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Галоўны рэдактар
Харкоў Віктар Міхайлавіч
Адказны сакратар
Валянціна Ждановіч
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Гэты важны
ва ўсіх адносінах дыялог
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Падпісны індэкс — 74820.

га прадпрыемства, будаўніцтва якога вяло
ся пад патранажам старшыні Савета
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі
Міхаіла Мясніковіча, упаўнаважанага па су
працоўніцтве з Індыяй

Скіраванасць на вялікія справы
Адбыўся афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі
ў Турцыю

8

22

Ці парушаюць новыя медыцынскія тэхнало
гіі правы чалавека?

25
Імёны ў камені

10

Закон для экспертаў

Філасофскія праблемы
біямедыцыны

Рука віртуальная, дапамога —
рэальная
Кісць рукі — вельмі складаная прылада.
Каб аднавіць яе функцыі пасля траўмы з
разрывам сухажылляў — а такіх адбываец
ца не адна сотня ў год — ад хірургаў патра
буецца ювелірнае майстэрства і ўменне
пралічваць далейшы ход падзей

У краіне распрацуюць адзіныя падыходы
пры правядзенні судовых даследаванняў

19

У імя здаровай будучыні

«Беларусь.Belarus» выходзіць
на беларускай, англійскай
і кітайскай мовах.
Часопіс распаўсюджваецца
ў 50 краінах свету.
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.
Падпісана да друку 26.03.2019.
Фармат 60х84 1⁄8.
Афсетны друк.
Папера крэйдаваная.
Ум.-друк. арк. 6,51
Ул.-выд. арк. 7,81

Заказ

Інвестыцыі ў здароўе
Напачатку таблеткі, капсулы, блістары бу
дуць фарміравацца з прывазной сыравіны,
але з цягам часу пачне працаваць і завод па
выпуску самой субстанцыі. Пра гэтае было
заяўлена ў часе цырымоніі адкрыцця нова

Дызайн і вёрстка:
Таццяна Старажэнка
Любоў Малышава
Карэктар:
Аліса Гюнгер

Агульны наклад — 1640 асобнікаў
(на беларускай мове — 445).

Дырэкцыя ІІ Еўрагульняў і Аб’яднаная пра
грама ААН па ВІЧ/СНІД (ЮНЭЙДС) падпісалі
мемарандум аб узаемаразуменні

20

Рэгістрацыйнае пасведчанне 8,
выдадзена 16.07.2018 г.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.
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Сангіта Бахадур:
«Ладжу масты
паміж людзьмі...»

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"», 2019
Дызайн вокладкі — Таццяна Старажэнка
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яшчэ ў нумары1

Ад Казанска да Кітая...

38

А ім лётаць ахвота

45

Людзі заўсёды імкнуліся заваяваць неба.
Хтосьці кіруе самалётамі і верталётамі, ін
шыя спасцігаюць мастацтва пілатажу, сто
ячы на зямлі, — у аблоках лунаюць іх невя
лікія лятальныя апараты

34
поспеху

42

Полюс дае плюс
Новыя мікраарганізмы, актыўны ген, які
дазваляе спраўляцца з нізкімі тэмпература
мі, вуглевадароды... Што вывучаюць бела
рускія палярнікі ў далёкай Антарктыцы?
Нягледзячы на экстрэмальныя ўмовы —
значны тэмпературны мінус і высокі ўзро
вень сонечнай радыяцыі — восем нашых
навукоўцаў збіраюць каштоўную для краіны
і навукі інфармацыю

Гены скажуць праўду
Дыягностыку многіх спадчынных захвор
ванняў цяпер можна правесці загадзя і
ацаніць схільнасць да іх. А ў хуткай буду
чыні навукоўцы змогуць па генах скласці
дэталёвы партрэт знешнасці, характару і
схільнасцяў чалавека. Колькасць ахвочых
зазірнуць унутр сябе расце

51

Любоў зямная і... завоблачная
Будучыя тэатральныя рэжысёры, выпускнікі
Беларускай Акадэміі мастацтваў сыгралі
свой дыпломны спектакль на Міжнарод
ным фестывалі ў Санкт-Пецярбурзе

56

падмурак

26
Мода — гэта адказнасць
Сацыяльная спагадлівасць — адзін з гла
бальных трэндаў сусветнай моды. Ёсць на
ват спецыяльны тэрмін — «адказная мода»

46
Красамоўная палітра
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`` сустрэча
на карысць

`` «Вялікі камень»
чакае ўсіх

`` Цяпер
і на грашах

Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка сустрэўся
ў Мінску з Прэзідэнтам Малдовы
Ігарам Дадонам

У Амбасадзе Беларусі ў Маскве
адбылася прэзентацыя БеларускаКітайскага індустрыяльнага парка
«Вялікі камень»

«Вельмі шмат пытанняў, якія
мы павінны абмеркаваць, якія вакол нас. Натуральна, і нашы адносіны, Малдовы і Беларусі. Я вельмі
спад зяюся, што праблем у гэтых
адносінах няма і быць не павінна. Таму што мы патрэбныя адзін
аднаму, мы пра гэта дамовіліся. І
сённяшняя сустрэча (хай яна будзе
кароткай, але вельмі важна, што мы
сустрэліся) будзе дадатковым імпульсам нашым адносінам» — сказаў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да свайго малдаўскага калегі.
Кіраўнік дзяржавы дадаў, што
гэтая сустрэча — таксама добрая
нагода абмеркаваць міжнародны
парадак, у прыватнасці, і пытанні
па Украіне.
Прэзідэнт закрануў і беларуска-расійскія адносіны, а таксама папрасіў Ігара Дадона, які накіроўваўся ў Расію для сустрэчы
з кіраўніцтвам, перадаць прывітанне расійскім сябрам.
У сваю чаргу Прэзідэнт Малдовы адзначыў, што паміж Беларуссю і Малдовай склаліся сяброўскія
адносіны, у тым ліку і на ўзроўні
прадстаўнікоў дзяржаў. Паводле яго
слоў, у Малдове любяць Беларусь і
паважаюць яе Прэзідэнта. Таксама
ён выказаў зацікаўленасць абмерка
ваць міжнародны парадак, у тым
ліку выбары ва Украіне. «Мы спадзяемся, што ва Украіне ўсё будзе добра,
стабільна. Гэта ў нашых інтарэсах».
Ігар Дадон падзякаваў беларускаму боку за падтрымку Малдовы
на пляцоўцы Еўразійскага эканамічнай саюза — у мінулым годзе
краіна атрымала статус назіральніка пры ЕАЭС.

На ёй прысу тнічалі дыпмісіі б ольш чым
60 краін, а таксама
кіраўнікі Асацыяцыі еў рапейскага
бізнесу, інавацыйнага фонду «Сколково», расійскіх і замежных дзелавых колаў. Паводле
слоў першага намесніка кіраўніка
адміністрацыі «Вялікага каменя»
Ігара Ляшчонка, мэта сустрэчы
такога фармату — данесці да бізнес-колаў усіх краін інфармацыю
аб парку. Пра тое, што ў Беларусі
будуецца прамысловая пляцоўка з
максімальна эфектыўнымі ўмовамі развіцця тэхналогій будучыні.
Бо такіх жа перспектыў для росту
бізнесу няма на ўсім еўразійскім
кантыненце.
На сённяшні дзень у парку прапісана 43 рэзідэнты з Расіі, Кітая,
Аўстрыі, Ізраіля, ЗША, Беларусі.
Да канца года іх колькасць павінна вырасці да 60. Парк ужо называюць прамысловым афшорам, бо
для кампаній, якія ўвайшлі ў яго
склад, там прадугледжаны беспрэцэдэнтныя льготы. Вырашаць
юрыдычныя пытанні не менш
зручна: у парку працуе «адна
станцыя» — структура, якая дапамагае праходзіць усе неабходныя бюракратычныя працэдуры.
На пытанне, колькі рэзідэнтаў
можа змясціць «Вялікі камень»,
кіраўнік юрыдычнай кампаніі
Revera — яна суправаджае будаўніцтва парка — Аляксандр
Антонаў адказаў лаканічна: месца
хопіць усім.

Нацыянальны банк
Рэспублікі Беларусь выпусціў
у абарачэнне памятныя манеты
«ІІ Еўрапейскія гульні 2019 года.
Мінск»:

Па матэрыялах БелТА

Алеся Пятроўская

залатую — наміналам 50 рублёў, масай 7,78 г, пробай сплаву
999, дыяметрам 25,00 мм, тыражом
300 штук;
сяр э бр а н у ю — наміна лам
20 рублёў, масай 33,63 г, пробай
сплаву 925, дыяметрам 38,61 мм,
тыражом 1500 штук;
медна-нікелевую — наміналам
1 рубель, масай 19,50 г, дыяметрам
37,00 мм, тыражом 3000 штук.
Манеты адчаканены ў ЗАТ
«Літоўскі манетны двор» якасцю:
залатая і сярэбраная — «пруф»,
медна-нікелевая — «пруф-лайк».

Выпушчаныя ў абарачэнне
мане ты з’яўляюцца законным
плацежным сродкам Рэспублікі
Беларусь, абавязковым да прыёму
па намінальным кошце пры ўсіх
відах плацяжоў без усялякіх абмежаванняў.
Дар’я Лабажэвіч
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С

устрэчы

скіраванасць
на вялікія справы
Адбыўся афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі ў Турцыю

П

ра, заснавальніка і першага прэзідэнта
Турэцкай Рэспублікі Мустафы Кемаля. Цырымонія афіцыйнай сустрэчы
Прэзідэнтаў Беларусі і Турцыі прайшла
ў рэзідэнцыі Рэджэпа Таіпа Эрдагана —
у Белым палацы. Па сутнасці сваёй
падобнае для ўсіх краін пратакольнае
дзейства было не пазбаўлена і нацыянальнага каларыту. Яшчэ на пад’ездзе
картэж Аляксандра Лукашэнкі сустрэ-

ла кавалерыйская група з 40 коннікаў,
якая суправаджала высокага госця да
галоўных варот Палаца. Аляксандр
Лукашэнка і Рэджэп Таіп Эрдаган сустрэліся ўжо там. У часе цырымоніі аркестр выканаў гімны Беларусі і Турцыі,
на фоне якіх па мясцовай традыцыі быў
дадзены салют з 21 залпа. Там жа, у Белым палацы, Кіраўнікі дзяржаў правялі
перамовы.
Белта

асля цырымоніі сустрэчы ў міжнародным а эрапорце
Анкары Эсэнбога з
удзелам роты ганаровай варты кіраўнік
дзяржавы накіраваўся
ў Аныткабір — Маўзалей Атацюрка. Там ён усклаў вянок да
магільнага склепа нацыянальнага ліда-
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Пасля іх завяршэння Аляксандр
Лукашэнка падкрэсліў, што Турцыя —
адзін з ключавых партнёраў Беларусі
ў рэгіёне. Узаемадзеянню з гэтай краінай надаецца вялікае значэнне. Прэзідэнт Беларусі акцэнтаваў увагу на тым,
што першы афіцыйны візіт яго турэцкага калегі ў Беларусь у лістападзе
2016 года адкрыў новую старонку ў
гісторыі беларуска-турэцкіх адносін:
— Тады быў дадзены прыкметны
імпульс палітычнаму, эканамічнаму,
культурнаму, гуманітарнаму супрацоўніцтву. Гэта быў выбухны крок,
які надаў сур’ёзную дынаміку нашым
адносінам.
Аляксандр Лукашэнка расказаў,
што ў час гэтых перамоваў бакі «адкрыта і канструктыўна абмеркавалі
ўвесь спектр важных тэм двухбаковага
парадку дня». Быў адзначаны пазітыўны і плённы дыялог паміж краінамі:
— У палітычнай сферы ў нас няма
абсалютна ніякіх рознагалоссяў, у тым
ліку па найважнейшых міжнародных
пытаннях. Нашы пункты гледжання
абсалютна супадаюць.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што
асновай беларуска-турэцкага супрацоўніцтва з’яўляецца эканоміка. Бакі
у часе перамоваў вызначылі прыярытэтныя напрамкі ў галіне гандлю і інвестыцый, абмеркавалі перспектывы
рэалізацыі сумесных праектаў у машынабудаванні, сельскай гаспадарцы,
будаўніцтве, фінансах, хімічнай і лёгкай прамысловасці.
— Добра, што ад простага гандлю
мы паступова пераходзім да больш
прасунутай формы эканамічнага ўзаемадзеяння — прамысловай кааперацыі. Зборка трактараў МТЗ у Турцыі
сведчыць пра нашы сур’ёзныя намеры
на гэтым кірунку. Разам будзем працаваць над аналагічнымі праектамі па іншых відах беларускай тэхнікі, — сказаў
кіраўнік дзяржавы.
У індустрыяльнай зоне «Кырыккале», што ў 80 кіламетрах ад Анкары, у
красавіку быў сабраны першы беларускі трактар. Яго прадэманстравалі
Аляксандру Лукашэнку. Зборачную
вытворчасць трактара BELARUS у Турцыі плануецца запусціць у ліпені. Падтрымку аказвае азербайджанскі бок.
— Мы гэта зрабілі з апярэджаннем
разам з нашымі турэцкімі сябрамі і
прадстаўнікамі Азербайджана. Вельмі цікавая форма. Думаю, што ёсць
некалькі такіх прыкладаў у свеце, калі

па беларускіх тэхналогіях мы пачалі
вытворчасць у адной з краін, а потым
разам прыйшлі ў дружалюбную Беларусі і Азербайджану Турцыю, — заўважыў Кіраўнік беларускай дзяржавы.
Асобная ўвага на перамовах была
нададзена пытанням стымулявання
гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. У іх ліку — аптымізацыя лагістычных маршрутаў пры арганізацыі
дастаўкі грузаў, працяг работы па
стварэнні ў Беларусі банка з турэцкім
капіталам, лакалізацыя сумесных вытворчасцяў на тэрыторыі дзвюх краін.

Для нас Турцыя
з’яўляецца
абсалютным
прыярытэтам.
Мы высока цэнім нашу
дружбу і накіраваны на
далейшае плённае
ўсебаковае
ўзаемадзеянне. ... Мы
заўсёды былі
накіраваны на добрыя
адносіны, выконвалі
нашы дамоўленасці, і
калі абяцалі, чаго б нам
ні каштавала, заўсёды
рабілі. Так будзе
надалей.
— Мы чакаем ваш банк у Беларусі.
Гатовыя да таго, каб вы маглі набыць
беларускі банк або ўвайсці ў капітал
нейкага беларускага банка, — запрасіў Аляксандр Лукашэнка да супрацоўніцтва турэцкіх партнёраў.
Беларусь таксама зацікаўлена ў далейшым пашырэнні кантактаў у сферах тэхналогій, інавацый, адукацыі і
мае намер нарошчваць узаемадзеянне
ў галіне сумесных навуковых распрацовак, акадэмічных праграм, абмену
студэнтамі і выкладчыкамі вышэйшых
навучальных устаноў. Прэзідэнты Беларусі і Турцыі сышліся ў меркаванні, што ўзаемны таваразварот нашых
краін неабходна давесці да 1,5 млрд
долараў. Рэджэп Таіп Эрдаган нагадаў, што ў 2016 годзе Мінск і Анкара
паставілі перад сабой мэту дасягнуць
аб’ёму двухбаковага гандлю ў 1 мільярд долараў. Яна амаль дасягнутая. У
мінулым годзе гэты параметр зафіксаваны на ўзроўні 984 мільёнаў долараў.
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— Мы вырашылі яшчэ больш папрацаваць над гэтым пытаннем і павялічыць таваразварот да 1,5 мільярда
долараў. Турцыя і Беларусь маюць такі
патэнцыял, — упэўнены Прэзідэнт
Турцыі. Аляксандр Лукашэнка пага
дзіўся, што цяперашні ўзровень таваразвароту не адпавядае патэнцыялу
беларуска-турэцкіх адносін. Ён падкрэсліў:
— Калі мы прымалі рашэнне аб
мілья рдным таваразвароце, мы акуратна вымаўлялі гэтую лічбу. Я не думаў, што мы так хутка дасягнем гэтай
мяжы. І сёння ўжо гаворым пра паўтара мільярды. Я паабяцаў Прэзідэнту
Турцыі, што ў нас ніколі не будзе ніякіх
закрытых тэм у нашых адносінах — няхай гэта будзуць пастаўкі харчавання
або супрацоўніцтва па лініі ваеннапрамысловага комплексу. Мы ў гэтых
адносінах поўныя рашучасці рабіць
сур’ёзныя і радыкальныя крокі. За два
гады пасля візіту Прэзідэнта Турцыі ў
Беларусь узаемны таваразварот вырас
на 20%. Гэта вельмі добры прырост,
але лічбы не адпавядаюць патэнцыялу
дзвюх дзяржаў. Мы можам, павінны і
зробім значна больш, чым зрабілі нават
за гэтыя два гады, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Па выніках перамоў Прэзідэнтаў
Беларусі і Турцыі бакі падпісалі пакет
дакументаў. Былі заключаны міжурадавае пагадненне аб супрацоўніцтве ў
сферы адукацыі; мемарандум аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствамі юстыцыі; мемарандум аб узаемаразуменні
паміж Дзяржаўным ваенна-прамысловым камітэтам Беларусі і Прэзідыумам
абароннай прамысловасці Адміністрацыі Прэзідэнта Турцыі. Акрамя таго,
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі
і Міністэрства прамысловасці і развіцця Турцыі падпісалі мемарандум аб
Навукова-тэхнічным супрацоўніцтве ў
Антарктыцы. Былі падпісаныя «дарожная карта» развіцця супрацоўніцтва
паміж НАН Беларусі і навукова-даследчым саветам Турцыі на 2019–2021 гады
і пратакол дзясятага пасяджэння беларуска-турэцкай сумеснай міжурадавай
эканамічнай камісіі. Гэтыя дакументы,
сказаў Аляксандр Лукашэнка, ствара
юць дадатковыя ўмовы для пашырэння
ўзаемавыгадных беларуска-турэцкіх
сувязяў у палітычным, гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і гуманітарным кірунках.
Васіль Ціхаміраў
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Гэты важны ва ўсіх
адносінах дыялог
Беларусь гатовая супрацоўнічаць з ЕС, але з улікам нацыянальных інтарэсаў.
Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на перамовах
з Федэральным канцлерам Аўстрыі Себасцьянам Курцам.

К

іраўнік дзяржавы падзякаваў аўстрыйскаму
боку за ўклад у збліжэнне Беларусі з Еўрапейскім саюзам. «Нельга цэнтр Еўропы адхіляць ад цеснага супрацоўніцтва Еўрапейскага саюза з нашай краінай. Мы гатовыя на
гэта супрацоўніцтва, але вы вельмі правільна сказалі: заўсёды трэба ўлічваць нацыянальныя інтарэсы», — адзначыў Аляксандр

Лукашэнка.
Прэзідэнт распавёў Себасцьяну Курцу, што ўважліва
прачытаў яго артыкул у газеце Die Welt і яму спадабаўся
пункт гледжання канцлера на развіццё Еўропы. «Ён смелы,
рашучы. Але ў той жа час гэты пункт гледжання на развіццё Еўропы, якое сёння магчыма. З такой Еўропай, якую вы
бачыце сёння і заўтра, мы гатовы супрацоўнічаць па ўсіх
напрамках», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што катэгарычна
супраць распаду Еўрапейскага саюза і яго паслаблення. «Я
сыходжу з прагматычнага пункту гледжання. Еўрапейскі
саюз — гэта сёння адна з асноўных апор стабільнасці на
нашай планеце. І калі гэтую апору выдраць з‑пад агульнай
сістэмы, ёй будзе вельмі складана ўтрымацца на астатніх
апорах — Злучаных Штатах Амерыкі, Кітаі, Індыі, Расіі.
Вельмі будзе складана, усё-такі чвэрць сусветнай вытворчасці. Таму Еўрапейскі саюз трэба захоўваць. Натуральна,
Еўропу, Еўрапейскі саюз трэба мадэрнізаваць, але ні ў якім
разе не ў кірунку развалу», — перакананы Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка дадаў, што ў палітычнай сферы
ў беларуска-аўстрыйскіх адносінах няма ніякіх праблем.
«Нашы з кіраўніцтвам Аўстрыі погляды па міжнародным
парадку дня ў асноўным падобныя, мы тут не маем супярэчнасцяў ні па пытаннях развіцця нашага еўрапейскага рэгіёну, ні міру ў цэлым», — канстатаваў кіраўнік дзяржавы.
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Як вядома, Себасцьян Курц раней двойчы наведваў
Беларусь у якасці кіраўніка МЗС Аўстрыі ў 2015 і 2017 гадах. Таваразварот Беларусі з Аўстрыяй у 2018 годзе склаў
171,4 млн долараў. Аўстрыя стабільна ўваходзіць у лік найбуйнейшых інвестараў у эканоміку Беларусі. У 2018 годзе
прыцягнута 297 млн долараў інвестыцый. Вядзецца прапрацоўка новых інвестпраектаў з удзелам кампаній «Кронаспан», «А1 Тэлеком Аўстрыя Груп» і «Ленцынг» на агульную
суму звыш 500 млн долараў. У Беларусі таксама зарэгістравана 83 прадпрыемствы з аўстрыйскім капіталам (48 сумесных прадпрыемстваў і 35 замежных), а таксама 20 прадстаўніцтваў аўстрыйскіх арганізацый. У Аўстрыі працуюць
прадстаўніцтва ААТ «Авіякампанія «Белавіа» і тры гандлёвыя кампаніі: «Белмет Хандэльсгезэльшафт» і «РМЗ
Фэртрыбсгезэльшафт» (абедзве з удзелам ААТ «БМЗ»),
«СолТрэйд» (ААТ «Беларуськалій»). Дагаворна-прававая
база паміж Беларуссю і Аўстрыяй налічвае 16 пагадненняў.
Тым не менш, на думку Аляксандра Лукашэнкі, Беларусь
і Аўстрыя павінны нарошчваць двухбаковае супрацоўніцтва і перш за ўсё ў гандлі. Прэзідэнт звярнуў увагу, што ў
беларуска-аўстрыйскага супрацоўніцтва ёсць добрая гістарычная аснова. Аднак вынікі эканамічнага ўзаемадзеяння
маглі б быць вышэйшыя.
Кіраўнік дзяржавы ўдакладніў, што карані адносін дзвюх
краін — яшчэ з тых часоў Савецкага Саюза, калі вядучыя
аўстрыйскія кампаніі будавалі ў Беларусі буйныя прадпрыемствы. «Гэтыя прадпрыемствы і сёння з’яўляюцца, можна
сказаць, аднымі з лепшых, — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка. — Мы заўсёды вітаем вашы інвестыцыі ў Беларусі.
Калі ў вашых буйных кампаній ёсць інтарэсы (а вы пра гэта
казалі), я гатовы асабіста з кіраўніком любой кампаніі, якую
вы пазначыце, весці дыялог па сумеснай вытворчасці тых
тавараў, якія вы палічыце патрэбнымі».
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Федэральны канцлер Аўстрыі Себасцьян Курц разлічвае на візіт Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі
ў Аўстрыю на працягу наступнага паўгоддзя. «Вельмі рады
таму, што на працягу наступнага паўгоддзя Вы, напэўна,
зможаце наведаць Аўстрыю. І мы такім чынам крок за крокам зможам паглыбляць нашы адносіны», — сказаў Себасцьян Курц.
Федэральны канцлер Аўстрыі пацвердзіў у Мінску, што
выступае за далейшае ўдасканаленне добрых доўгатэрміновых адносін паміж Аўстрыяй і Беларуссю. «Я вельмі добра сябе адчуваю ў вашай краіне. І мне вельмі важна, каб
Аўстрыя, як частка Еўрапейскага саюза, магла выбудаваць
добрыя доўгатэрміновыя адносіны з вашай краінай. Мне
здаецца, што вы знайшлі вельмі пазітыўны, правільны
шлях збліжэння з Еўрапейскім саюзам без разрыву вашых
партнёрскіх адносін з Расіяй. На мой погляд, гэты падыход
«і, і» значна больш прадуктыўны, чым падыход «або, або»,
які можа сыграць адмоўную ролю. Гэта тычыцца не толькі
вашай краіны, але і іншых краін у рэгіёне», — заявіў Федэральны канцлер.
Себасцьян Курц звярнуў увагу, што паміж краінамі
склаліся добрыя двухбаковыя адносіны. Гэта ў тым ліку
выяўляецца ў эканамічным супрацоўніцтве: Аўстрыя ў ліку
лідараў па аб’ёме інвестыцый у Беларусі. «Я вельмі рады
таму, што ў выніку нашы прадпрыемствы будуць мець
магчымасць праводзіць з вамі перамовы, сустракацца», —
адзначыў ён.
Так, галоўнай тэматыкай перамоваў Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі і Федэральнага канцлера Аўстрыі
Себасцьяна Курца стала эканамічнае супрацоўніцтва.

«Мне вельмі імпануе, што, нягледзячы на сваю маладосць,
аўстрыйскі канцлер глыбока пагружаны ў гандлёва-эканамічныя адносіны Беларусі і Аўстрыі і добра ведае пытанні
эканомікі. Гэта былі не проста мае палітычныя абмеркаванні або разважанні з канцлерам Аўстрыі, мы перш за ўсё
казалі пра эканоміку», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
Сёння Аўстрыя з’яўляецца адным з вядучых інвестыцыйных партнёраў Беларусі і грае важную ролю ў мадэрнізацыі шэрагу галін эканомікі краіны, у тым ліку дрэва
апрацоўцы, тэлекамунікацый, банкаўскага сектара. Толькі
за мінулы год Аўстрыя інвеставала ў Беларусь каля 300 млн
долараў.
«Мы разлічваем на далейшае пашырэнне ўзаемадзеяння
з Аўстрыяй па ўсіх абазначаных і іншых перспектыўных і
інавацыйных кірунках», — заявіў Прэзідэнт Беларусі. —
Вельмі спадзяюся на працяг нашых кантактаў і паступальнае развіццё беларуска-аўстрыйскіх адносін».
У сваю чаргу Федэральны канцлер Аўстрыі Себасцьян
Курц адзначае важную ролю Беларусі ў пытанні мірнага
ўрэгулявання ў рэгіёне. Пра гэта ён гаварыў, падводзячы
вынікі перамоваў з Аляксандрам Лукашэнкам.
«Мы, у прыватнасці, абмяркоўвалі ўкраінскі канфлікт
і тыя Мінскія пагадненні, якія тут былі дасягнуты. Ваша
праца па функцыяванні кантактнай групы зрабіла вялікі
ўнёсак у стабільнасць у рэгіёне», — адзначыў Федэральны
канцлер. — Хачу яшчэ раз падкрэсліць неабходнасць пашырэння нашага партнёрства. Не толькі партнёрства па
лініі Аўстрыя—Беларусь, але таксама па лініях ЕС—Беларусь і ЕС—увесь рэгіён», — заявіў Себасцьян Курц.
Уладзімір Веліхаў
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Імёны
ў камені
Аляксандр Лукашэнка і Себасцьян Курц
адкрылі помнік аўстрыйскім ахвярам нацызму

В

ялізны камень, расколаты на дзесяць частак.
Дзесяць асколкаў —
гэта пералік чыгуначных саставаў, на якіх
людзей прывозілі на
месца расправы, у
ла гер «Трасцянец»,
дзесяць тысяч — гэта прыблізная
колькасць загубленых там аўстрыйцаў яўрэйскага паходжання. Новы
манумент змяшчае імёны ахвяр, таму
і носіць адпаведную назву «Масіў імёнаў». Помнік стаў яшчэ адной скульптурай, усталяванай у мемарыяльным
комплексе «Трасцянец», які ўключае
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ў сябе аднайменны былы лагер смерці, крэматорый ва ўрочышчы Шашкоўка і брацкія могілкі ва ўрочышчы
Благаўшчына. У чэрвені мінулага года
ў мітынгу-рэквіеме ў Благаўшчыне
ўдзельнічалі прэзідэнты Беларусі, Германіі і Аўстрыі.
Сёлета у мемарыяльным комплексе, які мае агульнаеўрапейскае значэнне, новы манумент адкрылі Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і
Федэральны канцлер Аўстрыі Себасцьян Курц.
«Народы Беларусі і Аўстрыі, як і
ўсе народы Еўропы, перажылі агульную крывавую трагедыю Другой сус-

ветнай вайны. Мільёны грамадзян
нашых краін сталі ахвярамі нацысц
кай палітыкі генацыду. Сёння нас
аб’ядналі боль памяці і покліч сумлення, маральны і чалавечы абавязак,
адказнасць за лёсы будучых пакаленняў. Злачынствы, здзейсненыя гітлераўцамі, уражваюць сваёй бязмежнай
жорсткасцю. Вар’яцкія, антыгуманныя ідэі фашыстаў увасобіліся ў дзяржаўнай палітыцы Трэцяга рэйха. Для
«пашырэння жыццёвай прасторы на
ўсход» былі распрацаваны падрабязныя планы. Яны абапіраліся на дасягненні навукова-тэхнічнага прагрэсу
і пужалі сваёй педантычнасцю. Раса

П
выя законы прызналі непатрэбным
існаванне мільёнаў людзей», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка на цырымоніі
адкрыцця.
Забойства людзей у канцэнтрацыйных лагерах было пастаўлена на
паток, таму іх называлі «фабрыкамі
смерці». І адна з іх знаходзілася ў Малым Трасцянцы.
«На гэтай самай зямлі была праліта
кроў многіх дзясяткаў тысяч бязвінных ахвяр, сярод якіх — дэпартаваныя
грамадзяне з краін Еўропы, мірныя
жыхары, партызаны, падпольшчыкі,
савецкія ваеннапалонныя», — падкрэсліў кіраўнік беларускай дзяржавы.
Прэзідэнт назваў гады акупацыі
адной з самых трагічных старонак у
гісторыі.
«Памяць пра загінулых у барацьбе
за свабоду і незалежнасць Радзімы, за
вызваленне планеты ад карычневай
чумы, памяць пра ахвяры нацызму
для нашага народа свяшчэнная. Беражлівыя адносіны да яе сталі часткай нацыянальнай ідэі», — падкрэсліў
Аляксандр Лукашэнка.
Асэнсаванне ўрокаў Другой сусветнай вайны знаходзіць адлюстраванне і ў міралюбівай палітыцы
Беларусі, у паслядоўным і шчырым
імкненні беларусаў рабіць унёсак ва
ўрэгуляванне канфліктаў, зніжэнне
напружанасці праз садзеянне дыялогу і супрацоўніцтву ў рэгіёне
і свеце.
Па словах кіраўніка
беларускай дзяржавы, с тва
рэнне ў

Трасцянцы мемарыяла агульнаеўрапейскай значнасці — гэта вынік
сумесных намаганняў беларускай
дзяржавы, палітыкаў і грамадскіх
дзеячаў, прадстаўнікоў рэлігійных
арганізацый, кіраўніцтва і жыхароў
гарадоў Еўропы і, канешне ж, сведкаў тых часоў, якія выжылі, родных
загінулых.
«Мы з вялікім уздымам і гатоўнасцю падтрымалі ініцыятыву нашых
аўстрыйскіх сяброў, перш за ўсё Прэзідэнта Аўстрыі, Федэральнага канцлера Аўстрыі, і партнёраў устанавіць
манумент у памяць пра грамадзян
Аўстрыі, якія загінулі ў лагеры смерці «Трасцянец», — расказаў Прэзідэнт
Беларусі. — Манумент «Масіў імёнаў»,
які мы адкрываем сёння, не проста
вяртае з небыцця імёны тысяч ахвяр.
Ён сімвалізуе імкненне новых пакаленняў ведаць пра трагічны лёс сваіх
продкаў і захоўваць памяць пра іх».
У сваю чаргу Федэральны канцлер
Аўстрыі Себасцьян Курц адзначыў:
«Афіцыйная Аўстрыя — я, на жаль,
вымушаны гэта прызнаць — вельмі
доўгі час рабіла свой
унёсак у тое, што
мы так доўга
так мала
в е -

амяць

далі пра гэту трагедыю. Мы пазбягалі
адказнасці, аднак сёння мы зрабілі
важны крок да таго, каб памятаць пра
тыя падзеі, якія адбываліся тут, памятаць пра тых людзей, у якіх спачатку
адабралі маёмасць, а затым іх свабоду,
і ў рэшце рэшт адабралі тут іх жыццё.
Мы ніколі не забудзем гэта месца і яго
назву. Яно падкрэслівае нашу адда
насць дэвізу «Ніколі больш!», — сказаў
Себасцьян Курц.
Падчас цырымоніі адкрыцця помніка спадарыня Вальтраўд Бартан,
кіраўнік венскага аб’яднання «Заўсёды памятаць пра Малы Трасцянец»,
зачытала імёны ахвяр, якія нарадзіліся 28 сакавіка. Затым галоўны кантар
аўстрыйскай сталіцы Шмуэль Барзілай чытаў памінальную малітву — кадыш.
Пасля гэтага Аляксандр Лукашэнка, Себасцьян Курц, прысутныя госці
ўсклалі кветкі да помніка.
Мемарыял «Масіў імёнаў» створаны на сродкі Ведамства Федэральнага
канцлера Аўстрыі і Нацыянальнага
фонду Аўстрыі для ахвяр нацыяналсацыялізму. Канцэпцыю распрацаваў
архітэктар з гэтай краіны — Даніэль
Занвальд, а ўвасобіў ідэю ў скульптуру з фібрабетону беларус Канстанцін Касцючэнка.
Марыя Дадалка
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Закон
для
экспертаў
У краіне распрацуюць адзіныя падыходы
пры правядзенні судовых даследаванняў
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ля ўнясення ў Палату прадстаўнікоў
Нацыянальнага
сходу рыхт уецца
праект новага для
Б ела р ус і з а кона
«Аб с удов а-экспертнай дзейнасці». Дэпутаты асабіста пазнаёміліся
з работай Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз.
«Злачынцы яшчэ не паспелі распакаваць нарабаванае — а ў дзверы
пас тукала міліцыя. Адбіткі пальцаў
ледзь не ў рэжыме рэальнага часу «выдалі» злачынцаў», — тлумачыць старшыня камітэта Андрэй Швед, дэманструючы самае сучаснае абсталяванне.
І гэта далёка не ўсё, на што здольныя
прафесіяналы камітэта пры дапамозе
спецыяльных тэхнічных сродкаў.
Штогод вядзенне крыміналістычных улікаў спрыяе раскрыццю больш
чым 20 тысяч злачынстваў. Адбіткі
пальцаў — гэта першае, што недасведчаны чалавек прыгадае пра работу
судовага эксперта, але спецыялісты
камітэта праводзяць каля 160 тысяч
відаў і падвідаў даследаванняў ад зброі
і дакументаў да каштоўных камянёў.
Наяўнасць у аб’екце забароненых да
абароту рэчываў вызначаецца кругласутачна на працягу 40 хвілін.
Працуюць мабільныя лабараторыі,
выхоўваюцца новыя прафесіяналы,
не застаецца пытанняў без адказу —
раскрываюцца нават даўнія злачынствы… Да таго ж камітэт паспяхова
зніжае бюджэтныя выдаткі на дарагія
прыборы, якім няма аналагаў. Апошніх застаецца ўсё менш: прадукцыя
«Белсудэкспертзабеспячэння» ў стане
канкурыраваць з імпартнай. Калісьці
эксперты павінны былі яшчэ скеміць,
як без лішніх слядоў давезці да лабараторыі адабраны, напрыклад, мабільны
тэлефон ці шпрыц. Цяпер такога пытання няма: калі ласка, ёсць спецыяльная ўпакоўка беларускай вытворчасці.
Як і крыміналістычныя сродкі, і праграмнае забеспячэнне...
Нядзіўна, што пераймаць беларускі досвед імкнуцца не толькі краіны
постсавецкай прасторы: у Беларусі ў
2013 годзе створаны адзіны экспертны орган, які аб’яднаў розныя галіны.
У 2015‑м прыняты закон аб камітэце
судэкспертыз. За гэты час значна скараціліся тэрміны разгляду спраў у

р
судах і расследаванняў крымінальных спраў. Раней зняволеныя маглі
чакаць экспертных заключэнняў да
12 месяцаў, цяпер — за рэдкім выключэннем — 30 дзён. А па кожнай крымінальнай справе ў Беларусі право
дзіцца мінімум 2–3 экспертызы, часам
да дзясяткаў.
Самастойныя заканадаўчыя акты
па судовай дзейнасці ёсць у Казахстане, Кыргызстане, Украіне, Малдове
і іншых краінах. Але ў іх няма аналагаў нашага камітэта. Беларусь, такім

ыхтуецца законапраект
краіне больш за дзве тысячы) і экспертаў сумежных структур — пагранічнага і мытнага камітэтаў, Камітэта дзяржаўнай бяспекі.
Галоўная задача новага законапраекта — абараніць правы грамадзян пры
правядзенні судовых экспертыз. Як
падкрэсліў дырэктар Нацыянальнага
цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Вадзім Іпатаў, дагэтуль не
забяспечана сістэмнае рэгуляванне судова-экспертнай дзейнасці, няма адзі
ных падыходаў да допуску работнікаў.

