спартсмен.
— Здымкі ёсць у вас архіўныя з
тых часоў, калі вы лёталі вышэй 2-х
метраў?
— Ёсць. Праўда, чорна-белыя: бо
гэта 70-я гады. Тады ў мяне сапраўды
быў пік спартыўнай формы. Я пры
мудраўся даставаць з разбегу махавай
нагой да баскетбольнага кальца! А гэта
вышыня 305 сантыметраў. Такое, ведаю,
рэдка хто рабіў за савецкім часам. Гэта
быў адзін з трэніровачных элементаў
тэхнікі перакіднога скачка. Цяпер іншы
перспектыўны спосаб скачку ў вышы
ню, і маху такога ўжо можа й не трэба
мець: скакуны выкарыстоўваюць для
ўзлёту над планкай цэнтрабежную сілу,
хуткасць разбегу, гнуткасць…
— Можна меркаваць, што спорт
вам выдатна дапамагаў выйсці на
высокую арбіту ў жыцці…
— Ёсць такі выраз: мы робім працу,
а праца робіць нас. Тое ж самае можна
сказаць і пра спорт. Бо што такое за
няткі спортам? Гэта не толькі фізічныя
практыкаванні, але й трэніроўка мы
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слення. Перш чым пераадолець планку
ў скачку, ты павінен яе пераадолець у
галаве. На трэніроўках развіваецца і
мозг, прычым — актыўна, пад высокай
напругай, у экстрэмальных умовах. Па
верце мне: я дасягнуў некаторых вяр
шыняў дзякуючы спорту і ў засваенні
вузаўскіх прадметаў. Ганаруся, што па
вышэйшай матэматыцы, напрыклад,
быў адным з самых моцных на курсе.
— Уладзіслаў Станіслававіч, з
якога года ўзначальваеце вы Мінскую
абласную федэрацыю лёгкай атле‑
тыкі?
— З 2015-га: хутка 5 гадоў.
— У часе працы ў камітэце Дзяр‑
жкантролю вам удавалася падтрым‑
ліваць добрую фізічную форму?
— Як ні дзіўна, пры ўсёй высокай
загружанасці — удавалася. Часам бегаў
па стадыёне — у пары з Аляксандрам
Жуком, які тады быў намеснік Міністра
адукацыі, а цяпер — рэктар Беларуска
га педуніверсітэта імя Максіма Танка. У
Камітэце даводзілася часам, каб справы
хутчэй рухаліся, бегаць, нават лётаць
па лесвічных пралётах праз дзве пры
ступкі (усміхаецца). Я й цяпер форму
падтрымліваю, як той казаў, у баявым
стане. На дачы ўвесь час па 12 разоў
падцягваюся на перакладзіне. І паў

марафоны бегаю: ва ўсіх пяці мінскіх
удзельнічаў. Вядома, для таго пастаян
на трэніруюся — інакш можна хутка ўсё
разгубіць. У 2016-м, у бытнасць дэпута
там Нацыянальнага сходу, удзельнічаў
з іншымі беларускімі спартсменамі ў
чэмпіянаце Еўропы сярод ветэранаў —
у Італіі. Заняў там 6-е месца па скачках
у вышыню — і гэта, лічу, нядрэнна для
дэпутата ў 63 гады (усміхаецца).
— Скажыце, Беларуская федэ‑
рацыя лёгкай атлетыкі таксама
ўдзельнічае ў падрыхтоўцы да Алім‑
піяды?
— Вядома, гэта прамыя функцыі
федэрацыі: рыхтаваць спартсменаў
вышэйшага майстэрства і годна прад
стаўляць краіну на Алімпійскіх гуль
нях. Цяпер ужо ясна, хто з спартоўцаў
годна абароніць гонар краіны на такій
скай алімпіядзе. Многія пытанні з пад
рыхтоўкай да галоўнага старту чаты
рохгоддзя вырашаны. Калі ўзнікаюць
праблемы — аператыўна і станоўча іх
вырашаем. Займаемся пытаннямі аб
мундзіравання, амуніцыі спартсменаў,
правядзеннем збораў, у тым ліку й вы
язных за мяжу. Усе нюансы пралічва
юцца сумесна з трэнерскім складам.
Асноўная нагрузка па фармаванні на
цыянальнай каманды кладзецца на Бе
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ларускую федэрацыю лёгкай атлетыкі,
кіруе якой знакаміты спартовец, чэм
піён свету, сярэбраны прызёр Алімпій
скіх гульняў Вадзім Дзевятоўскі.
— На каго канкрэтна стаўку ро‑
біце?
— Ды на ўсіх членаў каманды!
Вельмі добра сябе паказвае ў сектары
скачкоў у даўжыню Анастасія Мірон
чык-Іванова. У 2019-м у сакавіку ў
Глазга у яе быў добры вынік: 6 метраў
93 сантыметры. Стала пераможцай
матчавай сустрэчы Еўропа — ЗША.
Ужо сёлета выйграла міжнародны
турнір у Бохуме (Германія). Яна з на
шай абласной федэрацыі, прыйшла ў
вялікі спорт са Слуцка. За карпатлівую
працу й годныя вынікі спартсмен
ка ад нашай федэрацыі ў падарунак
атрымала тэлевізар. Цяпер сусветны
рэкорд у жанчын: 752. І калі хочаш на
Алімпіядзе выступіць годна — трэба
выходзіць на ўзровень 720-730. А ў Бе
ларусі пакуль рэкорд у жанчын у скач
ках у даўжыню — 701. На Анастасію
мы вельмі спадзяемся.
— Мы чулі яшчэ, што ў Беларусі
праводзяцца вашыя імянныя спабор‑
ніцтвы лёгкаатлетаў: турніры на
прызы У. С. Цыдзіка. Якія спартсме‑
ны ў іх удзельнічаюць?
— Спаборнічаюць на іх скакуны:
у вышыню і даўжыню, прадстаўлены
трайны скачок і скачкі з шастом. Ад
крыты турнір праходзіць кожны год
у Мінску, у Рэспубліканскім цэнтры

Вера Епімашка заваявала тры медалі
чэмпіянату Еўропы сярод ветэранаў

алімпійскай падрыхтоўкі па лёгкай ат
летыцы. У ім прымалі ўдзел не толькі
спартсмены-пачаткоўцы, але й вядо
мыя. Удзельнічаў у турнірах Павел
Сельвестраў (уласны рэкорд 232 см),
Андрэй Скабелка (229 см) ды іншыя.
А вось, глядзім па пратаколах, вынік
Карыны Таранды (яна выйшла замуж і
ўжо Дзямідзік), адной з лепшых скакух
у Беларусі: 200 сантыметраў (рэкорд
Беларусі — 201 см).
— Хто ўвойдзе ў склад каманды
беларускіх лёгкаатлетаў, якая вы‑
язджае на Алімпіяду?
— Як звычайна, акрамя спартсме
наў, паедуць іх трэнеры, лекары. Ужо
ёсць ліцэнзіі ў 16 спартсменаў. У іх
лік уваходзіць знакамітая марафонка
Вольга Мазуронак — яна, дарэчы, так
сама ў Мінскай абласной федэрацыі.
Максім Недасекаў — ён з Віцебска,
паказаў цудоўны вынік у скачках у
вышыню: 235 см. Эльвіра Герман — 100
метраў з бар’ерамі — прабегла за 12, 63
секунды. Вялікія надзеі ў нас звязаны з
эфектным выступам Аліны Талай (так
сама бег з бар’ерамі) ды іншымі спарт
сменамі, якія даказалі сваё высокае
спартыўнае майстэрства.
— Якія вашы прагнозы па высту‑
пе беларускіх лёгкаатлетаў на Алім‑
піядзе?
— У спорце не прынята весці за
гадзя лік медалям. У адным упэўнены:
кожны алімпіец зробіць усё, каб узысці
на п’едэстал. Хочацца, каб фартуна па

вярнулася тварам да беларускіх атлетаў.
Цяпер, акрамя індывідуальных пра
ктык па падрыхтоўцы спартсменаў да
адказных стартаў, мне здаецца, варта не
менш увагі надаць пытанням псіхалогіі.
Бывае ж як: атлет фізічна й тэхнічна га
товы паказаць высокі вынік. Але ў часе
адказных стартаў не кожнаму ўдаецца
справіцца з хваляваннем. Спартсмен
перажывае, яму хочацца як лепш вы
ступіць — ідзе нярвовае перанапру
жанне, што, у рэшце рэшт, уплывае не
лепшым чынам на вынік выступлення.
— Псіхолагі ж працуюць з нашымі
спартоўцамі?
— Так, працуюць… Аднак у боль
шасці выпадкаў у ролі псіхолага высту
пае трэнер. Па сутнасці, 90 адсоткаў,
скажам так, псіхалогія нашага спар
тоўца — гэта трэнерская псіхалогія.
Псіхалагічныя ўстаноўкі яго трэнера.
З аднаго боку, гэта й правільна. І ў той
жа час, упэўнены, павінны са спартсме
намі й трэнерамі высокага ўзроўню
індывідуальна працаваць і прафесій
ныя псіхолагі. Прычым не толькі на
фазе падрыхтоўкі да Алімпіяды, а па
стаянна, калі спартовец падае надзеі.
Звычайна яго ўвесь час трэба суправа
джаць, псіхалагічна ўзводзіць на высо
кі вынік. Пастаянна! А не так, як цяпер:
праз паўгода Алімпіяда — вось мы ім
псіхолагаў дамо. Так можна й нашко
дзіць. Псіхолаг жа мусіць звыкацца са
спартсменам, глыбока ведаць усе тон
касці яго душы.

З Аленай Валчэцкай, Алімпійскай чэмпіёнкай Токіа (1964), якая выкладала гімнастыку
Цыдзіку-студэнту ў Гродзенскім тэхнікуме фізічнай культуры. Сустрэча праз 45 гадоў.
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— Гэта значыць псіхалогія —
важны складнік высокіх спартыўных
вынікаў?
— Яшчэ якая важная! У сусветнай
практыцы падрыхтоўкі спартсменаў,
якія дасягаюць вышэйшых вынікаў,
гэта ўжо, як той казаў, штодзённасць.
Аксіёма, якая не патрабуе доказаў. Трэ
ба дапамагчы чалавеку ў поўнай меры
раскрыць свае здольнасці, наладзіць яго
на максімальны ўзровень дасягнення. У
трэнера задача — дапамагчы спартсме
ну падысці да адказных спаборніцтваў у
лепшай фізічнай форме, тэхніку адпра
цоўваць. А псіхолаг павінен дапамагчы
яму трымаць, што называецца, баявы
дух — і ў той жа час не перагарэць,
захоўваць эмацыйную раўнавагу. Бо
спартсмены — гэта, як правіла, мала
дыя людзі, у якіх і гармоны гуляюць, і

ўжо атрымліваецца: жаданне скручваец
ца з думкамі, тое не заўсёды на карысць.
А бывае, што да старту ставішся больш
спакойна, усё робіш на аўтаматызме —
і ў канчатковым выніку скачаш свабодна
й лёгка. Прама становішся пушынкай! У
мяне, помню, нарастанне выніку ішло
паэтапна. Спачатку ў школьныя гады
паказаў вынік 161 сантыметр, потым у
арміі — 175, далей некаторы застой, по
тым — 195, і яшчэ трохі — ужо 205. Усе
гэтыя нюансы важна ведаць, быць псіха
лагічна гатовым і да рыўка, і да часовага
застою. Пераадолець два метры псіхала
гічна было цяжка. Так што псіхалагіч
ная падрыхтоўка — гэта вельмі важны
складнік поспеху.
— Ці ведаеце вы прык лады
пралікаў у псіхалагічнай падрыхтоў‑
цы нашых спартоўцаў?

Андрэй Скабейка і Максім Недасекаў, скакуны ў вышыню, радуюць
прыхільнікаў «каралевы спорту»

адрэналіну хапае. Ім са сваімі эмоцыямі
спраўляцца вельмі няпроста.
— Вялікае жаданне перамагчы
можа перашкодзіць гэта ажыц‑
цявіць?
— А менавіта так часта бывае, і не
толькі ў спорце. Вось, напрыклад, гас
падыні часам вельмі хочацца суп до
бра зварыць, дарагіх гасцей чакаючы.
Але вось на адно імгненне яна чымсьці
адцягнулася — і солі перасыпала. І ўсе
старанні не даюць чаканы вынік: ужо
нясмачна. У спартоўца псіхалагічная
падрыхтоўка павінна быць важнай част
кай агульнага працэсу трэніровак. Гэта
ж як «Ойча наш», як кажуць. Я на сваёй
скуры не раз адчуваў тую псіхалагічную
ломку. Быццам бы гатовы фізічна. Раз
мяўся, расцягнуўся. А вось вельмі хочаш
вышыню ўзяць — і ў галаве пачынаеш
мудраваць. А тады не аўтаматызм у руху
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— Вядома, ведаю. Вось, скажам, у
адной дасведчанай штурхальніцы ядра
трэнерам з’яўляецца мой сябар Рыгор
Сініцын. Я з ім часта ў маладыя гады
ездзіў на спаборніцтвы, калі Рыгор і
сам выступаў. Ён, дарэчы, падрыхтаваў
Алімпійскую чэмпіёнку ХХVII гульняў
у Сіднэі Яніну Карольчык. Сініцын —
моцны трэнер, мае сваю методыку па
дрыхтоўкі, многія нюансы адладжаны.
Але вось шматвопытная штурхальніца
ядра, хоць і гатовая была фізічна да вы
сокага выніку, на чэмпіянаце Еўропы
(2019) нават у прызёры не патрапіла.
Значыць, нешта на псіхалагічным уз
роўні было не дапрацаванае. Псіхолаг
добры быў бы там вельмі дарэчы.
— Дазвольце, Уладзіслаў Стані‑
слававіч, паразважаць у тэму. Часам
жа яшчэ вельмі важна мець нейкую
аддушыну ў жыцці, як той казаў, каб

трэніравальны працэс не станавіў‑
ся — асабліва для эмацыйна няўстой‑
лівых атлетаў — цяжкай руцінай.
Будучы ў Турцыі, мы пазнаёміліся з
цікавымі людзьмі. Любоў і Дзмітрый
Федуновы там выступаюць як ар‑
тысты арыгінальнага жанру: ёгашоу даюць у гатэлях для гасцей. Дык
вось, досвед псіхалагічнай падрых‑
тоўкі ў іх вельмі каштоўны, у част‑
цы пераадолення болю ў тым ліку.
У Дзмітрыя ёсць цудоўныя нумары
на трыманне балансу, раўнавагі, па
валоданні целам — а яму ж пад 60.
Акрамя таго, Дзмітрый даўно скан‑
струяваў і дасканала асвоіў унікаль‑
ны скейт: дзякуючы хвалепадобным
рухам на дошцы можна развіваць
прыстойную хуткасць, нават ру‑
хацца пад вуглом уверх. Пры тым,

Ірына Жук, рэкардсменка Беларусі па скачках
у вышыню з шастом

распавядаў нам Дзмітрый, актыўна
працуе мазжачок. Ён цяпер робіць і
скейт-шоу, з поспехам выступаў у
тэлешоў «Удивительные люди» — ві‑
дэаролік можна, дарэчы, паглядзець у
інтэрнэце. Скейт Федунова дазваляе
чалавеку, як кажуць, гуляючы разві‑
ваць, трэніраваць, рабіць гнуткім і
рухомым, скаардынаваным усё цела,
развіваць інтэлект, здымаць стрэс,
ураўнаважваць эмацыйны стан. А
вось калі б гэтыя людзі папрацавалі
з нашымі спартоўцамі? Магчыма,
нешта было б маладым людзям з іх
досведу карысным. Люба — педагог
па адукацыі, яны з Дзмітрыем гато‑
выя прыехаць у Беларусь: артысты
ў савецкі час з цыркавой праграмай
шмат у якіх гарадах нашых пабы‑
валі, а калі Саюз распаўся — выму‑
шаныя былі ў Турцыю з’ехаць.

ЧАЛАВЕК У ГРАМАДСТВЕ
— Вядома, было б цікава з імі
бліжэй пазнаёміцца. Трэба падумаць.
Бо не сакрэт: у спартсменаў сусветнага
ўзроўню ёсць свае фішкі ў падрыхтоў
цы, пра якія яны, вядома ж, не распавя
даюць. Вялікі спорт — гэта пастаянны
пошук: як дасягаць высокіх вынікаў —
і вытрымліваць фізічныя, псіхічныя
звышнагрузкі. Мы ж разумеем: адны
мышцы, якія пастаянна працуюць, у
часе цыклічных высілкаў «забіваюц
ца». Вычэрпваецца рэсурс нагрузак. А
тыя мышцы, якія знаходзяцца ў спа
койным стане, і не задзейнічаны: мы
да іх не даходзім. Гэта глыбінныя мыш
цы. Магчыма, элемент гульні, чагосьці
незвычайнага, нават экзатычнага, са
праўды будзе дарэчны ў трэніровач
ным працэсе, у паўсядзённым жыцці
спартсменаў. Ёсць яшчэ і такая прабле

ная прабежка, калі лазня, трэніроўкі
па іншых відах спорту па сутнасці —
многае ўжываецца. Нават ва ўмовах
высакагор’я трэніроўкі практыкуюц
ца. Каб пастаяннага напружання ў
цягліцах і галаве не было. Рэжым хар
чавання й адпачынку таксама вельмі
актуальны для стабільнага захавання
высокага спартыўнага майстэрства.
І поспехі ёсць. Скажам, малатабоец
Іван Ціхан у 42 гады здзіўляе свет: ён
серабро прывёз Беларусі з Алімпіяды
ў Рыа-дэ Жанейра. Я Івана добра ве
даю, ён таксама з Гродзеншчыны — са
Слоніма, адкрыты, даступны, ураўна
важаны. Так, ён вельмі шмат працуе —
але ўмее сабой кіраваць.
— У любой працы, у любой напру‑
зе, кажуць псіхолагі, важна не рэф‑
лексаваць, а трымаць унутраную

Эльвіра Герман і Аліна Талай пасля паспяховага выступлення
на міжнароднай матчавай сустрэчы лёгкаатлетычных зборных
Беларусі, Балканскіх краін, Прыбалтыкі і Украіны

ма ў нашых маладых спартсменаў, як
«зорная хвароба». Вось малады талент
дасягнуў высокага выніку, заганарыў
ся — і перастае расці. Усміхнулася ўда
ча — і чалавек перастаў напружв аць
сябе, творча працаваць. Зазнайства
такое атрымліваецца, у аснове якога —
таксама псіхалагічная няўстойлівасць.
Мне проста шкада такіх талентаў, якія
самі сябе губяць. Калі няма стабіль
насці ў выніках — гэта ж відавочная
прыкмета таго, што спартсмен сабой
не здольны кіраваць.
— Значыць, і ў гэтай частцы пад
рыхтоўкі патрэбныя зрухі…
— Як кажуць, штаб шукае рашэн
не. Як дапамагчы моладзі, чым падтры
маць? Ветэраны спорту, дасведчаныя
спецыялісты разам з трэнерскім скла
дам адпрацоўваюць методыку падрых
тоўкі. Калі адпачынак, калі лёгкая ляс

раўнавагу — тады менш стамляешся
і больш можаш зрабіць…
— З гадамі мы ўсе да такіх высноў
прыходзім. А вось моладзі як такое
растлумачыць? Наогул, самапазнан
не — важная частка сучаснага жыцця,
у тым ліку і ў спорце. Гэта ў кампутары
націснуў кнопку — і ён табе выдасць
патрэбны вынік. А чалавек — машына
значна больш складаная. І паверце: у
нас калі спартовец трапляе ў зборную
Беларусі — да яго вельмі шмат увагі. У
тым ліку й з боку дзяржавы, федэрацыі
лёгкай атлетыкі. Шчыра скажу: пакуль
я ў сіле — хочацца зрабіць для людзей
нешта карыснае. Кажу гэта без лішняй
пафаснасці. Проста мы за савецкім
часам так выхаваны былі, гэта ў нас у
крыві. Хоць, вядома, у мяне шмат спраў
і на дачы, і ў творчасці — але ўсё роўна
падключаюся ў самыя розныя праекты.

