часопіс для вас

№6 (1029), чэрвень, 2019
Беларусь. Belarus

Беларусь

Палітыка. Эканоміка. Культура

ISSN 0320-7544

Новыя рысы
даўняга сяброўства
VI Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі
пройдзе ў ліпені ў Санкт-Пецярбургу

Газета з Беларусі

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

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

Газета з БелаРусі

Голас Радзімы
Голас Радзімы чацвер, 13 чэрвеня, 2019

Выдаецца з 1955 года l

l № 11 (3599) l

l чацВер, 13 чэрВеня, 2019

Гол
ас
Салодкі
мёд
Бацькаўшчыны
ы
Рад
Па
м
і
к
уль
з
зім
д
жы
а
вы
Р
ы
Выданне “Голас Радзімы” чытайце на паРтале zviazda.by

я,

ма
СуПлямЕннІкІ
16

ы
зім
ад
сР
ла
Го

19
20

1

Апошняе
жаданне
Міхаіла
Юрахно

Мегаплан
пад назваю
Манблан

Ад Турава
да Каялы

Вы

да

ец

Стар. 7

Стар. 4

ца

ЧулІ?

,
вер
чац

Стар. 8

з1

Га

95

5г
од

аl

БеларускіВрэкорд
ы не
на Палтаўшчы
да

с
9
Лізавета Глубінец з Са
01мары прыехала на XVІІІ Міжнародны фестываль дзіцячай Вет
,2
АП
ая
ог
творчасці “Зала
6 м пчолка” ў Клімавічы і стала яго сярэбранай лаўрэаткай. Віншуем!
ля
1тая
р,

Спецыялісты прадпрын
ем
нства
е“
“Беларуснафта”, якія
Г

зе

та

з

Бе

л

аР

ус
працуюць на Семірэнкаўскім ол
У
ас
і
газакандэнсатным “С
і
з Нлі рэякорд
Ра
ус
радовішчы, паставі
ар нябро
Смпрахосджан
дз
д
е
па хуткасці
аР
ь
в ў”
ал іяне
ім l №
цВ беларускія
л
сц ь
2000”, год
прадстаўляючы і свідравін ва укра
У ЛізаветыЧа—
Бена
10
яв брыы —
ы
а
е
y
(3
д
л
l
л
”
ічвай
Б
Самарскі
у фінальным
Усяго за тры з пало
цы
родавыя карані па баць
.b ку й ма
Го
супрэагірён,
чы 598)
Ра і бо ву”
чыме—нсяатое
ла
у
з
l
с
daмае двух ма
сР
эта
пе
Фес
ты
ўве
дзе
на
ў
экс
плу
а
та
цыю
ва
лю
ў
Клі
ма
ві
чах
ці, да таго ж z
яна
л
та
не
ямветаы Глу
ад
Іва
ры р. 4
йц
адбылося ўпершынюСтва
і
высту
па
ла Ліза
лодшых бра
цікаў: ім 3 і 4 гады.
зім
нЖ
енн памбіянец.
ар Укра
та
via
. 3бычы
ы
ра Ста
zчы
ен
ан латая
Фэст д“За
ка”
А ў дзяў
ны, якая далучана
таю— не — новая свідравіна па зда
ікпчол
сер
ов
зе
“П
і з ных
іч
ад
лецы ў моладзевым аддзя
а
дыта Швель
гэ
ім
даапра
р
ць газу. Рэкорд належыць буравікам
а,
цы то я мі шмат розм
па
Га
агзор’е
29
рпрэ
т ні мясцовай беларускай су
аза заў,
дн
п
ма
і, п шквал
“Бе
ла
рус
наф
ты”,
што
бу
да
ва
лі
эмо
цый,
су
лен
а
Р
ма
р
у
л с свід
Рт
аг м
ам ае л
а вравіну №72 на знакавым ра
я,
узя
яцДа та
льлен
па полкі, была запаветная мара:
таў.
юдго ж у кожнаіга
20
!
я
а
да ута
ўН
ь
я
н
ь
ц
19
зе
з
а
у
п
л
л
а
н
ю таьлен
раёсць
от га
й нястрымнае
Дзе пюна
ікуБеларускае прадпрыем
Н
фдоавішшчы.
выстуапіць, заспяваць на зямлі
еz
в та
н
)l
98
го ымя г і
ві
97
нь ым г пера ажну агул у на
е
ю
т
5
Н
а
а
а
l
v
м рамагчы! На

р шай Лі
ства пе
жаданне пе
продкаў. Ведаючы пра тое, прэ
ц
і
Тр
л
ызраммагло
о
(3
гад
Пеў тэндэры, прапа
Се
ia
ялі, ж і н Пера анар огу ю в ьнае од?
09
— суполкі “РускаБела Н вяці, ійск ы“Похі-дар
Л
а
ыц май
мся
ра
р
ай
Ммая
— даявя
мо з ма
z
на
ваў
шы
за
каз
чы
ку
най
вы
гад
ныя
за
ве
це
ло
23
зідэнтка
р
а
к
п
о
а
і
д
а
№
ш
ш
е
а
н
о
т
da
зі е
гі д ца: гэ
да
м размліокаў, работы
цін за ў
а тэрства 2000” Ірына
l

а,
С імп т афетешля 
т ын улры
ы
ае.. вда
дл лі св раў
ма7ыра
бані
авкаек нБра
цы
рус
,2
ля лямцець
ей ,
тра ўмовы. Паводіле
р
ож а зж Саюма
д
т
.
ч
г
п

я
ц
,
г
с
9
b
.
а
а
ы
л
у
н
ь
с
а
”
л
а
с
а
с
а
І
п
ё
р
ка
”
м
ас ам— тна
тр к  павінны былі доўлжыц
у
y
а Мінск,
е
а елэ вяч есц
Маск
Глусякаяшйыадправіла заяўку на
п і г вы,кіадтуль
ая
Еў іру )
ёкаца, д175
ы
з су
мі рамо поль рава ітлер дзяд — д ! Здо ксам ыма алі
вы ўдзел
с
м ы
к
ІІ я м алія х
Ста га
,2
.3
а
ц
так — а ўдалося справіц
яшчэ
ўы аўто
ім
зе бусе
а
л (амаль
агтым
б
 (Іт ыя
01
на нулы гі, п нза
маЛітзы
Фа ру”а авыя чын гню лым
зцаа зае109:
ар ў завочным, адбо
р. 4
а на го ўску пр нь елі! наго ь
9
дз
св пярэ м н ра350
меней.ні жы
больш чым на два месяцы ра
ехаць
рач
Т Ды
мі нак аўш т а а “По ыме ыт ор Аў
ю даадКлісма
д
в віч.
з я рукм)
кірным Стуры конкурсу. І — не
і, ь
е
кія ху на нае нав зеды яты: аму
Р эр

жа лі.
ры ятка дадн умарўсё
Ра
із цьк аф
Спецыялісты “Беларуснаф
ж беларус
дарма! “Нашу зорачкуЛізавету
ж ка за Самары год
т  яў аў т гры л 
м
бр ву валі і Д ы га ішоў пера ыцц лач, выс гэ
ас
” Ба Эс ульн ав ал апа Вен . Удзе п ій 
т пра
ты” кажуць: пры праходцы шы і Ба Як
запрасілі ў Клімавічы на фэст: асе
ё! курс
зесту
с най
шллад ўмнкон
дас ыгад фаш 75го нянаП вы
ты пі
Ва цвер а
і пр
ч амогі! , скіх ягстартрайшлав енііл,ьшчычыалімав утысякі
ол
ц
яхнарод
огіяна
ць амі ысц ддграеме
З
р
ж
ро
ка
ўжы
ва
лі
ся
іна
ва
цый
ныя
Між
га
фэс
ту:
вы
сту
піць
на
фі
наль
ным
ту
ры
м
Г

У
ь
а
ам
зе
мо ы р у Б
каў а т
інш ныя
з чла
гдру
ерл ца
е“
не.наеПер бс тватмак. якамая,апк іі,Слхіі, По, несуалі сллімп ійятыйн , паку Значінболь “Полацкай за
аск мес
і ў гое
ня
ў жанры тэхналогіі, лепшыя міжнародныя
конкурсу ў жанры “Ваакаль
а
о
а
й
б
ы
ш
н
с
к
л
ін
е
а
я
с
у
ак
й ралю пача Фё  3 лав і,Чэ ет ы авед н. А адн бла о усв ль ш а м Пра каЛ“Ва
зва тва”.
чы , ш
Б
н
.
І тр
м
ана
практыкі. А да пачатку свідраван
мастацтва”, — радуаец
й вца лІры
ды зннае
ака елмас
лі, І ў Намі
l


ва
С ры таф
ару тац
н аі ўп ан с ру етн то ен ры еп акаль
ны то
ьнха
т
мі ны ны му
да
м “Са
ел
як Эстрад
ад сце оцны
с лісты.
да
пбыла
ня пралічваліся магчымыя нюан
цыя
Міхайлаўна. —ынЛінза —
у вы
зан яваў
ст і эс нь, х кр ьбы ру М  вывхяоддс ы за ай, ме ш ув ву”на
.
наш
ас я аль ан а ьна , а
аў
, 1 ьска арты ітага і ад
агга
го
ыц на
Вы
АК
гіс Су у га
нік і аго  ты гон а га ую  Знаы е.ома меж у як сцам агі, ныя
6
чал дн рак к ол с я 
й зо заузрос
пр тавая катэго
йтачлена
сы працэсу. Як сцвярджае намес
ванка нашага
пе
да
55
ан ая
  ўл оп. Ш за, в
а н сам
ы
на .0спе
5 вы”,
аввіу татак
а іх
зна  пая т, пе нав а яючы наро у,
ц
19
ыя мі.
дж торы прац рах
ск сц ы
н нск а
й А слскай,
см ск ”
ю ўі.р І я ма аоля мі Б удзе іншырыя
ж .201сярэдняя,
нік гендырэктара прадпрыемства
гога Іны
вы што
ае к ам вал як ваг е
аз
ку йш
9). ы (“Р імі 13–15 гадоў.
З энц і! іўл Юг
ме
Упех. сПа
Ек ане зт г  й л аць ль х ал—
Уз ыі
ікаСутха“чэў
д ы на м прае каж
 ах яб е ўу ко
Ка чан ркар. 2
ь, ты
Ста мі.
цц
а сцэне Ліза
бітфес
па вытворчасці Дзяніс Вараб’ёў, у гадва ы Бе Мяркення. аслав
Глубінец з узнагародамі
гэтаВяйл яе кпос
п с ну Лізавета
няша12о лмы сля
ят скульптурнай
апара д ёсу каў нічНа
на
ў ё спры
іяла а
й
н вальнай
а зо та
д
ае
р.
: у оэлтьк Клімавічаў
м вяр таў,я“Залатая
сво ецц ла ую Гэ іі
е
тра шч алі, ваў адае
за ыц ы  так оўп  не нкампазіцыі
ў “ ыўпарку
ў
р
е
о
ь
д
л
г

пчолка”
ў
гарадскім
а
за
—
в

ў,
і
і
ў
с
С

я
р
свід
ра
ван
не
за
та
кі
ка
рот
кі
тэр
мін
ве
це
ўра
чыс
та
ўру
чы
лі
дып
лом
нен
й мама нЛі
а
7
есц й
П
г
ц
п ы
р ню мау ры
а я ус , ін та с ш
яс ар о
ў шІр
ры 
оздзяйс
Вы
рад уючы мыз сць —мл ен амаз іхсв д.
на всяяр? жнаныс  іме мЕіўро вёса лял ны. гінул Друго ца
За
ў пцярыналарнДа
па ды
с
адбылося дзякуючы сумеснымфбелар ь “Дечас н шчэ: і маг шыя таро эрага
на:, узяла а
г
цы на
Арэата
і “Н
аКа
о
і 2й ступені, каштоўны
а тнілзкі
м кіравмеУл1я9хукі дязёна Пўпы! к Еў і ў лаў
рам зы,
за лпз
нк х
я эалі ўны мы ё свед ртак ямно нар ст ай ц ый як
ро наш бел й
а
в
рт 
іл у
ж лі
о рыў
 ранлтва
м
анна сяМ ў ро па
савсябе транспарт
аш
ы і дарагая!
ў час
і важаная
зда
нас — па
— чайме іітвор
намаганням усіх, хто быў заняты
выдат

Пе анна
 кі”.
у
ліці л4ы4пе
н рунак. а
ўг мку гар
ск ьм! ску чонк пісаў урн там бела а Н парт
І р ныя
По  хто , з вят а озн р уск рачы трад талі: яць 
бяы нлік
“о м
рк Іран П
і чўанк ногія пы ыя к ы, як
 а сме
ну
ю сё
бел таб
“П она быў м
палау, пр Над Надзе и на да аліст так русы АША ы
ы —амУявіяце са
а ны ,Між
гоаны”. пра
маш
ект,
на аб’екце. Зладжана працава
в Што спявала яна ў Белару
Кацярына Міка
рырод
С н прыазнаец
дарла
“ ў сна
у, насц заў
ў цаг і мааці.
т еў
ло ай зе
на
аві ка ан
ол рэ да тыў
ару ваць д”зе п ктлраадк яжкы Аулсе і ёсц вед ызва раі
о з п юп ічн ы зя
ыі. ад ьбел асл я м
вета
ю ши закуме Ра сама , у Й
Фрны
д
н анааві
я
н

ц

ш
с
я
а
с
ы
д
М
а
ё
в
:
ь
е
д

а
с


у
у
якім
што
год
пры
ма
юць
удзел
бе:
яна
ж
і
ў
да
ро
гу
нас
збі
ра
ла!
свід
ра
вая
бры
га
да,
вы
тры
ма
сі?
“Мы
вы
бра
лі
два
эма
цый
ды
пад
трым
лі
вае
ле
тую
я
го
а
н
п

б
ў
у
л
зе
м
с
с
р
ю
Л
д
—
г
мк т цы ць я
Іва У гэ ы... ру ск сун пр м чпароаены
ды На мям т аф зен ірс
і с анц , тра ла п ыла іса Ве нтал ан бы а
з го ,якн ая еўве энтп Пер і,уя жыв ігер аг од на
на ка
кл тво
тгэ
ыю пі ра
-ю кашэ
еты ы2 кім
шлё
га сіетда
на та
рэк ў
са ры: песню “Снег” (сло
тыленты
у ам п ныя
ай ака
юныя
злсабліз
курс
ных
ну
мачроў,
па
былі неабходныя рэжымы с—
дачку, і ў далёкіх па
езд
ках
з зідВычыбар акон
па вец рде ьну Яро ць.
алта
М—
б
т
го
е
р
а
і
4
г
г
ы
а
х


м
“
к
ы

м
р
д
л
а
ы
з
а
а
ц

д
в
М
в

9
я
іл
Я
р
ч

с
д
а
м
7
д
,
у
.
у
т
а
” — Ла .н ль зенк .ўПд к лЧ аж у аэт ер
1м 
н
ў рэ ош іст аг ты аг а аю
о
а 
,
кр ір” ар ачыс ” 
 зыка Алены Ваенгі) ды
п ьжа.
р кі, фестываль
умУ
га замеж
й дазволіла выйсці на рэкорд., удзе лейт здзей на п катав поль Вось ом” ю ап хін
вы й му
ёй. Так было і ў маі 2016га,
о Фоурутме
” гэташга го
П л дача
в  ныкл ўнё
л заяў
шт ядн окаілі
ая
ую р Л
армы п осыт х чнваа га кыелрвоернал ака
ш
н а збе з амз інул дказ  ўда ер аг П
— о
э
парруос “к9ап
Ш
р

ек эсліў Аля Зам тай
ал а П сак,
па КМіж
а тоўка прэзента
ур к у,пад
б на  шчым
іс
б цый
т віль на сні ац анн чы бы
д ка
тоо да свае
с 5 чыя
ы дамсягнен
72я Семірэнкаўскаялію
свідра
рых
дзяўчына спявала на XІX
л а твор
п
м а ніФпа
гов анд
н
й А та лівую песню “Помнят
м алер доўм н?А энка якз і.Ш ь Вя Бе ларўура однгадўскгаізе ада ст.стакмыыя”. нцы
на т апы : зн ксан кавага цы
сіл — о на ніцай нтам ла з ы на і ў цай зня ра
д
іі ўзжды
ртыных
р ж а оадо
, кі, м сцэ
ш
о цей
р
э дзя
чар лякс
э М лілюди”
я ная вбе
ц
 воелі
ш
лібезвыш
мара скай
(словы Яўгенія Далма на — чацвёртая, прой
народным фестывалі “Сомюз
р
ду ,са
зя сім
ал заЗ
к фа у
он та
С Ф ся
ля
эст га жы нуў акавы др
падзе
на д700
шн ў гоЛра
Брп івяд абдыжлі неосж
к ым
ч
ар ыаяго н ыя ыхг амад Лука ато юдзь атур ера  ь
ык едае ы ў ч упр ран броў амен шыс Мін ь
ста Б“Бе
ар эБе
аф ц ся
ог
чы га
цалаару
іха скага, музыка Аскара Фель
ала т А
р рыі,
ўа за
а я скнтоў
утня
Аін
пр Там
між
к Ло ом он
з 8 кра
сі, алБал
ларусамі ва Украіне.
ла
лантов России” ў Сочы: гза
В—
н ды
 мы,р сувеніры
іч ныя
р цю
скім
к ав хгкас
, н г ніч
а ўлен ава “ м у асе аціўл цузк камі ялом цкім  г І м ету ця Бе ў цэн ульт йка лекс іі
й чэога
др цьп асл эта, ньП тым 
стКл абрыа ікутў
у“со
ай  пр пеш
аП
рўу я Сер
кав дэн
бдач
жанаатра шмат
у
а
у
аніншае
п
н гэта ж усё
ар а ышто
а —
а
л
о віі,к еРа
цекіі,
е іх
іма л Т
Лат
ла трэцяе месца. Калі ж Іры
на), — гаворыць Іна Суха руснафта” працуе ппраз
н
т
е ІІ
е чыынае А ты ва
ласіі,
ет
рсацкі,ва
 агэтбіі,
ртэа ласнцма
мвічСла
р зеі с хюн лякс дум біць . І г Дзеыяеў вяд ы
вят Прэзі
скімнізат далі Еўра арус ры с рны пад
на д Ры лару цуд льп м л йны ння. унут абег і ў
ы 
б лым
ў
а
п
ы
р

с
л

Св
Е
,
к
,
н

ц
ю
”
ій
а
і
о
а
д ца кло
Украіны оі Узыбекіста
Глуская прапанавала спявачцы
ты!”.
педагог Лізаветы да прадпрыемства “З“Сэр
т на.б ч АдІ інСа
— р ы ж
к
о
т
с
ран —
, 1 вісма Ойл”,
н
абст емчэўкская,
ая
вал за ары спар пей і, пры парт аб’
, Апа
па ряе
ка
6.0 м аўу ўны ская у і з рапл
рэб штор уч ы шыхмБуеслпа ”. Д ако  — і  п осц сы, у  во ныьнІы ахска М
ма ра
ых
і ў мк прэ тф скіх ня ыў
а і мастацкая кіраўніца бе
тая пчол
ка”
нойй аргоганііза
праводзіць бурэн
монт свідд
паспытаць шчасця на “Залатойўсэ танне“За
ц, цыі та
на не,
за ега
м
наблас
а
ро оніі
эсцгочж
д
а
р ды
ь эскай
мтла
эб іцмар
кам у.
зе ор
шы гацц 9.201 (“Вы зель кіна бала апов ялі ў
гу ўш
ару сцк а скіа  вул ўёянкіу “Бр пуш на
ае, ўбу аўн тот“уа емняат ав “уТсры
г т
На ўнтвор
шы рым
а вых
н ф
5 пас
д
е
л раз
ачывед
ця е:зіт рэ рКаб сбе
равін і сейсмапраз
но
пчолцы”, сям’я ідэю падтры пыіўсвай
х ку
,іларуасаў іл вы
па Дыза нтав уму льня ы
эхадцаў з Бела
а чав ага
с рус
: “ лго
а русі ла
р кага вакальнага ансамбля
паб
ш авіц
су з ф ) з я окае ікаў ільм а”, сці Іта
ы
ніі
сь
я
е дазьў рўыё ват ні
Бр імпій ў па быв ексе ыў ясля кБалеіл
а
ў.
а о ана
на кап
в анга імФес
сьдлю
аў,тыва
ы ав алдзі
ы цяг а “Рус
ягналь
кладаў карыс
мала. “Ірына Міхайлаўна для н гі
ма каБе
Bra йн р лі ў го ар
лі айняў.
Сё вы
плства
в данс”.
чы ашы скр
не вя . П па я Ва
, б а“Ка
ару ай ц
с ных
ал каеня Бра
ль аларус
р Стар. 6
Па тэр
ча ыа:➔
чы нт зс гад р ну ахш бум зэ одд
я “B

я цы

А цы

юд
зі

EL

LA

RU

S”

“І л

Ас

БЕ

Бел чыст
ўра

пам
ята
ем

А
ЛТ

.
аць
ч
у
нав

А
ЛТ

ей
яц
з
д
.І
ць
а
т
мя
Па

я—

БЕ

ас
л
Го

зьв

ь
іс
п
а
я
е
ш тай пкоа ж
л
оўе ед
л
н
к
ma асп Мір 
б
а
л а аез
ш н
ул ра. ком ой” каг яго чыннаы,уск
с
у п о і.Г
ле оўні ета шчэ ннік змам вым а М ікай алі ой
ары , адзі Ённ  “Бе М
Bra рац 
ёна втяо лВаеб імл елц і,“шкрўнмаятраый  г цэнт ым гер рэсц адзе рэст эвіч мем і Не
піс ва, к лася 19 м ў ве аў з бол падза онт біт мы
nd а
ар ап
к р ч зе я .А ааінп юоцб
на г і”. ц ыя яўс дІзьксшімямл.іА
р Б
ш
ьн ць Б
іng

ц Б  іісукпабндасыцмс
ініяк еіхсд ьы
ая ыял аля
св ала іраў 75 г ая расн Зах ьш гал эКа вы
ял эпас аду Напе доў іка
мо у ак акцы сім
.
зі саагм
еб у ўзе
н й і ьвю
ч :
л
:
е ў ўс
та ятка нам ніца адоў. Бітве і 193 одня чым оўк сі
кр нав ла. гара к, Мва. е14мКа
 бу а етікі,
лік ж, дзезянм э,таідн земц оівунндеанг ілняумепьо2м5м
ам
гі
Мо кла
с а
ы на ь
хтымн ла а
н
да  і
У
раз валас валі пра Аса І к пад 9га й Бе 700 ам:
заов ага ннірук а’яяздж
мо ы
ма нь лаітцаьгныабшдапрруычэ юм
нт лі к
о ”Гэтй”, н гака эпяц , Пін Кос раё в ілі  яно у
”.
ра ав
 ікад 1яп
мя я п там то цы алі
к д
лар 00
цэ
а ікаа іпаоржу,н іч аім
э-К ве
р
зе
в
м
л
М
р
“
е
,
а
з
9
а
д
ж
ц
п
я
й
.
а
П
а
ў
ім
я
п
ч
е
н
с
т
Т
П р
я
е
о

к с т іл
усі
н нацк ксав зе, ты д1а7кг ь”. 

ка ўцні.а уарёы хмм
ас ткі
не ы
на цькв тры
ў Іт аваж ціла аехац Дзен , як цыі ацця нтэК
та зя
лр іо ачу ра т аоцд энт, асяш“Вам
павы
іна
яня авіч янец ”да свяц скай  воб е
оха лЛоем
га
,ом ыалдад лыіды
кш ет
п
ь
ен а д
н
л

м
н
о
а
“
а
н
ь
т
а
б
а
к
у
н

я
я
м
а
ж
н
я
а
а
д

к
а
І
а
б
р

м
К
B

а
н
П
а
а
а
д
а
б
м
м
е
у
і
а
ы
ы
р
,
е
в
гок б у ліссь І лйшога адя, і, ра ып ам эз  то хт лівар ”. а
л
л
т
у
к
е
а
с
ы
л
у ўнік
с
E
е
та
нках
ы цый
д ныя ма
.а ныя прэзента
мі  ы ел ав ых д авед Та
І ў беларускіх супол
юць
вед
ков дыямалт а, фо далё
ну ецца іі! Б я ся таро Мон рам арус LLA Пумп іна
наядпа
м”у Мзааад
ека акшуало мыБ а зУКШм
я арты
Пртэнры
да
зі
ма іра
тяо  веж
чны діпзнраы аді.зіЯмпкдлэнасц каальі н зіуцўьсп

н
е
Б
л
о
б

ў
т,

в
ы

К
ы
н
я
т
р
ы
а
л
н
у
R
ы
а
е
ы
г

ў

р
а
а
к
к
н
н

і
н
я
га

с
ц
ацйрон
жы
ла эў
э
та ол д айж, ай ак ія зіб ав
сус х
э уадку
ккул на
і Фэй
і,
а
а
ы ты
ы
д туюцца ідэ
нв ьі.
U 
Італіі актыўна рых
ак
ыМтывіс
ысімста
ш аіз ялы
— тр упал маю —
в чацы
ечіадікаьсбу
лр з вў
П? еацмк і, міутс  зн як яд лац ва
вет сал веда руск , бел ы ў ФКасі то ў Неап S”,
ок ыны
азеБ дпк раы
,ббелдбоаўржв паадкач неіміяблыікл хв,ядзе к“ія
ён хар
эз
тра Х кі “Спол
9,5 ме ьс
іхатўзя
п
г
ж
н ак а за олдед ў,
с гульняў
с а
н

янскіх
І
у
цскай
—
а
а
ай ізйэс
і.Д“Сяб
да ІІ Еўрапей
ры”
Нарвы…
на дат ць ая
ы тон
 с ода: рас су
ыры
Пр
 таршлкі
на а ча оў Б са далё кага эта к апа
о
нпыраарцуісз ўгсяэта арам конбеныю сі ццамяхтзн
й в у мо су арус эйсб а. І о ры ля
тпаарагрдааднн ждызецн 105аг
ў в ама
яр а узей і й п саве вічах
ваў нтоў
ыў ве пад
ар , Т ўная А
аябе
н чля
сведс м
цапа
ктаайадпа
л
ай Мо гіл пол кія уку 13 х
ла кБе
н бы С даесц за
о э лі
Штоскўся
вялі
с ларусьачжы
зру
язего
кр е і б лаве елар нтым ў н со руг
г авсы
воевНе
 ўкакай
чоэд,дпра
раўБла
ны н кі
азырых
 уб 
о
н
с
іч і.Зёвяаш
грэ вхіачйааПра ся ад у, штў ашчыр. ліі нмае м—
м
с  Мпаэшк К аш
а
езла гуль
та
мзедз нзы
реы
ібпы  еапра
ршнё
агазра
 нгэкта
. ➔ тэк бел ка Н уайч аб’я ая
ум япныя “пеарад
уз эслів рон к. З усі етр евы нца.
а ў ра
заз няў —
.  й імапрэ
незуме
да ІІнкЕў
гуль
зец авыя”
, я мал шу о шл сац д яш ы яаспц ыю табмльіуМік эсп чаг а
лі пейскіх
, а—
н цахн,а ттое
ы, ыя. жавы арус Шу  без учы аціў  д яныарпуісльіда “емаІ н“а чкаснігі
р
а ам
го
к

тм
Р
ла
ць чеадсзь
зн нага аюц зава алат — 9 аў, б пад
Ст асіна арус еапа ынн ву:
у сбу
лрасапавядаеаб на”,аста
в ба
д
Ім са
эр рку ркі
шэПры
а ны ую ац лучылывода Кпрносда аннан.яУмры’,ер ытво
, ін
л што
ск емна”.так
ла.
ма
о зцы
в ічаў“лВФэй
—тарэс
р чыць,
бл Лрон
ар ў аў ля ікі
ка та ў
суч осаў роды ь го е па ое, с , 5 м о й
а ё кмаі: ав ”. уль 
ато  дзя у бе ычы ога .Ібу узап спр а
як іўс ня усаў дыцы х п рад ь свапоцьвупш ? ы
зр Пр ш,тошеттаыпхіла м
. 3 час — збі
гля
чы яў
кр
сто .
пнаіт  м зе
іль
Лу еда
апя зім е дкэ акав Разуаркаі? А
маыйкі
у
л

н падзеіойпра
Я
н

я
р

у
г

юць
і
бе
ла
ру
сы
ў
за
меж
раў
ні
ца
тай
мтэй
шай
су
пол
Assocіazіone
й
д
м
д

а
м

с
л

ю
й
г

о
у
а
р
г

ік

д
го
а
с
а
у
н
л
р
ы
е
с
п
ы
э
е
ы
т
ы
зм Ш ц” од
э
“К аэ ты най рэд у М арарк алкаг меяю
ан ны йл Да ас

н ял о аўн ац Аза ер ерц юц мір тар . Ён
ць дарн Герма ктеал, буд е
Др загі
нд ум
еш Пум
е
не я
уль Змя
т
ўт Тац
ароця.на
іва ўг ць цці бра
н ў Сі
па
у лад,
,
м прык
, біры,
ьв, пуле
ў “BELLARUS”
 П на

а
уго
ір што
годва.
са ан жы.цМы
дыдаем,
ь ве
фМа ммаы х Б .
тур а. Ім й Ал леташнікаў аксімцэнві.іц пнунсі,ц ўнчіыт тва“Яш
 ге льва ікая адс ь,як абра е па энк ння  і рыхд мога дзічцана з
як м
й
ва Спа нана нан сць авеч кож пад
я ваюць Кпра
ам
с
нага дзясвя
е ца
а Я прэ уш
 і чэорінуска,сц ,яякжн ай ь
л ян
рас
спар
прыего
шшчалюц
цтыўны
н
о
д еў
Ал да
ра жыя
асы хут
ам каз
яўжо
” Я та,
Да кі
ахо эмблеммы
Б каг ыемс нжям
т ня мы а го
ф бл дк
тоў явац ртсм алма атэхн забя насц най
пе 
сі кі
еда імя колі ука ака ёсыв іх,
П ета
зео вяц діц 
ццбір
зн
адр нь, у Но
м крыц
 “Вва
лц лты за ы ў й су гая аангдс ры і бды гыал а з —
а
вскім
іх лскі
ілй ад
аяПрапей
ру ет
ысі
Л пздымкі кз урачыс
і ры
ны ь та ен заў. ал спе ь
У цэнт

ал іх1 Гнруодансваер тоымма, 
у ь а форум
То га прыёму
ьн ра
ла Кв
ме а Ів узея. інск ХІХ прахо дзен стрэ вакрарааднпо тым
огіі ча і
ты нец… гаж інны лю. ое н андр аміж разл бліз мі
я а кія ы б
ол тп ула
аг вагкай
ан ная”,
с
92 у”на паодзі ёў на
чы плі Гэ т ытаўлн е аі ўНсіжьд8зё
ць
о ставы “Беларусьв спар
Бе ку.
о —в у яго
о ёсць
к
ры
такая ця фотавы
ртэ пр уду
А ага
:
— дзі ь
уп опа бе
ця ту
ў й, куль
у ціцтыў
ш ярус
ам ніпа зав б та лякс язьп укіп ыхі свяд іны,
нт інс
да
фа ыго ць
ца овстве
а —дкры гіс па ла нара бел й пармяцть внавэісц няімірпа н1ы,,дзеагілўсяін йчас
ерта
ц суль
а дзіць у Ганаровым
н
а вац ы
уж лікон
тас кл надамо
з арганіза
рамі дГульаняў. Змявшчан што
прахо
аеамш тым
кты ж ра
ідэ ў М
ёэн цей
сяМ
 шНчоы ,89М
о 2 ы Ек ў гас ян ваю тары чатк ў ад джэн атыс ц“яВвяа п
гэ ьны пра ял ік ад ы дзеі.  п кален наро ці. К еныАыпо праў род ябеў йкр
эз
д
ы
6
ы
м
р
у
б
ў
,
.
ы
ю
л

р
т я1
а
а сііў Неапалі. Афіша,
яі
ч
у
зг
ч
с ч сі:нок Попра зенна н га
е праў
с ланру
аго с’я
д
7 да,
а пацда а
 гаш
н гч і,
іх Бе
с
П
ш
д— пол і я в тр па оч
у н я“”, од В чы
зм за
сы лару гадо цяры інны кіра ы су налі ХХ зеле
к чрыадн дс. уП рвБенаг 891 го адва
Га
на дліва упэў ера унук сва ду—і род аніл
ле ар ы
аро асу ць— ак а нню н ыя свят ы
яс
с цяна ўся ў м
с
 ьсш
ш
на Тац
ў
нн
т
с
ау ур ебіл
та ягоі эот зада
о дзенац паітальянску, але
зб
д 
ну ж
ын эт чы  у т н ава ар ыч ў у трад м
аЛ
бел ы, ка ў нязмнінск , пр ніца трэч арат таску цё лт1а8мм дныа МГзга
о  вя я”,— аў“ зеці, цаў—сваб торы ат,а а”. ы
іцдв ьенлю кунавіў 1Ячраст ыам, імновіч зе.
цапісаў

б—
жн і.Г на ам
а
а
а
ва
Неяк цна
ч спраў!
агу
с клік б“д ож ірі гіс ско
ат рогце
ен ая, ыгож музе у, Л уМрін
тр ла
уш дзя
пр  белага1р9а11  Вала Гоамем інс, д.зеА2

саячы слаал ведў аў
да аруёй
Ко ыц ы , аз ю. Т сіш агіст п рэз тала Пер Мая
ь
н
алд бер а знай
ветоеПча
ь

с
за ,ка рам лім ікай ных куе,
дуБоскяго,

ра су.
н на 8 — ым я, хюуд
а апра
ккабыга ру дзегаа, дУзечМ івефная  дурр ьпнаыэм аўмльа,” аем,
зел ўшоў на
е ая
рад сц ын ар у пр  ім ог і чы ка 9 вет 
і”
л
р агас тозшто
дат чары водзя хоўн й зям аваць збіра ад двоямтышто ыцяь,асыцці жосбускчаый н зага
. эарнш лнььв аулка ытнам дзе а
іТ е мн а удуч Бел мяц і в ых ам
ўд алоня

глны 7лч
ош  эн г і.К ыры  м інаўп дст ювя еліза вецк даў
ваў . П н
не
го
ай л“А
аў ханпае.
а
ш жае,
ч яанр Д
п юц знС
ь і чы
ы Ічыдалей:
і,
а е п ач гоаб ды цш
г “Беўсім
ага сён
ра ю б цаў юпа ака Пер  Пл каш

ся ораы
бін вскоій аа аыцные н аек “Р ў.
 о Уц н ыя ,
м
фе няў з сБе
навяр, тан
іяа стка льв уса адаў,што
падлазно амяц цУасіхс чыла аа.Зн нкерзас. пера кув ыд ш
сілць1
нці

жн да
—дзей
і
а
к
а

у
зн
нас
пас
ля
ц
о
я
у
ў
р

ё
,
З
а
е
я
н

я
ы
ь
с
к
н
ў
г

я
о

к
а

ё
п

е
.
г
а
ь
е а
Л
н да эн са
л ісій
жы ты Кр чы і знам вя бр энн: мімрадей” ы вум аў, ых ну у сп ій і, ааН унд ы дзельн куітца го
і
а
н
к дк акц овы ай
б
ч
 ой Дзе он ія ндр т аП энт стаў пм
а
у
лі чулі одзв нтн праручсі,
ы рыны Хр о лі ры са 20 ц зімадершзейнял нуўлімпрцаьндчсута уўг
цскім
 кур

саў ну Рэспублікан
на ер аж
цё валцэнт
 
а
а ен ід
зя1 , н ы д а та і, а д ля дв  ў ц я ся МаВкс ёў
ш ск айз п
рам гуль . Ва
в і з н ме л паэ ў даэтакдага
ба

ад лічп эзідэ яць нана
зб Адн л івы рым
ім
якс ум рэз к ап ды
я эх.  у аум іме цве ў
тур, то шматыча
у аяс наль
т Г к рэ ваіхшдалгэт8ам, хл, ю
е уа
м го ўжо
ных
яр
і
а
ж цы  Ал ман ыП ысо н ых
а с м і і ты а ыкяі.бГыашІ аво непсмійксік йдкчрныай лізар жыц
ве Пр пам для ел ар цы
к аякуль
в
і т годы тарацеай. . намрт
оін
,зв ў
в еж

у.
п яр а па бе II нЕўрапейскія
н
ту 
ндо н ў о,сь прэзентуюць
Уч ла го та аўв
3 ады 
гульні ў Неапалі
нь ліка 
вор пдзятурь, таму огаа,лылькбіолоьўБеларускі
на йная інск окда сы алі м
тую йны себ бы
”. ло.Ус➔ Стар.