«Аб’ектыўнасць. Гонар. Айчына», —
для экспертаў Дзяржаўнага камітэта
гэта больш, чым словы. Гэта кошт іх
заключэння па канкрэтнай экспертызе,
ад якога можа залежаць бяспека ўсёй
краіны. Ці лёс аднаго чалавека.
чынам, пачала з практыкі і падышла
да стварэння адпаведнага закона. Для
лепшага разумення асаблівасцяў працы «навуковых суддзяў», як іх часам
называюць, парламентарыі (далёка не
ўсе з якіх — юрысты) пазнаёміліся з
гісторыяй, сучаснасцю і перспектывамі камітэта.
«Ніводная сесія Палаты прадстаўнікоў не абыходзіцца без разгляду законапраектаў, накіраваных
на ўдасканаленне працэсуальнага
заканадаўства. Новы закон павысіць
эфектыўнасць судова-экспертнай
дзейнасці, выніковасць барацьбы са
злачыннасцю, абарону правоў грамадзян», — падкрэсліў намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў Баляслаў
Пірштук.
Па словах старшыні Пастаяннай
камісіі па заканадаўстве Наталлі Гуйвік, у адпаведнасці з планам падрыхтоўкі законапраектаў на 2019 год,
зацверджаным Прэзідэнтам, праект
закона аб судова-экспертнай дзейнасці будзе ўнесены ў Палату прадстаўнікоў у найбліжэйшы час.
Законапраект рыхтуецца Нацыянальным цэнтрам заканадаўства і прававых даследаванняў і будзе ўнесены
ад імя Прэзідэнта. У дакуменце будуць
прадугледжаны агульныя стандарты
для Дзяржаўнага камітэта судовых
экспертыз, прыватных экспертаў (іх у

Таму ў праект закона ўключаны
абавязковая атэстацыя асоб, якія жадаюць атрымаць права праводзіць
экспертызы, і ліцэнзаванне недзяржаўных устаноў. Экспертам плануецца дазволіць дапаўняць заключэнне
ўласнымі меркаваннямі, наконт якіх
не былі пастаўлены пытанні.
Закон павінен урэгуляваць і тэрміны правядзення экспертыз (як правіла,
не больш за 30 каляндарных дзён для
ўстаноў усіх формаў уласнасці).
Праект датычыцца правоў і абавязкаў фізічных асоб, у адносінах да
якіх праводзіцца судовая экспертыза, — дагэтуль іх прававое становішча
не замацавана. Калі даследаванне праводзіцца прымусова (напрыклад, чалавек змешчаны ў стацыянар), ушчамленне некаторых правоў непазбежнае
і патрэбна для належнага правядзення
экспертызы, бяспекі самой асобы ці
іншых людзей. Частка праекта закона
вызначае ўмовы і месца правядзення
экспертызы, аб’ектам якой з’яўляецца
фізічная асоба.
«Аб’ектыўнасць. Гонар. Айчына», — для экспертаў Дзяржаўнага
камітэта гэта больш, чым словы. Гэта
кошт іх заключэння па канкрэтнай
экспертызе, ад якога можа залежаць
бяспека ўсёй краіны. Ці лёс аднаго чалавека.
Варвара Марозава
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Сангіта Бахадур:

«Ладжу масты
паміж людзьмі...»
27 красавіка споўніўся роўна год, як спадарыня Сангіта Бахадур заняла пасаду
Надзвычайнага і Паўнамоцнага Амбасадара Індыі ў Беларусі. Што цяпер агульнага
ў нашых краін і народаў, што можа быць у будучыні, чым яны блізкія паміж сабою
і як яшчэ больш іх зблізіць — пра гэта наша з ёй гутарка.

С

устрэча з Індыяй для
многіх беларусаў пачынаецца з афармлення
дакументаў менавіта
тут: у невялікім асабняку Амбасады Індыі ў
Беларусі, па мінскай
вуліцы Собінава, 63.
Сюды не даносіцца гарадскі шум. У гэтым раёне сталіцы, непадалёк ад вуліцы Максіма Багдановіча, якая вядзе ў
мікрараён Зялёны Луг, пераважае прыватная забудова. І тут цішыня. Таму
нішто не перашкаджае хатнім коткам няспешна хадзіць па вуліцы, яны
грэюцца на сонейку ля плота Амбасады. Добра чуваць, як спяваюць птушкі,
радуючыся новай красавіцкай вясне.
Чакаючы прызначанага часу, перамаўляемся: та-а‑ак, вось гэтая «неглабалізаваная» жыццёвая прастора,
мабыць, па душы супрацоўнікам Амбасады. Не ведаем, чым менавіта прыцягнула яе заснавальнікаў у свой час (індыйская дыпмісія адкрылася ў Мінску
ў 1992 годзе) такая «гарадская глыбінка», але яны — відавочна не пралічыліся. Пэўна, кіраваліся пры выбары
месца прынцыпамі Аюрведы — Навукі Жыцця. Вось і спадарыня Сангіта
Бахадур ужо праз паўгода пасля таго,
як уступіла на пасаду Надзвычайнага
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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.
і Паўнамоцнага Амбасадара Індыі ў
Рэспубліцы Беларусь, неяк распавядала нашым калегам, што па-сапраўднаму ўлюбілася ў краіну і яе сталіцу:
«Мінск — адзін з самых прыгожых гарадоў, якія бачыла. Ён сучасны, чысты,
зручна забудаваны. Мне падабаецца
бываць у Верхнім горадзе, глядзець пастаноўкі ў Вялікім тэатры оперы і бале-

та, наведваць дэльфінарый, хадзіць па
крамах. Тут жывуць цудоўныя людзі, з
многімі паспела пасябраваць. У Мінску вельмі камфортна».
Да шчырай і душэўнай размовы
схільная і спадарыня Амбасадар, прыгожая жанчына ў сары з дзіўна жывым
тварам, уважлівым позіркам, добрай усмешкай. Ніякай наўмыснай позы, трымання дыстанцыі, жадання падкрэсліць
сваю значнасць. Мы лёгка зносіліся з ёй,
атрымліваючы асалоду ад індыйскага
чаю масала і ад самой размовы, больш
за дзве гадзіны — як добрыя знаёмыя,
з задавальненнем выяўляючы агульныя
звычкі, густы, знаходзячы нават падобныя падыходы да жыцця, людзей, па
дзей у навакольным свеце.
— Для многіх беларусаў, асабліва
старэйшага пакалення, Індыя — гэта
сланы, чай, кіно з Радж Капурам. Для
тых, хто маладзейшы — гэта ўжо
і Гоа, і турызм у цэлым, і мастацкая
амерыканская кінастужка «Жыццё
Пі», дзе зняўся індыйскі акцёр Сурадж
Шарма, і раман «Шантарам» Грэгары
Дэвіда Робертса… Хтосьці шукае ў Індыі духоўныя веды праз медытацыю,
ёгу, філасофію Вівекананды, Шры
Аурабінда Гхоша, Крышнамурці, Махатмы Гандзі… Нехта ў пошуку здароўя — праз Аюрведу… Што, на ваш

ш
погляд, спадарыня Амбасадар, варта
з вашай вялікай краіны «экспартаваць» Беларусі з гэтых каштоўных
«прадуктаў»? І што для гэтага робіць
Амбасада?
— Тое, пра што вы зараз гаворыце, — гэта як бы адлюстраванне маёй
краіны ў мінулым. Цяпер важна, што
людзі ездзяць у Індыю і бачаць, як яна
мяняецца. Вы не згадалі яшчэ сектар
інфармацыйных тэхналогій, IT. А сёння Індыя — сусветны лідар у гэтай
галіне. Таксама ёсць у нас і розныя
камерцыйныя праекты, і вялікія перспектывы. Што тычыцца індыйскіх
фільмаў, то ўсе яны папулярныя, у тым
ліку і з Радж Капурам. Але ў Беларусь
за апошнія 20 гадоў, на жаль, не прывозілі новых. А сучасныя індыйскія
фільмы вельмі адрозніваюцца ад
фільмаў мінулага. І мы можам іх экспартаваць у Беларусь. Таму што цяпер
Балівуд — вядомы
сусветны феномен. Усё, што
я сказала, —
гэта ў дадатак да
таго, што

вы агучылі. Яшчэ, вядома ж, турызм.
Мы можам экспартаваць індыйскіх
турыстаў у Беларусь. І тут вельмі шмат
магчымасцяў. Калі мы больш раскажам у Індыі пра Беларусь — больш
турыстаў паедзе ў вашу краіну. І ваша
выданне ў гэтым сэнсе можа быць карысным.
— Так, мы стараемся асвятляць тэмы ў нашым часопісе, якія
тычацца Індыі. І на міжнародным
сайце — issuu.com можна пачытаць
«Беларусь. Belarus». Вось і пра свае
турыстычныя вандроўкі ў штат
Керала мы пісалі раней, а таксама
пра адкрыццю ў ліпені 2018 года Цэнтра Аюрведы «SHANTER Welness»
пры санаторыі «Пралеска» ў мінулым нумары быў артыкул. Здаецца,
спадарыня Амбасадар прысутнічала
на яго адкрыцці. Што скажаце аб
прасоўванні Аюрведы, якой 5000 гадоў, у Беларусь? Ці асабіста вы аздараўліваецеся пры яе дапамозе? Якія
рэкамендацыі выкарыстоўваеце?
— Так, я была на адкрыцці Цэнтра
Аюрведы «SHANTER Welness». Мне
вельмі спадабалася, як прыстасаваны
будынак — гэта прыгожа. Спадабаўся
персанал, які яны набралі. На жаль,
больш там не была, але я ўпэўненая:
справы ў Цэнтры ідуць добра. Што
тычыцца парадаў з Аюрведы.
Мяркую, Аюрведа — гэта
частка жыцця любога індыйца. Часам мы нават
не задумваемся, што
прытрымліваемся
яе рэкамендацый.
І думаем: яны
бабуліны ці бацькоўскія,

чырая размова

народныя. Вось у нас, да прыкладу, кажуць, што нельга піць ваду стоячы. А,
аказваецца, гэта парада з Аюрведы: трэба прысесці і толькі тады піць. Не спяшаючыся. Я нават аўтаматычна гэта
рабіла, не ведаючы, што гэта адтуль.
Яшчэ мы ведаем, што нельга змешваць
некаторыя прадукты — гэта таксама
старажытныя веды. І ўсе мы час ад часу
выкарыстоўваем нейкія аюрведычныя
прэпараты, у асноўным харчовыя дабаўкі. Яны не такія моцныя па ўздзеянні, як медыцынскія таблеткі. Гэтыя
прэпараты могуць быць у капсулах, парашках. Мы іх ужываем разам з ежай. І
яны працуюць працяглы час — звычайныя медыкаменты дзейнічаюць не так.
— А мы вось прымаем аюрведычную дабаўку «Чаванпраш»…
— «Чаванпраш» у Беларусі? Выдатна! Дарэчы, гэта звычайны аюрведычны прэпарат для любога індыйца,
асабліва карысны ён зімой. І для пажылых людзей, якім патрэбна дадатковая
энергія. Падкажу яшчэ: у нас вельмі
папулярны парашок з расліны турмерыка. Я адчула на сабе: калі вельмі
баліць горла і іншыя прэпараты не дапамагаюць, трэба дадаць дробку турмерыкі ў цёплае малако і выпіць. А вы
чулі пра дрэва нім? Яго лісце выкарыстоўваецца пры лячэнні дыябету і некаторых скурных захворванняў. Ёсць
шмат раслін, якія выкарыстоўваюцца і
як сродак для мыцця валасоў — валасы
становяцца гладкімі, бліскучымі. Вядома, цяпер не ўсім хочацца гэтым займацца: прасцей купіць шампуні. Але ў
Індыі ёсць і тыя людзі, якія робяць гэта
традыцыйна.
— Нам яшчэ прыгадалася ў сувязі з
«Чаванпраш»: у Індыі яго кошт вытворцы пішуць прама на ўпакоўцы. А ў
нас кошт у розных крамах — розны.
Цэны рухомыя. З чаго мы зрабілі выснову: у Індыі, напэўна, няма інфляцыі. Помніцца, у часы Савецкага
Саюза на чыгуннай патэльні
была прама ў метале адліта яе
цана. Вось якая стабільнасць
была ў рубля. Патэльня каштавала, скажам, 2 рублі 20 капеек — і так было 10, і 20 ці 30 гадоў.
Ці сапраўды ёсць такая фінансавая
стабільнасць у сучаснай Індыі?
— Я думаю, вы маеце рацыю. У нас
сапраўды няма вялікіх скокаў курсаў валют. І кошт тавару, аддрукаваны на ўпакоўцы, даўно пралічаны і вытворцамі,
і гандлярамі. Пралічаны і даход кожбеларусь.belarus
красавік   2019
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нага. Вядома, ёсць падаткі, якія могуць
у розных штатах адрознівацца. Так, эканоміка ў нас — стабільная. Бо Індыя —
гэта вялікі рынак. Усе прадукты, якія
вырабляюцца, могуць лёгка прадацца
ўнутры краіны. Гэта не залежыць ад сусветных рынкаў, скокаў валют там. А ў
Беларусі рынак маленькі — вось і даводзіцца арыентавацца на курс долара, расійскага рубля, еўра. І гэта таксама ўплывае
на кошт прадукту. У Беларусі некаторыя
прадукты вырабляюцца на экспарт, таму
што іх складана прадаць на ўнутраным
рынку. У Індыі не так. Краіна вялізная, і
ўсё можна прадаць унутры яе. а каб зрабіць гэта за м ежамі Індыі, трэба прыкласці намаганні. Калі я кажу пра маленькі
рынак, то маю на ўвазе тэрытарыяльную
асаблівасць. І, магчыма, чым большая
краіна — тым рынак больш стабільны.
У Індыі менавіта так.

тавараў. А яна ўжо ёсць! І ўсе прэпараты, якія вырабляюцца ў Індыі, ужо
сертыфікаваныя. Праведзены тэсты,
іх эфектыўнасць даказаная. Выключаюцца пабочныя негатыўныя эфекты
і рызыкі — прэпараты бяспечныя для
беларусаў.
— Мы ў тым і самі пераканаліся,
на сабе адчулі іх аздараўленчы эфект.
Калі будзе неабходнасць — запрашайце як сведкаў па гэтым пытанні. Магчыма, Амбасадзе магла б дапамагчы
«прабіваць» гэтае пытанне група з
грамадзян Беларусі, якія пабывалі ў
штаце Керала ў аюрведычных цэнтрах і адчулі на сабе эфектыўнасць
аюрведычных прэпаратаў, працэдур?
Ёсць і турфірмы, якія прапануюць
аюрведычныя туры: аздараўленне
кожны год праходзяць сотні людзей.
Круглы стол, прэс-канферэнцыі —

У часе закладкі Сада дружбы ў адной з гімназій Слоніма

— Мы ведаем, што ў Скідзелі Гро
дзенскай вобласці адкрыўся беларуска-індыйскі фармацэўтычны завод,
які будзе выпускаць 80 мільёнаў таблетак у год — у тым ліку прэпараты
для лячэння СНІДу. Ці ёсць праекты,
якія прадугледжваюць вытворчасць
аюрведычных прэпаратаў?
— Што да праектаў у галіне Аюрведы, то, на жаль, іх у нас пакуль
няма. Магчыма, гэта звязана з тым,
што аюрведычныя прэпараты ў Беларусі не атрымалі статусу лекавых
сродкаў. Мы спрабавалі нешта прасу
нуць у гэтай сферы, нават накіроўвалі
прыклад дамовы ў Міністэрства аховы здароўя Беларусі — пакуль нічога
не атрымліваецца. Можа, калі нашы
краіны будуць больш цесна супрацоўнічаць у галіне эканомікі, гандлю,
то будзе большая цікавасць і да гэтых
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трэба пра гэта расказваць, рыхтаваць грамадскую думку.
— Дзякуй. Будзем гэта мець на ўвазе.
— Што скажаце пра іншыя перспектыўныя праекты у галіне эканомікі?
— У сферы эканомікі рэалізуецца
шмат сумесных беларуска-індыйскіх
праектаў. Ужо ў студзені 2019‑га мы
дасягнулі ўзаемнага гандлёвага абароту ў памеры 66 млн долараў. Велізарная
сума, калі глядзець на гадавыя лічбы!
Многія беларускія кампаніі ўжо маюць свае прадстаўніцтвы ў Індыі. Напрыклад, «Беларусьнафта» паспяхова
там працуе. «Гомсельмаш» стварае
сумеснае прадпрыемства з індыйскай
кампаніяй «Махіндра і Махіндра» і
збіраюцца выпускаць сваю прадукцыю. Прадаецца ў Індыю горназдабыўнае абсталяванне беларускай выт-

ворчасці і, здаецца, пачаўся продаж
беларускіх тралейбусаў. Шмат чаго
адбываецца ў абароннай сферы... Шукаем такія тэхналогіі, якія дазваляюць падтрымліваць чысціню, будаваць
параўнальна невялікае па кошце і добрае па якасці жыллё. Шукаем таксама
тэхналогіі для разумнага электразабеспячэння, водазабеспячэння, ачысткі
вады. У Беларусі ёсць кампанія Скай
Вэй — гэта струнныя тэхналогіі, падвесны транспарт. У Індыі ён мае велізарны патэнцыял, асабліва ў горных
раёнах, у лясных масівах, дзе дарогу
не дазваляюць будаваць з‑за таго, што
прыйш лося б высякаць дрэвы. Для
нас цікавая і малочная прамысловасць: тэхналогіі перапрацоўкі малака. І
беларуская дэкаратыўная касметыка,
якую я люблю. Бачыце, як шмат сектараў для супрацоўніцтва! А мы не толь-

Амбасадар у сярэдняй школе №14 у Маладзечне

кі не пачыналі працу — і не задумваліся раней, што можам у іх працаваць.
У Беларусі ёсць цікавасць да экспарту
ў Індыю ўжо упакаваных беларускіх
прадуктаў. Тут пытаюць: дзе можна
будаваць аўтазапраўкі? У Беларусі
каля 7000 аўтазаправак, а мы ў Індыі
будуем дадаткова 6000 кожны год. І
гэта таксама добрая сфера для супрацоўніцтва. Перспектывы — вялізныя.
Я ўпэўненая: на працягу некалькіх гадоў, калі за гэта ўсе возьмемся, то адбудзецца прама-такі рэвалюцыя ў нашых гандлёва-эканамічных адносінах.
— Вы казалі пра упакаваныя беларускія прадукты. Да якіх канкрэтна, на ваш погляд, можа быць у Індыі
цікавасць?
— У прынцыпе гэта можа быць
і пастаўка прадуктаў у абодва бакі.
Але лепшае рашэнне, на мой погляд,

ш
стварыць сумесныя прадпрыемствы
ў Індыі. Ёсць праблема: 40 працэнтаў
сельгаспрадукцыі, якая вырашчана ў
нас, знікае. У Індыі не хапае прадпрыемстваў, якія маглі б усё гэта перапрацаваць, запакаваць і захаваць. І лепш
за ўсё было б стварыць сумесныя прадпрыемствы ў Індыі, а потым прадаваць
там ўпакаваную прадукцыю, альбо ў
Беларусі, альбо ў трэціх краінах. А калі
проста экспарт — тады будуць накладвацца ліміты. Цяпер Беларусь вядомая
сваімі якаснымі малочнымі прадуктамі, сырамі. Але Індыя — самы вялікі ў
свеце вытворца малочных прадуктаў. І
экспарт іх з іншых краін будзе падрываць эканоміку Індыі, таму не вітаецца
ў нас. А вось калі стварыць там сумеснае прадпрыемства па вытворчасці
малочных прадуктаў, прывезці свае
тэхналогіі, то гэта будзе ўзаемавыгад-

працуем у гэтай галіне. У нас праходзяць рэгулярныя бясплатныя заняткі па
ёзе — 3 разы на тыдзень.
— Мы ў гэтым зацікаўленыя.
— Выдатна! Пазнаёміцеся потым
з нашым выкладчыкам — і сардэчна
запрашаем! У нас яшчэ ёсць заняткі па
танцах: дзяўчынкі танчаць і балівуд, і
бхаратнацьям, і катхак — гэта класічныя формы індыйскага танца. А ў мінулым месяцы мы адкрылі кінаклуб:
будзем праводзіць рэгулярныя кінапаказы прама ў Амбасадзе. Запрашаем!
— Дзякуй. Прыйдзем абавязкова.
— Так, але майце на ўвазе: Радж
Капур тут, у Беларусі яшчэ жыве — але
для індыйцаў гэта далёкае-далёкае мінулае. І цяпер, паўтаруся, важна паказаць новыя індыйскія фільмы. А яны
вельмі змяніліся. Яшчэ адзін наш напрамак — кантакты са школамі. Мы

У Гомельскім дзяржуніверсітэце перад сустрэчай з індыйскімі студэнтамі

на для абедзвюх эканомік. Мы зможам
дасягнуць поспехаў. У сучасным свеце
кожная краіна абараняе свой рынак.
І проста экспартаваць прадукты —
не заўсёды лепшы варыянт.
— Пагаворым крыху аб праектах
у сферы культуры. Ці задаволеная
спадарыня Амбасадар працай Індыйскага культурнага цэнтра ў Мінску?
— Вельмі задаволеная. У Цэнтры
ёсць спецыяльныя заняткі па індыйскіх
танцах, індыйскай музыцы, паказва
юць індыйскія фільмы. Ёсць і заняткі
па ёзе, моўныя курсы. Тыя, хто гэта ўсё
арганізуе, робяць вялікую працу, наколькі гэта магчыма з іх абмежаванымі
рэсурсамі. Мы цяпер спрабуем забяспечыць ім фінансавую падтрымку з Індыі. Прычым я ўпэўнена: як толькі гэта
адбудзецца — дзейнасць Цэнтра яшчэ
пашырыцца. І як Амбасада мы таксама

там працуем: расказваем школьнікам,
настаўнікам пра індыйскую культуру.
У Беларусі да таго ж ёсць шмат калектываў, якія нейкім чынам звязаныя з
Індыяй: альбо праз танцы, альбо праз
музыку. І яны нам таксама дапамагаюць прасоўваць індыйскую культуру.
Мы іх запрашаем на розныя мерапрыемствы. Гэта ўзаемавыгаднае супрацоўніцтва — бо індыйская дыяспара
тут вельмі маленькая: у Мінску жыве
каля 50 індыйцаў, яшчэ 50 — па іншых гарадах. Але з кожным годам усё
больш індыйскіх студэнтаў. Прыкладна ўсіх — каля 500 чалавек.
— Ёсць і беларуска-індыйскія
сям’і?
— Так, у асноўным яны і ёсць.
Хлопцы з Індыі жэняцца з беларускімі
дзяўчатамі. З 50 сем’яў — мусіць 40 менавіта такі варыянт. Ёсць і некалькі
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мужчын, якія ажаніліся з індыйскімі
дзяўчатамі. І пераехалі ў Індыю.
— Добра было б зрабіць да Дня незалежнасці Індыі сустрэчу такіх беларуска-індыйскіх сем’яў. Папрасіць
іх падрыхтаваць выступленні, нумары самадзейнасці, выставу дзіцячых
малюнкаў, дэгустацыю страў…
А можна і запрасіць кіраўнікоў турагенцтваў, якія дапамагаюць беларусам падарожнічаць па Індыі, і наадварот. Гэта б магло быць цікава — і
для журналістаў. Мы змаглі б больш
расказаць пра людзей, якія стварылі вось такія інтэрнацыянальныя
сям’і, на іх прыкладзе — пра сяброўства нашых народаў.
— Мы запрашаем гэтыя сем’і да нас
не менш чым два разы на год: на святкаванне Дня незалежнасці — 15 жніўня
і Дня Рэспублікі — 26 студзеня. І на-

Адкрыццё фармацэўтычнага завода ў Скідзелі

ват часцей: у нас такія святы, як Холі
і Дзівалі, адзначаюць разам. А ваша
прапанова — зрабіць гэта з канцэртам,
запрашэннем журналістаў — цікавая.
— І, дарэчы, у Доме дружбы можна такое мерапрыемства правесці.
Каб дзеці змаглі паказаць свае таленты, паспяваць, патанцаваць…
— Ідэя добрая, падумаем.
— Дазвольце задаць такое пытанне: ці займаецца спадарыня Амбасадар ёгай?
— (усміхаецца) Асаны не раблю,
можна сказаць, што не займаюся, за выключэннем дыхальных і медытатыўных
практык. Аддаю перавагу заняткам
у трэнажорнай зале. Ёгай, якая, ведаю,
вельмі карысная для здароўя, трэба
займацца сістэмна. Магчыма, для гэтага трэба выпрацаваць больш цярпення.
— А ровар вам падабаецца?
беларусь.belarus
красавік   2019
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Прыём з нагоды Дня Рэспублікі Індыі 25 студзеня 2019 года.
Злева ад Амбасадара міністр прамысловасці Беларусі Павел Уцюпін

— На велатрэнажоры хіба што займаюся — не за межамі дома.
— У Мінску, як вы ведаеце, шмат
камфортных веладарожак. І мы аднойчы ў раёне мінскага вадасховішча
Цнянка бачылі вашага папярэдніка
на пасадзе Амбасадара Індыі, які прагульваўся.Праўда, ён былі не на ровары.
— Цяпер мы пераехалі з таго месца:
у нас новая рэзідэнцыя. І ў ёй цалкам
абсталяваная трэнажорная зала.
— Веладарожка Мінска даўжынёй
больш за 30 кіламетраў, ідзе ўздоўж
Свіслачы — па вельмі прыгожых месцах. Можна ўвесь Мінск убачыць з іншага ракурсу. Многія мінчане ладзяць
для сваіх сяброў, якія прыязджаюць
да іх у госці, вандроўкі на роварах.
— Ну, раз у вас столькі пытанняў
пра ровары — мы вам сёе-тое цікавае
праанансуем. Цяпер Урад Індыі абвясціў 2‑гадовае святкаванне 150‑годдзя Махатмы Гандзі: з 2 кастрычніка
2018‑га па 2 кастрычніка 2020 года.
У сувязі з гэтым амбасады Індыі ў
розных краінах арганізуюць шэраг
імпрэзаў. Некалькі мы ўжо правялі. А наступнай будзе — велапрабег,
прысвечаны юбілею Махатмы Гандзі,
які адбудзецца 8 чэрвеня. Гэта субота, выхадны дзень. А велапрабег мы
ладзім для таго, каб прыцягнуць увагу
людзей да праблем навакольнага асяроддзя. Маршрут — не вельмі доўгі:
ад Парку Горкага да Лошыцкага парку. Дарожка не можа змясціць шмат
людзей — буд зе абмежаваная коль-
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касць удзельнікаў: каля 100 чалавек.
Запросім дыпламатаў, прадстаўнікоў
МЗС, іншых выбітных людзей. Будзе
створаны адмысловы рэгістрацыйны
форум, дзе ахвочыя таксама змогуць
запоўніць анкету і праехаць гэтым
маршрутам.
— І трэба, каб наперадзе ехаў
тук-тук (смяемся). Бо не ўсе яшчэ ў
Беларусі ведаюць, што ў Індыі асноўны грамадскі транспарт — гэта ўжо
не веларыкшы, а іх паўсюль змянілі
тук-тукі: трохколавыя матацыклы
з кабінкай для пасажыраў.
— (смяецца) Я растлумачу, чаму
абралі такі маршрут. У лістападзе мінулага года мы высадзілі ў Лошыцкім
парку 150 дрэваў і квітнеючых кустоў — гэта мерапрыемства ладзілася
таксама да 150‑годдзя Махатмы Гандзі.
— Памятаем, пра тое паведам
лялі СМІ. Мы вельмі паважліва ста
вімся да гэтага вялікага чалавека і
падтрымаем такія цікавыя праекты — як журналісты. А вас просім
расказаць, якія стравы былі папулярнымі ў вашай сям’і. І якім стравам
аддаяце перавагу, жывучы ў Беларусі?
— У мяне па гэты час любімая
страва, што гатавалася ў нашай сям’і:
смажаная бульба. Прычым смажыцца
яна разам са скуркай, чыста вымытай. Тоненька наразаецца — на амаль
празрыстыя лустачкі. Запраўляецца
вялікай колькасцю сухіх спецый. Я люблю гэтую страву спажываць з індыйскім хлебам паратха. Бульба пры тым
смажыцца на гарчычным масле, што

