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ухоўнасць

З думкай пра веру

П

Пра гэта заявіў Аляксандр Лука
шэнка падчас размовы з Патрыяр
хам Маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам у
дзень, калі ў Мінску адбывалася яго
сустрэча з членамі Свяшчэннага Сіно
да Рускай праваслаўнай царквы і Сіно
да Беларускай праваслаўнай царквы.
Прэзідэнт цёпла прывітаў Патрыярха і
ўспомніў яго перыяд служэння царкве,
які папярэднічаў патрыяршаму сану.
«У маёй памяці засталося ваша пера
мяшчэнне са Смаленска ў Калінінград
і абавязкова праз нашу Беларусь. І на
пэўна, з тых часін вы ўлюбіліся ў гэтую
зямлю, не чужую для вас зямлю», —
сказаў Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы заявіў, што
хоча, каб Патрыярх Кірыл разумеў яго
пазіцыю, хоць беларускі лідар імкнец
ца не рабіць ніякіх заяў у гэтай сувязі.
«На жаль, наша царква вельмі час
та ў гісторыі станавілася заложніцай
міждзяржаўных адносін. Часам нашых
няправільных учынкаў, — канстатаваў
Прэзідэнт. — Вы павінны ведаць нашу
непахісную дзяржаўную пазіцыю:
раскол — гэта заўсёды дрэнна. І гэта
дрэнныя наступствы, гэта небяспеч
ней за ўсё. Мы вельмі балюча ставімся
да таго, што адбываецца сёння ў пра
васлаўі. Вы гэта адчуваеце не менш
за мяне, а можа быць нават больш,
сэрцам сваім, успрымаеце душэўна —
свет змяніўся. Мала таго, што ён пас
корыўся, ён змяніўся не да лепшага».
Паводле яго слоў, заложнікамі бя
гучага становішча стала ўсё насель
ніцтва планеты. Перш за ўсё, прыйшоў
дрэнны настрой, а настрой, звярнуў
увагу Аляксандр Лукашэнка, заўсёды
быў адказнасцю царквы. «Таму гэта
б’е перш за ўсё па царкве, па служыце
лях», — дадаў Прэзідэнт.
Беларускі лідар пажадаў Патрыяр
ху мудрасці і цярпення, а таксама за
пэўніў у тым, што прыхаджане будуць
старацца падтрымліваць яднанне ўсіх
працэсаў, каб захаваць мір на зямлі.
«Ужо занадта блізка мы падышлі да

2

беларусь.belarus
кастрычнік   2018

Белта

У Беларусі будуць падтрымліваць адзінства, каб захаваць мір на зямлі

У дзень Вялікага асвячэння Храма-помніка ў гонар Усіх Святых у Мінску

гэтай небяспечнай рысы», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы таксама адзна
чыў, што прыезд Патрыярха Кірыла ў
Беларусь вельмі актуальны. «Ну, на
пэўна, так Госпадам прадвызначана, у
нейкія моманты — ну не тое, што не
бяспечныя, — сур’ёзныя моманты —
мы апынаемся ў Мінску — і палітыкі, і
духавенства. Я гэта вельмі цаню, і гэта
нас да многага абавязвае. І, Уладыка,
мы справімся з гэтым», — запэўніў
Прэзідэнт.
У сваю чаргу Патрыярх Кірыл ад
значыў, што кожны раз, калі ён на
ведвае Беларусь, у яго добры настрой.
Ён таксама пацвердзіў, што з Беларус
сю ў яго звязана вялікая частка жыц
ця, нягледзячы на тое, што тут не жыў,
а толькі перамяшчаўся транзітам.
Патрыярх расказаў Прэзідэнту, што
можа параўнаць Беларусь сёння і Бе
ларусь 90-х гадоў мінулага стагоддзя.
Перамены велізарныя — так лаканічна
Патрыярх Кірыл апісаў тое, што адбы
ваецца ў нашай краіне. На яго думку,
гледзячы на чыстыя і прасторныя вулі
цы Мінска, разумееш, што Прэзідэнт і

ўлада звяртаюць увагу на якасць жыц
ця людзей.
Ён таксама дадаў, што сёння вельмі
шмат праблем, якія выцякаюць з тэх
налагічнага развіцця. «Хочам мы ці не
хочам, чалавечая цывілізацыя развіва
ецца так, што з-за грэшнага імкнення
павялічваць спажыванне кожным ча
лавекам — а гэта імкненне грэшнае —
вельмі моцна развіваецца прамыслова
сць, адсюль забруджванне асяроддзя. І
многае такое, што наносіць шкоду ча
лавеку. Вось таму, вядома, клопат ула
ды аб навакольным асяроддзі, культур
ным асяроддзі, аб духоўным асяроддзі
сведчыць пра тое, што самыя галоўныя
стратэгічныя мэты і задачы, ад якіх
рэальна залежыць будучыня чалавец
тва, знаходзяцца ва ўвазе ўлады», — ад
значыў ён.
Таксама Патрыярх падзякаваў кі
раўн іку дзяржавы за стаўленне да
Беларускай праваслаўнай царквы. Ён
дадаў, што якасць жыцця чалавека і
вызначае поспех дзейнасці палітыка. І
гэта не толькі ўзровень зарплаты, але і
ўсё тое, што акружае людзей.
Уладзіслаў Лукашэвіч

панарама
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`` Зялёны калідор
Звыш 155 тысяч турыстаў
наведалі Мінск дзякуючы
бязвізаваму рэжыму

З

пачатку 2017 года магчымас
цю прыляцець у Беларусь без
афармлення візы скарысталіся за
межныя грамадзяне з 71 краіны.
Часцей за ўсё да нас прыбываюць
турысты з Германіі, Польшчы,
Італіі ды Вялікабрытаніі.
Аб’ём экспарту турыстычных
паслуг Мінска за студзень-ліпень
гэтага года склаў 68,5 мільёнаў до
лараў, што на 20 % больш у параў
нанне з аналагічным перыядам
мінулага. 54,3 % ад агульнага ліку
экспарту паслуг па краіне прыпа
дае на долю сталіцы. Пры гэтым усе
раёны Мінска прыкладна адноль
кава размеркавалі нагрузку, пера
высіўшы мінулагоднія паказчыкі.

— Дзякуючы мерам па прыцяг
ненні турыстаў і актыўнай марке
тынгавай дзейнасці колькасць за
межных гасцей, якія наведалі Мінск,
расце. Гэтаму спрыяла і ўвядзенне
5‑дзённага, а цяпер і 30‑дзённага
бязвізавага рэжыму, — адзначыла
дырэктар інфармацыйна-турыстыч
нага цэнтра «Мінск» Алена Пліс.
Нагадаем, у мінулым годзе ў Бе
ларусі быў усталяваны пяцідзённы
бязвізавы рэжым для ўезду ў краі
ну праз Нацыянальны аэрапорт
«Мінск» для грамадзян 80 дзяржаў.
У гэтым годзе тэрмін бязвізавага
знаходжання павялічыўся да 30 су
так для іншаземцаў з 40 краін.
Паводле БелТА
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`` Прыцягнуць
увагу —
мастацтва
Беларусь мае намер маштабна
прадставіць экспартны патэнцыял
тавараў і паслуг на Першай
міжнароднай выставе імпартных
тавараў і паслуг China International
Import Expo, якая пройдзе
ў лістападзе ў Шанхаі

made in

BELARUS

Н

а нядаўняй прэс-канферэн
цыі дырэктар Нацыянальнага
цэнтра маркетынгу Міністэрства
замежных спраў Беларусі Вале
рый Садоха адзначыў, што нацы
янальная экспазіцыя на выставе
ў Шанхаі будзе прадстаўлена ў
дзвюх тэматычных зонах. У зоне
краінавых павільёнаў наведнікі
змогуць азнаёміцца з гандлёваэканамічным, інвестыцыйным,
навукова-тэхнічным і гістарычнакультурным патэнцыялам Белару
сі. У зоне прадпрыемстваў і бізнесу
галіновыя стэнды зоймуць плош
чу амаль у 700 кв.м. Там будуць дэ
манстравацца беларускія тавары і
паслугі больш чым 80 прадпрыем
стваў.
Важна адзначыць і той факт, што
ўдзелу Беларусі ў выставе надаецца
вялікая ўвага на ўрадавым узроўні.
А беларускія экспарцёры рыхтуюц
ца да мерапрыемства з пункту гле
джання таго, што найбольш цікава
кітайскаму пакупніку.
Нацыянальны цэнтр маркетын
гу МЗС выступае арганізатарам як
Нацыянальнай экспазіцыі Рэспуб
лікі Беларусь на China International
Import Expo, так і беларуска-кітай
скага дзелавога форуму.
Уладзімір Веліхаў
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`` Да Цюрыха
цяпер
дадалася
Лазана
Ганаровае консульства Беларусі
адкрылася ў швейцарскім горадзе
Лазана

П

радстаўляць інтарэсы Белару
сі ў кантонах Во, Вале, Жэнева,
Невшатэле, Фрыбура і Юра будзе
швейцарскі бізнесмен Андрэй
Нажэскін.
У Швейцарыі ганаровае кон
сульства Беларусі дзейнічае такса
ма ў Цюрыху.
Лазана — сталіца франкамоў
нага швейцарскага кантона Во.
Горад размясціўся на беразе Жэ
неўскага возера. Ён таксама носіць
званне «алімпійскай сталіцы» све
ту, паколькі там размяшчаюцца

штаб-кватэры Міжнароднага алім
пійскага камітэта, шматлікіх між
народных спартыўных федэрацый
і Спартыўнага арбітражнага суда.
Дарэчы, беларуская Амбасада ў
Швейцарыі знаходзіцца ў сталіцы
Берне. А ганаровае консульства ў
Лазане стане другім пасля ўжо іс
нуючага прадстаўніцтва ў Цюрыху.
Дыпламатычныя адносіны бы
лі ўсталяваныя ў 1992 годзе, а бе
ларуская Амбасада ў швейцарскай
сталіцы адкрылася ўжо на наступ
ны год.
Паводле БелТА
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Ф