— Мы ведаем, у прыватнасці,
што ў вас праходзяць фотавыставы
на розных пляцоўках…
— Так, гэта маё хобі па жыцці. Я
фатаграфую, дарэчы, з 5 класа. Па
чынаў са «Смены», «Вилии», потым
былі фотаапараты «ФЭД», «Зоркий»,
«Зенит»… Цяпер Саnon 550: яшчэ не
прафесійны. Ёсць куды расці. Яшчэ
ў студэнцкія гады, у савецкую пару,
быў грамадскім карэспандэнтам, і тое
пасведчанне захавалася. Памятаю,
такому асу-фатографу як Аркадзь
Пераход — ён быў фотакарэспандэн
там «Гродзенскай праўды» — занёс
здымак на спартыўную тэматыку
(момант баскетбольнага матчу ўда
ла зняў). То яму вельмі спадабаўся. І
майстар пачаў у мяне ўсё пра ўмовы
здымак, асаблівасцях лабараторнай

Дзмітрый Карпук, чэмпіён Беларусі сярод
юніёраў у штурханні ядра

работы распытваць. Яно і зразумела:
таленавіты чалавек ніколі ж не пера
стае вучыцца.
— Як жонка ваша ставіцца да за‑
хапленняў, якія адрываць вас ад сям’і,
сямейных клопатаў?
— З разуменнем. Дзякуючы яе
падтрымцы я па жыцці, верагодна,
правільна іду (усміхаецца). Хто зай
маўся фота, той ведае: гэта вельмі
выдатковае хобі. А тым больш любая
фотавыстава патрабуе салідных фінан
савых укладанняў. Правесці здымку,
аддрукаваць фотаздымкі, аформіць іх,
бензін для паездак і многае іншае. Мы,
са сваімі аднадумцамі, калі ўжо нешта
робім, то стараемся рабіць прыгожа,
годна. З карысцю для людзей і для Ба
цькаўшчыны.
Гутарылі Іван і Валянціна Ждановічы.
Фота з асабістага архіва Уладзіслава Цыдзіка.
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ГЛЫБЕЙ СПАЗНАЕМ
АДЗІН АДНАГО
У Мінску прайшлі ўрачыстасці
з нагоды Дня рэспублікі Індыі —
галоўнага свята дружалюбнай
Беларусі краіны

Я

Як вядом а, у ліст ападзе 1949 го
да ў Індыі была прынят а Канс тыт у
цыя, якая ўступ іл а ў сіл у
26 ст уд зен я 1950 год а.
Гэт ая лёс ав ыз начальная
для краіны дат а звяз ана
з атрым анн ем нез ал еж
насці ад Вялікабрыт аніі.
У святочны дзень жых а
ры Індыі ўдзельнічаюць
у працэсіях і культ урных
мер апрыемс твах. Галоў
ныя ўрач ыст асц і, у тым
лік у ваенны парад, прай
шлі і на гэты раз у сталіцы
дзяржавы — Нью-Дэлі.
А што ж у нас?
Напяр эдадні свят а, 24 студзе
ня Амбасада Індыі ў Беларусі зладзіла
ўрачысты прыём у гонар Дня рэспублі
кі ў адным з прэстыжных гатэляў Мін
ска — Double Tree by Hіlton. Па запра
шэнні Яе Вялікасці, Надзвычайнага і
Паўнамоцнага Амбасадара Індыі ў Бе
ларусі Сангіты Бахад ур у святкаванні
прынялі ўдзел амбасадары розных кра
ін, прадстаўнікі шэрагу міністэрстваў і
ведамстваў, міжнародных і грамадскіх
арганізацый, якія ўзаемадзейнічаюць з
Амбасадай Індыі ў Беларусі, СМІ. Былі
і тыя грамадзяне Індыі з сем’ямі, якія
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Ваенны парад у Нью-Дэлі, 26 студзеня 2020 года

па розных прычынах жывуць у нашай
краіне. А яшчэ і студэнты, і бізнесме
ны, і ўрачы. І, вядома ж, сябры Індыі,
якіх у Беларусі нямала.
Святочную атмасферу стварала ін
дыйская музыка, а таксама ледзь улоў
ныя водары гэтай экзатычнай краіны.
Каларыт у дадавала і мяккая дывановая
дарожка, што вяла з вестыбюля ў залу,
устаўленая з бакоў свечкамі, якія зіхаце
лі ў празрыстых падсвечніках. І выстава
яркіх карцін студэнта Віцебскага меду
ніверсіт эт а Бхаці Сушана прыцягв ала
нашу ўвагу. Іх можна было разглядаць
ў працэсе павольнага падыходу да залы.
Кожнага госця, што завітаў на ўрачыс
тасць на ўваходзе па пратаколе сустра
кала спад арын я Амб ас ад ар. І кожн ы
мог выказаць ёй сваю пашану і радасць
ад сустрэчы. Мы павіталіся са спадары
няй Амбасадарам як добрыя знаёмыя,
выказваючы сард эчную ўдзячнасць за
супрацоўніцтва з нашымі выданнямі.
Прайшлі ў залу, у якой панавала ажыў
ленне, і дзе можна было, стоячы, размяс
ціцца за высокімі столікамі, ці за нізкі
мі — на невялікіх зручных канапах.
Вечар пачаўся з прывітальнай пра
мовы спадарыні Амбасадара. Падчас яе
выступлення на электронных экранах
можна было на рускай мов е чыт аць

Адносіны паміж Індыяй і
Беларуссю — традыцыйна
цёплыя і сардэчныя. Індыя
была адной з першых
краін, якая прызнала
незалежнасць Беларусі
ў 1991 годзе. Былі
ўсталяваныя афіцыйныя
дыпламатычныя
адносіны. Індыйская
дыпмісія адкрылася
ў Мінску ў 1992 годзе,
беларуская ў Нью-Дэлі —
у 1998 годзе. Беларусь
таксама ў снежні 2002
года адкрыла сваё
Ганаровае консульства
ў Калькуце.
тэкст, які гучаў на англійскай мове. А
намесн ік Мін істр а замежн ых спраў
Андрэй Дапкюнас гаварыў на беларус
кай мове. За сінхронным перакладам
яго тэкста на англійскую мову можна
было таксама сачыць па экранах.

Пасл я прамоў спад арын я Амб а
сад ар зап рас іл а гасц ей част ав ацц а
стравамі індыйскай кухні, з карысцю
правесці час, калі будзе ісці культур
ная праграма. Мы пабачылі індыйскія
танцы ў выкананнні розных мінскіх
калектываў, з задавальненнем пілі ін
дыйскі чай масала, а таксама гу тарылі
з будучымі героямі нашых публікацый.
Дарэчы, у гэтым нумары мы прад
стаўл яем спадарыню Амбасадара ў
якасці аўтара апавядання-фэнтэзі
«Шлейф ночы» (стар. 52).
З выступлення Надзвычайнага
і Паўнамоцнага Амбасадара Індыі
ў Беларусі спадарыні
Сангіты Бахадур

Дзякуй усім за тое,
што вы з намі!
З вел із арн ым зад ав альн енн ем і
цеплынёй я віт аю вас сёння тут, каб
адсвяткаваць разам гэты важны дзень,
калі індыйская канстыт уцыя, падора
ная сабе народам Індыі, была афіцый
на прынятая 70 гадоў таму 26 студзе
ня ў 1950 год зе. Канс тыт уц ыйн ам у
кам іт эт у спатр эб ілас я 2 гад ы пасл я
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Беларусь і Індыя
маюць шмат
агульнага ў сваіх
поглядах на свет.
Нашы дзяржавы
паслядоўна
падтрымліваюць ідэі
неабходнасці
ўмацавання
міжнароднай
і рэгіянальнай бяспекі,
пабудовы даверу
паміж дзяржавамі,
развіцця
добразычлівага
дыялогу. Беларусь
і Індыя паслядоўна
адстойваюць
прынцыпы суверэннай
роўнасці дзяржаў
і мірнага ўрэгулявання
спрэчак. Беларускаму
народу, аднаму
з найбольш
пацярпелых падчас
Другой сусветнай
вайны, блізкая
філасофія ненасілля
Махатмы Гандзі.
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атрым анн я Інд ыя й нез ал ежн асц і
15 жніўня 1947 года, каб стварыць са
мую доўгую і падрабязную канстыт у
цыю ў свеце, якая ператварыла Індыю
ў Рэспублік у. Прычына, па якой дата
26 студзеня была абраная Днём Рэспуб
лікі — у тым, што менавіта ў гэты дзень
у 1929 годзе Індыйскі нацыянальны
кангрэс абвясціў незалежнасць Індыі
(Пурна Сварадж), адпрэчв аючы ста
тус калоніі, прапанаваны брытанскім
праўленнем. Гэт а ўяўлялася найлеп
шым спосабам для пакаленняў прыга
даць і ведаць момант нацыянальнага
абуджэння і гонару.
Сіла і ўстойлівасць Індыйскай Рэс
публікі ў значнай ступені абумоўлены
высокім узроўнем Канстыт уцыі. Док
тар Бхімраа Рамджы Амбедкар — кі
раўнік канс тыт уцыйнага каміт эта —
дакладна сказаў, цыт ую: «Я адчуваю,
што канс тыт уц ыя прац уе, кал і яна
гнуткая і дастаткова моцная, каб утры
маць краін у раз ам у мірны і ваенны
час». Гэта аб’яднальны дух Канстыт у
цыі стварыў нацыю на такой тэрыто
рыі з выключна разнастайнай краіны
як Індыя, са сваімі шматлікімі этніч
нымі групамі, мовамі, пісьменнасцю,
рэл іг іям і, філас офія й, трад ыц ыям і,
гісторыяй, геаграфіяй, архіт экт урай
і культ урным самавыя ўленнем. Тое,
што ў мінулым годзе індыйскі народ
выйшаў у беспрэц эд энтнай колькас
ці — самая выс окая ў гісторыі яўка
выбаршчыкаў па ўсім свеце, не толькі
ў Індыі — каб абраць Прэм’ер-мініст
ра Нарэдру Модзі на другі тэрмін пе
раважнай большасцю, было валявым,
калектыўным і мэтанакіраваным жа

даннем нацыі, якая адраджаецца. Но
вы ўрад апраўдаў давер шляхам пры
няцця жыццёва важных рашэнняў за
апошні год, каб яшчэ больш умаца
ваць тое, што Джавахарлал Неру, пер
шы Прэм’ер-міністр Індыі, пазначыў
як унікальную якасць краіны — адзін
ства ў разнастайнасці.

«Ты прайшла
доўгі шлях, дзетка!»
Далей у сваім выс тупленні спада
рын я Амб ас ад ар прывяла яскр ав ыя
сведчанні сенняшніх пераў тварэнняў
у жыцціі Індыі
— Змян іўс я энерг ет ычн ы ланд
шафт Індыі, і цяпер там 100‑працэнт
ная электрыфікацыя.
— 1,4 трыльёна долараў інв есты
цый накір ав аны на інфр ас трукт уру,
дарогі; сеткі чыгуначных шляхоў зно
сін і метро пашыраюцца ў беспрэц э
дэнтных машт аб ах, паляпшаючы ка
мунікацыйныя магчымасці.
— У свеце адбываецца эканамічны
спад, а тэмпы рост у ў Індыі перавысілі
6%, што амаль удвая перавышае сярэд
ні сусветнай паказчык у мінулым годзе.
У канцы 2019 года індыйская эканоміка
перасягнула адзнаку ў 3 трыльёны до
лараў ЗША і за адзін год пераскочыла
на 14 месцаў і заняла 63‑е месца ў спісе
190 краін Сусветнага банка па лёгкасці
вядзення бізнесу.
— Паспяхов ае завяршэнне ўдала
наз ванаг а прае кт а Шакц і — Сіла —
нам аг аннямі Індыйскай арг аніз ацыі
па даследав анні касмічнай прас торы
вылучыла Індыю ў элітную групу 4‑х
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краін, якія маюць супрацьспадарожні
кавае ўзбраенне.
— Індыя стала 4‑й краінай у свеце,
якая ўдала здзейсніла мяккую пасадку
на Месяц і першай, якая высадзілася на
паўднёвы полюс Месяца на касмічным
караблі ўласнага праектавання Чанд
раяан‑2.
— Рэарганізацыя індыйскага шта
та Джаму і Кашмір на дзве паасобныя
Саюзныя Тэрыторыі, праведзеная на
ўпрост Цэнтральным Урадам, не толькі
значна знізіла пагрозу трансгранічнага
тэрарызму. Яна таксама аднавіла жы
хароў гэтага рэгіёну ў правах і далучы
ла іх да вынікаў развіцця краіны, чаго
яны былі пазбаўленыя ў выніку часова
га рэжыму «спецыяльных тэрыторый»,
уласцівага гэтаму штат у ў 1949 годзе.
Вяртанне да нармальнасці гэтых дзвюх
Саюзных Тэрыторый за некалькі ка
роткіх тыдняў стала яшчэ адным пя
ром у капелюшы індыйскай Рэспублікі.
— Папраўка да Закона аб грам а
дзянстве ў снежні 2019 года адрадзіла
індыйскую традыцыю прадас таўляць
прыт улак рэлігійным меншасцям, якія
пераследуюцца ў сваіх краінах. Так мы
паступілі з яўрэямі, якія шукалі пры
тулк у ў Індыі да нараджэння Хрыста,
сірыйскімі хрысціянамі, якія схаваліся
ў Керале 2 тысячы гадоў таму, зораст
рыйцамі, якія прыйшлі ў Гуджарат ты
сячу гадоў таму і афрыканскімі сідам,
якія пайш лі за імі неў заб ав е. Індыя
цяп ер прад ас тав іл а абар он у свай
го грамадзянс тва пераследным інд у
сам, сікхам, будыстам, фарсі, Джэйн і
хрысціянам, які прыбылі ў Індыю да
2014 года.

Спадарыня Сангіта Бахадур і спадар Андрэй Дапкюнас.
Адзін з момантаў урачыстасці — разразанне святочнага торта.

— 2019 год быў таксама прадметам
гонару Індыі ў галіне спорт у. Індыйскія
спартсмены прывезлі ў Індыю мноства
медалёў і кубкаў з міжнародных спа
борніцтваў. Перамагла наша заяўка на
правядзенне Кубка FІFA U-17 — Між
народнага кубка па жаночым футболе.
— Ружовы горад Джайпур быў аб
вешчаны ЮНЭСКА аб’ект ам сусвет
най спадчыны. Першы індыйскі звыш
хуткасны цягнік, сабраны па праграме
«Рабі ў Індыі!», курсіруе паміж гарада
мі Дэлі і Варанасі, здзейсніўшы транс
партную рэвалюцыю для простых лю
дзей.

— Да канца 2019 года 98% сельскага
насельніцтва Індыі атрымала доступ да
сучаснага санітарнага забеспячэння, у
параўнанні з 34% у 2014 годзе.
Гэтыя дасягненні, зразумела, не га
вораць пра тое, што Індыя пераадолела
ўсе выклікі. Калі мы глядзім на сённяш
нюю Індыю і параўнаем яе з той, якой
яна была 73 гады таму, на розум прыхо
дзіць фраза з рэкламнай кампаніі аме
рыканскай фірмы Філіп Морыс 1968 го
да: ты прайшла доўгі шлях, дзетка! Але
трохі змяніўшы знакамітыя радкі То
маса Мора, нам яшчэ трэба выконваць
абяцанае, і трэб а будзе прайсці доўгі

Святочны настрой стваралі мінскія танцавальныя калектывы
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шлях, перш чым мы зможам адпачыць.
Можна ўспомніць некаторыя з іх: аду
кацыю і працу самаму маладому — і са
маму вялікаму — насельніцтву ў свеце,
задавальненне запытаў хуткай урбані
зацыі і змякчэнне яе ўплыву на нава
кольнае асяроддзе, арганізацыя сіст э
мы аховы здароўя, саніт арных умоў і
доступу да пітной вады для 1,3 мільяр
да чалавек, барацьба з забруджваннем
навакольнага асяроддзя, пераадоленне
дэфіцыт у вады, беспрацоўе і гендэрная
няр оўнасць, павышэнне якасці дзяр
жаўнаг а кірав ання. Мы прац уем над
гэтымі выклікамі, а нашы сябры па ўсім
свеце нам дапамагаюць.

ня ўжо праглядваецца. На палітычным
фронце нашы дзяржавы добра ладзяць
і падтрымліваюць адна адну. Мы чака
ем далейшых крокаў для ўмацавання
нашых двухбаковых сувязяў. Культ ур
ны і адукацыйны абмен стаў нормай
і яшчэ больш збліжае нашых людзей.
Фенаменальны поспех Міжнароднага
дня ёгі і Дня Індыі ў Мінску ў мінулым
годзе, а таксама ашаламляльны поспех
беларускага калектыву, які гастраляваў
у Індыі ў снежні, з’яўляюцца паказчы
камі ўзаемнага прыцягнення і цеплыні.