дадае пэўнага ёй смаку. І калі я чымсьці засмучаная, і калі шчаслівая і хачу
адсвяткаваць нейкую асаблівую па
дзею — прашу яе прыгатаваць.
— Нам таксама вельмі падабаецца смажаная бульба! І больш за тое:
прыдумалі страву, нешта сярэдняе
паміж дранікамі і бульбай фры. Бульба трэцца на буйную тарку, падсольваецца і выпякаецца ў форме вялікага
бліна. І таксама дадаецца шмат спецый — кмен, кроп, каляндра і тыя,
што прывезлі з Індыі. Любім гата
ваць на топленым сметанковым масле, вядомым у Індыі пад назвай гхі.
— Масла гхі становіцца ўсё больш
папулярным. Магчыма, таму, што многія знакамітасці ў Галівудзе яго ўжываюць у ежу, і яно ў модзе. І дактары гавораць пра яго карыснасць. Мне заўсёды
падабалася гхі, нават калі ежа прыгатаваная на іншым алеі — дадаю яго: для
смаку і водару.
— Мы вам рэкамендуем яшчэ паспытаць і беларускае масла гхі, якое
гаспадыні прывозяць са сваіх прыватных гаспадарак у Мінск, на Камароўскі рынак. Вельмі смачнае.
— Трэба будзе паспытаць. Але я
сама купляю звычайнае масла і ператапліваю. А з беларускіх страваў мне падабаюцца дранікі — яны падобныя на індыйскую страву алуцікі: алу — бульба,
цікі — цёртая. І спецыі дадаюцца. Спажывала ўжо стравы з кураціны, рыбы.
Ялавічыну я не ем. І што дзіўна, ніколі
не магла падумаць, што мне спадабаецца ежа без вялікай колькасці спецый
у адрозненні ад той, якая была дома.
Што б ні спажывала — падабаецца ўсё.
Асабліва запомніліся стравы ў адным
рэстаранчыку ў Віцебску, дзе ежа была
проста цудоўная. Там я была ў час аднаго з фестываляў у сферы культуры. Падабаюцца і стравы рэстарана «The View»
у Мінску — на хмарачосе, на самым высокім паверсе. Кухня там выдатная.
— А як вам італьянскі рэстаран
«Ла Скала» пра кухара якога мы пісалі?
— Так, я чула пра яго, і збіраюся
туды схадзіць. Яшчэ мне падабаюцца
беларускія супы.
— У тэлеперадачы «Кулінарная
дыпламатыя» вы расказвалі пра
шматлікія цікавыя моманты, якія
тычацца вашага першага дыпламатычнага і кулінарнага досведу, які пачаўся ў Іспаніі. Раскажыце пра гэта і
нашым чытачам. І чаму, па-вашаму,

ш
індыйская кухня ўваходзіць у пяцёрку
самых папулярных кухняў свету?
— (смяецца) Усе, хто мяне ні сустракае — кажуць: у «Кулінарнай дыпламатыі» мы вас бачылі. Вы выдатна
гатуеце! (Смяецца). Хоць я на самай
справе практычна нічога не гатую. А да
перадачы папрасіла сваіх памочнікаў
па доме хутка навучыць мяне таму,
што смачна і проста гатуецца (агульны
смех). Відаць, гледачам спадабалася, як
я гаварыла, а не як гатавала.
— Мабыць, так: тэлегледачы ж
не маглі паспытаць, што вы тады
згатавалі…
— Я расказвала ў часе тэлеперадачы, як была маладым дыпламатам
у Іспаніі. Першы амбасадар у маім жыцці быў мужчына, выдатны чалавек і
кіраўнік. Потым яго змяніла на пасадзе
жанчына — яна была вельмі строгая: як
цмок. А разам са мной працавалі яшчэ
3–4 маладыя дыпламата — мы вывучалі там іспанскую мову. Прыйшла
аднойчы Амбасадар, запытала: калі
ваш наступны экзамен? Сказалі: праз
6 месяцаў. Яна: не, так не пойдзе. Праз
3 месяцы — і кропка. Наступнае пытанне было такім: як вы дома адпачываеце? Мы адказваем: гасцей не запрашаем, гатаваць не ўмеем. Амбасадар: не,
так не пойдзе… Я Амбасадар, і я ўмею
гатаваць. А ты (глядзіць на мяне) усяго толькі трэці сакратар — і не ўмееш.
Я прыйду да цябе праз тыдзень дадому.
І ты павінна прыгатаваць цэлы абед. І
нічога — з рэстарана. У мяне пачалася
страшэнная паніка! Тэлефаную маме:
дапамажы, навучы… Мама ў адказ:
я цябе ўсё жыццё спрабавала гэтаму
навучыць… А цяпер што рабіць? Пакутуй, кажа… Я не магу цябе навучыць,
хіба што даць пару парадаў. І дала.
За адзін тыдзень нечаму я навучылася. Ежа была прыгатаваная напалову.
Магчыма, і спецыі не так я змяшала.
Але Амбасадар паспытала, з’ела — і засталася жывая! Сказала: для пачатку —
нармальна, табе варта вучыцца далей.
І з таго часу я больш не гатую. Праўда,
умею заварыць смачны чай, зварыць
смачную каву, прыгатаваць вельмі добры амлет і зварыць яйкі… І, вядома,
калі вельмі трэба — таксама яшчэ штонебудзь зраблю.
— Пра добрую бульбу скажам.
У нас пад Нясвіжам ёсць знаёмы гаспадар-настаўнік, які на прысядзібным участку вырошчвае выдатную
бульбу, сорт — Пралета, яна ранняя

і вельмі смачная. Там і купляем. Можам прывезці.
— (усміхаецца) Так, куплю цэлы
мех!
— Але спачатку на пробу?
— Згодна, вязіце!
— (жартуем) А можа вам паехаць
паглядзець і сам Нясвіж, і бульбяное
поле?
— О, мы ўжо бывалі ў Нясвіжы,
мне спадабаўся Нясвіжскі замак. А
бульбяныя палі бачу ўздоўж дарог.
— Пад Нясвіжам, дарэчы, у нас бацькоўскі дом, шмат яблынь у садзе …
— Мне падабаюцца беларускія
яблыкі. У нас каля старой рэзідэнцыі
былі фруктовыя дрэвы. І пладоў — вялікая колькасць мінулым летам. Іх елі,
раздавалі — але яны не заканчваліся.
— Вось такая шчодрая наша беларуская зямля! Ураджайны год, сапраўды, быў… Аднак, працягнем па
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ён быў вельмі строгім бацькам. Калі ты
маленькі, малады, табе вельмі не падабаецца такая строгасць. Але я ўсё роўна
яму вельмі ўдзячная за такое выхаванне
і за тыя каштоўнасці, якія ён мне прышчапіў. Гэта і любоў да чытання, літараў,
пісьменніцтва. Гэта ўсё — ад яго. Калі
ты дзяржслужачы, то не атрымліваеш
вялікіх дывідэндаў, у цябе трохі грошай.
Але ён ніколі не казаў «не», калі гэта
тычылася кніг. А мама была хатняй гаспадыняй. Адрознівалася ад яго. І разам
яны далі мне добрае выхаванне.
— Мама ваша дзе цяпер?
— Яна і малодшая дачка са мной
у Мінску жывуць.
— Мы чыталі, што вы шмат
падарожнічалі па Беларусі з мамай.
Што б яшчэ хацелася вам паглядзець?
— Ну, вельмі шмат я не падарожнічаю — няма калі. А першы цяпер у спісе — горад Брэст. Хачу ўбачыць Брэсц

Цяпер індыйскія кампаніі глядзяць на Беларусь як на новы
рынак, які адкрываецца. Шматлікія кампаніі, бізнесмены
праяўляюць да Беларусі цікавасць. У сферы
фармацэўтыкі, лёгкай прамысловасці, IТ-сферы
таксама вялікі рух. Вывучаецца і магчымасць сумеснай
вытворчасці аўтамабіляў. Мы яшчэ можам развіваць
турызм у цэлым, і абодва бакі ўжо зацікаўлены
канкрэтна ў медыцынскім турызме. У гэтым годзе
Беларусь была запрошаная на будаўніцтва 500
“разумных” гарадоў Індыі. Мы плануем іх
пабудаваць у наступныя 10–20 гадоў.
пытаннях інтэрв’ю. Дзе спадарыня
Амбасадар нарадзілася? І хто вашыя
бацькі?
— Бацька мой быў старэйшым
падатковым інспектарам, дзяржслужачым. Памёр у 1992‑м. Ён шмат перамяшчаўся па працы. Я ў Калькуце
нарадзілася, а школу і універсітэт заканчвала ўжо ў Мумбаі. Бацька быў вельмі
сімпатычным, разумным, інтэлігентным чалавекам. Вельмі любіў чытаць:
не мог адкласці кнігу і на 5 хвілін. Нават
калі ён прысеў выпіць шклянку вады,
і няма кнігі пад рукой, то возьме нейкі
кавалак газеты, і будзе чытаць. У яго ў
галаве было шмат інфармацыі: ад фізікі
да літаратуры. Калі задасі яму пытанне,
то ён цэлую лекцыю, на гадзіну прачытае. Бацька прытрымліваўся прынцыпаў жыцця Гандзі. Ён і мяне навучыў так
жыць: каб не рабіць балюча іншым лю
дзям, і як іх не крыўдзіць. А ў той жа час

кую крэпасць. І другі — горад Ліда:
там кожны год праходзяць рыцарскія
турніры. Хочацца ўбачыць і стары замак, і рыцарскі турнір. Але калі выпадае некалькі выхадных дзён, то я аддаю
перавагу Індыі. Там муж мой жыве. І
тут у мяне насычаны графік: шмат падарожнічаць не атрымліваецца.
— Як праходзіць сярэднестатыстычны працоўны дзень Надзвычайнага і Паўнамоцнага Амбасадара Індыі ў Беларусі?
— (смяецца). Пра гэта пытаецца
часам і мая старэйшая дачка: чым ты,
мама, там займаешся? Вялікую частку
часу ў мяне займае папяровая праца.
Скажам, перапіска з міністэрствамі.
Гэта кансультацыі: што трэба рабіць і
што не трэба. Праца Амбасадара — гэта
не проста сядзенне ў офісе, разграбанне
папер. Трэба ўсталёўваць кантакты. Павышаць узровень дасведчанасці людзей.
беларусь.belarus
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Наладжваць сяброўскія адносіны. Амбасадар сустракаецца з вялікай коль
касцю людзей: альбо яны сюды прыхо
дзяць — як вы сёння, альбо я да іх іду.
Маю зносіны з людзьмі рознага ўзроўню: з МЗС, міністэрстваў, з гарадскімі
ўладамі. І гэтыя зносіны прыносяць свой
плён. Таму што ёсць зрухі: і ў эканоміцы, і ў культуры, і нават на палітычным
узроўні. Цяпер у Індыі, як вы ведаеце
з навін, выбары — чакаем іх заканчэння. Новы ўрад прыйдзе да ўлады. Будзе
яшчэ не адзін візіт. Асноўны прынцып
працы Амбасадара — гэта ладзіць масты
паміж людзьмі. Вось я ладжу масты…
— Гэта значыць, вы — як архітэктар будучыні... Але мы ведаем, што
вы яшчэ і пісьменніца. А ці знаходзіцца ў Мінску цяпер, як раней, часу для
напісання мастацкіх твораў?
— 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 гэта назваць 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 пісьменніца я выказваю сябе.
— Па гараскопе вы хто?
— Па індыйскай астралогіі — Шалі,
па традыцыйна ўсталяванай — Рак.
Я веру ў гараскопы. Як і разумею: усе
гэтыя ісціны не выбітыя на камені.
Яны абагульненыя, але ў прынцыпе
большасць трактовак нашых характараў падыходзіць.
— Ці бачылі вы, як у Беларусі праходзіць свята Купалле?
— Пакуль яшчэ не, а ў гэтым годзе
ў Дудуткі запрошаная.
— У народнай беларускай традыцыі асноўныя святы звязаныя з шанаваннем Сонца: Каляды — 25 снежня і Купалле — 24–25 чэрвеня. Яны
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звязаныя з ведычнымі святамі шанавання Сонца, у ведызме гэта шанаванне Сур’я.
— У Індыі таксама шмат святаў, звязаных з Сонцам. Адно ў студзені, калі
сонца змяньвае сваё становішча. Паварочваецца на поўнач. У розных штатах
ёсць розныя назвы ў гэтага свята.
— Мяркуем, спрадвечна гэта тое ж
самае свята. Але мы жывем у розных
шыротах. І сонца ў нас па-рознаму,
у розны час праходзіць свае «паваротныя кропкі». І яшчэ. Навукоўцы
даказалі: шмат ёсць падобных словаў
у славян, у беларускай мове і ў санскры-

Маю зносіны з людзьмі
рознага ўзроўню: з МЗС,
міністэрстваў,
з гарадскімі ўладамі.
І гэтыя зносіны
прыносяць свой плён.
Таму што ёсць зрухі:
і ў эканоміцы,
і ў культуры, і нават
на палітычным узроўні.
... Асноўны прынцып
працы Амбасадара —
гэта ладзіць масты
паміж людзьмі.
це. Нават Мейеведа — гэта даслоўна ў
беларусаў: мае веды. І, скажам, індыйскі пост, які называецца Чатурмасья,
доўжыцца чатыры месяцы. Па-беларуску гучыць: чатыры месяцы.
— Сапраўды, падабенства ёсць. Я
спрабавала вывучаць рускую мову —
заўважыла падобныя словы. Асабліва
ў ліку.
— Гэта, пэўна, сведчыць пра
наша далёкае агульнае мінулае. Мы
браты і сёстры.
— Так і ёсць! Я мяркую, што ўсе славянскія мовы вельмі падобныя з санскрытам. Ёсць нейкі агульны пачатак,
або аснова. Вось прыклад. Мой калега з
Балгарыі паехаў у Індыю пагасціць. І гаспадыня дома гаварыла толькі на хіндзі,
а ён на балгарскай і англійскай. Так што
не ведалі яны агульнай ніводнай мовы.
Але калі яна на хіндзі прапанавала яму

папіць чаю — чай пеньгі? — ён адразу ж
зразумеў, што яна яму прапануе чай.
Таму што на балгарскай мове гэта вельмі падобна гучыць. І некаторыя словы
рускія я разумею дзякуючы таму, што
вывучала балгарскую, калі была ў Балгарыі на дыпламатычнай службе.
— І мы яшчэ заўважылі: ваша англійская мова не падобная на тую,
якую мы чулі ў штаце Керала, дзе
больш гавораць на малаялам.
— (смяецца) О, я сама больш разумею рускую, чым малаялам, або тамільскую: гэта складаныя старажытныя дравідскія мовы.
— А якімі самі валодаеце?
— Хіндзі — мая родная. Яшчэ англійскай валодаю, а таксама іспанскай,
трохі балгарскай. Нешта разумею
на рускай, крыху размаўляю па-французку… А вераванне ў нашай сям’і —
хінду, індуізм. У нас цэлы пантэон багоў. У індуізме лічыцца, што адзін Бог
прадстаўлены ў некалькіх вобразах…
У Індыі так: калі вам падабаецца Бог
у нейкім вызначаным вобразе, выбірайце яго і яму пакланяйцеся. Так у нас і
робяць тыя, хто спавядае індуізм. Таму
з боку здаецца, што ў ім шмат багоў.
— Па сутнасці, гэта ёсць розныя
праявы адной і той жа касмічнай энергіі. У беларускіх народных, паганскіх
вераваннях пры ўдумлівым падыходзе
можна знайсці падобныя светапоглядныя мадэлі. Скажам, жаночыя энергіі,
жаночы пачатак у сімвалах нашай
першарэлігіі — паганстве — выяўляецца, асэнсоўваецца ў вобразах Вясны,
Купалінкі, Лады, а потым і Мары,
Марэны: у залежнасці ад пары года.
— У Індыі таксама ёсць бажаство,
якое ўвасабляе жаночую энергію, энергію стварэння: гэта Шакці. А Шыва —
гэта энергія разбурэння старога ў імя
новай творчасці. Шакці і Шыва ўвесь
час узаемадзейнічаюць. І таму ўсё ў гэтым свеце нараджаецца, потым руйнуецца, і зноў адраджаецца. Ім, гэтым чароўным энергіям, трэба ўвесь час быць
разам, каб жыццё працягвалася. Бог —
адзін. А ў розных рэлігіях ёсць толькі
розныя формы, якім мы яго бачым і
ўяўляем сабе.
— Дзякуй вам за цікавую гутарку.
— Дзякуй і вам. Спадзяюся, у нашых краін усё атрымаецца.
Гутарылі Іван і Валянціна Ждановічы.

Аўтары выказваюць падзяку
Юліі Цэван, перакладчыцы і сакратару
Амбасадара, за супрацоўніцтва.

е

ўрапейскія гульні-2019

У імя
здаровай
будучыні

М

этай такога супрацоў
ніцтва з’яўляецца папулярызацыя бяспечнага і
здаровага ладу жыцця,
ліквідацыя любых формаў дыскрымінацыі і прадухіленне
распаўсюджвання ВІЧ/СНІДу.
— ААН падключаецца да Еўрапейскіх гульняў таму, што гэта вельмі
вялікае еўрапейскае мерапрыемства.
Спорт вельмі важны для развіцця, для
мірнага супрацоўніцтва, для асобы,
для развіцця чалавека, для грамадства
і гендарнай роўнасці, для сацыяльнай
інтэграцыі і для развіцця чалавечага
патэнцыялу, — адзначае пастаянны
каардынатар ААН у Беларусі Іаана
Казана-Вішнявецкі. — Для нас, як
для Арганізацыі Аб’яднаных Нацый,
гэтыя прынцыпы вельмі важныя, мы
таксама падключаемся да Еўрапейскіх
гульняў, каб яшчэ больш гаварыць аб
прынцыпах, звязаных з мэтамі ўстойлівага развіцця, каб прадстаўляць
роўныя магчымасці для ўсіх.
Супрацоўніцтвам прадугледжаны шырокі спектр мерапрыемстваў, у
прыватнасці, запланавана навучанне
валанцёраў і спецыялістаў па правядзенні экспрэс-тэставання і метадаў
прафілактыкі ВІЧ сярод гледачоў і ўдзельнікаў Гульняў, акцыі ў падтрымку
людзей, якія жывуць з ВІЧ, і іншых
мэтавых груп.
— Мы ганарымся нашым супрацоўніцтвам з ААН, паколькі
гэта адна са знакавых міжнарод-

Белта

Дырэкцыя ІІ Еўрагульняў і Аб’яднаная праграма
ААН па ВІЧ/СНІД (ЮНЭЙДС) падпісалі
мемарандум аб узаемаразуменні

Пастаянны каардынатар ААН у Беларусі Іаана Казана-Вішнявецкі

ных арганізацый, якая займаецца
ў першую чаргу пытаннямі развіцця грамадства і стварэння лепшага
свету. Важна, што асаблівая ўвага
ААН надаецца спорту, невыпадкова арганізацыя прыняла рэзалюцыю, якая прызнае ролю спорту ў
развіцці чалавечага патэнцыялу.
Мы стараемся будаваць сваю работу ў поўнай адпаведнасці з гэтай
рэзалюцыяй, — падкрэсліў ды
рэкт ар Фонду «Дырэкцыя ІІ Еўрапейскіх гульняў 2019 года» Георгій

Катулін. — Сумесная праграма Ды
рэкц ыі і ЮНЭЙДС заклікана вырашыць глабальную задачу, якая
стаіць у цэлым свеце, бо ВІЧ — гэта
сур’ёзны выклік для сучаснага чалавецтва. Удзельнікі Гульняў — гэта
будучыня любой нацыі, гэта самыя
моцныя, прыгожыя прадстаўнікі
маладога пакалення. Вядома ж, мы
павінны паклапаціцца пра тое, каб
у юнацтва была бясхмарная будучыня, перш за ўсё ў галіне здароўя.
Дар’я Лабажэвіч
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Інвестыцыі
ў здароўе
Напачатку таблеткі, капсулы, блістары будуць фарміравацца з прывазной сыравіны,
але з цягам часу пачне працаваць і завод па выпуску самой субстанцыі. Аб гэтым было заяўлена
ў часе цырымоніі адкрыцця новага прадпрыемства ў Скідзелі, будаўніцтва якога вялося
пад патранажам старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Міхаіла Мясніковіча,
упаўнаважанага па супрацоўніцтве з Індыяй.
Для сябе і на экспарт

ца адным з найбуйнейшых у свеце
вытворцаў лекавых прэпаратаў. І для
Беларусі — яна таксама стратэгічны
партнёр. Адтуль паступае 30% лекаў,
сыравіны і субстанцый ад усяго аб’ему
імпарту фармацэўтычнай галіны. З
уводам новага прадпрыемства частка
Мікалай Лапін

Два гады таму ў падмурак будучага завода была закладзена сімвалічная капсула. Інвестыцыйны праект на
суму 3,3 мільёна долараў ажыццявіла
індыйская кампанія «Лок Бэта». На

айчынным рынку яна працуе 15 гадоў.
Новае сумеснае беларуска-індыйскае
прадпрыемства атрымала назву «Навалок».
Як адзначыў у часе адкрыцця
Міхаіл Мясніковіч, выбар партнёра
невыпадковы. Менавіта Індыя лічыц-
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лекаў, што паспрыяе развіццю айчыннай фармакалогіі, лічыць Міхаіл
Мясніковіч. Да таго ж прадукцыя
ўласнай вытворчасці таннейшая за
прывазную.

Патрэбны прэферэнцыі

неабходных прэпаратаў будзе выраб
ляцца ў Беларусі. Гэта дасць і значны
эканамічны эфект.
Да таго ж у прадпрыемства «Навалок» ёсць планы заняцца экспартам
лекаў у межах Еўразійскага эканамічнага саюза.
Напачатку пастаўкі на знешні рынак складуць 20 працэнтаў, а праз два
гады суадносіны будуць пяцьдзясят
на пяцьдзясят. Гэта значыць, што на
экспарт пойдзе палова лекавых прэпаратаў.

Аб’ёмы — на 2 мільёны
На беларуска-індыйскім прадпрыемстве ў Скідзелі будуць выпускаць
антырэтравірусныя, антыгіпертэнзіўныя, проціязвавыя, процітуберкулёзныя, уралагічныя лекі. Кажучы
прасцей, яны прызначаны для лячэння такіх хвароб, як дыябет, ВІЧ-інфекцыя, гепатыт, туберкулёз ды іншыя.
У г од т у т будз е вырабляцца
каля 260 мільёнаў таблетак і капсул, 15 мільёнаў блістараў і слоікаў. У
грашовым эквіваленце гэта складзе
2 мільёны долараў, і аб’ёмы будуць
расці.
— Прадпрыемства арыентавана на
вытворчасць процівірусных, антыбактэрыяльных прэпаратаў, якія цяпер
шырока выкарыстоўваюцца ў сістэме
аховы здароўя. І, што вельмі важна, усе
яны новага пакалення, — падкрэсліў у
часе адкрыцця міністр аховы здароўя
Беларусі Валеры Малашка.

Ад таблетак да субстанцый
Супрацоўніцтва з індыйскай кампаніяй у фармацыі будзе працягвацца.
Цяпер ідзе гаворка пра наступны праект, які накіраваны на вытворчасць
субстанцыі для лекаў. Як адзначыў
Валеры Малашка, гэта першы падобны праект у Беларусі. Яго галоўная
асаблівасць у тым, што сыравіна будзе
выкарыстоўвацца на беларускіх прадпрыемствах фармацэўтычнай галіны.
Яго размесцяць у другой палове будынка, побач з існуючым заводам у
Скідзелі.
У краіне плануецца пабудаваць
яшчэ два заводы па вытворчасці лекаў
з удзелам індыйскага капіталу. Абодва
прадпрыемствы з’явяцца ў сталіцы.
На месцы аднаго з іх летась быў урачыста закладзены камень. Індыйскі фармацэўтычны гігант, кіраўнік якога мае
беларускія карані, інвестуе ў праект
мільён долараў. На заводзе наладзяць
вытворчасць як лекаў, так і субстанцый. Прэпараты будуць мець экспартны кірунак.
— Гэта вялікі інавацыйны праект, і
мы да яго сур’ёзна рыхтуемся, — паведаміў Міхаіл Мясніковіч. — Падключана Акадэмія навук. Індыйскі бок, у
сваю чаргу, рыхтуе дасье да рэгістрацыі, каб выйсці на рынак.
Хутка будзе наладжана яшчэ адно
сумеснае прадпрыемства, якое таксама знаходзіцца ў Мінску. Беларускаіндыйскія намаганні павінны даць
добры эфект у выпуску ўнікальных

Індыя лічыцца надзейным партнёрам. І з пастаўкай лекаў, і з дагаворнымі абавязацельствамі амаль
не бывае праблем. Але вырашэнне
некаторых пытанняў можа зацягвацца надоўга. Напрыклад, рэгістрацыя
лекаў. У такіх умовах вялося і будаўніцтва Скідзельскага прадпрыемства. Каб гандляваць на тэрыторыі
Мытнага саюза, таксама трэба было
прайсці доўгі працэс узгаднення
абодвум бакам: індыйскай кампаніі
і беларускаму прадпрыемству «Белмедпрэпараты».
Паскорыць справу маглі б так
званыя спецпраекты. Гэта значыць,
што інвестар, які стварае адпаведную
вытворчасць, атрымлівае дзяржаўныя
прэферэнцыі, ільготы, каб мець магчымасць на пачатку сваёй дзейнасці
паспяхова выйсці на рынак.
— Савет Рэспублікі выступіў ініцыятарам шэрагу прапаноў па спецпраектах, каб падтрымаць інвестара,
айчыннага ці замежнага — без розніцы, — паведаміў Міхаіл Мясніковіч. — Гэта ідэя не новая. Падобная
практыка ёсць у казахаў, што дало
ім магчымасць значна падтрымаць
у тым ліку фармакалагічную галіну.
Наколькі мне вядома, 21 спецпраект
дзейнічае ў Расійскай Федэрацыі, з
іх два — у вытворчасці лекаў. Такім
чынам дзяржава стварае спрыяльныя ўмовы для інвестараў, дапамагае ім «раскруціцца» і ўвайсці на
канкурэнтны рынак больш камфортна. Пакуль гэта пытанне ў стадыі абмеркавання.
А між тым менавіта інвестыцыйныя праекты спрыяюць развіццю
тэрыторый. Напрыклад, у Скідзелі, які
не так даўно стаў горадам-спадарожнікам Гродна, дзякуючы новаму заводу створана 30 рабочых месцаў, яшчэ
столькі ж з’явіцца ў наступным годзе.
Дзякуючы інвестыцыйнаму праекту
краіна зможа выйсці на больш якасны
ўзровень як у вытворчасці медыцынскіх прэпаратаў, так і ў лячэнні пацыентаў.
Маргарыта Ушкевіч
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Філасофскія
праблемы
біямедыцыны
Ці парушаюць новыя медыцынскія тэхналогіі правы чалавека?

У

1997 годзе на экраны выйшаў амерыканскі
фантастычны фільм «Гатака». У ім расказваецца пра генетычна дасканалых людзей,
якія займаюць у грамадскай іерархіі самыя
высокія пазіцыі. Іх фізічная ды інтэлектуальная дасканаласць фарміравалася яшчэ ў
прабірках, прычым бацькі маглі заказаць і
пол дзіцяці, і колер яго вачэй. А вось людзі,
якія нарадзіліся звычайным шляхам (іх называлі «дзецьмі кахання»), сталі ў грамадстве людзьмі другога гатунку.
Прайшло менш як 20 гадоў, а фантастыка пачала ўжо ўвасабляцца ў рэальнасць...
У канцы лістапада з’явілася інфармацыя пра тое, што ў
Кітаі нарадзіліся першыя ў свеце дзеці з генетычна адрэдагаваных эмбрыёнаў: яна адразу трапіла ў топ сусветных навін. Паведамлялася пра дзвюх дзяўчат-блізнят, якія з’явіліся
на свет у выніку экстракарпаральнага апладнення: кітайскі
вучоны паспрабаваў сфарміраваць у іх устойлів асць да
заражэння ВІЧ. Сусветная супольнасць жорстка раскрытыкавала этычны аспект работы генетыка, а кіраўніцтва
Сусветнай арганізацыі аховы здароўя заявіла, што будзе
створана група экспертаў для вывучэння этычных праблем
і пытанняў бяспекі, якія цягне за сабою працэдура геннага
рэдагавання. Кітайскі ўрад таксама загадаў часова спыніць
даследчую дзейнасць людзей, якія займаюцца рэдагаваннем
чалавечых генаў.
Біямедыцына і правы чалавека аказаліся ў цэнтры ўвагі Міжнароднай канферэнцыі, якая была арганізаваная
Міністэрствам аховы здароўя ў рамках супрацоўніцтва з
Саветам Еўропы ў гэтай сферы.

Асоба, а не аб’ект для маніпуляцый
— Пытанні біяэтыкі заўсёды былі актуальныя для грамадства, а з развіццём высокіх тэхналогій у медыцыне,

22

беларусь.belarus
Красавік   2019

анестэзіялогіі ды рэанімацыі, засваеннем тэхналогій трансплантацыі, выходжваннем неданошаных дзяцей, укараненнем дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій яны гучаць
усё больш востра, — падкрэслівае начальнік галоўнага
ўпраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі і экспертызы Міністэрства аховы здароўя, старшыня Камітэта па біяэтыцы Беларусі Алена Богдан. — Распрацоўваючы змяненні
ў законе «Аб ахове здароўя», які будзе змяшчаць раздзел,
прысвечаны дзейнасці Камітэта па біяэтыцы, мы павінны
прадумаць, як правільна выкласці яго кампетэнцыі, зрабіць
наш голас больш важкім, бо шмат пытанняў застаецца па-за
ўплывам Камітэта.
Найв ажнейшая зад ача, якая став іцц а пер ад біяэ ты
кай, — спрыяць выяўленню розных пазіцый па самых скла
даных маральных праблемах, якія лавінападобна цягне за
сабой прагрэс біямедыцынскай навукі і практыкі.
Вылучаюцца чатыры асноўныя прынцыпы біяэтыкі:
прынцып павагі чалавечай годнасці, прынцып «рабі дабро і не рабі зла», прынцып прызнання аўтаноміі асобы і
прынцып справядлівасці. Правілаў таксама чатыры: праў
дзівасць, прыватнасць, недатыкальнасць прыватнага жыцця і добраахвотная інфармаваная згода. У сукупнасці яны
ўтвараюць этычныя каардынаты, якія прымушаюць бачыць
у пацыенце ў першую чаргу асобу, а не аб’ект для назірання,
эксперыментавання і маніпуляцый.

Пакуль не позна
Яшчэ ў 1997 годзе Саветам Еўропы была прынята Кан
венцыя аб правах чалавека і біямедыцыне (Канвенцыя Ав’е
да). Артыкул 13 гэтага дакумента абвяшчае, што «ўмяшанне
ў геном чалавека, накіраванае на яго мадыфікацыю, можа
быць здзейснена толькі ў прафілактычных, дыягнастычных
і тэрапеўтычных мэтах і толькі пры ўмове, што яно не на
кіраванае на змяненне геному нашчадкаў гэтага чалавека».

Ацэнкай этычных і прававых пытанняў у сферы біямедыцынскай навукі й тэхналогій у Еўропе займаецца
Камітэт па біяэтыцы (DH-BІO), у які
ўваходзяць прадстаўнікі 47 дзяржаў:
эксперты з розных сфер, у тым ліку
правоў чалавека, біялогіі ды медыцыны. Не сакрэт, што на адну і тую ж праблему медыкі і юрысты глядзяць кожны праз прызму сваёй дысцыпліны.
І як жа наладзіць дыялог паміж імі?
Апошнім часам філасофія сусветнай медыцыны ўсё часцей звяртаецца
да тэмы жыцця і смерці.
— Што азначае права на жыццё
і права на самастойнасць (аўтаномію)? — разважае віцэ-прэзідэнт Камітэта па біяэтыцы Рытва Халіла. —
Аўтаномія — гэта права пацыента на
ўдзел у прыняцці рашэнняў па пытаннях яго здароўя, права адмовіцца ад
медыцынскага ўмяшання ці пагадзіцца
на яго. У выпадку адмовы — права на
іншы, абгрунтаваны з пункту погляду
медыцыны, метад лячэння. Гэта таксама права на адмову ад любога лячэння.
Чалавек таксама мае права распарадзіцца наконт падтрымання жыцця: загадзя
агучыць сваю пазіцыю наконт таго, як з ім
трэба паступіць у выпадку, калі ён сам будзе
не ў стане выказаць сваю волю. І такія распараджэнні павінны быць выкананы, калі няма
падстаў думаць, што пацыент мог змяніць сваё
меркаванне або яго распараджэнне аб падтрыманні жыцця было складзена на падставе непраўдзівай ці састарэлай інфармацыі.
Канешне, да права пацыента адмовіцца ад лячэння многія ставяцца рэзка адмоўна. Прагучала думка,
што права на аўтаномію (у дадзеным выпадку адмову ад
любога лячэння) падыходзіць для любой сферы, але толькі
не для медыцыны. Нярэдкія выпадкі, калі пацыент, якому
ставіцца анкалагічны дыягназ на першай ці другой ступені захворвання і які мае высокія шанцы на выздараўленне,
адмаўляецца ад лячэння. Зноў звяртаецца па дапамогу праз
чатыры-пяць гадоў ужо на чацвёртай стадыі хваробы. Дык
ці павінны ўрачы задавальняць волю пацыента? Пытанне
зусім не рытарычнае... Ці іх абавязак рабіць усё, каб дзейнічала права на жыццё? Увогуле, ці ўваходзіць права на
смерць у права на жыццё або смерць з’яўляецца адмаўленнем жыцця? Многія медыцынскія работнікі лічаць, што
чалавек мае права распараджацца сваім целам да таго моманту, пакуль няма прамой пагрозы яго жыццю. Дарэчы,
эўтаназія дазволена сёння толькі ў лічаных краінах свету,
а ў большасці дзяржаў яна забаронена пад страхам крымінальнага пакарання. Але ж размова ідзе не пра самазабойства, а толькі аб праве чалавека сысці без пакут і болю...
Новай з’явай можна лічыць бодыхакінг — стварэнне
ідэальнага «я». Яго прыхільнікі разглядаюць сваё цела як
аб’ект, які можна змяняць і трансфармаваць, ужыўляць у
яго розныя працэсары і датчыкі, замяняць здаровыя орга-
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Таццяна С таражэнка
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Найважнейшая задача, якая ставіцца
перад біяэтыкай, — спрыяць выяўленню
розных пазіцый па самых складаных
маральных праблемах, якія
лавінападобна цягне за сабой прагрэс
біямедыцынскай навукі і практыкі
ны на імпланты, якія маюць больш шырокія функцыянальныя магчымасці. І тут таксама ўзнікае пытанне: а ці можа
дзяржава ўстанавіць нейкія абмежаванні для ахвотных ператварыцца ў кібаргаў?