орум

Рэальны
патэнцыял
інтэграцыі

Белта

Галоўныя мерапрыемствы V Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі прайшлі з удзелам прэзідэнтаў абедзвюх
краін — Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Гэты факт падкрэсліў не толькі значэнне і высокі
статус магілёўскага форуму, але і вялікую ролю менавіта рэгіянальнага ўзаемадзеяння дзвюх дзяржаў.
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праграм па імпартазамяшчэнні. Тады
расійскім статутным капіталам. У
ляксандр Лукашэн
нашы вытворчасці змогуць развівац
Расіі зарэгістравана каля 50 сумесных
ка перакананы:
ца ў інтарэсах абедзвюх краін. На
зборачных вытворчасцяў, створана
— Гэтае мера
нядаўняй сустрэчы ў Сочы (з Прэзі
каля 160 суб’ектаў тавараправоднай
прыемс тв а с т а ла
дэнтам Расіі. — Рэд.) мы дэталёва аб
сеткі з беларускім капіталам.
добрай трады
мяркоўвалі гэтае пытанне. Спадзяю
Гэта сотні тысяч працоўных мес
цыяй для прэзідэн
ся, у бліжэйшы час прымем рашэнні,
цаў, што ў наш час з’яўляецца нема
т аў дзвюх кр а ін,
якія здымуць усе перашкоды ў развіц
лым дасягненнем.
кіраўнікоў рэгіёнаў,
ці сумесных вытворчасцяў.
прадстаўнікоў бізнес-супольнасці і
Пры гэтым, падкрэсліў Аляк
Складанасці ёсць, і Прэзідэнт пра
экспертаў, пляцоўкай для абмерка
сандр Лукашэнка, менавіта ў рэгіё
іх таксама казаў:
вання ключавых пытанняў міждзяр
нах дзвюх краін пачынаецца мно
жаўных адносін.
ства вытворчых і тэхналагічных
— Нашымі галоўнымі задачамі
Тым больш што база для развіцця
ланцужкоў па выпуску сумеснай
працягваюць заставацца ліквідацыя
гэтых адносін больш чым салідная,
прадукцыі. Аб узаемнай зацікаўле
абмежаванняў ва ўзаемным гандлі
пацвердзіў Уладзімір Пуцін.
і забеспячэнне роўных умоў дзей
насці ў развіцці міжрэгіянальных
сувязяў сведчыць і высокая інтэн
Знакавы момант: зносіны прэзі
насці гаспадарчых суб’ектаў. І най
дэнтаў ў Магілёве
п ач а л і с я з а с а 
біс т а й с ус т р эчы.
Эталонным можна смела назваць цяперашні форум,
Спачатку непасрэд
на ў аэрапорце, куды
аналагаў якому яшчэ не было — як па колькасці
Аляксандр Лукашэнка
ўдзельнікаў, так і па аб’ёме заключаных на ім дамоваў.
прыбыў сустрэць Ула
дзіміра Пуціна. А затым
Наогул кажучы, мерапрыемства гэта набыло такі
і па месцы правядзення
статус і такую вагу, што за права правядзення
форуму — у Палацы куль
наступнага, VI Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі
туры Магілёўскай воблас
ці. Дар эчы, цяпер а шняя
ўжо расце канкурэнцыя гарадоў.
сустрэча Аляксандра Лука
шэнкі і Уладзіміра Пуціна —
ужо трэцяя за апошнія дзве дэ
кады. І ў бягучым годзе не апошняя:
сіўнасць абмену візітамі дэлегацый
больш адчувальнае пытанне — су
яшчэ маюць адбыцца кантакты ў
рознага ўзроўню:
працоўніцтва ў аграпрамысловым
ходзе міжнародных самітаў у Астане
комплексе. У многіх рэгіёнах Расіі
— Падпісана парадку 80 дамо
і Маскве.
беларусаў ведаюць як добрасумлен
ваў аб супрацоўніцтве з суб’ектамі
Расійскай Федэрацыі. Асноўнымі
Ас но ў н ы ф а рм ат д ву х б а ко 
ных і надзейных партнёраў, а бела
гандлёвымі партнёрамі Беларусі за
вай сустрэчы лідараў дзвюх краін
рускія прадукты цэняць і любяць.
стаюцца Масква і Санкт-Пецярбург,
прысутнасці журналістаў не пра
На жаль, часцяком сумесная работа
Рэспублікі Татарстан і Башкартастан,
дугледжв аў. Зрэшты, ні для каго з
па павышэнні якасці экспартуемага
Пермскі край, а таксама Бранская,
прысутных не было сакрэтам, пра
харчавання падмяняецца абмежа
Калужская, Маскоўская, Смаленская
што ішла гаворка за зачыненымі
вальнымі мерамі.
і Цюменьская вобласці. Аб’ём гандлю
дзвярыма. Зразумела, пра найбольш
Пе р с п е к т ы ў н ы м н а п р а м к а м
з дадзенымі рэгіёнамі складае больш
актуальныя пытанні беларуска-ра
з’яўляецца і развіццё ўзаемадзеяння ў
за 70% беларуска-расійскага тавара
сійскіх адносін. А таму з асаблівым
будаўнічай сферы, нагадаў Аляксандр
абароту. Гэта высокі вынік, але важ
нецярпеннем ўдзельнікі форуму
Лукашэнка:
на наладзіць такое ж супрацоўніцтва
чакалі выст упленняў кіраўнікоў
— Беларускія спецыялісты могуць
і з іншымі суб’ектамі Расійскай Федэ
дзяржаў на пленарным пасяджэн
якасна ўзвесці любыя аб’екты сацы
рацыі. Лічу, што ў нас ёсць усе неаб
яльнай інфраструктуры.
ні. Тэма якога казала сама за сябе:
ходныя інструменты.
Акрамя таго, у цяперашні час у
«Прыярытэтныя напрамкі развіцця
Што да галіновай канкрэтыкі,
Расіі ствараюцца кластары, індустры
рэгіянальнага супрацоўніцтва як
то найважнейшым прыярыт этам
яльныя паркі, тэрыторыі апераджаль
ключавога фактару інтэграцыі ды
міжрэгіянальнага ўзаемадзеяння
нага развіцця. Беларусь гатова актыў
саюзнага будаўніцтва».
Прэзідэнт Беларусі бачыць рэалі
на ўдзельнічаць і ў гэтых праектах:
Менавіта на ключавой ролі рэгія
зацыю вытворча-кааперацыйных
— Мы павінны эфектыўна за
нальнага фактару акцэнтаваў увагу
праектаў у машынабудаванні, дрэва
дзейнічаць велізарны навуковы, пра
ўдзельнікаў форуму Прэзідэнт Бела
апрацоўцы, харчовай і лёгкай прамы
мысловы і кадравы патэнцыял дзвюх
русі:
словасці:
краін для стварэння сумеснай пра
— У цяперашні час больш за восем
— Варта забяспечыць неабход
дукцыі.
тысяч прадпрыемстваў Беларусі і Ра
ную загрузку ўжо дзеючых прадпры
сіі звязаны вытворчай кааперацыяй.
Аднак не толькі
емстваў шляхам стварэння сумесных
У Беларусі каля 3000 арганізацый з
эканоміка ляжыць у стар.
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аснове беларуска-расійскіх узаемаад
носін. Наступныя два гады стан уць
знакавымі для блізкіх народаў: яны разам буд уць
адзначаць 75 гадоў з дня вызвалення Беларусі ад ня
мецка-фашысцкіх захопнікаў і 75‑годдзе Вялікай Пе
рамогі. Аляксандр Лукашэнка перакананы, што на
прыкладзе подзвігу савецкіх салдат, якія абаранялі
тады агульную Радзіму, павінна выхоўвацца новае
пакаленне грамадзян Беларусі і Расіі. І тут жа была
вылучана ідэя:
— Прапаную наступны Форум рэгіёнаў прысвя
ціць разгляду пытанняў, звязаных з маладзёжнай
тэматыкай. Варта абмеркаваць розныя аспекты аду
кацыі, культуры, творчага развіцця, патрыятычнага
выхавання і фарміравання здаровага ладу жыцця ма
ладых людзей.
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін праілюстраваў
лічбамі глыбіню эканамічнай інтэграцыі дзвюх краін:
— Беларусь займае першае месца па аб’ёмах та
вараабароту Расіі з краінамі СНД. На расійскі рынак
пастаўляецца палова ўсёй беларускай экспартнай пра
дукцыі. У мінулым годзе тавараабарот павялічыўся
амаль на чвэрць і дасягнуў 32,4 мільярда долараў. У сту
дзені–жніўні бягучага года дадаў яшчэ 14,5% — і нам
цалкам па сілах вывесці ўзаемны гандаль на ўзровень у
50 мільярдаў долараў. Для параўнання: я зусім нядаўна
быў у Індыі. Краіна з насельніцтвам 1,1 мільярда ча
лавек. Аб’ём гандлю Расіі з Індыяй — 10 мільярдаў до
лараў пакуль мы не дасягнулі. А з Беларуссю ўжо 32 з
лішнім. Гэта шмат пра што кажа.
Пры гэтым расійскі лідар перакананы, што хуткі
ўвод у дзеянне ў Беларусі першай атамнай электра
станцыі, якая будуецца пры дапамозе Расіі, палепшыць
сітуацыю з энергазабеспячэннем краіны і дасць ёй да
датковыя экспартныя магчымасці. Прадугледжана
збудаванне і яшчэ аднаго знакавага аб’екта — цэнтра
ядзернай навукі і тэхналогій:
— Мы не проста будуем вельмі важны прамысловы
аб’ект, а ствараем у Беларусі новую галіну. Вядома, Бе
ларусь і ў Савецкім Саюзе славілася навукоўцамі, вы
сокім узроўнем адукацыі. Але такой асобнай галіны не
было. Цяпер будзе.
Эталонным можна смела назваць цяперашні фо
рум, аналагаў якому яшчэ не было — як па колькас
ці ўдзельнікаў, так і па аб’ёме заключаных на ім да
моваў. Наогул кажучы, мерапрыемства гэта набыло
такі статус і такую вагу, што за права правядзення
наступнага, VI Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі ўжо
расце канкурэнцыя гарадоў. Прапануюцца розныя
пляцоўкі, у тым ліку Санкт-Пецярбург. Пакуль у гэ
тым пытанні арганізатарамі — верхнімі палатамі
парламентаў абедзвюх краін — узятая паўза. Толькі
вядома, што тэма будучага форуму будзе маладзёж
най і праходзіць ён будзе на тэрыторыі Расіі. Цалкам
ясна і тое, што арганізатарам давядзецца пастарацца,
каб наступнае мерапрыемства аказалася не горшым
за магілёўскае. Зрэшты, народы Беларусі і Расіі ды
эканоміка абедзвюх краін ад гэтага апынуцца толькі
ў выйгрышы.

стар.

Васіль Харытонаў
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У наваколлі
Трафімавай
крыніцы
Прэзідэнты Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка
і Уладзімір Пуцін пасля завяршэння афіцыйных
мерапрыемстваў, звязаных з іх удзелам у V Форуме
рэгіёнаў, некалькі гадзін мелі нефармальныя зносіны

К

іраўнік беларускай дзяржавы запрасіў расійскага
лідара наведаць сваю малую радзіму ў аграгарадку
Александрыя Шклоўскага раёна. Аляксандр Лу
кашэнка і Уладзімір Пуцін агледзелі дом, дзе рос
будучы беларускі Прэзідэнт. Разам яны прагулялі
ся па вёсцы, палюбаваліся мясцовым хараством прыроды.
Пабывалі і ля Трафімавай крыніцы, з якой Аляксандра Лу
кашэнку звязваюць не толькі цёплыя ўспаміны з дзяцінст
ва, але і сямейная гісторыя: у свой час крыніцу ўладкаваў
дзед Прэзідэнта — цясляр Трафім. Паводле яго імені людзі і
сталі называць гэта месца. І сам кіраўнік дзяржавы прыклаў
немалыя намаганні, каб захаваць і зрабіць яго яшчэ больш
прыгожым. Спецыяльна для высокага госця Прэзідэнт
правёў экскурсію па акультуранай тэрыторыі крыніцы.
Разам з Уладзімірам Пуціным яны выпілі з крыніцы крыш
талёва чыстай вады, якая лічыцца гаючай.
Асаблівага антуражу ўспамінам і экскурсіі па малой ра
дзіме беларускага лідара надаў і транспарт, на якім перамяш
чаліся Прэзідэнты. Замест традыцыйнага для кіраўнікоў
дзяржаў аўто прадстаўніцкага класа быў абраны мадэрніза
ваны аўтамабіль ГАЗ‑69 выпуску 60‑х гадоў. Абышліся і без
дапамогі вадзіцеля — Аляксандр Лукашэнка асабіста сеў за
руль.
У спрадвечна беларускім стылі былі вытрыманы і пры
гатаваныя для Уладзіміра Пуціна пачастункі, якія падавалі
ся ў родным доме Прэзідэнта Беларусі. Бліны і дранікі з
печы смакавалі гарачымі. Стравы беларускай кухні былі і ў
меню асноўнага абеду кіраўнікоў дзяржаў.
Аляксандр Піменаў

Белта

Ф

аміт

Белта

С

Добры настрой
у сонечным
Душанбэ
Прэзідэнт Беларусі прыняў удзел у саміце кіраўнікоў краін
Садружнасці Незалежных Дзяржаў

Н

епасрэдна саміт
праходзіў у палацы
«Сомон». Кіраўнікі
дзяржаў не проста
падвялі вынікі дзей
насці Садружнасці за
год, але і абмеркавалі
планы на будучыню.
Нязменны прыярытэт членства Бела
русі ў СНД — умацаванне эканамічна
га супрацоўніцтва. Гэта асабліва акту

альна сёння. І Аляксандр Лукашэнка
патлумачыў чаму:
— Сусветныя рынкавыя адносіны
ўсё больш губляюць прыкметы цывілі
заванага ўзаемадзеяння паміж краінамі.
Мы бачым, як з падачы Захаду безапеля
цыйна, у аднабаковым парадку паруша
ецца ствараная дзесяцігоддзямі сістэма
міжнароднага гандлю. Выкарыстанне
неправавых механізмаў ператвараецца
ў норму і ставіць нашы эканомікі ў сла