ц
о я р л ш эўтажытагбв  у п чаостн чуц лар ую
дзе зак ер а
ч х ам яц ны э ам
свя ава та У ят ае кт“ ць я мес л і ўг ўзята 
цы ў М вян йтры ьніч кі за .
шыым амятн цьгя ер Р ет , гаад легпігандал ццраамаешча лыні ых, ці, ш ус
ак і ай,  зб а
 рае нас і з ібе зе ісы
д
нік я мэ пам
на ьпш чыыхшаП такандамваж у.Азімс
р е
гі клаў алі д зел аўн і ц ый ыўт мов а за сцьп не
п 
т
с
г ай ы пеепабяз й сёіч ны ў Года зіўн то
але авац навулян
хуа абны яНдао омдоп
на р усь в аўп . Су лар у ц аўг ў буд мас 0 го 
р
л
в
а
ўс ўскл паў  кір аніза ўсёд пра г ацц в ахё му, і даў
м
н
т

м
х

Б
за —і а— ,“здр ыа,лавс ешраа . Гаэбтоў одка ана оп ета, ела ало й
а,
ла анса ог і!” хБе мес ар о акса  202 г і — ў
кі н іі нікі, арг кза нз зма мо р ыз зга ра
дў п ага мы ру й
я з таквір , хац
а Гэт нта Янаён мП
х ат ая м
о а уецц зе
ў,
а
э
зя
н

ц
у

м
а
о
м
я
Ж
ы
с
ў


я
а
в
іх

д
н

а
х
х
а
м
р

іс
ь
м н о с к нт, ма та
,
а
н
ё
к
ж
р
д
н
коан
ы тэ ты  ш с я
ьм ары выр і ў
ідэ мог. і н е набы віёсткы туал Ів
Пе іхра хав а н ых зёй х 9 М Пер омні Пла ей, н а
ен ць
чы амад эзідэ угра рон часн ага ры алі ў я ты аў:
ка і К ьн ўск
а
рэз ера несл шзд ааМ

з
д
а

н
ы
ж
с

П
у
п
зя
у
ы
с
а
ф
ж

п
к
н

а
п
л

ір
і
ў іхп  м су ул дд ма ску.  м ко яр
п ы
ч гіл аса я
ка. ра
а
гр Пр ас м ўс аль ав ы , “ алі зяр ан
ёўш ры ван йлін
хто ыпр ць, н наш
д ы о аб рж ыя аг  д Фр д
ск йны Кап заг ін 5го Хра Мін  й пра та, м рыі
б
в

а
зе ь
зм іх
ўся зін
чы чы, дро іі
о

ян днас —
ва мл я. ам
ну с ад міру, к у гл дзя ар ак а іву ейск трыі, пер, Ідзе
 і нь7 ы  у буд яц ае к ыт
не шт ўк

го омы
Р.
— оў а п
зя ён дзе у нішятых іку пам а пр ятэр
на нне з бо аўн ік я с прац р ап Аўс Ця а: “ ых
Фр
в яц 
ран Гл ачы
шт ць”.
з ім—у ць  Св омн н ую е. Д жн ы
жэ озы Кір ровы а су  з еў к іі, н іі”. ням наш т ах
іхс  ў
ал
ей уск 
Ба
га
Ус ны 
оў
да есц я Усіх м
еп р ыч айн ме
то ім
гр лькі.  су ск аг ст аў лав а рма сц і ц іна рак е ндр
.М
ік оў іню у
ра бруй
е
бы
а
ра т а а в ры
а

р
с

С
ьн  П б
то лёк ія л ар у ш
ак
ў
ко даво скі
 ы хіі, ват Г  едн утна а аб лякс трук  змгона  ў х ьгіс уў н айп
я л ёд ар ў глы слав е
а
сім
а
а
е
т

ф
э

ц

д х б ы Ч на ой ыс ов
ц ін
с
о
Б
А нс —
Ба ўскай д М паве
Ба
шт ер аг у  заг учац ы. ь на эй Фзначы а “У ар а,
гда
ак т.
га  ант чы,  ды  так йпр Дам ц і”. ыка мір ым
гд
л
л


р

н
н
т

о
т

і

і
д
н
ч
с
а
о

е
е
ан
т

я
а
ы
н

н
к
зб , х ,д ра дзе таі і а ае
ові іі сіма Якра
в
ч льш аліі р оп нн ен а ёк а ход “б ш, ад
ов
 пр к ус
ча. —
Б з
га ецца ыУк  жа про т ам
іч.
По і, Іт  Еў евае эсл  дал еаб амі, алеп і не

а
м
а
д агд там
➔
іс
у
у
,

н
р
19
к сіід  той да н ал ваг ад
цы к, у енн рак лой ы:н краі гэт ыв ал
Ст пра анов пач
66
ар пра іча ын
Ра І ў рых о жур ь но ”.Н

на ацн . Пе і ма ўнен імі ір— раж
. 6 дзе п ае
і!
с
э
е
х

ўзм ж
а п е з асц  ог
да а б цца
 а яй ўп у ым п
каг змов т абн ерам
Сц ац
ме р эдн энка л огз люб іямы
яп ь
я о
к
ра маш айП

ся каш
ан
ды ц ё,б ця, я

н

а
у
ь
й
ы
Л ўн ыц ец
л
агу
ты таж іхал
э
г дыл
га

Хоць і ў Неапалі ды ў Рыме, але жеддумкамі
— на Радзіме!
а
Разам

юц

ьа

бп

рад

зед

ах

сва
іх...
”

1

ЗМЕСТ

Беларусь. Belarus
Грамадска-палітычны часопіс

Рэальная інтэграцыя
без роўных магчымасцяў ніяк немагчымая

№ 6 (1029), чэрвень, 2019
Выдаецца з 1930 года.
Адноўлены ў 1944 годзе.
Заснавальнік:
Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова «Выдавецкі
дом "Звязда"»
Галоўны рэдактар
Харкоў Віктар Міхайлавіч
Адказны сакратар
Валянціна Ждановіч

4
8

На карысць журналістыкі праўды

Адрас рэдакцыі:
вул. Б. Хмяльніцкага, 10а,
г. Мінск, Беларусь, 220013.
Тэл.: +375 (17) 287-19-19,
+375 (17) 292-66-92.
Тэл./факс: +375 (17) 287-15-26.
www.zviazda.by
E-mail: belarus.mag@mail.ru
Падпісны індэкс — 74820.

43

У Брэсце прайшоў ХІV Беларускі міжнарод
ны медыяфорум «Партнёрства ў імя буду
чыні: журналістыка і сацыяльная абарона
грамадства»
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Сардэчна запрашаем!

46

Тысячы гасцей, многія з якіх прыехалі на
ІІ Еўрапейскія гульні ў Беларусь упершыню,
уражаныя эстэтычным абліччам Мінска
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Партнёры пашыраюць сферу
супрацоўніцтва
Цэнтр вывучэння Беларусі адкрыўся ў Нан
кінскім універсітэце навукі і тэхналогій у
Кітаі

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

Ай Цін: бессмяротны рыф
ХХ стагоддзя

«Беларусь.Belarus» выходзіць
на беларускай, англійскай
і кітайскай мовах.

Ай Цін — вялікі кітайскі паэт. Прастора яго
мастацкіх зацікаўленняў распаўсюджваец
ца і на Беларусь, беларускую нацыяналь
ную літаратуру

Часопіс распаўсюджваецца
ў 50 краінах свету.

«Толькі б не было вайны…»
Чаму Аляксей Дудараў пісаў не раз пра вай
ну? На гэтае пытанне і сам, колькі займаец
ца творчасцю, спрабуе адказаць. І не пера
стае здзіўляцца, як гэта ў яго атрымліваецца.
І дадае: вайна — вар’яцтва, страшная з’ява,
якая супярэчыць самому Жыццю
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«Не пакідай мяне»

На першай старонцы вокладкі
фота Івана Ждановіча

беларусь.belarus
чэрвень   2019

1

а дкрываючы нумар
2

Гэты гарачы чэрвень

Ч

эрвень у Беларусі — месяц гарачы
ва ўсіх адносінах. Надвор’е пес
ціць. Лета пачалося, як і ўсе мы
таго чакалі, цяплом і сонцам. Ну, а
Мінск радуе падзеямі. І адметная з
іх — II Еўрапейскія гульні. Гэтаму
грандыёзнаму святу мы прысвяцілі
папярэдні нумар часопіса. А цяпер
толькі раскажам пра тое, як сталіца падрыхтавалася
да сустрэчы сотняў тысяч гасцей. Гэты нумар вый
дзе якраз у тыя дні, калі Гульні яшчэ працягнуцца.
Калі дзясяткі тысяч гледачоў на мінскіх трыбунах бу
дуць назіраць за ходам спартыўных спаборніцтваў,
а мільёны тэлегледачоў па ўсім свеце ў чаканні
яркага шоу закрыцця міжнароднага муль
тыспартыўнага форуму накіруюць сваю
ўвагу да тэлеэкранаў. Пасля мы яшчэ
пагаворым пра дасягненні спар
тсменаў і асэнсуем саму ўнікаль
ную з’яву — II Еўрапейскія гуль
ні.
Галоўныя ж дзейныя асобы
гэтага нумара — Беларусь і Ра
сія. Іх прадстаўнікі сустрэнуцца
ў Санкт-Пецярбургу на VI Фо
руме рэгіёнаў у ліпені. Дарэчы,
і частка накладу часопіса туды
паедзе. Паколькі мы плануем прэ
зентаваць асобнікі выдання ўдзель
нікам форуму, яго тэматычны блок
прадстаўляем на рускай мове.
Як вядома, гэты форум ужо стаў традыцый
ным. І галоўным яго мерапрыемствам будзе Пле
нарнае пасяджэнне з удзелам кіраўнікоў дзяржаў —
Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. У гэтым
годзе тэма Пленарнага пасяджэння — міжрэгія
нальныя сувязі як аснова фармавання адзін ай
культурнай і гуманітарнай прасторы народаў Бе
ларусі і Расіі. Чым яна прывабная, а таксама фар
мат форуму для паглыблення беларуска-расійскага
супрацоўніцтва, для інтэграцыі? Адказы на гэтае і
іншыя пытанні — у інтэрв’ю з Міхаілам Мяснікові
чам, старшынёй Савета Рэспублікі Нацыянальнага
сходу Беларусі.
Звярнулі ўвагу на вокладку? Яна, як нам пада
лося, ілюструе артыкулы па тэме пленарнага пася
джэння форуму, у якіх пойдзе гаворка і пра куль
туру, якая пранізвае ўсе сферы нашага жыцця, і
пра эканоміку ў тым ліку. Пра беларуска-расійскія
дзелавыя саветы — у інтэрв’ю са старшынёй Бела
рускай гандлёва-прамысловай палаты Уладзімірам
Улаховічам.

беларусь.belarus
чэрвень   2019

Кацярына Дулава — намесніца старшыні Пас
таяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага
сходу Беларусі па адукацыі, навуцы, культуры і са
цыяльным развіцці, рэктар Беларускай дзяржаўнай
акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафе
сар; Міхаіл Партны — намеснік міністра спорту і
турызму; Ірына Старавойтава — намеснік міністра
адукацыі — паважаныя госці нашага часопіса. У
размове з журналістамі яны дзеляцца сваімі разва
гамі пра тое, у чым важнасць працы па даручаных
ім тэматычных кірунках у кантэксце паглыблення
інтэграцыі.
У гэтым нумары мы адлюстравалі таксама ін
шыя тэмы. Згадалі пра тое, як Аляксандр Лу
кашэнка, прымаючы даверчыя граматы
амбасадараў дзевяці краін — Бені
на, Бразіліі, Даніі, Іспаніі, Еме
на, Рэспублікі Карэя, Мальты,
Славеніі — падкрэсліў, што ў
Беларусі шануюць адносіны з
кожнай дзяржавай-партнёрам.
Кітай служыць таму добрым
прыкладам: мы не прапускаем
магчымасць паказаць, які дру
жалюбны характар мае белару
ска-кітайскае супрацоўніцтва. У
тым ліку і на літаратурнай ніве.
Чытайце матэрыял Кірыла Ла
дуцькі «Ай Цін: бессмяротны рыф
ХХ стагоддзя». Таксама расказалі пра
саміт у Казахстане, які быў прымеркаваны
да 25‑годдзя ідэі еўразійскай інтэграцыі.
Надалі ўвагу і галоўнаму святу краіны — Дню
Незалежнасці, якое набліжаецца. 3 ліпеня — дата,
якая сёлета супадае з 75‑годдзем вызвалення Бе
ларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У пу
блікацыі «Раўненне на сцяг» прыгадваецца пра
адкрыццё ў Мінску плошчы Дзяржаўнага сцяга і
пра абавязковыя атрыбуты незалежнай дзяржавы.
Не забыліся расказаць і пра вядомага беларускага
мастака Валянціна Волкава, чыю карціну «Мінск.
3 ліпеня 1944 года» можна ўбачыць у Нацыяналь
ным мастацкім музеі Беларусі.
Завяршаем нумар эксклюзіўным маналогам
драматурга Аляксея Дударава, лаўрэата Дзяр
жаўнай прэміі СССР і лаўрэата прэміі Саюз
най дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва
пад назвай «Толькі б не было вайны…». І яго
п’есай «Не пакідай мяне», якая шырока ішла і
працягвае ставіцца ў тэатрах на прасторах СНД
і ў Беларусі. У тым ліку і ў вядомым маскоўскім
Тэатры на Таганцы.

панарама

1
`` Агонь,
які яднае
Завяршылася эстафета
факельнага агню, якая доўжылася
амаль два месяцы

12

мая «Полымя міру» зага
рэлася на беларускай зям
лі. Першым горадам, які прыняў
эстафету агню, быў Брэст. Затым
факел гарэў па 6 дзён у кожнай з
абласцей. Сярод знакавых месцаў,
дзе пабывала «Полымя міру», —
мемарыяльныя комплексы, нацы
янальныя паркі, беларускія гіста

рычна-культурныя і спартыўныя
аб’екты, прадпрыемствы. Галоўны
сімвал спорту пранеслі не толькі
па зямлі. «Полымя міру» прайш
ло шлюзы Аўгустоўскага канала
на байдарцы.
17 чэрвеня агонь ІІ Еўрапейскіх
гульняў прыбыў у Мінск. З гэтай
нагоды была падрыхтавана насы
чаная праграма на плошчы Дзяр
жаўнага сцяга. Затым факел пра
неслі па праспектах Пераможцаў і
Незалежнасці, удзельнікі эстафеты
наведалі з ім славутасці сталіцы.
Завяршылася эстафета 21 чэр
веня на Нацыянальным алімпій
скім стадыёне «Дынама», дзе і
адбылася цырымонія адкрыцця
II Еўрапейскіх гульняў.
Шлях эстафеты «Полымя міру»
заняў 50 дзён, яго даўжыня — каля
8 тыс. км. Ідэя гэтай маштабнай ак
цыі — аб’яднаць народы пад эгідай
яркай мультыспартыўнай падзеі,
якая ў гэты год праходзіць у Мінску.
Сяргей Ігнацюк

2
`` У фокусе —
інтарэсы дзяцей
У Мінску адсвяткавалі 30‑годдзе
Канвенцыі аб правах дзіцяці,
прымеркаваўшы дату да
Міжнароднага дня абароны
дзяцей

Н

апярэдадні гэтай
падзеі Міністэр
ства замежных спраў і
Прадстаўніцтва Дзіця
ча г а ф онд у АА Н у
Беларусі арганізавалі
святочнае мерапры
емства ў комплексе «Дыпсэрвіс
Хол» у Мінску. У ім прынялі ўдзел
кіраўнікі міністэрстваў і ведамст
ваў Беларусі, кіраўнікі дыпмісій,
прадстаўнікі розных грамадскіх і
рэлігійных арганізацый. Многія з
іх прыйшлі са сваімі сем’ямі. Для
дзяцей з асаблівасцямі псіхафізіч
нага развіцця і сірот былі арганіза
ваны забаўляльныя лакацыі.
Урачыстае адкрыццё мерапры
емства са слоганам «ЮНІЛЭНД —
разам для кожнага дзіцяці» пача
лося з выступу афіцыйных асоб.
Міністр замежных спраў Уладзімір
Макей заўважыў, што тэхналагіч
ная рэвалюцыя разам з новымі вы
годамі прыносіць і новыя небяспе
кі: «Інтэрнэт змяшчае прапаганду
жорсткасці і гвалту. Таму з развіц
цём тэхналагічнай рэвалюцыі трэ
ба яшчэ больш увагі надаваць вы
хаванню дзяцей. Абарона іх правоў,
дзяцінства — адзін з прыярытэтаў
дзяржаўнай палітыкі». Кіраўнік
ЮНІСЕФ у Беларусі Рашэд Муста
фа Сарвар у сваю чаргу падзякаваў
беларускаму боку за падтрымку
ў развіцці сумесных праектаў. На
свяце разам з заўсёднікам важ
ных мерапрыемстваў — лісянём
Лесікам разгульваў сонечны зай
чык Юні-Юні — сімвал ЮНІСЕФ у
Беларусі, галоўны герой адукацый
ных і інфармацыйных праграм.
Алег Пятроўскі
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`` Паводле
асабістай
гісторыі аўтара
Кнігу беларускага аўтара пра
ваенных лекараў прэзентуюць
у Лондане і Брусэлі

А

нгламоўная версія кнігі бе
ларускага аўтара Улад зім іра
Тулінава «Гвардзейцы Гіпакрата»
выйшла ў свет у выдавецтве Hert
fordshire Press у серыі Eurasian
Creative Guild (London) і будзе
прэзентаваная на Літаратурным
тыдні Еўразійскай творчай гіль
дыі ў Лондане 1–6 каст рычніка і
на міжнародным фестывалі Open
Eurasian Literature Festival & Book
Forum, які пройдзе 14–17 лістапа
да ў Брусэлі (Бельгія).
Выданне
апавядае пра
тытанічную
працу і неве
рагодную са
маахвярнасць
лекараў, якія,
нягледзячы на страх і рызыку быць
забітымі, працягвалі ратаваць хво
рых і параненых салдат.
Выданне кнігі ў Вялікабры
таніі — значная падзея для бе
ларускай ваенна-патрыятычнай
літаратуры. «Дзякуючы таму што
кніга перакладзеная на англій
скую мову, мільёны патэнцыйных
англамоўных чытачоў усяго свету
змогуць даведацца пра беларускі
народ і пра тое, хто прымаў удзел і
выяўляў адвагу ў гады Вялікай Ай
чыннай вайны», — сказала прад
стаўнік Еўразійскай творчай гіль
дыі Ангеліна Краснагір.
Ула дзімір Тулінаў мае ра
дыётэхнічную і ваенную адука
цыю, з 27 гадоў піша вершы і ар
тыкулы. З’яўляецца аўтарам кніг
«Мова мая — сябар мой», «Ружовы
Пегас», «Перамога адна на ўсіх», «У
кропку!».
Аляксандр Піменаў
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а палях саміту

Рэальная інтэграцыя
без роўных магчымасцяў
ніяк немагчымая
Прэзідэнт Беларусі назваў галоўную задачу для развіцця
Еўразійскага эканамічнага саюза

Р

оўна пяць гадоў таму
Беларусь, Расія і Казахс
тан падпісалі Дагавор аб
стварэнні Еўразійскага
эканамічнага саюза. На
дышоў час падвесці пер
шыя вынікі пройдзенага
шляху і вызначыць зада
чы на будучыню. Цяперашні саміт быў
прымеркаваны яшчэ і да 25‑годдзя ідэі
еўразійскай інтэграцыі. А таму і склад
яго ўдзельнікаў быў нязвыкла шырокі.
За круглым сталом сабраліся не толькі
лідары еўразійскай «пяцёркі»: Беларусь,
Расія, Казахстан, Арменія, Кыргызстан.
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Сярод удзельнікаў прадстаўнічага фо
руму — першы Прэзідэнт Казахстана
Нурсултан Назарбаеў, Прэзідэнт Мал
довы Ігар Дадон (у мінулым годзе гэтая
краіна атрымала статус назіральніка
пры ЕАЭС) і ганаровы госць — Прэзі
дэнт Таджыкістана Эмамалі Рахмон.
Адкрыў сустрэчу на вышэйшым
узроўні кіраўнік Казахстана КасымЖамарт Такаеў. Ён асабліва адзначыў
унёсак першага Прэзідэнта Нурсулта
на Назарбаева ў станаўленне і развіццё
еўразійскай інтэграцыі:
— Гледзячы на яго гістарычны
ўклад у станаўленне Еўразійскага эка

намічнага саюза, Прэзідэнт Расіі Ула
дзім ір Пуцін прапанаваў прысвоіць
Нурсултану Абішавічу званне Ганаро
вага старшыні Вышэйшага Еўразійска
га эканамічнага савета.
Касым-Жамарт Такаеў выказаў
удзячнасць расійскаму лідару за гэтую
ініцыятыву, а таксама ўсім партнёрам
па саюзе за яе аднадушную падтрымку.
Зрэшты, урачыстасць моманту
не здымае набытых у ЕАЭС пытан
няў. Ключавой тэмай абмеркавання
сталі новыя падыходы да эканамічна
га парадку аб’яднання. У гэтым плане
гранічна канкрэтным і змястоўным

Белта

н

было выст упленне
Прэзідэнта Беларусі. Аляксандр Лука
шэнка адзначыў заслугі інтэграцыйна
га аб’яднання, нягледзячы на невялікі
тэрмін з моманту яго стварэння:
— Безумоўна, ЕАЭС яшчэ занад
та малады. Аднак ён ужо даказаў сваю
эфектыўнасць і самастойнасць, забяс
печыўшы нашым краінам дадатко
вую крыніцу эканамічнага росту, які
дазваляе супрацьдзейнічаць негатыў
ным тэнд энцыям у свеце. Але ёсць і
адваротны бок медаля: тэмпы росту
таваразвароту ў саюзе зацягваюцца.
Пры гэтым з трэцімі краінамі яны, на
адварот, раст уць, — канстатаваў Аляк
сандр Лукашэнка. Разам з тым у ЕАЭС
таксама пашыраецца ўжыванне нацы
янальных валют ва ўзаемных разліках,
удалося пагасіць інфляцыйныя рызыкі,
узяць пад кантроль пытанні занятасці
насельніцтва.
— Гэта азначае, што дзяржавыўдзельніцы саюза ўсё больш сінхрані
зуюць працэсы свайго развіцця, пасту
пова збліжаючы пазіцыі ў правядзенні
ўзгодненай макраэканамічнай паліты
кі, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. —
Нам трэба выкарыстоўваць такі досвед.
У тым ліку ў мэтах фармавання агуль
ных галіновых стратэгій — у прамысло
васці, сельскай гаспадарцы, транспар
це, энергетыцы і іншых сферах.
Прэзідэнт Беларусі адзначыў і
аўтарытэт Еўразійскага эканамічнага
саюза на сусветнай арэне:
— Часам мы чуем, ды і самі гаво
рым, што з намі нібыта не хочуць су
працоўнічаць. Проста зайздросцяць,

дзесьці баяцца. Гэта канкурэнцыя, і
гэта натуральна. Але не заўважаць нас
ужо не ўдаецца. У той ці іншай сту
пені цікавасць да саюза праяўляюць
ужо 40 дзяржаў, у тым ліку Кітай, Іран,
В’етнам, Сінгапур, Егіпет, Сербія.
У планах ЕАЭС — лічбавая транс
фармацыя эканомік, актывізацыя
трансгранічных сувязяў у рэальным
сектары, стварэнне механізмаў рэалі
зацыі інавацыйных і інвестыцыйных
праектаў. Але галоўная мэта інтэгра
цыі нязменная: фармаванне адзіных
рынкаў, свабода руху капіталаў, тава
раў, работ і паслуг. Таму прыярытэтам,
паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі,
павінна быць якаснае выкананне ўжо
існуючых дамоўленасцяў:
— Актыўнасць на знешнім кон
туры і новых напрамках не павінна
прычыняць шкоду асноўнай дзейнасці
па адмене бар’ераў, выключэнняў і аб
межаванняў ва ўзаемным гандлі.
Прэзідэнт Беларусі ўпэўнены, што
станоўчы эфект ад інтэграцыйнага
праекта, які адчуваецца, дадуць больш
цесная кааперацыя, павелічэнне долі
тавараў, вырабленых унутры ЕАЭС, на
агульным рынку:
— Трэба адмовіцца ад пратэкцы
янісцкіх рашэнняў на нацыянальных
узроўнях, ад увядзення разнастайных
забаронных і абмежавальных мер. У
гэтым — залог фармавання надзейнага
падмурка нашага саюза, паспяховага
развіцця эканомік краін, якія ўдзельні
чаюць у інтэграцыі. Тады не будзе пра
блемы прыцягнення новых краін, якія
мы хочам бачыць у саюзе. Яны самі
прыйдуць. Неабходна ствараць роў
ныя ўмовы ва ўсіх сферах, уключаючы
энергетыку.
Кіраўнік беларускай дзяржавы на
пасяджэнні ў вузкім складзе прапана
ваў, каб Нурсултан Назарбаеў заняўся
рэвізіяй усяго, што зроблена ці не зро
блена ў саюзе. Аляксандр Лукашэнка, у
прыватнасці, лічыць важным далейшае
пашырэнне паўнамоцтваў Еўразійскай
эканамічнай камісіі, у першую чар
гу ў частцы процідзеяння ўвядзенню
бар’ераў:
— І думаю, што важкую дапамогу
нам можа тут аказаць Ганаровы стар
шыня нашага саюза.
Юбілейны саміт праходзіў пад
старшынствам Арменіі. Прэм’ерміністр гэтай краіны Нікол Пашынян
падкрэсліў, што ЕАЭС адкрывае ўсё
новыя магчымасці для бізнесаў і экано

а палях саміту

мік краін-удзельніц. Прэзідэнт Казах
стана Касым-Жамарт Такаеў заклікаў
калег аберагаць саюз ад дыскрэдыта
цыі ў вачах сусветнай супольнасці. Ён
падкрэсліў, што бар’еры і перашкоды
ў гандлі, якія захоўваюцца ўнутры
ЕАЭС, могуць знізіць давер айчынных
і замежных інвестараў.
За пашырэнне стратэгічных конту
раў ЕАЭС і ўзмацненне ідэі інтэграцыі
выступіў Нурсултан Назарбаеў:
— Нам трэба наладзіць паўнавар
таснае супрацоўніцтва паміж Еўразій
скім эканамічным саюзам, Еўрапейскім
саюзам, Шанхайскай арганізацыяй су
працоўніцтва і, магчыма, АСЕАН. Гэта
няпростыя задачы, але калі мы будзем
разам працаваць, то можна прасунуць
такія ідэі.
Ганаровы старшыня ЕАЭС падкрэс
ліў, што сэнс еўразійскай эканамічнай
прасторы не ў тым, каб краіны зачыня
ліся ад усяго свету, а, наадварот, рабілі
свой саюз больш адкрытым. У тым ліку
і выкарыстоўваючы перавагі кітай
скай ініцыятывы «Пояс і шлях». Расія
прапанавала працягнуць працу па гар
манізацыі заканадаўчай базы ў сферы
эканомікі. Прэзідэнт РФ Уладзімір Пу
цін адзначыў магчымасць стварэння
буйных саюзных карпарацый, а таксама
падрыхтоўку Еўразійскай камісіяй па
гаднення, якое дасць магчымасць пры
налічэнні пенсій улічваць стаж за ўвесь
перыяд працоўнай дзейнасці на тэры
торыі ўсіх дзяржаў саюза. Уступленне ў
сілу гэтага дакумента дасць магчымасць
у больш поўным аб’ёме забяспечыць
правы і інтарэсы грамадзян краін ЕАЭС.
Саміт завяршыўся падпісаннем
больш чым 20 дакументаў. Лідары краін
«пяцёркі» адобрылі асноўныя арыен
ціры макраэканамічнай палітыкі на
2019–2020 гады.
На палях саміту Аляксандр Лука
шэнка правёў сустрэчу з Прэзідэнтам
Расіі і абмеркаваў з ім пытанні паглы
блення двухбаковай інтэграцыі. Раней
бакі абмяняліся адпаведнымі прапано
вамі. Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір
Пуцін разгледзелі дадзеныя пытанні
ў першым набліжэнні і далі даручэнне
ўрадам знайсці па ўсіх пунктах агуль
ныя падыходы. Пасля гэтага Прэзі
дэнты дамовіліся правесці сустрэчу на
вышэйшым узроўні для грунтоўнага і
падрабязнага абмеркавання ўсіх расій
ска-беларускіх пытанняў і далейшага
сістэмнага ўзаемадзеяння.
Уладзімір Веліхаў
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У кантэксце
шматвектарнай
палітыкі
Аляксандр Лукашэнка павіншаваў амбасадараў з пачаткам дыпламатычнай місіі, падкрэсліў,
што разлічвае на іх актыўны і прафесійны ўдзел у справе ўмацавання і дынамічнага развіцця
супрацоўніцтва з Беларуссю, напаўнення яго новымі якасцю і зместам

Карстэн Сэндэргорд

Паола Фернанда Діас Фэрэс

Бранка Ракавец

Пра Данію

Пра Бразілію

Пра Славенію

Прэзідэнт канстатаваў,
што Данія з’яўляецца пер
спектыўным партнёрам
для Беларусі, з якім рэспу
бліка мае намер развіваць
больш прадуктыўнае су
працоўніцтва: «Агульная
для нашых краін задача —
падтрымка міру і стабіль
насці ў Еўрапейскім рэгіёне.
Нам важны дыялог з дацкім
бокам па гэтых і іншых пы
таннях двухбаковага парад
ку дня, а таксама развіццё
кантактаў у галіне гандлю,
інвестыцый і энергаэфек
тыўнасці».

Прэзідэнт сказаў, што
развіццё супрацоўніцтва з
Бразіліяй застаецца адным
з прыярытэтаў Беларусі ў
Лацінаамерыканскім рэгіё
не. У фокусе двухбаковых
а дно сін — у м а ца в а нне
палітычнага дыялогу, на
рошчванне таваразвароту,
стварэнне сумесных выт
ворчасцяў.

За апошнія гады нашым
краінам удалося стварыць
салідную базу для развіц
ця і пашырэння ўзаемнага
супрацоўніцтва, сувязяў.
«Гэта дзяржава неаднара
зова на справе даказвала,
што з’я ўляецца сябрам
Беларусі», — падк рэсл іў
А л я кс а н д р Лу к аш энк а ,
выказаўшы ўдзячн асць за
падтрымку імкнення краі
ны да нармалізацыі адносін
з Еўрапейскім саюзам.

6

беларусь.belarus
чэрвень   2019

Тхэ Чжун Ёль

Пра Рэспубліку
Карэя
Беларусь адкрыта для
далейшага паглыблення
ўзаемавыгадных сувязяў з
Рэспублікай Карэя, асаблі
ва ў інавацыйных сферах.
«Мы запрашаем карэйскіх
інвестараў для рэалізацыі
сваіх высокатэхналагічных
рашэнняў у Беларусі і ўма
цавання супрацоўніцтва
ў галіне адукацыі і турыз
му», — заявіў кіраўнік дзяр
жавы.

п

Джон Пол Грэч

Ахмед Салем аль-Вахейшы

Джонсан Агара Олва

артнёрства

Фернанда Вальдэрама Парэха

Пра Мальту

Пра Емен

Пра Уганду

Пра Іспанію

Кіраўнік дзяржавы лі
чыць, што Беларусь здоль
ная прыкме тна рушыць
наперад у сваім узаемадзе
янні з Мальтай — адносна
невялікай па т эрыторыі
і колькасці насельніцтва
дзяржавай, якая між тым
гуляе вельмі важную ролю ў
Еўрапейскім саюзе.

Прэзідэнт падкрэсліў,
што для больш ху ткага
аднаўлення Емена і вяр
тання гэтай дзяржавы да
мірнага рытму, Беларусь
гатова аказваць дапамогу,
забяспечыўшы пастаўкі
ўсяго, зробленага ў нашай
краіне.

Аляксандр Лукашэнка
пацвердзіў цікавасць Бела
русі да развіцця ўзаемад
зеяння з Угандай. «Пер
спектыўным з’яўляецца
наладжванне ўзаемавы
гаднага супрацоўніцтва, у
першую чаргу ў частцы па
ставак добра зарэкаменда
вала сябе на афрыканскім
рынку беларуская склада
натэхнічная прад укцыя, а
таксама стварэнне сумес
ных зборачных вытвор
часцяў», — лічыць кіраўнік
дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка
адзначыў, што ў Беларусі
надаюць вялікае значэнне
ўмацаванню супрацоўніцт
ва з Іспаніяй. Гэта пацвяр
джае прызначэнне перша
га Амбасадара Беларусі ў
Мадрыдзе ў лютым гэтага
года.
«Упэўнены, аналагічныя
крокі з іспанскага боку па
адкрыцці паўнавартасна
га дыпламатычнага прад
стаўніцтва ў Мінску ўма
цавалі б адносіны паміж
нашымі краінамі», — заявіў
Прэзідэнт.