HELP для медыкаў і юрыстаў
Сёння на парадку дня ў беларускіх медыкаў стаіць работа над новым раздзелам «Электронная сістэма аховы здароўя» ў законе «Аб ахове здароўя». Інфармацыя аб пацыентах у найбліжэйшыя гады будзе пераведзена ў электронны
фармат, а папяровыя носьбіты заменяць інтэграваныя электронныя карты.
— І вось тут мы сутыкнёмся з вельмі складанай для нас
на сёння праблемай — доступам пацыента да поўнай інфармацыі аб яго здароўі, — канстатуе Алена Богдан. — Яе
каштоўнасць для кожнага з нас зразумелая. І мы будзем несці адказнасць за захаванне персанальных даных.
Напрыклад, даныя аб геноме могуць раскрыць інфарма
цыю пра фізічных асоб, іх сем’і і буд учыя пакаленні. Аб’
яднанне звест ак аб геноме з розных крыніц, уключаючы
генеалагічныя звесткі і сайты сацыяльных сетак, дазваляе,
пераадолеўшы тэхнічныя складанасці, ідэнтыфікаваць ча
беларусь.belarus
красавік   2019
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лавека. Любая паў торная ідэнтыфікацыя робіць яго ўраз
лівым для пат энцыйнай дыскрымінацыі. Напрыклад, ра
бот адаўцы могуць скарыст аць яе для таг о, каб адмовіць
прэтэндэнт у ў працаўладкаванні, асабліва тым, у каго ў бу
дучыні можа ўзнікнуць патрэба ў дарагой медыцынскай да
памозе. Медыцынскія страхавыя кампаніі могуць выкарыс
таць звесткі для істотнага павелічэння цаны страхавання
жыцця ці ўвогуле адмовіць кліент у ў страхаванні, ведаючы
яго прагноз.
Хто можа даваць інфармаваную згоду за пацыента без
прытомнасці? Ці можна паведамляць вынікі генетычнага
тэставання сваякам? Як забяспечыць канфідэнцыяльнасць
даных пра здароўе? Хто можа карыстацца паслугамі ЭКА і
сурагатнага мацярынства? Як абараніць правы медработнікаў? Пытанняў вельмі шмат. Укараненне новых медыцынскіх тэхналогій, правядзенне клінічных даследаванняў —
гэта сферы, у якіх пастаянна сутыкаюцца інтарэсы асобных
людзей, супольнасцяў і дзяржавы. А біямедыцынская этыка
закліканая абараніць правы кожнага з бакоў.
У рамках канферэнцыі адбылася прэзентацыя бясплатнага анлайн-курса HELP па правах чалавека ў сферы біямедыцыны, які можа быць вельмі карысным як для медыцынскіх работнікаў, так і для юрыстаў. Ён быў распрацаваны
ў 2018 годзе Еўрапейскай праграмай навучання ў галіне
правоў чалавека для прадстаўнікоў юрыдычных прафесій
сумесна з Камітэтам па біяэтыцы Савета Еўропы.
Добраахвотная інфармаваная згода, урачэбная тайна і
абарона даных пра здароўе пацыента, абарона эмбрыёна і
рэпрадуктыўныя тэхналогіі, завяршэнне жыцця, біямедыцынскія даследаванні, трансплантацыя органаў і тканак —
усе гэтыя пытанні разглядаюцца ў рамках сертыфікаванага
курса па біяэтыцы.
Курс быў перакладзены на рускую мову. На постсавецкай прасторы наша краіна першая атрымала магчымасць
працаваць з HELP, адаптаваўшы яго да нацыянальнага
заканадаўства і нашых праблем. Курс таксама можа быць
паспяхова выкарыстаны ў якасці навучальнага матэрыялу
студэнтамі, якія вывучаюць медыцыну або права, супрацоўнікамі камітэтаў па этыцы і нацыянальных праваабарончых арганізацый. Курс HELP будзе даступны на платформе электроннага навучання па спасылцы http://help.
elearning.ext.coe.int.
Надзея Нікалаева

Без туберкулёзу,
гепатыту і ВІЧ
Пытанні лячэння, дыягностыкі і прафілактыкі такіх
інфекцыйных хвароб, як туберкулёз, ВІЧ і гепатыт
абмяркоўвалі ў Мінску ўдзельнікі Рэгіянальнай нарады
аб пашырэнні доступу да якасных і недарагіх лекавых
прэпаратаў і дыягнастычных сродкаў у краінах рэгіёна
Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі
— Сёння гэта асноўныя захворванні інфекцыйнай
прыроды, якія выклікаюць занепакоенасць у тых краінах, прадстаўнікі якіх сабраліся ў Мінску, — адзначыў міністр аховы здароўя Валеры Малашка. — Гэта
тэма актуальная і для Беларусі. Мы маем сур’ёзныя
поспехі ў барацьбе з туберкулёзам: адбылося значнае
зніжэнне колькасці захворванняў і смяротнасці. Але
праблемай з’яўляецца вялікая колькасць устойлівых да
лячэння формаў. Мы чакаем шырокага абмеркавання
гэтай праблемы, і, мяркую, яна знойдзе сваё вырашэнне.
Да 2030 года мы павінны пазбавіцца ад цяжару названых
хвароб: такую задачу ставіць Сусветная арганізацыя
аховы здароўя, і ў нас высокія шанцы з ёй справіцца.
Валеры Малашка нагадаў, што ў Брэсцкай вобласці рэалізуецца пілотны праект па рэарганізацыі
фтызіятрычнай службы. Міністр падкрэсліў, што праект
прызнаны ўдалым і яго рэалізацыя распаўсюдзіцца на
іншыя рэгіёны краіны.
Сёння, па словах міністра, мы таксама маем
сур’ёзныя дасягненні ў прафілактыцы й лячэнні ВІЧінфекцыі. Павелічэнне колькасці выпадкаў, якое назіралася ў апошнія гады, звязана з паляпшэннем дыягнаставання. ВІЧ-інфекцыі нярэдка спадарожнічае
гепатыт С, ім інфікавана тры чвэрці хворых. Пачынаючы з мінулага года выкарыстоўваюцца сучасныя схемы
лячэння гепатыту С. Пазалетась праз яго прайшлі 500
пацыентаў. Летась за кошт бюджэту былі закуплены
прэпараты для лячэння больш чым 1,5 тысячы чалавек,
налета такіх будзе яшчэ больш.
Схема лячэння ад гепатыту С, куды ўваходзяць і прэпараты, якія вырабляюцца ў Беларусі, паводле інфармацыі
міністра аховы здароўя, адна з самых танных у Еўропе.
Алена Кравец
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Рука віртуальная,
дапамога — рэальная
У Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце стварылі віртуальную кісць

К

аперацый. На падставе матэматычных разлікаў — параўнальнага аналізу вуглоў павароту фаланг і іх руху для розных велічынь нагрузкі на сухажыллі — можна вызначыць
досыць дакладныя крытэрыі, — Сяргей Басякоў, які стварыў
гэтую тэхналогію, лічыць, што яна можа стаць стандартным
памочнікам урача.
Прычым гэта зусім не азначае, што медыкам прыйдзецца марнаваць час і сілы на засваенне камп’ютарнай навінкі. Пасля таго, як распрацоўшчыкі матэматычна пралічаць
розныя варыянты траўмаў, яны сфарміруюць своеасаблівую
табліцу, дзе на ўваходзе будуць бачны параметры таго ці іншага пашкоджання, а на выхадзе — рэкамендацыі, як лепш
паступіць. Досвед распрацоўкі такіх інструкцый, дзеліцца
Сяргей Басякоў, на механіка-матэматычным факультэце
БДУ, дзе развіваюць кірунак біямеханікі, ужо ёсць.
У медыцыне матэматыка або камп’ютарнае мадэляванне
ў асноўным выкарыстоўваюцца для дэманстрацыі дакладнасці і віртуальнай апрабацыі пэўнай распрацоўкі, планавання розных этапаў лячэння і прагназавання яго вынікаў.
— Цікавасць да нас вялікая яшчэ і таму, што можна даць
не абстрактныя, а канкрэтныя рэкамендацыі. Мы ўжо ўкаранілі некалькі буйных праграм з кардыёлагамі, артапедамітраўматолагамі, лор-лекарамі.
Гэтым для Сяргея Басякова і прывабная біямеханіка. З
аднаго боку, фундаментальных адкрыццяў тут чакаць не даводзіцца, бо яна выкарыстоўвае законы, якія ўжо існуюць
у механіцы. А з другога — у ёй вучоны ідзе ад практычнага
пытання: вырашаючы пэўную задачу, прыходзіць да новай
мадэлі з унікальнымі ўласцівасцямі, якая алічбоўваецца з
дапамогай новых тэхналогій. У выніку атрымліваецца дасягненне, якое выкарыстоўваецца на практыцы, трапляе да
лекараў у выглядзе праграм і рэкамендацый, дапамагае лю
дзям. Лепшы дывідэнд і прыдумаць нельга.
Юлія Васілішына

sb.by

ісць рукі — вельмі складаная прылада. Каб аднавіць яе функцыі пасля траўмы з разрывам
сухажылляў — а такіх адбываецца не адна
сотня ў год — ад хірургаў патрабуецца ювелірнае майстэрства і ўменне пралічваць далейшы
ход падзей. Палегчыць задачу заклікана новая
ўнікальная распрацоўка на стыку медыцыны,
матэматычнага і камп’ютарнага мадэлявання, над якой працуюць дацэнт кафедры тэарэтычнай і прыкладной механікі механіка-матэматычнага факультэта БДУ
Сяргей Басякоў і траўматолаг-артапед Мінскай гарадской
клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі Антон
Петухоўскі. Пры дапамозе віртуальных пальцаў кісці, якая
дзейнічае па законах біямеханікі, можна загадзя пралічыць,
якая аперацыя дасць найлепшы вынік.
— Калечанні, якія мы вывучаем, лечацца толькі аператыўна. Прычым спосабаў хірургічнага ўмяшання прыдумана
вельмі шмат, і мы вырашылі выкарыстаць матэматыку, статыстыку, біямеханіку, камп’ютарнае мадэляванне, каб ацаніць
аперацыі з новага пункту гледжання, даць іншыя крытэрыі
для ацэнкі, у тым ліку і аддаленыя вынікі. Такі падыход пакуль
яшчэ ніхто не выкарыстоўваў, — Антон Петухоўскі ведае, пра
што кажа, бо пачаў займацца няпростай тэмай, калі яшчэ
быў супрацоўнікам 6‑й клінічнай бальніцы Мінска, пры якой
функцыянуе Рэспубліканскі цэнтр хірургіі кісці.
Асновай для пабудовы віртуальнай 3D-мадэлі сталі вынікі
камп’ютарнай тамаграфіі кісцяў, праведзенай здаровым лю
дзям. Гэта дазволіла пабудаваць «каркас» пальцаў. Але звязка,
мышцы і сухажыллі метад не дазваляе сканаваць з дастатковай дакладнасцю, іх «дабудоўвалі» матэматычна, задаючы
адпаведную геаметрычную форму, а таксама параметры і
ўласцівасці, максімальна набліжаныя да рэальнасці. А затым
навучылі працаваць увесь гэты найскладанейшы механізм.
У выніку атрымаўся эталон нармальна дзеючых пальцаў
кісці, на якую можна «накласці» траўму канкрэтнага пацыента, дакладна змадэляваўшы ўсе пашкоджанні — скажам,
віртуальна перарэзаць сухажылле ў тым жа самым месцы,
што і ў пацярпелага.
Затым праграма робіць разлік і паказвае, як будуць паварочвацца фалангі пальцаў пад дзеяннем нагрузкі на сухажыллі пасля таго ці іншага варыянту хірургічнага ўмяшання.
— Напрыклад, у выпадку з траўмай пальца ў медыкаў
можа не быць адзінага меркавання, як лепш прышыць пашкоджаныя сухажыллі: хтосьці лічыць, што для аднаўлення
рухомасці досыць папрацаваць з адным, хтосьці ўпэўнены,
што з двума. Мае значэнне і тое, у якім менавіта кропцы будзе
зроблена замацаванне. Усё гэта можна адпрацаваць на матэ
матычнай мадэлі і стандартаваць паказанні па правядзенні
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Ад Казанска
да Кітая,
альбо Коды шчасця
Анатолія Тозіка
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Хто ўважлівы
ў жыцці да
дробязяў будняў,
хто ведае
цану працы,
той здольны
ажыццяўляць
і буйныя
праекты, важныя
для краіны —
да гэтай высновы
мы прыйшлі,
размаўляючы
з Анатоліем
Тозікам,
прафесарам,
дырэктарам
Рэспубліканскага
інстытута
кітаязнаўства
імя Канфуцыя
Беларускага
дзяржаўнага
ўніверсітэта, які
ўзначаліў гэтую
ўнікальную
навучальную
ўстанову
ў 2016 годзе

У

невялікім кабінеце
дырэктара Інстытута кітаязнаўства імя
Канфуцыя — антураж
асабліва кітайскі. Ён
падкрэслівае сувязь
гаспадара кабінета з
Паднябеснай. На пісьмовым стале дастаткова буйная статуэтка кітайскага генерала мінулага.
Любуемся ёю. Анатолій Афанасьевіч
паведамляе: «Гэта Пасол Бразіліі ў
Беларусі Паула Антоніа Пірэйра Пінта падарыў, які калісьці працаваў у
Кітаі. А там сабраў калекцыю карцін,
ваз, скульптур, статуэтак. Ён ведаў,
што я таксама працаваў у Кітаі, таму,
з’язджаючы на радзіму пасля завяршэння сваёй місіі, частку калекцыі падарыў нашаму Інстытуту. Я яму вельмі
ўдзячны. Вось хутка мы будзем пераязджаць у новы будынак Інстытута —
на Рэвалюцыйнай, 11 — і там генерала,
як і іншыя рарытэты, прадставім».
Падыходзім да сцяны, дзе вісяць
фотаздымкі ў рамачках. На адным з
іх гаспадар кабінета сфатаграфаваны
ў часе сустрэчы з прэм’ер-міністрам
Кітая Лі Кэцянам, на іншым — з намеснікам старшыні КНР Ван Цішанем.
Тут жа, злева, таксама ў рамцы — вершы, напісаныя почыркам Мао Цзэдуна. Анатолій Афанасьевіч тлумачыць,
што Мао быў таленавітым каліграфам.
А каліграфія ў Кітаі — цэлае мастац
тва. Чырвонай плямай на сцяне вылучаецца і мастацка выкананы іерогліф.
Ён уражвае. Углядаемся. Пачынаем га
даць, што ж там зашыфравана. Гаворка
ідзе пра мацярынства, сям’ю, пра дабрабыт… Вось, кажам, маці і дзіця, а
вось пупавіна, якая злучае дзіця з маці,
а за сценамі хаткі — мужчына, бацька,
напэўна. Працуе нават ноччу, бо зверху і дыск Месяца прамаляваны. Тозік
смяецца і пераказвае сэнс іерогліфа,
як яму распавялі яго кітайскія сябры.
Аказалася, што мы правільна ўбачылі
і бацьку, і дзіця з маці. А вось над хаткай — не пупавіна, а дымок уецца. У
хаце — цёпла. Проста-такі малая радзіма. Так, паўтарае Анатолій Афанасьевіч, вось такі ў іх іерогліф шчасця.
Пасля, рыхтуючы матэрыял да друку, сярод шматлікіх узораў беларускага
арнаменту мы знайшлі падобны па сэнсе
на кітайскі іерогліф шчасця. У ім, праўда,
сімволіка вектарная, але трактоўка, як
інтэрпрэтуюць этнографы, падобная:
сям’я, род, мацярынства. Нямала для

с
шчасця. Ці не так? Застаецца толькі працаваць. І супрацоўнічаць. Што наш суразмоўнік і робіць усё жыццё.
Анатолій Тозік — ураджэнец невялікай вёскі Казанск, што ў Палескай
вобласці Даманавіцкага раёна. «Там мае
карані, мая малая радзіма…» — кажа
наш суразмоўца. Цяпер гэта Гомельская
вобласць, Калінкавіцкі раён, дзе, як
прызнаўся, бывае не часта, наведваючы
магілы дарагіх людзей. Заязджае іншы
раз і ў Жлобінскі раён, куды бацька з
маці пераехалі, калі яму ішоў чацвёрты
год. Там таксама ўжо няма той маленькай бацькоўскай хаткі, пабудаванай з
старых драўляных шпалаў. Пасля вай-

Сімвалы шчасця, розныя па выяўленні
ў Кітаі і Беларусі, — блізкія па сэнсе

ны іх выкарыстоўвалі для пабудовы
жылых памяшканняў, дзе і жылі сем’і
чыгуначнікаў. У тым ліку і бацька —
Афанасій Якаўлевіч Тозік, франтавік,
які працаваў на чыгунцы.
Адтуль і з’ехаў у Мінск, як кажуць,
у вялікае жыццё сямнаццацігадовы
Анатолій, выпускнік Мормальской
сярэдняй школы, уладальнік залатога
медаля. І калі нястрымна радаваўся, як
гэта бывае ў маладосці, свайму залічэнню на гістарычны факультэт БДУ, яшчэ
не ведаў, што праз гады назаве альмаматэр, адзіны ў 60‑я мінулага стагоддзя ўніверсітэт краіны, сваёй другой
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малой радзімай. Тут цяпер і даручаны
яму Інстытут кітаязнаўства. Таксама ў
тыя маладыя гады яму было невядома,
што перш чым стаць на чале Інстытута, ён скончыць з адзнакай універсітэт,
абароніць дысертацыю, прысвечаную
падпольнай і партызанскай барацьбе
ў Беларусі супраць нямецка-фашысцкіх акупантаў у гады Вялікай Айчыннай вайны. І ў БДУ выкладаць будзе.
І пройдзе ваенную службу ў органах
дзяржаўнай бяспекі Савецкага Саюза
і Рэспублікі Беларусь, у Дзяржаўным
сакратарыяце Савета бяспекі Беларусі.
І ўзначаліць Камітэт дзяржаўнага кантролю краіны. І не раз наведае Кітай.
І будзе пасля бясконца ўдзячны Лёсу і
Прэзідэнту Беларусі за тое, што ў яго
прафесійным жыцці была гэтая вялікая краіна, дзе ён праслужыць пяць
гадоў у якасці Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла сваёй дзяржавы.
І каму, як не гэтаму аксакалу ў пытаннях беларуска-кітайскага супрацоўніцтва, які займаў раней высокія
дзяржаўныя пасады, у тым ліку і пасаду віцэ-прэм’ера Беларусі, сустаршыні
Міжурадавай камісіі, а потым і Міжурадавага камітэта па супрацоўніцтве
з Кітаем, дзяліцца сваім велізарным
досведам — чалавека, грамадзяніна,
палітыка. Мы гутарым і пра тое, як
важна ў Беларусі стварыць нацыянальную школу кітаязнаўства: бо каб
супрацоўнічаць з Кітаем, трэба ведаць
і ментальнасць яго грамадзян, і культуру, і гісторыю…
Розум нашага візаві гнуткі, памяць
выдатная, погляд дапытлівы: маўляў,
ну, паглядзім, што вы там пра мяне напішаце… Ён з задавальненнем зазірае
ў мінулае, шануе сучаснасць і працуе ў
імя будучыні, у імя працвітання роднай Беларусі.
— Анатолій Афанасьевіч, перш
чым ажыццявіць з вамі невялікае падарожжа ў ваша мінулае, звязанае з
Кітаем, раскажыце крыху пра сваю
малую радзіму. Бо і 2019 год у Беларусі, як і папярэдні, — Год малой радзімы. І нашы знакамітыя суразмоўцы,
як правіла, з задавальненнем успамінаюць і бацькоўскі дом — «пачатак
пачаткаў», і тыя ўрокі жыцця, якія
далі ім бацька з маці, родная школа,
сябры-таварышы… Ды і чытачам
будзе цікава даведацца, які шлях вы
прайшлі, перш чым дасягнуць высокіх дзяржаўных пасадаў і пабываць у
Кітаі ў якасці Пасла.
беларусь.belarus
красавік   2019
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Сустрэча з Прэм’ерам Дзяржсавета КНР Лі Кэцянам. Верасень 2014.

— (з лёгкай усмешкай) І вы будзеце
на старонках часопіса пра гэта распавядаць? Што ў мяне быў і абавязак з
пяці гадоў пасвіць карову? (Смяецца).
— Чаму не? А ў Кітаі прачытаюць і скажуць: дык і мы ж такія, з
дзяцінства да працы і дысцыпліны,
адказнасці, сур’ёзных справаў дзетак
прывучаем.
— Наколькі сябе памятаю з дзяцінства, і я, і мае браты (нас у бацькоў
трое) працавалі. Вядома, з улікам нашага ўзросту. Так было заведзена ў сям’і. І
я быў прывучаны ўсю вясковую працу
рабіць. У нас быў вялікі агарод: сотак
20–25. Садзілі там бульбу, каб забяспечыць сям’ю. Мама мая, Марыя Аляксандраўна, у дзявоцтве Лапаціна, пасля
вайны закончыла настаўніцкія курсы,
дзе рыхтавалі настаўнікаў для пачатковых класаў. І некалькі гадоў працавала
настаўніцай. А калі мы пераехалі пад
Жлобін, яна служыла тэхнічкай у школе: печкі паліла, падлогі мыла… І мы,
дзеці, ніякай працы не баяліся — былі
да яе, паўтаруся, прывучаны.
— Гэты вясковы досвед у вашым
жыцці ўспамінаецца часам?
— Як яго не згадваць… Асабліва,
калі бываю ў родных мясцінах, дыхаю
знаёмым паветрам… І калі даводзіцца
сутыкацца з адкрытай лянотай лю
дзей, якія чакаюць ад жыцця падарункаў, а самі для гэтага палец аб палец не
стукнуць. На жаль, мне нярэдка даво
дзілася з тым сутыкацца, працуючы
ў Камітэце дзяржкантролю, а потым
і ва Урадзе. Асабліва ў часе прыёму
грамадзян. Даходзіла часам да абсурду. Прыходзіць на прыём жанчына са
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скаргай, што жыве на першым паверсе, а галінка расце побач, і дрэва стукае ў вакно, не дае ёй спаць. Ну дык,
кажу ёй, хай муж возьме сучкарез або
нажоўку і зрэжа тую галінку. Адказвае:
мы не будзем гэтага рабіць, гэта павінны зрабіць працаўнікі ЖЭСа.
Часам некаторыя бацькі прыхо
дзілі і казалі: вось сын вучыцца ва ўніверсітэце, а ў іх яшчэ двое дзяцей — ім
цяжка плаціць за вучобу сына. Такія
скаргі былі б абгрунтаваныя, калі б у
Беларусі не было бюджэтнай вышэйшай адукацыі. Але ж мы захавалі
амаль усю колькасць бюджэтных месцаў у ВНУ, якія былі ў савецкі час. Хто
перашкаджаў, пытаюся, вашаму сыну
нармальна вучыцца ў школе і паступіць на бюджэтную форму атрымання
адукацыі? Яшчэ б і стыпендыю атрымліваў. А калі не хацеў добра вучыцца,
чаму вы не адправілі яго ў прафесійна-тэхнічнае вучылішча, дзе ён таксама за кошт дзяржаўнага бюджэту мог
бы атрымаць цікавую спецыяльнасць.
Якія ў гэтай сітуацыі маглі быць прэтэнзіі да дзяржавы?
Дык вось, менавіта маё вясковае
дзяцінства давала мне маральнае права так размаўляць з людзьмі. Таму што
я нарадзіўся не ў сям’і міністра і не
ў сям’і прафесара, а ў сям’і рабочага
і школьнай прыбіральшчыцы. І закончыў звычайную вясковую школу.
І цяпер перакананы: калі вучыцца з
жаданнем і з поўнай самааддачай, то ў
любой беларускай школе — і ў Мінску,
і ў самай аддаленай вёсачцы — можна атрымаць веды, дастатковыя для
паступлення ў любую вышэйшую на-

вучальную ўстанову краіны. Таксама і
ў рабоце: калі ты непаспяховы — пашукай спачатку прычыну ў сабе, перш
чым шукаць вінаватых.
— Ну нездарма ж кажуць: кожны
сам сабе — і сябар, і галоўны вораг...
Калі чалавек сам з сабой, са сваёй лянотай справіцца не можа — хто ж
яму дапаможа?
— Так і ёсць! Такія ўтрыманскія
настроі, на жаль, не рэдкасць у нашым
жыцці. Калі будзеш жыць па прынцыпе «усё мне павінны» — ніколі ў жыцці
нічога не даб’ешся.
— Некаторыя сацыяльна-арыентаваную палітыку нашай дзяржавы
і цяпер разумеюць вельмі своеасабліва…
— Згодзен з вамі. Больш за тое:
я публічна, калі працаваў ва Урадзе,
казаў: у нас залішне ўжо сацыяльная
палітыка. Дзяржава павінна ўключаць
механізм сацыяльнай падтрымкі і абароны толькі тады, калі чалавек цалкам
рэалізаваў свой патэнцыял, але не змог
забяспечыць сваё мінімальна годнае
існаванне. У мяне за спіной, як вам
вядома, досыць вялікі кітайскі досвед.
А ў Кітаі, калі ў цябе рукі-ногі-галава
ёсць, то дзяржава табе нічога не павінна: ты павінен зарабіць на сябе, сваю
сям’ю сам, забяспечыць падтрымку
сваіх бацькоў і аддаць падаткі дзяржаве, каб яна забяспечыла табе бяспеку і
ўсё астатняе. І сёння ў Кітаі, калі збіраюцца вакол навагодняга стала члены
сям’і, то кланяюцца гаспадару сямейства, прыгаворваючы: «Я павінен». І
там не пачуеш такія словы: «А вось я
напішу Прэзідэнту…». Сацыяльная
палітыка Кітая выключае ўтрыманства. Там ты нікому не напішаш — калі
не нямоглы, не інвалід. Але калі табе
сапраўды патрэбна дапамога, тады
дзяржава ўключаецца.
— У Мормалі ў вас, мабыць, ніхто
з працягнутай рукой не хадзіў?
— Ды нармальна ўсё жылі. Шмат
працавалі. У нас былі карова, парася,
куры… Калі я прачынаўся — маці ўжо
мора працы усякай перарабляла. Мяне
і братоў маіх бацькі вывучылі — трэба ж было нас, студэнтаў, падтрымліваць. Памятаю, у 66‑м годзе ў школах
Беларусі было два выпускныя класы:
10‑ы і 11‑ы. Я рызыкнуў і паступіў,
прыехаўшы з палескай вёскі, на суперпрэстыжны гістарычны факультэт
БДУ. Паколькі з залатым медалём школу закончыў, адзін экзамен толькі зда-

с
ваў: гісторыю. Праўда, я не адзін такі.
Нас было нямала з райцэнтраў і вёсак.
Быў яшчэ адзін паляшук Пётр Брыга
дзін, які стаў доктарам навук, прафесарам, міністрам адукацыі. Ён цяпер
таксама служыць альма-матэр. А калі
кажуць пра малую радзіму, то я і БДУ
таксама лічу сваёй малой радзімай.
Таму што ўсім, чаго я ў жыцці дасягнуў,
я абавязаны гэтаму ўніверсітэту.
— Хто былі вашыя сябры, настаўнікі, якія маюць дачыненне да
вашага, скажам так, жыццёвага поспеху?
— Ведаеце, я вельмі ўдзячны вельмі многім людзям, якія былі для мяне
прыкладам, на каго я імкнуўся быць
падобным. Яны мяне падтрымлівалі,
дзяліліся сваім жыццёвым досведам і
ведамі. Усё жыццё мяне як бы духоўна
суправаджала мая першая настаўніца
Ларыса Пятроўна Юрчанка. Чалавек,
на якога ў дзяцінстве я марыў быць
падобным, і які потым да канца свайго
жыцця быў маім старэйшым таварышам, — мой любімы дырэктар школы
Фелікс Рыгоравіч Забродскі. Я памятаю ўсіх сваіх настаўнікаў. На жаль,
нікога з іх ужо няма ў жывых…
Калі паступіў ва ўніверсітэт, жыў
у інтэрнаце на Свярдлова — у гэтым
будынку і цяпер інтэрнат БДУ. У пакоі 6 чалавек: камуна… Усе гады жылі
разам, сталі як браты. Рэктарам БДУ
спачатку быў Антон Нічыпаравіч Сеўчанка, потым Усевалад Міхайлавіч Сікорскі — ён быў і маім настаўнікам. І
навуковым кіраўніком потым стаў:
гісторык, прафесар, член-карэспандэнт Акадэміі навук БССР. Ён мне як
другі бацька. Былы партызан, і сакратар камсамольскай арганізацыі партызанскага атрада. Пётр Захаравіч Савачкін — любімы наш дэкан, які пайшоў
на вайну радавым, а вярнуўся маёрам
ці палкоўнікам. Так што нас вучылі былыя франтавікі і партызаны. Гэта было
асаблівае пакаленне, і адмысловая аўра
панавала ва ўніверсітэце ў той час. Калі
яны вярнуліся з вайны ў 45‑м, то было
ім у маім студэнцтве па 45–50. Гэта
па цяперашніх маіх мерках — зусім
не старыя людзі. Вельмі шмат добрых
людзей засталося ў памяці.
— І такія асобы не маглі не сфармаваць у вас павагу да іншых народаў, у тым ліку і да кітайскага?
— Так і ёсць. Акрамя таго, у мяне
было нейкае падсвядомае прыцягненне
да Кітаю. У часе вучобы я і шмат чытаў

з таго, што выдавалася аб Паднябеснай. Праўда, тады былі не лепшыя часы
ў савецка-кітайскіх адносінах. Але, на
шчасце, мае ўніверсітэцкія настаўнікі
змаглі сфармаваць у мяне глыбокую
павагу да кітайскага народу і цікавасць да яго пяцітысячагадовай гісторыі,
культуры. Перыядычна кітайская тэма
з’яўлялася і ў маёй далейшай прафесійнай дзейнасці. Прадчуванне, што буду
жыць і працаваць у Кітаі, увесь час ува
мне дужэла. Так яно і адбылося.
— Якія кнігі з дзяцінства, юнацтва памятаеце?
— Чытаў я шмат. Класіку ў асноўным. Думаю, як і ў многіх людзей
майго пакалення ў памяці засталіся
«Авадзень» Войніч, «Спартак» Джа-
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і за мяжой. Па гэты час ганаруся тым,
што ўсе без выключэння вярталіся
дадому жывымі і здаровымі. У памяці захаваліся і даты, і лічбы: я быў
сакратаром камітэта камсамола БДУ
з 1975‑га па пачатак 1979‑га: 3 гады,
3 месяцы і 9 дзён… Без камсамольскага досведу я, перакананы, ніколі б не
стаў кіраўніком высокага ўзроўню.
— Стаўленне да жыцця, каштоўнасныя арыенціры вашыя фармаваліся ў студэнцтве. І вы ўмацоўваліся ў думцы: напружвацца,
працаваць — тады чагосьці можна і
дамагчыся…
— А як інакш! Гэта быў добры працяг вясковай навукі. Калі мы, малыя,
пачыналі нешта цяміць, маці тут жа

З намеснікам Старшыні КНР Ван Цішанем каля бюста Канфуцыя ў дворыку БДУ. Май 2018.