бае становішча. Толькі разам мы можам
супрацьстаяць новым выклікам.
Для адаптацыі Садружнасці да су
часных рэалій прынята рашэнне пра
весці рэвізію Канцэпцыі далейшага
развіцця СНД. Аляксандр Лукашэнка
прапанаваў даручыць урадам абнавіць
ў ёй эканамічны блок. На думку Прэзі
дэнта Беларусі, узаемадзеянне ў фарма
це СНД павінна быць
сінхранізавана з інтэг стар.
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Чарговы саміт кіраўнікоў
дзяржаў СНД выдаўся
насычаным
і прадуктыўным.
Яго ўдзельнікі
абмеркавалі каля
дваццаці пытанняў, якія
тычацца геапалітыкі,
эканомікі, кібербяспекі,
мірнага асваення космасу,
гуманітарнага
супрацоўніцтва. Размова
атрымалася карысная
і змястоўная. Пра гэта
сведчыць і той факт,
што ў вузкім фармаце
кіраўнікі дзяржаў
гутарылі ўдвая больш,
чым было запланавана.
Праведзеная дыскусія
дапамагла расставіць
кропкі над «i» ў многіх
хвалюючых праблемах.
Вынікам пасяджэння
стала прыняцце
16 рашэнняў і важных
палітычных заяваў.
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рацыйнымі працэсамі
ў «Вялікай Еўразіі»,
асабліва ў рамках Шанхайскай арганіза
цыі супрацоўніцтва. Важна вызначыць
напрамкі для спалучэння магчымасцяў
нашых краін з буйнымі міжнароднымі
праектамі, у першую чаргу з Эканаміч
ным поясам Шаўковага шляху. Бела
русь ужо ўдзельнічае ў ім, развіваючы
кітайска-беларускі індустрыяльны парк
«Вялікі камень». Стабільным адносінам
паміж дзяржавамі СНД будзе спры
яць дыялог Садружнасці з Еўразійскім
эканамічным саюзам. Пра тое, што
пытанне бяспекі таксама было адным
з цэнтральных на пасяджэнні Савета
кіраўнікоў дзяржаў, Аляксандр Лука
шэнка расказаў у кароткім інтэрв'ю
прадстаўнікам расійскага тэлебачання:
— Усе прэзідэнты пра гэта кажуць.
Нават мы, здавалася б, спакойная Бе
ларусь, пастаянна пра гэта гаворым,
улічваючы яшчэ і тыя небяспекі і вы
клікі, якія тояць у сябе дзеянні заход
ніх дзяржаў і НАТА каля нашых межаў
і межаў Саюзнай дзяржавы. Дарэчы,
мы ў канфідэнцыйным парадку абмяр
коўвалі гэтую праблему з Уладзімірам
Уладзіміравічам (Пуціным. — Рэд.).
Прэзідэнт таксама адзначыў, што
на сферу бяспекі ўплываюць і іншыя
фактары, у тым ліку ваенныя:
— Вазьміце ў нас (у СНД. — Рэд.) —
пра гэта шмат на саміце казалі — пы
танні ўсходу Украіны, Прыднястроўя,
Нагорнага Карабаха. Нам бы неяк сар
ганізавацца і рассячы гэтыя гордзіевы
вузлы. І многія іншыя.
Беларусь у пытаннях бяспекі ніколі
не была ў ролі пасіўнага назіральніка.
Нядаўна ў Мінску прайшла антытэра
рыстычная канферэнцыя АБСЕ з удзе
лам дэлегатаў з больш чым 40 краін,
рыхтуецца сустрэча асноўнай групы
Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы.
Ну а на саміце СНД сярод прынятых да
кументаў варта адзначыць міждзяржаў
ную праграму сумесных мер барацьбы
са злачыннасцю на 2019–2023 гады, а
таксама пагадненне аб супрацоўніцтве
ў барацьбе са злачынствамі ў сферы ін
фармацыйных тэхналогій.
Паспяховае партнёрства ў экано
міцы немагчыма без паразумення па
палітычных пытаннях парадку дня.
У прыватнасці, кіраўнікі дзяржаў
падпісалі заяву з нагоды 70‑годдзя
з дня прыняцця Усеагульнай дэкла
рацыі правоў чалавека ад 10 снежня
1948 года. Прэзідэнты падкрэслілі

стар.

неабходнасць развіцця канструктыў
нага, раўнапраўнага і паважлівага ды
ялогу, адмовы ад практыкі падвойных
стандартаў у галіне правоў чалавека.
Удзельнікі саміту адобрылі Канвен
цыю аб супрацоўніцтве ў галіне да
следавання і выкарыстання касмічнай
прасторы ў мірных мэтах. У ёй прапіса
ны такія напрамкі супрацоўніцтва, як
прыкладныя касмічныя даследаванні,
дыстанцыйнае зандзіраванне Зямлі,
рашэнне праблемы ўтылізацыі касміч
нага смецця, прадухіленне астэроіднакаметнай пагрозы, падрыхтоўка і пе
рападрыхтоўка кадраў для касмічнай
галіны, пілатуемыя касмічныя палёты.
У вобласці гуманітарнага супра
цоўніцтва прынята рашэнне аб па
дрыхтоўцы да святкавання 75‑годдзя
Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.
План асноўных мерапрыемстваў змяш
чае каля 50 пазіцый. Акцэнт — на сацы
яльную абарону ветэранаў (іх, дарэчы,
засталося крыху больш за 100 тысяч
у краінах СНД), патрыятычнае выха
ванне моладзі і недапушчэнне спроб
фальсіфікацыі падзей і вынікаў вайны.
На саміце вызначана культурная
сталіца Садружнасці на 2021 год.
Гэты статус атрымаў Душанбэ. Вар
та нагадаць, што ў гэтым годзе га
наровае званне культурнай сталі
цы носіць армянскі горад Гарыс. У
2019‑м такога гонару будзе ўдастоены
беларускі горад Брэст, а ў 2020‑м —
казахстанскі Шымкент. У будучым
годзе старшынства ў СНД пяройдзе
да Туркменістану. А наступнае па
сяджэнне Савета кіраўнікоў дзяржаў
адбудзецца 11 кастрычніка 2019 года
ў Ашхабадзе.
Рабочы візіт Прэзідэнта Беларусі
ў Таджыкістан працягнуўся сустрэ
чай з таджыкскім калегам Эмамалі
Рахмонам. На ёй былі абмеркава
ныя пытанні двухбаковых адносін.
Кіраўнікі дзяржаў наведалі таксама
зборачную вытворчасць сельгастэх
нікі ў Гісары і вінаграднікі ў Гісар
скай даліне. Дарэчы, прадпрыемства
ў Гісары ўключана ўрадам Таджы
кістана ў пералік асабліва важных
аб'ектаў. І за чатыры месяцы яно
набрала зайздросныя тэмпы росту.
Да прыезду Прэзідэнтаў запусцілі
другую чаргу вытворчасці. Перспек
тывы радуюць.
— Практычна ўвесь мадэльны рад
трактароў да 150 конскіх сіл можна
збіраць на гэтай зборачнай вытвор

С
гэтым рэгіёне павінен з'явіцца цэлы
прамысловы кластар. Ён, напэўна,
стане прыкладам і для іншых галін
эканомікі. Тым больш што патэн
цыял для росту ўзаемнага гандлю
велізарны. У мінулым годзе тава
раабарот хоць і павялічыўся ў два
разы ў параўнанні з 2016‑м, тым не
менш пакуль даволі сціплы — кры
ху больш за 40 мільёнаў долараў.
Мы прадаем Таджыкістану цукар,
сельгастэхніку, дываны і падлога
выя пакрыцці, будматэрыялы, ле
кавыя сродкі. Адтуль вязем баваў
няную пражу, сухафрукты і арэхі.
Нефармальныя зносіны Прэзі
дэнты працягнулі на вінаградніках.
Гэтая культура для таджыкаў — усё
роўна што бульба для беларусаў.
Аляксандр Лукашэнка і Эмамалі Рах
мон наведалі вінаградныя гаспадаркі
«Боги сомон» і «Ватан» у Турсунза
дзеўскім раёне. На тых землях вы
рошчваецца да дзесяці гатункаў най
смачнай сакавітай ягады. Кіраўнікі
дзяржаў прадэгуставалі новы ўра
джай, агледзелі выстаўку прадукцыі.
Затым разам зрэзалі ў кошык вялікія
гронкі спелага вінаграда — больш
чым пераканаўчы сімвал моцнага
двухбаковага супрацоўніцтва. Як і
рашэнне закласці гэтай восенню ў
Беларусі два сады сяброўства з тад
жыкістанскімі пладовымі дрэвамі.
Яны з'явяцца ў Брэсцкай і Гомель
скай абласцях. Саджанцы падрых
таваны ўжо, а першы ўраджай раз
лічваюць атрымаць праз год.

Падчас пасяджэння
Савета кіраўнікоў
дзяржаў СНД
у Душанбэ
Прэзідэнт запрасіў
замежных лідараў
наведаць
II Еўрапейскія
гульні, якія
пройдуць у Мінску
з 21 па 30 чэрвеня
2019 года.
Аляксандр
Лукашэнка
падкрэсліў, што
правядзенне такога
грандыёзнага
спартыўнага
мерапрыемства —
гэта вялікі гонар
для Беларусі.

Васіль Харытонаў

Белта

часці. Адна з канвеерных ліній будзе
працаваць на экспарт за межы Таджы
кістана, — распавёў гендырэктар МТЗ
Фёдар Дамаценка. — Адпрацоўваюц
ца экспартныя кантракты. У прыват
насці, першую партыю машын ча
каюць у Афганістане.
Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы
з Прэзідэнтам Таджыкістана Эмамалі
Рахмонам заявіў, што беларускі бок га
товы прыняць актыўны ўдзел у плане
індустрыялізацыі Таджыкістана: «Мы
гатовыя ўдзельнічаць у вашым плане
мадэрнізацыі, індустрыялізацыі краі
ны і ўнесці той уклад, які патрэбен для
Таджыкістана, выканаць тую працу,
пра якую мы дамовіліся ў маі (у ходзе
афіцыйнага візіту Прэзідэнта Беларусі
ў Таджыкістан. — Рэд.)».
Што тычыцца сумеснай вытвор
часці трактарнай тэхнікі ў горадзе
Гісары, то тут Аляксандр Лукашэнка
падкрэсліў, што краіна шмат робіць,
каб выканаць свае абавязкі.
Зрэшты, гэта толькі пачатак вяліка
га шляху. Эмамалі Рахмон заўважыў,
што Таджыкістан мае патрэбу не толь
кі ў беларускіх трактарах:
— Камбайн збожжаўборачны трэба
мацнейшы. Патрэбна тэхніка для ўбор
кі цыбулі, бульбы. І не толькі для нас.
Увогуле, у беларускіх вытвор
цаў з'явілася магчымасць рабіць і
прадаваць у гэтай краіне ўсю гаму
тэхнікі. Да прыкладу, ужо да на
ступнага сезона спецыяльна для
ўмоў Таджыкістана можа быць ад
крыта лінія па зборцы самаходных
горных касілак. У перспектыве ў

аміт

 У 2017 годзе тавараабарот па-

між Беларуссю і Таджыкістанам
склаўся ў аб'ёме 42,9 мільёнаў долараў і ў параўнанні з 2016 годам
павялічыўся больш чым у 2 разы.
У тым ліку беларускі экспарт склаў
39,6 млн долараў. На таджыкскай
тэрыторыі дзейнічаюць суб'екты
тавараправоднай сеткі больш
чым 15 беларускіх прадпрыемстваў. У лістападзе 2017 года пачала
працу першая зборачная вытворчасць беларускай сельгастэхнікі
ў горадзе Гісары. Паміж краінамі
таксама рэалізуецца праграма
эканамічнага супрацоўніцтва на
перыяд да 2020 года.
Падчас наведвання зборачнай вытворчасці сельгастэхнікі ў Гісары
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касна і эстэтычна

У сучасным стылі
Ярка, пазнавальна, сучасна, жыццярадасна, стыльна… Такія эпітэты просяцца на пяро пры аповедзе пра ўзоры
формы для атлетаў і валанцёраў II Еўрапейскіх гульняў будучага года. Іх прадставілі Прэзідэнту ў Палацы Незалежнасці.
Атрымалася сапраўды калекцыя добрага настрою. У ёй выяўлены і нацыянальныя інтанацыі, і спартыўная тэматыка,
накіраванасць да рэкордаў і перамог.
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ўзяць за ўзор па яркасці, выразнасці,
кідкасці. Калі вы і гэтыя тканіны ра
білі, тады што за праблема, зрабіце та
кія ж яркія.
Кіраўнік «Сола» паабяцаў дапра
цаваць мадэлі з улікам гэтага патра
баванні. Прынята да ведама і пажа
данне Прэзідэнта аб гербе на форме:

— Герб павінен быць вышыты або
ўшыты на касцюме… Каб герб быў як
герб, а не плямка. Гэта важна.
Да р эч ы , д з я рж аў н ы м ш в е й 
ным прадпрыемствам ёсць пра што
сур’ёзна паразважаць. Аляксандр
Лукашэнка цікавіўся, чаму форму
не змаглі распрацаваць яны. Аказа
лася, што ў конкурсе ўдзельнічалі,
але па многіх параметрах недацяг
ваюць.
Хоць у цэлым, на думку Аляксанд
ра Лукашэнкі, пытанне аб тым, хто
будзе распрацоўваць і вырабляць
форму — прыватнае прадпрыемст
ва або дзяржаўнае, не прынцыповае.
Галоўнае, каб гэтым займаліся бела
рускія спецыялісты і адзенне было
добрай якасці.
І яшчэ прыемны момант. Мадэлі
адзення для Еўрапейскіх гульняў не
стануць эксклюзіўнай абмежаванай
серыяй. Іх стваральнікі абяцаюць
выпусціць форму ў вольны продаж.
Уладзімір Веліхаў