Пра Бенін
У р эг і ё н е З а х од н я й
Афрыкі Беларусь разглядае
Бенін у якасці перспектыў
нага гандлёва-эканамічнага
партнёра, адзначыў Прэзі
дэнт.
Нукпо Клеман Кікі

Уладзімір Міхееў.
Фота БелТА.
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На карысць
журналістыкі праўды
У Брэсце прайшоў ХІV Беларускі міжнародны медыяфорум
«Партнёрства ў імя будучыні: журналістыка і сацыяльная абарона грамадства»

Чытацкі выбар
на карысць праўды

На а дкрыцці мера прыемс тв а
намеснік кіраўніка Адміністрацыі
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Прэзідэнта Уладзімір Жаўняк зачы
таў прывітальнае слова Аляксандра
Лукашэнкі ўдзельнікам медыяфору
му: «Сімвалічна, што ў год 75‑годдзя
вызвалення Беларусі ад нямецка-фа
шысцкіх захопнікаў месцам правя
дзення форуму выбраны Брэст — го
рад-герой, які мужна прыняў на сябе
першыя ўдары ворага. Нашы народы
здзейснілі вялікі подзвіг, адстаялі ў той
вайне сваю свабоду і незалежнасць,
таму што былі разам. Сёння мы так
сама сумесна павінны зберагчы агуль
ную гісторыю, не дапусціць перагляду
і фальсіфікацыі гераічнага мінулага.
Зрабіць не толькі прафесійны, але і

глядацкі, чытацкі выбар на карысць
журналістыкі праўды, справядлівасці
і аб’ектыўнасці».
У сваю чаргу міністр інфармацыі
Беларусі Аляксандр Карлюкевіч заў
важыў:
— Мы сабраліся на медыяфоруме
для размовы аб прафесіі і аб тым, як
зрабіць, каб нам верыў чытач, каб ён
адкрываў новае праз медыйныя рэ
сурсы. Упэўнены: кожнаму з прысут
ных ёсць што сказаць: тут сабраліся
спецыялісты з розных рэгіёнаў. Будзем
абмяркоўваць розныя тэмы: інфарма
цыйную прастору, медыябяспеку, су
часныя трэнды інтэрнэт-журналістыкі.
Яўген Пясецкі

Т

Там вяліся размовы пра новую
рэа льнасць медыяпрас торы, пра
канкурэнцыю (калі яна патрэбна) з
сацыяльнымі сеткамі, пра якасную
журналістыку і інфармацыйны шум.
Эксперты не толькі з Беларусі, але і з
Украіны, Расіі, Ізраіля, Эстоніі, Таджы
кістана, Узбекістана, Туркменістана,
Сербіі і іншых краін дзяліліся сваім
прафесійным бачаннем.

ас-медыя
Белта

м
СМІ — больш
не манапаліст
Пра сённяшнюю ролю СМІ ў гра
мадстве намеснік міністра лічбавага
развіцця, сувязі і масавых камуніка
цый Расійскай Федэрацыі Аляксей
Волін выказаўся так:
— СМІ могуць быць адказнымі
толькі ў тым выпадку, калі з’яўляюцца
ўплывовымі і маюць сваю аўдыторыю.
Гэта звязана з шэрагам фактараў. Пер
шы — мы ўсе змагаемся за абмежава
ны рэсурс. Бо ў чалавека толькі 24 га
дзіны ў сутках. Ён можа патраціць іх
на сон, на працу. А мы, па сутнасці,
змагаемся за яго вольны час. Прычым
барацьба адбываецца і паміж СМІ, і
паміж сацсеткамі. Тут жа канкурыруе
і час на прагляд фільмаў, серыялаў.
Калі 20–30 гадоў таму ў СМІ была
манаполія на інфармацыю, чытачы
выстройваліся ў чаргу каля газетных
кіёскаў, то сёння сітуацыя змянілася.
Мы маем вельмі «перакормленага»
спажыўца, якому ёсць з чаго выбраць.
Ён стаў не толькі пераборлівым, але і
капрызным. Гэта прыводзіць да таго,
што тыя стаўпы, якія былі лідарамі
рынку і засяроджвалі львіную долю
аўдыторыі, сёння яе губляюць. Яны
вымушаны нарошчваць расходы, каб
утрымаць спажыўца. Ніводная газета
сёння не можа існаваць без інтэрнэтверсіі. Аднак усе размовы пра тое, што
папера сыдзе ў нікуды, няслушныя.
Праўда, памылку дапускаюць і тыя,
хто робіць аднолькавую тэкставую і
інтэрнэт-версію. Чытаючы інтэрнэтварыянт, чалавек можа адмовіцца ад
папяровага выдання. Сайт павінен
быць зроблены па прыкладзе стуж
кі. А ў газеце — змяшчаць больш
аналітыкі…

Генетычна
разумныя людзі
Дзяніс Радзівонаў, галоўны рэдак
тар партала Trіbunа.ее (Эстонія), рас
казаў:
— Нам важна паглядзець, як СМІ
ўзаемадзейнічаюць з грамадствам і як
грамадства ўзаемадзейнічае са СМІ.
Цяпер праўда ў кожнага свая. Вялікую
ролю адыгрываюць сацыяльныя сеткі.
Чым болей у цябе падпісчыкаў — за
тысячу ці дзесяць тысяч, — ты ўжо ро
бішся лідарам меркаванняў. Тое ж і з

У часе дыскусіі на XIV Беларускім міжнародным медыяфоруме

друкаванымі выданнямі. У невялікай
краіне і некалькі тысяч асобнікаў ад
наго выдання маюць істотны ўплыў.
Сёння няма вялікага толку перад
рукоўваць навіны, хіба што вельмі
дазіравана. Людзі звяртаюцца да тра
дыцыйных сродкаў масавай інфар
мацыі па аналітыку. На форуме хачу
пагаварыць і пра падачу інфармацыі ў
тых краінах, дзе ёсць некалькі моўных
груп. Ім усім трэба даваць пляцоўкі
для выказвання. Іначай гэта грамада
будзе дэградаваць.
Генеральны дырэктар інфарма
цыйнага агенцтва «Трэнд» (Азербай
джан) Ільгар Гусейнаў адзначыў:
— Я ўпэўнены, што ў прафесію
журналіста павінны прыходзіць людзі
генетычна разумныя. Асобы не проста
адукаваныя, але інтэлектуалы. Суп
рацьстаяць жоўтай прэсе можа толькі
цэлая каманда дасведчаных журналі
стаў.
Дырэктар інфармацыйнага агенцт
ва «Армэнпрэс» Арам Ананян выказаў
меркаванне:
— Журналістыка больш не з’яў
ляецца гуманітарнай прафесіяй. Гэта
сінтэз антрапалагічнай навукі, пісьма
і прадбачання будучыні. Медыяфорум
называецца «Партнёрства ў імя буду
чыні» — мы ўсе спрабуем угад аць,
што нас чакае. Не толькі мы павінны
абараняць соцыум, але і соцыум паві
нен абараняць сваіх журналістаў. Бо
калі мы, журналісты, не будзем ад
чуваць запатрабаванасці — будучыні
не будзе. Мы павінны засвоіць новую
парадыгму заўтрашняга дня. У сучас
ным свеце ёсць вялікі попыт на про
стыя ідэалогіі. Яны лёгка ўваходзяць у

розум і не патрабуюць пытанняў. Яны
спрашчаюць усё. Яны былі і ў міну
лым ды ставілі на чале не чалавека, а
вар’яцкія ідэі. Гэта і прывяло да таго,
што нашым продкам давялося зні
шчаць гэтую ідэалогію…
Намеснік дырэктара інфармацый
нага агенцтва «Украінскія навіны»
Аляксандр Харольскі адзначыў:
— Мы абмяркоўваем тэму сацы
яльнай абароны грамадства. Ва Украі
не ёсць два неперасякальныя паміж
сабой светы. Адзін не разважае пра
журналісцкія каштоўнасці (жыве
часцей за ўсё на гранты) і ні на што не
ўплывае. Другі — гэта менеджары, рэ
дактары, журналісты, якія жывуць ва
ўмовах рынку. Назіраецца такі пара
докс: чым глыбей у рынак, тым менш
сацыяльных пытанняў вырашаецца.
Часцей асвятляюцца змены ў сацсет
ках, пэўныя новыя трэнды. Сацыяль
ныя праблемы адыходзяць на другі
план. Мяняецца і мысленне людзей —
да фрагментарнага, кліпавага. Галоў
ныя рэдактары кажуць, што вельмі
складана навучыць маладога спецы
яліста напісаць паўнавартасны, удум
лівы матэрыял. Яны мысляць інакш.
Навокал — інфармацыйны шум,
кліпінг... У той жа час з’яўляюцца тыя,
хто гатовы плаціць за фільтры ад гэта
га шуму. Таму вяртанне да СМІ нават
ва ўмовах рынку непазбежнае.
На другі дзень форуму запраца
вала Летняя школа журналістыкі,
прайшоў круглы стол, прысвечаны
медыяпрасторы Саюзнай дзяржавы,
удзельнікі форуму наведалі Брэсцкую
крэпасць.
Ніна Шчарбачэвіч
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Сардэчна
запрашаем!

Тысячы гасцей, многія з якіх прыехалі на ІІ Еўрапейскія гульні ў Беларусь упершыню, уражаныя
эстэтычным абліччам Мінска: архітэктурай, чыстымі вуліцамі і шырокімі праспектамі,
мноствам зялёных насаджэнняў, шматлікімі арт-кампазіцыямі, якія адлюстроўваюць
тэматыку міжнароднага спартыўнага форуму. А таксама культурнымі забавамі на любы густ.
Так што, да падзеі Мінск падрыхтаваўся належным чынам.

У

гэтыя цёплыя чэрвеньскія дні сталіца вы
глядае, можна сказаць, асабліва ўрачыста.
Знешні воблік яе ўпрыгожаны: больш чым
2 млн кветак высаджана і 11 тысяч кашпо
выстаўлена па ўсім горадзе. Дарэчы, у многіх
фларыстычных кампазіцыях бачныя нацыя
нальныя матывы. Начальнік «Мінскзелянбу
да» Анжаліка Пузанкова тлумачыла гэта тым, што шматлікім
турыстам не знаёмы беларускі каларыт, і таму ёй хацелася
паказаць нашу гісторыю і культуру «ва ўсёй красе». Так, на
некаторых кветкавых клумбах можна разгледзець матывы
слуцкіх паясоў, нацыянальны арнамент, беларускіх птушак.
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Па сталічных вадаёмах таксама плаваюць фларыстычныя
кампазіцыі… А ўздоўж асноўных аўтамагістраляў Мінска
дзе-нідзе мармуровай крошкай выкладзены лагатып спар
тыўнага форуму: папараць-кветка і блакітны шар з надпісам
Minsk 2019, дзесьці — шматколерныя замалёўкі на спартыў
ную тэматыку.
Упрыгожыла сталіцу і незвычайная ілюмінацыя з
60 эмблем фігур спартсменаў. Гэтыя светлавыя арт-аб’екты
быццам вядуць нас да галоўнага месца дзеяння — стадыё
на «Дынама», дзе праходзіла цырымонія адкрыцця і спа
борніцтвы па лёгкай атлетыцы, а зусім хутка там будуць
урачыста закрывацца Еўрапейскія гульні-2019. На прас

г

belta.by

пекце Дзяржынскага стаіць вялікі светлавы зубр — самы
вялікі сімвал нашай краіны. Зрабіць сэлфі можна яшчэ і
побач з трохметровай канструкцыяй талісмана II Еўра
пейскіх гульняў — лісянём Лесікам. Яго ўсталявалі ўздоўж
кожнай дарогі, што вядзе ў сталіцу. Лісяня вітае турыстаў
з паднятай таблічкай у руцэ, на якой напісана: «Welcome».
Дарэчы, нават калі едзеш у метро, на некаторых станцы
ях, напрыклад, ва Уруччы сустракаеш выяву Лесіка, які
спяшаецца на спаборніцтвы. Трэба адзначыць,
руды звярок — жаданы госць на многіх гарад
скіх мерапрыемствах. А як яго палюбілі дзеці!..
Калі з’яўляецца Лесік, яны адразу бягуць да
яго абдымацца і фатаграфавацца. Цацкі і
прысмакі, сувеніры з выявай талісмана
Еўрапейскіх гульняў — мабыць, адны з
самых папулярных тавараў гэтага лета.
Заязджаючы ў горад на зыходзе дня, мож
на заўважыць шары з лагатыпам Гульняў, якія
свецяцца. Як распавёў галоўны інжынер «Мін
гарсвятла» Аляксандр
Вар абцоў, па до б
ныя арт-аб’екты з
алюмініевага пра
кат у ў выглядзе
распаўсюд жаных у
беларускіх лясах звя
роў, а яшчэ карэты,
падарункавыя скрынкі
і нават навагоднія шары раз
групаваны па ўсім горадзе. Іх
асабліва шмат у месцах ма
савага знаходжання гас
цей сталіцы.
Правядзенне такога
маштабнага мультыспар
тыўнага свята, як Еўрапейскія
гульні, для нашай краіны —
гэта яшчэ і добрая магчымасць
пазнаёміць замежных турыстаў
з культурай Беларусі.
Адпачыць ад звышэмоцый пасля
спартыўных спаборніцтваў гледачы
маглі дзякуючы розным тэматычным
лакацыям, якія сустракаліся практыч
на ў кожным раёне горада. Іх зарабілі
яшчэ за месяц да пачатку Гульняў.
Шырокая праграма забаў, распа
чатая на пачатку мая, працягнец
ца да ліпеня, а дзе-нідзе — і да
восені. Больш чым 50 устаноў
культуры сталіцы і Мінскай во
бласці забаўлялі і працягваюць
забаўляць гасцей, знаёміць іх з
нацыянальным каларытам, запра
шаць у свае залы. Напрыклад, у Бел
дзяржфілармоніі 22 чэрвеня цэлы дзень
гучалі класічныя творы. Іх выконвалі
беларускія музыкі на фарт эпіана. Му
зычны марафон доўжыўся з 10 раніцы
і да 10 вечара! Дарэчы, уваход для ўсіх

асціннасць — на вышыні!

быў бясплатны. «Джазавыя вечары», «Музычныя вячэры»,
«Канцэрт-паэма «Месяцовае святло», міжнародны конкурс
піяністаў-аматараў, «Скрыпка для дзяцей» — гэта не поўны
пералік музычнага «меню», якое прапанаваў Цэнтр куль
туры і мастацтваў «Рэнесанс класікі», афіцыйны ўдзельнік
культурнай праграмы ІІ Еўрапейскіх гульняў. А Вя
лікі тэатр запрашае гледачоў 28 чэр
веня на Гала-канцэрт зорак сусвет
нага балета.
Для аматараў сучаснага ма
с тацтва на фес тыва лі «АртМінск — 2019», які доўжыцца да
30 чэрвеня, была прадстаўлена
творчасць больш чым 270 ма
стакоў і больш за 800 твораў
жывапісу, графікі, фатаграфіі і
скульптуры. Размясціліся яны
на больш чым 20 пляцоўках
Мінска. Унікальную калекцыю
старажытных кніг, шпаг і фех
тавальных масак можна было
паглядзець у Мастацкай галерэі
Міхаіла Савіцкага на выставе «Еўра
пейскія баявыя мастацтва. Ад куз
ні Вулкана да мастацтваў Марса».
Каля 200 унікальных экспанатаў,
узятых з прыватнай калекцыі
прэзідэнта Федэрацыі гістарыч
нага фехтавання Італіі і Ганаро
вага консула Беларусі ў Брэшыі
Раберта Гоці. Дарэчы, выстава
будзе адкрыта да восені.
Для прыхільнікаў спорту па
ўсёй краіне былі арганізаваны
фан-зоны. У Мінску — каля
Палаца спорту, «Мінск-Арэ
ны» і «Чыжоўка-Арэны», а
ўсяго па краіне іх — 10.
У кожнай фан-зо
ны — свой
фармат:

нацыянальны, спар
тыўны, сямейны, моладзевы…
«Гэт а месцы гара дскога
святкавання са сцэнай, вя
лікім экранам, гукам і святлом.
Гледачы, заўзятары, турысты
змаглі сабрацца і разам сачыць
за самымі цікавымі падзеямі
беларусь.belarus
чэрвень   2019
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Мультымедыйны фантан «Танец Даны» — гэта спалучэнне гука, колеру і відэарада

Вось такія замалёўкі са спартыўнай тэматыкай сустракаюцца ўздоўж мінскіх дарог

Нават у невялікай краме можна
знайсці вырабы з выявай Лесіка
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Лесік — добры сябар усіх дзяцей

Еўрапейскіх гульняў з розных спар
тыўных пляцовак; прасякнуцца ат
масферай святкавання», — распавяла
начальнік аддзела арганізацыі і пра
вядзення культурнай праграмы фон
ду «Дырэкцыя II Еўрапейскіх гульняў
2019 года» Вольга Грыгор’ева. У тэма
тычных лакацыях можна было набыць
спецыяльную атрыбутыку і тавары
народных промыслаў. А ўвечары там
праходзілі Дні культуры еўрапейскіх
краін-удзельніц і паказальныя высту
пы па відах спорту, якія не ўвайшлі ў
асноўную праграму Гульняў.
Да вялікай культурнай праграмы
падключыліся і музеі, прадставіўшы
свае спецпраекты. Бліжэй азнаёміцца
са спадчынай Беларусі, у якой, як вя
дома, былі цяжкія перыяды ў гісторыі,
можна ў Беларускім дзяржмузеі Вя
лікай Айчыннай вайны. Гэта адзіны ў
краіне і першы ў свеце музей, прысве
чаны самай крывавай падзеі мінулага
стагоддзя. У той вайне загінуў кож
ны трэці беларус — гэтым апраўда
на наша жаданне заўсёды памятаць
і нагадваць іншым пра тое, як важна
захоўваць мір на зямлі. Музей быў
заснаваны ў гады фашысцкай акупа
цыі. Першую калекцыю сабралі яшчэ
ў 1942‑м годзе: экспанаты адпраўлялі
прама з фронту. У 1944‑м музей, які
был размешчаны ў адным з нешмат
лікіх ацалелых будынкаў паўразбура
най сталіцы, адкрыў свае дзверы для
наведнікаў. А 2 ліпеня 2014‑га года, на
пярэдадні Дня Незалежнасці, адбыло
ся ўрачыстае адкрыццё новага будын
ка Музея агульнай плошчай 15 600 кв.
метраў. У мінулым годзе яго наведалі
больш за паўмільёна чалавек.
Над будынкам музея ўзвышаецца
45‑метровая стэла «Мінск — горадгерой», каля якой праходзяць падзеі
ўсебеларускага маштабу: ваенныя па
рады, святочныя шэсці і зіхацяць са
люты. Побач са стэлай — бронзавая
скульптура жанчыны, якая падняла
да неба рукі з фанфарамі. Манумент
атрымаў назву «Радзіма-маці», ён
сімвалізуе перамогу і славу Белару
сі. Гэты Музейна-паркавы комплекс
«Перамога» дапаўняе маляўнічы фан
тан, размешчаны на плошчы Герояў.
Яго 170 струменняў сімвалізуюць
170 буйных населеных пунктаў Бела
русі, вызваленых савецкімі войскамі ў
час вайны.
Яшчэ адна гістарычная славутас
ць Беларусі, таксама ўрачыста адкры
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тая да Дня Незалежнасці 2 ліпеня 2013 года —
Плошча Дзяржаўнага сцяга. Яна знаходзіцца на
скрыжаванні дзвюх транспартных магістраляў:
праспекта Пераможцаў і вуліцы Арлоўскай.
Гэта месца было выбрана з улікам кірунку
вятроў, дзякуючы якім сцяг — сімвал суверэн
най Беларусі — лунае на вышыні 70 метраў.
У падрыхтоўцы да адкрыцця былі задзейні
чаны больш чым тысяча чалавек, а так
сама Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лу
кашэнка. Пра гэта больш падрабязна
чытайце на стар. 14.
Увогуле, увесь Мінск, як на да
лоні, можна ўбачыць з 22 паверха
Нацыянальнай бібліятэкі Белару
сі. На даху «самага вяліка
га алмаза», так мы часам
называем нашу бібліятэку,
вышынёй у 73 метры размяс
цілася назіральная пляцоўка.
А калі падняцца туды ў празры
стай кабінцы ліфта ўвечары, то
можна ўбачыць «Танец Даны» —
так называецца мультымедыйны
фантан, ён адкрыўся 22 мая гэтага
года. Ён «гучыць», «танчыць» і «па
казвае» відэаролікі. Гэтага адкрыцця
фантана вельмі чакалі: назву яму пры
думвалі ўсім горадам. Як паведамляла Бе
ларускае тэлебачанне, было прапанавана
больш чым 2000 варыянтаў імя ўнікальнага
фантана. Падобная тэхнічная канструкцыя,
здольная ствараць ці то рассеяны «вадзяны»
дым, ці то «лазерныя» струмені, ці то рознака
ляровыя «аблокі», ды яшчэ і ўлічваць хуткасць
і кірунак ветра ў часе прадстаўлення, ёсць толькі
ў Арабскіх Эміратах і яшчэ ў Лас-Вегасе. А цяпер
вось — і ў нас, у Мінску.
ІІ Еўрапейскія гульні доўжацца ўсяго толькі ты
дзень, але ўражанняў для ўсіх нас, па-мойму, хопіць на
доўга.

sb.by

Аліса Гюнгер.
Фота аўтара.

Музейна-паркавы комплекс «Перамога»

Кветку васілёк беларусы лічаць сімвалам ветлівасці
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Раўненне
на сцяг
За гады незалежнасці Беларусь прайшла вялікі і напоўнены падзеямі шлях.
Яркае ва ўсіх сэнсах увасабленне нашага суверэнітэту — плошча Дзяржаўнага сцяга
ў Мінску. Яе ўрачыстае адкрыццё адбылося напярэдадні галоўнага свята краіны —
Дня Незалежнасці, 2 лiпеня 2013 года.

Г

Гэта была сапраўды велічная, ура
чыстая і адначасова вельмі краналь
ная цырымонія, падзея, якая ўвайшла
ў гісторыю, за якой назіралі тысячы
гледачоў, што прыйшлі на сталіч
ны праспект Пераможцаў, і мільён
ная тэлеаўдыторыя па ўсёй краіне.
Плошча Дзяржаўнага сцяга адразу
ж зацвердзілася ў спісе славутасцяў
не толькі сталіцы, але і Беларусі ў цэ
лым, стала месцам для ўрачыстых цы
рымоній і экскурсій турыстаў. Дзень
Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага
сцяга адзначаецца ў Беларусі 12 мая.
Давайце згадаем найбольш цікавыя
факты і падрабязнасці з’яўлення адна
го з галоўных архітэктурных сімвалаў
нашай краіны.
Герб, сцяг і гімн — гэта абавязко
выя атрыбуты моцнай незалежнай
дзяржавы. За чвэрць стагоддзя бела
рускі сцяг лётаў у космас, паднімаўся
на самыя высокія горныя пікі, бываў
у Антарктыдзе. Ён годна прадстаўляе
Беларусь у іншых краінах, горда лу
нае ў хвіліны ўзнагароджання нашых
спартсменаў на сусветных спартыў
ных форумах. Дзяржаўны герб і сцяг
вянчаюць усе дзяржустановы ў краі
не. Усё гэта, безумоўна, падкрэслівае
нашу свабоду і незалежнасць. А яе
сімвалічным увасабленнем з’яўляецца
плошча Дзяржаўнага сцяга. Разам з
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Палацам Незалежнасці і Нацыяналь
ным выставачным цэнтрам «Бел
Экспа» яна стала часткай велічнага
архітэктурнага ансамбля ў цэнтры
сталіцы, які закліканы паказаць уся
му свету, што Беларусь адбылася як
дзяржава і ўпэўнена глядзіць у буду
чыню.
Мала хто ведае, што плошча Дзяр
жаўнага сцяга магла мець і іншую
прапіску. Напрыклад, каля Палаца
Рэспублікі ці нават на ўездзе ў горад.
Архітэктары прапаноўвалі некалькі
месцаў. Але ўсе яны прайгравалі пе
расячэнню праспекта Пераможцаў і
вуліцы Арлоўскай. І не толькі ў плане
агляду.
Пры выбары месца для размя
шчэння галоўных дзяржаўных сімва
лаў важна было ўлічыць ружу вятроў.
На скрыжаванні двух транспартных
магістраляў, дзе гуляюць моцныя
плыні паветра, яна аказалася най
больш спрыяльнай. Гэта гарантавала,
што нацыянальны сцяг будзе лунаць
круглы год.
Над праектам працавалі маладыя
архітэктары, таму ідэі прапаноўвалі
ся самыя арыгінальныя. Усяго было
створана 26 варыянтаў будучага
аб’екта. Знайсці ёмістае і лаканічнае
рашэнне адначасова было няпроста.
Бо дзяржаўныя сімвалы патрабуюць

адмысловага стаўлення. Апошняе
слова, вядома, — за дасведчанымі
прафесіяналамі. Яны адмовіліся
ад занадта авангардных ідэй, на
прыклад, размяшчэння флагшто
ка на трохлістым фантане альбо
ўсталявання наверсе назіральнай
пляцоўкі. Натуральна, вывучалі і
сусветны досвед. Падобныя зна
кавыя месцы існуюць і ў іншых
краінах. Напрыклад, у Мадрыдзе
ўсталяваны 50‑метровы флаг
шток. У Абу-Дабі і ў Астане —
100‑метровы. У Душанбэ нацы
янальны сцяг лунае на вышыні
165 метраў. Усяго на 3 метра
ніжэй — у Баку. Дарэчы, менавіта
азербайджанскі праект больш за
ўсё прыцягнуў увагу беларускіх
архітэктараў.
— Калі мы разглядалі бакін
скую плошчу, мне падалося, што
яна выканана сучасна, мае цікавае
горадабудаўнічае і архітэктурнае
рашэнне. Падумалася, што яно
можа стаць аналагам для нашай
плошчы Дзяржаўнага сцяга, —
успамінае галоўны архітэктар
праекта Ганна Аксёнава.
Дарэчы, за яе плячыма —
дзясяткі розных аб’ектаў, якія
ўпрыгожваюць Мінск. У тым ліку
парк Перамогі, палацава-парка

трыбуты дзяржаўнасці
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вая тэрыторыя Палаца Незалежнасці.
А яшчэ — Мемарыяльны комплекс
«Трасцянец» і іншыя.
Што тычыцца вышыні флагштока,
то спачатку была ідэя замахнуцца на
сусветны рэкорд. Але гігантаманіі не
паддаліся.
— Нас, вядома, ніхто не абмяжоў
ваў, — тлумачыць Ганна Аксёнава. —
Але з улікам умоў надвор’я (аблокі ў
нас ходзяць нізка) зразумелі, што за
надта высока размешчаны сцяг будзе
проста не бачны.
У выніку спыніліся на вышыні
70 метраў. Гэта амаль з 25‑павярховы
дом! Шырыня флагштока, выкананага
з нержавеючай сталі, — 30 сантыме
траў уверсе і 1,5 метра ў падножжы.
Ён адначасова выконвае функцыю га
радскога маяка. У падстаўцы флагшто
ка ёсць маленькія, ледзь прыкметныя
дзверы, за імі — лесвіца.
— Яна была неабходная пры ман
тажы канструкцыі. Флагшток збіраў
ся з чатырох частак. І ўсе крапежныя
балты знаходзяцца ўнутры. Таму до
ступ да іх магчымы толькі знутры, —
прыадкрывае сакрэт будаўніцтва
спецыяліст «Мінскпрамбуда» Сяргей
Пак.
Дзякуючы гэтай лесвіцы можна
і лямпачку замяніць, і шарніры пад
мазаць. Дарэчы, пад напорам ветру
стэла можа адхіляцца да метра. Але
турбавацца няма пра што. Ветраныя
нагрузкі спецыялісты пралічылі з за
пасам. Так што цяпер Ганна Аксёнава з
гонарам можа казаць, што яе каманда
спрацавала на вышыні.

Аляксандр Лукашэнка:

— Разуменне
глыбокага
гістарычнага
і палітычнага
значэння герба і сцяга
Беларусі, веданне
нашага гімна
і Канстытуцыі —
асноўнага закона
краіны — павінна
стаць неад’емнай
часткай агульнай
культуры кожнага
беларуса. Неабходна,
каб у нас сфармаваўся
сапраўдны культ
дзяржаўных сімвалаў.
Каб яны шанаваліся
ў кожным беларускім
доме як прадмет
гонару і крыніца
патрыятызму.

Па перыметры плошчы Дзяржаў
нага сцяга размешчаны гранітныя стэ
лы з картай Беларусі, тэкстам гімна,
гербамі абласцей і сталіцы. Што да са
мога сцяга, то знізу цяжка ўявіць сабе
шырыню палёту і размах палотнішча.
Бо яго плошча — каля 100 квадратных
метраў, вага 25 кілаграмаў. Гэта самы
вялікі сцяг у краіне! Яго вырабам зай
маліся на дзяржаўным прадпрыемстве
«Выдавецтва «Беларускі Дом друку».
Генеральны дырэктар Раман Алейнік
распавядаў:
— Вядома, гэта была вельмі га
наровая, але і складаная місія. Бо за
каз унікальны і цалкам эксклюзіўны.
Прадпрыемстваў, якія займаюцца дру
кам малюнкаў на тканінах, у Беларусі
нямала. І ўсё ж выбар выпаў менавіта
на нас — асноўнага вытворцы дзяр
жаўнай сімволікі ў краіне.
Шырыня і даўжыня дзяржаўнага
сцяга суадносяцца як адзін да двух,
але памер яго ў прынцыпе быў не аб
межаваны. Таму разглядаліся розныя
варыянты: і сем на чатырнаццаць ме
траў, і шэсць на дванаццаць, і пяць на
дзесяць. Вельмі складана было пада
браць тканіну. Яна павінна быць лёг
кай, але адначасова і трывалай, добра
прапускаць паветра і не выгараць на
сонцы. У выніку знайшлі зручны ва
рыянт, які дазволіў пашыць палот
нішча максімальнага памеру — сем
на чатырнаццаць метраў. Сшывалі
яго з пяці частак. З тканінай вагой у
чвэрць цэнтнера супрацоўніцы Белару
скага Дома друку працавалі ўпершыню.
Швачка Святлана Стрэчань успамінала:
беларусь.belarus
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трыбуты дзяржаўнасці

— Шыць прыходзілася на каленях,
таму што такога стала, самі разумееце,
няма. Для трываласці шылі трыма рад
камі. Скарысталі сотні метраў нітак.
Затое цяпер, калі бачу, як лунае гэты
сцяг, мяне перапаўняе пачуццё гонару,
што ў ім ёсць і мая часцінка душы, пра
ца маіх калег.
Адкрыцця плошчы Дзяржаўнага
сцяга чакалі з нецярпеннем. Бо гэтай
падзеі папярэднічала праца тысяч
людзей. Свой уклад у будаўніцтва ўнёс
і Прэзідэнт. На рэспубліканскім субот
ніку 20 красавіка 2013 года Аляксандр
Лукашэнка працаваў на ўкладцы бе
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тону пад аснову гранітнага машчэння
плошчы.
…І вось наступіў той памятны і
доўгачаканы дзень: 2 ліпеня 2013 года.
Дзень урачыстага адкрыцця плошчы
Дзяржаўнага сцяга. Прамую трансля
цыю з цырымоніі адкрыцця вялі ўсе
дзяржаўныя каналы краіны. Гэта было
феерычнае відовішча. Ва ўрачыстай
абстаноўцы сцяг быў узняты на флаг
шток, усталяваны ў цэнтры пляцоўкі.
Затым выканалі гімн, які суправаджаў
ся залпамі артылерыйскага салюту. Вя
чэрняе неба над сталіцай упрыгожылі
агні феерверка і 10 тысяч паветраных

шароў колераў дзяржаўнага сцяга. На
цырымоніі таксама была закладзена
новая патрыятычная традыцыя пры
нясення прысягі вернасці Дзяржаўнаму
сцягу — сімвалу і апоры незалежнасці і
дзяржаўнасці. Упершыню такую прыся
гу вымавілі самыя годныя прадстаўнікі
навукі, культуры, прамысловасці, спор
ту. У іх ліку — ветэран Вялікай Айчын
най вайны Аляксандр Фень, навучэнец
Мінскага сувораўскага ваеннага вучы
лішча Віктар Агееў, біятланістка Дар’я
Домрачава, гімнастка Дар’я Якутовіч,
Герой Беларусі Павел Марыеў, лаўрэат
спецфонду Прэзідэнта па сацыяльнай
падтрымцы адораных навучэнцаў і
студэнтаў, пераможца міжнародных
алімпіяд па матэматыцы Дзяніс Пір
штук, зорка сусветнай оперы, заслужа
ная артыстка Беларусі Аксана Волкава і
лаўрэат міжнародных конкурсаў Аляк
сандра Няхай.
— Я была рада ўдзельнічаць у гэтай
цырымоніі як спявачка і артыстка. Ад
значу вельмі добрую рэжысёрскую
працу, прысутнічаў тэатральны напал.
У момант узняцця сцяга было адчу
ванне таго, што я знаходжуся ў цэн
тры гістарычнай падзеі, — падзялілася
ўражаннямі Аксана Волкава.
Выступаючы на цырымоніі ад
крыцця плошчы, Аляксандр Лукашэн
ка заклікаў суграмадзян паважаць і
шанаваць нашы дзяржаўныя сімвалы:
— Разуменне глыбокага гістарыч
нага і палітычнага значэння герба
і сцяга Беларусі, веданне нашага гім
на і Канстытуцыі — асноўнага закона
краіны — павінна стаць неад’емнай
часткай агульнай культуры кожнага
беларуса. Неабходна, каб у нас сфар
маваўся сапраўдны культ дзяржаўных
сімвалаў. Каб яны шанаваліся ў кож
ным беларускім доме як прадмет гона
ру і крыніца патрыятызму.
…Цяпер на плошчы, каля знака
мітага калісьці на ўвесь СССР «рамон
ку» — будынка выставачнага цэнтра
«БелЭкспа», — праходзяць святочныя
мерапрыемствы ў Дзень Дзяржаўнага
герба і Дзяржаўнага сцяга, урачыста
адкрываюцца працоўныя семестры,
маладыя афіцэры прымаюць вай
сковую прысягу, а юныя грамадзяне
краіны атрымліваюць свае першыя
пашпарты. Плошча Дзяржаўнага сця
га стала знакавым месцам для мінчан
і гасцей сталіцы, для незалежнай Бе
ларусі.
Яўген Канановіч
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авуковы падыход

Досвед, які прыцягвае
да сябе ўвагу

Б

Беларускія вучоныя рыхтуюць да выдання пяты і шосты тамы
«Гісторыі філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі»
«У далейшым яна знайшла ўвасабленне ў такіх нацы
янальных формах, як Беларуская Народная Рэспубліка,
Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка Беларусь, ЛітоўскаБеларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, Белару
ская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, Рэспубліка Бе
ларусь», — заўважыў старшыня Прэзідыума Нацыянальнай
акадэміі навук.
Ва ўсе часы ўяўленні аб дзяржаўнасці былі прадметам
ідэйнага супрацьстаяння. Гэтая праблема не страціла сваёй
актуальнасці і цяпер. Розныя палітычныя суб’екты ўнутры
грамадства, а таксама знешнія палітычныя сілы заўсёды
імкнуліся вылучыць, укараніць у грамадскую думку ідэі і
ўяўленні, якія адпавядаюць іх інтарэсам і памкненням. Таму
даследаванні гісторыі народа і яго дзяржаўнасці маюць важ
ны ідэалагічны аспект.
«У сучасных геапалітычных умовах нашай дзяржаве
неабходна ўласнае аб’ектыўнае асэнсаванне сваёй гісто
рыі, якое дазволіць супрацьстаяць навязванню скажоных і
чужых уяўленняў пра нашае мінулае», — перакананы Уладзі
мір Гусакоў.
Варта таксама адзначыць, што ў краіне працягваецца
работа над многатомнікам «Рэспубліка Беларусь: 25 гадоў
тварэння і здзяйсненняў».
«Першы ў гісторыі беларускага народа досвед будаўніцт
ва суверэннай, незалежнай сацыяльнай прававой дзяржа
вы заслугоўвае быць зафіксаваным у навукова-папулярным
друкаваным выданні, — падкрэсліў старшыня Прэзідыума
Нацыянальнай акадэміі навук. — Яно як па структуры, так
і па змесце будзе адлюстроўваць рэальную сутнасць склада
нага і цярністага беларускага шляху».
Уладзіслаў Харашылаў

nasb.gov.by

Багацце ідэй і персаналій падштурхнула вучоных Інсты
тута філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук прыступіць
да выдання «Гісторыі філасофскай і грамадска-палітычнай
думкі Беларусі». З запланаваных шасці тамоў былі выда
дзеныя чатыры, якія асвятляюць развіццё інтэлектуальнай
культуры Беларусі ў эпохі Сярэднявечча, Рэнесанса, Рэфар
мацыі і барока, Асветніцтва. Цяпер ідзе падрыхтоўка пята
га і шостага тамоў, дзе будзе адлюстравана развіццё нацы
янальнай філасофіі ў XIX — пачатку XX стагоддзя. Праект
па маштабе і шырыні храналагічнага і персанальнага ахопу
не мае аналагаў у акадэмічнай навуцы суседніх краін. Бела
рускі чытач упершыню атрымлівае ўнікальны (ён месціць
больш чым адну тысячу старонак) корпус філасофскіх тэкс
таў, апублікаваных на беларускай мове, — беспрэцэдэнтны
выпадак у гісторыі айчыннага кнігадрукавання.
«І гэта не выпадкова, бо філасофія з’яўляецца адлюс
траваннем душы народа. Не можа быць дзяржавы без сваёй
філасофіі, як і ідэалогіі», — кажа старшыня Прэзідыума На
цыянальнай акадэміі навук Беларусі Уладзімір Гусакоў.
Дарэчы, нядаўна былі прэзентаваныя першыя два тамы
«Гісторыі беларускай дзяржаўнасці». Да канца года ўбачаць
свет яшчэ тры. У пяцітомавай «Гісторыі беларускай дзяр
жаўнасці» наглядна прадстаўлены працэс эвалюцыі белару
скіх зямель у выглядзе гістарычных і нацыянальных формаў.
Варта мець на ўвазе, што гістарычныя формы дзяржаўнасці
склаліся як поліэтнічныя ўтварэнні, бо яны належаць не
толькі беларускаму народу, але і іншым этнасам. Кіеўская
Русь, Полацкая зямля і Тураўскае княства, Вялікае Княства
Літоўскае, Рускае і Жамойцкае, Рэч Паспалітая, Расійская
імперыя… Так, гэта тыя гістарычныя формы, у якіх пасту
пова складвалася дзяржаўнасць беларускага народа.
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Валентина Матвиенко:

«Встречи стали
прочной традицией»

С

Приветствие участникам и гостям
VI Форума регионов России и Беларуси
Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

ердечно приветствую
участников и гостей
Форума регионов Рос
сии и Беларуси!
Нынешний фо
рум — шес той по
счёту. Сам этот факт
гов орит о том, что
встречи регионов наших стран ста
ли прочной традицией, они востре
бованы.
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В этом году исполняется 20 лет
с момента подписания Договора о
создании Союзного гос ударства.
Накопленный опыт убеждает: всё
более тесные связи между региона
ми Российской Федерации и Респу
блики Беларусь — важнейшее усло
вие упрочения и развития союза,
продвижения по пути интеграции.
И роль межрегиональных форумов
здесь исключительно велика. Они

являют собой впечатляющий по мас
штабам и открытости смотр техноло
гического, производственного, ин
вестиционного, делового, кадрового
потенциала обеих стран.
Это площадка, на которой реша
ются вопросы налаживания делового
взаимодействия, эффективного ис
пользования имеющихся ресурсов в
интересах населения народов России
и Беларуси в целом. Притом решают
ся оперативно и конкретно. В резуль
тате каждый форум — это всегда вы
ход Союзного государства на более
высокую ступень взаимопонимания,
взаимодействия.
Отличительная черта россий
ско-белорусского экономического
сотрудничества — как на регио
нальном, так и на межгосударствен
ном уровне, — то, что оно свободно
от протекционизма, недобросовест
ной конкуренции, политически мо
тивированных ограничений. Воз
никающие проблемы решаются в
рамках Союзного государства по
средством равноправного диалога,
с учётом законных интересов всех
участников.
Принципиально важно, что меж
региональное сотрудничество не
ограничивается экономикой, а ох
ватывает образование, науку, куль
туру, туризм — области, от которых
непосредственно зависит формиро
вание общих базовых ценностей. А
следовательно — и углубление до
верия российского и белорусского
народов. Вполне закономерно, что
в этом году тема Пленарного заседа
ния — межрегиональные связи как
основа формирования единого куль
турного и гуманитарного простран
ства народов Беларуси и России.
Общая история, близость культур —
наше серьезное преимущество. Мы
располагаем огромными интеллек
т уальными и образовательными
ресурсами, и должны в полной мере
использовать их на благо Беларуси и
России.
Есть все основания полагать,
что Форум регионов наших стран,
который в этом году проходит в
Санкт-Петербурге — культурном,
инновационном, технологическом
центре мирового уровня, — будет
максимально плодотворным.
Желаю участникам форума инте
ресной и успешной работы!