ваньолі, «Як гартавалася сталь» Астроўскага… І кітайцы, мае аднагодкі,
што цікава, гэтыя кніжкі называюць,
калі спытаеш, што чытаць любілі. І
вядома ж, беларускіх паэтаў і пісьменнікаў чытаў. Памятаю дагэтуль паэму
Янкі Купалы «Курган» Але захапляўся
больш гісторыяй, сацыяльнымі навукамі. Сакратаром камітэта камсамола
школы быў. А потым, калі ўжо дысертацыю абараніў, папрацаваў сакратаром камітэта камсамола БДУ: гэта
таксама велізарная школа, асабліва ў
арганізацыі студэнцкага будаўнічага руху, дзе камсамол быў практычна
цалкам самастойным. Штогод мы ў
БДУ фармавалі студэнцкія будатрады
агульнай колькасцю да 3 тысяч чалавек, якія працавалі ў самых розных
раёнах нашай тады велізарнай краіны

прыстасоўвала нас да працы. Хто што
мог, тое і рабіў. А яшчэ ў нас у сям’і
і культ ведаў і вучобы фармаваўся.
Бацька мой сем класаў да вайны закончыў — па тым часе досыць шмат. І цягу
да ведаў бацькі нам перадалі. Абодва
мае браты — з вышэйшай адукацыяй,
яны таксама ў Мінску жывуць: Аляксандр Афанасьевіч у Беларускім нацыянальным тэхнічным универсітетэце
выкладае, дацэнт. На тры гады маладзейшы за мяне. А Віктар, на адзі
наццаць гадоў маладзейшы, таксама
БНТУ закончыў, працуе намеснікам
генеральнага дырэктара Дзяржаўнага
прадпрыемства «Мінсктранс».
— З братамі ў вас добры кантакт? Збіраецеся на святы?
— Не часта: усе мы пакуль яшчэ,
слава Богу, дастаткова занятыя людзі.
беларусь.belarus
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Анатолій Тозік, першы прарэктар БДУ, акадэмік Алег Івашкевіч, другі сакратар па справах
адукацыі Амбасады КНР Лі Вэньхуа на Канферэнцыі аб сучасным развіцці Кітая ў БДУ

Больш стэлефаноўваемся. А вось на
мой нядаўні юбілей збіраліся ўсе разам.
— На Радаўніцу магілы бацькоў
наведваеце?
— Пабыць там і падыхаць паветрам дзяцінства і школьнага юнацтва,
адчуць сувязь з зямлёй, па якой бегаў
басанож, успомніць дарагіх людзей на
Радаўніцу — святая справа… Часам і
летам выбяруся. Мы ў школе за адной
партай з пятага класа сядзелі з Вало
дзем Ягорчанкам. Сябруем па гэты час.
Ён ажаніўся з нашай аднакласніцай Ганнай. І жывуць яны ў Мормалі. Іншы раз,
калі складзецца, бяру я ўнукаў сваіх, і
мы на некалькі дзён да Ягорчанкаў едзем. Гэта паміж Жлобінам і Светлагорскам. А ўнукі мае ўжо вялікія: Лізавеце
18, Анатолю ў маі 16. Абодва кітайскую
мову вывучаюць…
— Як вы лічыце, Анатолій Афанасевіч: у Беларусі цяпер дастаткова
ўвагі надаецца кітайскай мове?
— Не зусім. Маркуйце самі. Сёння з
14 з паловай тысяч настаўнікаў замежнай мовы ў школах Беларусі павінны
быць ужо як мінімум паўтары тысячы
настаўнікаў кітайскай. А такіх усяго
дваццаць… Пра паўтары тысячы кажу,
зыходзячы з майго прафесійнага досведу і разумення важнасці максімальнай рэалізацыі каласальнага патэнцыялу беларуска-кітайскага двухбаковага
супрацоўніцтва. Веданне беларусамі
кітайскай мовы і Кітая — адна з неабходных умоў дасягнення гэтай мэты. А
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яшчэ і дадатковы фактар, каб знайсці
цікавую і годна аплочваемую працу.
Патрэба ў настаўніках кітайскай цяпер у нас вельмі вострая. Філфак БДУ
і МДЛУ гэтую праблему не вырашаць.
Яны рыхтуюць вельмі добрых спецыялістаў, але патрэба ў рэальным сектары
эканомікі ў людзях, якія ведаюць кітайскую мову, гэткая вялікая, што большасць іх выпускнікоў сыходзяць туды.
— Нешта прадпрымаецца, каб
выправіць сітуацыю?
— Вядома. Міністэрства адукацыі
прыняло стратэгію развіцця выкладання і вывучэння кітайскай мовы
ў краіне. Часткова знізіць вастрыню
праблемы зможа, напрыклад, такі праект. Па ўзгадненні з Міністэрствам
адукацыі мы ў нашым Інстытуце пачалі рыхтаваць настаўнікаў кітайскай
мовы з выдачай дыплома БДУ — з ліку
ўжо працуючых у школе настаўнікаў
замежнай мовы. Бо пачынаць з нуля —
гэта доўга. Мы тое зробім у фармаце
вочна-дыстанцыйнага навучання
за два гады. Мы даем нашым слухачам другую, вельмі запатрабаваную
спецыяльнасць. Яны змогуць больш
устойліва адчуваць сябе ў жыцці, асабліва ў невялікіх школах.
— Гэты праект ужо рэалізуецца?
— Так, з верасня 2018‑га набралі
першую эксперыментальную групу.
І ўжо бачым: усё атрымаецца. Для
правядзення заняткаў прыцягнулі як
лепшых выкладчыкаў-беларусаў, так
і вельмі моцных кітайскіх выкладчы-

каў. Прайшло 7 месяцаў, а нашы «курсанты» ўжо з кітайцамі пачынаюць
размаўляць. Сістэма такая: два месяцы
займаемся вочна, з глыбокім пагружэннем, па 10 гадзін у дзень. Потым
настаўнікі вяртаюцца ў школы, каб ад
калектываў і сем’яў не адрывацца (ім
жа ў сярэднім каля 30 гадоў). І два месяцы яны вучацца дыстанцыйна. Раніцай заданне — увечары справаздача. І,
уявіце сабе, вынікі добрыя. Гэтым настаўнікам не трэба выкладаць тое, што
мы называем сацыяльна-гуманітарным блокам: псіхалогію, педагогіку,
методыку выкладання замежных
моваў. Даем ім мову, краіназнаўства,
культуру, літаратуру краіны і асаблівасці выкладання кітайскай мовы. А
з верасня мы атрымалі дзяржзаказ ад
Мінадукацыі прыняць на навучанне 32 чалавекі. Цяпер гэта ўжо адзін
з кірункаў працы нашага інстытута.
Будзем яго развіваць.
— А раней чым у асноўным займаліся?
— І раней, і цяпер выкладалі і
выкладаем кітайскую мову для ўсіх
ахвочых. У Інстытуце адначасова займаецца каля 400 чалавек — ад 6 гадоў
да 60. Каля тысячы займаецца ў нашых
дзесяці кабінетах і цэнтрах, якія працуюць у школах і ўніверсітэтах Беларусі.
— Нават людзі збоку навучаюцца, не студэнты?
— Так, абсалютна ўсе, хто пажадае.
Гэта камерцыйныя праекты. Мы не
бярэм грошай з бюджэту — самі зарабляем, тым і жыве калектыў. А наогул
наша асноўная мэта і задача — развіццё
нацыянальнай школы кітаязнаўства.
Гэта вельмі важна. Штогод праводзім
дзве міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі, прысвечаныя сацыяльна-эканамічнаму развіццю Кітаю
і актуальным пытанням беларускакітайскага супрацоўніцтва. Наш РІІК
БДУ праводзіць і шмат іншых мерапрыемстваў. На пачатку красавіка
сумесна з Міністэрствам адукацыі і
філалагічным факультэтам БДУ правялі 2‑ю Беларускую рэспубліканскую
студэнцкую алімпіяду па кітайскай
мове. У ёй прынялі ўдзел каля 150 студэнтаў з усіх абласцей Беларусі. Шмат
іншых крэатыўных праектаў рэалізуем. Але гэта асобная тэма.
— Сённяшняя моладзь — як бы
вы пра яе сказалі? Напэўна, у вас ёсць
на гэты конт назіранні?

с
— Як прафесар я пастаянна са студэнцкай моладдзю маю зносіны. Чытаю лекцыі на факультэце міжнародных адносінаў. Натуральна, сучасныя
юнакі і дзяўчаты — не такія, як мы ў
маладосці. Але ж і мы адрозніваліся ад
нашых папярэднікаў. Калі ў мяне бралі
інтэрв’ю журналісты з універсітэцкай
газеты, я сказаў ім: мы размаўлялі адзін
з адным, і былі цікавыя адзін аднаму. А
цяпер маладыя людзі маюць зносіны са
смартфонам альбо праз смартфон. Добра гэта ці дрэнна — пакажа час. Але,
думаю, зносіны чалавека з чалавекам
у чалавечым грамадстве, калі яно хоча
заставацца такім, павінны быць прыярытэтнымі.
— Пры вашай загружанасці на
працы, часта без выходных, як вы
ўжо сказалі, — хапала часу на сям’ю?
— Мая жонка Любоў Раманаўна
і дачка прывыклі да маёй занятасці,
прыстасаваліся і да позніх вяртанняў
пасля службы, і да майго жыцця з рэдкімі выхаднымі. Разам мы з жонкай
ужо 49‑ы год. Яна таксама вучылася
на гістфаку, але на тры курсы раней.
Прыйшла аднойчы да мяне папрасіць
падручнік — так і пазнаёміліся. Я, будучы сакратаром камітэта камсамола
ўніверсітэта, прымаў яе потым у камсамол (смяецца). Цяпер усяляк імкнуся праводзіць увесь свой вольны час з
ёй — і пасля працы, і ў выхадныя. Я
ўдзячны лёсу за тое, што ён падарыўмне такога чалавека.
— Адкуль яна родам?
— З Сібіры: Куйтунскі раён, Іркуцкая вобласць. Але родавыя карані
жонкі ў Беларусі, частка сваякоў тут
жыла. А бацька ў яе там быў галоўным
аграномам вялікага калгаса, маці —
настаўніца… Вось яны Любоў Раманаўну да сваякоў і паслалі, каб вучылася ў Беларусі.
— Раскажыце, якія праекты вы
курыравалі, працуючы старшынёй
Камітэта дзяржкантролю?
— Нам тады часта Прэзідэнт даручаў куратарства розных праектаў. І я
імі ганаруся. Гэта была, да прыкладу,
пракладка газаправода па Палессі —
праз Брэсцкую і Гомельскую вобласці.
Пасля завяршэння праекта я атрымаў
тады Ордэн Пашаны. Добра таксама помніцца, як давялося завяршаць
будаўніцтва Рэспубліканскага цэнтра
радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека ў Гомелі. Гэта ў асноўным для
людзей з прычарнобыльских рэгіёнаў

было важна. Цэнтр пачалі будаваць
яшчэ за савецкім часам. Памятаю, у
красавіку па традыцыі Прэзідэнт наведваў чарнобыльскія раёны, а я як
старшыня КДК суправаджаў яго. І ён
паглядзеў той аб’ект. Велізарны комплекс — і толькі сцены тады сталі:
скрынка, як кажуць. Што з тым рабіць? Разбіраць — вялізныя сродкі
патрэбны. Але і цэнтр такі неабходны
людзям, якія пацярпелі ад Чарнобылю — як беларусам, так і расіянам і
ўкраінцам, якія жывуць па суседстве. І Прэзідэнт прыняў рашэнне: завяршыць будаўніцтва. Даручыў мне
адказваць за тое, і сказаў: ты павінен
зэканоміць 20 мільёнаў долараў ад
планаванага па праекце кошту. Гэта
была каласальная праца. Мы тады
прыцягнулі шматлікіх спецыялістаў
і скарацілі выдаткі на завяршэнне
будаўніцтва, калі мяне памяць не
падводзіць, на 23 мільёнф. Ніяк не
змяніўшы функцыянальнасць гэтага
цэнтра. Былі таксама і многія іншыя
аб’екты — я ж шэсць гадоў працаваў
старшынёй КДК.
— Мы чулі, што ініцыятыва па
рэканструкцыі Аўгустоўскага канала — таксама заслуга Камітэта
дзяржкантролю, і ваша ў тым ліку…
— У той час мы якраз захапіліся
развіццём аграэкатурызму. І я таксама
ганаруся тым, што адзін з апошніх маіх
дакладаў Прэзідэнту ў якасці старшыні Камітэта дзяржкантролю — праект Указа «Аб мерах па развіцці аграэкатурызму ў Рэспубліцы Беларусь».
Гэта быў у нашай краіне першы бізнес
па заяўніцкім прынцыпе. Гэта значыць: чалавек заяўляў, што будзе займацца гэтым у сельскі савет — і больш
нічога не патрабавалася. Таму і цяпер
тыя, хто займаецца аграэкатурызмам,
дзякуй ім, памятаюць добрую справу.
У прыватнасці, я маю на ўвазе Асацыяцыю «Адпачынак у вёсцы», якую ўзначальвае Валерыя Кліцунова. Мы тады
ў КДК і з ёй, і з іншымі прадстаўнікамі
гэтага бізнэсу ўсё прадумвалі. І Белаграпрамбанк падключылі — цяпер
вунь як усё пайшло. Падрыхтавалі ў
КДК праект указу. І ён быў адразу падтрыманы кіраўніком дзяржавы. І падпісаны 2 чэрвеня 2006 года — пасля
таго, як я з’ехаў вясной у Кітай Паслом.
І Аўгустоўскі канал быў адным з
праектаў па развіцці аграэкатурызму.
Як гісторык я ведаў трохі аб ім: калі
будаваўся, у якіх мэтах. Раней пры
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яго дапамозе транспартная праблема
вырашалася. Сёння для мэтаў эканамічных, для народнай гаспадаркі Аўгустоўскі канал, натуральна, ніякіх
функцый выконваць не можа. А як
турыстычны аб’ект — цікавы. Тым
больш, што на польскім баку ён актыўна ўжываўся. Там і мясціны вельмі прыгожыя. Прычым 23,5 кіламетра
праходзіць па нашай тэрыторыі…
Але, урэшце, гэта таксама вялікая,
асобная тэма.
— Што яшчэ з цікавых праектаў
на перспектыву можаце прывесці ў
прыклад?
— Узяць хоць бы адкрыццё ўніверсітэта ў Баранавічах. Там было 8 ці
12 філіялаў розных ВНУ. А важна ствараць у буйных гарадах студэнцкую атмасферу, аўру. Горад Баранавічы, дзе
180 тысяч насельніцтва, быў раней і
абласным цэнтрам. Мы ў КДК падумалі і прапанавалі стварыць у ім універсітэт, аб’яднаўшы філіялы разам. З
прыцэлам на падрыхтоўку кадраў для
рэгіёну. І Прэзідэнт прыняў рашэнне
гэта зрабіць. Цяпер Баранавічы —
універсітэцкі горад, ён змяняецца па
сваёй атмасферы, статусе.
— Гэта як касмічныя тэхналогіі
ўкараніць на вытворчасці. Новая
адразу грамадская свядомасць, новы
ўзровень культуры ў гарадскім асяроддзі… А што вам удалося зрабіць,
працуючы ў Савеце бяспекі краіны?
— Як вы памятаеце, гэта быў няпросты час — я там працаваў з 1994 па
2000 год. Пра яго шмат можна казаць. Маім цяперашнім студэнтам па
19–20 гадоў, яны нарадзіліся ў канцы
мінулага стагоддзя. Яны не ведаюць,
што калі распаўся Савецкі Саюз, гэта
была вельмі цяжкая пара. У адным
з артыкулаў я прыводжу такую аналогію: СССР быў як шматколерны
дыван, уручную доўгія гады мільёны
людзей яго стваралі. Дарэчы, у Кітаі я
бачыў, як жанчыны ткуць шаўковыя
дываны. Некалькі месяцаў шматлікімі
рукамі ён ствараецца. Гэтак жа і СССР.
А потым узялі сякеру — і рассеклі «дыван» на часткі. На 15 кавалкаў. Так што
ў нас фактычна ў 90‑я гады па-новаму стваралася дзяржава. Трэба было
ствараць усе дзяржаўныя інстытуты,
фармаваць заканадаўчую базу. Каласальная праца! І я быў адзін з вельмі
шматлікіх людзей, якія прымалі ўдзел
у тым будаўніцтве пад кіраўніцтвам
Кіраўніка дзяржавы. Хацелася б, каб і
беларусь.belarus
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цяперашняя моладзь ведала і разумела, наколькі гэта было складана. І не
толькі ведала і разумела, але і зрабіла
свой унёсак у развіццё і ўмацаванне
нашай дзяржавы, нашай Беларусі.
— Падзяліцеся сваім кіраўніцкім
досведам: як сумяшчаць жорсткі і
мяккі стылі кіраўніцтва? Як знаходзіць гармонію, кіруючы людзьмі? Ад
каго гэтаму вучыліся?
— Вучыцца, вядома, ж трэба. І я ў
многіх вучыўся і прадаўжаю вучыцца.
Праўда, лічу, што калі асновы ў чалавека не закладзеныя першапачаткова, —
прыродай, бацькам з маці, Лёсам — навучыцца гэтаму нельга. Ні ад каго не
навучышся. Нешта ў чалавеку павінна
быць закладзена знутры. Кіраўніку
можна дапамагчы авалодаць нейкімі
кіраўнічымі прыёмамі, тэхналогіямі. Але калі ён не нарадзіўся лідарам,
кіраўніком — нічога з гэтага не атрымаецца. Шмат гадоў я ўзначальваў розныя калектывы. І заўсёды лічыў: трэба
быць проста самім сабой у дачыненнях
з людзьмі.
— Пагадзіцеся: дабрыню часам
людзі ўспрымаюць як слабасць…
— Гледзячы як сябе павядзеш. Баланс трэба адчуваць, каб дабрыню так
не ўспрынялі. А калі маю дабрыню
разглядалі як слабасць, я тут жа даваў зразумець, што гэта не слабасць,
а дабрыня. У мяне і цяпер добрыя адносіны з многімі кіраўнікамі, супрацоўнікамі КДК. Хоць я быў гранічна
патрабавальным. Дарэчы, ніколі не
прыходзіў на працу пазней за сваіх супрацоўнікаў, і ніколі не сыходзіў раней
за іх. І ўсё рабіў разам з імі. Бачу, ка-

мусьці цяжка, скажам, пісаць даведкі,
аналітычныя запіскі — дапамагу. А дакументы, якія ішлі да Прэзідэнта, прапускаў праз сябе. А часам і перапісваць
даводзілася. І людзі разумелі: можа
быць я і строгі, нават суровы кіраўнік,
але я — з імі, а не супраць іх. І раблю
такім чынам таму, што так трэба краіне, калектыву. Таму і цяпер нікому не
саромеюся глядзець у вочы.
— Якім быў стыль вашай работы
на пасадзе Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Беларусі ў Кітаі?
— Я не любіў сядзець у офісе. Я пабываў з 23‑х правінцый Кітая ў 18 або
19. У некаторых па шмат разоў. Ва ўсіх
гарадах цэнтральнага падпарадкавання: у Пекіне, Шанхаі, Цзяньзіне,
Чунціне. У трох з пяці аўтаномных
раёнаў. Не быў у Тыбеце і на Тайвані.
Гледзячы на карту, можна пералічваць
вельмі многае. Але хачу ўдакладніць:
асноўным стратэгічным напрамкам
маёй працы як Пасла і ў цэлым Пасольства была эканоміка: развіццё
гандлёвага і крэдытна-інвестыцыйнага супрацоўніцтва нашай краіны з
Кітаем. Вырашэнню гэтых пытанняў
я прысвячаў да 80 адсоткаў свайго
працоўнага часу. Часам нашым кітайскім партнёрам казаў, што з’яўляюся
не класічным паслом, а дзяржаўным
бізнэсмэнам. Пяць гадоў маёй працы
і жыцця ў Кітаі лічу самым цікавым і
выніковым перыядам маёй прафесійнай дзейнасці.
— Мы памятаем Вашу прэс-канферэнцыю, прысвечаную будаўніцтву пад Мінс к ам Парк у «Вялік і
камень». Тады даводзілася адстой-

З беларускімі пісьменнікамі на Дні беларускага пісьменства ў Ганцавічах. Верасень 2011.
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ваць яго. Цяпер жа відавочна: гэта
правільны шлях.
— Кітай імкліва развіваецца, і
шмат у чым служыць для нас прыкладам. І кітайска-беларускі індустрыяльны парк для Беларусі важны ў тым
ліку і як пляцоўка, праз якую досвед
развіцця кітайскай эканомікі будзе
прыходзіць у Беларусь. Гэты праект
пачынаўся, рухаўся вельмі цяжка, але
цяпер, лічу, ён прайшоў пункт незвароту і ў найбліжэйшай будучыні
стане правобразам новай эканомікі
Беларусі.
Важнасць для Беларусі супрацоўніцтва з Кітаем пераацаніць
складана. Паднябесная паслядоўна і
дынамічна рухаецца да статусу глабальнага лідара, становіцца дзяржавай, якая будзе аказваць вызначальны
ўплыў на светаўладкаванне ў XXI стагоддзі. Кітай валодае найвелізарным
інвестыцыйным, тэхнічным і тэхналагічным патэнцыялам, які ён гатовы выкарыстоўваць у рэалізацыі сумесных
узаемавыгадных праектаў. Кітай для
нас важны і як палітычны партнёр. У
2018 годзе ў Кітаі адзначылі 40‑годдзе
палітыкі рэформаў і адкрытасці, фенаменальныя вынікі якой відавочныя.
Гэты кітайскі досвед, у чым я глыбока
перакананы, вельмі важны для Беларусі, для сістэмных пераўтварэнняў у нашай эканоміцы. З гэтага вынікае неабходнасць глыбокага вывучэння Кітая,
патэнцыялу беларуска-кітайскага
супрацоўніцтва. Нам трэба ствараць
айчынную школу кітаязнаўства. І я як
дырэктар Рэспубліканскага Інстытута
кітаязнаўства буду ўсяляк садзейні
чаць вырашэнню гэтай задачы.
— Так, ёсць чаму ў іх павучыцца.
У прыватнасці, і стаўленню да свайго мінулага…
— Наогул месца і ролю нацыянальнай гісторыі, гістарычнай памяці ў дзяржаўным будаўніцтве і
грамадска-палітычным жыцці Кітаю
ўнікальныя. У мяне выклікала глыбокую павагу, а недзе і зайздрасць,
глыбокае веданне кітайцамі сваёй
гісторыі: не толькі гісторыкамі, але і
людзьмі самых розных прафесій. Яны
могуць гадзінамі расказваць пра сваіх
філосафаў, паэтаў, лекараў, якія жылі
і тварылі тысячу, дзве і тры тысячы
гадоў таму. А выступленні кіраўнікоў
краіны заўсёды маюць шмат спасылак
на падзеі мінулага, на выбітных мысляроў і вучоных. Узнікае адчуванне,

с
што цяперашнія і тыя кітайцы і сёння жывуць усе разам, па-за часам і
прасторай. Іх мінулае неаддзельнае
ад сённяшняга дня. У мінулым яны
чэрпаюць духоўную сілу, бяруць адтуль — лепшае. Зразумела, што там
таксама было ўсякае — і трагедыі, і
катастрофы. Але мінулае яны ніколі
не лаюць. Гэта і дапамагае ім ісці ўпэўнена ў будучыню. Дзякуй Богу, што
калі Беларусь стала суверэннай і незалежнай дзяржавай, то мы не пачалі
чарніць сваё мінулае. Бо калі шмат сіл
сыходзіць на ачарненне мінулага, не
застаецца сіл на стварэнне будучыні.
— Вось цяпер і мы пераасэнсоўваем Першую сусветную вайну…
— У той вайне, як і ў Другой сусветнай, Беларусь панесла каласальныя
страты. Бо лінія фронту тады некалькі
гадоў была на нашай тэрыторыі. Я быў
старшынёй аргкамітэта па падрыхтоўцы і правядзенні мерапрыемстваў,
прымеркаваных да 100‑й гадавіны пачатку тае вайны, з якой фактычна, а не
па календары, пачалося ХХ стагоддзе.
І паглыбіўся ў гэтую тэму. Першую
сусветную ў савецкай гістарыяграфіі
называлі імперыялістычнай, і гэты
штамп вызначаў усю метадалогію яе
даследавання. Паводле савецкай гістарычнай літаратуры ў той вайне не
было герояў. А гэта не так. І на той
вайне мільёны салдат, афіцэраў і генералаў здзяйснялі подзвігі, змагаліся і
гінулі, абараняючы сваю зямлю, сваю
тагачасную агульную для беларусаў,
рускіх, украінцаў і многіх іншых народаў краіну. І ў аднолькавай меры героямі той вайны былі будучыя Маршалы
Савецкага Саюза палкоўнік Барыс Шапашнікаў і 17‑гадовы падносчык патронаў Радзівон Маліноўскі, афіцэры
Антон Дзянікін і Аляксандр Куцепаў,
якія сталі пасля кастрычніка 1917‑га
вядомымі генераламі і лідарамі белага руху… Так, рэвалюцыя і трагедыя
грамадзянскай вайны развяла многіх
па розныя бакі лініі фронту. Але хіба
мае гэта дачыненне да акопаў Першай
сусветнай?
Лічу, гісторыкам трэба значна
больш актыўна выводзіць з забыцця
і рабіць здабыткам гістарычнай памяці беларусаў нашых вялікіх продкаў і
з іншых эпох, нашых князёў, асветнікаў, навукоўцаў, асабліва эпохі Вялікага Княства Літоўскага. Хіба не заслугоўваюць гэтага, скажам, Мікалай
Радзівіл Чорны, Леў Іванавіч Сапега і

многія іншыя будаўнікі і абаронцы нашай зямлі!
Я б вельмі хацеў, каб у Навагрудку
з’явіўся помнік князю Міндоўгу. Гэта
ж заснавальнік дзяржавы, ядром якога
былі продкі нашага народа і ў нетрах
якога фармавалася беларуская нацыя.
Гісторыя як навука заўсёды павінна
служыць сваёй дзяржаве. Без ведання
нацыянальнай гісторыі, нацыянальнай мовы нельга выхаваць патрыёта,
грамадзяніна. Зноў скажу пра кітайцаў: дзе б яны ні жылі, ні былі — перш
за ўсё думаюць пра Кітаі, ганарацца
сваёй краінай. Бываюць, вядома, выключэнні, але я кажу пра тыповыя
сітуацыі.
— І сучасны Кітай не можа не
ўражваць. Пра гэта кажуць нават
тыя, хто і нядоўга там бываў. А ў
вас жа ўражанняў мноства…
— Так, пра Кітай магу гаварыць
гадзінамі. Бо захапляюся гэтай краінай, яе людзьмі. Як не захапляцца імі!
Уявіце сабе: ужо ў 6 раніцы ў парках
танчаць, займаюцца гімнастыкай. Хто
бегае, хто проста ходзіць, хто спявае… Так яны напаўняюцца пазітывам, каб працоўны дзень пачаць з добрым настроем і правесці яго творча,
з карысцю. Як не захапляцца тым, што
кітайцы не наракаюць на Лёс і любая
прафесія там — паважаная. Хто б ён ні
быў: пекар, кандытар, кіроўца — трымаюць сябе з годнасцю. А што такое
29 тысяч кіламетраў хуткасных чыгуначных магістраляў, на якіх цягнікі
рухаюцца з хуткасцю 380 км у гадзіну!
І па аднаўляльных крыніцах энергіі
Кітай — наперадзе планеты ўсёй. Велізарныя дасягненні ёсць у многіх іншых
галінах эканомікі, у сацыяльнай сферы, у адукацыі. Восем універсітэтаў
Паднябеснай — у першай сотні ўніверсітэтаў свету па рэйтынгу! І Кітай
гатовы дзяліцца гэтымі дасягненнямі
з іншымі.
— Ну не альтруізм жа гэта?
— Не, не альтруізм. У Кітаі накіраваны на тое, каб да 2049 года (да
100‑годдзя КНР) зрабіць сваю краіну
адной з самых шчасных і квітнеючых ў свеце. Але там таксама добра
раз умеюць: Кітай не зможа стаць
шчасным і квітнеючым у няшчасным
і хворым свеце. Вось таму чым больш
магутным будзе эканамічны, тэхналагічны, тэхнічны, інвестыцыйны патэнцыял Кітаю, тым больш рэсурсаў і
намаганняў ён зможа і будзе накіроў-

тыль жыцця

З унучкай на Вялікай кітайскай сцяне. Май 2007.

Беларускі павільён на «ЭКСПА-2010» у Шанхаі

ваць на тое, каб дапамагчы таксама
іншым краінам і народам станавіцца
заможнымі і паспяховымі. Менавіта
таму ўсё больш і больш людзей на
нашай планеце, у тым ліку і ў Беларусі, звязваюць з Кітаем сваю надзею
на выхад зямной цывілізацыі з глыбокага сістэмнага крызісу, у якім яна
апынулася ў апошнія дзесяцігоддзі.
Гутарылі Валянціна і Іван Ждановічы
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навацыйны праект

Падмурак
поспеху
Інстытут Канфуцыя па навуцы і тэхніцы Беларускага Нацыянальнага тэхнічнага
ўніверсітэта атрымаў золата на конкурсе «Лепшы інавацыйны праект»
падчас міжнароднай выставы ў Санкт-Пецярбурзе

Н

а выставе HI-TECH,
што праходзіла ў сакавік у, былі пра дс таўлены 222 кампаніі з 10 краін, у
ліку якіх Германія,
Італія, Чэхія, Індыя,
Кітай, Турцыя, Расія.
Беларусь прымала ўдзел упершыню,
прычым дыстанцыйна. Пра гэта мне
расказала намесніца дырэктара Інстытута Канфуцыя па навуцы і тэхніцы
Марына Уладзіміраўна Цывес:
— Прымаць удзел у конкурсе для
нас было справай рызыкоўнай. Бо спаборнічаць з цэнтрамі падтрымкі прадпрымальніцтва, стартапамі, якія прапагандуюць развіццё інавацый, досыць
складана. Мы нічога не вырабляем, але
даем магчымасць маладым людзям
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убачыць, што такое навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва. Задача ІКНТ —
прастымуляваць вучоных абедзвюх
краін. Каб беларуская і кітайская моладзь бачыла адзін у адным партнёраў,
а часам і супернікаў; каб разумелі, у
чым яны могуць дапаўняць адзін аднаго, а дзе — канкураваць. Дзякуючы
інтэрнэту мы размаўлялі з экспертамі,
расказвалі пра сваё бачанне ІКНТ як
бізнес-інкубатара, венчурнай кампаніі,
інавацыйна-тэхналагічнага цэнтра. І ў
нас паверылі. Узнагародзілі дыпломам
1 ступені і ўручылі залаты медаль.
— Перш за ўсё, — дапаўняе дырэктар з беларускага боку Віталь Горбаш, — мы, вядома, навучаем кітайскай
тэхнічнай мове. Прыйсці да нас могуць
усе ахвочыя: ёсць дзіцячыя групы, ёсць
слухачы, якім за семдзесят год.