Белта
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Што характэрна: форму спарт
сменам распрацоўваюць да кожнай
Алімпіяды. Але ў гэтым выпадку
мы — гаспадары Гульняў, а значыць,
павінны былі паклапаціцца не толькі
пра сваю зборную, але й пра іншых
удзельнікаў маштабнага мерапрыем
ства.
Дызайнер Юлія Латушкіна прыду
мала касцюм для цэнтральнай фігуры
цырымоніі адкрыцця Гульняў — фа
келаносцаў акцыі «Полымя свету».
Ужо ў сакавіку яны едуць у тур па
гарадах і краінах у белай форме, сім
валізуючы свет і чысціню намераў.
Іх будуць суправаджаць валанцёры
ў вопратцы светла-шэрых тонаў.
Сіні — колер для астатняй валан
цёрскай арміі, якая будзе дапамагаць
усім гасцям падчас Гульняў. Параднае
адзенне беларускіх спартсменаў —
таксама тварэнне Латушкінай. Яна
ж прыдумала і дызайн сукенкі пры
гажунь, якія будуць узнагароджваць
пераможцаў спаборніцтваў. Ярка-ва
лошкавае лёгкае ўбранне і галаўны
ўбор у выглядзе вянка. Усё ж Гульні
захопяць дні Купалля, і адлюстра
ваць гэта ў форменным стылі, пага
дзіцеся, ход цікавы і сімвалічны.
Спартыўную форму для зборнай
распрацавала прыватнае прадпры
емства «Сола-Пінск». Яно ж шые і
мадэлі Юліі Латушкінай. Генеральны
дырэктар швейнага прадпрыемства
Васіль Гарагляд паведаміў, што ка
лекцыя атрымала назву «Прасторы».
Шырока і ад душы! У адрас пінчукоў
Аляксандр Лукашэнка выказаў толь
кі адно пажаданне: колеры павінны
быць такімі ж яркімі і насычанымі, як
у формы ўдзельнікаў акцыі «Полымя
свету»:
— Радзьцеся з дызайнерамі і мас
такамі, каб гэта было годна. Каб фор
ма адпавядала гэтай. Гэта яркая фор
ма, адразу кідаецца ў вочы. Яе можна

урніры
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Выдатная прэм’ера
на Premier ва Ухане
Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка стала пераможцай турніру WTA катэгорыі Premier 5 у кітайскім Ухане

Ф

інал ва Ухане стаў чацвёр
тым для Арыны Сабален
кі ў 2018 годзе і трэцім у
выпадку з спаборніцт
в а м і W TA к ат эг о ры і
«Прэм’ер». Раней яна двойчы саступа
ла ў вырашальных матчах на турнірах
у Істбурне і Лугана і перамагла ў НьюХэйвене.
— Заўсёды рада прыязджаць у
Кітай, таму што кожны раз у мяне атры
моўваецца дабівацца тут поспеху, — ад
значыла Арына ў чэмпіёнскай прамове.
Шлях да вырашальнага матчу ва
Ухане Сабаленка пачала з перамогі
над саперніцай па фінале ў Нью-Хэй

вене іспанкай Карлай Суарэс-Навара
(22 WTA) — 7: 6, 2: 6, 6: 2. У другім кру
зе беларуска выбіла з барацьбы ўкраін
ку Эліну Світоліну (6 WTA) — 6: 4,
2: 6, 6: 1. У трэцім раўндзе Арына не ад
чула праблем у паядынку супраць аме
рыканкі Соф’і Кенін (62 WTA) — 6: 3,
6: 3. У чвэрцьфінале яна адолела сла
вацкую тэнісістку Дамініку Цыбулка
ву (31 WTA) — 7: 5, 6: 3, а ў паўфінале
ўзяла верх над аўстралійкай Эшлі Бар
ці (17 WTA) — 7: 6, 6: 4.
З пачатку года Арына Сабаленка
правяла 69 матчаў, у 47 з якіх была
пераможцай. Яна з’яўляецца лідарам
жаночага тура па колькасці перамог у

трохсэтавым паядынку — 20. У чэм
піёнскай гонцы Арына таксама на адно
месца наперадзе Уільямс-малодшай —
на 11‑м месцы. І да канца сезона яшчэ
можа апынуцца ў ліку топ‑8 гульцоў,
якія згуляюць на выніковым турніры
WTA.
Аляксандр Лукашэнка павіншаваў
тэнісістку Арыну Сабаленка з бліскучай
перамогай на турніры ва Ухане. «Сваёй
іскрамётнай гульнёй ты заваёўваеш
сэрцы мільёнаў прыхільнікаў тэніса
па ўсім свеце, славіш родную краіну і
дорыш радасць беларускім аматарам
спорту», — гаворыцца ў віншаванні.
Паводле БелТА
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ўрагульні — 2019

Час
бяжыць
хутка

П

адрыхтоўка да Еўра
пейскіх гульняў ідзе
поўным ходам: адзін
за адным праходзяць
тэставыя т урніры,
якія дазва ляюць
ацаніць узровень га
тоўнасці спартыўных
аб'ектаў да спаборніцтваў, з візітамі ў
сталіцу прыязджаюць тэхнічныя дэ
легаты і спартсмены з розных краін,
каб зразумець, чаго чакаць ад муль
тыспартыўнага форуму. Нядаўна ў
Нацыянальным алімпійскім камітэце
прайшло выязное пасяджэнне Рэспуб
ліканскага арганізацыйнага каміт эта
па падрыхтоўцы і правядзенні II Еўра
пейскіх гульняў.

Азнаёміўшыся з усімі матэрыяла
мі, якія тычацца правядзення Гуль
няў, Прэм'ер-міністр Сяргей Румас
адзначыў, што зроблена ўжо нямала,
але наперадзе яшчэ шмат працы: шэ
раг значных пытанняў па гэты час за
стаецца нявырашаным. Адно з іх —
гатоўнасць спартыўных аб'ектаў.
Усяго падчас Гульняў буд уць задзей
нічаны 12 спартыўных комплексаў.
Па-за ўвагай на пасяджэнні не за
стаўся ні адзін з іх: удзельнікі абмяр
коўвалі многія моманты, пачынаю
чы ад неабходнасці рамонту аб'ектаў
і заканчваючы ацэнкамі, якія далі
ім міжнародныя інспектары. Пады
маліся пытанні добраўпарадкаван
ня тэрыторый, падрыхтоўкі часовай

інфраструктуры і арганізацыі хар
чавання ўдзельнікаў II Еўрапейскіх
гульняў, былі разгледжаны прапа
новы па талісманах спаборніцтваў,
варыянты экіпіроўкі членаў спар
тыўнай дэлегацыі, падрыхтаваныя
«Беллегпрамам» сумесна з дызайне
рамі. Нюансаў, якія трэба ўлічыць,
мноства.
«Разглядаючы матэрыялы да па
сяджэння аргкамітэта, я бачу пытан
ні да дырэкцыі II Еўрапейскіх гуль
няў. На гэтым этапе ўжо недастаткова
быць сувязным звяном паміж пад
камітэтамі і дзяржаўнымі органамі.
Сёння колькасць дырэкцыі ўдвая пе
равышае штаты многіх міністэрстваў.
І менавіта дырэкцыя павінна выкон
ваць асноўную працу па падрыхтоў
цы да гульняў, а падкамітэты ў сваю
чаргу павінны дапамагаць вырашаць
міжведамасныя пытанні», — дадаў
Сяргей Румас.
Падрыхтоўка да такой маштабнай
падзеі — справа нялёгкая. Досведу
правядзення значных міжнародных
турніраў па розных відах спорту ў нас
дастаткова, але II Еўрапейскія гульні
па маштабах значна пераўзыходзяць
усе тыя, што праходзілі ў Беларусі ра
ней. Работы сапраўды яшчэ нямала,
як і пытанняў, якія застаюцца адкры
тымі. Час для іх рашэння яшчэ ёсць,
але марудзіць ўжо нельга.
Паводле БелТА
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ўрагульні — 2019

Варта клікнуць

Д

Абнавiўся сайт II Еўрапейскix гульняў-2019

«Да пачатку II Еўрапейскіх гульняў
засталося…», адлічвае імправізаваны
«гадзіннік» на афіцыйным сайце кан
тынентальных спаборніцтваў. Дарэчы,
цяпер ім карыстацца значна зручней:
партал абнавіў дызайн і пачаў пра
цаваць у адаптыўным рэжыме. Гэта
значыць, што сачыць за навінамі і пра
глядаць фота можна не толькі са ста
цыянарнага камп’ютара, але і з план
шэта, тэлефона і ноўтбука.
Юлія Гарэлік, кіраўнік напрамку
«Інтэрнэтсэрвісы» ў Synesis Sport, які
распрацоўвае сайт, падзялілася падра
бязнасцямі:
— Мы прэзентуем новы дызайн і
новую структуру партала невыпадкова.
II Еўрапейскія гульні — падзея маштаб
ная, і чым яна бліжэй, тым больш на
ведваецца сайт. Распрацоўваючы афі
цыйны партал, мы імкнуліся зрабіць
яго стыльным, зручным і функцыя
нальным. Ужо відавочная вялікая ціка
васць да мерапрыемства, таму колькі
б карыстальнікаў адначасова ні знахо
дзілася на сайце, яму трэба працаваць
устойліва, не выдаваць памылак і быць

даступным. Гэта значыць, нічога не
павінна адцягваць ад галоўнага пошуку
і атрымання неабходнай інфармацыі.
Акрамя таго, наша разам з арганіза
тарамі мэта заключаецца ў тым, каб у
інтэрнэце ўсе Еўрагульні-2019 знахо
дзіліся па адным інтэрнэт-адрасе. Аса
бліва гэта важна для гасцей горада.
Згодна са стратэгіяй, трапляю
чы на www.minsk2019.by, карысталь
нік бачыць поўны расклад турніру
і ключавыя падзеі дня, апісанне
спартыўных аб’ектаў і падрабязныя
маршруты да іх, відэа і фотарэпар
тажы. Пры жаданні можна заплана
ваць экскурсію, выбраўшы зручны
для сябе гайд, купіць сувенірную
прадукцыю і даведацца больш пра
любімых спартсменаў. Асноўная за
дача партала — быць крыніцай на
він, інструментам папулярызацыі. У
нейкай ступені www.minsk2019.by —
«жывы арганізм», які пастаянна разві
ваецца і паляпшаецца. Цяпер сайт стаў
яшчэ больш яркім і вядомым за кошт
выкарыстання афіцыйнай сімволікі.
З’явіліся банеры-хвалі ў колеры Гуль

няў, дрэва з ілюстрацыяй усіх відаў
спорту, якія ўдзельнічаюць у Гульнях,
а таксама сімвалы: папараць-кветка
і сонца з прамянямі. Таксама рэсурс
пачаў працаваць у адаптыўным рэжы
ме — цяпер інфармацыю лёгка і зручна
праглядаць з любой прылады.
У прэс-службе Synesis Sport адзна
чаюць, што сайт яшчэ будзе абнаўляц
ца і дапрацоўвацца. Калі раней была
больш актуальная базавая інфарма
цыя і старонка з валанцёрамі, то цяпер
актыўна развіваюцца блокі з партнёра
мі, спонсарамі і рэкламай. Па апошніх
даных у топ‑3 краін, якія наведваюць
сайт, уваходзяць Беларусь, Расія і Вя
лікабрытанія.
Нагадаем, II Еўрапейскія гульні
пройдуць у Мінску з 21 па 30 чэрвеня
2019 года на 12 спартыўных аб’ектах.
Больш за 4000 атлетаў з 50 краін разыг
раюць каля 200 камплектаў узнагарод
у 15 відах спорту. Спаборніцтвы ў
10 відах спорту стануць кваліфікацый
нымі да XXXII Алімпійскіх гульняў
2020 года ў Токіа.
Хрысціна Глушко
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супрацоўніцтва
напоўнена сэнсам
Для Беларусі важна далейшае паглыбленне ва ўзаемадзеянні з Кітаем. Пра гэта заявіў
Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з членам Пастаяннага камітэта Палітбюро Цэнтральнага камітэта
Кампартыі Кітая, сакратаром Цэнтральнай камісіі КПК па праверцы дысцыпліны Чжао Лэцзі.