VI Форум регионов Беларуси и России

VI Форум регионов
Беларуси и России
соберет представителей
госорганов, бизнеса,
науки, образования,
общественности,
которые обсудят
широкий круг вопросов
союзного строительства.
О задачах и повестке
Форума в интервью
журналу рассказал
Председатель
Совета Республики
Национального
собрания Беларуси
Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович:

«Форум регионов —
хорошая площадка
для продвижения совместных
проектов Беларуси и России»
— Пленарное заседание VI Форума будет посвящено культурному
и гуманитарному сотрудничеству
Беларуси и России. Насколько эта
тема важна для углубления белорусско-российских отношений?
— Беларусь и Россию с давних
времен связывают общие духовные
ценности и традиции. У истоков об
щего духовного пространства стояли
известные белорусские просветители

Франциск Скорина, Евфросиния По
лоцкая, Симеон Полоцкий. Они внесли
весомый вклад в укрепление восточ
нославянского культурного единства.
Сегодня мы обсуждаем не только, как
сохранить наше общее историко-куль
турное наследие, но и приобщить к
нему молодежь. Это очень важный эле
мент интеграции.
Мы обязаны ценить общность
наших культур, традиций, уважи

тельное отношение граждан Беларуси
и России друг к другу. Это то богат
ство, которое нельзя девальвировать
в угоду чему-то не до конца, может,
понятному, броскому, инвазивному
по сути.
Для укрепления межкультурных свя
зей, формирования единого культурного
пространства в рамках Союзного государ
ства многое уже сделано. Белорусские выс
шие учебные заведения в сфере культуры
беларусь.belarus
чэрвень   2019
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имеют более 40 договоров и соглашений с
вузами-партнерами Российской Федера
ции. Например, Белорусский государст
венный университет культуры и искусств
сотрудничает с Санкт-Петербургским,
Московским, Алтайским, Казанским го
сударственными институтами культуры,
Белорусская государственная академия
музыки — с Московской, Санкт- Петер
бургской, Ростовской, а также Россий
ской академией музыки им. Гнесиных,
Белорусская государственная академия
искусств — с Всероссийским государ
ственным институтом кинематографии
им. С. А. Герасимова, Санкт-Петербург
ским государственным академическим
институтом живописи, скульптуры и ар
хитектуры им. И. Е. Репина, Сибирским
государственным институтом искусств
им. Д. Хворостовского. И это далеко не
все примеры.
Идет активный обмен творчески
ми коллективами, проводятся сов
местные фестивали художественного
творчества, выставки произведений
искусства, мастер-классы для одарен
ных детей. Ежегодно проходит около
1 тыс. культурных мероприятий, в том
числе международного уровня: всем
известный фестиваль искусств «Сла
вянский базар в Витебске», фестиваль
песни и музыки «Днепровские голоса

в Дубровно», праздник традицион
ной культуры «Браславские зарницы»,
Шагаловские дни, музыкальный фе
стиваль имени И. И. Соллертинского
и другие.
Совместные проекты реализуют
также театры, музеи, библиотеки. Так,
Белорусский государственный ака
демический музыкальный театр со
трудничает со Смоленским, Тульским,
Калужским, Ставропольским драма
тическими театрами. 2019 год в России
объявлен Годом театра, в связи с этим
в Минске пройдут гастроли ведущих
российских региональных театров. Бе
лорусские зрители уже познакомились
с репертуаром Великолукского и Кали
нинградского драматических театров.
В ноябре в столице ждут с гастролями
Смоленский государственный драма
тический театр и Музыкальный театр
Республики Карелия.
Снимаются белорусско-россий
ские художественные и документаль
ные фильмы. Хороший инструмент
поддержки культурных проектов —
совместные премии в области лите
ратуры и искусства, науки, средств
массовой информации.
— Так же эффективно взаимодействуют между собой учебные заведения двух стран?

— Если говорить о гуманитарном
сотрудничестве, то в этой области
наши страны действительно сделали
серьезные шаги навстречу друг дру
гу. Как результат, сформировано и
успешно развивается единое образо
вательное пространство, в котором
молодежь Беларуси и России имеет
равные права по доступу к получению
качественного образования. Соответ
ствующая законодательная и право
вая база сформирована как на нацио
нальных, так и на межведомственных
уровнях.
Сегодня белорусские вузы имеют
около 1300 договоров и соглашений о
сотрудничестве с учреждениями выс
шего образования России. Россияне
учатся в белорусских вузах, в том чи
сле за счет средств республиканского
бюджета и получают дипломы, кото
рые признаются в России. У белорусов
в России аналогичные возможности.
Кроме того, работает совместный
Белорусско-Российский университет
в Могилеве, где студенты могут обу
чаться как по белорусским, так и по
российским образовательным стан
дартам. Осуществляется обмен сту
дентами, между регионами действует
множество партнерских обучающих
программ. Идет обмен и педагогами:

Это уже история. Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России, 12 октября 2018 года.
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только за 2018 год около 800 белорус
ских преподавателей посетили уни
верситеты России, примерно столько
же российских педагогов приняли бе
лорусские вузы.
Партнерские связи объединяют
Белгосуниверситет и Московский госу
дарственный университет им. М. В. Ло
моносова, Белорусскую государствен
ную сельскохозяйственную академию
и Волгоградский государственный
аграрный университет, Белорусский
госуниверситет информатики и радио
электроники и Московский авиацион
ный институт, а также Нижегородский
государственный технический универ
ситет им. Р. Е. Алексеева. Таких приме
ров много.
— Важной частью предстоящего
саммита станет Молодежный форум. Почему молодежной тематике
уделяется так много внимания? Насколько это важно для интеграции?
— Молодежный форум — это востре
бованная и перспективная площадка.
Он соберет самых творческих и талан
тливых ребят, школьников и студентов,
которые смогут не только поделиться
мнениями, выступить с идеями и пред
ложениями, но и посетить музеи, позна
комиться с достопримечательностями
Санкт-Петербурга. Уверен, что у ребят
будет много хороших впечатлений.
В молодежных контактах — бу
дущее нашего сотрудничества. Необ
ходимо повсеместно поддерживать
лучшие инициативы и предложения
молодежи, чтобы в дальнейшем они
перерастали в перспективные проек
ты — в науке, образовании, бизнесе.
Молодежная политика — наиважней
ший приоритет Союзного государства.
Союзные отношения будут прочными,
если создавать условия для раскрытия
и реализации творческого потенциала
молодых людей, их профессионально
го и личностного роста. На это наце
лены наши культурные, образователь
ные, научные проекты.
В то же время нужны и новые
формы взаимодействия. Важно, что
бы молодежь наших стран знала друг
о друге, имела информацию о том, ка
кие мероприятия проводятся, когда и
как можно встретиться, обменяться
опытом, и что самое главное — как
можно объединиться в рамках того
или иного проекта. Для этого необхо
димо более эффективно использовать
социальные сети, телеграмм-каналы.

Михаил Мясникович

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси
Михаил Мясникович и Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания России Валентина Матвиенко открыли
в Москве выставку достижений в инновационной и научно-технической сферах,
организованную в рамках IV Форума регионов Беларуси и России 29 июня 2017 года

Важно также развивать молодеж
ный туризм, организовывать обмен
школьниками, студентами, проводить
для них интересные мероприятия. Так
молодые люди получают возможность
не только изучать достопримечатель
ности наших стран, нашу общую
историю, но и лучше узнавать друг
друга, заводить новых друзей. Пока
полезной информации о таких меро
приятиях нашим ребятам не хватает.
Хотелось бы, чтобы в целом ин
формирование о совместных проектах
в средствах массовой информации ве
лось более широко, чтобы люди знали
о том, какая работа проводится в Со
юзном государстве, какие результаты
она дает и чем важна для каждого из
нас.

— Как Вы оцениваете эффективность реализации Союзных программ? Нуждаются ли в пересмотре
подходов к их разработке и согласованию? Ведь не секрет, что эту
тему поднимают сами ученые.
— Вы затронули очень важный
вопрос. Союзные программы долж
ны соответствовать приоритетам
вну тренней и внешней политики
Союзного государства, работать на
будущее наших стран, обеспечивать
конкурентоспособность националь
ных экономик, их инновационное
развитие.
Не всегда наши совместные про
граммы принимаются своевремен
но. Процесс согласования зачастую
затягивается, излишний бюрокра
беларусь.belarus
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тизм приводит к тому, что проекты
начинают терять актуальность. Есть
вопросы и по эффективности расхо
дования средств. Союзный бюджет
исполняется с профицитом, хоро
ших проектов не хватает. Возникает
вопрос: почему? Где здесь не дораба
тываем? Идей у ученых хватает. Тогда
по какой причине не всегда могут их
достойно представить, четко прора
ботать программу, чтобы привлечь
финансирование? Или требования
слишком завышены?

площадка Форума — хорошая возмож
ность услышать все стороны, найти
оптимальные варианты решений. Ус
ловия для успешной реализации сов
местных программ у нас есть: Высшим
Госсоветом Союзного государства
определены приоритеты научной дея
тельности, в тесном контакте работают
наши научные коллективы, имеющие
богатый опыт и необходимую компе
тенцию, активно генерирует идеи мо
лодежь.
— Каким направлениям сотрудничества, по-вашему, нашим странам необходимо
уделять больше
внимания?

важные для наших стран вопросы ста
нут предметом обсуждения националь
ных советов Беларуси и России по дело
вому сотрудничеству на предстоящем
форуме.
Полагаю, что нашим странам
следует больше внимания уделять
вопросам сотрудничества в сфере
цифровизации, внедрения инфор
мационно-коммуникационных тех
нологий. В России утверждена на
циональная программа до 2025 года,
которая предусматривает создание
необходимых условий для развития
цифровой экономики и ее интег
рации с цифровыми экономиками
стран-партнеров по Евразийскому
экономическому союзу. Документ

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики
Национального собрания и сопредседатель оргкомитета VI Форума
регионов Беларуси и России, на Заседании межпарламентской комиссии
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
по межрегиональному сотрудничеству (V Форум регионов, 2018 год)

Михаил Мясникович и Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко встретились
с губернаторами регионов Беларуси и России во время V Форума
регионов в Могилеве, 2018 год

Доля расходов на финансирование
совместных программ в бюджете Со
юзного государства в последние годы
снижается. Если в 2015 году она со
ставляла 65,4%, в 2016 году — 61,3%, в
2017 году — только 56,6%. В 2018 году
ситуация принципиально не измени
лась: доля программ — 56,7%. Если в
2016 году объем нераспределенных
средств бюджета Союзного государ
ства составил 244,4 млн рублей, то
в 2017 году — уже 749,3 млн рублей,
или каждый шестой рубль от запла
нированных расходов. И это на фоне
относительно высоких процентных
ставок по кредитам, которые пред
приятия реального сектора экономи
ки заимствуют в банковской системе
для модернизации и решения целе
вых задач развития.
Данные вопросы будем подроб
но обсуждать во время предстоящего
Форума с участием заинтересованных
госорганов и ведомств. В этом плане
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— Это про
мышленная ко
опер а ция, с оз
дание совместных
компаний и про
изводств, ориен
тиров анных на
выпуск конкурентоспособной иннова
ционной продукции с высокой добав
ленной стоимостью, востребованной
на внутреннем и внешнем рынках. Нам
нужно более активно переходить от
простой торговли к инвестиционному
сотрудничеству, в качестве партнеров
при необходимости привлекать и тре
тьи страны.
Совместные производства — это
новые технологии, новые рабочие ме
ста, все это в конечном итоге работает
на повышение качества жизни людей.
При этом должны обеспечиваться рав
ные условия для субъектов хозяйст
вования, без изъятий и ограничений.
Пока барьеры в торговле остаются. Эти

направлен на создание высокотех
нологичных предприятий и произ
водств, развитие «умных городов»,
внедрение информационно-комму
никационных технологий в промыш
ленности, образовании, медицине,
жилищно-коммунальном хозяйстве
и других сферах.
В Беларуси принят Декрет Прези
дента Республики Беларусь № 8, со
зданы беспрецедентные условия для
роста IT-индустрии. У нас есть квали
фицированные кадры и необходимая
компетенция. Есть чем поделиться с
российскими коллегами и что позаим
ствовать. Это касается как подготовки
кадров, так и вопросов внедрения IT-

VI Форум регионов Беларуси и России
технологий в различных отраслях эко
номики. Полагаю, наши страны могли
бы объединить усилия, возможно, в
рамках новой союзной программы по
цифровизации.
Третье направление — это взаимо
действие Беларуси и России в рамках
глобальной инициативы «Один пояс,
один путь». Наши страны являются
важными звеньями Большого Шелко
вого пути и не только по направлению
Восток — Запад, но и Север — Юг. Осо
бое внимание уделяется развитию же

В целом с каждым годом число
подписанных на Форуме коммерче
ских контрактов и соглашений рас
тет: если на II Форуме в Сочи было
заключено таких документов на
сумму 230 млн долларов США, то на
V Форуме в Могилеве — почти на
540 млн долларов США. Это говорит
о востребованности площадки на
шего саммита и высокой заинтересо
ванности представителей бизнеса в
сотрудничестве.
Рост — это хорошо. Но мы должны
больше говорить
не о количестве, а
о качестве. Я веду
речь о взаимной
торговле высоко
технологичными
товарами и услу
гами, чтобы эти

— Михаил Владимирович, не кажется ли вам целесообразным в ареале Форума создать площадку для
экспертного обсуждения вопросов
белорусско-российского сотрудничества, в котором бы приняли участие
уважаемые аксакалы с обеих сторон — известные государственные и
общественные деятели? Более того,
они могли бы повести конструктивный диалог с молодежью. Как считаете?
— Такая площадка будет работать.
К дискуссиям в рамках Форума широ
ко подключатся эксперты. Это будет
своего рода сессия экспертов‑анали
тиков по вопросам развития Союз
ного государства, евразийской ин
теграции, сотрудничества Беларуси
и России с третьими странами. Безу
словно, к обсуждению будет привле

Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко открывали Город мастеров
в Могилеве во время V Форума регионов Беларуси и России

Город мастеров — это праздничный концерт, в котором ярко проявилось
песенное и танцевальное творчество белорусов и россиян

лезнодорожных контейнерных перево
зок. В апреле 2017 года железные дороги
Китая, России, Беларуси, Казахстана,
Германии, Польши и Монголии подпи
сали соглашение об углублении сотруд
ничества в организации контейнерных
поездов по маршруту Китай — Европа.
Стороны договорились о совместном
увеличении объемов перевозок, созда
нии объектов логистической инфра
структуры. Беларусь заинтересована в
сотрудничестве с российской стороной
в рамках этой международной иници
ативы и готова обсуждать конкретные
проекты, в том числе с участием Китай
ско-Белорусского индустриального пар
ка «Великий камень».
— Как известно, к Форуму готовится большой портфель документов: договоры, контракты, соглашения. Во сколько оцениваете их общую
сумму?
— Говорить о конкретных цифрах
пока рано, работа продолжается. Но
большинство регионов Беларуси при
бавляют к прошлогодним объемам.

контракты моти
вировали повы
шение конкурен
тоспосо бнос ти
наших экономик,
расширение про
мышленной коо
перации.
— Какие соглашения готовятся в области регионального сотрудничества?
— В работе находится более
50 документов о сотрудничестве. В
их числе — межправительственные
соглашения со Смоленской, Сара
товской, Новгородской, Липецкой,
Магаданской областями, ЯмалоНенецким автономным округом, Ре
спубликой Ингушетия, Республикой
Коми, Республикой Адыгея и други
ми. Готовятся также к заключению
документы о сотрудничестве меж
ду регионами, местными органами
власти, а также конкретными орга
низациями и учреждениями Белару
си и России.

каться и молодежь, в том числе пред
ставители Молодежной палаты при
Парламентском Собрании Союза Бе
ларуси и России.
При всем уважении к аксака
лам, их опыту и знаниям, мы обяза
ны слышать молодежь. Это для нее
формируется нормативная правовая
база белорусско-российского сотруд
ничества, это для нее создаются вы
сокоинтеллектуальные, наукоемкие
производства и технологии, выстраи
ваются современные, в том числе ITкоммуникации. Об этом и не только
будем говорить и принимать реше
ния на VI Форуме регионов Беларуси
и России.
беларусь.belarus
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Бизнесу нужен
конкретный
диалог
В работе VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге примут участие представители
бизнес-кругов двух стран, так как вопросам их взаимодействия будет уделено особое внимание

П

одготовка раб оты
секции делового со
трудничества, на ко
торой эти вопросы
будут обсуждаться,
идет на уровне на
ц и он а л ь н ы х т о р 
г ов о‑пр омыш лен
ных палат. Каким образом участвует
БелТПП в питерском Форуме? И для
чего был создан Белорусско-Россий
ский деловой совет? Об этом и не толь
ко — наша беседа с председателем Бе‑
лорусской торгово‑промышленной
палаты Владимиром Улаховичем.
— Владимир Евгеньевич, решение
о создании Белорусско-Российского делового совета было принято в
2018 году на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве. Как появился и для чего нужен такой совет?
В основе идеи ежегодного прове
дения Форума — развитие активного
сотрудничества регионов в различ
ных областях: экономике, образова
нии, культуре. С каждым годом сфе
ра работы Форума расширяется. И
он постоянно развивается. А один из
таких этапов, к которому мы логично
подошли в прошлом году, — это биз
нес-измерение. Именно в рамках Фо
рума в Могилеве состоялось первое
заседание белорусского и российского
бизнеса (как прообраз делового сове
та). И эта площадка зарекомендовала
себя как весьма эффективная. Уже
тогда был подписан ряд контрактов,
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в частности, предприятия концерна
«Белнефтехим» заключили контракты
на поставку белорусской продукции
на сумму 95 млн долларов.
Тогда же, в Могилеве, бизнес иници
ировал создание Белорусско-Россий
ского делового совета, которое было
поддержано как в рамках Форума реги
онов, так и на заседании Группы высо
кого уровня Совета Министров Союз
ного государства в ноябре 2018 года.

В состав деловых
советов Беларуси
и России вошли
27 белорусских
бизнесменов
и 44 представителя
российских деловых
кругов, элита
Беларуси и России
В России похожее общественное
образование — Российско-Белорусский
деловой совет — появилось раньше, и
нам нужно было подтянуться, чтобы
сделать эту площадку более удобной
для общения с коллегами. Нам действи
тельно не хватало прямого голоса биз
неса в решении вопросов. Ведь именно

предприятия порой сталкиваются с
возникающими шероховатостями на
пути интеграции. Поэтому крайне важ
но было включить их в этот процесс,
добавить голос предпринимательского
класса, независимо от формы собствен
ности, в общий контекст при обсужде
нии взаимодействия двух стран.
19 декабря 2018 года в Москве мы с
президентом ТПП РФ Сергеем Каты
риным подписали итоговый документ:
соглашение о создании при торго
во‑промышленных палатах двух стран
деловых советов — обновленного Рос
сийско-Белорусского и нового Бело
русско-Российского. В состав деловых
советов двух стран вошли 27 белорус
ских бизнесменов и 44 представителя
российских деловых кругов.
В первую очередь деловой совет
нужен, чтобы поднимать и решать
наболевшие вопросы бизнеса, пригла
шать к их обсуждению представителей
органов государственной власти. За
дача торгово‑промышленных палат в
его работе, скорее, административная,
основную роль там играет бизнес. В
числе важнейших тем для обсуждения
с российскими коллегами — снятие
ограничений и обеспечение равных
условий ведения бизнеса, создание ко
операций и совместное продвижение
белорусско-российских бизнес-проек
тов на рынки третьих стран.
— Эти советы — структуры
закрытые, или туда может прийти
любой?
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— Конечно, не закрытые. Но если
сделать их открытыми для всех, то мо
гут прийти новички-энтузиасты, не
знающие реалий бизнес-жизни. Поэ
тому мы решили, что членство в них
будет фиксированным: ведь совет дол
жен быть презентабельным, автори
тетным и влиятельным. В белорусской
части совета представлена практиче
ски вся деловая элита нашей страны.
Руководители флагманов промышлен
ности, частный бизнес, имеющие опыт
работы в экспортном направлении, в
частности, с Российской Федерацией.
Белорусскую часть делового совета
возглавляет генеральный директор бе
лорусско-германского СП «Санта Им
пэкс Брест» Александр Мошенский,
российскую — председатель Совета
директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Дмитрий Мазепин. Кстати, у этого из
вестного российского предпринима
теля белорусское происхождение: он
родился в 1968 году в Минске. Такие
люди, как вы понимаете, не склонны к
праздным беседам, им нужен разговор
практический, нацеленный на эффек
тивное и оперативное решение суще
ствующих проблем. Бизнесу нужен
конкретный диалог.
— Какие вопросы обсуждались на
заседаниях?
— Мы провели два заседания бело
русской части совета, где обсудили, в
частности, взаимный доступ товаров
на рынки, участие белорусских компа
ний в электронных торгах на коммер
ческих российских электронных пло
щадках, вопросы признания нашей
электронной подписи, вопросы го
сударственных закупок и признания
сертификата в Российской Федерации.
— Учас тники р асшире нного
заседания национальных деловых
советов в Санкт-Петербурге рассмотрят перспективы делового сотрудничества. Что на этот счет
можно прогнозировать?
— Есть все основания полагать, что в
Санкт-Петербурге состоится конструк
тивный, серьезный и заинтересованный
разговор. Будет обсуждаться ряд во
просов. Например, по продовольствию.
Сегодня наши компании, работающие
с продуктами питания на российском
рынке, имеют конкретные проблемы,
которые хотелось бы разрешить.
— Уточните, кто занимается
этими проблемными вопросами на
государственном уровне?

— Есть Группа высокого уров
ня Союзного государства, так назы
ваемые эксперты, которые готовят
встречу правительств двух стран. Это
министры, представители отраслевых
кластеров, которые обсуждают акту
альные вопросы. Есть, скажем, про
блема с роумингом: ведь были пору
чения президентов двух стран по его
отмене. Этим занимаются отраслевые
министерства с обеих сторон. Теперь
в Группе высокого уровня появился и
голос бизнеса.
— Готовясь к Форуму, вы работаете в непосредственном контакте с
Парламентом? Можно ли озвучить,
какие контракты будут подписаны
на Форуме?
— Да, мы работаем вместе с Пар
ламентом, с Комиссией по экономи
ческой политике. Но говорить о кон

Владимир Улахович

кретных контрактах пока рано. Могу
лишь сказать: к подписанию готовит
ся серьезный портфель. С учетом того,
что на Пленарном заседании в СанктПетербурге предполагается участие
Президентов обоих государств, мно
гие предприятия хотели бы подписать
контракты на самом высоком уровне.
— Форум в этом году будет посвящен культурному, гуманитарному и
образовательному сотрудничеству.
Основная идея форума — поддержка
культурного пространства Беларуси
и России через региональный аспект.
Как сказал в одном из интервью вице-спикер Совета Федерации России
Юрий Воробьев, важно, чтобы именно регионы предлагали формирование такого культурного пространства — через свои мероприятия. На
форуме планируется принять целый
беларусь.belarus
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ряд предложений по организации работы в течение нескольких лет —
культурных, образовательных программ, общественных движений…
Но ведь и экономика тоже включена
в повестку дня работы Форума…
— Хорошая экономика — это
ведь тоже культура! Вся наша жизнь
пронизана культурой: есть культура
управления, культура переговоров,
культура личная, поведенческая…
Это только кажется, что культура
и бизнес существуют параллельно.
Ничего подобного! Они взаимозави
симы. Конечно, чисто эстетическая
сфера — это одно. А вот взять хотя бы
наше общение — мы ведь с вами носи

продукция — фальсификат, она не
качественная… Вот это настоящие
фейки. И с таким бескультурьем надо
бороться. Мы — за добросовестную
конкуренцию, она — основа для того,
чтобы развивались наши предприя
тия, повышалось качество их продук
ции. А тот бизнес, который играет не
по правилам, работает не только про
тив нас, но и против России, а в ко
нечном итоге — против себя. Потому
что обманывать клиентов, продвигая
свое — недопустимо. И очень важно,
чтобы крупный бизнес поддерживал
эту позицию.
— Да, умные люди об этом знали, рассуждали еще в древности. К

класса, которые хорошо известны в
мире. Недавно компания выиграла
тендер в Боливии. Но чтобы поднять
такое производство, одних инвестиций
мало. И даже успешного прохождения
всех административных процедур
мало. Нужно, чтобы была искра, огонь
в сердце у тех, кто берется за такое
дело. И такой огонь есть у Владимира
Короля, генерального директора «Бел
коммунмаш». (Открытое акционерное
общество «Управляющая компания
холдинга «Белкоммунмаш» — Авт.).
Рискнуть взять на себя такое произ
водство и поставить на ноги «Штадлер
Минск», а потом снова вернуться на
«Белкоммунмаш» — это надо быть по-

IV Форум регионов России и Беларуси. 29-30 июня 2017 года. Москва.

тели навыков, культурных привычек,
поведенческих стандартов… И я уве
рен: весьма сложно даже с большими
капиталами добиться серьезных ре
зультатов, не имея навыков культуры
коммуникаций, управления людьми.
Во всяком случае, долго удержаться
на плаву руководителю, не облада
ющему достойным образованием,
внутренней культурой, в наше время
вряд ли удастся. И разве не область
культуры — добросовестное исполь
зование какой-то информации? А
ведь бывает всякое. К примеру, на
чинают писать и говорить совершен
но необоснованно, что белорусская

26

беларусь.belarus
чэрвень   2019

примеру, зороастрийцы говорили: и
да будем мы одни из тех, чьи мысли,
слова и дела — одно. Считалось, что
если человек придерживается такого
стиля жизни и в своих делах, то они
будут складываться успешно. Могли
бы вы назвать имена представителей бизнеса как людей высокой культуры, заинтересованных, не равнодушных?
— Высшее управленческое звено у
нас в компаниях — это, как правило,
люди, состоявшиеся во всех отношени
ях. Скажем, что такое сегодня компа
ния «Штадлер Минск»? Это передовое
производство. Это поезда высокого

настоящему высококлассным профес
сионалом! Кстати, Санкт-Петербург
будет теперь обеспечен нашими трам
ваями «Метелица». В Белграде и Вене
идет тест-драйв белорусских электро
бусов. Заинтересовались нашими элек
тробусами и в Индии.
— Нам есть чем гордиться и что
продавать. «БЕЛАЗ», например, уже
большегрузы-беспилотники делает…
— Да, «БЕЛАЗ» крепко стоит на
ногах, с тремя мировыми компания
ми держит весь рынок большегрузов.
Но одно время различными эксперта
ми высказывалось мнение, что наших
промышленных гигантов надо разде
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лить и продать… К счастью, этого не
произошло. Сегодня «БЕЛАЗ» — важ
ный игрок на глобальном рынке. Так
что можно смело сказать: во главе ком
пании стоят высококультурные люди.
— На ваш взгляд, в бизнесе это
те, кто?..
— Кто, руководя предприятием,
не думает только о своем личном бан
ковском счете, о кошельке. Кто рабо
тает не только на прибыль, а еще и в
удовольствие, понимая непреклонный
закон жизни: когда отдаешь — тогда и
получаешь.
— Позвольте нам, что называется, в тему сделать небольшое
лирическое отступление. В одной из

который вкладывает средства в
плодородную землю, он получает хорошую отдачу. Так и с политиками.
Когда они опираются на тысячелетний потенциал народа — только выигрывают. Некоторые коллеги
говорят нам: Беларусь — окраина,
только благодаря России после войны «вышла в люди». Потому как ей
дали-построили крупные заводы,
привезли туда специалистов. Мы
отвечаем: «посадили» ведь заводы
у нас не просто так! Ну, возьми и
посади сегодня что-нибудь в джунглях — что там вырастет? Белорусы ведь были готовы принять новые
технологии, работать на высоком

ем. Вот разве в советское время в Укра
ину было меньше вложено, чем в Бела
русь? Но где теперь многие украинские
предприятия? Почему у нас практиче
ски все сохранилось? Возможно, поразному работают культурные коды,
матрицы, о которых вы говорите.
Развитие общества — это всегда раз
витие конкретных людей. Но, разви
ваясь, усваивая новое, важно не поте
рять ценные накопления, «спадчыну»
прошлых поколений. Почему порой
говорят, что белорусы такие консер
вативные? А это, видимо, архаичный,
селянский уклад жизни нас и наших
предков такими сделал. Наш промыш
ленный класс — это в основном люди,

Заседание Совета делового сотрудничества на V Форуме регионов Беларуси и России. 12 октября 2018 года. Могилёв.

статей мы рассуждали о том, что
политики — это люди, пожинающие
ниву, которая уже взросла, выспела.
Тысячелетиями народ свою культуру холит и лелеет, приращивает
ежегодно маленькими, миллиметровыми пластами, как, образно говоря,
культурный высокоурожайный чернозем. Через войны, через взлеты и
падения образуется некая матрица,
заложенная в наших людях. Они впитали культуру от своих матерей,
дедов и прадедов. Таким образом, создается определенный уровень человеческого потенциала в обществе.
И если приходит крупный инвестор,

уровне. Да, приехали специалисты…
А сколько раньше талантов отсюда
и в Россию, и по всему миру разлетелось! И сегодня работают на заводах
люди-то наши, не зарубежные спецы, в своей массе — старательные,
добросовестные. Без них не было бы
ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, ни тракторного завода… Наши соотечественники даже в космосе работают! Об
этом в мире знают.
— Действительно, промышленная
революция у нас состоялась после вой
ны. Весь белорусский промышленный
потенциал был построен в 50–70 годы.
И важно удержать, развить то, что име

которые приехали из деревень. А ло
гика у сельчан была простая: выжить!
Сколько войн прошло по земле даже за
сто последних лет! И наш белорусский
уклад — это простые ценности: создать
семью, дать образование детям, рабо
тать, сохранить свою землю.
— Что ж, белорусская ментальность — тема особая. Кстати, вот
бы отдельную секцию на форуме
по этим вопросам создать: чтобы
мы с русскими братьями лучше понимали друг друга. А то, бывает, в
российских школах знают разве что
о белорусской картошке, нашем Президенте, белорусских партизанах
беларусь.belarus
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В первую очередь деловой
совет нужен, чтобы
поднимать и решать
наболевшие вопросы
бизнеса, приглашать к их
обсуждению
представителей органов
государственной власти.
Задача
торгово‑промышленных
палат в его работе, скорее,
административная,
основную роль там играет
бизнес.
и о Беловежской пуще… И всё! Но,
Владимир Евгеньевич, вернемся к
деловым советам. Вы упомянули об
опыте создания деловых советов с
другими странами. Приведите позитивные примеры такого взаимодействия.
— С Австрией у нас очень актив
ный деловой совет. С австрийской
стороны его возглавляет известный
бизнесмен Хуберт Берч — один из
крупнейших инвесторов. Австрия,
кстати, за последние восемь лет ин
вестировала в Беларусь около 4 млрд
евро — это крупнейшие проекты, та
кие как Velcom, Kronospan, проекты
по платным дорогам. В рамках дело
вого совета мы с австрийскими инве
сторами обсуждаем, какие у нас есть
инвестиционные ниши, как развивать
промышленную кооперацию и укре
плять торгово‑экономические связи. В
Вене в 2020 году состоится очередное

Церемония подписания соглашения о создании
Российско-Белорусского и Белорусско-Российского деловых
советов. Соглашение подписали председатель Белорусской
торгово-промышленной палаты Владимир Улахович (слева)
и президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Сергей Катырин. 19 декабря 2018 года. Москва.