З радасцю — пра Беларусь!
Выбухны рост, які назіраецца ва ўсіх
сект арах індыйскай эканомікі, прапа
нуе вялікія магчымасці нашаму дараго
му старому сябру — Беларусі, якую мы
запрасілі, адной нямногіх, у мін улым
годзе да ўдзелу ў будаўніцтве бюдж эт
нага жылля для гарадскога насельніцтва
Індыі, якое хутка расце. Я з радасцю ад
значаю, што беларускі бізнэс глядзіць на
Індыю новым поглядам і даследуе новыя
нетрадыцыйныя сектары, такія як хар
човая і вытворчасць напояў, медыцын
скае і хірургічнае абс таляв анне, сель
ская гаспадарка і горнае абс таляванне,
грам адскі транспарт і нав ат праект а
ванне аўтазаправачных станцый. Летась
БелАЗ упершыню выйграў вялікі заказ на
пастаўку вялікагрузнай тэхнікі ў Індыю.
Адзін толькі кошт гэтай тэхнікі падыме
лічбы нашаг а двухб аков аг а гандлю на
зусім новы ўзровень. Мы чакаем паспя
ховага завяршэння перамоў аб пастаўках
беларускіх электрааўтобусаў у індыйскія
гарады, якія шукаюць экалагічную аль
тэрнатыву грамадскаму транспарт у. Да
спяваюць многія іншыя інвестыцыйныя
прапановы. Мы спадзяемся, што яны
прынясуць плён праз год ці два.
Перш ы інд ыйс кі маст ацк і фільм
здым аўся ў Беларусі ў вер асні-каст
рычніку мінулага года сумесна з кіна
студыяй «Беларусьфільм». Мы чакаем
істотнага павелічэння патоку турыстаў
з Індыі пасля вых ад у фільма. Такс а
ма абмяркоўваецца магчымасць пра
мога авіярэйса паміж Мінскам і Дэлі,
што дазволіць павялічыць дзелавыя
і асаб іст ыя кант акт ы пам іж дзвюм а
краінамі. Лет ась Індыя ўвяла элект
ронныя візы для грамадзян Беларусі.
Станоўчая дынаміка ад новаўвядзен
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Разам з спадарыняй Амбасадарам —
супрацоўніцы Амбасады

І пра асабістае
Я хац ел а б зав ярш ыць прам о
ву тым, што тычыцца мяне асабіст а.
Некаторым з вас вядома, што я страці
ла маці некалькі месяцаў таму. Апош
нія тыдні жыцця яна правяла ў адной з
мінскіх бальніц. Я хацела б скарыстац
ца магчымасцю і падзякаваць уладам
Беларусі ўвогуле і Міністэрству замеж
ных спраў у прыватнасці за дапамогу,
падтрымк у і добразычлівасць, аказа
ныя мне на кожным этапе. Гэта вельмі
шмат значыла для мяне ў цяжкія часы
майго жыцця. Я заўсёды буду памятаць
пра тое з глыбокай удзячнасцю.
А цяпер, перш чым мы прыступім да
забаўляльнай часткі нашага вечара, да
звольце мне падняць тост: за нашы дзве
краіны ды іх развіццё, дабрабыт і мір;
за цеплыню і моцнае сяброўства паміж
Індыяй і Беларуссю і за стабільны рост
нашых адносін; за здароўе, доўгія гады
і поспех лідараў нашых дзяржаў і за па
спяховы наступны год, і за ўсіх нашых
сяброў, якія сёння з тут сабраліся.
Дзякуй усім за тое, што вы з намі!
Няхай жыве Індыя!

З выступлення Андрэя Дапкюнаса,
намесніка Міністра замежных
спраў Беларусі
Да нез ал ежн асц і нар од ы наш ых
краі н ішл і кожн ы сваі м склад ан ым,
цярністым шлях ам. Але ў вынік у мы
прыйшлі да агульнага разумення вы
шэйшай каштоўнасці, якую ўяўляе з
сябе рэа льная дзяржаўная самас той
насць, як неа бх одн ая пер аду мов а і
моцны падмурак свабоднага і ўсебако
вага развіцця грамадства.
Бел ар усь і Інд ыя маю ць шмат
агульнага ў сваіх поглядах на свет. На
шы дзяржавы паслядоўна падтрымлі
ваюць ідэі неабходнасці ўмацав ання
міжнароднай і рэгіянальнай бяспекі,
пабудовы дав еру паміж дзяржав амі,
развіцця добразычлівага дыялогу. Бе
ларусь і Індыя паслядоўна адс тойв а
юць прынцыпы суверэннай роўнасці
дзяржаў і мірнага ўрэгулявання спрэ
чак. Бел ар уск ам у нар од у, адн ам у з
найбольш пацярпелых падчас Другой
сусветнай вайны, блізкая філас офія
ненасілля Махатмы Гандзі.
Але нас звязв ае нав ат больш ае,
чым можа здацца на першы погляд.
Напрыклад, такое старажытнае інд у
ісцкага свята як Дзіва — фестываль аг
нёў, які сімвалізуе перамогу святла над
цемрай, дабра над злом — ужо кры
шачку стала і беларускім. Ад 2017 года
Беларусь штогод ладзіць ў штаб-кватэ
ры ААН у Нью-Ёрк у мерапрыемс тва
«Дзів алі. Сіла аднаг о», прысвечанае
ўшанаванню дыпламатаў і міжнарод
ных дзеячаў, якія ўнеслі значны ўклад
ва ўмацав анне міру на зямлі. Гэтыя
людзі ўшаноўв аюцца своеасаблівым
«Оскарам» у галіне дыпламатыі. І тое,
што галоўнымі арганізатарамі гэтага
прыкметнага мерапрыемс твы ў дып
ламатычнай сталіцы свет у, якое аб’яд
ноўв ае дзясяткі дзяржаў вакол ідэй
дабра, святла і ненасілля, з’яўляюцца
менав іт а Белар усь і Інд ыя — гэт а я
ўспрымаю як нат уральны і сімваліч
ны знак нашай блізкасці і сапраўднага
сяброўства.
За апошнія гады Беларусь і Індыя
дамагліся сур’ё зных вынікаў ва ўма
цав анні двухб аковых кант акт аў. Ад
быліся ўзаемныя візіты прэзід энт аў
Беларусі і Індыі. Спікер ніжняй палаты
Парламента Індыі наведаў Беларусь.
У бліж эйшыя гады мы чакаем да
лейшага працягу добрай традыцыі ак

У СЯБРОЎСКІМ ФАРМАЦЕ
тыўных міждзяржаўных кантактаў на
вышэйшым і высокім узроўнях.
Мы з аптымізмам глядзім на нашы
сумесн ыя пач ынанн і па ўмац ав анн і
вытворчай і прамысловай каап
 ерацыі,
пашырэнні гандлю таварамі і паслуга
мі, чакаем добрых вынікаў ад маюч
 ага
адбыцца пасяджэння міжурадавай ка
місіі па супрацоўніцтве ў галіне ганд
лю, эканомікі, навукі, тэхналогій і куль
туры.
У гэты ўрачысты дзень я хацеў бы
пажадаць урад у і народ у Індыі міру,
дабрабыт у і працвітання, а спадарыні
Амбасадару Сангіце Бахадур — новых
поспехаў у нашай агульнай справе па
разв іцц і ўсеб аков аг а бел ар уск а-ін
дыйскага супрацоўніцтва і ўмацаван
ні дружб ы пам іж нар од ам і наш ых
краін.
З гутаркі з Бхаці Сушанам,
студэнтам 2 курса факультэта
падрыхтоўкі замежных
грамадзян Віцебскага
медыцынскага ўніверсітэта
Я нар ад зіўс я ў 1998 год зе ў ін
дыйскім горадзе Харыдвар, які стаў
для мяне крыніцай натхнення. Там і

дзяцінс тва сваё правёў. Жывапісам
і малюнкам зах апіўся ў сем гадоў.
Мае бацькі — тат а Бхатт Абмінэш
і мама Бхатт Кірам — з дзяцінс тва
падтрымлівалі маё захапленне. Пас
ля мы пер ае халі ў Індор, дзе я ву
чыўся ў сяр эдняй школе, якую за
кончыў у 2017 годзе. У школе асвоіў
жывапіс акрылавымі і акварэльны
мі фарб ам і. Дзяк уюч ы нас таўн ік у
Гупта Кумар Ашоку вывучаў розныя
індыйскія тэхнікі і стылі, жыв апіс
Пат ачытра, Мадх уб ані, стыль Вар
лей, мініяцюрны жывапіс. У 2014‑м
я быў узнагароджаны дыпломамі за
ўдзел у конк урсе выяўленчага мас
тацтва. Буд учы школьнікам, захап
ляўс я і тэатр альн ым маст ацт вам.
Дар эч ы, за лепш ую мужч ынс кую
рол ю Шэйлак а ў спект акл і пав од
ле п’ес ы Шэксп ір а «Вен ец ыя нс кі
купец» атрым аў узнаг ар од у. У Ві
цебскі дзяржаўны медыцынскі ўні
версіт эт на фак ульт эт падрыхтоўкі
замежных грамадзян па спецыяль
насці «лячэбная справа» пас тупіў у
2018 годзе.
Вучуся я добра, з задавальненнем
вывучаю рускую мову. Ведаю 5 індый
скіх моваў: хіндзі, санскрыт, урду, бен

галі (бенгальская мова), панджабі. Ця
пер працягваю займацца жывапісам,
малюю ў нацыянальных традыцыйных
стылях, вывучаю еўрапейскае рэаліс
тычнае і абстрактнае мастацтва. Пішу
краявіды, нацюрморты, партрэты. Тэ
мы маіх работ — філасофскія. У іх ад
люстраваны традыцыі, веравызнанні
роднай краіны.
Жыв апіс дапам аг ае мне зах ав аць
найб ольш ярк ія імг ненн і жыцц я. Я
вельмі люблю прырод у маёй радзімы,
таму ў мяне шмат пейзажаў. Яны былі
прадстаўлены на выставе ў Віцебску. Я
намаляваў і дом у маёй роднай вёсцы, і
вадаспад, куды я люблю прыходзіць ра
ніцай. Гэта дарагія і блізкія сэрц у мес
цы.
Творчасць для мяне — своеасаблі
вы адпачынак, бо дае мне сілы для ву
чобы. Таму ў мяне заўсёды знаходзіцца
хвіліна для яе, для заняткаў музыкай і
жывапісам.
Мне вельмі прыемна, што сёння я ў
ліку гасцей на свяце маёй краіны. Так
сама я шчаслівы, што тут, у Беларусі,
так па-сяброўску, цёпла да нас ставяц
ца, цікавяцца нашымі традыцыямі, ве
раваннямі, культ урай.
Падрыхтавалі Валянціна і Іван Ждановічы

Пры ўваходзе ў святочную залу госці мелі магчымасць любавацца карцінамі Бхаці Сушана (на здымку разам з спадарыняй Амбасадарам)
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У ПОШУКАХ СТРАЧАНАГА

ТЭМА ЎСЯГО ЖЫЦЦЯ

SB.BY

УЛАДЗІМІР ЛІХАДЗЕДАЎ
АДНАЎЛЯЕ СТАРОНКІ
БЕЛАРУСКАЙ ГІСТОРЫІ

Аўтарскі гістарычна-асветніцкі праект «У пошуках страчанага» — брэнд, які заваяваў міжнародную
вядомасць. А пачыналася ўсё з энтузіязму вядомага гісторыка, калекцыянера, пісьменніка Уладзіміра
Ліхадзедава, які вырашыў падзяліцца ўнікальнымі ведамі пра гістарычна-культурную спадчыну
краіны. Ён назапашваў і паглыбляў іх, збіраючы калекцыю старых паштовак і фотаздымкаў. Дэбют
адбыўся ў 2004 годзе на старонках газеты «СБ. Беларусь сегодня». Праект хутка заваяваў любоў
чытачоў, прымусіў па-новаму глязець на гісторыю беларускіх гарадоў і мястэчак, адкрыў унікальныя
факты і слаўныя імёны.
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тых часоў пад рубрыкай «У пошуках стра
чанага» з’явіліся сотні артык улаў, а калі
дадаць да іх публікацыі ў газетах «Звяз
да», «Голас Радзімы» ды іншых, то лік ідзе
на тысячу з лішнім мат эрыялаў. Кожная
такая публікацыя суправ аджалася ўні
кальн ым і ілюстр ац ыям і, больш асць з
якіх шырокай публіцы былі прадс таўле
ны ўпершыню.
Прайшло і больш за сто персанальных выстаў у Бе
ларусі ды за мяжой, выдадзена 27 кніг-альбомаў на бе
ларускай, рускай, англійскай, нямецкай, франц узкай,
польскай, арабскай і тур эцкай мов ах. Менавіт а гэтыя
кнігі, у аснове якіх публікацыі ў «СБ. Беларусь сегодня»,
сталі аб’яднальным цэнтрам праекта. Альбомы набылі
міжнародную вядомасць, пабывалі на кніжных выс та
вах у Франкфурце-на-Майне, Варшаве, Вільнюсе, Маск
ве, іншых гарадах свет у, па іх пішуць і школьныя сачы
ненні, і кандыдацкія дысертацыі.
Вельмі каштоўна, што праект Уладзіміра Ліх адзе
дав а пак азв ае Белар усь шматнац ыянальн ую і шмат
канф есійн ую. Альб омы, прысвечаныя святым Аляк
сандру Неўскаму і князю Уладзіміру, былі выдадзеныя
па дабраслав енні таг ачаснаг а мітр апаліт а Мінска га і
Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсяе Белару
сі. Кніга «Тадэвуш Касцюшка» двойчы прэзентавана ў
Бібліят эцы кангрэса ЗША ў Вашынгтоне, альбом «Сіна
гогі» — у тым жа горадзе, у музеі Халакоста. У анатацыі
да кнігі «Тадэвуш Касцюшка» былы саветнік прэзідэнта
ЗША па нацыянальнай бяспецы Збігнеў Бжэзінскі ад
значыў: «Займальная ды інфарматыўная кніга пра вы
датнага героя двух брацкіх народаў: палякаў і беларусаў,
які змагаўся не толькі за іх свабоду, але і за свабоду аме
рыканцаў. Прыхільнасць Касцюшкі да праў чалав ека,
сацыяльнай справядлівасці і нацыянальнага суверэні
тэта з’яўляецца трывалым сведчаннем яго гістарычнай
велічы».
Кніг у Улад зім ір а Ліх ад зед ав а «Белар усь і ісламс кі
свет» Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка ў ходзе афіцыйна
га візіт у ў Дзяржаву Катар падарыў музею ісламскага мас
тацтва ў горадзе Доха. Унікальнае даследаванне было прэ
зентавана і на адмыслова скліканай сустрэчы кіраўнікоў
дыпламатычных місій пры ААН дзяржаў — членаў Арга
нізацыі ісламскага супрацоўніцтва ў штаб-кватэры ААН
у Нью-Ёрк у 27 сакавіка 2015 года. Валянцін Рыбакоў, у
той час намеснік Міністра замежных спраў Беларусі, тады
выказаў надзею, што кніга «Беларусь і мус ульманскі свет»
дапаможа дзяржавам — членам АІС больш даведацца пра
Беларусь, пра яе паважлівае стаўленне да мус ульман і іс
ламу, намеры ўмацоўваць шматпланавае ўзаемавыгаднае
супрацоўніцтва на міждзяржаўным узроўні.
— Я займаюся вяртаннем у Беларусь арт эфактаў яе
гісторыі, — распавядае Уладзімір Алякс еевіч. — Мне
заўсёды крыўдна бачыць, як яны расцякаюцца па све
це… Дарэчы, мая калекцыя — не толькі паштоўкі і ста
рыя фат аграфіі. Гэт а і друкав аныя станкі, пісьмовыя
прыборы, падшыўкі газет, кнігі. Частку калекцый я па
дарыў беларускім музеям, перадаў для вывучэння ў На
цыян
 альную бібліятэку Беларусі. Я хачу, каб знойдзенае
мной было даступна народу.

У ПОШУКАХ СТРАЧАНАГА
Замак князя Паск
евіча. Пачатак XX

ст.

нік 1812 г. Пачатак ХХ ст.

Полацк. Від на горад і пом

Гомель. Мужчынск

ая гімназія. Пачатак

XX стагоддзя.

Мінск. Крамы на рагу Губернатарскай вуліцы
і Саборнай плошчы. Пачатак ХХ ст.
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У ПОШУКАХ СТРАЧАНАГА
SB.BY

Дэкан факультэта філасофіі
ды сацыяльных навук
Беларускага Дзяржуніверсітэта Вадзім Гігін:
— Сённ я прае кт «У пош ук ах страчанаг а»
мае некалькі кірункаў. Да яго прая ўляюць ці
кав асць не тольк і чыт ач ы газ ет ы і нав едн ік і
выс таў, але і дыпламатычныя прадс таўніцтвы,
грамадскія дзеячы, дзяржаўныя ўстановы куль
туры. Трэба ру хацца наперад па абранай даро
зе, падобна там у, як гэта робіць Уладзімір Лі
хадзедаў. Яго калекцыя ўнікальная! У іншых
такой няма. А ў нас, у Беларусі, ёсць, чым мо
жам ганарыцца.
Генеральны дырэктар Нацыянальнага
мастацкага музея Уладзімір Пракапцоў:
— Уладзімір Ліхадзедаў — чалавек, неабыяка
вы да гісторыі краіны, энт узіяст. Ён узнавіў ска
рынаўскі друкаваны станок, на якім упершыню
не толькі была надрукаваная кніга па тэхналогіі
Францыска Скарыны, але і венецыянская кар
та XVІ стагоддзя, якая дазваляе ідэнтыфікаваць
беларускія землі. Перадача асобнікаў адноўленай
карты ў дар Нацыянальнай і Прэзідэнцкай біблі
Уладзімір Ліхадзедаў ят экам, найбуйнейшым муз еям, у тым лік у і на
шаму, — вялікая і радасная падзея, асабліва сімва
Што кажуць спецыялісты
лічная была ў год 500‑годдзя беларускага кнігадрукавання.
Кірыл Сокал, Маскоўскі Дзяржуніверсітэт
Раман Мат ульскі,
імя М. В. Ламаносава, пісьменнік,
дырэктар Нацыянальнай бібліят экі:
кандыдат геаграфічных навук:
— Адр аз у скаж у дзяк уй «СБ» за праект «У пош уках
— Такой аўтарскай кніжнай серыі няма не толькі ў Бе
страчанаг а». З калекцыянерам Нацыянальная бібліят э ларусі, але і ў Расіі. А можа быць і ў свеце. Выдав ецкая
ка заключыла пагадненне і стварыла ў сябе імянны фонд дзейнасць калекцыянера ўражв ае! Ведаю, што магутны
Уладзіміра Ліхадзедава. Ён перадаў бібліятэцы ўнікальныя штуршок у падт рымцы Уладзіміра Ліх адзедава ў частцы
гістарычныя арт эфакты — напрыклад, выданні 1800 года альб омнаг а вык лад у філакартысцкаг а мат эрыял у дала і
аднаго з віленскіх манастыроў, збор «Гродзенскіх губерн беларуская дзяржава. І што самае важнае — і кнігі, і аль
скіх ведамасцяў» за 1841–1849 гады, унікальныя дакумен бомы, і газетныя, часопісныя публікацыі ўтрымлів аюць
ты XVІ — XVІІ стагоддзяў… Усе рарыт эты даступныя для істотны тэкст авы мат эрыя л. З выданнямі можна ісці ў
карыстальнікаў бібліят экі, буд уць алічбаваны і ўведзены школу, у студэнцкія аўдыторыі. Паштоўка можа і павінна
ў абарот. Акрамя таго, праводзіцца сумесная выставачная дапамагаць вывучаць гісторыю краіны.
дзейнасць.
Людміла Рублеўская
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ДЫЯЛОГ К УЛЬТ УР

ПЕРАКЛАДЧЫК
З ХІНДЗІ, ЯКІ
НАРАДЗІЎСЯ
НА ЛЁЗНЕНШЧЫНЕ
Лёзненшчына — багатая на таленты зямля. Менавіта там, у сяле Веляшковічы, нарадзіўся расійскі мастак
Якаў Голубеў (1913–1973). Многія яго працы захоўваюцца ў музеях і прыватных калекцыях не толькі Расіі, але
і Японіі, Італіі, Германіі, Францыі, Літвы. Лёзненшчына — і радзіма народнага пісьменніка Беларусі Міхася
Лынькова. У лёзненскіх Бабінавічах нарадзілася амерыканская пісьменніца Ганна Струнская (1877–1964). Яна
сябравала з Джэкам Лонданам, напісала цэлы шэраг кніг. З Лёзненшчынай звязаны лёс беларускага і польскага
паэта, кнігавыдаўца Аляксандра Рыпінскага (1811–1900).