а

Белта

Аляксандр Лукашэнка адзначыў важнасць таго, што ў
чэрвені гэтага года ў горадзе Ціндао падчас саміту Шанхай
скай арганізацыі супрацоўніцтва ён сустракаўся са Стар
шынёй КНР Сі Цзіньпінам, дзе яны сумесна абвясцілі аб
уступленні ў новы этап беларуска-кітайскага супрацоўніц
тва. «Беларусь і Кітай, як прынята сёння казаць, сталі жа
лезнымі братамі», — заўважыў кіраўнік дзяржавы. Ён на
гадаў, што ў траўні ў Мінску прымалі намесніка Старшыні
КНР Ван Цішаня:» Рады, што няспынны дыялог на вышэй
шым узроўні працягваецца, захоўваючы глыбіню двухбако
вых адносін. Кожная сустрэча дае новы імпульс у злучэнні
развіцця нашых краін у імя пабудовы супольнасці адзінага
лёсу. З пункту гледжання кіраўніцтва Беларусі нашы ад
носіны з Кітаем інтэнсіўныя і усёабдымныя, яны дынамічна
развіваюцца. І такой дынамікай беларускі бок задаволены.
Натуральна, што на гэтым доўгім, вельмі складаным і цяж
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кім шляху заўсёды будуць нявырашаныя праблемы, задачы,
якія трэба будзе рэалізоўваць».
«Вельмі важна сёння пачуць ваша меркаванне па якасці
нашага ўзаемадзеяння і напрамках паглыблення беларускакітайскага супрацоўніцтва», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Кітайскі бок высока ацэньвае асабісты ўклад кіраўніка
дзяржавы Аляксандра Лукашэнкі ў развіццё ўсебаковага
беларуска-кітайскага супрацоўніцтва. Важнасць гэтага ад
значыў Чжао Лэцзі.
Кітайскі госць перадаў Аляксандру Лукашэнку самыя
цёплыя прывітанні і найлепшыя пажаданні «ад старога до
брага сябра Старшыні КНР Сі Цзіньпіна».
Чжао Лэцзі падкрэсліў важнасць таго, што Прэзідэнт
Беларусі больш за 10 разоў быў у Кітайскай Народнай
Рэспубліцы: «Асабіста вы зрабілі велізарны ўнёсак у развіц
цё кітайска-беларускіх адносін». На яго думку, Кітай і Бе
ларусь з’яўляюцца добрымі сябрамі, якія могуць дзяліцца і
радасцю, і нягодамі, гэта добрыя партнёры, якія аказваюць
адзін аднаму шчырую дапамогу».
Падчас візіту ў Мінску Чжао Лэцзі наведаў Кітайскабеларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень», пабываў у
Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай
вайны і Нацыянальнай бібліятэцы.
Але галоўная мэта візіту кітайскай дэлегацыі ў Мінск —
рэалізаваць дамоўленасці, дасягнутыя кіраўнікамі дзвюх
дзяржаў на палях, саміту ШАС, які адбыўся ў чэрвені гэтага
года, а таксама далейшае наладжванне стратэгічнага супра
цоўніцтва і ўзаемавыгадных сувязяў, умацаванне дружа
любных адносін паміж дзвюма краінамі.
Як вядома, у верасні 2016 года кіраўнікі дзвюх дзяржаў
Аляксандр Лукашэнка і Сі Цзіньпін дасягнулі дамоўленасці
аб усталяванні новага асаблівага ўзроўню двухбаковых ад
носін — давернага ўсебаковага стратэгічнага партнёрства і
ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва.
Аляксей Фядосаў
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Акадэміі навук Беларусі
і кітайскай правінцыі Шаньдун
створаць сумесную лабараторыю

В
прЭсс-служба НАН

ырашана, што Інстытут фізікі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі ды Інстытут лазер
ных даследаванняў Акадэміі навук кітайскай
правінцыі Шаньдун створаць сумесную наву
ковую лабараторыю. Адпаведнае пагадненне
было падпісана падчас візіту кітайскай дэлегацыі ў НАН
Беларусі. Дакумент прадугледжвае выкананне шэрага
кантрактаў у галіне лазернай фізікі.

Акрамя гэтага пагаднення падпісаны таксама
трохбаковы мемарандум аб супрацоўніцтве паміж
НАН Беларусі, Акадэміяй навук правінцыі Шаньдун
і муніцыпальным урадам горада Цзінань. Згодна з
дакументам, у бліжэйшы час беларускія і кітайскія
в у чон ы я в ы з нача ц ь п ры я ры т э т н ы я на п р а м к і
навуковых даследаванняў, абмяркуюць магчымасць
стварэння новых сумесных лабараторый і вызначаць
пералік канкрэтных праектаў, якія маюць узаемную
цікавасць, з мэтай развіцця адпаведных тэхнічных і
прамысловых абласцей. «Сумесная праца НАН Беларусі
з навуковымі арганізацыямі КНР праходзіць вельмі
актыўна. Прэзідэнт Кітайскай акадэміі навук Бай
Чуньлі з’яўляецца замежным членам НАН Беларусі. У
цяперашні час мы перайшлі на ўзровень супрацоўніцтва
з рэгіёнамі Кітая. Спадзяёмся, што новы мемарандум
дазволіць узняць супрацоўніцтва паміж беларускімі і
кітайскімі вучонымі на новы ўзровень», — адзначыў
першы намеснік старшыні Прэзідыума НАН Беларусі
Сяргей Чыжык.
Паводле БелТА

Белта

Вучоныя
павышаюць
планку
Iндустрыя
адчыненых дзвярэй
Беларусь з кожным годам становіцца ўсё больш
прывабнай краінай і для турыстаў з Кітая. Аўтэнтычная
прырода, архітэктура, сельскія сядзібы… Усё гэта найлепш
спалучаецца з выгадай бязвізавага рэжыму.

П

апярэднія даныя турыстычнага сезона паказалі,
у якім кірунку варта развівацца Беларусі. Праўда,
тэмп развіцця будзе наўпрост залежаць ад фінан
савых рэсурсаў на «піяр» краіны за мяжой.
У сусветнай статыстыцы Кітай лідзіруе па
колькасці турыстычных падарожжаў — каля 140 мільёнаў
замежных паездак у мінулым годзе. Амаль пятая частка вы
даткаў па турызме ў свеце. Беларусі, улічваючы цеснае су
працоўніцтва, можна зрабіць Кітай вельмі перспектыўным
мэтавым рынкам. Дарэчы, у 2018 годзе колькасць арганіза
ваных турыстаў з гэтай краіны павялічалася ў 2,1 раза. На
меснік Міністра спорту і турызму Міхаіл Партной мяркуе:
— Мы планавалі штогадовы рост колькасці турыстаў з
Кітая на 15–20 %, але спадзяёмся на яшчэ лепшы вынік.
На яго думку, эфект ад розных маркетынгавых мерапры
емстваў, накіраваных на прыцягненне турыстаў у Беларусь,
мы ўбачым праз 1–1,5 года. Залежыць ён ад прадстаўлення
інфармацыі пра краіну, рэсурсаў, укладзеных у рэкламу.
У прыватнасці, Міністэрства спорту і турызму сумесна з
турыстычнай супольнасцю правялі больш за 20 такіх мера
прыемстваў. Да прыкладу, упершыню паўдзельнічалі ў спе
цыялізаваных выставах у Нью-Ёрку і Мадрыдзе. Колькасць
замежных грамадзян, якія скарысталіся бязвізавым рэжы
мам, узрасла на 42 працэнты ў параўнанні з папярэднім го
дам. Сярод лідараў — Германія, Польшча, Вялікабрытанія,
ЗША, Італія. Па даных Дзяржпамежкамітэта, за першае
паўгоддзе Беларусь наведала звыш 2,1 мільёна замежнікаў.
На ўсплёск гасцей у наступным годзе паўплываюць
II Еўрапейскія гульні, іх актыўна папулярызуюць на міжна
родных турыстычных выставах. Каля шасці тысяч валан
цёраў далучаць для дапамогі гасцям на вуліцах Мінска ў час
правядзення гэтага свята спорту. Распрацоўваюцца пакеты
паслуг для турыстаў і балельшчыкаў, дзе будуць квіткі на
спартыўныя спаборніцтвы, пражыванне, экскурсіі, адзіны
праязны дакумент і гэтак далей.
Вераніка Малышчыц
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ерспектыўныя праекты
Белта

П

Паскарэнне руху
на Шаўковым шляху

Р

азвіццё транспартных
калідораў і ўдаскана
ленне лагістычнай ін
фраструктуры ў Бела
русі з удзелам кітайскіх
кампаній з’яўляецца
прыярыт этнай зада
чай. Пра гэта паведаміў
Кіраўнік справамі Прэзідэнта Белару
сі Віктар Шэйман падчас урачыстай
цырымоніі адкрыцця пункта мытнага
афармлення ў індустрыяльным парку
«Вялікі камень».
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«Наша краіна для Кітая — пра
вераны часам, стабільны і надзейны
партнёр у Еўрапейскім рэгіёне. Гэта
мерапрыемства пацвярджае гатоў
насць Беларусі напаўняць ініцыятыву
Шаўковага шляху канкрэтнымі пра
ектамі: транспартнымі, лагістычнымі,
інфраструктурнымі», — адзначыў Вік
тар Шэйман.
Паводле яго слоў, пункт мытнага
афармлення (ПМА) «Вялікі камень»
уяўляе з сябе высокатэхналагічны
аб’ект, які адпавядае ўсім сучасным

міжнародным патрабаванням. У ПМА
створаны ўсе ўмовы для камфортнага
мытнага афармлення грузаў. На па
чатковым этапе ў зоне мытнага кан
тролю адначасова могуць знаходзіцца
125 грузавых аўто. Плануецца, што
прайсці працэдуру мытнага афар
млення ў ПМА змогуць не менш за
20 тысяч аўтамабіляў у год.
«Пачалася работа над перспектыў
нымі праектамі па пашырэнні склад
ской інфраструктуры, лагістычнай
зоны парка, будаўніцтве рабатызава

П

нага тэрмінала», — дадаў Віктар Шэй
ман.
У сваю чаргу старшыня Дзяржаў
нага мытнага камітэта Юрый Сянько
паведаміў, што ў «Вялікім камені» ёсць
магчымасць апрацоўкі тавараў, якія
будуць прыбываць як аўтамабільным,
так і авіяцыйным транспартам, бо по
бач знаходзіцца Нацыянальны аэра
порт Мінск. У перспектыве будуць
апрацоўвацца і тыя грузы, якія пера
возяцца па чыгунцы.
На тэрыторыі ПМА размешчаны
склад часовага захоўвання і мытны
склад. Плошча кожнага з іх складае
пяць тысяч квадратных метраў. Ёсць
магчымасці пашырэння як зоны мыт
нага кантролю, так і складскіх памяш
канняў.
Адкрыццю новага пункта мытнага
афармлення папярэднічалі канструк
тыўныя перамовы і падпісанне па
гадненняў з кіраўніцтвам мыт
най службы КНР, правядзенне
шэрагу сустрэч і мерапрыем
стваў на тэрыторыі Кітая
і Беларусі, дасягненне
дамоўленасцяў аб ін
фармацыйным абмене,

супрацоўніцтве па ўсіх кірунках мыт
най справы.
Для ПМА прадугледжана шырокая
спецыялізацыя па ажыццяўленні мыт
ных аперацый. Тут будуць афармляц
ца тавары, што перамяшчаюцца аўта
мабільным транспартам; тавары, якія
змяшчаюцца пад мытную працэдуру
свабоднай мытнай
зоны; вылічаль
ныя машыны,
камп’ютары,
т элефоны,
тэлевіза
ры і ін
шыя.

ерспектыўныя праекты

Напярэдадні ў ПМА былі праве
дзены кантрольныя мерапрыемствы
па тэставанні падачы і афармлення
электронных мытных дакументаў. Сім
валічна, што адкрыццё мытнага тэрмі
нала супала з галоўным дзяржаўным
святам Кітая — Днём утварэння КНР.
Ілья Крыжэвіч
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Марат Маркаў:

«Тут
маё
жыццё»

Крыху больш за паўтары
гады таму, у сакавіку
2017‑га, Марат Маркаў быў
зацверджаны Старшынёй
праўлення Закрытага
акцыянернага таварыства
«Другі нацыянальны
тэлеканал», які вядомы
мільёнам тэлегледачоў
па ўсім свеце як АНТ, ці
Агульнанацыянальнае
тэлебачанне. На той час,
дарэчы, Марат Сяргеевіч
добра стаў вядомы шырокай
публіцы як харызматычны
тэлевядучы аўтарскай
праграмы «Буйным планам»
у жанры вялікага інтэрв’ю.
І да таго ж займаў пасаду
намесніка старшыні
Белтэлерадыёкампаніі.
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паведамленняў у прэ
се мы ведаем: пры но
вым кіраўніку на АНТ
пр а йшоў м а ш т абны
кастынг вядучых (ка
ж уць, упершыню з
2006 года), перафарма
таваны выпускі «На
шых навін», ідзе пераабсталяванне ва
ўсіх звёнах вялікай «тэлемашыны» для
працы па самых сучасных стандар
тах. І самі мы як тэлегледачы перака
наліся, што перамены на тэлеканале
АНТ — прадаўжаюцца. Скажам, у се
зоне 2017/2018 стартаваў шэраг новых
праектаў. Гэта, напрыклад, інфарма
цыйна-аналітычнае ток-шоў «Наша
жыццё» з Дзмітрыем Бачковым, які
перайшоў з тэлеканала «Беларусь 1».
Са снежня 2017‑га выходзіла спартыў
ная інфармацыйна-аналітычная пра
грама «Спартклуб», набірае абароты
новы штотыднёвы праект «Рэпарцёр»:
нашы калегі працуюць у ім у жанры
спецыяльнага рэпартажу. Па суботах у
эфіры АНТ — абсалютна новы вячэр
ні фармат «Нашы навіны. Суботні вы
пуск» з Вольгай Сулімавай і 10‑хвілін
ны «Метэагід» з Дзмітрыем Рабавым і
Крысцінай Вінярскай.
А нядаўна с та ла нам вядома:
кіраўнікі АНТ адладжваюць вельмі
перспектыўныя міжнародныя кан
такты, у тым ліку й супрацоўніцтва з
калегамі з Кітая. Даведацца пра ўсё,
як гаворыцца, з першых вуснаў мы
вырашылі ў Марата Маркава. А заад
но прыадкрыць для чытачоў часопіса
«Беларусь. Belarus» некаторыя бакі яго
жыцця, што застаюцца за кадрам.
— Марат Сяргеевіч! Як вядома,
многія з нас прыходзяць да справы
свайго жыцця не адразу. Ці марылі
вы ў дзяцінстве пра тэлебачанне?
Можа, нейкія перадачы найбольш падабаліся? Ці ж, скажам, яркая падзея
ў школьныя гады паслужыла штуршком для таго, каб задумацца пра
шлях на тэлебачанне?
— І не марыў я пра тэлебачанне, і не
думаў. Рос у Лунінцы, на Брэстчыне —
гэта палескі горад, дзе стаяла лётная
часць. І з дзяцінства я вырашыў, што
буду вайскоўцам. Так і адбылося. За
кончыўшы з залатым медалём школу,
паступіў у МВІЗРВ (Мінскае вышэйшае
інжынернае зенітна-ракетнае вучыліш
ча. — Аўт.). Там атрымаў маю першую,
тэхнічную, вышэйшую адукацыю. І
ўжо яна падводзіла мяне да тэлебачан