заседание, но мы уже сейчас думаем
над темами, которые стоит обсудить.
Среди них — вопросы укрепления
логистического сотрудничества. В
частности, это получение так назы
ваемых «дозволов» для белорусских
транспортных компаний (дозвол —
документ, разрешающий проезд пере
возчикам по территории иностранных
государств. — Авт.).
Другой хороший пример — бе
лорусско-швейцарский деловой со
вет. Его возглавляет со швейцарской
стороны Петер Шпулер (компания
Stadler). 17 сентября проведем очеред
ное заседание в Минске. С бизнесме
нами любят приезжать представители
туристического швейцарского агент
ства, которые хотят показать, что
каждый бизнесмен — потенциальный
турист.
В конце 2018 года создано два но
вых деловых совета: белорусско-казах

станский и белорусско-итальянский.
Очень интересный партнер с ита
льянской стороны — это Банк Интеза.
Соглашение подписал председатель
правления этого банка Антонио Фал
лико, который возглавляет Ассоциа
цию «Познаем Евразию» и напрямую
заинтересован в развитии сотрудни
чества со странами ЕАЭС в целом и
Беларусью в частности.
— Планируете ли в ближайшее
время расширять, создавать новые
деловые советы?
— Планируем. У нас, например, есть
предложение от узбекских партнеров.
Летом в рамках визита в Беларусь пре
зидента Египта Абделя Фаттаха Халила
ас-Сиси тоже будет подписано соглаше
ние о создании делового совета. Состоит
ся его встреча с белорусскими деловыми
кругами. Для бизнесменов — престиж
но быть в этом совете. У нас также есть
интересное предложение от Японской
ассоциации по торговле с Россией и
новыми независимыми государствами
(РОТОБО). Мы для них интересны. К
тому же Япония очень высоко ценит бе
лорусский вклад в преодоление послед
ствий аварии на Фукусиме. Есть и дру
гие проекты. Все, на мой взгляд, должно
работать на основании взаимных инте
ресов. Когда этот принцип берется за
основу, тогда все сложится хорошо для
обеих сторон.
Беседовали
Иван и Валентина Ждановичи.

Первое заседание Белорусско-Российского делового совета. 18 января 2019 года. Минск.
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Фото предоставлены Белорусской
торгово-промышленной палатой.

VI Форум регионов Беларуси и России

«Культура
одухотворяет...»

«Наши духовность, искусство, культура —
это кровеносная система общества,
дающая ему жизненные силы…»
Александр Лукашенко

Там, где культура, там и мир — этот
известный месседж примирения,
мира и дружбы, пожалуй, даже
мощнее, чем знаменитый слоган
у спорсменов “О, спорт, ты мир!”.
Во всяком случае, не конкурирующий,
напротив, его обогащающий. Ведь
спорт — это тоже культура. В чем мы
и убеждаемся во время II Европейских
игр, которые проходят в Минске
в дни выхода этого номера журнала.
А нынче наше сознание направлено
в Санкт-Петербург, где состоится
VI Форум регионов Беларуси и России,
в центре внимания которого —
культура, несущая миротворческую
миссию, сближающая народы.

Екатерина Дулова

Иван Жданович

М

ы знаем: несмотря на
политические и эконо
мические трудности, она
помогает ценить жизнь
и каждый ее день. Оду
хотворяя, культура делает нас чище,
лучше, красивее. Вот с таким предста
вителем от культуры мы и встретились.
Знакомьтесь: Екатерина Дулова, заме‑
ститель председателя Постоянной
комиссии Совета Республики Нацио‑
нального собрания Беларуси по обра‑
зованию, науке, культуре и социаль‑
ному развитию. И ректор Белорусской
государственной академии музыки,
доктор искусствоведения, профессор.
Она же и выступит на Форуме как ру
ководитель секции от Республики Бе
ларусь: «Культурно-гуманитарные про
екты как связующее звено духовной
жизни народов Беларуси и России».
Выберите себе работу по душе, и вам
не придется работать ни одного дня в
своей жизни — этот афоризм Конфуция
беларусь.belarus
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почему-то вспомнился применительно
к нашей собеседнице: столь увлеченно
она делилась с нами своими размышле
ниями о предстоящем Форуме, о своей
профессии и многом другом.
— Екатерина Николаевна, в одном из интервью мы прочли о том,
что ваши родители — Таисия Алексеевна и Николай Семенович Щербаковы — переехали в Минск в 1959 году
после окончания Нижегородской
государственной консерватории
им. М. И. Глинки. Поэтому давайте
начнем наш разговор с «семейной»
темы. Что лично связывает вас с
Россией, русской культурой, русской
музыкальной традицией?
— Эта связь в моей судьбе очевид
на с малых лет. Родители переехали в
Минск как люди, представлявшие рус
скую культуру будучи выпускниками
Нижегородской консерватории. Они
всегда в лучшем смысле слова занима
лись пропагандой такого замечатель
ного явления как культура. В том чи
сле и в Беларуси. Причем это ни в коей
мере не мешало маме стать членом
Союза композиторов Беларуси — как
музыковеду и доктору наук. И писать
замечательные работы, посвященные
творчеству белорусских композито
ров. А папа стал основоположником
струнного квартета Союза компози
торов, этот коллектив существовал
почти 25 лет. Исполнил всю камерную
музыку белорусских композиторов,
написанную к тому времени. Вот такие
люди были мои родители — пропаган

дисты. Они стремились к тому, чтобы
все самое лучшее, как из русской, так
и из белоруской музыки можно было
предлагать для восприятия, освоения.
Это была подвижническая деятель
ность на стыке двух культур. Впрочем,
тогда, в СССР, об этом никто не думал:
это ведь было одно государство. И в на
шей жизни, жизни нашей семьи тогда
все переплелось. Моя сестра родилась
в Нижнем Новгороде, а я — уже здесь.
— А что повлияло на переезд родителей?
— Папин педагог, выдающийся
профессор Российской Академии име
ни Гнесиных — Александр Павлович
Стогорский, преподававший в Ниж
нем Новгороде, получил приглашение
на работу в Минск. Наш замечательный
композитор Анатолий Николаевич Бо
гатырев, который в то время был рек
тором Минской консерватории, пред
ложил ему возглавить виолончельное
дело как в нашей школе, так и в кон
серватории. Папа сюда уехал следом за
учителем: посмотреть что и как. Потом
перевез семью. Они были невероятно
близки духовно. А движение по жизни
за педагогом, за мастером — это весьма
типично для музыкантов.
— Видимо, и для ученых это характерно. В свое время в Академию
наук Беларуси переезжали российские
ученые (скажем, будущий академик
Степанов — его имя носит Институт физики НАН Беларуси. Еще,
помнится, за учителем поехал из
Москвы в Новосибирск (там только

Екатерина Дулова во время вручения наград победителям проекта «Талент краіны»
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создавался академгородок) наш соплеменник Валентин Коптюг. Вырос
до академика, возглавлял Новосибирское отделение РАН. Кстати, и теперь этот крупный научный центр
возглавляет белорус — академик Валентин Пармон.
— Да, я его помню: он был недав
но на юбилее Национальной академии
наук Беларуси. Такие примеры мож
но приводить бесконечно! Вспомним
россиянина из Свердловска Влади
мира Мулявина, который реализовал
свой талант в Беларуси. А, скажем, у
популярного питерского композито
ра Игоря Корнелюка корни — брест
ские. И вот я, русская, родилась здесь.
В совершенстве владею белорусским
языком. Училась в школе при консер
ватории: папа и мама там преподавали.
Начали там — потом стали профессо
рами консерватории: ведь их уровень,
квалификация, образовательный класс
был очевиден. И дальнейшую жизнь
родители уже полностью посвятили
этому заведению. Со временем мама
возглавила кафедру истории музыки,
папа — кафедру камерного ансамбля.
— И естественно, что вы пошли
теми же путями…
— Да-да-да, все в жизни взаимосвя
зано. И связь с Россией у меня сильна и
по крови, и по духу. Для меня же сегод
ня это, скажем так, моя работа — это
самый благополучный вариант вос
приятия всего, что связано с этой куль
турой. Ее традициями. Великолепной
литературой. Я могу судить об этом как
русский человек, который вырос здесь,
в Беларуси. У меня все благополучно
соединилось. Кроме того, я закончи
ла Петербургскую консерваторию как
представитель белорусской образова
тельной школы: была направлена туда
как целевик. Закончила ее. Написала
там кандидатскую диссертацию. А над
докторской я трудилась в Московской
консерватории. Потому что у нас еще в
то время не было докторского совета.
— О чем писали?
— О музыке в балетном театре.
Анализировала этот феномен почти за
250 лет. Вплоть до Стравинского и Про
кофьева. То есть до средины ХХ века.
Что же касается белорусских компози
торов, то многих я знала лично.
— Кто были ваши учителя в музыке?
— Естественно, родители. Ведь я с
детства слышала, как папа занимался.

VI Форум регионов Беларуси и России
Слышала и видела, как мама готови
лась к лекциям и как играла на рояле.
Кстати, она исполняла даже увертюру
к «Руслану и Людмиле» Михаила Глин
ки. А это одно из сложнейших произ
ведений, которое Петр Ильич Чайков
ский играл на открытии Московской
консерватории. Вот таким был уровень
и класс, который вовлек и меня в эту
профессию. Кстати, муж — мой од
ноклассник, пианист. Дети наши, сы
новья, играют: виолончель и скрипка.
Сестра — доктор наук, музыковед. Ее
сын — скрипач, а супруг — компози
тор. Вот такая уже получается музы
кальная династия, причем разнонаци
ональная.
— Насколько нам известно, раньше в среде белорусских музыкантов
были популярны дружеские, творческие посиделки. Скажем, в доме композитора Аладова…
— Николая Ильича? Ну конечно!
Это был интереснейший дом! Я бывала
у его дочери Радославы Николаевны —
самого композитора уже не было. И
она много рассказывала о тех встречах.
Наши мамы, папы были прекрасно зна
комы. И квартеты Николая Ильича —
записаны в исполнении квартета, кото
рым руководил мой папа. Они вместе
занимались этой работой. Так что и я
была в гуще музыкальных событий.
Воспитывалась всей этой жизнью —
жизнью родителей. А мама еще вела на
телевидении вечера камерной музыки.
Была ведущей на концертах и в филар
монии. Поэтому всех великих музы
кантов я видела. Мама была еще членом
художественного совета Большого теа
тра — и я была «в теме», как говорится,
когда утверждались спектакли. Я все
это впитывала, как и моя сестра.
— И как же тесен мир, Екатерина
Николаевна! Ведь наша внучка, театральная художница Екатерина Шиманович — из прямых потомков композитора Николая Чуркина. Видимо,
вы хорошо знали ее другую бабушку,
Ольгу Смолич — она долгое время вела
на Белорусском радио популярную музыкальную передачу «Вечары на канапе». К тому же Ольга с Радославой
Аладовой — двоюродные сестры.
— Ну тем и хорош мир белорусской
музыки: здесь все всех знают (смеется).
— Но мы имеем косвенное к нему
отношение: относимся к категории
больших любителей оперы в Большом театре. Ну и пишем, как жур-

налисты, о некоторых событиях в
музыкальной жизни.
— И это здорово! На мой взгляд,
на ваших плечах — имею в виду
журналиствов, пищущих о театре,
музыке — очень многое в культуре
держится. Потому что нам, професси
оналам от музыки, порой трудно быть
убедительными, излагать мысли для
широкой публики. Когда музыка —
профессия, то нам бывает сложно от
нее эмоционально отстраниться, ум
вольно или невольно начитает рабо
тать в аналитическом направлении. Я
размышляю о том, как все сочетается
с точки зрения целостности, формы…
А вы обладаете счастливой возможно
стью музыку, оперное действие вос
принимать целостно, не анализируя.
Это же так восхитительно: погрузить
ся в музыкальный поток, почувство
вать, как льются звуки, задевая струны
твоей души… Они вызывают какие-то
ассоциации, пробуждают воспоми
нания… Или же ты замечаешь: душа
молчит, не отзывается на звуки, кото
рые могут не совпадать с твоей вну
тренней мелодией…
— Да, магия, мистицизм звука очень сильны, как сказал мудрец
Инайят Хан. В целом философия
музыки, ее влияние на человека, на
настроения в обществе — отдельная тема, к которой мы можем вернуться, если вы согласитесь с нами
еще раз встретиться. Интересно
было бы поговорить и о том, что в
каждом народном белорусском обряде
есть свои особые песни, мелодии, свой
ритм, своя «партитура», в соответствии с которой разворачивается
звуковая картинка праздника.
— Все, что касается восприятия
музыки, ее воздействия на нас, воздей
ствия ее гармоничной формы — это
действительно интересно. Я такую
дисциплину студентам преподаю.
Возможно, это будет полезно знать не
только им. Мы, конечно же, сможем
встретиться и побеседовать.
— Можно ли через музыку узнать
тот или иной народ? Какая именно
музыка наиболее глубоко выражает
его ментальность, характер, особенности сферы чувств?
— Узнать да, но познать… На эту
тему рассуждать — спецкурс нужен.
А если коротко: народ, безусловно, по
его музыке изучать можно. Это если
говорить о национальной, этнографи

Екатерина Дулова на Деловом совете
ректоров учреждений образования
Республики Беларусь
и Российской Федерации
(Дни Белорусского образования в России)

ческой традиции. Музыка непосредст
венно и сразу может свидетельствовать
об определенном национальном свое
образии. Мы ведь без труда узнаем,
скажем, грузинскую или африканскую
музыку, китайскую. Но если говорить
о европейской традиции и музыке ака
демического свойства, то она просто
предъявляет иные требования — к са
мой себе. Она просто другая. Потому
что предметом звукоизвлечения стано
вятся академические музыкальные ин
струменты. Но никто никогда не посме
ет отрицать национальные свойства
музыки, скажем, Михаила Глинки или
Сергея Рахманинова, Эдварда Грига
или Антонина Дворжака. Потому что в
мелодике, складе целого всегда просле
живается национальная составляющая.
Она может быть как танцевального, так
и песенного свойства. Все, что касается,
например, австрийской академической
музыки — это национально. Мы знаем
с вами прекрасные лендлеры Франца
Шуберта, замечательные вальсы Ио
ганна Штрауса. Но и Вольфганг Ама
дей Моцарт — безусловно австрийский
композитор, и Антон Брукнер, и Густав
Малер… И все же никто не станет, не
рискнет здесь проводить резких нацио
нальных «разграничительных линий»,
исследуя творчество, музыку того или
иного композитора. Как и отрицать
наличие «некоторых особенностей»,
обусловленных местом рождения,
жизни, социальной средой, в которой
формировался талант. В этом смысле
беларусь.belarus
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музыка, можно сказать, свободна от
разных предрассудков и сама по себе
счастлива.
— Что делается сегодня на государственном уровне, по линии
Союзного государства, чтобы взаимообогащение русской и белорусской
национальных культур продолжалось? Назовите наиболее значимые
межгосударственные проекты, к которым в том числе и вы лично имеете отношение?
— Только следует иметь ввиду: есть
многолетнее взаимодействие в разных
сферах Беларуси и России, наши бело
русско-российские контакты, и есть
собственно деятельность Союзного го
сударства, его Постоянного комитета. А
у него своя программа, с которой можно
ознакомиться на сайте Посткома. Там
немало и образовательных проектов.
Есть, скажем, замечательные проекты,
посвященные юным курсантам из суво
ровских и кадетских училищ. Из проек
тов в сфере музыкального образования
отмечу тот, которым очень дорожу: это
молодежный Симфонический оркестр
Союзного государства. Ему уже больше
10 лет. Он формировался сначала на базе
двух школ — Центральной музыкаль
ной школы при Московской консерва
тории и нашей гимназии-колледжа при
Белорусской государственной акаде
мии музыки, а в последние два года он
стал студенческим. Детский репертуар
все-таки ограничен — студенты играют
значительно больше самой разнообраз
ной симфонической в музыки.
— Кто дирижер?
— Дирижеры разные. С нашей сто
роны в этом году был Вячеслав Черну
хо-Волич, дирижер Большого театра
Беларуси. С российской стороны — гос
подин Василий Валитов. В репертуаре
всегда есть русская и белорусская му
зыка. Я вообще приветствую такие ме
ждународные проекты. Мне, например,
очень нравится молодежный симфони
ческой оркестр государств‑участников
СНГ. На концертах студенты-участни
ки оркестра сидят с флажками своих
стран на пультах. И в реальности вид
но, что культура может только объеди
нять, что она помогает людям слушать,
слышать и понимать друг друга. И мо
лодежный Симфонический оркестр
Союзного государства работает имен
но так — на углубление взаимопонима
ния между народами. В прошлом году
оркестр провел несколько концертов
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по Беларуси. Музыканты участвовали и
в мероприятиях «Славянского базара в
Витебске», и в продолжении V Форума
регионов Беларуси и России — в краси
вом отремонтированном концертном
зале, где накануне проходило Пленар
ное заседание Форума.
— Что можете, как ректор Академии музыки, отметить из белорусско-российских проектов, способствующих взаимообогащению наших
культур?
— Позвольте, вначале о традициях
поговорим. Мы в Академии музыки
унаследовали великолепную россий
ско-советскую образовательную тра
дицию. Я уже неоднократно говори
ла: это уникальная система, которая
нуждается сегодня в защите, в некоем
охранительном статусе. Это ведь наше
национальное достояние. Потому как
те реформы, которые якобы сулят нам
какие-то приоритеты, на самом деле
для нее, этой системы, могут быть раз
рушительными.
— В Список всемирного наследия
ЮНЕСКО предлагаете внести?
— А вот даже и так! Мы защищаем
природу, оберегаем народные тради
ции… Так же, считаю, нужно защитить
и образовательную традицию. Я недав
но вернулась с Делового совета ректо
ров России и Беларуси, выступала по
этой теме. Он проводился в Москве, в
Деловом и культурном комплексе при
Посольстве Беларуси в России — по
итогам встречи Президентов в Сочи.
И счастье огромное, что были там мои
коллеги из Московской консерватории,
из Гнесинской академии музыки. Бук
вально месяц назад этот вопрос рас
сматривался и на совместной коллегии
Министерств культуры России и Бела
руси, которая проходила в Москве. О
чем идет речь? Да о том, что на волне Бо
лонского процесса сегодня достаточно
легко ломаются национальные образо
вательные традиции, устанавливаются
новые стереотипы. И они навязывают
ся в том числе и системе художествен
ного образования, которая у нас идет
своим, уникальным путем. Для нашего
процесса обучения характерна непре
рывность, причем исторически выстро
енная. Ни одна специальность сегодня
не имеет столь долгого и выстроенного
системного образования! Наши дети
учатся с 4–5 лет и до 19‑ти. Это тяже
лейший труд! В музыку нужно вникать,
ее нужно понимать, важно уметь «гово

рить» на ее языке. Важна ведь не только
«ловкость пальцев» — мышление фор
мируется. Мышление звуками. Это —
особая философия внутренней жизни.
А нам предлагают встраивать обучение
в регламентированные формы бакалав
риата и магистратуры. Я так и не знаю,
например, что должен уметь петь, на
пример, бакалавр, и что — магистр…
— И где проходит граница, разделяющая одних и других…
— Вот-вот! А критерии оценки где?
Как оценить: играет студент УЖЕ как
магистр или ЕЩЕ как бакалавр? Да раз
ве в этом цель художественного образо
вания? Так что эта тема и в Беларуси, и
России сегодня — общая для обсужде
ния. Причем и Московская, и Санкт-Пе
тербургская консерватории ревностно
охраняют свои образовательные тради
ции. Но есть и иные подходы. Так, неко
торые российские консерватории пош
ли по пути двойных образовательных
программ: бакалавриат, магистратура
и, так называемый, специалитет. Сегод
ня в Беларуси мы в Кодекс об образо
вании закладываем идею непрерывной
образовательной программы в сфере
художественного образования, так на
зываемой, интегрированной магистра
туры. И у нас на то есть основания. Ведь
вот почему, как и десятки лет назад, мо
лодые музыканты-исполнители хотят
учиться у профессоров, имеющих рос
сийско-советскую школу? Видимо, есть
нечто важное и существенное, заложен
ное в наших традициях образования. У
нас, скажем, студент лично общается с
профессором, а это очень важно. У нас
преимущественно индивидуальное об
разование. Нет и больших аудиторий —
маленькие классы. Я все время здесь
живу в звуках — они меня окружают.
Студенты собираются в больших ауди
ториях только на занятия по истории,
гуманитарным дисциплинам. А осталь
ное — это формат, удобный для мастера
и ученика. Да, такое образование — до
рогое. Так оно во всем мире дорогое.
Но у нас все системно выстроено. Есть
музыкальные школы для маленьких, где
гармонично соединяются общеобразо
вательные предметы и музыкальные.
Если человек хочет связать свою жизнь
с музыкой, идет в колледж, где может
добрать знаний. Потом вуз, который,
считаю, необходим. После колледжа
мало кто из руководителей серьезных
творческих коллективов возьмет его на
работу. Там нужен специалист, прошед
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ший вузовскую школу. То есть в нашей
профессии есть свои особенности, свя
занные с широтой воспитания. Это не
прикладной процесс, который сужает
мировосприятие, превращает челове
ка в делателя, рационального. Вот тебе
специальность — раз. Вторую ступень
получил — два. У меня случались такие
дискуссии.
— Ум на дело конкретное в итоге заточен, а широты взгляда на
жизнь, окружающий мир и себя в
этом мире — нет.
— Да, широты — нет. Образова
ния не хватает. Ну как можно учиться
3 года на флейте и 2 года на контрабасе?
В итоге — и флейтист плохой, и кон
трабасист — никакой. Или тогда все
это нужно ставить на другие рельсы,
готовить специалистов частным обра
зом? Так что с Россией в этих вопросах
у нас очень тесные контакты. Общаем
ся. Ищем единые приоритеты.
— Культурное сотрудничество
России и Беларуси вряд ли когда прерывалось. Мы слышали о недавнем
заседании коллегий Министерства
культуры России и Министерства
культуры Беларуси, на котором обсуждалась реализация сводного плана
сотрудничества на 2019–2021 годы,
подготовка к празднованию 75‑летнего юбилея Победы, вопросы образования и студенческого обмена в сфере
культуры и искусства. Достаточно
проехать по улицам Минска и посмотреть на афиши концертных
программ, проанализировать театральные афиши. И в России всегда
можно увидеть известные белорусские коллективы. Как, на ваш взгляд,
можем ли мы говорить о системности сотрудничества в этой сфере?
— Стало очевидно: у нас много об
щего — в образовании, культуре, исто
рии. Деятельность музеев, театров, их
репертуар, приоритеты — все близкое и
похожее. Мощно проходила тема 75‑ле
тия освобождения Беларуси, общей По
беды. Говорилось о неприятии интер
претации этого праздника как победы
во Второй мировой войне — это была
наша общая победа в Великой Отечест
венной войне. Шла речь и о проектах по
реставрации, установлению памятни
ков. Нам представили масштабный про
ект мемориала битвы «Ржев» и Брест
ской крепости. В качестве примеров
приводились проекты взаимодействия,
когда белорусские или российские спе

циалисты участвуют в работах совмес
тно. Говорили о Полоцком Спасо-Евф
росиниевском монастыре, где сложные
работы по реставрации древних фресок
проводили совместно с белорусскими
и российские специалисты. Кстати, это
ведь тоже — наше общее достояние.
Разорвать то, что исторически едино —
невозможно. Мы знаем, что Новгород,
Полоцк и Киев — это как три колыбели
славянских народов. Из этой общности
наши корни. Причем эта троица — не
делима, это как общая кровеносная
система, которая наши три современ
ные культуры (белорусскую, русскую,

полсеместра. Я училась в Ленинграде,
в группе нас было 12 человек: украин
цы, литовцы, молдаване… И всего два
ленинградца. Я была из Беларуси. Както педагог нам предлагает: каждому
выступить по музыкальной культуре
своей республики. И вот тогда я поня
ла: мне будет сложно. Что я‑то от даты
1917 года и была обучена истории музы
ки. Знала белорусскую музыку ХХ века,
Николая Ильича Аладова, и как все
формировалось: Григорий Романо
вич Ширма, песня, профессиональное
искусство, консерватория, Оперный те
атр, филармония. А до 17‑го года что?

Екатерина Дулова как председатель специального фонда Президента Беларуси
по поддержке талантливой молодежи вручает награду магистранту Анне Арлукевич

украинскую) подпитывает. Безуслов
но, каждому из этих народов важно
укреплять свою государственность. А с
другой стороны, вот эта широта куль
турно-исторического пласта — это же
огромное преимущество для всех. И
этого не стоит пугаться! Разве у росси
ян что-то отнимут, если подчеркнут, что
этот музыкант или художник родом из
Беларуси, или наоборот — в Беларуси
скажут, что он русский? Мне кажется,
что взаимопроникновение культурных
традиций — взаимополезно.
— Екатерина Николаевна, вы знаете, теперь у белорусов — огромный
интерес к своей истории. Строя независимое государство, важно иметь
прочный исторический фундамент.
Ведь история наша давно начиналась,
и музыка — совсем не с «Песняров»…
— Я сама как-то попала в инте
ресную ситуацию. Во всех советских
консерваториях был лекционный курс
«Музыка народов СССР». Читался он

Этого у нас в учебниках не было вооб
ще. У меня была возможность приехать
тогда в Минск. Приехала — а читать
нечего… Да, так было. То, что сделала
потом музыковед Ольга Дадиомова —
огромнейшая работа. И мы теперь зна
ем, что на территории Беларуси была
огромная европейская культура. Но так
сложилось, что здесь война за войной
прокатывались, и все, кто к нам при
ходил, стремились местную культуру
растворить в себе. И все же посмотри
те: сегодня белорусская культура живет,
и живет благополучно, ярко! Это меня
радует. Как и то, что у нас два государ
ственных языка — белорусский и рус
ский… У нас теперь формат особый.
Появляются вывески и на английском
языке — потому что много приезжает
гостей из Западной Европы...
— И на китайском…
— Да, и на китайском. Ведь у
нас с Китаем активно развиваются
отношения. Есть страны, где несколько
беларусь.belarus
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Министр культуры Юрий Бондарь и Екатерина Дулова
на праздновании 85-летнего юбилея Белорусской академии музыки

официальных языков: Бельгия, Швей
цария. Нужно просто уважительно от
носится к языкам, понимая: это часть
нашей общей культуры. А мы знаем,
что в начале прошлого века в Белару
си было 4 государственных языка. Я
стою на позициях не ограничения, а
расширения культурного простран
ства. Запретительного подхода быть
не должно. Ведь человеку свойствен
но противостоять запретам — будет
обратная реакция.
— Это как с воспитанием ребенка: если его все любят — он вырастает развитым и гармоничным. А
начни запрещать, наказывать — появятся комплексы…
— На мой взгляд, есть три вещи в
нашем культурном пространстве, в
отношении которых недопустимы ни
запреты, ни попытки что-то насиль
ственно изменить: это язык, верои
споведание и национальность. Это все
заложено в человеке. И как он себя мы
слит в национальном пространстве, в
национальной культуре, так он и будет
себя чувствовать. Поэтому все должно
быть разумно.
— В продолжение темы сотрудничества: какие контакты, совместные проекты есть у Белорусской
государственной академии музыки с
подобными учебными заведениями в
России? Что в планах?
— Сводный план сотрудничества
Министерств культуры России и Бела
руси утвержден. По нему уже составлен
протокол. И мы уже знаем направления,
в частности, в области образования,
студенческих обменов. Предлагаем ин
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тереснейший проект со своей стороны.
Есть знаковая фигура, которая связыва
ет наши народы через традицию хоро
вого пения. Это Виктор Владимирович
Ровдо, наш выдающийся хоровой дири
жер, профессор, народный артист СССР.
В 2021 году исполняется 100 лет со дня
его рождения. Он закончил аспиранту
ру Московской консерватории по классу
Александра Васильевича Свешникова.
В Беларуси Ровдо, по сути, стал осново
положником хорового академического
исполнительства и образования. Мы
предлагаем провести Хоровую Акаде
мию для студентов и учащихся России
и Беларуси — провести на нашей терри
тории, чтобы исполнить разнообразные
хоровые сочинения двух народов, чтобы
показать эту непрерывающуюся исто
рическую связующую нить. Из образо
вательных совместных проектов — это
молодежный Симфонический оркестр
Союзного государства, о котором мы
говорили выше.
Кое-что вы уже видели: когда хоры
совместного звучания в интернет-про
странстве поют. Детские хоры пели
24 мая, в день памяти святых равноа
постольных Кирилла и Мефодия (или
День славянской письменности и куль
туры) на Ратушной площади. Есть про
екты и в сфере музейного дела, кино.
Интересные совместные перспективы
открываются после ремонта киносту
дии «Беларусьфильм».
— Какие зарубежные контакты
есть у Академии музыки?
— Договоров о сотрудничестве се
годня у нас более 60‑ти. Самое слож
ное — отдаленные страны: США, Япо

ния, Корея… С Китайской Народной
Республикой очень активно работаем,
китайские студенты сегодня у нас обу
чаются на всех уровнях. Ведем и науч
ную подготовку китайских специали
стов в магистратуре и аспирантуре.
Активные контакты у нас со странами
СНГ, Латвией, Литвой, Эстонией. В том
числе и в рамках проекта Erasmus (не
коммерческая программа Европейско
го союза по обмену студентами и пре
подавателями между университетами
стран членов Евросоюза, а также Ис
ландии, Лихтенштейна, Северной Ма
кедонии, Норвегии, Турции — Авт.).
Только сейчас наши ребята уехали в
Латвию. С итальянским Триестом мы
работаем по этой же программе: там
не только стажируются, но и препо
дают наши профессора. Кстати, очень
успешно. И студенты ездят туда ре
гулярно для обмена. С Казахстаном
очень хорошие направления деятель
ности. Ну и конечно самые активные
отношения с Российской Федерацией.
Мы подписали в декабре 2018 года
Договор о сотрудничестве с Нижего
родской консерваторией. И уже два
проекта успели осуществить за столь
короткий срок. Самое сложное — это
непосредственное общение. Но теперь
есть система под название LOLA, ею
занимается, в том числе, Академия
наук Беларуси (в сфере исполнитель
ства онлайн). В прошлом году такой
проект был осуществлен впервые.
Исполнялся квинтет Й. Брамса при
участии эстонских и белорусских му
зыкантов. Это был опыт европейской
трансляции. Данная система позволя
ет соединять звучание на расстоянии,
когда музыканты находятся за тысячи
километров друг от друга. И люди, му
зицирующие и поющие на расстоянии,
становятся одним целым. Да, у нас есть
обширная система мастер-классов. Од
нако сегодня это можно делать онлайн:
профессор играет там, публика здесь.
А студент еще где-то… Есть и такого
рода музыкальный инструмент.
— Какой же инструмент дает
такие возможности?
— Это дисклавир фирмы Yamaha.
Увы, мы его пока ещё не приобрели…
Однако он действительно обладает ши
рокими возможностями как для образо
вания, так и для расширения творческо
го пространства музыкантов — рояль
позволяет записывать и воспроизво
дить живое исполнение. Помимо проче
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го, речь может идти об оказании обра
зовательных услуг дистанционно. Я
немного скептик в этом смысле. Поэто
му с приобретением пока не тороплюсь.
Все равно считаю: важна харизма при
передаче знаний, мастерства. Вы не за
думывались, почему наши музыканты
достаточно легко трудоустраиваются
за рубежом, например, в оркестры?! В
любой стране мира. По сути дела, му
зыкантам не нужен язык. За пару недель
он приспосабливается к дирижеру. Ес
тественно, речь не о преподавании —
там язык, конечно же, нужен. А если в
оркестрах, в опере… там свой язык. И
вот такое общение между мастером и
учеником — не заменит ничто.
— Можно сказать, что музыканты — это миротворцы, «говорящие»
на всем понятном языке музыки…
— Совершенно верно! И у нас даже
есть интересный проект с Министер
ством иностранных дел под названием
«Культурная дипломатия: молодеж
ные музыкальные мосты». Так, наши
ребята участвовали в музыкальных
программах, предлагаемых нашими
посольствами зарубежом и связанных
с различными событиями и датами
культурной жизни Беларуси: 250‑летие
М. Огинского, 200‑летие С. Монюшко,
500‑летие книгопечатания, День Не
зависимости Республики Беларусь и
многое другое. Скажем, в Шанхае был
издан сборник белорусских песен и
романсов на китайском языке! А пре
зентовать его поехал наш хор. В торже
ствах по поводу 65‑летия вступления
Беларуси в ЮНЕСКО, которые прохо
дили недавно в Национальной библи
отеке Беларуси, принимал участие сту
денческий симфонический оркестр.
— В нынешнем году, как известно,
темой Пленарного заседания Шестого Форума регионов Беларуси и России
станут межрегиональные связи как
основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России. Тематическое направление одной из секций
форума, которую вы возглавите, —
культурно-гуманитарные проекты.
Какие вопросы вы будете обсуждать
с российскими коллегами во время Форума регионов? Готовятся ли к подписанию соглашения о сотрудничестве?
Расскажите о значимых.
— Акцент делается на позитив
ном взаимодействии в самых разных
областях. Ведь наша задача вместе с

политиками — созидать гармоничные
взаимоотношения между Беларусью
и Россией. Форум посвящается куль
туре и молодежи. Поэтому неслучай
но был выбран Санкт-Петербург как
своеобразная культурная столица.
Форум — это возможность высказать
ся, показать себя в том числе и нашей
молодежи. Проектов в Союзном госу
дарстве достаточно для того, чтобы со
циально активные молодые люди двух
стран могли встречаться. На таком вы
соком уровне представить, послушать
молодежь — это очень правильно. И
современно. Ведь западноевропейская
молодежь, мы знаем, — громко гово
рящая. И наши студенты продвигают
инициативы, осваивают современные
формы общения, генерируют новые
идеи. Им есть о чем сказать. Из того,
что предлагается в этом году и что важ
но для меня лично — наличие отдель
ной секции, посвященной культуре
под названием: «Культурно-гумани
тарные проекты как связующее звено
духовной жизни народов». Связать
культуру через духовность наших сла
вянских народов — это мне показалось
весьма органичным, цельным и понят
ным. Для меня огромная честь быть
координатором с белорусской стороны
в этой секции. Конечно, при подготов
ке программы мы сделали акценты на
основные векторы сотрудничества.
— Назовите их, пожалуйста.
— Это музейное дело, театральное
дело, кино, библиотеки, образование.
Обращаю внимание: проакцентирова
но взаимодействие именно региональ
ное. То есть театры, библиотеки, музеи
не столько столичные, сколько регио
нальные. Те, которые выполняют со
зидательную, важную миссию в своей
области, в своем регионе. Кстати, мы
выяснили — есть масса интересней
ших проектов, связанных с пригранич
ным общением. Это реставрационные
и музейно-выставочные совместные
традиции. Когда начала складываться
программа, мы поняли: будут подпи
сываться договора о сотрудничестве.
Когда же стали работать над углубле
нием программы, количество дого
воров становилось все больше. Ведь
контактов — очень много. И не только,
скажем, с нашей Национальной библи
отекой, столичными музеями, а между
небольшими, районного уровня музе
ями Беларуси и России. Передавались
материалы, кто-то когда-то куда-то