Г

Гэтым разам больш падрабязна пагаворым пра Залмана
Дымшыца, які нарадзіўся ў 1921 годзе ў Янавічах. Тады пасе
лішча ўваходзіла ў Суражскі раён Віцебшчыны, якога цяпер
не існуе, а тэрыторыі тыя прыналежныя Лёзненскаму раёну.
Мала што вядома з даваеннай біяграфіі нашага земляка, які
ўдзельнічаў у Вялікай Айчыннай вайне. З першага да апош
няга дня вайны — на фронце. Перамогу сус трэў у самым
фашысцкім логаве — у Берліне. Пасля паступіў у Маскоўскі
інс тыт ут усходазнаўс тва, які закончыў у 1950 годзе. З таго
выпуск у Маскоўскага інс тыт у та ўсходазнаўс тва — кітаіст,
кандыдат эканамічных навук, докт ар гіст арычных навук
Аляксандр Якаўлеў (1928–2003), азербайджанскі гісторыкусходазнаўца, докт ар гіст арычных навук, член-кар эспан
дэнт Нацыянальнай акадэміі навук Азербайджа
на Актай Эфендыеў (1926–2013), спецыяліст па
інданезійскай філалогіі Юрый Маз ур (1924–
1999) і шмат хто яшчэ з яркіх, цікавых асобаў.
У ВНУ Зал ман Дымш ыц вывучаў хінд зі.
І амаль з першых дзён пасля інс тыт ут а пачаў
сур’ёзна займацца навуковымі вышукамі. Пас
ля выкладчыцкай практыкі ў родным Маскоў
скім інстыт уце ўсходазнаўства ў 1951–1954 га
ды перайшоў у Маскоўскі дзяржаўны інстыт ут
міжнар одных адносін. Абараніў дысерт ацыю
на годнасць доктара філалагічных навук. Атры
маў званне прафесара.
Залман Дымшыц напісаў мноства работ у
галіне лінгвістыкі, шэраг вучэбных дапамож
нікаў, некаторыя раздзелы ў розных слоўні

ках. Разам з А. Гладышавай выдаў падручнік па хіндзі —
упершыню кніга пабачыла свет у 1953 годзе. Затым былі
неаднаразовыя перавыданні. Нашаму земляку належыць
і складанне кішэннага хіндзі-рускага слоўніка. Перакла
даў мастацк ую літарат уру з хіндзі на руск ую. Дзяк уючы
няс томнай працы Дымшыца чыт ачы Сав ецкаг а Саюз а,
іншых краін, дзе чыталі па-руск у, адкрылі імёны многіх
і многіх пісьменнікаў Індыі. Аў тарыт эт савецкага лінгвіс
та быў нас толькі высокі, што яго манаграфічны нарыс,
прысвечаны граматыцы хіндзі, выйшаў нав ат у Дэлі (у
1966 годзе). Зразумела, на хіндзі. Залман Дымшыц зай
маўся і мовай урду. Прысвяціў ёй падручнік, які пабачыў
свет у Галоўнай рэдакцыі ўсходняй літарат уры
выдавецтва «Наука» ў 1962 годзе. А пасля
смерці Дымшыца «Граматыка мовы урду»
выйшла ў маскоўскім выдавецтве «Восточ
ная литература» (2001 г.).
Творчая прац а, навуковыя даследв ан
ні ўраджэнца Лёзнешчыны адзначаны былі
Прэміяй імя Джавахарлала Неру.
Пам ёр усх од азн аўц а на Віц ебш чын е
6 студзеня 1990 года. У Беларусі імя Залмана
Дымшыца і не згадваецца. Шкада. Беларускае
ўсходазнаўс тва набірае сёння ўсё большыя
абсягі. І згадкі пра нашых землякоў, якія былі
папярэднікамі сённяшніх даследчыкаў, лінг
вістаў, усходазнаўцаў, — яшчэ адзін складнік
агульнай гісторыі, агульнай культ уры.
Мікола Берлеж
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КНІЖНАЯ ПАЛІЦА

«ДАСЛЕДАВАННЕ
КІТАЙСКАЙ
ЦЫВІЛІЗАЦЫІ»:

ПАРКІ І САДЫ

А

У мінскім выдавецтве «Мастацкая літаратура» працягваецца рэалізацыя кніжнага праекта
«Даследаванне кітайскай цывілізацыі». Новы том распавядае пра кітайскія паркі і сады.

Аўтар кнігі «Цэлы свет у адным
парку. Кітайскія паркі і сады: Адкры
ваючы недаацэненыя прыродныя лан
дшафты ў эпоху сціплага і простага
жылля» Ду Даомін. Перакладчыца —
Марыя Аксючыц. Чытаем у выдавец
кай анатацыі да багата аформленага
выдання: «Чарговая кніга серыі прыс
вечана паркам і садам Кітая, гісторыі
іх стварэння і разнастайнасцям — у за
лежнасці ад кліматычных і геаграфіч
ных асаблівасцяў. Прыводзіцца так
сама параўнальная характарыстыка
прыродных ландшафтаў Кітая і Японіі,
Захаду і ісламскіх краін». І далей: «Кні
га будзе цікавая і карысная ўсім, хто
непасрэдна звязаны з кітаістыкай, і
аматарам кітайскай і сусветнай куль
туры ў цэлым».
Кітайскія паркі і сады можна пад
зяліць на тры асноўныя катэгорыі:
імператарскія, прыватныя і храма
выя. Ёсць яшчэ паркі ў натуральным
прыродным ландшафце, паркі пры
маўзалеях, грамадскія паркі і іншыя.
Імператарскія паркі і сады маюць са
мую доўгую гісторыю. У асноўным
яны сканцэнтраваны на поўначы
Кітая. Можна прывесці такія прыкла
ды. Захаваўся да нашых дзён невялікі,
але неверагодна прыгожы Юйхуаюнь
(імператарскі сад) пры Імператарскім
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палацы Гугун. Захаваліся таксама і
больш буйныя па памерах паркі і сады,
такія як Іхэюань (Летні палац) і Бішу
шаньчжуан (летняя сядзіба кітайскіх
імператараў дынастыі Цын). Прыват
ныя паркі, як правіла, належалі прад
стаўнікам інт элігенцыі і былі скан
цэнтраваны ў раёне Цзяннань. Яны,

безумоўна, не такія грандыёзныя, як
імператарскія, але валодаюць сваім
шармам, наводзяць людзей на разва
жанні, агортваюць успамінамі. Пра
гульваючыся па такіх парках, можна
пісаць вершы, філасофстваваць, мож
на проста пабыць сам-насам са сваімі
думкамі. Калі казаць пра храмавыя

КНІЖНАЯ ПАЛІЦА
паркі, то іх можна ў вялікай колькасці
знайсці у розных па вышыні і вядомас
ці гарах. Часцей за ўсё такія паркі інтэ
граваныя ў навакольны пейзаж. Хоць
сустракаюцца выпадкі, калі на самой
тэрыторыі храмаў разбітыя малень
кія сады, каб імі маглі любавацца па
ломнікі ды наведнікі. Часам пад сад
адведзена асобная тэрыторыя, якая
прымацаваная да храма, — як гэта,
напрыклад, зроблена ў храме Лунхуа
сы ў Шанхаі.
231 с таронка па-сапраўднаму
ўнікальнага выдання — магчымасць
віртуальнага падарожжа да вытокаў
найбагатай кітайскай цывілізацыі. Ад
крыйце кнігу — і вы апынецеся ў пар
ку Бэйхай у Пекіне, затрымаецеся каля
ўваходу ў парк Гэюань у Янчжоу, пры
сядзеце на камяні каля вадаёма ў пар
ку Ваншыюань у горадзе Сучжоу… За
трымаеце ўвагу каля вясновага насыпу
для яблыні ў парку Чжочжэн'юань
у горадзе Сучжоу.
Цікавым уяўляецца наст упнае
сведчанне аўтара кнігі: «У Старажыт
ным Кітаі прыхільнікі канфуцыянскіх
канцэпцый прытрымліваліся ідэі, што
чалавек знаходзіцца вышэй за ўсё,
а паданні пра мараль замяняюць лю
быя рэлігійныя догмы. Калі, кіруючы
ся гэтым, зірнуць на кітайскія храма
выя паркі, можна ў іх больш выразна
ўбачыць увасобленую на практыцы
рацыянальную ідэю перавагі чалаве
ка, акрамя таго, у іх створана глыбо

кая, аптымістычная і нават святочная
атмасфера. Адна з асноўных функцый
храмавых паркаў у Кітаі — служыць
месцам насалоды прыгожымі кра
явідамі, такім чынам, гэтая функцыя
выходзіць за рэлігійныя рамкі…»
Праца, выкладзеная на стыку
навуковага даследавання і дакумен
талістыкі, эсэістыкі, складаецца з на
ступных раздзелаў: «Убачыць вялікі
свет у мініяцюры: агульнае апісанне
кітайскіх паркаў і садоў»; «Барацьба
за першынство: віды кітайскіх паркаў
і садоў»; «Тонкае і вытанчанае май

стэрства: чатыры асноўныя прыёмы
ў працэсе стварэння паркаў і садоў»;
«Адзінства прыроды і чалавека: адлю
страванне філасофскіх ідэй у кітайскіх
парках і садах»; «Вытанчанасць і зача
раванне: эстэтыка кітайскіх паркаў і
садоў»; «Кожны валодае сваімі вартас
цямі: параўнальная характарыстыка
кітайскіх і замежных паркаў і садоў».
Кніга пра паркі і сады ў Кітаі, вы
дадзеная ў Мінску, — знамянальная
падзея і ў развіцці беларуска-кітайскіх
кніжных, выдавецкіх адносін.
Сяргей Шычко
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МОМАНТ ШЧЫРАСЦІ

АЛЕНІНЫ ДЭБЮТЫ
МАНАЛОГ АКТРЫСЫ, ЯКАЯ ВЕДАЕ
ХУТКІ СПОСАБ ПАЗБАЎЛЕННЯ АД НУДЫ

К
Мая любоў і захапленне
тэатрам бясспрэчныя.
Я не сыграла ніводнай ролі,
якая б мне не падабалася.
Кожная — гэта жыццё.
Самастойнае, цікавае,
хоць і віртуальнае.
У яго паглыбляешся,
над ім раздумваеш,
яго напаўняеш уласнымі
пошукамі, сэнсам.
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алі Алена Хрысціч упершы
ню з’явілася ў двары Тэатра
юнага гледача, акцёры, якія
адпачывалі на сонейку па
між рэпетыцыямі, захопле
на прысвіснулі: божачкі,
якія пастэльныя фарбы і адценні…
І яны не памыліліся ў сваім выз
начэнні, схапілі, што называецца,
сутнасць дзяўчыны. Потым пра яе як
актрысу ў ТЮГу гаварылі: актрыса
пастэльных адценняў. А у мяне Алена
з пачатку нашага сяброўства асацыю
ецца з французкай актрысай Адры
Тату, якая праславілася пасля фільма
«Амелі». Было ў манеры і стылі паво
дзін коратка стрыжанай Алены неш
та «французкае». Гэта і жаноцкасць,
і вытанчанасць, і элегантнасць, і дру
жалюбнасць… І нават лёгкая разня
воленасць, якая часам нагадвала ха
рактар хлапчука-свавольніка. Мусіць,
менавіта тую «родную» еўрапейскую
рысу і ўгледзеў у Алене «заезджы»
французкі рэжысёр Андрэ Фарнье,
калі ставіў у Мінску спектакль «Кру
цельствы Скапэна» паводле п’есы Жа
на-Баціста Мальера. У ім Алена грала
ролю карміцелькі Нярыны, тэмпера
ментную, у сабе ўпэненую, якая ведала
толк і ў жыцці, і ў каханні. Менавіта яе
і яшчэ двух актрыс выбраў Андрэ Фар
нье з усяго жаночага саставу тэатра. З
гэтай пастаноўкай Маладзёжны тэатр,
дарэчы, пабываў на гастролях у Ліёне.
У ёй Алена выходзіла на сцэну родна
га тэатра і напярэдадні 2000‑га ў дзень

свайго нараджэння. Потым было і
мноства другіх цікавых роляў, і дзён
нараджэння. І ўсе, як гаворыць Алена,
любімыя. Урэшце, як і апошняя роля
Мерчуткінай у спектаклі па п’есе Ан
тона Чэхава «Юбілей», які рыхтаваўся
як бенефіс Алены Хрысціч з нагоды яе
юбілею.
У той вечар у Маладзёжным было
святочна. Пасля спектакля па добрай
старой тэатральнай традыцыі калегі
Алены наладзілі капуснік, у якім га
лоўнай гераіняй была яна.
Творчасць гэтай запамінальнай
характарнай актрысы ў Беларусі заў
важана. Яна — вядучы майстра сцены
Маладзежнага тэатра, лаўрэат меда
ля Францыска Скарыны. Ім актрысу
ўзнагародзілі за вялікія дасягненні ў
прафесійнай дзейнасці, значны ўнёсак
у развіццё і прымнажэнне духоўна
га патэнцыялу, культурнай спадчыні
беларускага народа. Таксама Алена
Хрысціч адзначана нагрудным знакам
Міністэрства культуры «За ўнёсак у
развіццё культуры Беларусі».
А вось што яна гаворыць сама.
✓ Калі параўноўваю сваё жыццё з
вялікім шляхам, то прыгадваецца такі
момант. Ён, як той запамінальны яс
кравы прыпынак, дзе я, трохгадовая
дзяўчынка быццам села ў машыну часу
і пачала рухацца па жыцці, усведамля
ючы сябе. Добра памятаю, як мой тата
Мікалай Іванавіч, а ён быў чыгунач
нікам, прыйшоў пасля работы дадому
і сказаў нам пра тое, што яго ўзнагаро
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дзілі Ордэнам Леніна. Мама Лізавета Цімафееўна,
светлая ім абодвум памяць, кінула мыць падлогу,
заойкала, узрадвалася, пачала распытваць… Той
ордэн на маёй маленькай далоньцы і дагэтуль
перад вачыма. Памятаю, і як вельмі ганарылася
таткам, бо яму тую прыгожую «цацку» далі за вы
датную работу на чыгунцы.
✓ Нас было пяцера дзяцей. Старэйшыя дзве
сястры і двое братоў мяне, малодшую, вельмі лю
білі. Я для іх была накшталт жывой лялькі, якая
адказвала ім сваім захапленнем. Можа таму так
рана я навучылася і чытаць, і пісаць. А яшчэ, гэта
га мне ніколі не забыць, я ўсё танцавала. Толькі ў
Баранавічах, дзе і нарадзілася, магчымасці вучыц
ца на балерыну, не было. А ў Мінску пры харэа
графічным вучылішчы таксама не было інтэрната
для іншагародніх. Таму бацькі і не хацелі, каб я
змалку жыла ў чужых людзей. Вось таму я і хадзіла
ва ўсялякія танцавальныя баранавіцкія гурткі. А
па вечарах дэманстравала свае здольнасці перад
роднымі. Яшчэ і спортам займалася, як і многія
мае жвавыя равесніцы. Потым, у старэйшых кла
сах пачала выступаць на сцэне Баранавіцкага на
роднага тэатра.
✓ Толькі праз год пасля заканчэння школы
паступіла ў Беларускі дзяржаўны тэатральнамастацкі інстытут на курс да цудоўнага педагога
Аляксандра Бутакова. Ён, у адрозненне ад Ула
дзіміра Маланкіна, які адразу пасля школы мяне
да сябе не ўзяў, так бы мовіць, зусім юная, наад
варот: набраў юнакоў і дзяўчат, якія толькі што
закончылі школу. Атрымалася, што я была сярод
іх нават на год старэйшая. Гады вучобы праля
целі так хутка, што я нават не зразумела на ды
пломным спектакле, як тое так здарылася. А гэта
ж пять гадоў! Наогул, з часам у мяне надзвычай
цікавыя стасункі. Але пра гэта крыху пазней.
✓ Пасля інстытута па размеркаванні я апы
нулася ў Тэатры драмы і камедыі імя Вінцента
Дуніна-Марцінкевіча ў Бабруйску. Адпрацавала
там тры гады. Роляў было многа. І ўсе любімыя.
Як можна не любіць маю Мэлю з польскай п’есы
«Мараль пані Дульскай» Габрыэлі Запольскай?
Урэшце і ўсе астатнія. Я іграла і маладых гераінь,
і інжэню. Мне даводзілася набываць акцерскі
досвед і падчас шматлікіх гастроляў па вялікай
краіне — былым Савецім Саюзе. Той час — неза
быўны. Мы аб’ездзілі ўсю Украіну, гастралявалі ў
Прыбалтыцы…
✓ У Тэатр юнага гледача мяне запрасіў Рыгор
Баравік. Ён тады ставіў там спектаклі. Мая блізкая
сяброўка і сакурсніца Галіна Кухальская ўжо пра
цавала ў гэтым тэатры: яна рана выйшла замуж за
мінчаніна. Так мы ў адной грымёрнай і апынуліся.
І ў адных спектаклях былі занятыя. Каго я толькі
там не іграла на працягу дзесяці гадоў! І Аленіху, і
Малпачку, і Кветку, і Хлапчука, і Школьніцу. Ігра
ла Прынцэсу і Цюленіху Сафі — галоўную ролю ў
спектакле «Як выкралі Сафі». Незабыўны і спек
такль па п’есе Аляксандра Хмеліка «Гуманоід у

небе імчыцца», у якім я з задавальненнем выкон
вала центральную ролю школьніцы Малахавай.
✓ У маім сцэнічным жыцці было шмат вясёлых
момантаў, забаўных сітуацый. Гэта тое закуліссе,
якое не бачнае гледачам з глядзельнай залы. Гэта
было звязана і з беларускай мовай, і нават з саба
камі, якія па п’есе былі маімі партнёрамі. Так-так,
мне даводзілася і смяяцца, і плакаць ад таго, як
чацвёраногія нашы браты зменьвалі «малюнак
ролі». Быў такі сабачка Пушок у спекатаклі «Гума
ноід…». Ен бегаў вакол мяне, звонка гаўкаў… Тое
вельмі падабалася гледачам. А аднойчы Пушок
выляцеў на сцэну, моўчкі прысеў і зрабіў «міну».
Школьнікі ў зале былі ў захапленні. А мы, акцёры,
душыліся ад смеху. Толькі ўявіце, як было складана
не разрагатацца і далей іграць, як быццам нічога
не здарылася. Цішыня ў зале была такая, што чула
ся дыханне гледачоў. Яны пільна сачылі за тым, ці
наступяць акцёры на «міну». Дзякуй Богу, ніхто на
яе не наступіў, усё абышлося. Праўда, потым, калі
мы адкланяліся, калі апусцілася заслона, смяяліса
за кулісамі да слёз, да ікоты. А вось у Валгагра
дзе на гастролях спектакль з‑за Пушка давялося