А
ня. Чаму? А ўсё проста. Вучоба і 13 га
доў армейскай службы сфармавалі ха
рактар. Потым паўстала неабходнасць
атрымаць дадатковую адукацыю — і я
закончыў юрыдычны факультэт Бе
ларускага дзяржуніверсітэта. Дарэчы,
мая мама, Лілія Канстанцінаўна Мар
кава, — юрыст, яна 25 гадоў працавала
загадчыцай натарыяльнай канторы,
так што ў нейкай меры і ў мяне перад
вызначанасць атрымаць юрыдычную
адукацыю была.
— Мама ваша і цяпер жыве ў
Лунінцы?

соба

адразу ж, у снежні, быў прызнача
ны намеснікам старшыні Белтэлера
дыёкампаніі. Вось усё гэта папярэдні
чала прызначэнню на пасаду кіраўніка
“Другога нацыянальнага тэлеканала».
Калі б мне за некалькі гадоў да таго
сказалі, што я тут буду працаваць — не
паверыў бы. Бо нават не ўяўляў сабе,
што гэта такое. Але цяпер я разумею:
працаваць на тэлебачанні зможа ча
лавек, які валодае шырокім спектрам
ведаў. Важная тут шматпрофільнасць,
кіраўніцкія навыкі, жыццёвы досвед…
— І лідарскія якасці?

Людзей таленавітых на канале шмат:
як у сферы тэлежурналістыкі,
так і ў кіраванні... Многія з іх —
унікальныя, і ў любой краіне змаглі б
прымяніць свае веды.
— Так, і яна па-ранейшаму там —
чалавек вядомы: бо праз натарыят
прайшла большасць жыхароў горада
й раёна. Пасля ўніверсітэта я некаль
кі гадоў працаваў аўдытарам, затым
было БЕЛТА, і ўжо адтуль мяне запра
сілі на дзяржслужбу ў Адміністрацыю
Прэзідэнта. Прайшоў я там шлях ад
галоўнага дарадцы да першага намес
ніка начальніка галоўнага ідэалагіч
нага ўпраўлення. І якраз тая праца,
тыя службовыя абавязкі вымагалі
мяне пастаянна ўзаемадзейнічаць з
тэлебачаннем. У 2011‑м я паступіў
у Акадэмію кіравання, каб асвоіць
эканамічную спецыяльнасць. І амаль

— У абавязковым парадку. Я і ў
школе, дарэчы, быў самым актыў
ным — акцябронкам, піянерам і кам
самольцам. Дзякуючы грамадскай ак
тыўнасці двойчы пабываў і ў дзіцячым
лагеры «Зубраня», і ў «Артэку». Мне
падабалася публічна выступаць: і на
канферэнцыях, і ў школьнай рок-групе
(саліраваў і граў на бас-гітары). Акра
мя таго, пяць гадоў навучаўся граць на
скрыпцы, але дзеля футбола музыку
пакінуў. З 17 гадоў, з моманту пасту
плення ў ваеннае вучылішча, у мяне ў
залежнасці ад сітуацыі былі ў падпа
радкаванні ад трыц
цаці да ста чалавек. стар.
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Пасада намесніка ка
мандзіра ўзвода тое
вызначала. І кіраўніцкія навыкі вельмі
спатрэбіліся з прыходам на тэлеба
чанне. Калі ў цябе ў падпарадкаванні
вялікі калектыў творчых людзей, якіх
арганізоўваць трэба з улікам іх інды
відуальнасцяў — гэта не можа быць
проста. Творчыя людзі часта, вы ж
ведаеце, лічаць сябе геніямі, што абса
лютна нармальна. Відавочна, што без
лідарскіх якасцяў мне прыйшлося б
значна складаней.
— Атрымліваецца, што ўсё, чаму
навучыліся вы на жыццёвым шляху,
аказалася карысным для цяперашняй дзейнасці?
— Так і ёсць. Я прыйшоў у Белтэле
радыёкампанію курыраваць інфарма
цыйную сферу. І зразумела, што паві
нен быў разбірацца як у палітычнай
сітуацыі, так і валодаць дадатковым
аб’ёмам ведаў, каб і пракантраляваць
журналістаў, якія пішуць на розныя
тэмы ў розных галінах, і нават нешта
ім падказаць. Калі б я не меў тэхнічнай
адукацыі, то хіба б змог разабрацца ў
тэхнічным абсталяванні на тэлебачан

стар.

ні? А калі ў чым не разабраўся адразу,
то з базавай адукацыяй лягчэй наву
чыцца. Чалавек, я ўпэўнены, усё жыц
цё павінен вучыцца і вучыцца. Гэта
мой такі падыход.
— Кажуць яшчэ, што дзе не хапае
ведаў — часам дапамагае нам інтуіцыя. А вы да яе як ставіцеся?

Кітай мяне ўразіў.
Краіна цікавая, шматпланавая:
і з журналісцкага пункту
гледжання, і з культурнага.
— Я на яе спадзяюся: бо ўсё ж і
сапраўды ведаць немагчыма. І калі
ты да інтуіцыі прыслухоўваешся, то,
як правіла, не дапускаеш памылак,
ці дапускаеш — мінімальныя. Калі ж
іду насуперак інтуіцыі, то, заўважаў,
вынік можа быць адмоўным. Інтуіцыя,
на мой погляд, гэта следства
жыццёвага досведу, і яна

Марат Маркаў і намеснік дырэктара міжнародных тэлеканалаў CGTN Цзян Хэпін
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ціха падказвае нам, як паступаць у тым
ці іншым выпадку. Таму яна неабход
ная і кіраўніку, і журналісту. Я заўсёды
лічыў, што кіраванне — гэта навука,
такая ж, напрыклад, як і матэматыка,
эканоміка, гісторыя. Без ведаў у сферы
кіравання досыць складана кіраваць
калектывам. Кіраўнік абавязаны шмат

чытаць, умець аналізаваць жыццёвыя
сітуацыі, суадносіць прагрэсіўныя ме
тады кіравання са сваімі дзеяннямі. Я
мяркую, што кіраўнікам ці тым, хто
марыць узысці на кіраўнічы алімп, вар
та прачытаць палітычнае завяшчанне
кардынала Рышэлье. У ім выкладзены
чатыры асноўныя прынцыпы кіраван
ня, якія кожны кіраўнік абавязаны ве
даць і выкарыстоўваць у працы. Гэта —
аснова. Як табліца множання для
матэматыка. Калі гэтыя прынцыпы,
хай сабе й з іншых крыніц, не засвоіў
кіраўнік, ці калі ён іх ужо й ведае, але
«не выконвае», то будзе атрымліваць ад
падначаленага і ад жыцця пастаянныя
аплявухі. Дарэчы, у паліттэхнолага
Дзмітрыя Гусева маецца цікавая праца,
гэткая адаптацыя пад сучасную рэаль
насць вышэйзгаданых прынцыпаў:
яны выкладзены на даступнай мове ў
дачыненні да выбарчых тэхналогій. У
аспірантуры я пісаў працу па выбар
чых тэхналогіях, тады ж і пазнаёміўся
прадметна з асновамі тэорыі кіраван
ня. І такія веды мне спатрэбіліся.
— Што для вас азначае быць беларусам?
— Я — беларус па месцы нара
джэння, сталення, а мая сям’я — інтэр
нацыянальная. Ува мне цячэ й грузін
ская кроў. І ў Грузіі, дзе не раз бываў,
ёсць радня. Але вырас тут. І таму жыць
хачу ў Беларусі: тут маё жыццё. Тут мая
Радзіма, і я імкнуся быць ёй карысным.
Мне падабаецца падарожнічаць і
бачыць іншыя краіны. Але чым часцей
езджу па свеце, тым больш ганаруся,
што жыву ў Беларусі. У краіне, якая
змагла за больш чым чвэрць стагоддзя
незалежнасці, адна з нямногіх, ад

А

Запуск сістэмы абмена рускамоўнага відэакантэнту

быцца, абысціся без баявых дзеянняў
і кровапраліцця, стаць краінай для
жыцця. У гэтым мудрасць і народа, і
яго кіраўніка. Гісторыя, нашы нашчад
кі, не сумняваюся, гэта яшчэ ацэняць.
— Прайшло крых у больш за
паўтары гады, як вы ўзначалілі
«Другі нацыянальны тэлеканал».
Як прайшоў гэты час? Ці былі складанасці для вас як кіраўніка? Якія
праблемы давялося вырашаць? Што
не паспелі ажыццявіць з задуманага?
І якія, на ваш погляд, галоўныя дасягненні за гэты перыяд? Ці атрымалася, у прыватнасці, зрабіць
«перазагрузку» АНТ і стварыць студыю, выкарыстоўваючы найноўшыя
патрабаванні сучаснага тэлевяшчання так, як вам хацелася?
— Безумоўна, былі й складанасці,
праблемы. Што паспелі зрабіць — мяр
кую, бачыць той, хто глядзеў тэлека
нал АНТ паўтары гады таму і глядзіць
яго цяпер. У любым выпадку, як мы й
вызначылі, новы тэлесезон стартаваў
1 кастрычніка. Хоць рэальна глабаль
ныя змены на АНТ пачаліся значна
раней: з 11 снежня 2017 года прайшоў
кардынальны рэбрэндынг канала.
Змянілася ўпакоўка, застаўкі, з’явіліся
новыя ролікі, міжпраграмка, новыя
праекты. І мы прадаўжаем распачатую
справу: праводзім глабальную мадэр
нізацыю тэлевяшчання. У лістападзе
цалкам пераходзім на HD-фармат. За
ўвесь гэты перыяд мы сябе не піярылі,
а працавалі: бо важна ж усю працу да
весці да канца, без акцэнтаў пра этапы.
І мы спадзяемся, гледачы ацэняць но
вую тэлекарцінку. Перазагрузку АНТ
адназначна ўдалося зрабіць, прычым
не толькі ў тэхнічным плане, але і ў ро