съездил и познакомился… Во всяком
случае, для меня очень важным явля
ется не только теоретический аспект в
работе нашей секции, но и ее конкрет
ные результаты в виде расширения
взаимодействия учреждений куль
туры и искусства Беларуси и России,
обогащения духовной жизни наших
народов.
— То есть у вас появилась возможность систематизировать всю
эту работу.
— Да-да-да, эта тема уже, как гово
рится, заполнена серьезным и важным
содержанием. Причем есть и давние,
еще с советских времен связи. И ничего
не нужно искусственно придумывать.
— Стоит только подбросить
дров — огонь-то уже горит…
— Да, мы не успели еще забыть об
щее прошлое. И это радует! Есть кон
такты и в молодежной среде. Будет ра
ботать молодежная секция «Молодежь
за Союзное государство». Это вообще
и проект Союзного государства. Ребята
будут обсуждать вопросы молодежного
движения, предпринимательства, соци
альной поддержки молодежи — моло
дых специалистов и рабочих. Отдель
ная секция будет выделена как секция
№ 1 «Реализация совместных молодеж
ных проектов Союзного государства
России и Беларуси». Там уже «ответст
венные взрослые», специалисты будут
говорить об этих вопросах. И самое
главное — это участие молодежи в фо
руме, белорусской и российской. В ка
ждой секции подразумевается как учас
тие специалистов — директоров музеев,
театров — так и молодежи. Будут участ
вовать в качестве слушателей наши мо
лодые педагоги. Такой формат предло
жено выдержать и другим вузам. Есть и
выступающие. Помните нашу молодую
скрипачку Полину Черневскую, ныне —
преподавателя Академии музыки? Она
демонстрировала Президенту Белару
си Александру Лукашенко на встрече с
творческой молодежью скрипку Андреа
Гварнери. Так вот, девушка выступит с
докладом, посвященным взаимодейст
вию белорусской и российской молоде
жи в сфере музыкального образования
и исполнительства. Впрочем, обо всем
не расскажешь. Много чего интересно
го ожидается: ведь это — культура. А
культура одухотворяет. И это значит,
что мы отразим все лучшее, чем богаты
наши братские народы.
Беседовали Иван и Валентина Ждановичи
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В гости
по соседству
На одной из секций VI Форума регионов Беларуси и России, который
пройдет 16–18 июля в Санкт-Петербурге, будет обсуждаться роль туризма
как драйвера экономического и культурного развития регионов
Беларуси и России

М

накануне VI Форума регионов Белару
си и России.
— Михаил Петрович, самое яркое
событие июня, как мы знаем, это —
ІІ Европейские игры, к которым готовилась вся страна. Наверняка, в
связи с их проведением разрабатывались какие-то особые программы,
туристические маршруты для гостей и болельщиков?
— Совершенно верно, мы про
думывали новые экскурсии для
приехавших к нам туристов
на II Европейские игры. К
примеру, Национальное
агентс тво по т у ризму
разработало специаль
ный маршрут «Минск —
столица II Европейских
игр», где можно было по
сетить спортивные объ
екты, задействованные в
международном фору
ме. Также для гостей
и болель
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Мы привыкли считать, что туризм
связан исключительно с отдыхом,
получением удовольствий, с морем,
отелями, экскурсиями и так далее. И
это верно, с одной стороны человек
всегда хочет познавать новые стра
ны, получать впечатления… Однако,
с другой стороны, в эпоху глобализа
ции туризм — это еще и одна из круп
нейших, динамично развивающихся
отраслей мировой эконо
мики. О том, как эта
отрасль влияет на
развитие Союзно
го государства и
насколько часто
ж и т ел и о б е и х
стран ездят друг
к другу «в го
сти» — в интер
вью с замести‑
телем министра
спорта и туризма
Михаилом Петро‑
вичем Портным

Михаил Портной
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щиков главный т уроператор Игр
«Центркурорт» сформировал специ
альные пакеты услуг: в них входили
билеты на соревнования, проживание
в отелях, хостелах и агроусадьбах, экс
курсионная программа, сувениры и
подарки, единый проездной документ
на все виды общественного транспор
та. Вообще, у нас постоянно разраба
тываются новые туристические про
граммы, обновляются уже имеющиеся.
Мы рассматривали Европейские игры
не только как грандиозное спортивное
мероприятие, но и как возможность
показать страну туристам. Надеемся,
это удалось, и любители путешествий
приедут к нам вновь.
Для тех, кто интересуется экс
курсиями и новыми маршрутами, в
Беларуси регулярно проходит «Фэст
экскурсоводов», которому в этом году
исполнилось 10 лет. Суть его в том,
что экскурсоводы, гиды-переводчи
ки, историки, сотрудники музеев,
искусствоведы, учителя и краеведы
на безвозмездной основе проводят
экскурсии по Беларуси, знакомя всех
интересующихся с богатым архитек
турно-историческим и природным
наследием. В этот раз во время
юбилейного фэста, который про
ходил 12–15 апреля и посвящался
Международному дню памятни
ков и исторических мест, было
проведено более 350 экскурсий,
отдельно по Минску — более
сотни. Так мы «обкатываем»
новые маршруты: смотрим,
вызывают ли они интерес.

Из совместных с российскими кол
легами проектов я выделил бы тури
стический маршрут «Мамаев курган
(Волгоград) — Брестская крепость
(Брест)». Его организуют «Брестту
рист», Брестское отделение «Центр
курорта» и турбизнес Волгоградской
области.
— А сколько россиян ежегодно
приезжает в Беларусь и надолго ли
здесь остаются?
— Поскольку у нас нет паспортно
го контроля на белорусско-российской
границе, точную цифру назвать слож
но. Тем не менее есть определенные
методики, которые позволяют опреде
лить, что в течение года на территорию
Беларуси въехало более 5 млн россиян.
Многие из них проследовали транзит
но. Тех же, которые приезжали с целью
туризма, оказалось порядка 207 тысяч
человек. Для сравнения, в 2017 м —
более 191 тыс. Обычно в Беларуси они
проводят пять дней, и это — один из
самых высоких показателей в СНГ.
— Чем, по-вашему, привлекательна наша страна для россиян?
— Республика Беларусь уже давно
и прочно занимает одно из первых
мест в туристических предпочтени
ях россиян. Наша страна регулярно
попадает в топ‑5 мест, где граждане
России любят проводить выходные,
праздники и отпуска. Почему? Много
общего: история, менталитет, отсутст
вие языкового барьера, родственные
связи. Плюс белорусское гостеприим
ство, интерес к аутентичной белорус
ской культуре и традициям, желание
попробовать белорусскую кухню. До
бавим сюда уникальность природы.
Видите, сколько аргументов, чтобы
приехать к нам! А еще у нас стабильно
и безопасно. Сегодня это немаловаж
ные критерии при выборе места для
отдыха, согласитесь.
— В какие регионы чаще едут
наши соседи и почему?
— В России тема Великой Отечест
венной войны популярна не менее, чем
в Беларуси, поэтому россиян интере
суют те места, которые связаны с геро
измом наших отцов и дедов. В нашей
стране свято чтят память и бережно
сохраняют объекты, связанные с по
двигом советского народа в годы той
войны. Практически в каждом городе
или деревне вы найдете места, обели
ски и памятники, напоминающие о ге
роических сражениях партизан и под
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К Мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» интерес у туристов не угасает

польщиков, воинов Красной Армии с
фашистскими захватчиками. Всегда
притягивают внимание посетителей
мемориальные комплексы «Брестская
крепость-герой», «Хатынь», «Буй
ничское поле», Белгосмузей истории
Великой Отечественной войны, исто
рико-культурный комплекс «Линия
Сталина».
Есть у нас и совместные, трансгра
ничные маршруты, например, проект
«Дорогами «Катюши». Он объединяет
белорусский город Орша в Витебской
области с российскими городами Руд
ня в Смоленской области и сам Смо
ленск, деревней Соловьево и городом
Вязьма. Этот маршрут появился в
2015-м году. Продолжая тему войны,
замечу, что большой популярностью
у россиян пользуются уникальные
экскурсии и музейные экспозиции в
Беларуси, связанные с Отечественной
войной 1812 года. Самые привлека
тельные места для них — возле горо
да Борисова, где при переправе через
реку Березину была окончательно
разбита армия Наполеона. Возраста
ет интерес к городам, связанным с
событиями Первой Мировой войны:
Сморгонь и Нарочь, форты в Гродно,
Барановичах и Могилеве.
Интересуются наши российские
друзья и культурно-историческим на
следием своей Родины. На белорусской
земле, как известно, свой след оставили

многие видные деятели русской куль
туры и искусства: Александр Пушкин
и Федор Достоевский, Каземир Мале
вич и Николай Рерих… В Витебской и
Могилевской областях есть трансгра
ничные маршруты, проходящие через
Смоленск, село Талашкино. Там в свое
время творили художники Илья Ре
пин, Николай Рерих, Михаил Врубель.
В селе Новоспасское Смоленской об
ласти туристы могут познакомиться
с Музеем-усадьбой великого русского
композитора Михаила Глинки.
Ну и, конечно, всех притягивают
«жемчужины» нашей природы: знаме
нитая Беловежская пуща, Березинский
биосферный заповедник, озера Мин
ской и Витебской областей… Россияне
с удовольствием оздоравливаются в
наших санаториях, расположенных
в живописных местах и прославив
шихся доступными ценами, высоким
уровнем медицинского обслужива
ния, различными услугами, включая
самые современные СПА-процедуры.
Приведу цифры: в 2018 году в Беларусь
из России приехали поправить здоро
вье 196 871 человек. Это на 24 433 боль
ше, чем в 2017 году. Также набирают
популярность наши горнолыжные
комплексы «Силичи» и «Логойск».
Очень нравятся россиянам (и не толь
ко им) наши агроэкоусадьбы. В прош
лом году их посетило около 32 тыс.
человек из России. Кстати, Беларусь
беларусь.belarus
чэрвень   2019
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Историко-культурный комплекс «Линия Сталина»

в 2018 году заняла 1 строчку рейтин
га русскоязычного журнала National
Geographic Traveler Awards в номина
ции «Агротуризм».
Развивается у нас и промышлен
ный туризм: многие крупные пред
приятия Беларуси, такие как Мин
ский тракторный завод, кондитерские
фабрики «Коммунарка» и «Спартак»,
пивзавод «Аливария» и другие пред
лагают интересные экскурсии. Пред
ставьте, собственными глазами уви
деть или даже прокатиться на самом
большом в мире 450-тонном карьер
ном самосвале БЕЛАЗ! Думаю, это
оставляет незабываемые впечатления!
В топе наиболее посещаемых рос
сийскими туристами мест находятся
также наши города: столица Минск,
город проведения «Славянского база
ра» Витебск, а также, пожалуй, самый
европейский город Беларуси — Грод
но. И, конечно, — объекты культур
ного наследия ЮНЕСКО: Мирский и
Несвижский замки. Кстати, всего в Бе

ларуси 4 таких объекта, которые вклю
чены в этот список: еще Беловежская
пуща и геодезическая дуга Струве.
— Из каких регионов России к нам
едут?
— Из Москвы и Московской об
ласти, Санкт-Петербурга и Ленин
градской, Псковской, Смоленской
областей; едут из Мурманска, Кали
нинграда, Казани, Улан-Удэ, Хаба
ровска. Как видите, география очень
широкая. Сибиряки стали больше
интересоваться Беларусью. Кстати,
сейчас набирает популярность сов
местный белорусско-российский мар
шрут, который пролегает по местам
формирования и боевого пути в годы
Великой Отечественной войны знаме
нитых сибирских дивизий, полков и
батальонов. Они ведь тоже оставили
свой героический след на белорусской
земле.
— А когда у нас «высокий» сезон?
— Традиционно это новогодние,
рождественские, майские праздники

Отдых в городе — новый тренд в туриндустрии

38

беларусь.belarus
чэрвень   2019

В музейном комплексе «Дудутки»
Михаил Портной учится печь домашний хлеб

и, конечно, летний период, когда на
чинаются отпускные кампании.
— А теперь давайте поговорим
об отдыхе белорусов. Расскажите, в
какие регионы России обычно ездят
жители нашей страны?
— Конечно, Россия — одна из на
иболее посещаемых белорусами стран
мира. Ежегодно в восточную странусоседку едут около 50 тысяч человек.
Это если говорить об организованных
группах. А поскольку границы между
нашими странами условны, количе
ство «индивидуальных» туристов из
Беларуси несравнимо больше.
По-прежнему основные центры
притяжения — это города Санкт-Пе
тербург и Москва, курорты Красно
дарского края, Карелия, Алтайский
край, приграничные регионы.
— Как, по-вашему, влияет туризм на экономическое, культурное
развитие двух стран? Объединяет
ли он наши страны?
— Туризм оказывает огромное
влияние на многие сферы нашей
жизни: транспорт и связь, торговлю
и строительство, сельское хозяйство
и производство товаров народного
потребления, развитие гостиничного
и ресторанного бизнесов, сферу раз
влечений и так далее. Это катализатор
социально-экономического развития
государства, мощный инструмент
укрепления дружбы и взаимопони
мания. И, пожалуй, самый простой
способ установления контактов, ведь
туризм всегда связан с приятными
впечатлениями и новыми открытия
ми. Он, безусловно, важен как элемент
объединения наших народов и стран.
Ведь, у нас много общего в историче

naroch.by

Белта

VI Форум регионов Беларуси и России

Российский композитор и певец Игорь Николаев оставил автограф
на память о своем отдыхе в санатории «Приозерный»

ческих выставках в России: в Москве,
Санкт-Петербурге и других городах.
Разумеется, и представители россий
ского турбизнеса — всегда желанные
гости на международных туристиче
ских выставках, которые проходят в
Минске.
Россияне и белорусы активно ездят
друг к другу, не испытывая ника
ких преград и барьеров; знакомятся
с историей, культурой, обычаями и
традициями страны-соседки. И вза
имный интерес любителей путешест
вовать только растет.
— Вижу, что перспективы сотрудничества у нас большие…
— Да, и выглядят они весьма оп
тимистично. Для Беларуси россий
ский вектор т уристических услуг

по-прежнему остается ключевым и
валообразующим. Убежден, и Россия
рассматривает Беларусь как партнера
надежного, проверенного временем и
обстоятельствами, как верного союз
ника.
В обеих странах принимаются
меры по поддержке туристической от
расли и стимулированию внутреннего
туризма, но мы по-прежнему интерес
ны и симпатичны друг другу.
Я уверен, что и дальше туризм бу
дет вносить свой позитивный вклад
в развитие и укрепление наших дру
жеских, культурных, исторических и
деловых отношений, способствовать
социально-экономическому развитию
двух стран и укреплению дружбы.
Беседовала Алиса Гюнгер
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ском прошлом. Так, например, меро
приятия, посвященные Дню Победы
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов в Мемориальном комплексе
«Брестская крепость-герой», посеща
ют более 70 тысяч россиян. Туропера
торами Брестской области принима
ются военно-патриотические «Поезда
Памяти» из Москвы и Санкт-Петер
бурга. Там готовы к неограниченно
му числу туристических групп, в том
числе в составе «Поездов Памяти», со
хранены лучшие традиции советской
системы Бюро путешествий и экскур
сий по тематическим маршрутам.
Интеграция Беларуси и России в
сфере туризма — тема весьма акту
альная. Она регулярно обсуждается
на уровне руководства наших стран,
по ней принимаются принципиально
важные решения. Между Министер
ством спорта и туризма Беларуси и
Федеральным агентством по туриз
му России была подписана програм
ма сотрудничества в области туриз
ма на 2016–2019 годы. И она успешно
реализуется. Как пример — разра
ботка проекта Союзного государства
«Капитальный ремонт, реставрация
и музеефикация сооружений Брест
ской крепости в Мемориальном ком
плексе «Брестская крепость-герой».
Мы тесно сотрудничаем с турист
скими организациями. Постоянно
обмениваемся информацией, делега
циями и туристическими группами,
налажено сотрудничество в области
подготовки кадров, а также нормот
ворчества.
Национальный стенд Беларуси
регулярно представляет лучшие вари
анты отдыха на крупнейших туристи

Медицинский туризм в Беларуси становится все более популярным

Забраться на самый большой в мире карьерный самосвал
можно во время экскурсии по заводу «БЕЛАЗ»
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«Мы движемся
в одном
направлении»
Одно из тематических направлений секций VI Форума регионов Беларуси и России — образовательное пространство:
проекты и направления развития. Какие ключевые вопросы предполагается вынести на заседание секции, есть ли
опыт плодотворного сотрудничества между белорусскими и российскими вузами? О дистанционном образовании,
как о реальности наших дней и новых проектах Минобразования в этом сегменте образовательных услуг, а также о
существующих направлениях взаимодействия в образовательной сфере Беларуси и России и планах на перспективу
рассказывает первый заместитель Министра образования Республики Беларусь, член Постоянной комиссии
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному
развитию Ирина Старовойтова.

«Можно констатировать опре‑
деленные успехи в построении об‑
щего образовательного простран‑
ства».
Двусторонние отношения в сфе
ре образования между Республикой
Беларусь и Российской Федерацией
носят позитивный и динамичный
характер. Исходная точка (она же
и конечная цель) сближения давно
выбрана. Ею стало право граждан
Союзного государства на получение
образования любого уровня в любой
из стран-участниц. Еще в 1996 году
было принято постановление Испол
нительного комитета Сообщества
Беларуси и России «О равных правах
граждан на получение образования»,
после чего сотрудничество между
нашими странами в этой сфере не
прекращалось.
В ходе развития Союзного госу
дарства произошло серьезное сбли
жение позиций России и Беларуси
по ряду важнейших составляющих
систем образования. И уже сегодня
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можно говорить об определенных
успехах в построении общего обра
зовательного прос транс тва. Это
проявляется и в совместном выпол
нении образовательных программ и
научных проектов, и взаимном при
знании документов об образовании,
и реализации молодежных проектов
и программ.
Между нашими странами и за
интересов анными в едомс тв ами
есть понимание в необходимости
решения ряда важных стратегиче
ских задач, таких как реализация
молодежной политики Союзного
государства и создание совмест
ных программ молодежных обме
нов; повышение ака демической
мобильности обучающихся и науч
ных и педагогических работников;
да льнейшее совершенс твование
и сближение систем образования
государств-участников Союзного
государства; создание механизма
совместной аккредитации учрежде
ний высшего образования (образо
вательных программ высшего обра
зования).

«Примеров реальной интеграции
в системе образования Беларуси и
России — предостаточно».
Одним из примеров плодотвор
ного сотрудничества в сфере высше
го образования является создание в
2001 году на базе Могилевского ма
шиностроительного института меж
государственного образовательного
учреждения высшего образования
«Белорусско-Российский универси
тет».
Деятельность этого университе
та, где подготовка специалистов ве
дется по образовательным стандар
там двух стран, представляет собой
своеобразный эталон реальной ин
теграции наших государств в сфере
подготовки высококвалифициро
ванных кадров.
Отмечу, что с целью организации
совместной творческой, научной и
предпринимательской деятельнос
ти нашей молодежи нами активно
прорабатывается вопрос организа
ции на базе этого университета Бе

лорусско-Российского молодежного
технопарка.
Белорус ско-Ро с сийский у ни
версите т успешно реализуе т ряд
образовательных проектов, основу
которых составляют сетевые образо
вательные программы для студентов
и аспирантов, например, «Интел
лектуальные системы управления»,
«С овременные подъемно-т ранс
портные, строительные и дорожные
машины» и иные.
На базе Санкт-Пе тербу ргско
го политехнического университета
Петра Великого для обучающихся
Белорусско-Российского универси
тета разработана программа пра
ктической подготовки «Сетевой мо
дуль производственной практики
«Добывающие, перерабатывающие и
машиностроительные предприятия
промышленного комплекса», а для
преподавательского состава универ
ситета имеется возможность прохо
ждения стажировок.
В Белорусско-Российский уни
версите т приглашаются ведущие
российские и белорусские ученые и
эксперты для чтения лекций и обуча
ющихся курсов.
В деятельности этого и многих
других учреждений высшего образо
вания мы уделяем особое внимание
вопросам цифровой трансформации
образовательных процессов.
«Современные цифровые техно‑
логии дают новые инструменты для
развития системы высшего образо‑
вания».
Цифровой университет, кото
рый сегодня включает в себя инфра
структуру и инструменты доступа к
информационным ресурсам, цифро
визацию управленческих процессов,
информационно-коммуникацион
ные технологии как в образователь
ном, так и в воспитательном про
цессах, является реальностью наших
дней.
Одиннадцать учреждений выс
шего образования Беларуси веду т
подготовку специалистов на первой
ступени высшего образования в ди
станционной форме.
Подготовка в дис танционной
форме обеспечивается в том числе
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Ирина Старовойтова

и за счет наличия в электронном
виде учебников, учебных пособий и
других учебно-методических мате
риалов, необходимых для изучения
всех учебных дисциплин, входящих
в учебный план по специальности.
Доступ студентов ко всем учеб
но-методическим материалам и соб
ственно образовательный процесс
(студент – преподаватель) в течение
семестра осуществляются удаленно.
Сис тем а о бр а з ов а ния на шей
страны сегодня достигла опреде
ленных успехов на пути цифровой
трансформации. По результатам
исследований сфера образования
была отнесена к группе «цифровых
лидеров» отраслей белорусской эко
номики, интенсивно использующих
информационные технологии, что
открывает широкие горизонты для
белорусского-российского сотруд
ничества в этой области.
Активное использование совре
менных цифровых технологий яв
ляется драйвером развития системы
высшего образования Республики
Беларусь и может выступить своео

бразной точкой роста интеграцион
ных процессов в образовательной
сфере Союзного государства.
Взаимодействие в образователь
ной сфере осуществляется с 73 реги
онами Российской Федерации, в том
числе с 39 регионами в рамках реги
ональных программ сотрудничества.
Отмечается укрепление межву
зовского взаимодействия Беларуси и
России. Только прямых соглашений
между учреждениями высшего обра
зования наших стран заключено уже
около 1300.
Абсолютное большинство вузов
Беларуси взаимодействуют с россий
скими в рамках совместных научных
программ. Кроме того, среди основ
ных направлений сотрудничества –
развитие студенческих связей, обмен
опытом учебно-воспитательной ра
боты, разработка содержания, форм
и методов подготовки специалистов,
стажировка и повышение квали
фикации педагогических кадров,
выполнение совместных научно-ис
следовательских работ и подготовка
научных кадров.
беларусь.belarus
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Встреча министра образования Беларуси
Игоря Карпенко с делегацией
Новосибирской области
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го комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь, по итогам ко
торого подписан протокол совмест
ного заседания коллегий, а также
Совместный план мероприятий Ми
нистерства образования Республи
ки Беларусь, Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации в сфере государственной
молодежной политики на 2019 год.
«Возможности для углубления
интеграции далеко не исчерпаны».
Но взаимодействие в образова
тельной сфере должно получить но
вый импульс по всем направлениям
сотрудничества, к которым сейчас
относятся: установление прямых
связей между учреждениями обра
зования, включая обмен опытом по

bru.by

Именно поэтому в рамках VI Фо
рума регионов Беларуси и России –
ведущей межрегиональной белорус
ско-российской площадки – будет
организована работа секции «Обра
зовательное пространство: проекты
и направления развития», где мы
с коллегами из Совета Республики
и Совета Федерации, профильных
министерств, органов государствен
ного управления и регионов двух
стран, а также учреждений высшего
образования обсудим ряд вопросов.
В том числе: перспективы даль
нейшего развития высшего образо
вания в наших странах, принципы
социально-гуманитарного образова
ния в Союзном государстве в контек
сте интеграционных процессов, ва
рианты укрепления сотрудничества
регионов Беларуси и России в подго
товке квалифицированных рабочих
и специалистов для экономик наших
государств, развитие молодежного
инновационного предприниматель
ства.
Замечу, что эти и многие дру
гие аспекты формирования общего
образовательного пространства, а
также реализации молодежной поли
тики в рамках Союзного государства
уже были обсуждены 11 апреля те
кущего года в Москве на совместном
заседании коллегий Министерства
науки и высшего образования Рос
сийской Федерации, Министерства
просвещения Российской Федера
ции, Министерства образования Ре
спублики Беларусь, Государственно

Белорусско-Российский университет
проводит курсы для абитуриентов,
поступающих на сокращенный срок
обучения

совершенствованию управленческой
и образовательной деятельности;
повышение академической мобиль
ности обучающихся, научных и педа
гогических работников, выполнение
совместных научных исследований,
реализация двусторонних и много
сторонних проектов, в том числе в
рамках международных программ,
проведение совместных мероприя
тий, посвященных памятным датам
в истории белорусского и русского
народов.
Планируем, что предс тоящий
Форум регионов Беларуси и России
станет значимым и в расширении
договорной базы белорусско-рос
сийского межрегионального сотруд
ничества и интеграционного взаи
модействия в области образования,
науки и молодежной политики.
В частности, нами прорабаты
вае тся возможность подписания
соглашений (договоров) о сотруд
ничестве между Белорусским наци
ональным техническим университе
том и Санкт-Петербургским горным
университе том; Белорусским го
с ударственным технологическим
университетом и Российским госу
дарственным геологоразведочным
университетом имени Серго Орджо
никидзе и другими учреждениями
высшего образования.
Убеждена, что по итогам Форума
отношения наших стран в таких важ
ных сферах как образование, наука и
молодежная политика выйдут на бо
лее высокий уровень интеграции.

П

аводле сумеснай праграмы

Партнёры
пашыраюць
сферу супрацоўніцтва
Цэнтр вывучэння Беларусі адкрыўся ў Нанкінскім універсітэце
навукі і тэхналогій у Кітаі

П

конкурсах і фестывалях, якія право
дзяцца ў дзвюх краінах, арганізацыя
Дзён культуры, кіно, супрацоўніцтва ў
галіне музейнай справы.
Варта адзначыць, што стварэнне і
адкрыццё цэнтра — вынік шматгадо
вага супрацоўніцтва Гомельскага дзяр
жаўнага ўніверсітэта імя Францыска
Скарыны з Нанкінскім універсітэтам
навукі і тэхналогій.
Пачаўшыся з сувязяў у галіне
навуковых даследаванняў, узаема
дзеянне паступова пашырылася, аха
піўшы сферы адукацыі і культуры.
Ужо больш чым сем гадоў на базе

вну функцыянуюць беларуска-кітай
скія навуковыя лабараторыі, штогод
высокатэхналагічныя распрацоўкі
гомельскіх вучоных пастаўляюцца
ў Нанкін. З 2017 года ў Гомельскім
дзяржаўным універсітэце працуе Ін
стытут Канфуцыя, у мінулым годзе
адкрылася сумесная аспірантура па
падрыхтоўцы спецыялістаў у галіне
фізікахіміі. Акрамя таго, адкрыццё
цэнтра з’яўляецца часткай рэалізацыі
праграмы развіцця супрацоўніцтва
ў сферы адукацыі паміж Беларуссю і
Кітаем на 2016-2020 гады.
Уладзімір Міхайлаў

www.reading.ac.uk

ершымі мера пры
емс тв амі ў працы
цэнтра сталі фотавы
става, якая расказвае
пра супраціўленне
фашыстам на аку
паванай тэрыторыі
Беларусі ў гады Вя
лікай Айчыннай вайны, і фотапраект
«Беларусь маімі вачыма»: у ім белару
скія і кітайскія фотамастакі перадалі
прыгажосць нашай краіны, яе багатую
прыродную і культурную спадчыну,
захавалі яркія моманты святаў і шчы
рыя эмоцыі людзей.
Далейшая дзейнасць цэнтра пра
дугледжвае супрацоўніцтва беларускіх
і кітайскіх вну па некалькіх напрамках.
Гэта і распрацоўка сумесных міжна
родных навукова-даследчых праектаў
па шырокаму спектру лінгвістычных
праблем, і арганізацыя навуковых
семінараў, канферэнцый, выстаў, ка
лёквіумаў і іншых мерапрыемстваў;
абмен выкладчыкамі, стажыроўкі сту
дэнтаў, магістрантаў і аспірантаў. Бакі
плануюць сумесна ствараць падруч
нікі і дапаможнікі па лінгвістычных і
літаратуразнаўчых дысцыплінах.
Яшчэ адным вектарам дзейнасці
новага цэнтра стане арганізацыя на
вукова-адукацыйнага турызму і аду
кацыйных праграм у летнія і зімовыя
канікулы для прафесарска-выклад
чыцкага складу, студэнтаў, магістран
таў, аспірантаў з Беларусі і КНР. Пла
нуецца ўдзел творчых калектываў у
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Вінтажны Ролс-Ройс
і архітэктура Лангбарда
СМІ не так даўно паведамлялі
пра брытанскага архітэктара
Цзыўая Со, які спраектаваў
Грэка-каталіцкую царкву
святога Кірылы Тураўскага,
і што яна прызнана адным
з найпрыгажэйшых будынкаў
Еўропы. А нядаўна стала
вядома, што архітэктар узяўся
за новы праект, натхнёны
нашай краінай.

Ё

Ён прыдумаў новы павільён для
найстарэйшага ў свеце дылера і рэ
стаўратара вінтажных аўтамабіляў
«Ролс-Ройс» і «Бэнтлі». Будынак новага
галаўнога офіса кампаніі размесціцца
ў Сюрэі (Вялікабрытанія). Збудаванне
ўзвядуць у індустрыяльным раёне, які
ўзнік у 20‑я гады прошлага стагоддзя.
І на тое, які яно будзе мець выгляд,
Цзыўая Со натхніла архітэктура Іосіфа
Лангбарда 1920‑х гадоў, якую ён уба
чыў (занатаваў, замаляваў) у Мінску.
— Я быў у добрым сэнсе ўражаны
канструктывісцкімі будынкамі, якія
бачыў у Беларусі, — расказваў Цзыўай
Со. — Архітэктуру гэтага стылю (на
тхнёную супрэматызмам) доўгі час
адносілі да спадчыны заходняй ма
дэрнісцкай школы. Канструктывісцкі
і супрэматычны рух разглядалі як най
больш інтэнсіўны і ўплывовы ў архі
тэктуры XX стагоддзя. Беларусь адыг
рала важную ролю ў развіцці гэтай
ідэі. Віцебск быў эпіцэнтрам, у якім
развіваўся авангардызм таго часу, гэты
працэс моцна звязаны з такімі гіганта
мі, як Казімір Малевіч і Эль Лісіцкі.
Новы будынак у Сюрэі спраекта
ваны такім чынам, каб наведнікі маглі
бачыць, як рэстаўруюцца вінтажныя
аўтамабілі. Госці павільёна будуць
перамяшчацца з шоурума на першым
паверсе цераз асобны мост на верх
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нім паверсе да абліцаваных празры
стым полікарбанатам памяшканняў
аўтамайстэрань, дзе змогуць убачыць
увесь працэс рэстаўрацыі.
Дызайн аўтамабільнага павільёна
з выпуклым закругленым кутом быў
натхнёны старым будынкам Нацыя
нальнай бібліятэкі ў Мінску, а таксама
старой фабрыкай-кухняй у беларускай
сталіцы — дзвюма пабудовамі ў стылі
канструктывізму.
Праект павільёна для вінт ажных
аў тамабіляў натхнёны беларускай ар
хітэкт урай Іосіфа Лангбарда.
І гэта яшчэ не ўсе праекты, звяза
ныя з Беларуссю, якімі на дадзены мо
мант займаецца брытанскі архітэктар.
У каледжы Вулфсан Кембрыджскага
ўніверсітэта 2 ліпеня адкрываецца яго
персанальная выстаўка (працав аць
будзе да 22 верасня). На ёй будуць пра
дэманстраваны многія малюнкі архі
тэкт ара, якія ён зрабіў, калі быў у Бе
ларусі, а таксама яго праекты, якія ўжо
атрымалі шматлікія ўзнагароды. Арыгі
нал малюнка вялікага памеру «Слонім,
1941», натхнёны візітамі гэтага творцы
ў Беларусь і асабістымі ўспамінамі сям’і
Каплінскіх, будзе прадстаўлены публі
цы ўпершыню. Матэрыялы і тэмы, звя
заныя з Беларуссю, складуць значную
частку гэтай важнай экспазіцыі ў прэ
стыжным каледжы і сусветна вядомым

універсітэце. Некаторыя працы пасля
завяршэння выстаўкі будуць перада
дзеныя ў пастаянную калекцыю Музея
Вікторыі і Альберта.
— Выстаўка прадставіць абраныя
малюнкі і чарцяжы, зробленыя мной
ад больш ранніх часоў да сённяшняга
дня, — расказвае архітэктар. — Праз
гэтыя працы можна прасачыць вытокі
маіх ідэй — ад самых першых да больш
позніх. Я прэзентую і свае больш вядо
мыя праекты, такія як Беларуская ме
марыяльная капліца ў Лондане, а такса
ма пан-Еўрапейскі мемарыял ахвярам
таталітарызму XX стагоддзя ў Бруселі,
яшчэ праект вінтажнай аўтамабільнай
галерэі і працу для Fank Dale & stepsons
і іншыя праекты. Каля 40 працэнтаў
прац на выстаўцы маюць адносіны да
Беларусі, таксама я ўпершыню пака
жу публіцы мае малюнкі, натхнёныя
візітамі ў Слонім і асабістымі ўспаміна
мі пра сям’ю Каплінскіх. Маё сяброўст
ва з імі пачалося з таго, што Сямён Ка
плінскі (дзядзька Наташы Каплінскай)
аднойчы наведаў Беларускую царкву ў
Лондане і вельмі ўпадабаў яе — з гэтага
пачалося добрае сяброўства.
Цзыўай Со таксама працуе над пра
ектам рэстаўрацыі сінагогі ў Слоніме.
Ён заклікае беларускіх архітэктараў
далучацца да працы.
Ніна Шчарбачэвіч
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Крыніцы сілкуюцца
і кітайскай
энергетыкай
Многія старонкі новай кнігі Алеся Карлюкевіча «Крыніцы святла» прысвечаны тэме повязяў
беларускай літаратуры з кітайскім прыгожым пісьменствам

У

раздзеле, які так і на
зываецца — «Кітай»,
ідзе размова пра па
ездку народнага па
эта Беларусі Рыгора
Барадуліна ў Падня
б е сн у ю, змеш ча на
эсэ пра беларускую
паэтэсу Анэлю Тулупаву як пераклад
чыцу неўміручай паэзіі Лі Цінчжаа.
Дарэчы, у Мінску была выдадзена
кніга гэтай кітайскай паэтэсы Сярэд
нявечча ў серыі «Светлыя знакі: Па
эты Кітая». Алесь Кар
люкевіч

таксама дзеліцца і сваімі развагамі
пра кітайскіх паэтаў Ван Гачжэня, Ай
Ціна, чые кнігі ў перакладзе на бела
рускую мову пабачылі свет у Мінску.
У кітайскім раздзеле кнігі «Крыніцы
святла» — гутаркі з перакладчыкамі
кітайскай паэзіі і прозы на белару
скую мову: Міколам Мятліцкім (ён,
між іншым, за сваю перакладчыц
кую работу ў дачыненні да кітайскай
паэзіі быў адзначаны Спецыяльнай
прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь), Дар’яй Нечыпарук, украінскай
перакладчыцай прозы лаўрэата Нобе
леўскай прэміі Мо Яня Мар’янай Саў
чанка. Змешчаны ў зборніку і нарыс
творчасці беларускага мастака азер
байджанскага паходжання «Каміль
Камал малюе Кітай». Каміль Камал
аформіў цэлы шэраг кніг кітайскай
паэзіі, якія выйшлі ў серыі «Светлыя
знакі: Паэты Кітая» ў перакладзе на
беларускую мову, а таксама анталогію
кітайскай паэзіі XX стагоддзя «Пя
лёсткі лотаса і хрызантэмы». Малюнкі
беларускага творцы носяць глыбінны
філасофскі характар, сведчаць пра
арыгінальнае прачытанне мастаком
кітайскай паэзіі.
Варта нагадаць, што многія пу
блікацыі раней выходзілі на старонках
часопіса «Беларусь.Belarus», у газеце
«Голас Радзімы» — на старонках тых

перыядычных выданняў, якія настой
ліва, рупліва пашыраюць сувязі Бе
ларусі, беларускай культуры, нацыя
нальнай літаратуры з усім светам. Ужо
не першы год выходзіць і кітайская
версія часопіса «Беларусь.Belarus», а
на інтэрнэт-партале Выдавецкага дома
«Звязда» працуе адмысловая інтэрнэтстаронка «Весткі з Кітая». Відавочна,
што наспела патрэба пашырыць ме
дыйныя рэсурсы, якія звязваюць Бе
ларусь і Кітай. Гэта ў першую чаргу да
тычыцца кітайскага боку як спажыўца
навін з Беларусі. Несумненна, добра
было б вылучыць эканамічныя перы
ядычныя выданні як у Кітаі, так і ў Бе
ларусі, якія б вялі абмен інфармацыяй,
дапамагалі б развіваць уяўленні чы
тачоў пра рэальны сектар эканомік у
нашых краінах, суправаджалі тыя біз
нес-форумы, праграмы эканамічных
зносін, якія ўжо ладзяцца, існуюць.
Няма сваіх выданняў і ў сетцы
Рэспубліканскіх інстытутаў кітаязнаў
ства імя Канфуцыя, якія ўжо працу
юць пры чатырох вну Беларусі. А між
тым іх праца падаецца досыць ураж
лівай пляцоўкай для яднання многіх
адукацыйных і навуковых ініцыятыў.
Так што беларуска-кітайская, калі хо
чаце, медыйная інтэграцыйная пра
стора павінна развівацца.
Сяргей Шычко
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Ай Цін:
бессмяротны
рыф
ХХ стагоддзя
Ай Цін — вялікі кітайскі паэт. Прастора яго мастацкіх зацікаўленняў распаўсюджваецца і на Беларусь,
беларускую нацыянальную літаратуру. У 2015–2019 гады ў Мінску на беларускай мове выйшлі дзве
паэтычныя кнігі Ай Ціна.