Сцэна са
спектакля
«Гэтыя
незразумелыя
старыя людзі»
паводле п’есы
Святланы
Алексіевіч.
Алена
Хрысціч —
Любоў.
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Мае сяброўкі здзіўляліся, казалі: «Ленка, нешта ты такое з
сабой робіш, што маршчын не маеш». Ды я й сама здзіўляла
ся. Але калі глядзела на маму, то разумела: гэта проста гены.
Такой і я ўрадзілася. З‑за маёй знешнасці таксама здаралі
ся недарэчныя, сказала б, нават смешныя выпадкі, калі мне
скідвалі гадоў 15, а то і 20. Аднойчы мы з сяброўкай пайшлі
ў краму, каб дакупіць на святочны стол тое-сеё: быў дзень
нараджэння яе мужа. Захапілі і шампанскае. Ідзем праз касу.
А касірка і кажа, звяртаючыся да мяне: дзяўчынка, шампан
скае табе нельга… І забірае тую пляшку. Я смяюся: такія
выпадкі са мной ужо здараліся, калі пашпарт патрабавалі,
які б засведчыў мой узрост. Ох, памятаю, як сяброўка мая

Дзяніс ▶
Паршын
(Генерал
Гневышаў)
і Алена
Хрысціч
(Ганна
Цыплунова)
ў пастаноўцы
«Багатыя
нявесты»

«Віндзорскія насмешніцы»

▶

нават перапыніць. Толькі гэта быў не мінскі Пушок, а мясцо
вы вялізны сенбернар. Ён быў калматы, прыгожы, міралюб
ны і выклікаў давер. Ды і рэкамендацыі пра яго выхаванасць
былі найлепшымі. Калі яго выпусцілі на сцэну і далі каман
ду — бегаць, сенбернар чамусьці спалохаўся, стаў насіцца
па сцэне з хрыплым гаўканнем. Потым пабег з яе, уляцеў у
кулісу, там заблытаўся, куліса абвалілася… Я была на мяжы
непрытомнасці. І толькі паўтарала: «Божа мой, што будзе?..»
А ў зале стаяў рогат і ўсеагульнае захапленне. А надалей давя
лося іграць гэты спектакль без «сабачага» партнера.
✓ Здараліся казусы і з мовай. Я па паходжанню руская, маю
сербскія карані (прадзед прыехаў з Македоніі). Інстытутскай
практыкі было недастаткова, таму засвойвала беларускую
мову ў ролях, як кажуць, на хаду. Магла перайначыць словы
так, что тое таксама выклікала смех. «І калі ты пачнеш гава
рыць па-беларуску?», — казаў не аднойчы мне Аляксей Дуда
раў. У той час ён працаваў у тэатры акцёрам, і гэтую працу
сумяшчаў з абавязкамі загадчыка літаратурнай часткі. І, нату
ральна, вельмі патрабавальна ставіўся да чысціні мовы. А для
мяне на той час гэта было не надта лёгка. Да прыкладу, слова
«грыбы» я магла вымавіць як «грабы», калі ў ролі Прынцэсы
падавала Кату ў ботах патэльню з грыбамі. Акцёры, канешне
ж, ледзь стрымлівалі смех. Самой цяпер таксама смешна, але
і крыху ніякавата. Праўда, адно магу дадаць, усе заўвагі маіх
партнёраў па сцэне выказваліся ў дабразычлівай, не крыўднай
форме, а іх смех над маімі «перламі» быў дружалюбным.
✓ Мая любоў і захапленне тэатрам бясспрэчныя. Я не
сыграла ні воднай ролі, якая б мне не падабаліся. Кожная —
гэта жыццё. Самастойнае, цікавае, хоць і віртуальнае. У яго
паглыбляешся, над ім раздумваеш, яго напаўняеш уласнымі
пошукамі, сэнсам.
✓ У мяне, як актрысы і чалавека, не бывае часу на тое,
каб нудзіцца. Наогул, здзіўляюся, калі некаторыя людзі га
вораць, што іх напаткала нуда. Калі такое чую, так і хочацца
сказаць: рукі-ногі цэлыя, ты — жывы, здаровы, што яшчэ
трэба?.. У такіх выпадках раю чалавеку ўявіць сабе, што яго
няма на свеце. Асабіста для мяне кожны момант жыцця —
вялікі цуд. Колькі ў ім цікавага, дзівоснага! Толькі б паспець і
тое зрабіць, і туды паехаць, і з сябрамі сустрэцца… Такое ад
чуванне, што жыццё імчыцца як хуткі цягнік. Здаецца, вось
нядаўна быў адзін мой юбілей, які адзначаўся ў Маладзеж
ным тэатры, куды я прыйшла пасля ТЮГа. Цяпер — другі.
У Маладзежным тэатры, дзе я дагэтуль працую вось ужо як
35 гадоў, прайшла палова майго творчага жыцця. Ізноў жа
сюды мяне паклікаў Рыгор Баравік. Ён быў першым галоў
ным рэжысёрам Маладзежнага тэатра. У нас тады не было
свайго будынку, нават па начах рэпеціравалі, працавалі на
энтузіязме.
✓ Я не тужу ад таго, што гады ляцяць. Бо займаюся любі
май прафесіяй. Гэта дазваляе мне быць у добрай форме. Але
я была б не шчырай, калі б сказала, што маршчынкі на твары
мяне радуюць. Яны з’явіліся неяк нечакана, раптам. Спачат
ку гэта быў шок. Увесь час маладая, самая-самая сярод ад
нагодак. І тут табе — на! Але я і не тужу па маладой скуры,
не раблю ботакс-ліфцінг і іншыя амалажальныя хітрыкі для
твару. Калі гляджуся ў люстэрка, кажу сабе: прыйшоў і твой
час, гэта дадзенасць жыцця, старэнне — працэс натуральны.
І ўсміхаюся…
✓ І яшчэ крыху падрабязнасцяў пра ўзрост. Доўгі, вельмі
доўгі час у мяне на твары не было ніякіх слядоў старэння.

У ролі Мерчуткінай ▶
у бенефісным
спектаклі «Юбілей»
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моцна раззлавалася, пачала даказваць, што ёй і мне амаль
40. А касірка і гаворыць: вам можа і сорак, а вось дзяўчынка
няхай пашпарт пакажа… Пашпарта ў мяне не было. Так мы
тады і не купілі шампанскае.
✓ Для актрысы ў любым узросце важна выглядаць до
бра. Сродкі для таго вядомыя: паўнацэнны сон, здаровае
харчаванне, свежае паветра і радасны настрой. Што я імкну
ся спавядаць штодзень. Калі прачынаюся, думаю: дзякуй
Богу, я — жывая! У пэўным сэнсе кожны новы дзень для
мяне — дэбют. Дэбют жыцця, якім я яго ўспрымаю. Гэта
мая штодзённая прэм’ера. Як я сыграю сваю ролю чалаве
ка, жанчыны, актрысы? І калі я вечарам прыходжу дадому ў

▶

Алена разам
з партнёрамі
ў спектаклі
«Брыдкае качаня»

◀ Алена Хрысціч

ЛЮБОЎ МА ЛЫШАВА

разам
з рыжысёрам
Андрэ Фарнье
падчас
гастроляў
у французкім
Ліёне
са спектаклем
«Круцельствы
Скапэна»

▶

Сцэна са
спектакля
«Юбілей».
Алена разам
з Наталляй
Падвіцкай
(Жонка банкіра)

добрым настроі, хоць крыху і стомленая, радуюся таму, што
нікога не пакрыўдзіла, не раззлавалася па дробязях, удала
сыграла спектакль. Апладзісменты гледачоў гучаць унутры,
я прыгадваю іх усмешкі і ўдвая радуюся: спектакль прайшоў
добра. А гэта такое вялікае шчасце!
✓ Я ніколі не зайздросціла «зорным» гераіням. Бо
разумела, ну не могуць быць усе такімі, як на конкурсах
прыгажосці. І ведала сабе цану з дзяцінства. Дзякуй за тое
маёй мамачцы, тату, братам і сёстрам. Яны заўсёды мне
казалі: такой, як ты, больш няма ў свеце. І я разумела, што
і сапраўды — я гэта я. І мне трэба раскрываць сябе, а не
«касіць» пад кагосьці іншага. Але ж я жывы чалавек. І калі
ролі размяркоўваюцца, натуральна, рэагую. Даводзілася
сябе і ў рукі браць, як кажуць. Так было з невялічкай уз
роставай роляй Марыі Васілеўны Вайніцкай, маці Дзядзь
кі Вані ў п’есе Антона Чэхава «Дзядзька Ваня». Спачатку,
калі мне прапанавалі гэтую ролю, я, прызнаюся, крыху
пакрыўдзілася, так бы мовіць, няўжо я такая старая, што
іншага для мяне нічога не знайшлося… Але ўсё атрыма
лася як нельга лепш. Рэжысёр Віталій Катавіцкі настолькі
далікатна вёў рэпетыцыі, што я неяк глыбока ўсвядоміла:
сапраўды, няма роляў маленькіх, нязначных. Відаць, тая
роля якраз і стала для мяне пераходнай, каб рэагаваць на
тое, што табе прапануюць, з радасцю. Як жа я палюбіла
сваю гераіню, і як жа мне было яе, жанчыну, якая жыла
ў ілюзіях у дачыненні да свайго сына, шкада. І як я рада
валася, што мне ўдалося трансфармаваць гэты вобраз на
працягу сцэнічнага дзеяння. Калегі мне гаварылі, што ў
мяне атрымалася сыграць жанчыну, якая на вачах быццам
прачнулася. Калі я працавала над гэтай роляй, увесь час
памятала словы Чэхава пра Вайніцкую: толькі б актрыса
яе не сапсавала…
✓ Няпроста ў свой час мне даўся драматычны характар
Любові ў спектаклі «Гэтыя незразумелыя старыя людзі»
паводле п’есы Святланы Алексіевіч. Праўда, прэса пісала,
што і ў мяне атрымаўся мой маналог-споведзь. Гэтым спек
таклем адкрыў, дарэчы, свой першы тэатральны сезон наш
Маладзёжны, заявіў пра сябе як новы тэатральны калектыў.
А складанасць была вялікая. Нас, памятаю, захапіла кніга
Алексіевіч. Але тое, што захапіліся мы, не азначала, што за
хопіцца гледач. Я і мае партнёры — пакаленне пасляваеннае.
Для нас жахі вайны — паняцце хутчэй абстрактнае. Першая
цяжкасць была ў наступным: як суаднесці свой жыццёвы,
маральны досвед з досведам жанчын ваеннага пакалення, з
тымі ўнутранымі зрухамі, якія адбываліся з кожнай гераі
няй. А другая цяжкасць была ў тым, што мы ігралі і маладых
дзяўчат, якія пайшлі ваяваць пасля школы і адначасова ста
лых жанчын-ветэранак вайны. Можа ў нас не ўсё атрымала
ся, але нават Святлана Алексіевіч адзначала нашу шчырасць,
непасрэднасць, узрушанасць. Больш таго, яе прывабіла, як у
нашым спектаклі была вырашана тэма ўзаемаадносін мола
дзі са старэйшым пакаленнем.
✓ Роляў заўсёды не хапае. Калі ты актрыса, то хочаш быць
увесь час занятай. Але, пэўна, у тым — што мы і занятыя, і не
занятыя, ёсць здаровы сэнс. Перапынкі патрэбныя. Каб азір
нуцца, падумаць, чаго ты варты ў гэтым жыцці. Ды і наогул,
часам так добра проста спыніцца! І, паўтаруся, парадавацца
жыццю: бо ў ім кожны дзень — дэбют. Вось я і імкнуся так
жыць. З ўдзячнасцю за ўсё, што маю.
Гутарыла Валянціна Ждановіч
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ФАБРЫКА
ДОБРАГА
НАСТРОЮ

Р
Закруцілася кола

Ран ей наш ы «тэл ев із ійш чык і» бел ар уск ія сер ыял ы
не здымалі. Але даўно наспела такая неабходнасць, як пры
знаюцца стваральнікі першага такога праекта: сцэнарыст
і акцёр Максім Сокал, а таксама рэжысёр Ілья Баранаў. З
іх усё і пачалося. Дырэктар АНТ Марат Маркаў ідэю пад
трымаў: прадаставіў тэхнічную базу. З дэкарацыямі ў філь
ме таксама праблем не ўзнікла: дырэктар прадпрыемс тва
«Беларуснафта-Мінскаблнафтапрад укт» Анатоль Кароткі
пагадзіўся, каб фільм здымалі на тэрыторыі аў тазапраўкі
«Белоруснефть». З пошукам акцёраў было яшчэ прасцей:
беларускія артысты з задавальненнем пагадзіліся сыграць
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Пра тое, як ствараецца айчынны серыял
«Начная змена» і якая ў гэтым праекце
роля Другога нацыянальнага тэлеканала
«АНТ», можна было даведацца на
прэзентацыі пілотнай версіі фільма. Крыху
раней яго глядзелі беларускі кінарэжысёр
Аляксандр Яфрэмаў і польскі — Кшыштаф
Занусі

у айчыннай кінастужцы. Здавалася, усе даўно чакалі гэтага
момант у.
— Апошняя беларуская кінакарціна, у якой я здымаўся,
выйшла 6 гадоў таму, — распавядае Уладзімір Гасцюхін, на
родны артыст Беларусі. — Вядома, адразу даў дабро на ўдзел
у новым эксперыменце. Перакананы, што нам трэба распа
вядаць пра сябе, пра сваю гісторыю, пра сваё жыццё… У Бе
ларусі ёсць для гэтага ўсе рэс урсы. Я атрымаў велізарнае за
давальненне, працуючы з маладой камандай прафесіяналаў.
Максім Сокал у сваю чаргу раскрывае нюансы тэлевізій
нага працэс у:
— 30 % эфіру на АНТ займае серыяльны кантэнт. І ўвесь
ён — замежнай вытворчасці. Да нас едзе здымаць Украіна,

ТЭЛЕСЕРЫЯЛ
Расія — усё блізкае замежжа, бо ў нас якасная тэхналагічная
Месца дзеяння ў фільме — аў т аз аправ ачная станцыя.
і вытворчая база. Так, гэтыя фільмы цікавыя, папулярныя, Чаго толькі там па сцэнары ні здараецца, якіх толькі пер
запатрабаваныя. Але ў іх — не пра нас, беларусаў. А мы ж санажаў ні падкідвае працоўнікам АЗС кожны новы дзень!
можам гэтак жа, калі не лепш, здымаць сваё шматсерыйнае Нязменна адно: з надыходам ночы на запраўцы дзееца штось
кіно з нацыянальным характарам.
незразумелае… То электрычнасць сама па сабе выключаец
Ілья Баранаў дадае:
ца, то дзіўныя грузавыя машыны з пустым салонам прыяз
— Максім і я зрабілі гэт ую перш ую пілотн ую серыю джаюць, то галасы незразумелыя чуюцца… Жах ды і толькі.
сваімі сіламі. Не прэт энд уем на шэд эўральнасць, нейк ую
Шчыра скажу, я серыялы не вельмі люблю. Доўгія яны
выключнасць. Мы проста хацелі прапанаваць цікавае для і не заўсёды апраўдв аюць зат рачаны на прагляд час. Але
ўсіх нас шматсерыйнае кіно, зрушыць «махавік» гэтай ін лёгкі гумар з падт экст ам, падвойным сэнс ам у «Начной
дустрыі, каб ён круціўся хутчэй. Калі ласка, прыходзьце са змене» мяне прыцягнуў. То быццам незнарок адзін герой
сваімі ідэямі, сцэнарамі. Серыялаў у краіне павінна выпус дорыць дзве кветкі (цотная колькасць — прыкмета жалобы
кацца дзесяць, дваццаць, сорак у год, на тыдзень — чым ў славян. — Аўт.) іншаму: калегу, якому прыйдзецца ноччу
больш, тым лепш. Трэба стварыць сваю фабрыку па іх вы дзяж урыць (а мы ўжо ведаем, што ў гэты час на запраўцы
творчасці. Тады нейкае кіно абавязкова «выстраліць», будзе робіцца няладнае). То разлітае па падлозе віно здасца спа
першакласным, папулярным. Мы зрабілі гэты першы крок. чатку крывёю… А многае было — нібы ў сапраўдным жыцці
І цяпер запрашаем вас да дыялогу: што спадабалася, як па падгледзена. Хочаш – не хочаш, а рассмяешся, убачыўшы ў
лепшыць? Нам па сілах ствараць якасны айчынны кантэнт.
кімсьці сябе ці свайго суседа. Таму што — як і было сказана
Пілотную версію «Начной змены» бачылі некаторыя ў пачатку — гэта знаёма, гэта пра нас.
беларускія і замежныя рэжысёры. Высокую ацэнку фільму
Акцёры парадав алі сваёй ігрой. Хоць тут няма нічога
даў народны артыст Бела
дзіўнага: многія з іх — Ула
русі, рэжыс ёр Алякс андр
дзім ір Гасц юх ін, Андр эй
Яфр эм аў, наз ваўш ы чар
Кар ак а, Эвел ін а Сак ур а,
навы мат эрыял дас татко
Пав ел Харл анч ук, Алес я
ва перспектыўнай працай,
Пу х ав ая ды іншыя — па
якую трэб а прац ягв аць.
спяхова і даўно здымаюц
Кшыштаф Занусі, польскі
ца ў рас ійс кіх серыял ах.
кінар эжысёр, сцэнарыст і
Так, моцн ая бел ар уск ая
прадзюсар, лаўрэат галоў
акцёрская школа.
нага прыза Венецыянскага
Выд атн ая, на мой по
кін аф ест ыв ал ю «Зал ат ы
гляд, апер ат арс кая прац а
леў», такс ам а адз нач ыў
Ген ад зя Чалея: карц інк а
дастойны ўзровень тэлеві
прыг ожая, від эашэр аг са
зійнага праекта і нават вы
кавіты. Бачна, што апера
каз аў жаданне, каб «дуэ т
тар нат хнён ы сцэн ар ам і
энт узіяст аў» — Бар анаў і
яму падабаецца сам працэс.
Сокал — паспрабавалі ся
бе і ў сур’ёзным кіно.
Уладзімір Гасцюхін задаволены вынікам працы з «АНТ»
Дар эчы, апроч журна
лістаў і медыяэкспертаў у фокус-групу гледачоў увайшоў…
Падчас паказу ў зале кі
гусак. Дрэсіраваная птушка з імем Харвестэр — беларуская натэатра «Falcon Club Бутик
славутасць. Ён жыве ў сталічнай кватэры са сваім сябрам, як Кино» не было звыклай ці
называе сябе яго гаспадар, — блогерам Андрэем Гурыным. шыні: хтосьці з гледачоў пе
Харвуша з задав альненнем пазіруе на камеру, дае інт эр рыяд ычна ўслых камент а
в’ю журналістам і нават спрабуе прадказваць зыход падзей ваў эпізоды фільма, многія
у спартыўным свеце, выцягваюч
 ы дзюбай карцінкі са сцягам гучна смяяліся. Калі пайшлі
краіны-пераможцы. Пасля паказу «Начной змены» Харвес фінальныя цітры і ўключы
тэру, які ціха сядзеў ўвесь час, пакуль ішоў фільм, прапана лася святло, нехта з аргані
валі прагаласаваць. Гусак даў максімальны бал убачанаму: затараў ужо без мікрафона
выцягнуў лічбу «5», пакінуўшы без увагі «3» і «4».
вык рыкн уў: «Ну як? Спа
даб алас я?». Замест сцвяр
Пра што кіно?
джальн аг а «так» пач ул а
ся паз іт ыўнае, эмац ыйнае
Жанр серыяла — мікс трылера, дэт эктыв а, камедыі… шматгалоссе: «Калі працяг?
Заяўленая ў ім і любоўная лінія (здагадваюся, што яна бу А што ж там далей будзе?».
дзе не адна), і нават махнатая пачвара з чырвонымі лазерамі
Так, адк аз больш чым
замест вачэй у кадры з’яўляецца. Праўда, яна выклікае хут красамоўны, але з падт экс
чэй смех, чым жах. Увогуле, зразумела, што серыял будзе для там: карціна спадабалася.
ўсіх і кожнага, як гаворыцца, на любы густ, ахопіць шырокі
Аліса Гюнгер.
VIP-персона імпрэзы —
гусак Харвестэр
глядацкі сегмент.
Фота аўтара.
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ЗОЯ ЛІТВІНАВА:

«ГЭТА МАЯ МОВА
З МАЁЙ ФІЛАСОФСКАЙ
ЗНАЧНАСЦЮ СІМВАЛАЎ»
Маштабны выставачны праект заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі Зоі Літвінавай, які быў
прадстаўлены ў Нацыянальным мастацкім музеі, без перабольшвання, стаў адметнай і выразнай
падзеяй для ўсіх, хто з ім пазнаёміўся

З

«Знакі творчай волі» ў Мастацкім — фінальны і, хутчэй
за ўсё, самы важны акорд майстра ў выставачнай сюіце, што
гучала на працягу ўсяго мінулага года. Дагэтуль гледачы ўжо
змаглі пазнаёміцца з творчасцю Зоі Літвінавай — яе акварэлі
і малюнкі экспанаваліся на некалькіх арт-пляцоўках Мінска.
На гэты ж раз у чатырох залах Нацыянальнага мастацкага
музея было прадстаўлена больш за сто жывапісных, графіч
ных і акварэльных твораў з калекцыі музея і збору мастачкі,
выкананых ёю пераважна за апошнія сорак гадоў. Экспазі
цыю склалі як вядомыя хрэстаматыйныя палотны майстра,
так і тыя творы, што ніколі раней не дэманстраваліся шы
рокай публіцы.
Сама Зоя Літвінава прыйшла ў мастацтва ў перыяд ро
сквіту «суровага стылю». Яна прайшла даволі доўгі, але неве
рагодна цікавы і насычаны шлях да той «Літвінавай», якую
сёння ведаюць і любяць не толькі ў Беларусі, але далёка за
яе межамі. Спачатку яна акумулявала ва ўласнай творчасці
многія тэндэнцыі савецкага мастацтва 60‑х‑70‑х гадоў міну
лага стагоддзя. Пры тым ёй удавалася быць нібы па-за на
прамкамі афіцыйных запытаў. Невыпадкова ў канцы 80‑х
Літвінава ўвайшла ў склад знакамітага творчага аб'яднання
«Няміга‑17». Вытокі ж асаблівасцяў творчага почырку Зоі
Літвінавай шмат у чым можна звязаць з атрыманай ёю ака
дэмічнай адукацыяй, а таксама з засваеннем і пераасэнса
ваннем мастацкіх практык Еўропы першай паловы і сярэд
зіны ХХ стагоддзя.
Галоўнае ў яе творах — гэта пошук сябе, пошук колеру і
пластыкі, кампазіцыі і прасторы. І жывапіс, і малюнак для
майстра абсалютна непадзельныя, паколькі ўяўляюць з сябе
адзіны працэс фармавання мастацкага вобраза. Пры гэтым,
вынаходзячы ўласны свет формаў і знакаў, Літвінава ніколі
да канца не парывала сувязі з натурай. Яна не аднойчы пад
крэслівала, што ў яе працах няма літаратурнага сюжэту,
кожны павінен разгадаць таямніцу самастойна, асабіста —
для сябе.
Неад'емным элементам жывапісу Зоі Літвінавай стала
золата. Мастакоў, якія ўжывалі ў творчасці такі матэрыял,
у гісторыі мастацтваў можна знайсці нямала. У гэтым сэнсе
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Літвінава не з'яўляецца першаадкрывальніцай. Але тое, як
яна гэта робіць і якое значэнне надае золату ва ўласных тво
рах, — заслугоўвае ўвагі. Па-майстэрску ўключанае ў жыва
пісную канву палатна золата надае аўтарскім выявам дзіў
нае, асаблівае гучанне. Бо, па словах самой Зоі Літвінавай,
галоўнае ў мастацтве — выражэнне ідэі і духоўнасці.
З аднаго боку, праект «Знакі творчай волі» цалкам да мес
ца назваць своеасаблівым падвядзеннем вынікаў мастацкай
дзейнасці Зоі Літвінавай. У ім яна дэманструе максімальную
жанравую і тэматычную паліфанію — «зрэз» усяго таго, што
было ёю знойдзена, адкрыта і створана за шмат гадоў пра
цы. Але ў той жа час Зоя Літвінава — мастачка, якая і сёння
працягвае плённа працаваць. Таму пра які-небудзь фінал
дзейнасці казаць рана. Яе мастацтва па-ранейшаму нясе на
сабе адбітак моцнай волі, а лепшыя творы становяцца са
праўднай класікай беларускай культуры.
ывапісныя палотны і акварэлі Зоі Літвінавай і раней
захоўваліся ў Нацыянальным мастацкім музеі Белару
сі. Гэта належнае прызнанне яе як майстра — так проста ў
музей працы не прымаюць. Знаходзяцца карціны Літвіна
вай і ў Цэнтры сучаснага мастацтва ў Мінску. Зрэшты, ёсць
яны і ў Траццякоўскай галерэі ў Маскве, у Рускім музеі ў
Санкт-Пецярбурзе, у музеях Рыгі, Новасібірска і Бішкека,
а таксама ў прыватных калекцыях і муніцыпальных зборах
Аўстрыі, Германіі, Італіі, Даніі, Галандыі, Ізраіля, ЗША і Ка
нады. Дарэчы, у 2005 годзе яна была ўзнагароджана ордэнам
Міністэрства культуры Францыі. Сама аўтар лічыць ма
стацтва інтэрнацыянальным і задаволена, што працы разы
ходзяцца па свеце. Разам з тым, высока шануе нацыяналь
ную школу жывапісу, хоць і лічыць, што школа гэтая яшчэ
ў стадыі станаўлення. Але пэўную значнасць ужо набыла.
Зоя Літвінава любіць падрыхтаванага гледача. Яна ўпэў
неная, што ў сапраўдных працах заўсёды ёсць філасофія.
Вось адно з яе выказванняў:
— Я досыць традыцыйны мастак. Я сузіральнік, якога
«сілкуе» рэальнасць, і таму не бачу сэнсу ў тым, каб пары
ваць з ёй сувязі, не бачу падставы адмаўляцца ад фігуратыў
насці, хоць абстрактная форма мне таксама вельмі цікавая.
А наогул жывапіс для мяне — гэта ўнікальны сродак для
ўвасаблення духоўнай рэальнасці, якая існуе вакол нас, але
не бачная вокам.
— А як Вы ставіцеся да такой, нават падвергнутай
грэбаванню ў мастацтве, эстэтычнай катэгорыі, як
«прыгажосць»?
— Гэта паняцце, сапраўды, неяк сышло з нашага ўжытку,
з нашага жыцця. Ну каму ж як не мастаку думаць аб Прыга
жосці, ствараць Прыгажосць? Прыгажосць — гэта гармонія.
А што за жыццё без гармонii?
Так, у 1986 годзе ў Мінску групай мастакоў было ство
рана арт-аб'яднанне «Няміга‑17». Аднадумцы ставілі перад
сабой задачу, як потым заўважылі крытыкі, абнаўлення пла
стычнай мовы айчыннага жывапісу. На хвалі першых пера
будовачных гадоў мастакі ўсіх рэспублік былога Савецкага
Саюза, як ніколі раней, адчулі актуальнасць праблемы сваёй
нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці. Перыяд станаўлен
ня «Нямігі» як адзінага творчага калектыву, фармаванне яе
канцэпцыі прыйшліся якраз на тыя гады. Сувязь з глыбін
нымі пластамі нацыянальнай гісторыі і культуры мастакі
імкнуліся падкрэсліць нават самім імем групы. Няміга —
гэта не толькі вуліца, на якой знаходзілася тая майстэрня, дзе
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Я досыць традыцыйны мастак.
Я сузіральнік, якога «сілкуе» рэальнасць,
і таму не бачу сэнсу ў тым, каб парываць
з ёй сувязі, не бачу падставы адмаўляцца
ад фігуратыўнасці, хоць абстрактная
форма мне таксама вельмі цікавая.
А наогул жывапіс для мяне — гэта
ўнікальны сродак для ўвасаблення
духоўнай рэальнасці, якая існуе вакол нас,
але не бачная вокам.
нарадзілася ідэя аб'яднання, — гэта яшчэ і назва не існуючай
цяпер рэчкі, берагі якой у далёкім 1067-м годзе сталі полем
гістарычнай бітвы паміж дружынамі полацкага і кіеўскіх
князёў. Бітва на Нямізе апісана аўтарам «Слова аб палку
Ігаравым» і менавіта з той падзеяй звязана першая згадка ў
старажытных летапісах пра горад Мінск.
Тым не менш, у распрацоўцы нацыянальнай прабле
матыкі мастакі «Нямігі» ніколі не ішлі ад гістарычнай ці
этнаграфічнай тэмы, сюжэту. Рашэнне гэтай задачы яны
пераводзілі ў сферу выключна пластычных пошукаў. Усве
дамленне сваёй нацыянальнай прыналежнасці выяўлялася
ў іх імкненні здабыць мастацкую мову, якая пры ўсёй яе су
часнасці была б генетычна звязана з традыцыямі культуры
беларускага народа. Ужо на тым, раннім этапе ўдзельнікам
«Нямігі» было ўласціва творча арыентаванае стаўленне і да
нацыянальнай традыцыі, і да сусветнай культуры ў цэлым.
«Няміга» прынесла ў беларускі жывапіс цікавасць і смак
да экспрэсіўнай маляўнічай формы, да асацыятыўнай, мета
фарычнай гаворкі. Колер заўсёды быў для жывапісцаў гэтай
творчай садружнасці асноўным формаўтваральным кампа
нентам. Іншымі словамі, колер для іх — галоўны сродак у
дасягненні глыбіні і змястоўнасці мастацкага вобраза.
У адрозненне ад сваіх больш маладых па ўзросце кале
гаў Літвінава ўвайшла ў склад аб'яднання ўжо цалкам «спе
лым» майстрам. Але менавіта ў той час (і хутчэй за ўсё не
выпадкова) у яе творчасці адбыліся радыкальныя змены. Яе
мастацкае бачанне стала абвострана эмацыйным. Так, Літ
вінава не адмаўляецца ад фігуратыўнасці. Галоўная яе зада
ча — паслядоўнае пранікненне ў глыбінную сутнасць рэчаў
і з'яў. Яна — не мастак канкрэтнага моманту жыцця, а філо
саф, спасцігаючы свет. Таму такі арганічны і не банальны ў
яе творчасці зварот, напрыклад, да біблейскіх тэмаў альбо
да тэмаў кахання, чалавечай адзіноты. Па гэтай жа прычыне
той ці іншы творчы прыём, часам зусім «зацяганы» салон
ным мастацтвам, набывае ў яе палотнах навізну і дзіўную
моц ператварэння вобразаў.
то сілкуе творчасць Літвінавай? Сама яна лічыць, што
чалавек, які вырашыў стаць мастаком, павінен памята
ць, што мастацтва будзе яго гаспадаром. Адзіным гаспада
ром. Што ад многага ў жыцці наканавана будзе адмовіцца.
А можа сіла яе творчасці ў вытоках?
Яна нарадзілася ў вёсцы — у Веткаўскім раёне Гомель
скай вобласці. Дзяцінства прыпала на цяжкія ваенныя і па
сляваенныя часы.
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— У дні вайны любога падпільноў
вала гібель, было страшна, — шчырая ў
сваіх асабістых успамінах Літвінава. —
У пасляваенныя гады не было чаго
есці, людзям жылося вельмі цяжка…
І ўсё роўна, дзяцінства ёсць дзя
цінства: жыццё і радасць перамагалі,
пачуцці былі моцныя і яркія. І было
яшчэ нешта вельмі важнае. Нібы спас
ціжэнне нейкай таямніцы.
— Я расла сярод палёў і вады, —
расказвае Зоя Васілеўна. — І прыроду
Беларусі я ўспрымаю не іначай як ней
кі сімвал. Усё было жывым, рухомым.
Часам у бляску вады, у трапятанні лі
стоты перада мною ўзнікалі, слізгалі,
знікалі паветраныя празрыстыя істо
ты. Я ўсмоктвала ў сябе ўсё: і прыро
ду, і людзей, і нейкія былі-небыліцы.
Вельмі любіла простых бабуль, якія
вечарамі збіраліся ў нас дома і расказ
валі казкі пра ўсякія цуды. Спявалі,
варажылі… Яны прыходзілі пасля
працы прыцемкам. З тых часоў на ўсё
жыццё змярканне для мяне — асаблівы
час. Тут ёсць амаль няўлоўная грань,
якая азначае пераход з аднаго стану ў
іншы, з адной формы быцця ў іншую.
Гэта момант хвалюючы, таямнічы ды
інтрыгуючы. Я сама як быццам пера
ходзіла нейкі парог. Мне было цікава
прадугледзець, што за ім. Але было
страшна. Я іншым разам хацела, каб
гэта працягвалася, але часам уцякала,
хавалася… А потым у змесце гэтых
казак, апавяданняў, у іх таямніцах мая
фантазія, якая стала асаблівым родам
дзіцячага яснабачання, стала набываць
рэальныя абрысы праз нейкія формы. І
я стала маляваць…
Сёння, ужо з’яўляючыся чалавекам
з вялікім жыццёвым досведам, Зоя Літ
вінава ацэньвае сваё творчае юнацтва
вельмі добразычліва:
— Я заўсёды мела яснасць, што мне трэба, чаго я жадаю,
ніколі не ішла на здзелкі. Таму жыццё маё, скажу сумлен
на, было даволі складанае. Я скончыла манументальнае ад
дзяленне Мінскага тэатральна-мастацкага інстытута і таму
заказы неяк спрашчалі вырашэнне побытавых пытанняў.
А творчыя праблемы я вырашала непасрэдна ў майстэрні —
сам-насам з жывапісам. Але я ніколі не рабіла таго, што мне
не падабаецца, што не цікава. Цяпер тым больш. Да майго
жывапісу трэба прывыкнуць, яго не так проста ўспрымаць.
З часам ён набываў усё большае святло, больш яркія фарбы,
станавіўся больш святланосным. Гэта звязана з развіццём
душы, я думаю. Я чалавек, які цікавіцца міфамі, легендамі,
рэлігійнымі тэмамі. Невыпадкова на працягу апошніх 20 га
доў у мяне праходзіць як асноўная біблейская тэма. Жыва
піс мяняецца, гэта натуральна. І я заўсёды спрабавала нешта
ў сабе адкрыць, нешта пераадолець.
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— Ці варта меркаваць, што менавіта такім чынам
адбывалася ваша фармаванне як мастака?
— Фармуецца мастак адразу, як толькі пачынае пісаць.
Пасля інстытута заўсёды вельмі важна паставіць перад са
бою сур’ёзныя задачы. Паколькі ў той час малады чалавек
толькі пачынае шукаць сваю тэму, сваю пластычную мову.
Тут вельмі важнае развіццё душы. Толькі потым ты рэалізоў
ваешся ў творчасці. Калі асоба сфармавана, яна можа быць
і самабытная. І жывапіс адрозніваецца толькі тады, калі ма
стак знаходзіць сваю тэму, свае сродкі яе адлюстравання. А
калі гэта не выходзіць за рамкі вучнёўства, тады і жывапіс
аднолькавы, шэры.
— Як сфармаваўся ваш творчы почырк?
— Для таго, каб мастак знайшоў сваю мову, ён павінен
адбыцца як чалавек. А для гэтага неабходна ведаць шмат,
чытаць, назіраць прыроду і свет, аналізаваць. Па вялікім
рахунку — працаваць над сваёй душой. Без гэтага нічога не
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Красамоўны калейдаскоп выставы Зоі Літвінавай

бывае. Каб здабыць пазнавальнасць, неабходна столькі пе
ралапаціць усяго! Гэта цяжкая праца. Вернісажы для мяне
ўтомныя і малацікавыя. На самай справе чалавек творчы
адбыцца можа толькі ў майстэрні. Інакш усё проста рас
твараецца ў гутарках, ты не можаш засяродзіцца. Цяпер у
мастацтве вельмі складаны час, калі няма канонаў. У такі
час мастаку, асабліва маладому, цяжка сябе знайсці. У якую
краіну ні паедзеш — бачыш набор з некалькіх штампаў,
прыёмаў, якія вандруюць па ўсіх карцінах. Калі я ўпершы
ню трапіла на Захад у 1991 годзе, прайшлася па галерэях,
то падумала: навошта мяне запрасілі правесці тут выставу,
я ж не проста адрозніваюся — я вырываюся з іх кантэкс
ту, і, напэўна, ніхто не прыйдзе на адкрыццё. Але прыйшло
столькі людзей! І я пераканалася, што непадобнасць да ўсіх
заўсёды прыцягвае.
— Вашу творчую манеру часта называюць фрэска‑
вай.