зумах людзей. Супрацоўнікі ўбачылі й
зразумелі: яны не толькі запатрабава
ныя — ім прадастаўлена і магчымасць
тварыць. Што праца іх будзе ацэнена.
Асабіста я, напрыклад, не саромеюся
пасля ўдалага тэлесюжэту напісаць
шараговаму супрацоўніку ў сацсетках,
альбо ў асабістым мэсэнджэры сваё
стаўленне да ўбачанага. І калі чалавек
робіць нешта не так, я таксама рэагую.
Але ўжо выказваю сваё меркаванне
кіраўніку яго непасрэднаму. Гэта ж
адзін з прынцыпаў кіравання: калі ча
лавек робіць нешта добрае, ці нешта
дрэннае — і тое, і другое не можа за
стацца незаўважаным.
Што да новых ст удый, то пры
іх стварэнні выкарыстоўваліся тыя
тэхналогіі, якіх раней ніколі яшчэ не
было на беларускім рынку. Яны для
нас унікальныя. Мы, падгледзеўшы,
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як тое робіцца ў вядучых еўрапейскіх
тэлекампаніях, ініцыявалі стварэнне
пэўнага беларускага прадукту ў нашай
краіне, і ён выкарыстоўваецца ў нашых
студыях. Што азначае: падгледзець?
Вывучыць досвед, паспрабаваць усё
лепшае ў сябе прымяніць. Таму ездзім
на выставы, знаёмімся з тэлекампанія
мі, адзначаем лепшае — і «прыжыўля
ем» у сябе. І ні ў якім разе пры тым не
варта займацца самабічаваннем. Я быў
шмат дзе: толькі за апошні час наведаў
Літву, Казахстан, Грузію, Кітай. Магу
ўпэўнена сказаць: мы ўмеем праца
ваць часцяком лепш, чым нашы кале
гі. Мы прафесійныя і разумныя. І самі
нават можам нечаму навучыць іншых.
Але ёсць і мноства пытанняў, на якія,
каб адказаць, трэба вучыцца — і таго
нельга саромецца.
— Вы — чалавек паспяховы. Ці
змянілася да вас стаўленне знаёмых,
сяброў пасля прызначэння на пасаду
кіраўніка АНТ? Бо, калі ўспомніць
Оскара Уайльда: людзі даруюць нам
усё, акрамя поспеху. Ці даводзілася
вам назіраць у сваім жыцці тое, што
бачыў класік?
— Не так шмат, відаць, у мяне
сяброў, як у згаданага вамі чалавека, і
гэта людзі, якія радуюцца маім поспе
хам. Яны працуюць у іншых сферах. І
яны таксама паспяховыя. Мы нячаста
сустракаемся, але на любога з іх я магу
разлічваць. І яны мне даруюць любы
мой поспех, як і я гэта зраблю ў дачы
ненні да іх. Ну а іншыя… Яны маюць
права на любое да мяне
стаўленне. Гэта іх вы стар.
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бар. Поспех, безумоў
на, ёсць своеасаблівая
лакмусавая паперка і для самога чала
века, і для яго асяроддзя. Найлепшая
праява стаўлення да чужога поспеху —
уменне для сябе зрабіць правільную
выснову пра сябе самога. Накшталт
таго: ты сам недастаткова працуеш, у
цябе мала ведаў… Так, бывае поспех і
незаслужаны — бо гэта жыццё… Ёсць
такое паняцце, як пратэкцыя. Але ж
калі чалавек не адпавядае прызначэн
ню па пратэкцыі, то асяроддзе гэта заў
важыць. І рана ці позна пасля медных
труб славы хваля жыцця такіх “спе
цыялістаў” знясе на тое месца, якому
яны адпавядаюць. Бо, як вядома, лю
бая пасада часцей за ўсё карацейшая
за жыццё. У нас і палітыка ў кампаніі
такія: кожнаму даць шанец. І кіраўніку,
і журналісту, і вядучаму. Усім даць маг
чымасць сябе праявіць. Але — не «звез
дить» пры гэтым.
— У адным з інтэрв’ю вы сказалі,
што галоўны плюс АНТ — людзі.
Калектыў, які вы прынялі — згуртаваны, дружны. Не расчараваў вас
хто-небудзь? І ці знайшлі тых, у каго
ёсць перспектывы заставацца ў камандзе, як тое адбылося з Аляксандрам Аверкавым, Аляксандрам Сярэбранікавым, Яўгенам Лашкоўскім? Ці
з’явіліся самародкі?
— З прыходам на тэлеканал я так
сама фармаваў сваю каманду людзей,
на якіх зможа спадзявацца. Многіх
прыйшлося замяніць, што нат у
ральна для кіраўніка. Гэта тычылася
сярэдняга кіраўніцкага звяна. Нека
торыя людзі сышлі самі. Хтосьці ка
заў: маўляў, не змагу я працаваць па
вашых правілах. Гэта значыць, людзі
самі вызначалі, ці будуць яны адпавя
даць тым патрабаванням, якія я вы
лучыў. Адна вельмі важная, калі не га
лоўная рыса кіраўніка: ён не павінен
падладжвацца пад кожнага супра
цоўніка. Кіраўнік фармуе выразныя
для ўсіх, празрыстыя і справядлівыя
правілы працы. А людзі глядзяць,
упісваюцца яны ў гэтыя правілы ці
не. Як паказала практыка, для пера
важнай большасці калектыву правілы
гэтыя — зразумелыя і прымальныя.
Я й выказаў калектыву, што хочу на
яго абапірацца. Канал жа існаваў да
мяне 15 гадоў, гэта значыць, што яго
сфармавалі людзі. Мы й трымаемся за
аксакалаў: і Аверкаў застаўся, і Сярэ
бранікаў, і многія іншыя. І самародкі,
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як вы кажаце, у нас ёсць. Людзей та
ленавітых на канал шмат: як у сферы
тэлежурналістыкі, так і ў кіраванні.
Некаторыя змаглі сумясціць у сабе і
тое, і другое. Многія з іх — унікаль
ныя, і ў любой краіне змаглі б пры
мяніць свае веды.
— Мы чулі, што ў вас ёсць цікавыя медыйныя праекты з Кітаем.
Раскажыце пра іх. У чым іх эксклюзіўнасць?
— Нядаўна мы былі ў Кітаі, а пе
рад тым некалькі гадоў працавалі
з кітайскім міжнародным каналам
на рускай мове: CCTV-русский. То
была вялікая падрыхтоўчая праца.
Прыглядаліся адзін да аднаго, су
працоўнічалі. Некалькі гадоў таму
ў кіраўніцтва CCTV узнікла ідэя ін
фармацыйна падмацаваць ініцыяты
ву «Новы шаўковы шлях», у стварэн
ні якога Беларусь бярэ самы актыўны
ўдзел. Як я ўжо казаў у адным з ін
тэрв’ю, вельмі важна, каб існавалі не
толькі палітычныя ды эканамічныя
дамоўленасці, але каб на ўзроўні срод
каў масавай інфармацыі яны атрымалі
адпаведнае, адэкватнае і прафесійнае
асвятленне. Калі падзея адбываецца, і
пра яе не кажуць, то яе — няма. Для
ўсіх. Пэўна, гэтак жа мяркуюць і нашы
кітайскія сябры, бо кітайскі тэлеканал
выступіў з ініцыятывай аб’яднаць
рускамоўны сегмент, гэта значыць:
стварыць адзіную платформу, куды
тэлекампаніі з розных краін змогуць

прадстаўляць свой прадукт — як
навінавы, так і дакументальны. Для
таго, каб усе, хто ўдзельнічае ў гэтай
платформе, маглі потым браць гэты
прадукт і выкарыстоўваць у сябе на
тэлебачанні. Пагадненне падпісалі
12 тэлекампаній, у тым ліку рэгія
нальныя кампаніі з усходу Расіі — з
Прымор’я, з Прыбайкалля, а таксама
з Таджыкістана, Казахстана… Чым
праект унікальны? Мы, не маючы кар
пункта, свайго прадстаўніцтва ў гэтых
рэгіёнах, уключаючы Кітай, зможам
атрымліваць адтуль, з месца падзей,
эксклюзіўныя матэрыялы. І я думаю,
што мы нават зможам заказваць ней
кія матэрыялы на ўзаемавыгаднай ас
нове. Зразумела, што калі адбываецца,
скажам, падзея міжнароднага значэн
ня, накшталт мірных ініцыятыў Бела
русі ў дачыненні да Украіны, то гэта
ж цікава ўсім тэлекампаніям у свеце.
Ключавым аспектам пры падпісанні
пагадненняў стала тое, што цяпер, вы
карыстоўваючы такую пляцоўку, мы
маем магчымасць даносіць у іншыя
краіны больш інфармацыі пра Бела
русь. У нас ёсць добрыя ролікі, зробле
ныя, да прыкладу, у плыні Года малой
радзімы. Ёсць дакументальныя праек
ты, дзе распавядаецца пра тое лепшае,
што адбываецца ў нашай краіне. І мне,
як прафесійнаму ідэолагу, важна, каб
пра маю Беларусь даведаліся ў свеце
не ў нейчай, можа быць скажонай і
ангажаванай, інтэрпрэтацыі.

А
— А што такое Кітай для вас
асабіста? Як вы з ім упершыню
пазнаёміліся?
— У гэтай паездцы першае знаём
ства і адбыліся. Спадзяюся, яно пра
доўжыцца. Кітай мяне ўразіў. Краіна
цікавая, шматпланавая: цікавая і з
журналісцкага пункту гледжання, і з
культурнага.
— Ці блізкая вам кітайская філасофія?
— Для таго, каб пра яе гаварыць,
недастаткова павярхоўнага знаёмства.
Але, думаю, што жыццёвыя прынцы
пы, якія выкарыстоўвае кожны чала
век, бяруць пачатак у філасофіі. Памя
таеце, у Канфуцыя: абярыце сабе працу
па душы, і вам не прыйдзецца праца
ваць ніводнага дня ў сваім жыцці.
— У вас, падобна, так і ёсць?
— Гэта праўда. На сённяшні дзень
я атрымліваю ад працы велізарнае
задавальненне. І адпаведна не лічуся
з часам і ўвечары, і ў выхадныя дні.
Нават у думках цяжка мне адарвацца
ад працы. Але гэта не напружвае. У
кітайцаў, дарэчы, ёсць яшчэ афарызм:
не трэба хутка бегчы, галоўнае — не
стаяць на месцы.
— Што імпануе вам у кітайскай
культуры?
— Кітайцы вельмі цэняць сваю
гісторыю, сваю краіну і ганарацца
ўсім гэтым. І ў тым я бачу не толькі
палітычны пасыл, але й культурны.
Так, у кітайскай гісторыі былі розныя
падзеі, але яны цэняць сваю краіну,
сваю філасофію й культуру —
і гэтым ганарацца. Кітайцы не
саромеюцца прапаноўваць све
ту свой прадукт. І галоўнае: не
баяцца вучыцца. Яны вучацца
пастаянна. Пагадзіцеся, тэх
налогіі, на сённяшні дзень імі
ўжо рэалізаваныя, сведчыць
пра высокі ўзровень развіцця. І
нам ёсць чаму павучыцца ў іх,
скажам, у дачыненні да тэле
бачання. Але ёсць і такія рэчы,
якія мы можам ім перадаць.
Кітайцы, дарэчы, самі кажуць:
рускі канал на CCTV зрабілі бе
ларусы. Многія беларускія жур
налісты працавалі, цяпер пра
цуюць на гэтым канале. Я там
сустрэў Руслану Гасанаву, нашу
журналістку, якая працавала на
АНТ сем гадоў таму. А цяпер
яна — вядучая навін на Цэн
тральным тэлебачанні Кітая.

Дарэчы, Руслана і вяла цырымонію
падпісання пагаднення і ўсю афіцый
ную частку сустрэчы з кітайскімі ка
легамі ў горадзе Сіань. І я ганаруся,
што прафесіяналізм нашых людзей
запатрабаваны ў любой краіне. Гэта
варта шанаваць. А таксама імкнуцца,
каб прафесіяналы, набраўшыся новага
досведу, да нас вярталіся.
— Што цяпер чытаеце, Марат
Сяргеевіч? Як падтрымліваеце інтэ
лектуальную форму?
— Чытаю я пастаянна. Цяпер гэта
раманы Джорджа Оруэла «1984» і
«Скотны двор». Мне падабаецца Ба
рыс Акунін, і ў прыватнасці серыя
кніг ягоных з Эрастам Фандорыным.
Я захапляюся ўспрыманнем жыцця ў
гэтага героя і яго стаўленнем да дзяр
жавы, службы і людзей. У мяне ёсць
аўтары, да якіх я ўвесь час вяртаюся.
Вельмі падабаецца Міхаіл Зошчанка,
яго тонкі гумар. Люблю чытаць творы
Міхаіла Жванецкага. Да душы мне ўся
творчасць Роберта Раждзественскага:
гэта мой любімы паэт. Я пазнаёміўся
з ягоным зборнікам «Лінія» дзесяці
класнікам — і літаральна за ноч выву
чыў некалькі дзясяткаў вершаў. Памя
таю іх дагэтуль і, бывае, чытаю пад час
сяброўскіх застолляў. Усяго Рэмарка
прачытаў у юнацтве. Цяпер вось па
чаў перачытваць «Жыццё ў пазыку».
Адзін з любімых маіх аўтараў — Мі
хаіл Булгакаў, а яго раман «Майстар і
Маргарыта» я, як кажуць, праглынуў
у 15 гадоў, і гэты твор можна чытаць
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бясконца. Прычым кожны раз, пера
чытваючы, будзеш адкрываць для сябе
нешта новае.
— Якія традыцыйныя звычкі дапамагаюць вам адчуць радасць жыцця? Да прыкладу, для італьянскага
спевака Андрэа Бачэлі гэта традыцыйны бакал добрага віна са свайго
вінаградніка, які ён выпівае дома
пасля адлучкі, гастроляў. А як у вас у
сям’і? Ці мо гэта язда на матацыкле?
— Ну, бакал добрага віна пры до
брай нагодзе выпіць не грэх. А што
тычыцца звычак, якія застаюцца на
працягу жыцця, то, здаецца, ёсць та
кія. Трыццаць гадоў таму, прыклад
на ў такі ж восеньскі час, я прыйшоў
у адну трэнажорную залу. Мне было
19, я вучыўся ў Мінску. І па гэты час я
хаджу менавіта ў тую залу: падтрым
ліваю форму. Уявіце сабе, што там усё
яшчэ працуе той жа трэнер, з якім я
пачынаў. Спрабаваў я, дарэчы, навед
ваць іншыя залы, але нешта мяне ў іх
не задавальняла, і я вяртаўся сюды. А
тры гады таму прыйшло яшчэ адно за
хапленне — матацыкл. І цяпер у сезон
у вольны час я катаюся пастаянна. Мой
Мядзведзь, як яго называю, быў вы
пушчаны да 105‑годдзя маркі HarleyDavidson. «Электрычка» — так яго
называюць харлееўцы. Гэта флагман у
лінейцы маркі. Нядаўна я на матацык
ле ездзіў на малую радзіму — у Лунінец:
выпрабаваў і дарогу, і матацыкл. Мама,
вядома ж, была ў жаху… «Харлей» для
мяне — гэта не цацка, гэта пэўная філа
софія. Рух на матацыкле — гэта
якраз тое, што вымагае не ду
маць аб працы. Эрганоміка ма
шыны такая, што ты чуеш му
зыку пры камфортнай хуткасці
ў 80–100 кіламетраў, едзеш з
адкрытым забралам і адчуваеш
сябе цудоўна.
— У свой час, у 1996‑м,
калі мы пешшу абыходзілі Беларусь па перыметры ўздоўж
дзяржаўнай мяжы, пачаўшы
з Друі, то казалі: як было б
добра аб’ехаць яе й на матацыкле. То можа вы хацелі б
ажыццявіць такі праект? З
тэлекамерай, з рэпартажамі
з маршрута…
— Можа, і хацеў бы, але ж
не магу сабе такую раскошу
дазволіць: праца не дазваляе.