Як гартавалася сталь
Інстытут адкрыўся 21 кастрычніка
2014 года дзякуючы намаганням многіх людзей: беларускаму вучонаму ў
галіне машынабудавання, акадэміку
НАН Беларусі і ў мінулым рэктару
БНТУ Барысу Міхайлавічу Хрусталёву, а таксама былому Надзвычайнаму і
Паўнамоцнаму Амбасадару Рэспублікі
Беларусь у КНР, а ў цяперашні час ды
рэктару Рэспубликанскага інстытута
кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ Анатолю Тозіку. Вялікі ўнёсак у агульную
справу зрабіў Юры Аляксееў. Ён быў
першым дырэктарам ІКНТ, цяпер —
генеральны дырэктар-прарэктар па
вытворчай дзейнасці прадпрыемства
«Навукова-тэхналагічны парк БНТУ
«Палітэхнік». (Дарэчы, у 2011‑м годзе

і
Юры Генадзевіч атрымаў Ордэн дружбы Кітая. Усяго ў Беларусі ўладальнікаў гэтай узнагароды — не больш
за два дзясяткі.) І, вядома, вялікую дапамогу ў стварэнні Інстытута аказала
спадарыня Сюй Лінь, якая ўзначальвала ў той час штаб-кватэру Інстытутаў
Канфуцыя ў Кітаі.
Згадаем адзін цікавы факт, назавем
яго гістарычным: калі спадарыня Сюй
прылятала ў Мінск для ўдзелу ў міжнародным форуме, у яе планы не ўваходзіла абмяркоўваць стварэнне яшчэ
аднаго Інстытута Канфуцыя. Прыезд
быў звязаны з чарговай Еўрапейскай
канферэнцыяй ІК, якая праходзіла ў
Беларускім дзяржаўным універсітэце.
Дарэчы, там быў створаны першы
ў нашай краіне Інстытут Канфуцыя
ў 2006 годзе. Але сустрэча з прадстаўнікамі БНТУ ўсё ж адбылася. У такіх выпадках кажуць: відаць, так было
наканавана. Зносіцца з беларусамі спадарыня Сюй Лінь разлічвала не больш
30 хвілін. Але ў выніку сустрэча доўжылася тры гадзіны: кіраўніца Ханьбань
была ўражана маштабамі дзейнасці
Беларускага Нацыянальнага тэхнічнага
ўніверсіт эт а, і таму адразу ж прыняла
рашэнне як мага хутчэй стварыць новы
Інстытут Канфуцыя са спецыялізацыяй: навука і тэхніка.
У некаторых краінах ёсць ІК з рознымі спецыялізацыямі. Напрыклад,
у Грэцыі — гэта Афінскі бізнес-інстытут Канфуцыя, у сталіцы Вялікабрытаніі — Інстытут кітайскай медыцыны
Канфуцыя. У Даніі і ЗША ІК арыентаваны на музычную адукацыю. А вось
вывуч аць пытанні навукі і тэхнікі ў
рамках міжнароднай сіналагічнай праграмы можна пакуль толькі ў Беларусі.
«Гэта і прыемна, і адказна, — прызнаецца Віталь Рыгоравіч. — Бо мы заўсёды
на віду. У свеце больш за 550 Інстытутаў Канфуцыя, а мы такія — адзіныя».
Хутка знайшоўся і кітайскі партнёр —
Паўночна-ўсходні ўніверсітэт (далей —
ПУУ). Дарэчы, гэта адзін з вядучых
універсітэтаў Кітая, адпаведны БНТУ
па профілі.
— Самае яркае супрацоўніцтва з
Кітаем у нас пачалося гадоў дзесяць
таму, калі Анатоль Афанасевіч Тозік
працаваў Амбасадарам, — успамінае
Марына Уладзіміраўна. Яна стаяла ля
вытокаў стварэння Інстытута Канфуцыя і ў той жа час працавала ў «Палітэхніку», як і цяпер. — Я накшталт злучнага звяна паміж дзвюма структурамі.

Памятаю, як пачаў актыўна развівацца
экспарт-імпарт, пры Тозіку адкрыліся
філіялы «МТЗ» і «Гомсельмаша» ў Кітаі.
Анатоль Афанасевіч нам усім даў штуршок да развіцця супрацоўніцтва. Спачатку яно было вельмі асцярожным,
не такім імклівым, як цяпер. Таму ўсе
сілы былі кінутыя перш за ўсё на тое,
каб зблізіць кітайскіх і беларускіх студэнтаў.

Сустрэчы, конкурсы,
праекты
Увогуле, пачынаць было нялёгка.
Але крок за крокам, праект за праектам структура развівалася, абрастала сувязямі, увасабляліся задуманыя
ідэі. Цяпер у Інстытуце Канфуцыя
пастаянна адбываюцца цікавыя па
дзеі, сустрэчы запланаваныя і нават
спантанныя: «канфуцыянцаў» усюды
запрашаюць… Рэктар БНТУ Сяргей
Васілевіч Харытончык ва ўсім падтрымлівае каманду.
— Шмат мерапрыемстваў, на якіх
нас просяць прысутнічаць, — працягвае размову дырэктар Інстытута
Канфуцыя. — Вось, напрыклад, нас
запрашалі прыняць удзел у арганізацыі калектыўнага кітайска-беларускага стэнда на выставе навуковатэхнічнай метадычнай літаратуры
ў рамках Года адукацыі Беларусі ў
Кітаі. А ў маі да нас прыедзе дэлегацыя з Кітаю: больш чым 50 чалавек
будуць прадстаўляць 20 сваіх універсітэтаў. Само Галоўнае кіраванне ў
Кітаі звярнулася ў БНТУ з просьбай

навацыйны праект

сустрэць гасцей на высокім узроўні.
Гэта ганарова!
Традыцыйна ў снежні Ханьбань
арганізоўвае штогадовы злёт усіх
прадстаўнікоў Інстытутаў Канфуцыя.
Дык вось у 2018‑м годзе ІКНТ далі
магчымасць выступіць з асобнай прэзентацыяй нароўні з афрыканскім ІК,
які спецыялізуецца на ткацкай прамысловасці, паэтамі і пісьменнікамі
з чылійскага ІК. А годам раней надалі
званне «Лепшага інстытута года»!
Ёсць у ІКНТ два праекты, пра
якія хочацца расказаць асобна. Гэта
міжнародныя конкурсы, яны сталі
ўжо візітнай карткай Інстытута. Першы — «Новыя гарызонты» — вельмі
хутка стаў папулярным: у апошні раз
у ім прымалі ўдзел 200–300 чалавек з
розных краін ва ўзросце да 35 гадоў.
Гэты форум маладых навукоўцаў праходзіць кожны год. Выступаюць маладыя беларускія і кітайскія навукоўцы
ў розных тэматычных секцыях: эканамічных, тэхнічных.
— Удзельнікі слухаюць даклады
адзін аднаго і тым самым фарміруюць
свой погляд на нейкую праблему. У іх
узнікае ўзаемная цікавасць, а моўны
бар’ер знікае: бо ёсць агульнае захапленне, пра якое можна пагаварыць, —
Марына Уладзіміраўна распавядае пра
конкурс з натхненнем. — Для тых, хто
не можа трапіць з Кітая, мы ладзім
тэлемост сумесна з ПУУ, каб маладыя
людзі маглі віртуальна прыняць удзел
у абмеркаванні.
У рамках «Новых гарызонтаў» праходзіць яшчэ адзін конкурс — інава-
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цыйных праектаў, дзе беларусы спаборнічаюць з кітайцамі. У кожнага — свае
напрацоўкі, і вельмі цікава назіраць, як
хлопчыкі і дзяўчынкі з розным узроўнем ведання мовы ўзаемадзейнічаюць
адзін з адным.
Неяк ІКНТ сумесна з Амбасадай КНР
праводзіў Беларуска-кітайскі турнір
па робататэхніцы. Вось дзе абсалютна
сцерліся ўсе межы паміж удзельнікамі!
Калі ў кагосьці ламаўся робат, яму хутка з каманды супернікаў давалі адвёртку, «на пальцах» тлумачылі, як лепш
прыкруціць дэталь. Тады станавілася
відавочна: гэта калектыў тых, хто ідзе
наперад. Але разам з тым агалілася і новая праблема — якасць перакладу: з‑за
недастатковага разумення моўных нюансаў і тонкасцяў нясе страты вытворчы
працэс. Марына Уладзіміраўна расказала, як аднойчы з‑за памылак у перакладзе была сфарміравана няправільная
дэталь.
— Большасць праектаў, якія рэалізуюцца ў нашай краіне — тэхнічныя і
тэхналагічныя. Дакументацыя, акты,
запыты і прапановы павінны быць
перакладзены на кітайскую мову.
І гэта — самая вялікая складан асць.
У нас выпускаецца шмат лінгвістаў з
веданнем класічнай кітайскай мовы.
Спецыялістаў з веданнем тэхнічнай
кітайскай мовы практычна няма. Так,
англійская мова — міжнародная. Але,
па-мойму, лепш вывучыць «узаемную»
мову, каб у патрэбны момант паказаць,
на якую кнопку трэба націснуць і як
будзе праходзіць тэхпрацэс.
— Мы ўжо фарміруем свае слоўнікі
тэхнічнай кітайскай мовы, гласарыі, —
дадае Віталь Рыгоравіч. — Гэтую задачу
абмяркоўвалі на міжурадавай камісіі
па адукацыі Кітая і Беларусі. Вызначаны прыярытэтныя напрамкі: машынабудаванне,
архі т эк т у р а і
будаўніцтва,

інфармацыйныя тэхналогіі, лагістыка,
энергетыка.
Як бачым, перадумоў для стварэння другога вялікага конкурсу, які хутка
атрымаў статус міжнароднага, — Форуму кітайскага тэхнічнага перакладу —
было дастаткова. Кіруе ім Анастасія
Сямашка — лепшы сінхраніст-перакладчык кітайскай мовы ў Беларусі.
Інтэлект уальнае спаборніцтва
праходзіць у два этапы, фінал конкурсу — на базе Беларуска-Кітайскага індустрыяльнага парка «Вялікі камень».
У журы сярод іншых — некаторыя
рэзідэнты парка. Удзельнікі і пераможцы конкурсу атрымліваюць розныя прызы, стыпендыі для стажыроўкі ў Кітай.

«На іх вачах здзяйсняецца
будучыня»
Інстытут Канфуцыя па навуцы і
тэхніцы актыўна ўдзельнічае ў жыцці
сваіх студэнтаў, дапамагаючы ім самарэалізавацца.
— Мы развіваем адносіны з кітайскімі партнёрамі, — канкрэтызуе Віталь
Рыгоравіч. — Напрыклад, у планах —
супрацоўніцтва з кампаніяй Geely.
Яшчэ карпарацыя Huawei пачала праводзіць сярод студэнтаў конкурс «Насенне будучыні». Пераможца паедзе ў
Кітай на стажыроўку. Нядаўна вазілі
чалавек 50 да іх у галоўны офіс, каб студэнты маглі пабачыць маштаб перспектыў, якія адкрываюцца перад імі. Вы б
толькі бачылі тыя вочы, калі нехта раптам разумее, што навукова-тэхнічныя
праграмы рэалізуюцца! Трэба толькі
зрабіць першы крок, а ён самы цяжкі. У тым мы і дапамагаем, калі ладзім
розныя міжнародныя сустрэчы, канферэнцыі, даем магчымасць кожнаму
асабіста падысці да каго трэба, пракансультавацца. Гэта падштурхоўвае, падахвочвае дзейнічаць. Вось такія задачы мы ставім у ІКНТ. Трэба адзначыць:
ужо прыходзяць с пытаннямі, далёкімі
ад проста вывучэння кітайскай мовы.

Цэнтр прыцягнення

Дырэктар ІКНТ з беларускага боку
Віталь Рыгоравіч Горбаш

36

беларусь.belarus
Красавік   2019

— ІК — як магніт, ён прыцягвае
да сябе цікавых людзей, — упэўнены
беларускі дырэктар. —Здавалася б, хо
дзяць сярод нас добра знаёмыя людзі,
але колькі мы адзін пра аднаго яшчэ
не ведаем! Напрыклад, некаторыя выкладчыкі ў БНТУ не маюць дачынення

Дырэктар ІКНТ з кітайскага боку Ван Ліцзюнь

да Кітая. Але гэта толькі на першы погляд. Напрыклад, Максім Арцюшэўскі,
выкладчык кафедры спорту, горача
цікавіцца ушу, тайцзіцюань — гэтыя
віды барацьбы вельмі папулярныя
цяпер у Кітаі. І вось, ужо рыхтуецца спецыяльная зала для заняткаў па
дзюдо, будуць арганізоўвацца і курсы
тайцзіцюань, куратарам выступіць
майстар з ПУУ. Хочам зрабіць самую
лепшую ў Беларусі залу! — Віктар Рыгоравіч не саромеецца агучваць «напалеонаўскія» планы.
І прыводзіць яшчэ адзін прыклад
«магічнага прыцягнення»: у мінулым
годзе праходзіў фотаконкурс «Беларусь і Кітай маімі вачыма». Удзел
прымалі ўсе ахвочыя. Даслалі больш
чым 400 работ. Калі паўстала пытанне
пра членства ў журы, высветлілася,
што дэкан архітэктурнага факультэта
Армэн Сяргеевіч Сардараў прафесійна займаецца фатаграфіяй. Пазней у
ІКНТ арганізавалі яго асобную выставу фотаработ пра Кітай.
— А які мы конкурс каліграфіі
правялі! — дырэктар працягвае пералічваць мерапрыемствы, якіх процьма. — Мы запрасілі дзяцей з усіх
класаў Канфуцыя, з усіх школ. Як яны
пішуць каліграфію! Памятаю, падышоў да мяне хлопчык, яго з‑пад стала
ледзь відаць, узяў — і за секунду намаляваў іерогліф, прыгаворваючы: «Што
тут складанага?». А я гляджу: мама дарагая, як жа гэта напісаць? У нас цуд,
а не дзеці! Вельмі душэўны конкурс
атрымаўся. Потым пра яго нашыя студэнты нават фільм знялі.
— Яшчэ ў Нацыянальным дзіця
чым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры «Зубраня» ёсць «кітайская» змена:
прыязджаюць дзеці ва ўладкаваны палатачны гарадок і цалкам акунаюцца

і
ва ўсходнюю атмасферу: вывучаюць
кітайскую мову, знаёмяцца з культурай, — эстафету ўспамінаў перахапіла
Марына Улад зіміраўна. — Аднойчы
былі кітайскія дзеці, і ў нас атрымалася змешаная група. Гэта вельмі цікава — назіраць, як руйнуюцца многія
бар’еры, калі хлопцы і дзяўчынкі з
розных краін жывуць побач.
— Нашым студэнтам рэгулярна вылучаюцца стыпендыі па лініі Амбасады
КНР і Ханьбань, Паўночна-ўсходняга
ўніверсітэта, — Віталь Рыгоравіч перадае слова дырэктару з кітайскага боку —
спадарыні Ван Ліцзюнь, якая займаецца гэтымі пытаннямі. — Дарэчы, яна
цудоўна размаўляе па-руску.

Спадарыня Ван
Яна з дзяцінства цікавілася рускай
культурай. Чытала кнігі, глядзела фільмы. Вельмі ўразілася раманам Мікалая
Астроўскага «Как заколялась сталь».
Ведае «Анну Коренину», «Войну и мир»,
«Воскресение» Льва Талстога. Успамінае,
што ў 50‑я гады СССР быў у добрых адносінах з Кітаем, і гэта дапамагло тады
юнай Ван Ліцзюнь зрабіць важны выбар
у сваім жыцці. Яна паступіла ў Даляньскі ўніверсітэт замежных моў і пачала вучыцца размаўляць па-руску. Вну,
дарэчы, сёння ўваходзіць у васьмёрку
лепшых у Кітаі, знаходзіцца на Паўночнаўсходняй частцы краіны.
Першым месцам працы спадарыні
Ван была гарадская бібліят эка. Там яна
ў якасці перакладчыка практыкавала
рускую мову. У нейкі момант адчула
патрэбу вучыцца далей і паступіла ў
Палітэхнічны ўніверсітэт у горадзе Шэньяне — гэта адзін з самых буйных у
Кітаі гарадоў з цяжкай прамысловасцю.
А затым зноў вярнулася ў Далянь і вучылася — у магістратуры. «Я вельмі, —
кажа, — люблю рускую мову! Шмат
разоў была ў Расіі. На стажыроўцы ў
Маскве правяла адзін год, вучылася
таксама ў Інстытуце Пушкіна (Дзяржаўны ўніверсітэт рускай мовы імя
А. С. Пушкіна — Аўт.). І падарожнічала
па Расіі. Плыла на параходзе ад Масквы
да Астрахані, і магу сказаць, што на свае
вочы бачыла гісторыю, рэлігію, культуру гэтага народа».
Спадарыня Ван — актыўная ўдзельніца міжнароднага праекта «Два
плюс два». Ён прадугледжвае абмен
рускімі і кітайскімі студэнтамі, якія
два гады вучацца за мяжой, а потым

атрымліваюць адразу два дыпломы:
свайго ўніверсітэта і замежнага. Першая дамоўленасць была з Томскім
дзяржуніверсітэтам, але ў хуткім часе
з’явіліся філіялы з рознай спецыялізацыяй: машынабудаванне, аўтаматызацыя, матэрыялазнаўства, прыкладная
хімія, знешні гандаль, інфарматыка…
У цэлым спадарыня Ван набыла вялікі
досвед у сферы міжнародных камунікацый. Таму, калі Паўночна-ўсходні ўніверсітэт адбіраў кандыдатуру на пасаду дырэктара Інстытута Канфуцыя ў
БНТУ, яна паспяхова прайшла ўсе сумоўі, здала экзамен на вышэйшы бал.
Затым прайшла спецкурс у Ханьбань,
каб навучыцца правільна складаць
каштарысы, справаздачы, арганізоўваць мерапрыемствы з улікам спецыфікі
Інстытута…
— Спадарыня Ван прыехала падрыхтаваная! Яшчэ і нас усіх падвучвае, — робіць камплімент ёй Віталь
Рыгоравіч.
Пытаюся ў яе: ці складана працаваць? Прызнаецца: спраў шмат, але каманда дружная, вясёлая, таму праца
ваць — у радасць.

Моцная каманда
Сам Віталь Рыгоравіч па дыпломе — перакладчык-рэферэнт, валодае
англійскай і французкай мовамі. 15 гадоў працаваў у Пакістане на будаўніц
тве металургічнага завода. Затым — у
прадстаўніцтве «Тяжпромэкспорт»,

навацыйны праект

таксама ў Пакістане. У 2001 годзе
вярнуўся дамоў і пачаў наладжваць
міжнародныя кантакты ў БНТУ. Ды
рэктарам ІКНТ яго прызначылі ў красавіку 2015 года. Памочніцай з кітайскага боку першыя чатыры гады была
спадарыня Лю Юйін. Віталь Рыгоравіч
цёпла адклікаецца пра сваю былую калегу. Кажа: ёю была праведзена вялікая
праца. На жаль, кітайскія дырэктары ў
Беларусі не затрымліваюцца: працуюць максімум тры-чатыры гады. Такія
правілы ўстанавіла Ханьбань. Гэта
крыху ўскладняе працэс, прызнаецца
Віталь Рыгоравіч. Толькі прывыкнеш
да новага партнёра, а кіраўнік ужо
з’язджае. Таму, каментуе спадарыня
Ван, кітайскія дырэктары праходзяць
не толькі пільны адбор, але і не менш
дбайную падрыхтоўку ў кітайскім Галоўным упраўленні. Прыехаўшы на
месца працы, яны павінны адразу без
прамаруджання пагрузіцца ў справу.
А Марыну Уладзіміраўну Цывес
тут называюць галоўным кітаязнаўцам: у Паднябеснай яна была разоў
сорак. Прашу яе растлумачыць, якім
чынам звязаныя паміж сабой тэхнапарк «Палітэхнік», ІКНТ і БНТУ.
— Інстытут Канфуцыя, «Палітэхнік», — неад’емная частка БНТУ, якому
належым. Мы ўсе — адзіны арганізм!
ІКНТ пашырае супрацоўніцтва, прасоўвае праекты, а БНТУ дапамагае ім
развівацца.
Аліса Гюнгер.
Фота аўтара.

ІКНТ атрымаў узнагароду «Лепшы інстытут года» ў 2017-м годзе
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А ім лётаць
ахвота
Людзі заўсёды імкнуліся заваяваць неба.
Хтосьці кіруе самалётамі і верталётамі, іншыя
спасцігаюць мастацтва пілатажу, стоячы
на зямлі, — у аблоках лунаюць іх невялікія
лятальныя апараты. Спартсмены гатовыя
аддаваць вялізныя сумы за сваё пазаземнае
задавальненне: самыя наварочаныя
авіямадэлі могуць каштаваць, як кватэра.
З якімі цяжкасцямі яны ствараюцца і чаму
могуць разбіцца ў адно імгненне, наш
карэспандэнт даведалася ў людзей, якія
з дзяцінства мараць пра авіяцыю.

Удзельнікі спаборніцтва прыходзяць у поўную баявую гатоўнасць:
апранаюць каскі на выпадак авіякатастрофы

Узлёты і падзенні
Авіямадэльны — тэхнічны від спорту, які ўключае канструяванне, пабудову мадэляў лятальных апаратаў. Абавязкова — спаборніцтвы ў хуткасці, далёкасці, вышыні, працягласці палёту і здольнасці выконваць фігуры вышэйшага
пілатажу. Вырабам авіямадэляў займаюцца мільёны людзей
ва ўсім свеце. Гэта вельмі ювелірная і карпатлівая праца: усе
дэталі ствараюцца амаль з хірургічнай дакладнасцю, памылкі
выключаюцца. Мадэль можа не паляцець або хутка разбіцца
з‑за памылковага разліку або парушанай аэрадынамікі.
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Звычайна мы сустракаем мадэлі самалётаў на выставах з
паметкай «рукамі не кранаць». Ці ў небе: затаіўшы дыханне,
назіраем за іх палётамі. Але сёння выключэнне: мне далі магчымасць не толькі дакрануцца да далікатных, вытанчаных і дарагіх
лятальных апаратаў, але і ўбачыць іх стварэнне. Як і кім яны вырабляюцца, я даведалася ў авіямадэльнай лабараторыі Мінскага
аэраклуба Добраахвотнага таварыства садзеяння арміі, авіяцыі
і флоту. Экскурсію правёў яе кіраўнік Уладзімір Повышаў.
Майстар спорту па паветраным баі займаецца авіямадэляваннем вось ужо 55 гадоў. Падумаць толькі! З юнацтва ўлюбіўся ў неба. Авіяцыя чырвонай ніткай прайшла праз усё яго
жыццё. Адразу пасля заканчэння школы быў падсобным рабочым у Нацыянальным аэрапорце «Мінск», затым адвучыўся і стаў авіямеханікам 1‑га класа. Пасля войска ўладкаваўся
на авіярамонтны завод.
Усё свядомае жыццё ён побач з авіяцыяй. І гэта нягледзячы на тое, што Уладзімір Аляксеевіч — прафесійны мастак
і музыкант! Успамінае канец 1960‑х гадоў:
— У той час хлапчукі фанацелі ад неба і ўсяго, што з ім
звязана. Не дзіва: Юрый Гагарын здзейсніў першы ў свеце палёт у касмічную прастору, і дзеці бралі з яго прыклад. У авія-

мадэльныя гурткі было не патрапіць — усё занята. Вядома,
многія з часам адсейваліся: заставаліся самыя рукастыя
хлопцы, якія няўхільна рухаліся да мэты. Мая гісторыя пачалася з Цэнтральнай станцыі юных тэхнікаў, куды я бегаў
на заняткі адразу пасля школы. Дарэчы, пасталеўшы, там жа
я і выкладаў малым, быў кіраўніком гуртка.
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Паветраная трывога
Уладзімір Повышаў быў 14‑гадовым юнаком, калі стварыў сваю першую кордавую пілатажную мадэль. Гэтаму
папярэднічалі доўгія заняткі. Не толькі хадзіў на гурткі, але
і выязджаў за горад на зборы. Дзеці, захопленыя мадэляваннем, з раніцы да ночы трэніраваліся ствараць авіяшоу,
дзе рукатворныя апараты адрываліся ад зямлі, падымаліся
ўгору і здзяйснялі неймаверныя манеўры. Інжынер-авіямадэліст Мінскага аэраклуба з трапятаннем дастае старыя, ужо
парадкам патрапаныя фотакарткі:
— Наш палатачны гарадок быў на аэрадроме Баравая. Прачыналіся, рабілі зарадку, снедалі — і пачыналіся палёты. Не ўсё
атрымлівалася адразу: былі і ўзлёты, і горкія падзенні. Але
на трэніроўках, а пазней і на спаборніцтвах мы адчувалі бязмежную радасць, прыемнае хваляванне і вялікую адказнасць
за свае самаробныя авіямадэлі.
Калі вы заблыталіся ва ўпраўленні аўта- або суднамадэллю, можна затармазіць. З самалётам такі нумар не пройдзе:
яго трэба акуратна пасадзіць на зямлю, інакш будуць «дровы» — так яго астанкі гучаць на авіямадэльным слэнгу. Падзенне лятальнага апарата заўсёды выходзіць у капейку. Добра,
калі яго можна адрамантаваць. А бывае, мадэль аднаўленню
не падлягае. Уладзімір Повышаў успамінае с тугою:
— Здавалася б, столькі гадоў у справе, ужо досвед ёсць,
але праколы ўсё роўна здараюцца. Аднойчы апарат паляцеў
і разбіўся аб парашутную вышку. Або вось свежы выпадак:
гэтай зімой рамантаваў свой пілатажны самалёт. Ён палётаў,
удала прызямліўся, а падчас другога запуску яго нечакана
павяло ўправа — разбіўся…
Уладзімір Аляксеевіч беражліва нясе тую самую авіямадэль — пасля рэстаўрацыі выглядае як новая! Прыгажун-самалёт чакае чарговых выпрабаванняў, а пакуль суразмоўца,
як сапраўдны лётчык, да драбнюткіх дэталяў адпрацоўвае
палёт на зямлі — з дапамогай мініяцюрнага самалёціка. Тлумачыць: нават калі ідэальна падрыхтуешся, ад катастрофы
не застрахаваны:
— Укладаеш душу: месяцамі ствараеш мадэль, песціш
яе, запускаеш у неба — каварны парыў ветру, яе завальвае
на бок, і ўсё прапала… У нашай справе трэба пастаянна быць
напагатове, не расслабляцца ні на секунду, пакуль не заглушыш рухавік самалёта.
— Вы ж кіравалі «кукурузнікам». Што складаней? —
цікаўлюся.
— У маладосці пілатаваў савецкі самалёт Ан‑2. Шчыра,
ім кіраваць крышачку лягчэй. Ты сядзіш у кабіне за штурвалам і адчуваеш вецер і вышыню. Авіямадэль так не адчуваеш:
яна там, у небе, а ты тут — стаіш і кіруеш ёю дыстанцыйна.

Лобзік у дапамогу
Мадэлі, якія лётаюць, паводле афіцыйнай класіфікацыі,
падзяляюцца на пяць груп, адна з самых папулярных — кор-

Уладзімір Повышаў, майстар спорту па паветраным баі,
займаецца авіямадэляваннем вось ужо 55 гадоў

давая. Мадэлі такіх самалётаў, у сваю чаргу, дзеляцца на класы: пілатажныя, гоначныя, хуткасныя, паветранага бою.
Каб у весну адкрыць сезон у поўнай баявой гатоўнасці, усю
тэхніку пачынаюць рыхтаваць яшчэ з першымі восеньскімі
маразамі — і так да канца зімы. У Мінскі аэраклуб спартсмены
з’язджаюцца, як толькі з’яўляецца вольны час. Усе людзі дарослыя — працуюць.
— Тут у нас фрэзерныя станкі, — мне праводзяць невялікі экскурс па авіямадэльнай лабараторыі. — А вось працоўныя сталы нашых хлопцаў, за якімі і нараджаюцца шэдэўры.
Мадэлі рухаюцца з хуткасцю прыкладна 180 кіламетраў
у гадзіну, таму справіцца з імі могуць толькі дасведчаныя
спартсмены.
Аснова мадэлі — фюзеляж. На ім трымаюцца апорныя
плоскасці, хвост, шасі. Унутры змяшчаецца апаратура кіравання: прыёмнік, акумулятары, рулявыя машынкі. Усталёўваецца рухавік.
Спрабую паглыбіцца ў тэхнічныя моманты, пакуль Ула
дзімір Повышаў не пераходзіць да цэн на камплектуючыя:
— Часцей за ўсё мадэлі робяць з бальзы або пенапласту — гэта каштуе адносна нядорага. Таксама выкарыстоўваюцца кампазітныя матэрыялы, на іх можна страціць і

Наша даведка
 Першыя авіямадэльныя аб’яднанні з’явіліся

ў нас яшчэ ў 1930‑х гадах. У 1952‑м Міжнародная
федэрацыя авіяцыйнага спорту распрацавала
правілы спаборніцтваў па авіямадэльным спорце. ФАС курыруе, арганізуе спаборніцтвы і вя
дзе ўлік сусветных авіямадэльных дасягненняў.
Займацца авіямадэльным спортам пачынаюць
у 10 гадоў. Секцыі працуюць пры палацах дзяцей
і моладзі, раённых цэнтрах пазашкольнай працы.
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тысячу долараў. Палічыце і іншыя пакупныя дэталі. Напрыклад, адзін акумулятар
каштуе 100 долараў, а іх пажадана мець
мінімум пяць. Перадатчык, адкуль зыходзяць
усе каманды для самалёта, абыдзецца ў 300–500 долараў.
І гэта толькі ў пачатку…
Дарэчы, сярэдняя цана мадэляў — дзесьці 2–3 тысячы долараў. Чым больш цюнінгу і розных «прымочак», тым даражэй. Самыя наварочаныя мадэлі могуць

каштаваць як кватэра — каля 50 тысяч долараў. Праўда, у нас такіх няма. Звычайна
яны лунаюць у аблоках за мяжой.

Неба. Самалёт. Дзяўчына
Пачаткоўцу разабрацца складана: добрую частку дыктафоннага запісу пасля інтэрв’ю прыйшлося
гугліць — у тэхніцы ні бум-бум, я ж гуманітарый. Каб
зразумець, як усё ўладкавана, трэба ўбачыць авіямадэлі ў
справе. Пытанні адпалі, калі самалёты падняліся ў паветра.
Мінскае неба нядаўна стала арэнай маштабнага паядынку: прыехалі спартсмены з Расіі, Украіны, Балгарыі, Малдовы, Таджыкістана і іншых краін. Аматары авіямадэльнага
спорту сабраліся на этапе Кубка свету: арганізатары прадракалі бязлітасны бой у паветры і не абдурылі — я адчула сапраўдны драйв.
Кордавыя авіямадэлі — гэта невялікія самалёты з рухавіком, лётаюць па крузе на прывязі з двух тросаў. Пілоты знаходзяцца на зямлі. Праціўнікі не павінны засту
паць за межы круга, радыус якога ўсяго шэсць метраў. Яны
быццам вальсуюць, спрабуючы ўтрымацца на гэтай тэрыторыі. Задача няпростая: на хуткасці падрэзаць стужку,
замацаваную на хвасце мадэлі суперніка. Да таго ж нельга
даць суперніку адсекчы стужку ў сябе. Мадэлі рухаюцца з хуткасцю прыкладна 180 кіламетраў у гадзіну, таму
справіцца з імі могуць толькі дасведчаныя спартсменыавіямадэлісты.
З рупара гучыць каманда. Удзельнікі прыходзяць у поўную баявую гатоўнасць: апранаюць каскі на выпадак авіякатастрофы, якія тут не рэдкасць.
— У небе сякуцца так, што трэскі ляцяць. Амаль пасля
кожнага бою застаюцца «дровы», — Уладзімір Аляксеевіч
спрабуе перакрычаць пранізлівы гук ад лятучых кордавых
мадэляў, падобны да таго, што выдае рой пчол.
Нейкіх пару хвілін — і першая драма: на маіх вачах ля
цяць абломкі самалёта, ён сам каменем падае ўніз. Крыўдна
аж да слёз. Але ўдзельніку няма часу хвалявацца: ён адра-
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зу зараджае новы апарат, які ўзнімаецца
ў неба і працягвае бой. Заміраю ў прадчуванні: можа рэабілітуецца і пераможа.
— А‑а‑а‑ах! — расчаравана ўздыхае публіка. Гледачы назіраюць, затаіўшы дыханне.
Паднімаю галаву: у небе зноў застаўся толькі адзін воін. Сумны ўладальнік збірае рэшткі кордавай
мадэлі. Відаць, вельмі засмучаны. Я, як і ўсе гледачы,
хвалююся не менш.

Спаборніцтвы з ветрыкам
Кожнае новае крушэнне самалёта
перажывала з цяжкасцю — за час
спаборніцтваў добранька пакалашмаціла сабе нервы. Затое ўсе ўдалыя
палёты сустракала бурнымі апладысментамі: балела, як магла, хвалявалася за ўсіх удзельнікаў адразу.
— Добра, з надвор’ем пашанцавала.
Учора быў моцны парывісты вецер, цяпер трошкі прыціх. А наогул, профі могуць
кіраваць такімі самалётамі і ў дождж, і ў снег. Сур’ёзна перашкодзіць палёту могуць хіба што цагліны, якія будуць падаць з неба, — смяецца Уладзімір Повышаў, майстар спорту
па паветраным баі.
Разгледзець авіямадэлі ў пахмурным небе даволі складана, тым больш — злавіць іх у кадр. А вось унізе малюсенькія і жвавыя «птушачкі» ўжо не здаюцца такімі
маленькімі. У перапынках паміж баямі спартоўцы
вельмі сканцэнтраваныя: ліквідуюць непаладкі
прама на месцы. Такой справай заняты Канстанцін Петрушэнка: ён даводзіць да розуму мадэль асабістай распрацоўкі. Лёгка спраўляецца са сваім самалётам як
у небе, так і на зямлі.
Палёт авіямадэлі пад кіраваннем дасведчанага спартсмена-пілатажніка — вельмі прыгожае, выбітнае відовішча, нікога
не пакіне абыякавым. Уражанні
параўнальныя з эмоцыямі пасля выступлення вядомых гімнастаў або фігурыстаў, якія захапляюць якаснай праграмай і выкананнем. Прыкладна тыя ж
пачуцці адчуваеш, калі назіраеш за «свабодным палётам» —
паміж пілотам і авіямадэллю няма ніякай фізічнай сувязі.
Цікава, што родапачынальнікамі ўсяго авіямадэльнага
спорту лічацца менавіта свабодналятаючыя мадэлі. Возьмем,

М
да прыкладу, планёр — гэта мадэль лятальнага апарата, які
не мае сілавой устаноўкі. Яго запускаюць з зямлі, як паветранага змея, з дапамогай леера — 50‑метровага тонкага троса.
На ім мадэль буксіруецца, пакуль не набярэ вышыню. Потым
леер адлучаецца, і планёр працягвае свабодны палёт.
Яшчэ адзін клас — гумоваматорныя мадэлі. Яны падымаюцца ў паветра за кошт кінетычнай энергіі прапелера, які закруцілі
супраць кручэння лопасцяў паветранага вінта. Пасля спынення
матора мадэль знаходзіцца ў вольным палёце. А вось таймерныя мадэлі для ўздыму ў паветра абсталяваныя рухавіком унутранага згарання, час працы якога абмежаваны. Рухавік спыняецца з дапамогай электроннага ці механічнага таймера, пасля
чаго мадэль лунае ў паветры пэўную колькасць часу.