— Так, я захапляюся фрэскай, духоўным жывапісам. Мне
падаецца, што вышэй за фрэску ў свеце нічога не створана.
Фрэскі ды іконы. Я лічу, што гэта рэалістычная манера. Бо
мы адлюстроўваем рэальнасць не толькі тую, якую бачым,
але і рэальнасць, якую адчуваем, духоўную рэальнасць. Яна
ўсюды ёсць, але мы яе адчуваем унутры сябе, сваімі пачуц
цямі. А як выкажам, гэта ўжо іншая справа. Так што жывапіс
мой рэалістычны. Я — рэаліст.
— Напэўна знайшліся б тыя, хто паспрачаўся б з гэ‑
тым сцвярджэннем, не пагадзіўся з ім?
— Я не адыходжу ад натуры ніколі. Іншая справа — як я
яе перапрацоўваю. Што яна для мяне дае і што праз натуру
магу выказаць.
— Я так разумею: вы ў сваіх работах перадаяце тое,
якой бачыце гэтую рэальнасць.
— І як адчуваю. Фізічны зрок ва ўсіх аднолькавы. Для
мяне важна, якімі сродкамі я гэта выкажу.
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На выставе, якая вабіла да сябе

Гэта трэба глядзець

— Няхай яны і далёкія па форме ад рэалістычных?
— Так, вядома. Рэальнасць будзе больш цікавая за кошт
жыцця. А калі мы спісваем — атрымліваецца муляж. Гэта не
зусім правільна.
— Але калі ўзяць выкананыя вамі партрэты, то яны
больш рэалістычныя.
— Натуральна. У партрэце я выяўляю характар чалаве
ка. І, вядома ж, партрэт павінен быць падобны да чалаве
ка. Як я яго адчула, што хачу ў ім падкрэсліць, як выказаць
гэта — для ўсяго знаходжу пластычнае рашэнне. Для мяне
партрэт заўсёды ўяўляў цікавасць, я шмат іх пісала.
— І ўсё ж вас больш ведаюць па фігуратыўным жыва‑
пісе.
— Я зменьвалася, але я пазнавальная заўсёды. Зменьва
лася ад таго, што перажыла нешта новае, адчула. Мы стано
вімся іншымі з жыццёвым досведам. Я цяпер пішу не прад
метны жывапіс, а абстрактны. Але ўсё роўна мяне пазнаюць,
таму што гэта мая форма, мой колер, мае пластычныя хады.
— У сваіх работах вы надаяце вялікае значэнне колеру.
— Так, для мяне колер у вырашэнні тэм адыгрывае га
лоўную ролю.
— Колеры, якія больш за ўсё прысутнічаюць у вашых
карцінах, яны неяк сугучныя вам?
— Я люблю святланосныя колеры, жыццярадасныя. Я
лічу, што наша жыццё настолькі складанае, што мы павін
ны дапамагаць людзям знаходзіць радасць у ім. Такая задача
мне падаецца актуальнай для мастака.
— У 80‑я гады вас, ды іншых мастакоў, многія не гато‑
выя былі ўспрымаць. Цяпер змянілася ўспрыманне вашай
творчасці?
— Так, вядома. Мы ўжо далёка не маладыя людзі. І калі
адбыліся як мастакі, то адбыліся. А не — значыць не. Я была
запрошана ў “Нямігу”, калі ўжо стала даволі вядомым і тут, і
на Захадзе мастаком. Мы ішлі добрым блокам у тыя гады. А
потым прыйшоў час, калі групавыя экспазіцыі сталі не на
столькі цікавыя. Больш цікавыя былі персанальныя выставы.
— Што ўсё ж такі паўплывала на выбар вашай твор‑
чай манеры?
— Гэта вынік маёй штодзённай працы. Няма таямніцы
тэхнікі. Гэта вынік назапашаных хадоў, іх вельмі складана

растлумачыць. Жывапіс трэба перажываць, яго трэба адчу
ваць. Кожны нешта для сябе адкрывае — мы ж усе розныя.
Кожны знаходзіць тое, што хоча.
— А ці няма ў вашай манеры імкнення да індывідуаліз‑
му? Ці не пераважае над вамі тая акалічнасць, што ваша
манера павінна быць адрозная ад іншых?
— Не, усё зусім міжвольна. Гэта не перашкаджае мне.
Хоць з 2000 года я ставіла перад сабою іншыя задачы — мне
цікава было вырашаць знакавыя рэчы. Я выйшла на іншую
пластычную мову. Цалкам іншую, абстрактную, непрад
метную. Але яна пазнавальная, гэта мая мова з маёй аса
блівай паглыбленай філасофскай значнасцю сімвалаў. Сім
валы ва ўсім свеце паўтараюцца, яны вядомыя. Менавіта
таму, напэўна, мастацтва інтэрнацыянальнае. Дзе б ты ні
паказваў карціны, людзі, якія цікавяцца гэтым, прачытва
юць змест.
— Абстрактны жывапіс стаў для вас асноўным?
— Не. Гэта не значыць, што мяне не цікавіць чалавек. Я
па-ранейшаму пішу партрэты. Абстракцыя з часам выпусто
швае. Мы можам скаціцца да спрашчэння — гэтага я не хачу.
Я не хачу з рэальным светам пакідаць сувязь. Гэта вельмі
важна для мяне. Таму што я падсілкоўваюся рэальнасцю, у
якой жыву, якую адчуваю. Уласна, гэта і ёсць работа душы.
— Але абстрактны жывапіс як бы пераносіць у іншы
свет...
— Гэта вельмі цікава!
— Так можна далёка зайсці…
— Для мяне, як я ўжо гаварыла, вельмі важна не перары
ваць сувязь з рэальнасцю.
— Давайце пагаворым пра традыцыйнасць. Ма‑
стацтва часцяком засноўваецца на канкрэтным месцы,
дзе мастак жыве, на атмасферы, звязанай з рэчаіснасцю.
— Мы ўсе — прадукты свайго часу і прадукты свайго
месца. Я люблю падарожнічаць, але не магу больш за месяц
дзесьці заставацца, мяне цягне на радзіму. Сама я лічу сябе
характэрным нацыянальным мастаком. Думаю, што нешта
ёсць у маім жывапісе, чым належу да беларускага мастацтва,
нягледзячы на маю інтэрнацыянальнасць.
— Былі ж знакамітыя мастакі — выхадцы з Беларусі:
Шагал, Суцін…
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АСОБА Ў МАСТАЦТВЕ

Вобразнае бачанне мастака

— Мы цяпер з радасцю гаворым, што тут працавалі такія
геніі. Вядома, ідзе ўзаемаўплыў усіх школ. Асабліва ў гэты
час, калі мы настолькі звязаны са светам. Цяпер беларускія
мастакі іншыя, іх часам не адрозніш ад заходнееўрапейскіх.
Мне падаецца, надаваць вялікае значэнне гэтаму не трэба.
Калі мастак стане больш значным, то ён стане яшчэ больш
нацыянальным.
— Чаго больш у вашых работах: вобразнасці ці фігу‑
ратыўнасці?
— Вобразнасць павінна прысутнічаць у кожнай рабоце.
Калі паставіў задачу, павінен яе вобразна вырашыць. І яшчэ.
Не трэба падзяляць этапы мастака. Усе задачы, якія ставіш і
вырашаеш, — розныя. Абстрактны жывапіс таксама нясе ў
сабе вобразны пачатак, але вобразы ў яго іншыя, не рэаль
ныя. Апошнія гады я стала пісаць кветкі. Раней мне падава
лася, што гэта сумна. А цяпер стала гэта рабіць, і мне вельмі
цікава. Гэта як штодзённыя практыкаванні для піяністкі, але
іх можна выконваць вельмі творча.
Паўтаруся, але яшчэ раз скажу: я вялікае значэнне надаю
колеру — умоўнай мове жывапісу. Таму што гэта — цэлы свет,
свая рэальнасць на палатне. Невыпадкова ў мяне ў канцы 80‑х
з’явілася ў жывапісе золата. Я ўводжу яго як элемент сонца, як
энергетыку духу. Побач з золатам трэба пакласці такі колер,
які б вытрымаў гэты моцны, яркі, энергетычны акцэнт. Жыва
піс стаў больш умоўны, больш насычаны колерам.
— Вы лічыце, што ў абстрактных работах больш
філасофскага асэнсавання?
— Так, там свая філасофія. У адной з маіх работ свет ду
хоўны — свет неба і свет зямлі. Але як гэта адлюстраваць? Як
знайсці канкрэтную рэальную пластыку? Тут вельмі важная
падрыхтоўка, агульныя веды: філасофія, адукаванасць, на
чытанасць.
— Ці можна сказаць, што ў сваіх работах вы больш
інтэрпрэтуеце?
— Так, я інтэрпрэтую, я ніколі не спісваю. Нават калі
пішу з натуры пейзаж. Я перасоўваю, магу нешта прыбраць,
без гэтага немагчыма. Ідзе творчы працэс.
— Вось вы гаворыце, што чыста ілюстрацыйна не пі‑
шаце. Іншыя таксама адыходзяць ад ілюстрацыйнасці.
Усё ж такі ёсць ці няма злоўжыванне стылем?

«Балеро» — адна з яркіх работ Зоі Літвінавай

— Я лічу, што гэта дрэнна, калі мастак працуе на зной
дзеным раз і назаўжды прыёме. Якасць маіх работ у тым, што
ўвесь час стараюся адыходзіць ад аднаго прыёму. Імкнуся
знайсці незвычайнае арыгінальнае рашэнне. Для мяне самой
вельмі важна, каб не было шаблону. Але вельмі многія кары
стаюцца гэтым. Мастацтва такі складаны шлях прайшло на
працягу стагоддзяў, што цяпер трэба вывернуць душу, каб
знайсці сваё аблічча. Задача незвычайна складаная. І калі ма
стак знайшоў сваю мову, тэму і інтэрпрэтуе яе па-рознаму,
гэта ўжо дасягненне для яго.
— Беларускі жывапіс якога якаснага ўзроўню дасягнуў?
На якой ён цяпер стадыі, па-вашаму?
— На добрым узроўні. Цяпер беларускае мастацтва вель
мі каціруецца. Беларуская школа набывае значнасць. Але
школу робяць індывідуальнасці. Кожная асоба прыўносіць
у гэтую школу сваю непаўторнасць. Пакуль мастак працуе,
ён спадзяецца, што напіша нешта вельмі важнае. Я думаю,
калі работа душы не спынілася, калі ты жывы ўнутры, ты
здольны ствараць і тварыць.
— Вы шмат бачылі, доўга працавалі за мяжой. У якім
стане, у параўнанні, знаходзіцца наша выяўленчае ма‑
стацтва?
— Я лічу, што наша мастацтва, можа быць, самае цікавае
на постсавецкай прасторы.
оя Літвінава верыла і верыць, што прыгажосць выратуе
свет. Так, выстава «Знакі творчай волі» — сума ўсіх яе
шматгадовых пошукаў і знаходак. У гэтай юбілейнай экс
пазіцыі, няма сумневу, сабрана лепшае, што створана аўта
рам за апошнія чатыры дзесяцігоддзі. І няхай велізарную
і па-свойму вельмі выразную частку творчасці мастачкі —
манументальны жывапіс (а гэта роспіс і габелены) — на вы
ставе не прадставілі, але адчуванне манументальнасці мно
гіх вобразаў і прыёмаў суправаджала гледача, прымушаючы
здзіўляцца. На шэрых сценах музейных залаў гарэлі выха
пленыя святлом палотны, на многіх з якіх ззяла золата. У
Літвінавай прысутнасць у працах золата — фірменны знак i
адметнасць яе індывідуальнасці. Золатам яна адлюстроўвае
святло і колер, робячы беларускі жывапіс яркім і гучным,
парушаючы ўяўленне пра яго сціплы і стрыманы каларыт.

З

Веніямін Міхееў
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Сангіта Бахадур
Апавяданне

Шлейф
ночы

“Час знаходзіць для творчасці вельмі складана.
Ёсць шмат працы ў офісе, ёсць сацыяльная
адказнасць: мець зносіны з людзьмі, завязваць
кантакты, наведваць прыёмы, абеды, вячэры.
Але выхадныя — гэта мой час. У суботу і нядзелю
абавязкова выкройваю некалькі гадзін, каб
заняцца пісьменніцтвам. Я апублікавала дзве
кнігі, трэцяя ўжо гатовая: хутка пойдзе ў друк.
Працую над некалькімі іншымі. Калі сяджу
за камп’ютарам, то пачынаюць з'яўляцца думкі,
і я адчуваю сябе жывой. У цябе такое пачуццё,
што ты ствараеш нешта, даеш нешта свету,
сябе выказваеш. Можна назваць гэта хобі.
Ці другой кар'ерай. Вось гэтыя ўсе думкі ты
прапускаеш праз галаву і сэрца, праз душу —
і атрымліваеш ад гэтага задавальненне. Таму
што на сваёй пасадзе я не магу цалкам выказаць
сябе як асоба — я выказваю пераважна тое, чаго
хоча індыйскі Урад. А ў творчасці, за працоўным
сталом, як пісьменнік, выказваю сябе”.

ІВАН ЖДАНОВІЧ

Сангіта Бахадур
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«Ён усё яшчэ…?»
Я пав олі хіт аю галав ой, гледзячы з вакна з ромб апа
добным узорам на вароты нас упраць сад у. Пад праліўным
дажджом стаіць там пажылы, прэз ент аб ельны джэнтль
мен, ягоны сілу эт вымалёўваецца на фоне навальнічнага,
шэрага, мусоннага неба. Здаецца, свецяцца вочы яго, а калі
ён зіркае прама на мяне, — то ажно дрыжыкі ад таго ў ма
ім целе. Як і раней, лів ень абыходзіць госця, бяскрыўдна
слізгаючы па роўных складках яго шэрвані* ды вышытых
мах ары, якія носіць ён, нягледзячы на гліну на брукаванай
дарозе.
Астатнія стогнуць, а Тула пачынае ціх а плакаць. Я іду
пасядзець з ёй, і мы ўсе абдымаемся, як тое было ўпершыню
на досвітк у, дваццаць пяць гадоў таму. «Усё ў парадк у», —
шапчу я, і мае вочы знаходзяць масіўныя, разьбёныя, драў
ляныя дзверы, шчыльна зачыненыя, а на вонкавым бак у іх
вісіць талісман, што праменіць серабрыста-сінім у цемры.
«Ён не пройдзе — ніколі ж не праходзіў. Збер аг ай цяб е,
Божа!» Бурны хор галасоў суправаджае мяне, як толькі мы
сціскаем рукі ды ўспамінаем тую дзіўн ую, неспасціг аль
ную ноч, калі ўсё гэта пачалося…
Мы чацвёра — яркія, дзёрзкія і бессаромна ўвязлыя ў
заб ав ах дзеці баг атых бацькоў, якія былі старымі сябр а
мі — да таго час у жылі разам крых у больш за два гады. Бы
лі спалучаны літаральна з калыскі (маці нарадзілі нас ця
гам некалькіх тыдняў адну за другой), кожная з нас лічыла
трох іншых сёстрамі сваімі ад іншых бацькоў і дзялілася
ўсім — пачынаючы ад адзення, макіяж у й кніг і заканчва
ючы плёткамі, заках анасцямі й сакр эт амі. Пасля таго, як
закончылі 12 класаў, адправіліся мы з прыгожага, ды сум
нага горада Ранчы — усё яшчэ неафіцыйнай летняй сталі
цы непадзельнага Біх ара — у сучасны і модны Бангалор.
Бацькі ж былі нібыта пластылін у нашых руках, таму з за
давальненнем пагадзіліся паяднаць рэс урсы й арандаваць
для нас маляўнічае бунгала ў ціхім раёне, і мы з радасцю
пасяліліся там, каб прадоўжыць адукацыю ды абавязкова
атрымаць ступень бакалаўра ў прэс тыжным каледжы Свя
тога Іосіфа. За месяц мы пасябравалі з усімі ў горадзе, каму
* Значэнні выдзеленых слоў глядзіце ў канцы тэкста
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ТАЦЦЯНА С ТАРАЖЭНКА

было да 25 гадоў, і сабралі цэлы легіён палкіх прыхільнікаў.
То была КАТАС ТРОФА, напіс аная менавіт а вось так,
Яны пакорлів а зах апляліся намі, рабілі ўсё, каб зладзіць загалоўнымі літарамі. Хто будзе прыбірацца ў доме, мыць
нашы легендарныя вечарынкі, прычым заўсёды змагаліся бялізн у, купляць прад укты й адказв аць на непажаданыя
за прывілей насіць нашы кнігі ды гаспадарчыя сумкі.
званкі? І хто ж, о Божа, будзе нас карміць? Трывожныя рос
Асновай таго зах апляльнага існавання была наша хат пыты паказалі, што адна толькі з нас, якая хоць бы кіўну
няя прыслужніца Чамкілі, без якой мы б літаральна памер ла, знаёмая з гатаваннем ежы, — Рыя ўмела падсмажв аць
лі ад голад у, паколькі былі ўпэўнены, што праца па доме хлеб. Да нашай глыбокай палёгкі, яна з імпэтам зрэагавала
пат энцыйна смяротная. Гэт а была вясёлая маці двух пад на тое, што здарылася. «Не хвалюйцеся! — упэўнена ка
леткаў, якую ўгав арылі
зала, цвёрда перас тупа
наш ы мац і — а, нес у
юч ы цер аз пар ог, а мы
мненн а, шчодр ая зар
пайшлі за ёй з глыбокай
плат а прап ан ав ал ас я
павагай. — Я нават яйкі
пры тым, — пак ін уць
варыл а — праўд а, кал я
вял ік ую сант альс кую
пяці гадоў там у, ды што
сям’ю ў вёсц ы бліз у
з таго? Гэта ж не ракета
ранч а й суп рав ад жаць
будаванне. Калі б вы ўсе
нас у Банг ал ор у якас
трохі паспрыялі, то я б і
ці кух аркі, хатнія пры
блінцы смажыла да кан
служніцы і памочніцы ў
ца тыдня!»
адной асобе. Чамкілі на
П р а з п ар у г ад з і н
ведв алас я дадом у, кал і
мы стаял і на кухн і, за
толькі мы прыязджалі ў
дых аюч ыс я, пак рыт ыя
Ранчы на летнія, восень
мукой, алеем, а потым і
скія і зімовыя канік улы,
крыв ёю — бо Тула з эн
і вярт алася своечасов а,
тузіязмам парэзала сабе
каб дал уч ыцц а да нас
палец раз ам з цыбуляй,
на звар отн ым шлях у.
якую адв ажн а ўзял ас я
Дамоўленасць дагэт уль
пакрышыць, — і з жахам
працав ала нібы гадзін
глядзелі адна на другую.
нік: нам ніколі не дав о
«Усё ж такі гэт а ракет а
дзілася абыходзіцца без
буд ав анн е! — прам ар
яе ў Банг ал ор ы, і яна
мыт ал а Мішр ы, пер а
нікол і — як прыз нала
вязваючы рану й злосна
ся нам у хвіліну слабас
глед зяч ы на кухн ю, па
ці — не была вымушана
якой прайш лося тарна
граць ролю прыкладнай
да. — Ганьб а таб е, Рыа,
мац і, жонк і і няв естк і
за тое, што пав ял а ты
так доўга, каб тое ўрэш
нас па райс кай дар ож
це пач ал о яе разд раж
цы, над якой кружыліся
няць.
ў паветры залатыя блін
Від ав очн а, што на
цы. Бедненькая Тула ця
ша Чамк іл і был а жан
пер назаўсёды зас танец
чын ай, якая шан ав ал а
ца без пальца, і гэт а ўсё
сваю нез ал ежн асць, і
твая віна!»
там у ніколі не імкнула
Прыкладна так мог выглядаць джын — герой апавядання-фэнтэзі Сангіты Бахадур
« М а я ? . . А л е г э т а
ся абмежаваць нашу.
несправядліва, прадузя
І вось уявіце саб е нашае ўзрушэнне, калі мы вярн улі та і беза дказна!.. — Рыа пачырв анела ўся ад абур эння. —
ся ў той вечар і знайшлі цыд улк у, схаваную пад дзвярыма Ну ці ж я вінаватая, калі нейкая дурнічка не разумее роз
(агульнапрыняты сродак зносін у тыя дамабільныя дні), ніц у паміж пальцам і гароднінай!»
напісаную напаўпісьменнай рукой. У запісцы паведамля
Тула, наша мясцов ая кар алев а драмы, выказ ала свой
лася, што Чамкілі тэрмінов а была вык лікана тэлеграмай прат эст супраць гэт ай няч улай зая вы ды расп лакалася;
(прык ладзенай у якасці доказу): захвар эла яе свякру х а. І Мішры, яе абаронца ва ўсім, кінула ўжо апт эчк у й пагра
Чамкілі была вым ушана з’ех аць на дзённым цягнік у, якія жала напасці на Рыу, а тая вая ўніча выт апырыла падб а
курс уюць у напрамк у Біхара. Мела спадзеў, што з цягніка родд зе. Падш турх оўв аў мяне да дзея ў страх пер ад пра
зможа сысці дзе-небудзь у ваколіцах Ранчы, потым сядзе ў нізлівым спаборніцтвам па вырыванні валасоў, і паколькі
аў тобус, грузавік ці, магчыма, дабярэцца дадому й на трак я даўно звыклася з роляй рэферы, то з гатоўнасцю ўстала
тары. Калі ж бабульцы яе клопаты пойд уць на карысць і паміж імі.
тая выздар ав ее, то Чамкілі вернецца тыдні праз два; ка
«Так, так, нар од!.. — я прабуркав ала заспакая льна. —
лі ж, аднак, Гаргона паспешліва сканае, як на тое памочніца Ніх то нікога ні ў чым не вінаваціць! Мы ўсе стаміліся, мы
спадзявалася, то яе вяртанне адбудзецца й раней…
ўскручаныя й галодныя, мы адчуваем сябе згубленымі без
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У такім катэджы маглі апынуцца гераіні апавядання