Ч

ым жа цікавы паэт, у чым
заключаецца маштаб яго
творчай асобы? Мы па
спрабавалі высве тліць
гэта ў размове з сучасным
кітайскім паэтам Джыдзі
Мацзя, які ведаў Ай Ціна, не раз су
стракаўся з ім.
— Спадар Джыдзі Мацзя, у 2015–
2019 гады ў Беларусі былі надрукаваны дзве кнігі спадара Ай Ціна на
беларускай мове. Якое практычнае
значэнне, на ваш погляд, маюць працы Ай Ціна сёння?
— Мне вельмі прыемна, што ў Бела
русі можна перакладаць і публікаваць
вершы сучаснага кітайскага вялікага
паэта Ай Ціна. Няма ніякіх сумневаў,
што гэта таксама важнае дасягненне
паэтычнага абмену паміж Кітаем і Бе
ларуссю. Тут я хачу выказаць маю сар
дэчную падзяку перакладчыкам і вы
даўцам гэтых двух зборнікаў вершаў.
Ай Цін за апошняе стагоддзе
развіцця гісторыі сучаснай кітайскай

паэзіі — адзін з тых паэтаў, што пісалі
доўгі час, працавалі ў літаратуры да
лёка не адно дзесяцігоддзе, мелі вельмі
важныя для розных перыядаў творы,
якія ў той жа час цесна звязаны з эпо
хай, у якой жылі. Можна сказаць, што
Ай Цін — адзін з самых таленавітых
паэтаў у гісторыі сучаснай кітайскай
паэзіі 20‑га стагоддзя. Можна такса
ма сказаць, што, як у паэта з вельмі
развітым грамадскім інстынктам, усе
яго творы з’яўляюцца найбольш яркімі
знакамі паэзіі той эпохі. На міжнарод
най паэтычнай ніве ён шырока вядо
мы як адзін з чатырох вялікіх «левых»
народных паэтаў 20‑га стагоддзя. Ся
род іх — расійскі Уладзімір Маякоўскі,
чылійскі Пабла Неруда, турэцкі Назым
Хікмет. З яго глыбінным і паэтычным
кантэкстам, простай, вытанчанай тэх
нікай Ай Цін да сённяшняга дня аказ
вае глыбокі ўплыў на творчасць сучас
ных кітайскіх паэтаў, можна сказаць,
што ён з’яўляецца паэтам, які стаў
класікам. Так, класікам, і я думаю, па

ДАрэчы
 Паэт Джыдзі Мацзя, выхадзец з народнасці І, нарадзіўся ў чэрвені

1961 года ў Ляншань-Ійскай аўтаномнай акрузе, найбуйнейшым месцы
пражывання дадзенай народнасці на паўднёвым захадзе Кітая. Джыдзі
Мацзя з’яўляецца адным з найбольш яркіх, прадстаўнічых паэтаў сучаснага Кітая, у той жа час ён — вельмі уплывовы паэт на міжнародным узроўні. Яго паэтычныя тэксты былі перакладзены амаль на 30 моў. Больш
за 70 падборак перакладаў былі апублікаваныя ў дзесятках краін свету.
У цяперашні час ён з’яўляецца сакратаром і намеснікам старшыні Саюза
кітайскіх пісьменнікаў.
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маштабу не меншым за Лі Бо, Ду Фу,
меней вядомага ў Еўропе Су Шы.
— Раскажыце пра свае сустрэчы
з Ай Цінам.
— Я быў і застаюся паслядоўнікам
Ай Ціна з дзяцінства. Яго паэзія вельмі
глыбока паўплывала на маю творчасць.
З 1980‑х гадоў (нагадаем, што Ай Цін на
радзіўся ў 1910-м, памёр у 1996 годзе. —
Аўт.) у мяне было шмат магчымасцяў
сустрэцца з гэтым вялікім паэтам і
самому пачуць яго прамовы. Асабліва
пасля 1990‑х гадоў, калі мы абодва слу
жылі ў Саюзе кітайскіх пісьменнікаў.
Вядома, тады было больш магчымасцяў
сустрэцца з ім. Ён быў вялікім гумары
стам, самым смешным чалавекам, якога
я калі-небудзь сустракаў у сваім жыц
ці. І ён таксама адзін з нямногіх, каго я
магу назваць мудрым чалавекам. У сваім
жыцці Ай Цін перажыў вельмі шмат па
кут. Вядома, сярод іх былі асабістыя, а
таксама за краіну і народ. Ай Цін — са
праўдны салдат, які заўсёды можа цесна
звязаць асабістыя нягоды і імкненні з
нягодамі і перспектывамі краіны і на
цыі. Я хачу таксама дадаць, што ён быў
вялікім гуманістам і грамадзянінам уся
го свету. Ён спачуваў і аказваў вялікую
падтрымку слабым у барацьбе за волю
і вызваленне, ён завязваў сяброўства
з многімі важнымі паэтамі дваццатага
стагоддзя з розных краін. Ай Цін памёр
у Пекіне 5 мая. У той дзень я напісаў для
яго верш пад назвай «Рыф», ён таксама
калісьці напісаў аднайменны верш. Я
думаю, што Ай Цін і ёсць бессмяротны
рыф нашага стагоддзя.

л
— Ай Цін пражыў насычанае
жыццё, якія маральныя якасці ён шанаваў больш за ўсё?
— Так, жыццё Ай Ціна было надз
вычай насычаным, бо ён перажыў эпоху
радыкальных пераменаў у такой вялікай
усходняй краіне, як Кітай. І стаў сведкам
таго, як прыгнечаная нацыя здабыла
вызваленне, свабоду народа і незалеж
насць краіны. Самым важным падаецца
тое, што ён, будучы паэтам, перавяр
нуўшы горы кніг, жывучы і засваеннем
зробленага папярэднікамі, не хаваўся ў
кабінеце, а ўдзельнічаў у гэтай вялікай
сацыяльнай рэвалюцыі. Няхай следам
на яго долю выпала нямала пакут, ажно
да несправядлівага абыходжання з ім,
калі даходзіла да здзекаў, ён ніколі не ад
маўляўся ад сваіх ідэалаў. Яго творы глы
бокія, бясхітрасныя, сур’ёзныя і адкры
тыя. Асабліва — доўгія вершы, строгія і
натуральныя, а іх ідэалагічная прырода
закладзена ў творчых формах, асабліва ў
яго творах 40‑х гадоў мінулага стагоддзя.
Можна сказаць, гэта самыя характэрныя
творы ў гісторыі кітайскай паэзіі.
— Ай Цін жыў у Еўропе, у Францыі, наведаў Савецкі Саюз і Паўднёвую Амерыку. Гэта моцна паўплывала на яго творчасць?
— Ай Цін у маладосці вучыўся
ў Францыі, у асноўным вывучаючы
жывапіс. Вядома, у той час ён таксама
прачытаў вялікую колькасць твораў
франкамоўных паэтаў, асабліва Рэмбо,
Апалінэра і іншых французкіх сімва
ліст аў і сюррэалістаў. Калі толькі ён
вярнуўся дадому, стаў пераклад аць
творы бельгійскага франкамоўнага
паэта Верхарна. Прыкметна, што ў
сваіх творах Ай Цін патрапіў пад яго
ўплыў. У 1950‑х Ай Цін і паэт Сяо Сан
наведалі Чылі, адкрылі для сябе і для
кітайскай паэзіі Паўднёвую Амерыку.
Яны паехалі, каб папрысутнічаць на
святкаванні 50‑годдзя Пабла Неруды.
Важным вынікам гэтага творчага візіту
стала яго паэма «На чылійскім мысе».
Але я думаю, самае важнае тое, што
Ай Цін — майстар, здольны выдатна
спалучаць у сваёй творчасці ўплыў
кітайскай і заходняй паэзіі, асабліва
гэта тычыцца яго простай ўнутранай
мовы, якой варта старанна вучыцца
сённяшнім паэтам.
— Пра каго з рускіх паэтаў у Ай
Ціна засталіся самыя глыбокія ўспаміны? Хто быў больш блізкім для яго?
— У зносінах з ім у мяне склалася
ўражанне, што ён чытаў вельмі многіх

паэтаў: ён казаў пра Уладзіміра Мая
коўскага, Сяргея Ясеніна, Барыса Пас
тарнака і некаторых іншых знакавых,
знакамітых паэтаў былога Савецкага
Саюза 1950‑х гадоў. Вядома, ён так
сама закранаў і многіх іншых важных
заходніх паэтаў, ён быў поўны павагі і
прыхільнасці да іх.
— Які статус, на яго погляд, займала, займае кітайская паэзія ў сусветнай літаратуры?
— Калі Ай Цін уступіў на шлях паэ
зіі, яго паэтычныя формы, безумоўна, у
асноўным знаходзіліся пад уплывам за
межных вершаў. Але ён таксама вельмі
любіў кітайскую класічную паэзію, бо
ні адзін выбітны кітайскі паэт не зможа
ігнараваць веліч кітайскай класічнай
паэзіі. Я не чуў яго агульнай ацэнкі на
гэты конт, але я думаю, што кітайская
класічная паэзія, асабліва паэзія дына
стыі Тан — гэта не толькі залаты век у
гісторыі кітайскай паэзіі, але і залаты век
у гісторыі сусветнай паэзіі. Я веру, што ў
яго былі такія ж погляды і высновы.
— І ўсё ж такі, каго Ай Цін лічыў
найбольш прадстаўнічым?
— Што тычыцца яго пазіцыі і мер
каванняў адносна паэзіі, я прапаную
вам перавесці яго «Паэтыку» на бе
ларускую мову, такім чынам вы непа
срэдна зразумееце яго эстэтычныя
погляды і шэраг яго ўнікальных муд
рых тлумачэнняў наконт паэтычнай
творчасці.
— Што Ай Цін думаў пра жывапіс, спрабаваў ён калі-небудзь сам заняцца гэтым відам мастацтва?
— Я бачыў толькі эскізы яго некаль
кіх карцін. Пазней ён праславіўся як
паэт, таму мне складана больш даклад
на ацаніць яго мастацкія здольнасці.
Аднак я магу сказаць вам, што калі б
ён працягнуў маляваць, стаў бы выбіт
ным крэатыўным мастаком. У пэўным
сэнсе, жывапіс і для паэзіі неабходна
разумець.
— Як Ай Цін успрымаў літаратурную крытыку, і ці дапамагла яна
ў паэзіі?
— Трэба разумець, што ён — паэт, які
прайшоў добрую падрыхтоўку. І, вядома
ж, ён таксама — паэтычны крытык з глы
бокімі тэарэтычнымі ведамі. Што тычыц
ца таго, ці паўплывала на яго класічная
паэзія, то ў гэтым няма ніякіх сумневаў —
зразумела, паўплывала. Але я павінен
сказаць, што гэтыя ўплывы не абавязко
ва прамыя.

ітаратурныя стасункі

Любы кітайскі паэт, пішучы на сваёй
нацыянальнай мове, не зможа парваць
сувязі з традыцыямі. Традыцыйная паэ
зія заўсёды з’яўлялася важным аспектам,
які дае пажытак паэтам. Я думаю, што Ай
Цін у гэтым плане — не выключэнне.
— Ці ведаюць сучасныя кітайскія
чытачы пра творчасць Ай Ціна?
— Ай Цін — ужо сёння гэта паэт, які
стаў класікам. Яго зборнікі вершаў пера
выдаюцца шмат разоў у год. І для Кітая з
яго насельніцтвам, мноствам выдавецт
ваў — гэта выпадак унікальны. Многія з
яго твораў увайшлі ў падручнікі сярэд
ніх школ і ўніверсітэтаў. Плынь яго чы
тачоў невычэрпны, і самае захапляльнае
тое, што сярод моладзі, якая нарадзілася
пасля 2000 года, знойдзецца шмат лю
дзей, якія любяць яго паэзію. Гэта па
казвае, што сапраўдную каштоўнасць
мае духоўная паэзія. Менавіта яна будзе
жыць у грамадстве будучыні. Адразу ж
успамінаецца вядомае выказванне вя
лікага рымскага паэта Гарацыя: «Ства
рыў помнік я, бронзы літой трывалы».
— Дзякуй, спадар Джыдзі Мацзя,
пра такі выразны аповед пра значнасць вялікага кітайскага паэта,
які знаходзіць сваіх чытачоў па ўсёй
зямлі!
Гутарыў Кірыл Ладуцька.

Пекін — Мінск.

Джыдзі
Мацзя
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Пранізлівыя сімвалы
незабыўнага часу
3 ліпеня ў найноўшай гісторыі суверэннай Беларусі не толькі нацыянальнае свята — Дзень Рэспублікі. Гэта яшчэ і дата
вызвалення Мінска ў 1944 годзе ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, якая літаральна і сімвалічна знайшла яркае эпічнае
адлюстраванне ў карціне вядомага беларускага мастака Валянціна Волкава. Праца так і называецца «Мінск. 3 ліпеня
1944 года». І знаходзіцца яна на самым бачным, пачэсным месцы ў пастаяннай экспазіцыі Нацыянальнага мастацкага
музея Беларусі.

З

рэшты, у розных вы
ставачных залах, але ў
адной мастацкай пра
сторы с устракаюцца
працы тых беларускіх
мас такоў, чыя жыц
цёвая біяграфія непа
срэдна спазнала гады
Вялікай Айчыннай вайны. Што аса
бліва сімвалічна ў тыя дні, калі краіна
адзначае вызваленне Мінска ад фа
шысцкіх захопнікаў. Айчыннае вы
яўленчае мастацтва змагло захаваць да
падзей мінулай вайны самае сур’ёзнае
стаўленне. Ні адзін з буйных мастакоў,
чые імёны ўвайшлі ў залаты фонд на
цыянальнай культуры — Заір Азгур,
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Валянцін Волкаў, Андрэй Бембель,
Іван Ахрэмчык, Яўген Зайцаў, Міхаіл
Савіцкі, Віктар Грамыка, Гаўрыла Ваш
чанка, Уладзімір Стальмашонак, Май
Данцыг, Леанід Шчамялёў, Васіль Су
мараў і іншыя — не змог застацца ў
баку ад гэтай тэмы ў сваёй творчасці.
22 чэрвеня 1941 года Беларусь
апынулася ў самым эпіцэнтры ваен
ных падзей Другой сусветнай вайны.
У канцы жніўня ўся яе тэрыторыя
была занятая нямецкімі акупантамі.
У 1942 годзе пры Стаўцы Вярхоўнага
Галоўнакамандавання былі створаны
Цэнтральны і Беларускі штаб парты
занскага руху. Нядзіўна, што Беларусь
называлі «партызанскай рэспублікай».

У ходзе «рэйкавай вайны» і ваеннай
аперацыі «Баграціён» у чэрвені-ліпені
1944 года яна была вызвалена ад ня
мецка-фашысцкіх захопнікаў.
Лёс мастацтва Беларусі цесна звя
заны з ходам тых ваенных падзей.
Частка мастакоў апынулася на фронце,
некаторыя патрапілі ў эвакуацыю або
засталіся на акупаванай тэрыторыі,
частка далучылася да партызанскага
руху. Калекцыю даваеннай Дзяржаў
най карціннай галерэі (папярэдніцы
Нацыянальнага мастацкага музея
Рэспублікі Беларусь) не паспелі эва
куаваць: большая частка твораў была
разрабавана або знішчана ў часе бам
бёжак і пажараў.

м
Нягледзячы на цяжкія ўмовы
жыцця, беларускія мастакі працавалі і
ў перыяд вайны. Яны знайшлі для сябе
больш зручныя формы адлюстраван
ня рэчаіснасці: маленькія эцюды, на
кіды, франтавыя замалёўкі, плакаты
і карыкатуры, партрэты. Пасля выз
валення Беларусі мастакі здзяйснялі
шматлікія творчыя камандзіроўкі па
месцах ваенных падзей, стваралі во
бразы герояў вайны.
Так, ваенная эпоха — цэлы велізар
ны свет пачуццяў і перажыванняў са
сваімі сацыяльнымі, псіхалагічнымі,
маральнымі асаблівасцямі. І кожнае
пакаленне мастакоў шукала ўласны
ключ да раскрыцця гэтага свету. Ма
стацтва 40–50‑х гадоў мінулага ста
годдзя, якое па сутнасці з’яўляецца
пунктам адліку ў развіцці ваеннай
тэмы, прынята папракаць у своеаса
блівым «лакаванні» падзей. Аднак,
разглядаючы творы, не варта забы
ваць, што гэтая, на наш цяперашні
погляд, «лакіроўка» перадавала шчы
рыя пачуцці. З’яўляючыся адначасова
і дакументам эпохі, і асабістым пера
жываннем мастака, і часткай усеагуль
нага духоўнага ўздыму, яны могуць
быць адэкватна зразумелыя толькі ў
такім адзіным кантэксце. А да своеа
саблівай выяўленчай літаратурнасці,
інсцэніроўцы ваенных падзей пры
водзіў сам мастацкі метад «вялікага
стылю», які патрабаваў шматлікіх
падрыхтоўчых эцюдаў і эскізаў, улас
цівая беларускай школе сацыялістыч
нага рэалізму ўстаноўка на дакладную
перадачу натуры.
Мастацтва таго часу было непа
срэдным водгукам на зусім нядаўнія,
яшчэ, што называецца, не астылыя
падзеі вайны. Адсюль — вастрыня і
ўсхваляванасць творчага выказвання,
разгорнутасць драматычнай фабулы.
Вядучыя мастакі першага паслява
еннага пакалення абавязкова знаходзі
лі пераканаўчыя выяўленчыя рашэнні
для сваіх карцін, што і вызначыла іх
творчае даўгалецце. Класікай сталі
маштабныя шматфігурныя кампазі
цыі Яўгена Зайцава, Сяргея Раманава,
Івана Ахрэмчыка, Валянціна Волкава,
скульптурныя партрэты Заіра Азгура і
Андрэя Бембеля. Важную ролю ў фар
маванні ваенна-патрыятычнай тэма
тыкі выяўленчага мастацтва зрабілі
франтавыя малюнкі і эцюды, у якіх
аўтарамі былі зафіксаваныя будзён
ныя імгненні вайны. Ужо ў тыя гады

былі выпрацаваны сюжэты і матывы,
якія сталі ў далейшым тыповымі: тра
гедыя гібелі героя, супрацьс таянне,
горыч страт, драматычныя калізіі бою,
бедствы вайны і акупацыі, партрэтытыпажы. Вядучае месца сярод іх заняў
партызанскі эпас, які раскрываў мно
ства разнастайных жыццёвых і ма
ральных аспектаў вайны, шмат у чым
вызначыўшы эвалюцыю беларускага
выяўленчага мастацтва.
З цягам часу стаўленне да ваеннай
тэмы пачало змяняцца. З’яўляюцца
іншыя матывы і акцэнты, галоўным
становіцца не дакументальная даклад
насць, а раскрыццё глыбокага

Партрэт ветэрана І. Я. Халаева.
Віктар Варламаў. 1985 г.

філасофскага сэнсу падзей, сувязі ча
соў, абагульненне і публіцыстычнасць.
Ваенна-патрыятычную тэматыку з
поспехам распрацоўвалі тыя ж Леанід
Шчамялёў, Георгій Паплаўскі, Віктар
Грамыка, Мікалай Назарчук, Мікалай
Назаранка, Барыс Аракчэеў. Мараль
ныя матывы, якія амаль не сустракалі
ся ў іх творах раней, робяцца галоўны
мі. На палотнах — драма чалавечых
лёсаў. Наватарскімі ў вырашэнні тэмы
сталі «Партызанскае вяселле» Мая
Данцыга, «Нараджэнне» Леаніда Шча
мялёва, творы Міхаіла Савіцкага, дзе
з дапамогай метафар і сімвалаў змень
валіся шэрагавыя падзеі.
Так, для многіх мастакоў, у тым
ліку і для ўдзельнікаў ваенных дзеян
няў, з часам галоўнымі ва ўвасабленні
вайны становяцца звязаныя з ёй раз
настайныя чалавечыя эмоцыі, якія

астацтва

знаходзяцца па-за ідэалагічных рамак.
Напрыклад, на карціне Язэпа Белано
віча «22 чэрвеня. Брэсцкая крэпасць»
фігура маці ў жалобным адзенні з дзі
цем на руках асацыюецца з класічным
матывам памінання. З лірычнай мяк
касцю гэтая тэма вырашана ў адной з
самых знакамітых карцін Фёдара Ба
раноўскага «Лазня». Жыццярадасны
бытавы сюжэт, які ўслаўляе жаночую
прыгажосць, стварае ашаламляльны
кантраст з нечалавечай трагічнасцю
ваеннага часу.
Несумненна, для мастакоў старэй
шага пакалення вайна была часткай
біяграфіі. Многія іх творы станавілі
ся проста эпічным расповедам, часта
які быў пабудаваны на канкрэтыцы
рэальных сюжэтаў. Але чым далей
адыходзіць ад нас час ваенных падзей,
тым часцей мастакі звяртаюцца да іх з
дапамогай вобразнай трактоўкі: псіха
лагічнай, рамантычнай або лірычнай.
Вайна стала набываць «чалавечы»
твар. Новыя аўтары не толькі адлю
строўвалі пэўныя рэальныя абставі
ны і ўчынкі герояў сваіх карцін, яны
шукалі асацыяцыі, перадавалі эмоцыі,
тужылі, радаваліся, выказваючы ўсё
гэта, стоячы ля мальберта. Для маста
коў неяк натуральна адкрылася маг
чымасць перадаваць таемныя, інтым
ныя думкі, пачуцці.
Так, можна смела сказаць, што
ў XXI стагоддзі ваенна-патрыятычны
жанр атрымаў далейшае развіццё. Але
ўся розніца ў тым, што калі раней пра
вайну казалі «ад першай асобы», аўта
ры асабліва арыентаваліся на ўласныя
ўспаміны, то сёння мастакі «прачытва
юць» тэму асацыятыўна, перакладаючы
яе на гістарычную праблематыку, на
мужнасць людзей у барацьбе з ворагам,
на адлюстраванне радасці за Перамо
гу. Кіраўнік студыі ваенных мастакоў,
створанай пры міністэрстве абароны
Мікалай Апіёк лічыць: «Наша задача —
не страціць тое лепшае, што было да
сягнута папярэднікамі. Мы практычна
не маем табуяваных тэм. Усё залежыць
ад здольнасцяў і смеласці мастака, яго
грамадзянскай пазіцыі. Калі хтось
ці імкнецца паглыбляцца ў гісторыю,
няхай не шукае для сябе толькі самыя
эфектныя яе моманты. Гэта прынцыпо
ва — паказваць не толькі перамогі, але
і паражэнні, радасць і боль, сілу, сме
ласць і мужнасць. Неабходна быць сум
леннымі перад гісторыяй і сучаснасцю».
Веніямін Міхееў
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Аляксей Дудараў:

«Толькі б
не было вайны…»
Чаму ён пісаў не раз пра вайну? На гэтае пытанне і сам, колькі займаецца творчасцю,
спрабуе адказаць. І не перастае здзіўляцца, як гэта ў яго пісаць, не бачыўшы вайны, атрымліваецца.
І дадае: вайна — вар’яцтва, страшная з’ява, якая супярэчыць самому Жыццю.

Т

Таму яго жыццесцвярджальныя
п’есы як «Радавыя» і «Не пакідай
мяне», напісаныя ў розныя гады — не
старэюць.
Для тых, хто не ведае: наш госць —
Аляксей Дудараў — вядомы ў Беларусі
драматург, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі
СССР, а таксама лаўрэат прэміі Са
юзнай дзяржавы ў галіне літаратуры
і мастацтва. Ён дзеліцца сваімі разва
жаннямі пра вайну і мір, а таксама пра
п’есу «Не пакідай мяне». Са згоды аўта
ра публікуем яе ў гэтым нумары.
У мяне часам пытаюцца: ці не ба
юся я, што п’еса «Не пакідай мяне…»
састарэе? Па-першае, мне баяцца няма
чаго. Па-другое, там і старэць няма
чаму. Тэма — вечная. Над модаю. Да
таго ж для любога тэатра невялікі ак
цёрскі састаў — гэта вялікая зручнас
ць. Што называецца, будзе занятая ма
більная група з пяці чалавек. Дарэчы,
15 чэрвеня я разам з Драматычным
тэатрам Беларускай Арміі пабываў на
сваёй малой радзіме ў Дуброўне, сыг
раў у аднайменным спектаклі ролю
Палкоўніка.
Як вы ведаеце, Святлана Алексіевіч,
лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне
літаратуры, напісала кнігу «У вайны
не жаночы твар». Дык вось, у сувязі з
гэтым скажу: у вайны і не жаночы, і не
мужчынскі, а тым больш не дзіцячы
твар. Але ён, як гэта ні горка: і муж
чынскі, і жаночы, і дзіцячы… Хто не
верыць, можа схадзіць у наш скверык
Марата Казея, што недалёка ад Вя
лікага тэатра Беларусі, паглядзець на
помнік гэтаму няшчаснаму хлопчыку
з гранатай… (Марат Казей быў ак
тыўным удзельнікам партызанскага
руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
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У 1942 годзе Марат з маці і сястрой
пайшоў у партызанскі атрад, стаў раз
ведчыкам і паказаў сябе бясстрашным
ваяром. За заслугі перад Айчынай быў
узнагароджаны ардэнамі і медалямі.
У маі 1944 года Марат трапіў у акру
жэнне фашыстаў, адстрэльваўся, а калі
скончыліся патроны, ён з гранатай у
руках ступіў насустрач ворагам. Тады
яму было 14 гадоў. У 1956 годзе Марата
ўганаравалі званнем Героя Савецкага
Саюза пасмяротна. — Аўт.).
Асабіста я, праходзячы там, кожны
раз адчуваю боль. І падобна шматлікім
беларусам, у якіх пытаюцца, што ж у
жыцці для іх галоўнае, адказваю: толь
кі б не было вайны… І перад тымі, хто
таксама так думае, здымаю капялюш…
Толькі б не было вайны — гэты заклён
і маёй мамы, і таты, і сясцёр, і бабулі…
І суседзяў, якія заходзілі ў хату майго
дзяцінства. Я добра памятаю, як сядзеў
на печы і, раскрыўшы рот, слухаў апо
веды пра тое, як яны выжывалі ў час
вайны: хто ў акупацыі, хто ў партыза
нах… Майго бацьку Ануфрыя Дудара
ва прызвалі ў армію ў першыя дні вай
ны. Ён сустрэў перамогу ў Югаславіі.
Вярнуўся ў званні гвардыі старшыны
з ордэнам Чырвонага Сцяга на гімнас
цёрцы. І той, хто філасофію «толькі б
не было вайны» падзяляе, мне — брат!
Брат, сястра, да якога б яны не нале
жалі веравызнання, якой бы ні былі
нацыянальнасці.
Заўсёды дрыгатліва, са спачуван
нем ставіўся да тых, каго вайна апякла.
У нейкай меры яна апякла і мяне. Я мог
не нарадзіцца. Мог разам з мамай маёй
Настассяй і сваімі сёстрамі — Надзяй і
Дзінай 1937 і 1941 года нараджэння —
мог згарэць у адной з нашых Хатыняў.
Мог загінуць з бацькам пад Сталінгра

дам. У Балгарыі, Адэсе, Югаславіі, там,
дзе ён ваяваў… Вайна замахвалася і на
мяне. Ці толькі на мяне? На многіх…
Любы нармальны чалавек не можа
слухаць абыякава, калі спяваюць пра
Хатынь «Песняры»…
Не дай Бог, каб хтосьці калісьці вы
прабаваў тое, пра што ідзе гаворка і ў
маёй п’есе «Не пакідай мяне». Я напісаў
яе ў 2004 годзе.
Дзеянне адбываецца ў 1944‑м — гэта
пачатак Беларускай наступальнай апе
рацыі «Баграціён». Франтавік-развед
чык капітан Міхасёў атрымлівае пад
сваё камандаванне спецразведгрупу з
чатырох байцоў для выканання асабліва
важнага задання. Ад сустрэчы з байцамі
ён у шоку. Перад капітанам — чатыры
ўчарашнія школьніцы. Гэта яны павін
ны быць закінутыя да ворага. Міхасёў
хоча адмовіцца ад задання. Але як адмо
віцца? Вайна. І ён рыхтуе дзяўчат да яго,
разумеючы, што гэта заданне, хутчэй за
ўсё, апошняе ў іх жыцці. А дзяўчынкі
смяюцца сабе, жартуюць, а то і плачуць.
Жывуць сённяшнім днём. Пакуль для
іх свеціць сонца — жывуць і мараць. «Я
за вас ўсёй Германіі, усім гансам і фры
цам горла перагрызу… Мы выжывем,
абавязкова выжывем», — кажа Міхасёў,
выпраўляючыся з дзяўчатамі да ворагаў.
Гэтая п’еса не толькі пра страшныя
рэаліі вайны. Не толькі пра тое, што
было. Яна і пра тое, што магло б быць,
калі б не было ваеннага вар’яцтва. Пра
шчаслівае, мірнае жыццё, пра няз
дзейсненае каханне, пра дзяцей, якім
не наканавана было нарадзіцца ад
годных дзяўчат — юных і прыгожых.
П’еса, я ўжо пра гэта не раз казаў, і пра
тую мужнасць, якую так цяжка знайс
ці і выхаваць у сабе, каб быць гатовым
пайсці на смерць дзеля жыццяў іншых.