Строга па таймеры
Як ствараюцца таймерныя мадэлі, даведваюся ў Яраслава Васільева, майстра спорту па авіямадэльным спорце.
Шматразовы прызёр міжнародных спаборніцтваў на маіх
вачах збірае планёр з маторам. На вышыню 130 метраў лятальны апарат падымецца за 4 секунды. Спартсмен дае зірнуць на рухавік для гэтай мадэлі:
— Матор важыць 150 грамаў. Аб’ём камеры згарання —
2,5 кубічных сантыметраў. Дыяметр прапелера — 15–18 сантыметраў. Працуе на паліве: тэхнічным спірце
з маслам.
Ціка в а, што
прапелер круціцца з хуткасцю
30 тысяч абаротаў
у хвіліну. Толькі ўявіце: гэта 500 абаротаў
у секунду! Сунеш палец —
адсячэ.
Адзін рухавік кашт уе каля
300 долараў, уся мадэль — больш
за 2 тысячы. Спартсмену для спаборніцтва трэба як мінімум два планёры, а лепш —
чатыры. У крамах іх не прадаюць, масава
не вырабляюць ні на адным заводзе ў свеце.
Такія лятальныя апараты можна купіць толькі ў
спартоўцаў або заказаць у энтузіястаў. Яраслаў Васільеў усе мадэлі
робіць сам. На стварэнне 1–2 асобнікаў сыходзіць цэлы год.
Мадэлі розныя: лунаць у паветры могуць і зусім малюсенькія лятальныя апараты, якія важаць усяго 2–3 грама. Запускаеш
такі — і лепш не дыхаць, інакш сапсуеш палёт. Вага
мадэляў даходзіць і да 5 кілаграмаў. Іх стваральнікі пастаянна шукаюць новыя канструктыўныя рашэнні, выкарыстоўваюць самыя перадавыя матэрыялы і найноўшыя тэхналогіі.
— Ведаў трэба шмат. Напрыклад, разбірацца ў дрэва- і
металаапрацоўцы, ведаць толк у кампазіцыйных матэрыялах і тэхналогіях, гальваніцы. Мець паняцце пра канструяванне і аэрадынаміку. Мадэлі будуюць па вызначаных і спецыфічных патрабаваннях.
Яраслаў Васільеў пра авіямадэляванне ведае ўсё і нават
больш. Чэмпіёнам Мінска ён стаў у 15 гадоў. Крыху пазней за-

ары здзяйсняюцца

ваяваў вобласць, затым — краіну, і неаднаразова. У міжнародных спаборніцтвах удзельнічае ўжо 25 гадоў, заняў 15 прызавых месцаў на этапах Кубка свету. Тытулаваны суразмоўца
называе адну з галоўных пераваг авіямадэльнага спорту: ён
не мае абмежаванняў па ўзросце. Тут жа ўспамінае выпадак:
— Адзін аўстрыец запускаў у неба свае мадэлі аж да таго,
як яму стукнула 80 гадоў. І гэта нягледзячы на вялікія праблемы з нагамі: спартсмен ледзь-ледзь рухаўся. Дарэчы, разам з
дарослымі ў спаборніцтвах могуць удзельнічаць і дзеці.

Палёт у будучыню
Авіяцыйны мадэлізм, лічаць мае суразмоўцы, — бяспройгрышны білет у жыццё. Сучасныя дзеці, нягледзячы
на пагалоўнае захапленне робататэхнікай і іншымі інавацыямі, з цікавасцю наведваюць старыя добрыя гурткі тэхнічнай творчасці. Там яны вучацца працаваць з рознымі
матэрыяламі і інструментамі, развіваюць інжынернае мыс
ленне, спалучаюць творчасць са спортам.
Вячаслаў Дрозд, загадчык аддзела Цэнтра тэхнічнай і
мастацкай творчасці дзяцей і моладзі «Зорка», што ў Мінску,
адкрывае і іншыя перспектывы такога хобі:
— Як у любым спорце, тут праводзяцца спаборніцтвы,
аж да чэмпіянату свету. Калі малы актыўна займаецца авіямадэляваннем, да канца школы хлопец цалкам можа атрымаць першы дарослы спартыўны разрад ці нават стаць кандыдатам у майстры спорту.
Многія дзеці аддаюць перавагу не моднаму канструктару Lego ці камп’ютарным гульням, а лобзіку, рубанку і
авіямадэльнаму гуртку. Адзін з такіх хлопцаў — Мікалай
Мікульчык. Ствараць авіямадэлі ён пачаў у 10 гадоў, цяпер
хлопцу 15.
— Глядзіце, гэта мой гонар, — без лішняй сціпласці дэманструе радыёкіраваную пілатажную мадэль самалёта. —
Працаваў пяць гадоў.
Спрабую прыгожа зняць жоўты самалёт на камеру мабільніка: у кадр той змяшчаецца, калі адысці на пару метраў.
Грувасткае стварэнне!
— Многія аднагодкі лічаць, што я цэлымі днямі займаюся
глупствам. Сяджу ў сваёй майстэрні, калупаюся, — прызнаецца Коля. — Мала хто разумее, што я набываю інжынерныя
навыкі, развіваю нестандартнае мысленне, спаборніцкі дух.
Усё гэта мне вельмі спатрэбіцца ў жыцці. Калі захапленне
небам не пройдзе з гадамі, то буду канструктарам, інжынерам або вынаходнікам. А можа, мне адкрыецца шлях у вялікую авіяцыю.
Юлія Папко
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Полюс
дае
плюс
Новыя мікраарганізмы, актыўны
ген, які дазваляе спраўляцца
з нізкімі тэмпературамі,
вуглевадароды...
Што вывучаюць беларускія
палярнікі ў далёкай Антарктыцы?

П

алярныя будні 11‑й
Беларускай ант арктычнай экспедыцыі
ў с а м ы м р а з г а ры .
Нягледзячы на экстрэмальныя ўмовы —
значны тэмпературны
мінус і высокі ўзровень сонечнай радыяцыі — восем нашых навукоўцаў збіраюць каштоўную
для краіны і навукі інфармацыю. Пра
тое, якія даследаванні сёння вядуцца,
што зроблена з моманту першай экспедыцыі, а таксама як будзе ісці вывучэнне халоднага мацерыка ў далейшым,
распавядае намеснік акадэміка–сакратара Аддзялення хіміі і навук аб Зямлі
НАН, доктар геолага-мінералагічных
навук і куратар антарктычнага напрамку Уладзімір Левашкевіч.

Дэталёвы погляд
на халодны мір
— Уладзімір Георгіевіч, вядома,
што даследаванні ў далёкай Ан-
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тарктыцы вядуцца адразу па пяці
навуковых напрамках. Нашы спецыялісты вывучаюць тэрыторыю,
на якой знаходзіцца станцыя «Гара
Вячэрняя», — паўночна-ўсходнюю
частку кантынента. Гэта поўны
комплекс даследаванняў ад азонасферы да біёты, насельнікаў мора і
сушы. Якую новую інфармацыю ўжо
ўдалося здабыць?
— За час працы нашых палярнікаў
генетычны банк марскіх, прэснаводных і наземных прадстаўнікоў антарктычнай флоры і фауны, які пасля
стане часткай сусветнага генетычнага банка, значна папоўніўся. Дарэчы,
колькасць выяўленых навукоўцамі
толькі антарктычных мікраарганізмаў
перавышае 350. Акрамя таго, вызначана рыба, прыдатная для харчавання
нашых палярнікаў. А гэта немалаважна. Трэба сказаць, што, нягледзячы на
ўмовы надвор’я, рыбы там, дзе працуюць нашы калегі, шмат. Менавіта таму
часцяком туды пасля нерасту, каб пракарміцца, накіроўваюцца і кіты. У цэ-

лым марская біёта Антарктыкі ацэньваецца ў многія мільёны долараў.
У нас добрая прыборная база для
такіх даследаванняў. Напрыклад,
прылада, аўтарамі якога з’яўляюцца
вучоныя БДУ, дапамагае вывучаць
утрыманне кіслароду па разрэзе вады.
А наяўнасць кіслароду ў вадзе — гэта
ж і наяўнасць жыўнасці. Акрамя таго,
збіраць інфармацыю дапамагае падводны апарат «Гном». Ён можа фатаграфаваць, запісваць відэа, адбіраць
пробы спецыяльнай «рукой».
— Мы прывыклі думаць пра Антарктыку як пра ледзяны мацярык, на якім нічога не расце. Ці так
гэта?
— Калі тут ёсць рыба, лагічна, што
ёсць і расліннасць. Няхай яна і марская. Але і гэта не ўсё. У расколінах
скал, а наша станцыя стаіць каля адной з іх, назіраецца вялікая разнастайнасць імхоў і лішайнікаў. А чым яны
карысныя? Давайце разважаць: гэтыя
віды жывуць там у экстрэмальных
умовах, а значыць, у іх ёсць нейкі ак-
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тыўны ген, які дазваляе ім спраўляцца з нізкімі тэмпературамі, з высокай
радыяцыяй. Мы плануем знайсці яго
і вылучыць, каб у будучыні на аснове гэтай біялагічна актыўнага рэчыва наладзіць вытворчасць біялагічна
актыўных дабавак і лекавых сродкаў.
Акрамя таго, яго можна будзе выкарыстоўваць, каб выводзіць марозаўстойлівыя гатункі сельскагаспадарчых
раслін. Гэта задача для мікрабіёлагаў
нашай Акадэміі навук.
— Шмат гаворыцца пра тое,
што Антарктыка — мацярык, багаты карыснымі выкапнямі. Пра што
сведчаць вашы даследаванні?
— Па ацэнках расійскіх, амерыканскіх спецыялістаў, толькі паклады
вуглевадародаў у Антарктыцы перавышаюць лічбу ў 200 трыльёнаў тон.
І гэта нядзіўна, бо вобласць Антарктыкі па плошчы роўная дзвюм Еўропам. Тым не менш, згодна з існуючай
канвенцыяй па Антарктыцы, наяўныя
запасы кранаць забаронена. Больш
за тое, іх нельга даследаваць. Можна

толькі вывучаць з пункту гледжання
навукі. Але, вядома, праводзячы тую ж
магнітную здымку і знайшоўшы нейкую анамалію, складана не звязаць яе
са знаходжаннем тут карысных выкапняў, якія яе суправаджаюць.
Тэрыторыя станцыі, паколькі яна
дасталася нам ад Расіі, дастаткова вывучаная. Мы ведаем пра ўсе праявы і
перспектывы пакладаў даволі рэдкіх
матэрыялаў. Ад вугалю да алмазаў.
Практычна на паверхні там ёсць вялікая колькасць гранатаў, а гэта спадарожнікі высакародных металаў. Пакуль мы вывучаем, як гэтыя праявы
там паўсталі, бо гэта звязана з зара
джэннем самога мацерыка.
— Напярэдадні цяперашняй экспедыцыі заяўлялася пра намер за
бліжэйшыя гады завяршыць фарміраванне восьмага модуля станцыі,
у якім з’явіцца паўнавартасны амбулаторна-хірургічны блок. Відавочна, што лекар і меддапамога палярнікам асабліва патрэбныя. Плануеце
ўзмацніць медыцынскі складнік?

— Не толькі. Упершыню ў скла
дзе экспедыцыі ў Антарктыку паехаў
урач-хірург, які будзе праводзіць даследаванне стану нашых палярнікаў,
як паводзіць сябе чалавек у такіх
умовах. Гэтая інфармацыя вельмі
важная для адбору будучых удзельнікаў экспедыцыі. Многія краіны
ўжо маюць у галіне такіх даследаванняў велізарны досвед, напрыклад,
Расія, Украіна, паколькі даследчыкі
жывуць там цэлы год. Сёння і нам
пастаўлена аналагічная задача. Але
беларускія вучоныя настойваюць на
тым, каб пастаяннае знаходжанне
палярнікаў на станцыі не было самамэтай. Па шэрагу прычын. Па-першае, у зімовы перыяд — з красавіка
па снежань — палярнікі аказваюцца
адрэзанымі ад зносін з калегамі і ад
экстранай медыцынскай дапамогі.
Па-другое, мы бачым, што нават пасля пяцімесяцовага знаходжання на
станцыі людзі маюць патрэбу ў аднаўленні і адпачынку. Усё гэта трэба
ўлічваць.
беларусь.belarus
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Рыхтуй сані летам
— Наколькі я ведаю, падрыхтоўка да наступнай экспедыцыі
заўсёды вядзецца загадзя. Сюды
ўключаецца ўвесь комплекс ад падрыхтоўкі правіянту да забеспячэння новым фронтам работ. На што
будзеце рабіць упор у часе наступнай,
12‑й экспедыцыі?
— Плануем актывізаваць даследаванні па вывучэнні кліматычных змяненняў. Яны, зрэшты, вядуцца і сёння.
На прыкладзе донных адкладаў азёр
паблізу станцыі мы вывучаем, якім
клімат быў тут раней. Нашы апошнія дадзеныя кажуць пра тое, што ў
большай ступені кантынент мяняецца
з захаду, каля Амерыкі, а ў паўночнаўсходнім сектары, наадварот, накопліваецца снежнае покрыва.
Акрамя таго, будзем праводзіць
паўнавартаснае абследаванне карысных выкапняў на прыбярэжнай тэрыторыі каля станцыі. Як паказвае сусветны досвед, вельмі часта менавіта ў
прыбярэжных зонах знаходзіцца вялікая колькасць радовішчаў. Дагавор
аб Антарктыцы ў 2049 годзе будзе пераглядацца, але на якіх умовах — яшчэ
не вядома. Магчыма, такая інфармацыя нам спатрэбіцца. Хоць прыярытэт
над усім кантынентам, нягледзячы на
тое, што колькасць бакоў дагавора аб
Антарктыцы наблізілася да 30, у большай ступені ў ЗША і Расіі.
— Ці з’явіцца ў беларускіх палярнікаў новае абсталяванне?
— Інстытут фізікі завяршае новую сістэму па вывучэнні калязямной паветранай прасторы, азонавага слоя. Калі першы аналагічны
прыбор «Ледар» мы везлі з сабой у
Антарктыку, там разгортвалі, працавалі, а затым згортвалі і везлі, то
цяперашняя прылада будзе аўтаномнай, кампактнай. Заканчваецца
пяцігодка Праграмы палярных даследаванняў, а разам з ёй Інстытут
азонасферы БДУ заканчвае працу
над устаноўкай па вывучэнні ўтрымання кіслароду ў воднай тоўшчы,
якая працуе ў аўтаматычным рэжыме. Да гэтага часу такія даследаванні вяліся ўручную. Будзе дапрацоўвацца падводны апарат «Гном». Калі
раней ён мог даследаваць водную
тоўшчу на глыбіні 30–40 метраў,
то цяпер зможа апусціцца яшчэ
глыбей. Што тычыцца геафізічных
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даследаванняў, то ў гэтай галіне ў
краіне спецыяльных прыладаў не
распрацоўваецца. Таму мы плануем закупіць новыя магнітометры за
мяжой.

Прыйшоў час стварыць
заканадаўчую базу
— Беларусь — бок дагавора аб Антарктыцы. Існуе Указ Прэзідэнта
«Аб далучэнні да Пратакола па ахове
навакольнага асяроддзя да Дагавора
аб Антарктыцы». Тым не менш, ці
маецца сёння ўся неабходная дакументацыя, якая рэгламентуе працу
нашых спецыялістаў на халодным
кантыненце?
— Любы від дзейнасці рэгламентуецца. І гэта правільна. Да гэтага часу
нашы спецыялісты шмат у чым выкарыстоўвалі расійскую заканадаўчую
базу. Прыйшоў час стварыць сваю. І
мы над гэтым актыўна працуем. Рыхтуем дакумент пад назвай «Аб парадку выдачы дазволаў на дзейн асць у
Антарктыцы». Ужо ўзгаднілі яго ў
МЗС, аналагічная праца вядзецца з
Мінпрыроды. Плануем завяршыць гэтую працу ў першай палове сакавіка.

Такую нацыянальную заканадаўчую
сістэму распрацоўвае кожная краіна,
якая прысутнічае на халодным кантыненце. Гэта трэба, каб урэгуляваць
не толькі паездкі экспедыцый, але і турыстаў, якіх сёння адпраўляецца туды
вялікае мноства. Гэтак жа шмат іх
губляецца, а на пошук, медыцынскую
дапамогу трацяцца велізарныя сродкі. Законам агаворваецца ўсё: кірунак
дзейнасці даследаванняў, месца і час
знаходжання, наяўнасць страхоўкі і
многае іншае.
— Наша краіна актывізуе міжнароднае супрацоўніцтва па вывучэнні
Антарктыкі?
— Бясспрэчна. Нядаўна мы, напрыклад, падпісалі дамову аб супрацоўніцтве з Турцыяй. І ў плане абмену
досведам, спецыялістамі. Расійскі спецыяліст ужо працуе на нашай станцыі.
Гэта будзе цікавы досвед. Акрамя таго,
у нашых планах — пазмагацца за тое,
каб кангрэс па Антарктыцы ў 2023 го
дзе прайшоў у нашай краіне. Будзе
шмат супернікаў. У іх ліку — Турцыя,
Галандыя, Нарвегія і многія іншыя.
Але ў нас ёсць усе шанцы стаць сталіцай значнага мерапрыемства.
Вера Артэага

к

арысныя метады

Дыягностыку многіх
спадчынных захворванняў
цяпер можна правесці
загадзя і ацаніць
схільнасць да іх. А ў хуткай
будучыні навукоўцы
змогуць па генах скласці
дэталёвы партрэт
знешнасці, характару і
схільнасцяў чалавека.
Колькасць ахвочых
зазірнуць унутр сябе
расце.

З

агадзя паклапаціцца пра сваё здароўе і пра будучыню навароджанага жадаюць і маладыя бацькі:
толькі ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры «Маці і
дзіця» штогод каля 4 тысяч чалавек праходзяць ДНК-дыягностыку. З нядаўніх часоў даследчыкі
пайшлі яшчэ далей дзякуючы навукова-тэхнічнай праграме Саюзнай дзяржавы па ДНК-ідэнтыфікацыі. Прычым да новых метадаў звярнуліся
не толькі навукоўцы, але і медыкі, крыміналісты.
— Асоба чалавека прыкладна на 75 % вызначаецца яго генамі — знешнасць, характар, здольнасці, здароўе, — распавядае загадчыца лабараторыі генетыкі чалавека Інстытута генетыкі і
цыталогіі НАН Беларусі Ірма Масэ. — І толькі

Любоў малышава

Гены
скажуць
праўду

каля 25 % — гэта ўклад адукацыі, выхавання,
ладу жыцця. Таму, ведаючы генатып, можна
шмат пра што даведацца.
Па словах намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення судова-медыцынскіх
экспертыз цэнтральнага апарата Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Сяргея Бароўкі, тэхналогіі праграмы ДНК-ідэнтыфікацыі дапамогуць атрымаць такія дадзеныя
аб падазроным, што фактычна можна будзе
скласці фотаробат меркаванага злачынца і
яго псіхалагічны партрэт, а таксама вызначыць генетычныя адхіленні і схільнасць да
хранічных хваробаў. Праграма толькі набірае
абароты, наперадзе яшчэ 3 гады напружанай
працы.
Вольга Савіцкая
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Красамоўная
палітра
Культурнае жыццё ў Беларусі яркае і разнастайнае. Святы, фестывалі, канцэрты, выставы, спектаклі…
Кожны месяц насычаны цікавымі падзеямі.

В

ось і красавік парадаваў. Да прыкладу, па
шматлікіх просьбах у
Мінску пры падтрымцы Грузінскага культ у рна-асв е тніцка г а
таварыства «Мамулі»
зноў пабываў бале т
LELO і сам саліст Гіві Кбілашвілі з праграмай «Душа Грузіі». А яшчэ тыя, хто
набыў квіток загадзя, змаглі ўбачыць
і непараўнальную Кармэн такой, якой
яна з’явілася перад гледачом 45 гадоў
таму.

Душа з душой гаворыць…

Выступаюць удзельнікі грузінскага ансамбля LELO
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Выбуховая энергетыка, неп аў
торны нацыянальны каларыт, яркасць — усё гэта грузінскі ансамбль
LELO, які складаецца з маладых
дзёрзкіх, таленавітых танцораў. А
салістам ансамбля выступіў непараўнальны Гіві Кбілашвілі, які супрацоўнічаў з такімі вяд у чымі
ансамблямі Грузіі як «Метехи», Каралеўскі нацыянальны балет Грузіі,
ансамбль «Су хишвили». У свае
24 гады танцоўшчык аб’ездзіў з гастролямі паўсвету і нават быў салістам Сіньцзянскага вялікага тэатра ў Кітаі. Што цікава, у некалькіх
нумарах праграмы Гіві выступіў у
якасці харэографа. На гэты раз пасля зімовых гастроляў калектыў
пабываў у нас з новай праграмай —
«Душа Грузіі». 30 самых яскравых
выканаўцаў на 2 гадзіны перанеслі
беларускага гледача на абшары сваёй
сонечнай краіны і пазнаёмілі з нацыянальнай культурай!

к
LELO — гэта і яркае шоу, якое
нікога ў зале не пакідае абыякавым.
Цяперашняя праграма канцэрта ў
параўнанні з папярэдняй, што складалася з асобных нумароў, была асаблівай: мы ўбачылі не традыцыйную
падборку танцаў, а цэлы спектакль,
насычаны 22 танцавальнымі кампазіцыямі, аб’яднанымі агульнай ідэяй і
сюжэтнай лініяй. У кожным жэсце,
у кожным узмаху кінжала танцораў
прачытваліся іх характары. І кожны
з артыстаў — гэта неверагодная грацыя, дзіўная тэхніка і нястрымная
экспрэсія.
Грузінскі танец патрабуе незвычайнай фізічнай трываласці. Дарэчы, вокамгненныя кручэнні і акрабатычныя
скокі, мастацтва на кончыках пальцаў
зарадзілася яшчэ да Новай эры, калі
ваяры перад тым, як адправіцца ў бой,
спявалі і танчылі. А некаторыя танцы,
якія прыйшлі з горных рэгіёнаў, больш
нагадваюць сутычку, змаганне ў спрыце і адвазе. У рэпертуары калектыву —
танцы розных рэгіёнаў рэспублікі, адсюль і разнастайнасць касцюмаў.
Ваенныя, аджарскія, арыстакратычныя, горскія — мы ўбачылі цудоўныя аўтэнтычныя танцы! А тыя, у каго
не атрымалася пабываць на канцэрце,
вядома, могуць пазнаёміцца з LELO
праз відэаролікі ў юцюбе. Але, як кажуць, лепш адзін раз убачыць артыстаў ўжывую на сцэне, чым глядзець у
інтэрнэце. Можна нават не сумнявацца, што грузінскія танцоры яшчэ раз у
нас пабываюць, бо беларуская публіка
славіцца сваёй асаблівай гасціннасцю.

Непараўнальная Кармэн
і музыка без межаў
Сцэна Вялікага тэатра Беларусі ў
адзін з красавіцкіх вечароў была аддадзеная ва ўладу Кармэн. Ганарлівая,
бястрашная, бескампрамісная, асляпляльная, яна зноў ажыццявіла свой
знакаміты палёт — праз натоўп — насустрач жыццю, любові і… смерці. Яна
была такой, якой 45 гадоў таму яе ўбачыў харэограф Валянцін Елізар’еў…
Легендарны балет пачаў сваё існаванне
ў новым фармаце — адноўленым, паведаміла напярэдадні спектакля Алена
Балабановіч, вядучы рэдактар аддзела
інфармацыі Вялікага тэатра.
Беларускі Вялікі запрашаў усіх, хто
набыў квіткі на спектакль «Кармэнсюіта» на 24 красавіка, прыйсці ў той
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Самая першая Кармэн — Людміла Бржазоўская з Юрыем Траянам,
які выконваў партыю Хазэ ў спектаклі «Кармэн-сюіта» (1974)

вечар крыху раней. Гледачоў і журналістаў чакала творчая сустрэча з Майстрам Валянцінам Елізар’евым і яго
Кармэн. Публіка змагла пагутарыць не
толькі з сусветна вядомым харэографам, але і задаць пытанні бліскучым артысткам, выканальніцам галоўнай партыі ў балеце ў розныя гады — Людміле
Бржазоўскай, Таццяне Яршовай, Таццяне Шаметавец, Вользе Гайко, Марыне
Вежнавец, Ірыне Яромкінай. Была таксама і аўтограф-сесія з любімымі выканаўцамі партыі Кармэн. Гледачы змаглі
пазнаёміцца і з экспазіцыяй унікальных
архіўных фотаздымкаў. У нас была магчымасць зазірнуць у мінулае і ўбачыць
сцэны са спектаклю «Кармэн-сюіта»,
пачынаючы з далёкага 1974 года. І ўсё
тое дзякуючы таленавітым фотамастакам, якім удалося злавіць, захаваць і пакінуць для гісторыі сапраўдныя
пачуцці і эмоцыі, якія артысты дарылі
гледачам у часе спектаклю.
Сустрэча праходзіла ў Камернай
зале Вялікага. Рэтраспектыўная выстава фотаздымкаў размяшчалася ў фае
бельэтажа і, дарэчы, яна яшчэ будзе
радаваць наведнікаў Вялікага тэатра на
працягу некалькіх тыдняў.
«Кармэн-сюіта» — першы спектакль,
які паставіў на сцэне Вялікага тэатра
Валянцін Елізар’еў, цяперашні мастацкі

кіраўнік тэатра, народны артыст СССР
і Беларусі. У 1974‑м, расказваюць у тэатры, пасля прэм’еры «Кармэн-сюіты»
артысты беларускага Вялікага гушкалі
на руках Валянціна Мікалаевіча і падкідвалі яго ў паветра! «Я ледзь не разбіўся!..» — смяецца Елізар’еў.
Гэты балет гастраляваў па ўсім свеце. Беларускім артыстам апладзіравалі
гледачы Польшчы і Балгарыі, Грэцыі і
Ізраілю, Кітаю і Вялікабрытаніі, Францыі і Індыі, Германіі і Малдовы, Іспаніі
і Тайланда і іншых краін. Так, у Маскве
да таго часу балет Жоржа Бізэ-Радзівона Шчадрына ўжо ішоў, але беларуская
пастаноўка — зусім іншая гісторыя.
Елізар’еў ствараў лібрэта, абапіраючыся не столькі на навэлу Праспэра
Мэрымэ, колькі на паэтычны цыкл
«Кармэн» Аляксандра Блока.
«Я шукаў свой сюжэт. І знайшоў, —
кажа Валянцін Елізар’еў. — Але, як ні
дзіўна, не ў французкага пісьменніка
Мэрымэ, а ў рускага паэта Блока. Яго
цыкл вершаў «Кармэн» і лёг у аснову
пастаноўкі ў Мінску. Я стэлефанаваўся з кампазітарам Радзівонам Шчадрыным, падзяліўся сваёй ідэяй, і ён з
задавальненнем яе падхапіў, таму што
гэта сапраўды іншае бачанне вобразу
Кармэн. Я не спрабаваў пераказаць
навэлу Мэрымэ, а хацеў перадаць праз
беларусь.belarus
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Аляксандр Парфяновіч,
заслужаны артыст Беларусі,
вядучы майстар сцэны Магілёўскага
абласнога тэатра драмы і камедыі
імя Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

Павел Харланчук-Южакоў —
артыст Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы ў час атрымання ганаровага
прыза Беларускага саюза тэатральных
дзеячаў «Крыштальная зорка»

харэаграфію тры палёты Кармэн, якія
ёсць у Блока: насустрач жыццю, любові і смерці…»
Галоўныя партыі ў балеце «Кармэнсюіта» выконвалі ў той вечар маладыя
артысты Вялікага тэатра: Людміла
Уланцава, Эвэн Капітэн і Ігар Аношка.
А праз дзень у камернай зале Вялікага тэатра Беларусі праходзіў незвычайны канцэрт, у якім прынялі
ўдзел беларуская спявачка Таццяна
Гаўрылава, сапрана і мецца-сапрана з
Галандыі Рут Вілемсэ.
Гэты праект прапанаваў Таццяне
Віталь Стахіевіч, выпускнік Беларускай акадэміі музыкі, а цяпер — выкладчык у Амстэрдамскай кансерваторыі. «Віталь — выдатны сольны
піяніст. Ён прымае ўдзел у канцэртах
з самымі рознымі інструменталістамі
і вакалістамі па ўсім свеце. Ён і праявіў такую ініцыятыву — арганізаваць
своеасаблівы канцэрт дружбы, — расказала Таццяна Гаўрылава.
Заходнееўрапейскую музыку прадставіў Рут Вілемсэ, рускую выконвала
Таццяна. У першым аддзяленні прагучалі вакальныя цыклы Густава Малера
і Рыхарда Вагнера, у другім — рамансы
Пятра Чайкоўскага. Акрамя таго, гледачоў чакаў сюрпрыз: вакальны цыкл з

трох рамансаў на вершы Віталя Стахіевіча на беларускай мове. Музыку напісаў
таксама наш суайчыннік — Жорж Сасноўскі. У гэты вечар не было месца для
тугі і смутку, якія часам навяваюцца
рамансамі. Лёгкі, цікавы, эстэтычны
канцэрт «Музыка без межаў» выклікаў
толькі пазітыўныя эмоцыі.
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Справы прыемныя,
справы крыштальныя
У Доме дружбы ў канцы сакавіка
традыцыйна ўручалі прафесійныя
ўзнагароды. Беларускі саюз тэатральных дзеячаў прымеркаваў урачыстасць
да Міжнароднага дня тэатра. Галоўным
прызам, журналісты называюць яго
тэатральным «Оскарам», быў уганараваны заслужаны артыст Магілёўскага
абласнога тэатра драмы і камедыі імя
Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, што ў
Бабруйску, заслужаны артыст Беларусі Аляксандр Парфяновіч — «за адда
насць беларускаму нацыянальнаму тэатру i шматгадовую працу». Назіраць за
Парфяновічам, які захаваў у сабе дзіцячае ўспрыманне ўсяго, што адбываецца,
было не менш прыемна, чым бачыць яго
на сцэне. Шчырасць, арганічнасць, характэрныя для гэтага выдатнага арты-

ста ў любой ролі, спадарожнічалі яму,
калі з рук Аляксея Дударава, старшыні
Беларускага саюза тэатральных дзеячаў
ён атрымаў «Крыштальную Паўлiнку».
Больш за сорак гадоў Парфяновіч працуе ў родным тэатры драмы і камедыі
імя Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Яго
клікалі ў многія тэатры Беларусі. «Але
так ужо склаўся лёс, — казаў акцёр. —
Мая сям’я тут, у Бабруйску. І потым,
аглядваючыся на пражытае жыццё, я
разумею, што ні ў адным тэатры ніколі
не ўвасобіў бы на сцэне столькі роляў,
колькі сыграў іх тут. Акрамя таго, у
мяне каля 70 роляў у кіно і серыялах.
Хай яны і невялікія, але тым не менш. Я
працаваў з выдатнымі і вядомымі рэжысёрамі, якіх прыцягвае мая фактура». А
фактура і сапраўды ў гэтага яркага характэрнага акцёра — каларытная. Дон
Кіхот і Сервантэс у спектаклі «Страсці
пра Сервантэса», палкоўнік Пікерынг
у «Пігмаліоне», Князь Вано Панціашвілі ў «Хануме»… Парфяновіч сыграў
больш чым сто роляў на роднай сцэне.
І сваім тэатрам, якому 75 гадоў, артыст
ганарыцца. У 1944 годзе пастановай
Савета народных камісараў Беларускай
ССР № 918 ад 18 снежня быў створаны
Бабруйскі абласны драматычны тэатр.
«Крыштальную Зорку» атрымаў
бліскучы артыст Нацыянальнага
акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Павел Харланчук-Южакоў. Гэтай
узнагародай ён уганараваны, як сказаў Аляксей Дудараў, за вялiкi ўнёсак
у тэатральнае мастацтва Беларусi i
шматгадовую творчую працу. А гэта
значыць — і за ролю Хлестакова ў нашумелым спектаклі Купалаўскага тэатра «Рэвізор».
Для тых, хто не знаёмы з Паўлам
Харланчуком, скажу: яму сорак гадоў.
Мае сям’ю, у якой чацвёра дзяцей. Нарадзіўся артыст у Гомелі. Ён акцёр і
рэжысёр. Скончыў і акцёрскае, і рэжысёрскае аддзяленне Беларускай акадэміі мастацтваў. Працаваў у Мінскім
драматычным тэатры імя Максіма
Горкага, а з 2010 года — у Тэатры імя
Янкі Купалы. Уладальнік Першай Нацыянальнай тэатральнай прэміі ў намінацыі «Лепшая мужчынская роля»
(спектакль «№ 13», Тэатр-студыя кінаакцёра). Сыграў дзясяткі роляў у
кіно і тэатры, у тым ліку ў спектаклях
«Паўлінка», «Ноч на Каляды», «Людзі
на балоце», «Пан Тадэвуш», «Чайка»,
«Арт», «Школа падаткаплацельшчыкаў», «Рэвізор».