нашай хатняй багіні Чамкілі. Рыа, ты зрабіла ўсё, што маг
ла, але мы не павінны былі чакаць цудаў у першы ж вечар
на кухні. Тула, прыкрый краны, ты ж не зас талася без паль
цаў, і ты гэт а ведаеш. Мішры, пакінь гэты вобраз Таран
тулы Танзі на потым, чорт вазьмі!.. Што нам цяпер трэба,
дык гэта добрая гарачая ежа, і адзіны спосаб атрымаць яе
сёння — пайсці ды купіць».
Усхліпы й гырканні тут імгненна згаслі. Тры пары вачэй
глядзелі на мяне з аднолькавым выр аз ам недав еру. «Ой,
дай глянуць: без пятнаццаці адзінаццаць ночы?.. — ветліва
пацікавілася Мішры. — Як ты думаеш, дзе мы знаходзімся,
дзетка: у Нью-Ёрк у? У Банг алоры нав ат совы засынаюць
у дзевяць!» Гэт а было, як вы раз умееце, задоўг а да таг о,
як палов а сусветнай ІТ-інд устрыі пераехала ў Бангалор і
пераў тварыла яго ў амерыканскі прыгарад.
«Не засынаюць, калі ты ведаеш, куды ісці! — пажарта
вала я, паслабляючы напругу, пак уль узров ень эстраген у
вакол мяне не знізіўся. — Памят аеш месца з Хайдарабад
скай кухняй, дзе можна браць ежу з саб ой, мы туды ха
дзілі ў мін улым месяцы пасля рок-канц эрт а, з Шрыні ды
ягонай бандай ІІM? Яно, здаецца, называлася «Чармінар»?
Наколькі я памят аю, гэт а ўсяго за два кіламетры ўніз па
шашы, і адкрыта да паўночы, і ежа там выдатная!»
«Якая цудоўная ідэя! — усхліпн ула Тула, выцір аючы
рэшткі слёз. — У мяне ёсць нумар тэлефона Шрыні. Я па
прашу яго заскочыць і…»
«Не! — я рашуча перапыніла яе, адчуваючы сябе раптам
феміністкай. — Тое, што хлопец можа зрабіць, дзяўчаты
зробяць лепш. Мы пойдзем вячэраць на сваіх умовах».
«Але ж за вокнамі л’е! — запрат эставала Мішры. — Хі
ба мы не прамокнем?»
«Вядома ж, не, калі мы не будзем спяваць і танцаваць
пад дажджом», — адказала я. Мушу прызнацца, мяне вель
мі забаўляла рэвалюцыйная ідэя паехаць туды.
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«Гэта не вырашыць праблему канчаткова, ты ж разуме
еш», — хваляв алася Рыа, злёгк у раззлав аная тым, што яе
так элегантна выціснулі з кухні.
«Вядома, — я спакойна ўсміхнулася ёй, — але ты можаш
прыд умаць што-небудзь лепшае? Хоць бы толькі на сён
ня?»
Так што, у поўнай згод зе адна з друг ой, мы кін ул іс я
мыцц а ды пер аа пранац ца. І цяг ам рэкордн ых мо хвілін
дзесяці заскочылі ў ярка-жоў ты Маруці Дзэн Рыі ды ліх а
панесліся — а Рыа вадзіла як камікадзэ — па пустых, за
кін у тых, падтопленых вадой вуліцах. Тармазы завішчалі,
калі мы рэзка спыніліся пер ад ярка асветленай зак ус ач
най пры дарозе — і яна сапраўды называлася «Чармінар»!
На пэўн ы час наш у ўваг у прыц ягн уў сер абрыст а-шэры
«Ролс», вільг отна-бліск учы на бруднай пляцоўцы, па су
седс тве трох веліз арных чорных «Шэўр але». Вакол аў то
моўчкі хадзілі падс обныя раб очыя са скрынкамі да зям
лі, з якіх зыходзіў водар сакавітага мяса, рыс у й дэсерт у з
пах ам шафрана. Страўнікі нашы вурчэлі ў знак прат эст у,
слінкі цяклі, але ж мы зад ушылі сваю цікаўнасць з нагоды
нечаканай сус трэчы й пацягнуліся да прылаўка. Але, перш
чым змаглі мы хоць слова сказаць, уладальнік груба паве
даміў нам, што на сёння ўсё распрададзена.
Мы на імгненне прост а няў цямна ўтар опіліся на яго.
Тул а перш ай акрыя л а ад удар у. «Што вы мае ц е на ўва
зе? — сказ ала пакрыўджана. — Усё гэт ае на паліцах, у гэ
тых скрынках…»
«Усё прададзена, — перапыніў яе мужчына. Сам ён вы
глядаў нервовым і ўсхваляваным, і як бы пазбягаў нашых
поглядаў. — Джэнтльмену з «Ролса». Пас таянны пак упнік:
мы кожную пятніц у ліпеня гат уем толькі для яго. Ён і пла
ціць удвая больш за ўсё гэта».
«Глупс тва! — усклікнула Мішры, якая стала ваяўнічай
з‑за голад у. — Я ўпэўнена, што існ уе закон суп раць та
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на, мог купіць любы рэс таран у горадзе, нават і не пытаю
чы пра яго кошт! «Як бачыце, я пачынаю сваю штогадовую
вечарынк у, — цярпліва працягнуў ён, буд учы, на шчасце,
больш здзіўлены, чым пакрыўджаны нашым юнацкім на
хабс твам, — і, баюся, не магу даць вам ні кавалачка. Бо ежа
гэтая толькі для маіх гасцей: гэта пытанне прынцыпу, вы
павінны зразумець». У ягоным голасе чулася спачуванне.
І ён уважліва глядзеў на нас, такіх няшчасных ад голад у.
Я ўздыхнула, рыхт уючыся папрасіць прабачэння й ад
ступіць, але ён раптам засмяяўся, прымусіўшы мяне здры
гануцца. «І ўсё ж, — прадоўжыў ён, добразычліва падмірг
ваючы нам і падымаючы рук у, — ёсць у мяне рашэнне, калі
вы, мілыя дзяўчаты, гатовыя давяраць мужчыну ва ўзрос
це вашага дзяд улі». Адкінуўшыся на раскошнае скураное
сядзенне, ён па чарзе агледзеў кожную з нас: «Чам у б вам
проста не паехаць да мяне дадому на вячэру, га? Як толькі
вы станеце маімі гасцямі, то гасціннасць мая, нат уральна,
будзе да вашых паслуг!»
Мы глядзелі на яго, ашаломленыя нечаканым паваро
там размовы. «Мая сціплая рэзідэнцыя, — бадзёра махнуў
ён у паўднёв а-заходнім напрамк у, — даволі блізка. Білан,
уладальнік гэт ай крамы, можа тое пацвердзіць. Так што
пакіньце сваю машын у тут, калі ласка. Я прывязу ваc на
зад, калі вы скажаце. Гэта, вядома ж, калі вы ўсе пагодзіце
ся прыняць маё запрашэнне. Калі ласка, зразумейце, што
ніякага прымус у няма. Дарэчы, калі вам цікава, я — Наваб
Шахбааз Хан, і я жыву тут… ну…, — засмяяўся ён, — «веч
на»!
Наш а бясс трашн ае грэб ав анн е прын ят ым і норм ам і
пав одзінаў звычайна не пашыралася на незнаёмых муж
чын люб ог а ўзрост у, якія суправ аджаюць нас. Але ж мы
прамоклі, былі галоднымі ды стомленымі ад нашых ку хон
ных гульняў. А гэты чалав ек быў Наваб! О, Божа ж мой,
ці можна сус трэць больш паважанага чалавека? Ён такі ж
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кой… спажыв ецкай манаполіі! У нас ёсць такое ж прав а
на ежу, як і ў яго!»
Уладальнік зак усачнай проста паціснуў плячыма, цал
кам нас ігнаруючы. Так было, пак уль ён не пачуў нашу раз
мову шэптам пра дарэчнасць прамога зварот у да пачуцця
справядлівасці яго нес умненна заможнага кліента ў «Рол
се». Тым часам гандляр не выказваў аніякай гатоўнасці да
перамоваў.
Я рэдка бачыла, каб чалав ек так хутка расхваляв аўся.
«Не! — прашаптаў ён злосна, забегаў вакол прылаўка з ша
лёнымі вачыма, не даючы магчымасці нам прайсці. — Калі
ласка, дамы: нават не думайце пра гэта! Вы паняцця не ма
еце — ён не… Прост а пакіньце яго ў спакоі! Ідзіце лепш
дадом у і прыгат уйце саб е сэндвічы ці яшчэ што-небудзь.
Я ведаю, што мой бір’яні цудоўны, і мой халім часта выклі
кае жаданне гаварыць вершамі, але — але ж нават яны таго
не вартыя, паверце мне!»
Узрушаныя такой ягонай лютасцю, мы ледзь не адс ту
піл і — пак уль Рыа не ўзгадала, што, калі б у доме ў нас
быў хоць кавалачак хлеба, то яна б проста падпражыла яго
для нас, прадэманс траваўшы сваё кулінарнае майс тэрс тва.
Але ж дом а зус ім пуст а. І ад гэт ай думк і наша нер аш у
часць знікла, мы пакінулі раз’юшанага ўладальніка крамы.
Прайшоўшы да паркоўкі, мы рэзка пас тукалі па цёмным
шкле пасажырскага сядзення «Ролса». Шкло апусцілася, і
нам паказ аўся выт анчаны джэнтльмен гадоў шасцідзеся
ці, апрану ты ў бездакорны, хоць і старамодны, элегантны,
вышыты чорны шэрвані ды феск у. Ён са здзіўленнем, але
досыць ласкава выслу х аў нашу эмацыйную гісторыю пра
бедс тва, якое здарылася з намі, злёгк у пагардлів а падняў
брыво на нашую прапанову заплаціць за частк у ежы.
«Справа не ў грошах, мае дарагія», — мякка паведаміў
нам ён, і мы пач ырв анел і ад запозненаг а ўсвед амленн я
ўсёй дзёрзкасці нашае прапановы. Гэты чалавек, відавоч

Стыльныя госці на свецкай «тусоўцы» ва ўяўленні дызайнера
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Перак лад з англійскай.
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Шэрвані — доўгае
мужчынскае паўпаліто ці пінжак.
Адзенне ўзнікла ў Брытанскай
Індыі ў XVIII стагоддзі,
традыцыйна яно асацыюецца
з уборам арыстакратаў Індыі.

BONSOIR.CO.IN

Гласарый

Махары — абутак з мяккіх
матэрыялаў, з доўгім закрытым
наском, прыўзнятым уверх.
Ранчы — сталіца індыйскага
штата Джаркханд, з'яўляецца важным палітычным,
камерцыйным, прамысловым і адукацыйным цэнтрам
усходняй Індыі.
Біхар — штат на ўсходзе Індыі.
Санталы — адна за народнасцяў Індыі.
Хайдарабадская кухня — традыцыйная кухня,
распаўсюджаная на поўдні Індыі. На яе адметны смак
паўплывалі масульмане горада Хайдарабада.
Маруці Дзэн (Maruti Zen) — марка аўтамабіля.
Бір’яні — страва з рысу і спецый
з дапаўненнем мяса, рыбы, яек ці
гародніны. У розных варыяцыях
страва распаўсюджана па ўсёй
Паўднёвай Азіі, у арабскіх краінах.
Халім — рагу з мяса, сачавіцы
і тоўчанай пшаніцы, перацёртых у
густую пасту. Гатуецца ў асноўным
у вялікіх катлах.
Набоб або Наваб — тытул кіраўнікоў некаторых правінцый
Усходняй Індыі ў імперыі Вялікіх Маголаў. Як ганаровае званне
яго сталі даваць багатым і шляхетным індусам.
Хавелі — у сучаснай паўночнай Індыі
і Пакістане — уладкаваныя як палацы
будынкі, якія раней служылі жылымі
і гандлёвымі памяшканнямі для заможных
купцоў.
Лакхнау — сталіца штата Утар-Прадэш.
Вядомая вытанчанай старажытнай формай
вышыўкі кветкавых матываў белымі ніткамі.
Шарары — шырокія жаночыя штаны,
расклёшаныя ад бядра. Распаўсюджаны
ў Азіі.
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старажытны, як і Мафусаіл, і ў яго машыны былі невера
годна раскошныя, а нам было ўсяго па дваццаць, і таму мы
былі, нат уральна, непаражальныя для любых удараў лёс у.
Такім чынам, пасля інт энсіўных узаемных перамоваў, якія
доўжыліся можа сек унд трыццаць, мы ласкава прынялі за
прашэнне далучыцца да вечарынкі. Наш нованабыты гас
падар, прамармыт аўшы ветлів а «Хушаамдзід — сардэчна
запрашаю!», паказаў нам на «Шэўрале», якое стаяла прама
за яго машынай. Кіроўца ў цюрбане й пальчатках паважна
прыа дчыніў дзверк у ды пакланіўся, прымусіўшы нас такім
чынам адчуць сябе прынцэсамі, якія едуць на баль.
Нав аб такі меў рацыю наконт адлегласці: за лічаныя
хвіліны з прамоклае цемры пер ад намі выр ас раскошны
хавелі — асабняк, размешчаны на павароце дарогі, які ні
хто з нас ніколі раней не заўважаў, хоць праязджалі мы там
раней дзясяткі разоў. Хавелі, які раскінуўся на прас торах
пышных, вык упаных у дажджах садоў, упрыгожаных ча
роўнымі агнямі й працятых спеўнымі фантанамі, быў пе
рапоўнены неверагодна прыгожымі людзьмі, апрану тымі
ў лён і шыфон, упрыгожанымі каштоўнасцямі. Яны смяя
ліся, чокаліся, танчылі. Шахбааз Хана — відавочна, самага
папулярнага з гаспадароў — радасна віталі з усіх бакоў. Усе
добразычлів а глядзелі на нас, калі мы нясмела ішлі за ім,
пак утліва ўсведамляючы, у якім выглядзе знаходзіцца на
шае штодзённае адзенне. Мы адч ув алі сяб е нібыт а зграя
крумкачоў, што апынулася ў чарадзе паўлінаў.
Ён правёў нас праз натоўп да групы маладых людзей ва
ўзросце ад 18 да 20 гадоў — усе яны былі неверагодна пры
гожыя, бездакорна апран у тыя ў этнічн ую дыз айнерскую
вопратк у, у іх было выдатнае вымаўленне й бездакорныя
манеры. Ён ласкава пазнаёміў нас і пакінуў на іх апек у.
Першыя некалькі хвілін адч ув алі сяб е няёмк а: зусім
разгубіўшыся ў тым бамондзе, мы прыйшлі да маўклівага
кансенс ус у, што, верагодна, памылкай было так лёгка пад
дацца перакананням нашых страўнікаў. Аднак нашы но
выя сябры, праявіўшы да нас вытанчаную ўвагу, неўзаба
ве развеялі нашы апасенні. З ніа дк уль з’явіліся пухнатыя
белыя ручнікі, а нам прапанавалі змяніць вопратк у: апра
нуць тонкія ільняныя курты з вышытымі ўзор амі Лакх
нау, у спалучэнні з расклёшанымі штанамі, якія мы бачылі
толькі ў гіст арычных фільмах, па ўсёй бачнасці, так зва
ныя шарары — мы з радасцю іх прынялі. Пад «мы» я маю
на ўвазе, па сутнасці, астатніх траіх, бо невытлумачальна
чам у, але я адчула моцнае, хоць і мімалётнае жаданне за
стацца ў сваёй вопратцы — пак уль Рыа не ўзяла мяне пад
рук у ды не пацягнула ў распранальню, у той момант і дух
сумненняў маіх выветрыўся.
Адч ув аюч ы сяб е прыемна су х ім і ды выт анчан ым і ў
сваіх новых строях, мы зноў далучыліся да натоўпу мала
дых людзей і былі ашаломленыя тым, наколькі дзіўна ча
роўнымі яны апынуліся! Праз некалькі хвілін яны прыму
сілі нас балбат аць без прыпынк у, заклікалі паспрабаваць
панадлівыя кав алачкі цудоўнай ежы, налів алі нам куфлі
п’янлівага віна й залучалі нас у дурнавата-лёгкія пакаёвыя
гульні. Маладыя людзі, якія з кожнай хвілінай выглядалі
ўсё больш захапляльнымі, бязбожна падлашчваліся да нас,
а мы фліртавалі ў адказ, акрыленыя рамантыкай выпадко
вага вечара.
Заканчэнне будзе.
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