Т
дзецца і самому загінуць. А дома жон
ка, сын…
Вайна — гэта вар’яцтва чалавецтва.
А вар’яцтва трэба пазбягаць.
Мая п’еса, можна сказаць, ужо
ўзроставая. Амаль 15 гадоў прайшло,
але яе тэкст у мяне ўсё просяць даслаць,
цікавяцца, дзе ўзяць. Я нядаўна вось у
Кобрыне ўпершыню пабываў, таксама
граў з Тэатрам Арміі Палкоўніка.
Як гаворыцца, ніколі не кажы
ніколі… Калі ж напісаў гэтую п’есу, то
не мог і падумаць, што яе паставяць
у такім выбітным маскоўскім тэатры
як Тэатр на Таганцы. Дзе заўгодна,
але толькі не ў гэтым тэатры… Я і на
прэм’еру туды ездзіў. Узяў з сабой не
вялікія сувеніры — рэчмяшок, паклаў
туды дзве пляшкі, керамічны пісталет
і чатыры шакаладкі. Пісталет пада
рыў дырэктару тэатра, пляшкі — Пал
коўніку і Міхасёву, а шакаладкі — ак
трысам.
Калі я бачу актрыс любога ўзроўню
любога тэатра, якія занятыя ў гэтай
п’есе, яны становяцца мне роднымі,
адразу ж. Незалежна ад якасці паста
ноўкі. Я іх усіх люблю. А калі быў на
прэм’еры ў Тэатры на Таганцы, то ак
трысы мяне невымоўна здзівілі. На чы
стай беларускай мове ў іх вуснах прагу
іван Ждановіч

Людскія лёсы настолькі апякла вай
на, што па гэты час даты 22 чэрвеня і
9 Мая ўспрымаюцца мною як асабістае
гора і асабістая радасць. І ў Дзень выз
валення Беларусі — 3 ліпеня — зноў
успамінаю пра свайго бацьку, фран
тавіка, які быў паранены, кантужа
ны… І пра тых думаю, хто яшчэ пакуль
жывыя. Пра ветэранаў… Іх усё менш
каля нас…
Гераіні п’есы — дзяўчынкі, яшчэ
дзеці, якія не ведаюць, што такое да
рослае жыццё. Яны патрапілі на тэры
торыю ваенных дзеянняў, не разумею
чы, што такое вайна. Яны пакуль яшчэ
ва ўсё гуляюць. І ў жыццё таксама! Са
мая з іх старэйшая прыйшла на вайну
з любімай цацкай, з пупсікам. Дарэчы,
гэты гумовы сабачка — цацка маёй
дачкі Алесі. Цяпер дачка ўжо даро
слая, гадуюць з мужам майго ўнука. А
цацку я ўзяў у яе ў тыя гады, і да гэтага
часу яна грае ў спектаклі (у Драматыч
ным тэатры Беларускай Арміі — Аўт.).
А калі камандзір Міхасёў, дарослы
мужчына, убачыў гэтую цацку ў руках
дзяўчыны, то аслупянеў: каго даслалі?
Дзяцей, з якімі трэба перамагаць во
рага! І ён яго пераможа! Але гэтых, ні ў
чым не вінаватых дзяцей, прыйдзецца
пакласці. Так, разам з імі, можа, давя
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чалі вершы Генадзя Бураўкіна, светлая
памяць яму: «Няхай расстання чорная
жуда/ Нас не кране сваім агнём халод
ным./ Не пакідай мяне./ Не пакідай./
Не пакідай/ I сёння,/ I заўсёды». Гава
рылі расіяначкі дарэчы, без акцэнту…
Гэтыя вершы выдатнага беларуска
га паэта і падштурхнулі мяне назваць
п’есу «Не пакідай мяне». А першаштур
шком да яе стварэння была аповесць
«А зоры тут ціхія» Барыса Васільева…
Яна мяне ўразіла ў свой час. Але там
ужо дарослыя дзяўчаты, не дзеці… А
тут дзяўчынкі, паўтаруся. Не цалова
ныя. Калі я напісаў пра тое, як Бацян
пытаецца, ідучы на заданне: «А што,
загінуць можам?», то сам сабой адказ
лёг на паперу: «Шкада, не цалавала
ся яшчэ ні з кім…» І калі гэтыя радкі
нарадзіліся, у мяне слёзы на рукапіс
паліліся… Сам не чакаў, што будзе ў
п’есе такі паварот. Гэтая гераіня па за
думцы ці ледзь не вулічная дзяўчынка,
такі вось міф пра сябе сама яна стварае,
маўляў, я ўжо ўсё ў жыцці прайшла, а
тут — не цалавалася…
Аднойчы ў Тэатры Арміі на гэ
тым спектаклі сядзеў я у зале побач
з генералам. Памятаю, што ён быў па
правую руку ад мяне, такі разумны і
прадстаўнічы. Пасля спектакля і кажа,
звяртаючыся да мяне: так, разумею,
можа яна ў чымсьці мае патрэбу, можа
армія ёй чымсьці дапамагчы зможа…
Я і пытаюся: каму? А ён мне: Ладысе
вай, гераіні спектакля. Я кажу: яе ўжо
няма. Ён працягвае: так-так, вядома,
разумею, узрост… Тлумачу яму: дык
яе і не было ніколі… І тут да генерала
даходзіць. Дык вы што, кажа, гэта ўсё
прыдумалі? І так ён, бедны, абурыўся,
як быццам я глупства нейкае выдумаў.
А сябра, які таксама ў той дзень быў на
спектаклі, мне гаворыць: але ты ж там
у п’есе сам кажаш, што Ладысева жыве
ў Мінску… Вось генерал і падумаў, што
гераіня — жывая…
Думаю, шмат каго з любімых геро
яў атаясамлялі з рэальнымі людзьмі.
Сіла мастацтва апрыёры велізарная.
Адзін з маіх любімых фільмаў
«Хроніка пікіруючага бамбавіка», а
таксама «У бой ідуць адны старыя».
Тэма нібыта і адна, ваенная, але філь
мы розныя, акцёры розныя, гісторыі
розныя… І асацыяцыі ў людзей роз
ныя. Кожны нешта сваё ўбачыць. Так і
з маёй п’есай. І я вельмі рады, што яна
запатрабаваная.
Гутарыла Валянціна Ждановіч
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Аляксей Дудараў

НЕ
ПАКІДАЙ
МЯНЕ...
Драматычная балада
ў дзвюх дзеях
Тэксты вершаў
Генадзя Бураўкіна для песняў

ДЗЕйнЫЯ АСОБЫ:
МІХАСЁЎ
КРЭМІС
ЛАДЫСЕВА
БАЦЯН
ГУРСКАЯ
ПАЛКОЎНІК

ДЗЕЯ ПЕРШАЯ
Шпіталь. ПАЛКОЎНІК і капітан
МІХАСЁЎ.
ПАЛКОЎНІК. Як твае раны?
МІХАСЁЎ. Ныюць… Перад даж
джом ныюць.
ПАЛКОЎНІК. Цябе на Героя па
далі. Так што круці дзірачку ў гімнас
цёрцы.
МІХАСЁЎ. Куля пракруціць…
ПАЛКОЎНІК. Ціпун на язык! Уво
гуле як сябе адчуваеш?
МІХАСЁЎ. Як сыр у масле. Сплю —
ем… Ем — сплю… Начальнік шпіталя
спіртам іншым разам частуе. Маліна!
Пуза пачало расці! Таварыш палкоўнік,
я не разумею, на які д’ябал мяне тут
трымаюць. Перад параненымі сорам
на! Які дурань загадаў, каб мяне не вы
пісвалі са шпіталя?
ПАЛКОЎНІК. Так ужо і дурань?
МІХАСЁЎ. Вядома дурань.
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ПАЛКОЎНІК. Гэта мой загад.
МІХАСЁЎ. Вінаваты, таварыш пал
коўнік.
ПАЛКОЎНІК. Добра хоць бараном
не назваў…
МІХАСЁЎ. Адпраўце мяне на
фронт.
ПАЛКОЎНІК. Будзе табе фронт…
Будзе… Сёння выпішуць.
МІХАСЁЎ. Слава Богу!
ПАЛКОЎНІК. Рана ўзрадваўся.
МІХАСЁЎ (сумна). Значыць, не ў
свой полк…
ПАЛКОЎНІК. Здагадлівы. Зна
чыць, так… Побач з намі мястэчка Бе
седзь…
МІХАСЁЎ. Ведаю. Быў.
ПАЛКОЎНІК. У прылеску на бера
зе рэчкі — былая панская сядзіба.
МІХАСЁЎ. Ведаю.
ПАЛКОЎНІК. Сёння туды пры
была спецразведгрупа. З чатырох бай
цоў. На чале з малодшым лейтэнантам

Крэміс. Паступаюць у твае распара
джэнне.
МІХАСЁЎ. А гэты… Крэміс… нар
мальны мужык?
ПАЛКОЎНІК. Нармальны. Свой
малец. Праўда, зялёны. Курсы. І адра
зу спецразведгрупа. А ты — франтавы
воўк. Герой! Семнаццаць разоў за лінію
фронта хадзіў.
МІХАСЁЎ. Дзевятнаццаць.
ПАЛКОЎНІК. Пяць языкоў…
МІХАСЁЎ. Сем.
ПАЛКОЎНІК. І пры гэтым толькі
тры разы паранены.
МІХАСЁЎ. Даруйце, таварыш пал
коўнік, нешта здарылася?
ПАЛКОЎНІК. Здарылася. Сына
снайпер зняў пад Гомелем.
МІХАСЁЎ. Насмерць?
ПА ЛКОЎНІК. Жывы… Фраер
чортаў. Загад жа для ўсіх афіцэраў:
з’явіўся на перадавой — заместа фу
ражкі, піл отку на лоб! Снайперы

толькі па фуражках і лупяць. Яму ж
кожнай сустрэчнай бабе спадабацца
трэба. Нарцыс хрэнаў! У фуражцы бе
гаў. Кулю ў фуражачку і атрымаў.
МІХАСЁЎ. У галаву?
ПАЛКОЎНІК. У галаву. Хай толькі
выжыве, я яе яму сам адкручу, каб ні
фуражку, ні цюбецейку насіць не было
дзе. Ладна, ідзі… Тэрмін — дваццаць
дзён. За гэты час ты павінен іх так выш
каліць, каб змаглі непрыкметна над
вадой, пад вадой, над зямлёй, пад зям
лёй, удзень і ўначы прайсці, прапаўзці,
праляцець як здані, як туман, як самы
хітры звер. Потым — спецзаданне. Вы
конвай.
МІХАСЁЎ. Ёсць!
Зацямненне.
Панская сядзіба ў Беседзі. АЛЯ
ЛАДЫСЕВА, ЯДЗЯ ГУРСКАЯ, ЗІНА
БАЦЯН уладкоўваюцца на новым
месцы.
ЛАДЫСЕВА грае на гітары і спявае.
ПЕСНЯ АЛЬКІ
Абцалую цябе, абшапчу, адагрэю,
Не пушчу ні на міг у сівую зіму.
Над вяршынамі сосен,
Над вольным палётам барэю,
На далонях прызнання
Да Бога самога ўзніму.
Я не дам табе слова сказаць
Я ўсе іх разгадаю,
Я на вуснах тваіх прачытаю
Найлепшы свой верш.
Над шляхамі і снамі,
Над песнямі і над гадамі
Ты як месячак ясны
У казку маю паплывеш.
ГУРСКАЯ (падпявае). Я на вуснах
тваіх прачытаю
Найлепшы свой верш
Алька — ты геній…
БАЦЯН. Вусны ў жанчыны для па
цалункаў, а не для таго, каб на іх нешта
крэмзаці.
ГУРСКАЯ. Матэрыялістка! Гэта ж
вобраз.
БАЦЯН. Ад вобразаў дзяцей не бы
вае.
ЛАДЫСЕВА. Зінка!
ГУРСКАЯ (да Ладысевай). І як гэта
ў цябе атрымліваецца? Я двух слоў звя
заць не ўмею. Ліст дадому напісаць —
пакута.
ЛАДЫСЕВА. Гэта таксама паку
та… пакуль не выспяваеш усё…
БАЦЯН. Я ў дзевятым класе такса
ма вершык сачыніла.
(Спявае.)
Ты ахіні мяне адным крылом,

Другім крылом прылашчы маю
ножку.
З табой заўжды так смачна за ста
лом,
Але смачней за ўсё ў ложку.
ГУРСКАЯ. Табе не сорамна?
БАЦЯН. Марыць не сорамна і не
шкодна.
Увайшоў МІХАСЁЎ і аслупянеў.
ЛАДЫСЕВА. Ой! (Прыкрываецца.)
БАЦЯН. Стукацца трэба! (Не пры
крываецца.)
МІХАСЁЎ. Што?
БАЦЯН. Трэба стукацца!
МІХАСЁЎ. Што… вы… тут робіце?
БАЦЯН. На тумбачцы сяджу.. А
чтё?
МІХАСЁЎ. Як вы размаўляеце са
старшым па званні? Смірна!
БАЦЯН. Добра хоць не «лажысь»!
ГУРСКАЯ. Зіна!
МІХАСЁЎ. Хто вы такія?
ЛАДЫСЕВА. Хто мы такія, тава
рыш гвардыі капітан, трэба спытаць
не ў нас, а ў нашага непасрэднага на
чальства.
БАЦЯН. А яно ў нас таксама афіцэр,
а не хухры мухры.
МІХАСЁЎ. Вы з санбата, ці су
вязісткі?
Дзяўчаты маўчаць.
Я ў вас пытаюся!
Ма ў ч а н н е . Ув а х од з і ц ь я ш ч э
адна дзяўчына малодшы лейтэнант
КРЭМІС.
КРЭМІС. Устаць! Смірна! (Выцяг
ваецца перад МІХАСЁВЫМ.) Таварыш
гвардыі капітан! Спецыяльная развед
група, што прыбыла ў ваша распара
джэнне, рыхтуецца да адбою. Каман
дзір групы малодшы лейтэнант Крэміс.
МІХАСЁЎ (пасля доўгай і тупой
паўзы). Яшчэ раз.

КРЭМІС. Спецразведгрупа рыхту
ецца да адбою. Камандзір групы малод
шы лейтэнант Крэміс.
МІХАСЁЎ (як санамбула). Вольна…
КРЭМІС. Вольна!
МІХАСЁЎ. Адбой…
КРЭМІС. Адбой!
Дзяўчаты стаяць.
Адбой!
БАЦЯН. Што, распранацца?!
МІХАСЁЎ. Кама н д у йце, лей
т эна нт… Кама нд у йце. Заў т ра…
Заўтра… Я…
Павярнуўся і выйшаў.
Дзяўчаты зарагаталі.
КРЭМІС (рэзка і нават злосна). Ад
ставіць смех! Адбой!
Зацямненне.
Бліндаж ПАЛКОЎНІКА.
Перад ПАЛКОЎНІКАМ МІХАСЁЎ.
ПАЛКОЎНІК. Што, капітан?
МІХАСЁЎ. Таварыш палкоўнік,
гэта ж дзеўкі…
ПАЛКОЎНІК. Глядзі ты! Заўва
жыў…
МІХАСЁЎ. Гэта жарты ці што?
ПАЛКОЎНІК. Мне не да жартаў.
МІХАСЁЎ. Гэта і ёсць спецразвед
група?
ПАЛКОЎНІК. Так точна.
МІХАСЁЎ. І гэта іх я павінен выш
каліць для нейкага задання?
ПАЛКОЎНІК. Так точна.
МІХАСЁЎ. Таварыш палкоўнік!
Дазвольце падаць рапарт.
ПАЛКОЎНІК. Дазваляю.
МІХАСЁЎ дастае з кішэні лісток.
ПАЛКОЎНІК чытае.
«Прашу накіраваць мяне ў штраф
ны батальён. Гв. капітан Міхасёў». Не
па адрасу, таварыш гвардыі капітан
Міхасёў! У штрафбат пуцёўку дае тры
бунал, а не я.
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МІХАСЁЎ. Вольна.
МІХАСЁЎ. У яе вочы… мутныя.
МІХАСЁЎ. Аддавайце пад трыбу
КРЭМІС. Вольна!
ПАЛКОЎНІК. А табе ёй падмірг
нал.
МІХАСЁЎ. Давайце знаёміцца. Я —
ваць не давядзецца! Пытанні?
ПАЛКОЎНІК. За што!
капітан Міхасёў.
МІХАСЁЎ. Якое будзе заданне?
МІХАСЁЎ. Я адмаўляюся выкон
ЛАДЫСЕВА. Аля…
ПАЛКОЎНІК. Не ведаю. (Падняў
ваць ваш загад.
МІХАСЁЎ. Аля… Ну, а я тады
ПАЛКОЎНІК. Героі Савецкага Са палец.) Там распрацоўваецца. Ідзі.
Пеця… Як прадстаўляцца трэба?
Зацямненне.
юза ў штрафбатах не ваююць.
ЛАДЫСЕВА. Ладысева…
Маёнтак у Беседзі. На ганку МІ
МІХАСЁЎ. Яны ж дзеці!
МІХАСЁЎ. Не Ладысева, а баец Ла
ХАСЁЎ
ПАЛКОЎНІК. Усе паўналетнія…
дысева…
расканвертоўвае пакет, чытае.
МІХАСЁЎ. Паўналетнія… піскля
ЛАДЫСЕВА. Баец Ладысева.
МІХАСЁЎ. Дурата… Поўная дура
ты… Жанчына на вайне — гэта ганьба
ГУРСКАЯ. Баец Гурская.
мужчыны. Нам перад імі і так за гэту та… (Чытае.) «Пасля азнакамлення —
БАЦЯН. Баец Бацян! Два «Б».
вайну не адмыцца ніколі. Дачок, жо знішчыць…» Што тут знішчаць?
МІХАСЁЎ. І два нарады на кухню!
Дастае запальнічку, падпальвае ар
нак, сясцёр абараніць не змаглі, пад
БАЦЯН. За што?
куш.
боты гансам кінулі.
МІХАСЁЎ. За два «Б». Вы ў арміі,
Чутны гукі каманд на пляцоўцы пе
ПАЛКОЎНІК. Маўчаць!
таварыш баец! І хіханькі пакіньце для
МІХАСЁЎ. Зоя Касмадзем’янская, рад маёнткам.
танцуляк пасля вайны. Я прызначаны
З’яўляюцца дзяўчаты.
таварыш палкоўнік, для мяне як для
камандваннем, каб падрых
мужыка не гонар, а сорам!!!
таваць вас для асоба важна
Сорам і ганьба! Як і для тых,
га задання. З гэтай хвіліны
хто яе паслаў сена ў немцаў
дысцыпліна ў параздзяленні
падпаліць…
павінна быць жалезнай. Пад
ПАЛКОЎНІК. Я сказаў,
вашу адказнасць, лейтэнант.
маўчаць! (Паўза.) Шапен
КРЭМІС. Ёсць!
гаўэр…
МІХАСЁЎ. Пра развед
МІХАСЁЎ. Вінаваты!
групу каб я больш не чуў ні
ПАЛКОЎНІК. Ні хра
ўслых, ні шэптам. Ніякай
на ты не вінаваты. Я думаю
разведгрупы няма. Вы — ад
гэтак жа.., аднак… выйсця
дзяленне батальёна сувязі.
няма. Няма.
Зразумела?
МІХАСЁЎ. Ну, не сорак
БА ЦЯН. Зразу мела.
жа першы год, каб не знайс
ЖОБС.
ці чатырох разведчыкаў! Ды
МІХАСЁЎ. Што?
ў маёй роце…
БАЦЯН. Жаночае «от
П А Л К О Ў Н І К . Ус ё !
деление» батальёна сувязі.
(Крычыць.) Я сказаў усё!!!
Скарочана — ЖОБС, тава
Паўза.
рыш капітан!
МІХАСЁЎ. Што з сынам?
МІХАСЁЎ. Ну, ЖОБС
ПА ЛКОЎНІК. Памёр
дык ЖОБС… Хто не ўмее
Валодзька… Сёння ноччу
плаваць?
памёр. Толькі не гавары ні
Расійскі акцёр Аляксей Гуськоў — Міхасёў — у мінісерыяле
ГУРСКАЯ. Я!
чога.
«Не пакідай мяне» (сцэнарый Аляксея Дударава)
МІХАСЁЎ. Прозвішча!
МІХАСЁЎ. Што тут ска
ГУРСКАЯ. Баец Гурская!
КРЭМІС. Груп-а‑а! Аць-два! Ацьжаш…
МІХАСЁЎ. Хто плавае добра?
ПАЛКОЎНІК (налівае ў кружкі). два! Насочкі, насочкі цягнуць! АцьБАЦЯН. Я! Баец Бацян.
два! Аць-два! Нагу вышэй! Бацян!
Давай… Адзін не магу…
МІХАСЁЎ. Тэрмін — тры дні. Наву
БАЦЯН. Куды ўжэ вышэй? На
МІХАСЁЎ. Колькі яму было?
чыць. Каб плавала і нырала як вутачка.
ПАЛКОЎНІК. Дзевятнаццаць… плечы хіба?
БАЦЯН. Вутачкай можа і не атры
КРЭМІС. Рразгаворчыкі! Аць-два!
Дзіцёнак.
Аць-два! Груп-а‑а… Стой! Аць-два! маецца, а як гусь плаваць будзе.
Выпілі. Памаўчалі.
МІХАСЁЎ. Хто не ўмее спяваць?
Знаёмся з групай. Заданне срашэн Напра-а‑ва! Раўняйсь, смірна! (Па
БАЦЯН. Я.
на адказнае. Пачатак Беларускай на дыходзіць да МІХАСЁВА.) Таварыш
МІХАСЁЎ. Прозвішча?
ступальнай аперацыі. Вышкаліць лепш гвардыі капітан! Спецыяльнае раз
БАЦЯН. Баец Бацян.
за сваіх ваўкадаваў. Сачы за тым, каб ведвальная група займаецца страявой
МІХАСЁЎ. Хто спявае добра?
ніхто з іх ні з кім не ўступаў у кантак падрыхтоўкай. Камандзір групы ма
Пауза.
ты. Ні ў якія! Інструкцыі па падрыхтоў лодшы лейтэнант Крэміс.
КРЭМІС. Баец Гурская.
МІХАСЁЎ. Вітаю вас, таварышы
цы будзеш атрымліваць кожны дзень.
Асабіста ад мяне. На малодшага лейтэ байцы!
МІХАСЁЎ. Што, сціплая надта?
ДЗЯЎЧАТЫ. Здра! жала!таарыш Каб праз тры дні Бацян спявала як
нанта можаш спадзявацца як на самога
тан!
сябе. Ва ўсім.
салавей.
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ЛАДЫСЕВА. Як салавей не абяца
ем, але спяваць будзе.
ГУРСКАЯ. Як гуска… (Смех.)
МІХАСЁЎ. Адставіць смех! (Да
Крэміс.) Заняткі па страявой больш не
праводзіць.
КРЭМІС. Ёсць!
БАЦЯН (ціха і радасна). Уря-а‑а…
МІХАСЁЎ. Кожны дзень два маршбраскі па пяць кілометраў. У прыцемкі.
Зранку і вечарам.
БАЦЯН. Апупець!
МІХАСЁЎ. Праз тыдзень дыстан
цыю павялічыць да сямі кіламетраў,
яшчэ праз тры дні да дзесяці.
БАЦЯН. Дваццаць?! Кожны дзень?!
Я ж здохну! Пешкі столькі ніводнага
разу не хадзіла.
МІХАСЁЎ. Удзень — сон і спецпа
дрыхтоўка. (Да Крэміс.) Сачыць за тым,
каб усё харчовае забеспячэнне, у тым
ліку і дадатковае, байцамі ўжывалася
асабіста. З’ядаць усё да апошняй кро
шачкі.
ГУРСКАЯ. А калі апетыту няма?
МІХАСЁЎ. Будзе. З заўтрашняга
дня гарантую, што будзе. Я разумею,
вайна, галодных дзетак у Беседзі
шмат, шкада іх… Разумею. Аднак вы
не ў санбаце, а ў разведгрупе. Асла
белы баец у разведцы — нож у спі
ну астатнім. Пытанні? Няма. Гэта
першае. Другое. Вы ў дзеючай арміі і
патрабаванні з вас…
БАЦЯН. Як з мужыкоў.
КРЭМІС. Бацян!
БАЦЯН. А хіба я не праўду сказала?
МІХАСЁЎ. Праўду. Нічога, лейтэ
нант, нічога… Хай пагаворыць. Праз
дзень яна сваё прозвішча палянуецца
вымавіць. А цяпер, дзяўчаты, трэцяе:
без хіханек і хаханек. Вы людзі даро
слыя і нясеце поўную адказнасць за
ўсе свае ўчынкі. Мы з вамі знаходзім
ся пры выкананні асобага задання ка
мандвання. Калі хто пакіне без дазволу
месца дыслакацыі групы — трыбунал.
Я вас не палохаю… І я з вамі зараз не
жартую… Зразумелі?
ЛАДЫСЕВА. Так точна.
ГУРСКАЯ. Так точна.
БАЦЯН. Так точна.
КРЭМІС. Так точна.
МІХАСЁЎ. Вас, таварыш лейтэ
нант, гэта не датычылася. Пытанні?
Няма! Раўняйсь! Смірна! Вольна! Ра
зыйдзіся!
Зацямненне.
Ноч. Перад панскім палацам ся
дзіць КРЭМІС.

І глядзіць у цемразь. З’яўляецца
МІХАСЁЎ.
У адной руцэ чамадан, у другой па
тэфон.
МІХАСЁЎ. Заўтра цяжкі дзень.
Чаму не спіце, таварыш лейтэнант?
КРЭМІС. Развучылася…
МІХАСЁЎ. У сэнсе?
КРЭМІС. Інсамнія… Асамнія…
Дзізамнія…
МІХАСЁЎ. Прыгожа…
КРЭМІС. Латынь…
МІХАСЁЎ. А па нашаму?
КРЭМІС. Бяссонніца.
МІХАСЁЎ. Вам ранавата.
КРЭМІС. Ага.
МІХАСЁЎ. Ідзіце спаць, лейтэ
нант…
КРЭМІС. Я не сплю другі год.
МІХАСЁЎ (іранічна). Зусім?
КРЭМІС. Зусім.
МІХАСЁЎ. Так не бывае.
КРЭМІС. Я таксама думала, што
так не бывае.
МІХАСЁЎ. Вы… сур’езна?
КРЭМІС. Ідзіце спаць, таварыш ка
пітан…
МІХАСЁЎ. Можа вып’ем?
КРЭМІС. Не паможа… Справала…
І не аднойчы. Усё адно не сплю.
МІХАСЁЎ. І даўно гэта ў вас?
КРЭМІС. Другі год.
МІХАСЁЎ. Другі год не спіце?
КРЭМІС. Другі год не сплю. Ні
воднай хвіліны, ні ўдзень, ні ўначы.
Таварыш гвардыі капітан, супакойце
ся. Я — выключны выпадак, хваробы
тут няма… Інсамнія… Я ніколі не
сплю… І пры гэтым добра сябе адчу
ваю.
МІХАСЁЎ. А што ўрачы кажуць?
КРЭМІС. Нічога не кажуць. Вы
ключны выпадак.
МІХАСЁЎ. А з чаго гэта пачалося?
КРЭМІС. А пачалося гэта з таго, та
варыш гвардыі капітан, што я са сваёй
малодшай сястрычкай да іх трапіла…
МІХАСЁЎ. Да каго іх?
КРЭМІС. Да нашчадкаў Вагнера,
Гётэ і Карла Маркса… І можна я больш
нічога не буду гаварыць?
МІХАСЁЎ. А сястра дзе?
КРЭМІС. Сястра памерла. Не, не
забілі… Памерла…
МІХАСЁЎ. Як цябе завуць?
КРЭМІС. Вераніка…
МІХАСЁЎ. Даруй, Вераніка…
КРЭМІС. Нічога… (Усміхнулася.)
А вы ж не верыце, што я другі год не
заснула ні на хвілінку.

МІХАСЁЎ. Гэта настолькі дзіка,
што немагчыма паверыць..
КРЭМІС. На курсах тры ночы каля
майго ложку хлопцы дзяжурылі, змя
няючы адзін аднаго. На чацьвёртую
ноч паверылі, і баяцца сталі.
МІХАСЁЎ. Каго баяцца?
КРЭМІС. Мяне… І ў вас вунь тры
вога ў вачах…
МІХАСЁЎ. Ну, трывога не трывога,
але… І што, лекі ніякія не дапамага
юць?
КРЭМІС. Не. Галава проста па
чынае раскалвацца, калі снатворнае
вып’ю.
МІХАСЁЎ. Гэта ж рана ці позна бо
кам вылезе.
КРЭМІС. Напэўна… А гэта што?
МІХАСЁЎ. Для спецпадрыхтоўкі.
Я вам ранкам растлумачу, што трэба з
гэтым рабіць…
КРЭМІС. Дабранач…
МІХАСЁЎ. Дабранач, Вераніка…
Зацямненне.
Ранак. У пакой уваходзяць знясіле
ныя дзяўчаты ў плямістых камбінезо
нах і падаюць на свае ложкі.
БАЦЯН. Дзевачкі, прыстрэльце
мяне.
ГУРСКАЯ. Вады…
ЛАДЫСЕВА. Сэрца з грудзей вы
скоквае.
Уваходзяць МІХАСЁЎ і КРЭМІС.
МІХАСЁЎ. Устаць! Рухацца… Ваду
не піць! Рухацца… Сагнуліся… Выдах!
Рукамі патрэслі… Станавісь!
Дзяўчаты пастроіліся.
Як сябе адчуваеце, Бацян?
БАЦЯН. Як кабыла скакавая…
ЛАДЫСЕВА. Я піць хачу!
МІХАСЁЎ. Адзін глыток. Толькі
адзін глыток… (Кожнай раздае рэчы.)
Грабеньчык, люстэрка, туш, пудра,
памада, адэкалон… Зрабіць прычоскі
і нафарбавацца… лежачы… Лажысь!
Гурская, куды?
ГУРСКАЯ. Я твар памыю.
МІХАСЁЎ. Каманду чулі?
ГУРСКАЯ. Я ж мокрая ўся! Якая
прычоска?
МІХАСЁЎ. Лажысь!
БАЦЯН. Лажыся, Ядзя… Мы не ў
разведгрупе, мы ў дурдоме…
МІХАСЁЎ. Бацян! Прыкусі язык!
БАЦЯН. Прыкусіла.
МІХАСЁЎ. Лажысь! Пяць хвілін.
Каб прычоскі і твары былі як з іголачкі!
Як на танцы. Як на вяселле.
БАЦЯН. На сваё ці на чужое?
МІХАСЁЎ. На выбар.
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ГУРСКАЯ. Вадой з уласнай біклагі
карыстацца можна?
МІХАСЁЎ. Можна. (Глядзіць на га
дзіннік.) Пачалі.
Дзяўчаты лежачы наводзяць мара
фет.
Ладысева! Я сказаў лежачы, лежачы
ўсё рабіць… На спіне!
ЛАДЫСЕВА. Смешна!
МІХАСЁЎ. Што смешнага?
БАЦЯН. Лежачы жанчына лахма
ціць прычоску, а не наводзіць.
МІХАСЁЎ. Прыкусі язык!
БАЦЯН. Зубоў не хапае…
МІХАСЁЎ. Хто закончыць — да
мяне!
ГУРСКАЯ. Баец Гурская заданне
выканала!
БАЦЯН. Баец Бацян заданне выка
нала!
ЛАДЫСЕВА. Баец Ладысева за
данне выканала!
КРЭМІС. Малодшы лейт энант
Крэміс заданне выканала!
МІХАСЁЎ усіх уважліва разгляд
вае.
МІХАСЁЎ (да Гурскай). Левае бры
во дрэнна падведзена… (Да Ладысе
вай.) Губы як у вампіркі…
ЛАДЫСЕВА. Нязручна…
МІХАСЁЎ. Лейтэнанту Крэміс так
сама нязручна было… Зірніце… Як з
карцінкі. Баця-ян… Баця-а‑ан… Так
марафеціцца Баба-Яга на спатканне з
Кашчэем.
БАЦЯН. Вопыту няма, мяне баць
ка лупіў за нафарбаваныя бровы ці
вусны.
МІХАСЁЎ. Правільна рабіў ваш
тата. Так толькі пудзілы расфарбоўва
юць.
БАЦЯН. Крыўдзіце, таварыш ка
пітан.
МІХАСЁЎ. Разгаворчыкі! (Да
Крэміс.) Трэніраваць! Трэніраваць да
таго часу пакуль кожная за дзесяць
хвілін не зробіць з сябе актрысу Арло
ву або Ладыгіну.
КРЭМІС. Ёсць!
МІХАСЁЎ. Так… Гэтыя прычында
лы пакуль што ў бок. Слухай наступнае
заданне. Лежачы…
БАЦЯН. Зноў лежачы…
МІХАСЁЎ. Лежачы… зняць рамяні,
абутак, расшпіліць камбінезоны. Па ка
мандзе… Вось перад кожнай чаравічкі,
панчохі, плацце, паяскі, каралі, завуш
ніцы, пярсцёнкі. Па камандзе, на хут
касць, як мага толькі хутка… Скінуць
камбінезоны і ўсё гэта апрануць на сябе.
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ЛАДЫСЕВА. Таксама лежачы?
МІХАСЁЎ. Таксама лежачы. Пры
гэтым не папсаваць свае прычоскі. Раз.
Не забрудзіць плацце. Два. Пры гэтым
баец Гурская павінна спяваць, астатнія
падпяваюць або смяюцца.
БАЦЯН. А кашляць можна?
МІХАСЁЎ. Можна.
ГУРСКАЯ. Што спяваць?
МІХАСЁЎ. Ва ўсякім выпадку, не
«Гімн Савецкага Саюза».
ГУРСКАЯ. Зразумела.
МІХАСЁЎ. Пачалі!
(Дзяўчаты падаюць на падлогу, па
чынаюць нярвова расшпільвацца.)
Гузікі рваць не трэба. На першую
частку задання час ёсць. Спакойна!
ЛАДЫСЕВА. Нас, мабыць, на па
рад рыхтуюць.
БАЦЯН. Ага. На першамайскую дэ
манстрацыю. Лежачы.
МІХАСЁЎ. Гурская, не чую песні!
ПЕСНЯ ЯДЗІ:
Абцалую цябе, абшапчу, адагрэю,
Не пушчу ні на міг у сівую зіму.
Над вяршынамі сосен,
Над вольным палётам барэю,
На далонях прызнання
Да Бога самога ўзніму.
МІХАСЁЎ. Стоп! Гурская, што зда
рылася?
ГУРСКАЯ. Нічога.
МІХАСЁЎ. Чаму не пераапранае
цеся?
ГУРСКАЯ. Не магу.
МІХАСЁЎ (пасля паўзы). Перапы
нак. Усім выйсці, Гурскай застацца.
(Дзяўчаты выходзяць.)
Што не можаце, Ядвіга Янаўна?
ГУРСКАЯ. Даруйце, я не магу пе
рад вамі пераапранацца…
МІХАСЁЎ. Чаму?
ГУРСКАЯ. Я перад родным баць
кам ніколі не пераапраналася!!!
МІХАСЁЎ. А я вам не бацька…
ГУРСКАЯ. Усё адно мужчына.
МІХАСЁЎ. І не мужчына. І не
брат. І не муж. Я твой камандзір, баец
Гурская. І праз тыдзень нас з табой
возьме пад ручкі касавокая бабуль
ка з вясёленькім іменем Смерць…
І пакрочым мы з ёй у падарожжа. І
зробімся адным… Разумееш, адным!
Непадзельным і непарыўным. І калі,
не дай Бог, цябе куля ці асколак за
чэпіць, я без усялякага сораму, нія
каватасці і твайго дазволу распрану
цябе дзе трэба і перавяжу дзе трэ
ба. Тое ж зробіш і ты… І ў засадзе,
за лініяй фронта, дамскіх пакояў не

будзе! На вайне як на вайне! Вось яе
даломім, тады фігавамі лісточкамі і
прыкрыемся…
ГУРСКАЯ. Думаеце атрымаецца?
МІХАСЁЎ. У цябе атрымаецца. Ты
полька?
ГУРСКАЯ. Бацька ў касцёл хадзіў.
Мы западэнцы. З Гародні…
МІХАСЁЎ. Маці настаўніца?
ГУРСКАЯ. Партыйны работнік…
МІХАСЁЎ. Цяпер разумела адкуль
такая агрэсіўная цнатлівасць.
ГУРСКАЯ. Перастаньце. Маму рас
тралялі ў 41‑м.
МІХАСЁЎ. Вінаваты… Ну што, Яд
віся, будзем рыхтавацца далей?
ГУРСКАЯ. Будзем…
МІХАСЁЎ. Кліч дзяўчат…
ГУРСКАЯ выходзіць.
МІХАСЁЎ ладзіць патэфон.
З’яўляюцца дзяўчаты.
Стройся! Паўтараем усё спачатку…
Песня нікуды не вартая… што гэта
такое: абцалую, абшапчу… сю-сю, ляля… Што за песня, Гурская?
ГУРСКАЯ. Аля напісала…
МІХАСЁЎ. Ладысева, вы яшчэ і
кампазітар?
ЛАДЫСЕВА. Скончыла музычную
школу…
МІХАСЁЎ. Іншыя песні ёсць?
ЛАДЫСЕВА. Ёсць.
МІХАСЁЎ. Вясёлыя?
ЛАДЫСЕВА. Вясёлыя ў мяне не
атрымліваюцца, таварыш капітан.
МІХАСЁЎ. Тады так… Развучваем
нямецкую… Слухаць і запомніць сло
вы… Хаця б адзін куплет. Яе і будзеце
спяваць.
БАЦЯН. Я нічога не запомню… У
мяне па нямецкай мове два з мінусам
было…
МІХАСЁЎ. Будзеш лялякаць…
МІХАСЁЎ ставіць пласцінку. Гу
чыць даваенны нямецкі шлягер.
КРЭМІС заплюшчвае вочы і стогне.
БАЦЯН (пад музыку). Лал-ла! Лала-ла-ла-ла-ла!
Уся постаць КРЭМІС сударгавата
скурчылася.
ЛАДЫСЕВА (спалохана). Вераніка!
КРЭМІС з крыкам падае на падлогу,
б’ецца ў ліхаманцы. Да яе кідаецца
МІХАСЁЎ.
ГУРСКАЯ крычыць.
МІХАСЁЎ. Галаву… Трымайце ёй
галаву!!! Вады!!!
Зацямненне.
Заканчэнне ў наступным нумары.

Веніямін Міхееў

Сустрэчы з мінулым. На выставе, прысвечанай 75-годдзю вызвалення Беларусі
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, у Нацыянальным мастацкім музеі.
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