к
Катрын (Анастасія Баброва), і Сімонэ
(Кацярына Бондарава). Незалежна
ад пасады, полу, статусу і ўзросту, у
кожнага з нас ёсць свая гісторыя пра
тое, як мы замыкаемся ў сваёй капсуле і чапляемся за каго-небудзь ці
за што-небудзь. Ці ўратуе нас «ружовы слон» — непарушны свет нашых
ілюзій?
Для працы над спектаклем каманда HomoCosmos запрасіла Калева Куду. Эстонскі рэжысёр, прадзюсар і тэатральны педагог добра
вядомы не толькі ў сваёй краіне,
але і за яе межамі. Куду — кіраўнік
незалежнай прафесійнай кампаніі
Zerotheatre, а таксама тэатра Тартускага ўніверсіт эта (Эстонія), які нязменна выклікае захопленыя водгукі
на Міжнародным фестывалі «Тэатральны куфар», што праходзіць у
Мінску. Досыць часта Калеў Куду

працуе ў якасці запрошанага рэжысёра ў іншых прафесійных тэатрах. У
Тарту — у знакамітым «Ванемуйнэ»:
«Калі заўтра няма» Самюэля Бэкета,
«Летняя школа» эстонскага аўтара
Вайн Вахінга… Як найбольш знакавыя ў сваёй прафесійнай кар’еры
рэжысёр згадвае спектаклі «Канец
гульні» па Самюэлю Бэкету, «Лізавета Бам» па Даніілу Хармсу, «Бесы» па
Фёдару Дастаеўскаму, «Псіхоз 4.48»
і «Вычышчаныя» па Сары Кейн.
Усяго Калеў Куду паставіў больш за
60 спектакляў.
Над сцэнаграфіяй і касцюмамі працавала маладая мастачка-сцэнограф
Кацярына Шымановіч — таленавітая
вучаніца народнага мастака Беларусі
Барыса Герлавана. Двойчы ўладальніца прэміі «Лепшы сцэнограф года»,
яна вядомая сваімі працамі над такімі
спектаклямі Купалаўскага тэатра, як

Анжаліка грэковіч

Прыз «Крыштальны анёл» «за адданасць беларускаму тэатру лялек i
шматгадовую творчую працу» атрымала вядучая майстарка сцэны Гомельскага дзяржаўнага тэатра лялек Тамара
Гарачава. Каля паўвека яна «гуляе» ў
лялькі і адчувае, як прызналася, сябе
лялькай, калі надзявае маскі.
А прыз «Крыштальная кветка» —
за яркi таленавiты дэбют — атрымала
маладая артыстка Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра Вераніка
Баранава.
— Мы кожны год адсочваем тэатральны працэс, стараемся адзначаць
і ўзнагароджваць лепшых. Творчым
людзям заўсёды патрэбен стымул, адчуванне таго, што тваю працу заўважылі і ацанілі, — на пачатку ўрачыстай
цырымоніі паведаміў Аляксей Дудараў. Асаблівасцю гэтага года, напэўна,
стала тое, што па ўсіх кандыдатурах
тайнае галасаванне прайшло аднагалосна.
А пасля ўзнагароджання ўсе госці
змаглі прыемна зносіцца ў час фуршэта.

ультурныя хронікі

Гэты ружовы слон
П’еса «Убачыць ружовага слана»
належыць пяру сучаснага драматурга Пірэта Яакса. Паставіў спектакль
рэжысёр Калеў Куду. Абодва аўтары
з Эстоніі. У 2011 годзе п’еса атрымала галоўную прэмію на конкурсе п’ес
Эстонскага тэатральнага агенцтва.
Яна перакладзена на сем моваў, у тым
ліку і на рускую. Па словах старшыні
журы Урмаса Леннуха, «каштоўнасць гэтага матэрыялу складаецца ва
ўдалым сінтэзе побыту і ўяўленняў, і
акрамя таго ў ім закладзены глыбокі
сэнс».
Незалежны тэатральны праект
HomoCosmos, вядомы такімі вострымі
пастаноўкамі, як спектаклі «Камера,
якую дала мне Маці», «Бог козыту»,
«Раскрыццё», «Дора, ці сэксуальныя
няўрозы нашых бацькоў», падрыхтаваў чарговую прэм’еру з сацыяльным
падтэкстам. На гэты раз цэнтральнай
тэмай стаў распад асобы.
«Убачыць ружовага слана» —
гісторыя пра незвычайных людзей,
што жывуць у звычайным горадзе,
пра тых, хто жадае пераўтварыць у
рэальнасць свае мары. Рукі абхопліваюць шыю, але ўсім аднолькава балюча: і Леві (Іван Трус і Зміцер Ягораў), і

Сцэны са спектакля «Убачыць ружовага слана»
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«Запалкі», «Зямля Эльзы», «Радзіва
«Прудок».
У ролях нас радавалі Іван Трус
(Тэатр імя Янкі Купалы), Анастасія
Баброва (Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі), акцёры тэатра і
кіно Кацярына Бондарава і Дмітры
Ягораў.
Дарэчы, HomoCosmos прадстаў
ляе серыю спектакляў, цэнтральная
тэма якіх — Чалавек, яго цела і цялес
насць, знешні і ўнутраны пошук сябе
ў прасторы і часе. Праект раскрывае прыхаванае ў нас, нават тое, што
з’яўляецца табу. Для таго, каб нявыяўленае стала тэмай абмеркавання,
адкрытай дыскусіі, ініцыяванай акцёрамі на сцэне. Аўтары праекта: Кацярына Саладуха і Дарыюш Язерскі
(Польшча).

Асаблівая прэм’ера
У красавіку свой юбілей святкавала рэжысёрка Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Максіма Горкага
ці Рускага, як мы па старой звычцы
яго называем, заслужаны дзеяч мас
тацтваў Валянціна Еранькова. Да
гэтай даты яна рыхтавала асаблівую
прэм’еру. Гэта будзе лірычная камедыя «Дзявочнік» па бэстсэлеры Лоры
Канінгам «Выдатныя целы».
А да таго ў тэатры прайшоў ты
дзень спектакляў вядомага рэжысёра.
Спектаклі Валянціны Ераньковай
паказваліся з 17 па 21 красавіка. Пра
гэта загадзя паведамлялася ў інтэрнэце, каб усе ахвочыя змаглі пазнаёміцца з яе творчасцю (www.interfax.by).

Сцэны са спектакля «Утаймаванне свавольнай»
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Валянціна Еранькова,
рэжысёр Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Максіма Горкага

У Рускім тэатры можна было ўбачыць
спектаклі, якія Еранькова паставіла:
«Пясняр», «Утаймаванне свавольнай»,
«Інтымная камедыя», эратычны трагіфарс «Небяспечныя сувязі», а таксама
«Жаніхі».
Што тычыцца «Дзявочніка», то там
па сюжэце шэсць сябровак збіраюцца
разам — шэсць маладых, прыгожых,
незамужніх жанчын! Яны даўно не
бачыліся, ды і нагода ёсць: адна з іх
цяжарная і збіраецца раджаць. Першапачаткова вечарынка планавалася
як мілыя жаночыя вячоркі: лёгкі алкаголь, закускі, а таксама ўспаміны,
віншаванні, плёткі і папрокі — усяго
патрошку. Але нешта пайшло не так…
Кранальна даверлівыя, шакіруюча
адкрытыя, з выклікам, сэксапільныя,
смешныя, занудныя, моцныя, слабыя — жанчыны на сцэне паўстануць
ва ўсёй разнастайнасці сваіх тыпаў. І,
вядома ж, у спектаклі ёсць і мужчыны,
бо ўсе жаночыя праблемы ў канчатковым выніку зводзяцца да іх!
Ролі ў «Дзявочніку» выконваюць
Вераніка Пляшкевіч (Джэсі), Аляксандра Камісарава (Ніна), Іна Савянкова
(Лісбет), Кацярына Шатрова (Марта),
Алена Стаценка (Сью Кэрал) і Вольга
Здзярская (Клер).
У мужчынскіх ролях задзейнічаны заслужаны артыст Беларусі Сяргей Чэкерэс, Уладзімір Глотаў, Сяргей
Жбанкоў, Павел Еўтушэнка, Андрэй
Сенькін.
Міхаліна Чаркашына

В

ыпускнікі

Любоў зямная
і... завоблачная
Будучыя тэатральныя рэжысёры, выпускнікі Беларускай акадэміі мастацтваў
сыгралі свой дыпломны спектакль на Міжнародным фестывалі ў Санкт-Пецярбургу

Выпускнікі рэжысёрскага аддзялення тэатральнага факультэта Беларускай акадэміі мастацтаў разам
з народнай артысткай Вольгай Клебановіч, педагогам па акцёрскім майстэрстве
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Н

ам пашчасціла ўбачыць на Малой сцэне Рускага тэатра
г е не р а л ь н ы п р а гон спектакля напярэдадні ад’езду
творчай каманды
р эж ыс ё р аў - п я ц і 
курснікаў тэатральнага факультэта
Акадэміі мастацтваў у Санкт-Пецярбург. Там яны сыгралі сцэны з рамана
Фёдара Дастаеўскага «Браты Карамазавы» на Міжнародным фестывалі ў
Санкт-Пецярбургу — «Тэатральная
ўніверсіяда краін СНД і Балтыі», які
праходзіў на базе Тэатра фестывалю
«Балтыйскі дом». І мы таксама паспелі пасля прагону пагутарыць з рэжысёрам-пастаноўшчыкам, педагогам па
майстэрстве акцёра Вольгай Клебановіч, народнай артысткай Беларусі
і вядучым майстрам сцэны Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага
тэатра імя Максіма Горкага. Нагадаю

чытачам, што Клебановіч выкладае акцёрскае майстэрства будучым
рэжысёрам на курсе, які ўзначальвае
мастацкі кіраўнік Сяргей Кавальчык,
ён жа і мастацкі кіраўнік Рускага тэатра, як мы прывыклі гэты тэатр называць па старой звычцы.

«Амыванне» класікай
Чаму Клебановіч абрала «Братоў
Карамазавых» для дзяржаўнага іспыту? Ставіць у тэатры творы Дастаеўскага і нават іх экранізаваць неверагодна складана — у гэтым меркаванні
крытыкі і рэжысёры, як тэатральныя,
так і «кіношныя», у большасці сваёй
аднадушныя. Зрэшты, і чытаць яго
раманы — не кожнаму, як гаворыцца, па зубах: у герояў вялікага рускага пісьменніка Фёдара Дастаеўскага
вельмі складаная прырода пачуццяў.
Яны глыбокія, супярэчлівыя, як і самі
персанажы.

Яўген Гофбранд у ролі Аляксея Карамазава
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Неспазнавальнасць і невычэрп
насць глыбінь чалавечай душы — усё
гэта існуе ў раманах Дастаеўскага. І псіхалагічны стан сваіх герояў пісьменнік
апісвае не як рэальны, а як быццам бы
магчымы. І калі, нават чытаючы, пачынаеш успрымаць таго ці іншага персанажа як цалкам пазітыўнага — добрага,
разумнага, вялікадушнага — ён раптам
як выкіне што-небудзь гэткае, то і за галаву схопішся. Тым самым Дастаеўскі
паказвае нам, што ўнутраны стан чалавека ў яго раманах значна складаней,
чым можна гэта перадаць у слове. Быццам намякае, што пра ўсе адценні пачуццяў можна расказаць толькі прыблізна,
што ў людскіх душах ёсць такія глыбіні,
калі не бездань, якія апісаць немагчыма.
І пакідае чытачу магчымасць дадумаць
самім, што ж у тых глыбінных прасторах душы чалавечай захоўваецца.
Вольга Клебановіч, разумеючы, што
«Браты Карамазавы» — рэч складаная,
свядома пайшла на рызыку, параіўшы-

Грушаньку (справа) і Кацярыну Іванаўну ўвасобілі
Марыя Мотах і Віталіна Бідзюк

В
ся з Сяргеем Кавальчыкам. Рэспект ім
абодвум. І тут, сказала б, спрацавала не
толькі неверагодная інтуіцыя Клебановіч ва ўспрыманні сваіх вучняў, з якімі
яна мела справу некалькі гадоў. І нават
не асабістыя яе якасці актрысы арганічнай, актрысы вялікіх амплітуд, як я ўжо
не раз пра яе выказвалася, што здольная
выбудоўваць ролі не толькі свае, але і
дапамагаць партнёрам па сцэне, а таксама бачыць спектакль «рэжысёрскім»
вокам. Галоўная мэта, да якой Клебановіч імкнулася, выбіраючы для будучых
рэжысёраў «Братоў Карамазавых», як
яна сама сказала пасля прагона, заключалася ў тым, каб яны пранікліся
глыбінёй акцёрскай прафесіі. І каб у
будучыні ведалі, як паводзіць сябе з акцёрамі, дамагаючыся жаданага выніку.
Акцёр і рэжысёр — гэта, перш за ўсё,
сумесная творчасць, а не валюнтарызм.
Дарэчы, Сяргей Кавальчык і Вольга
Клебановіч — удалы прыклад садружнасці рэжысёра і актрысы, якія чуюць і
разумеюць адзін аднаго. У адваротным
выпадку, разважае Клебановіч, мяне
б ён не запрасіў выкладаць будучым
рэжысёрам акцёрскае майстэрства.
Мне не раз даводзілася чуць ад акцёраў пра рэжысёрскі дыктат, пра залежнасць акцёрскай прафесіі: маўляў,
акцёры — марыянеткі… Але Вольга перакананая: акцёр павінен быць захоп
лены п’есай, як і рэжысёр, быць здольным пачуць і зразумець канц эпцыю
драматургічнага матэрыялу, а таксама
ўмець сфармуляваць контраргументы,
калі прапанаваны яму рэжысёрам малюнак ролі незразумелы, ці не зусім
акцёра задавальняе. Яе студэнты,
кажа, пранікліся і захапіліся філасофіяй Дастаеўскага і глыбокім псіхалагізмам рамана.
— Я не магу пагадзіцца з меркаваннем, што сучасная моладзь павярхоўная, усё кудысьці спяшаецца, заняволеная гаджэтамі. Так, юнакі і дзяўчаты
іншыя, але псіхалогія адносін паміж
людзьмі іх хвалюе не менш, чым гэта
было ўласціва нашаму пакаленню.
Тыя, хто бачыў маіх студэнтаў на малой сцэне, што ў Акадэміі мастацтваў, аднадушна сцвярджалі: класіка
не састарэла, класіка — на ўсе часы.
Гаварылі і пра тое, што ў нашым свеце вар’яцкіх рытмаў, месэнджараў так
неабходна «амыванне» класікай…
Вольга верыць, што яе выхаванцы
яшчэ зробяць у тэатральнае жыццё Беларусі значны ўнёсак.

Дарэчы, Вользе Клебановіч належыць і аўтарства інсцэніроўкі пад назвай «Карамазавы. Сцэны».
Ці лёгка ёй працавалася над пастаноўкай?
— Мы працавалі вельмі дружна.
Усім маім студэнтам уласціва суперажыванне, яны адзін аднаго чуюць,
глыбіня твору Дастаеўскага падахвочвае акцёраў адчуваць дыханне
персанажаў. Мы ўважліва ставіліся
да кожнага слова герояў, а таксама да
іх ўзаемаадносін на пляцоўцы. Вось
гэтую школу перажыванняў, якім
заўсёды славіўся беларускі тэатральны факультэт, я старалася ўкласці ў
іх. У апошні час у спектаклях пераважае форма, і не заўсёды адбываецца
эмацыйны катарсіс. А вось калі дакранаешся да такой драматургіі, да
такога мастацкага слова, то міжволі
нараджаецца творчае дыханне. Мне
здаецца, што ў маіх выхаванцаў пастаноўка — атрымалася. Усё, праўда,
яшчэ ў працэсе: яны — птушаняты,
хоць і выпускнікі, толькі вылятаюць з
гнязда. Спадзяюся, хоць гэта і гучыць
некалькі высакамоўна, Беларусь
атрымае новых цікавых рэжысёраў і
акцёраў. Дарэчы, Марыя Мотах ужо
ажыццявіла ў нашым тэатры пад мастацкім кіраўніцтвам Барыса Луцэнкі
пастаноўку па п’есе Міхаіла Угарава,
расійскага драматурга, «Смерць Ільі
Ільіча — «АбломOFF». Скажу, што
гэта цікавы пошук новай тэатральнай
мовы ў нашым тэатры, пра што пісалі
журналісты. На некаторых студэнтаў
ужо ёсць заяўкі ад тэатраў, некаторыя
пойдуць працаваць акцёрамі, каб набрацца сцэнічнага досведу, і паволі
будуць спрабаваць сябе ў рэжысуры:
прафесія таго патрабуе. Мы з Кавальчыкам на іх разлічваем, пяць гадоў —
тэрмін прыстойны, у гэты час мы ў іх
укладвалі ўсё, чаму самі вучыліся і
што самі ўмеем. Будзем спадзявацца,
што ў хуткім часе парадуемся поспехам рэжысёраў-выпускнікоў!
Што дала студэнтам праца з Вольгай Клебановіч? Яны аднадушныя
ў думцы пра свайго педагога. Для іх
Вольга Міхайлаўна — педагог выдатны, таленавіты, падтрымлівала іх пастаянна.
— З ёй мы раскрыліся, — кажа
Раман Рыбак. Згодныя з ім і астатнія
студэнты.
— Са свайго бяздоннага досведу яна чэрпала для нас усё лепшае і

ыпускнікі

Гавораць студэнты:

Са свайго бяздоннага
досведу яна чэрпала
для нас усё лепшае
і дзялілася ім,
падарыла са сваіх
запаснікаў тое, што
спатрэбіцца ў будучай
прафесіі. І акцёрскай,
і рэжысёрскай.
Вядома, мы будзем
да яе звяртацца
па парады. І Вольга
Міхайлаўна —
упэўненыя — нам
не адмовіць. Таму што
яна не проста педагог
у працы з намі, яна
яшчэ — вельмі чулы
чалавек. Ставілася
ў любой сітуацыі
па-мацярынску.
У яе абсалютна
індывідуальны
падыход да кожнага
з нас. Часта мы
гаварылі проста па
душах. Яна заўсёды
адкрытая да любой
размовы. Калі праца
над роляй не ішла,
сумесна спрабавалі
знайсці адказ на
пытанне, чаму не ідзе.
І акцёраў мы,
дзякуючы Вользе
Міхайлаўне, будзем
разумець лепш.
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Дарэчы, першая
галівудская кінаверсія
рамана «Браты
Карамазавы» была знятая
ў 1958 годзе. У нашых
шыротах гэты фільм
прынята крытыкаваць:
маўляў, амерыканцы
не ўлавілі «сутнасць
загадкавай рускай душы».
Аднак менавіта яны
першымі пачалі адкрываць
у кінематографе
кананічную рускую класіку.
Савецкія экранізацыі
з’явіліся толькі ў
наступным дзесяцігоддзі.
У 1968 годзе савецкі
кінарэжысёр Іван Пыр’еў
зняў трохсерыйны фільм
«Браты Карамазавы» —
лепшы з многіх па
прызнанні кінакрытыкаў.
Двума гадамі раней была
экранізавана «Вайна і мір»,
затым у Галівудзе
дабраліся і да твора
Фёдара Дастаеўскага. Так,
рэлігійна-маральнай
сутнасці рамана рэжысёр
Рычард Брукс у сваёй
кінастужцы не здолеў
адлюстраваць.
І, тым не менш, Брукс узяў
ад Дастаеўскага саму
форму яго рамана, і зляпіў
на яе аснове досыць
займальны дэтэктыў,
захаваўшы пры тым яшчэ
і сюжэтную аснову кнігі,
не прыўнёс туды ніякай
адсябяціны. А гэта ўжо
нямала. Бо Дастаеўскага
наогул складана
экранізаваць. Яго раманы
скіраваны на вывучэнне
асобы, на трактоўку яе
ўчынкаў… І рэжысёр правёў
немалую працу, каб
не забіць цікавасць да
фільму ў сюжэтным плане.
(https://www.kinopoisk.ru/
film/10037/)
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Фінал спектакля «Карамазавы. Сцэны»

дзялілася ім, падарыла са сваіх запаснікаў тое, што спатрэбіцца ў будучай
прафесіі. І акцёрскай, і рэжысёрскай.
Вядома, мы будзем да яе звяртацца па
парады. І Вольга Міхайлаўна — упэўненыя — нам не адмовіць. Таму што
яна не проста педагог у працы з намі,
яна яшчэ — вельмі чулы чалавек.
Ставілася ў любой сітуацыі па-мацярынску. У яе абсалютна індывідуальны падыход да кожнага з нас. Часта
мы гаварылі проста па душах. Яна
заўсёды адкрытая да любой размовы.
Калі праца над роляй не ішла, сумесна
спрабавалі знайсці адказ на пытанне,
чаму не ідзе. І акцёраў мы, дзякуючы
Вользе Міхайлаўне, будзем разумець
лепш.
Што тычыцца рэжысёрскага дыктату ў дачыненні да акцёраў, то адказ
на пытанне пра дыктат знайсці не
ўдалося. Мае суразмоўцы разумеюць:
жыццё можа паднесці любыя нечаканасці, калі без дыктату не абысціся,
хоць і бачылі яны ад Клебановіч толькі паразуменне, і арыентаванасць на
сумесны творчы пошук. І шчырасць
адзін перад адным яны таксама бачылі: вучняў перад педагогам і педагога
перад вучнямі.

Усе яны таленавітыя
— З Санкт-Пецярбурга мае гадаванцы, і я разам з імі, вярнуліся акрыленымі. Усё там прайшло «на ўра», —

распавядае Вольга. — Вядома, яны
вельмі хваляваліся. Ці жарт: пабываць
у самай буйной вну Еўропы, які ўвахо
дзіць у Саюз еўрапейскіх тэатральных
школ і акадэмій. (Расійскі дзяржаўны інстытут сцэнічных мастацтваў,
створаны ў 1779 годзе. — Аўт.) Кожны
дзень студэнты працавалі на адрэналіне. Днём — майстар-класы, рэпетыцыі
спектакля-эскізу «Чарвяк» па Фёдары
Салагубе, які паставіў вучань вядомага расійскага рэжысёра Анатолія
Праўдзіна — Раман Мурамцаў…
Па ходзе гутаркі ўспамінаем, што
Анатолій Праўдзін прыязджаў у Мінск
у 2014 годзе ставіць «Дон Жуана», камедыю нораваў у Купалаўскім тэатры.
І гэта быў, як пісала прэса, двайны
дэбют пецярбуржца. Ён упершыню
ставіў «Дон Жуана». І на беларускай
сцэне таксама працаваў упершыню.
І як жа нашы выявіліся ў «Чарвяку», пытаюся. Бліскуча, кажа Клебановіч. Яна ў сваіх выхаванцах і не сумнявалася. Паводле яе словаў, інакш і
быць не магло.
— Я ведаю, на што яны здольныя.
А тут кожны падняўся над самім сабой. Калі публіка даведалася, што
нашы сцэны з «Карамазавых» ігралі
беларускія рэжысёры, вельмі дзівіліся.
Бо ўсе яны таленавітыя і вельмі дружныя. І мне імпанавала тая сямейная інтанацыя, уласцівая людзям у здаровых
сем’ях, што спадарожнічала нам на
занятках. Пра гэта гаварыць прыемна.

В
Экзамен перад Вечнасцю

сваёй ашчаднасцю, прагматызмам і
падкрэсленай манернасцю.
І як жа цяжка ім любіць адзін аднаго, калі ўсё так заблытана і праблематычна! Ці не таму, што кожны шукае
прычыны трагедыі ў іншым чалавеку — не ў сабе? І, здаецца, што бясконца складана жыць у гэтым лабірынце
ўчынкаў і матываў, тым больш разблытваць збіты клубок супярэчнасцяў,
раскрываючы таямніцу забойства. Не
менш складана разумець і саміх сябе,
рухомых падсвядомасцю, ды несці
свой крыж у гэтай трагічнай гісторыі.
Драматызм асэнсавання сябе ў дачыненнях адзін з адным, якія абвастрыліся ў выніку трагедыі, у наяўнасці ў
спектаклі «Карамазавы. Сцэны». Пра
гэта пастаноўка Вольгі Клебановіч. Ці
яшчэ і пра любоў, якой мы ўсе павінны
любіць адзін аднаго, як тое прагучыць
у фінальнай сцэне? Так, спектакль і пра
яе, завоблачную, да якой так цяжка
імкнуцца. А калі б лёгка было, не стаялі
тады б нашы героі такімі разгубленымі,
прыгнечанымі… Быццам трымалі экзамен перад самой Вечнасцю.
Валянціна Ждановіч.
Фота Івана Ждановіча.

Раман Рыбак

Для інсцэніроўкі Вольга Клебановіч выбрала тыя кульмінацыйныя месцы з рамана Дастаеўскага, праігрываючы якія студэнты ў плане псіхалагізму
змаглі б максімальна разгарнуцца.
Ролі ігралі Антон Нетбай, Ягор Ляшок,
Яўген Гофбранд, Дэвід Разумаў, Марыя
Матох, Віталіна Бідзюк, Пётр Казук і
Раман Рыбак.
Сцэны, звязаныя з забойствам памешчыка Фёдара Карамазава, бацькі трох братоў і меркаванага пазашлюбнага чацвёртага — Смердзякова,
што былі раней, паклаліся ў аснову
драматургічнага матэрыялу. Гарачыя
і страсныя, моцныя і слабыя, стрыманыя і тыя, хто выпраменьвае адкрытыя
эмоцыі, што называецца, жыве наросхрыст, экстраверты і інтраверты, чые
пачуцці абвостраныя — гэта ўсё пра
іх, персанажаў дыпломнага спектакля
па-Дастаеўскаму. Іх можна трактаваць
і трактаваць. Бо ў выхаванцаў Клебановіч усе героі, якіх яны сыгралі, жывыя
людзі, паяднаныя трагедыяй. У кожнага ёсць асноўная, толькі яму ці ёй

уласцівая нота. Тэмперамент Дмітрыя
Карамазава-Антона Нетбая б’е цераз
край, захліствае яго дзіцячая, хоць і
грубая адкрытасць, прыцягвае. Розум
гарачай натуры Івана Карамазава-Ягора Ляшка, часам вонкава стрыманага,
у якога ўнутры ўсё «кіпіць», не пакідае
абыякавымі. Разгубленасць перад
праўдай жыцця ў Алёшы КарамазаваЯўгенія Гофбранда, пагружанага ў богашукальніцтва, верніка, які знайшоў
у жыцці свой шлях, выклікае давер —
перад намі крыху разгублены, мяккі,
добры чалавек, але не святоша. Чысціня, нейкая «прыроднасць» характару
жанчыны без падвойнага дна — гэта
пра Грушаньку Марыі Мотах, пачуццёвую і дзёрзкую. Высакароднасць, арыстакратызм, гордасць — такой малюе
Кацярыну Іванаўну Віталіна Бідзюк. Яе
гераіня, якая прайграе ў каханні, годна
хавае свой душэўны боль. То цынічны
хам, то агідны раб і прыстасаванец —
гэта Смердзякоў/Бес. Што і казаць,
бліскучая роля і ў Дэвіда Раз умава.
Добры штабс-капітан Снегіроў Пятра
Казука, беднасць якога не прымяншае
яго пачуцця ўласнай годнасці. І Паляк
Рамана Рыбака зверне на сябе ўвагу

ыпускнікі

Нашы будучыя рэжысёры на сцэне Тэатра–фестывалю «Балтыйскі дом» у Санкт-Пецярбургу
пасля спектакля-эскізу «Чарвяк» Фёдара Салагуба. Рэжысёр Раман Мурамцаў (справа).
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Сацыяльная спагадлівасць — адзін
з глабальных трэндаў сусветнай моды.
Ёсць нават спецыяльны тэрмін — «адказная мода», і беларускія дызайнеры
прытрымліваюцца агульнасусветных
тэндэнцый: у незвычайным модным
паказе «Каляровыя сны», які прайшоў
у Мінску, прынялі ўдзел 128 дзяцей з
7 дзіцячых дамоў Беларусі, а таксама
цэлы шэраг модных брэндаў.
Ініцыятарамі акцыі, якая заклікала прыцягнуць увагу грамадства да
праблем дзяцей-сірот з асаблівасцямі
фізічнага развіцця і паспрыяць іх інтэграцыі ў культурнае жыццё краіны,
былі Дабрачынны фонд імя Еўфрасінні
Полацкай, Нацыянальная школа прыгажосці і валанцёрскі клуб «Слон».
— Правесці такі паказ мы ўпершыню паспрабавалі ў мінулым го
дзе, — расказала кіраўніца дабрачыннага праекта «Дзеці» Фонду імя
Еўфрасінні Полацкай Наталля Свідуновіч. — У першы раз было няпроста
знайсці дызайнераў: іх адгукнулася
не так шмат. Але мы здолелі падарыць
дзецям касцюмы. У гэтым годзе майстры моды, паглядзеўшы на наш досвед,
адгукнуліся з вялікім задавальненнем,
многія адшуквалі нас і прапаноўвалі
свае паслугі самі.
Дызайнер Анастасія Фальковіч —
не толькі ўдзельніца, але фактычна суарганізатар праекта «Каляровыя сны».
На заклік дабрачынцаў яна адгукнулася адной з першых:
— У мяне нават думкі не было адмовіцца! Я ствараю вобразы для многіх беларускіх зорак, прыцягнула іх
да гэтага праекта — і другі год дэфіле
праходзіць пад жывую музыку, хлопцы
і дзяўчынкі выходзяць на подыум ра
зам з вядомымі музыкамі.
Суправаджалі выхаванцаў і фіналісткі конкурсу прыгажосці «Міс
Беларусь». А Марыя Васілевіч, «Міс
свету Еўропа 2018», курыравала сваіх
падапечных:
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Мода — гэта
адказнасць

У часе танца на калясках

— Мой дабрачынны праект скіраваны на тое, каб хлопцы і дзяўчаты з інваліднасцю паспрабавалі сябе ў якасці артыстаў: напрыклад, выхаванцы
Івянецкага дзіцячага дома-інтэрната
займаюцца танцамі на калясках —
я дапамагаю ім знайсці пляцоўкі для
выступаў. І, вядома, не магла застацца ў баку ад паказу «Каляровыя сны»,
у якім удзельнічаюць мае юныя сябры.
Адзенне для дзяцей з асаблівасцямі
шыюцца не па звычайных выкрайках.
Скажам, для дзяцей з парушэннямі зроку ў мінулым годзе зрабілі вопратку з
надпісамі і малюнкамі шрыфтам Брайля.
А ў гэты раз віцебскі дызайнер Юлія Куцепава прапанавала аб’ёмныя вышыўкі
стужкамі, дзякуючы якім дзяўчынкі могуць «лічыць» пальцамі вонкавае аблічча свайго ўбору. Тым, хто карыстаецца
інваліднай каляскай, патрэбна прыгожая вопратка, якая не заматаецца ў коле,

штаны з больш высокай пасадкай, каб
не з’язджалі, плюс рэчы, якія проста на
дзець самому. Наталля Свідуновіч:
— Вялікая мара — каб масавы пашыў адзення для дзяцей з асаблівасцямі быў наладжаны ў краіне. Нашы
дызайнеры гатовыя даць лякала, выкрайкі, каб толькі запусціць вытворчасць.
Анастасія Фальковіч тлумачыць:
падобная лінейка адзення ніколі не
будзе рэнтабельнай, ніводзін модны
дом у адзіночку яе не пацягне, а тэхналагічныя ланцужкі прадпрыемстваў
Легпрама заточаныя на стандартны пашыў. Але гэта востра неабходны сацыяльны праект, які дапамог бы многім
сем’ям вырашыць праблему: як апрануць добра і модна дзіця з інваліднасцю. Прыгажосць і зручнасць павінны
быць — для ўсіх.
Ірына Аўсяпьян
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