Яшчэ адно захапленне Марата Маркава

Гутарылі
Валянціна і Іван Ждановічы
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Дыпламатыя
з культурай —
сябры
Калі задумацца, культура
Індыі — ёга, індыйская
філасофія, медытацыя,
балівудскае кіно, знаёмыя
музычныя матывы —
суправаджае нас паўсюль.
Яна не патрабуе нават
дадатковай рэкламы.
Зразумела: культурныя
прасторы паміж Беларуссю
ды Індыяй пашыраюцца —
гэта факт!

К

аб дакладна зразумець,
што маецца на ўвазе
пад «супрацоўніцтвам
у сферы культ у ры»,
наш карэспандэнт
звярнуўся да Пасла Ін
дыі ў Беларусі Сангіты
Бахадур. Што варта
ўдакладніць: дыпламатка мае непа
срэднае дачыненне да акрэсленай
тэмы, бо з’яўляецца добра вядомай у
Індыі аўтаркай кніг у жанры фэнтэзі.
— У сф еры к ульт у ры паміж
Беларуссю ды Індыяй дастаткова
трывалыя кантакты. Наша Амба
сада імкнецца спрыяць адносінам
у як мага большым коле інтарэсаў.
Падтрымліваем адносіны с Домам
дружбы, музеямі, запрашаем твор
чыя калектывы з Індыі. Такім чынам
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не проста маем дакумент аб супра
цоўніцтве, намінальна скіраваны на
развіццё культуры, а на справе па
глыбляем дасведчанасць людзей пра
нашу краіну. Хочам стварыць індый
скі куток у некаторых бібліятэках,
каб кожны ахвочы меў магчымасць
знаёміцца з нашымі друкаванымі ма
тэрыяламі ці відэа. Ужо чатыры гады
ў Мінску праходзіць Міжнародны
дзень ёгі, які карыстаецца вялікім
поспехам, і штораз усё больш сту
дый далучаюцца да прасоўвання ёгі
ў Беларусі. А ў кастрычніку мы па

чалі адзначаць 150‑годдзе Махатмы
Гандзі. У праграме — шмат культур
ных мерапрыемстваў, якія датычац
ца часу, работ, жыцця, думак Гандзі.
Яшчэ плануем арганізаваць фесты
валь індыйскай ежы. Таксама мне
неяк прыйшла ідэя ў галаву пра кіно.
Зразумела, што беларусы любяць ці,
прынамсі, любілі балівудскія фільмы,
якія ўжо доўгі час не паказваюць у кі
натэатрах. Таму ёсць у мяне жаданне
арганізаваць кінаклуб спачатку для
запрошанай аўдыторыі, а пазней і са
свабодным уваходам.

— Дзе будуць праходзіць кінапаказы і якія фільмы мяркуеце прапанаваць для прагляду?
— У памяшканні Амбасады, яно
можа ўмясціць 30–50 чалавек. Паз
ней, я думаю, мы арганізуем фесты
валь індыйскага кіно, які будзе пра
ходзіць у адным з мінскіх кінат эатраў.
Я, канешне, хацела б дэманстра
ваць сучасныя карціны, бо белару
сы, дагадваюся, знаёмыя з фільмамі
1970–1990‑х гадоў. Але новы сучасны
Балівуд кардынальна адрозніваецца
ад Балівуда мінулых часоў. Сучас
нае прафесійнае кіно — ужо не тыя
фільмы з песнямі й танцамі, што
многія сабе ўяўляюць, і не гісторыі
пра сустрэчу хлопца з дзяўчынай.
Дакладней, таксама і пра гэта, але ў
іншым — актуальным, міжнародным
кантэксце, каб глядач змог супас
тавіць сябе з сюжэтам і героем. Я не
кажу, што фільмы часоў Раджа Капу
ра — дрэнныя, але хачу падкрэсліць,
што індыйскае кіно жыве і развіваец
ца. Менавіта гэта мне і цікава пака
заць.
— Ёсць шмат людзей, якія самастойна імкнуцца даследаваць індыйскую культуру і нават працаваць у
гэтым напрамку. Ці прыходзяць яны
да вас з уласнымі ініцыятывамі?
— Так, і мы імкнемся іх падтрым
ліваць. Напрыклад, выдаем бясплат
ныя візы альбо знаходзім кантакты
неабходных арганізацый у Індыі, што
могуць дапамагчы у рэалізацыі пра
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Міжнародны дзень ёгі ў Мінску, 2018

ектаў. Я працую ў Мінску прыкладна
чатыры месяцы і за гэты час сустрэ
лася з некалькімі людзьмі. Нехта піша
кнігу пра індыйскую філасофію ці
гісторыю, хтосьці перакладае класіч
ную літаратуру з санскрыту на бела
рускую мову. Аднойчы мне прынеслі
кінасцэнар: гісторыю кахання паміж
беларускай дзяўчынай і сынам індый
скага дыпламата. Вельмі забаўна было
яго чытаць. Часам да нас звяртаюцца
цэлыя інстытуцыі, напрыклад, інтэр
нацыянальны ПЭН-цэнтр, што мае
аддзяленне ў Беларусі. Ён арганізуе

Сангіта Бахадур на прэзентацыі апошніх выдадзеных кніг

асобыя мерапрыемствы ў Індыі і так
сама запрашае нас да ўдзелу ў іх.
— Дазвольце запытацца пра вашыя кнігі. Ці ўплывае дыпламатычны досвед на вашу літаратуру?
— Я пачала пісаць у трынаццаць
гадоў, калі была яшчэ, можна ска
заць, дзіцём (напісаныя тады рама
ны я ніколі не публікавала). Так што
пісьменніцтва ўжо вельмі доўгі час
з’яўляецца маім пастаянным кам
паньёнам. Жанр гераічнага фэнтэзі, у
якім я пішу, дапамае збягаць ад роз
ных працоўных складанасцяў. Гэтая
літаратура адасобленая ад рэальнага
жыцця. Але дыпламатычная кар’ера
безумоўна паўплывала на мой жанр. Я
займала шмат пасадаў, жыла ў вялікай
колькасці краін і ўзаемадзейнічала з
рознымі людзьмі. У выніку, калі вы
пазнаёміцеся з маімі кнігамі, то зной
дзеце ў іх прыклады розных культур.
Лад жыцця герояў, іх філасофія, све
тапогляд — усё гэта адлюстравана,
запазычана з рэальнага жыцця, якое
мне давялося ўбачыць.
— Калі беларускі чытач зможа
пазнаёміцца з вашімі кнігамі?
— Я была б вельмі шчаслівая, калі
б такое адбылося, але першапачаткова
іх трэба перавесці з ангельскай мовы.
Калі нехта захоча мне дапамагчы ў гэ
тым — буду рада супрацоўніцтву. На
ват я гатовая пачаць работу з кароткіх
гісторый — імі падзяліцца прасцей і
хутчэй.
Ірэна Кацяловіч

беларусь.belarus
кастрычнік   2018

25

ІТ -тэхналогіі

Касмічная вандроўка
па сеціве
90 працэнтаў юных беларусаў карыстаюцца інтэрнэтам, большасць з іх заходзяць у сеціва штодня.
Кіберпрастора стала неад’емнай часткай нашага жыцця. Але ці заўсёды знаходжанне дзяцей
у сусветным павуцінні з’яўляецца бяспечным як для іх саміх, так і для блізкіх ім людзей?
Хто хаваецца па той бок экрана, якімі інтарэсамі ды мэтамі кіруецца? Інтэрактыўная выстава
для школьнікаў «Сусвет інтэрнэту» прымушае пакаленне юных пра гэта задумацца…

в

Выстава працуе ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.
Гэта сумесны праект Міністэрства адукацыі, кампаніі МТС
і дзіцячага фонду ААН ЮНІСЕФ.
«Сусвет інтэрнэту» ўяўляе з сябе шэсць інтэрактыўных
зон. Яны прысвечаны гісторыі інтэрнэту, правілам паводзін
у сеціве, бяспечнаму кантэнту і абароне асабістай інфар
мацыі. У гульнявой форме дзеці вандруюць ад планеты да
планеты і вучацца карыстацца антывіруснымі праграмамі,
генераваць надзейныя паролі, даведваюцца, як правільна
кантактаваць у інтэрнэце, у тым ліку з незнаёмымі людзьмі;
якую інфармацыю аб сабе можна пакідаць, а якую нельга
размяшчаць у сацыяльных сетках. Напрыклад, на планеце
Канектыкус атмасфера суперадкрытая і таварыская. На
сельнікі — усе жыхары Галактыкі, іх прызначэнне — уста
навіць кантакт і абмяняцца інфармацыяй. Наступная пла
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нета — Іксоід: ніколі не ведаеш, што там можа здарыцца.
Яе насельнікі — монстры, якія прыкідваюцца сябрамі, там
і сябры — на самой справе монстры. Там трэба адрозніць
хто ёсць хто. На планеце Шыфраватар знаходзіцца строга
засакрэчаны аб’ект. Хто яго насельнікі — зможаш даведацца
толькі калі патрапіш на яе і знойдзеш код доступу.
Напрыканцы касмічнай вандроўкі дзяцей чакае
кібертэст.
— Сёння віртуальная прастора становіцца ўсё больш
рэальнай. Асабліва ярка гэта праяўляецца сярод дзяцей і
падлеткаў, якія вольны час усё часцей праводзяць у інтэр
нэце і аддаюць перавагу не жывым стасункам, а абмену па
ведамленнямі ў сацыяльных сетках, — канстатуе дырэктар
Галоўнага інфармацыйна-аналітычнага цэнтра Міністэрст
ва адукацыі Павел Ліс. — Ва ўмовах усёпранікальнага пра

ІТ -тэхналогіі
цэсу лічбавай трансфармацыі немагчыма і бяссэнсава
пастаянна кантраляваць паводзіны дзяцей у сеціве. Але
ў нашых сілах зрабіць іх знаходжанне ў інтэрнэце больш
бяспечным з дапамогай ненавязлівых адукацыйных
праектаў. Інтэрактыўная выстава «Сусвет інтэрнэту»
дазваляе данесці да хлопцаў і дзяўчат базавыя прынцы
пы бяспечных паводзін у інтэрнэце ў цікавай і даступ
най гульнявой форме.

Мінск рэальны
і віртуальны

Белта

Убачыць унікальныя архіўныя фотаздымкі Мінска,
зробленыя амаль паўстагоддзя таму, і адноўленыя
на іх аснове лакацыі сусветна вядомай анлайн-гульні
«World of Tanks», а таксама трапіць з дапамогай першых
і другіх у беларускую сталіцу 60–70‑х змогуць
усе наведнікі незвычайнай перасоўнай выставы
«Мінск рэальны і віртуальны»

— Выстава «Сусвет інтэрнэту» — гэта працяг пра
екта «Дзеці ў інтэрнэце», які мы рэалізуем ужо больш
за пяць гадоў. Тэма бяспечнага інтэрнэту для дзяцей —
стратэгічна важная для нас, — падкрэслівае генераль
ны дырэктар МТС Уладзімір Карповіч. — Мы хочам,
каб сучасны свет інавацый і тэхналогій быў не толькі
даступным, але і бяспечным для школьнікаў, моладзі.
Дзякуючы супрацоўніцтву з Міністэрствам адукацыі і
ЮНІСЕФ мы будзем імкнуцца дапамагаць маладому па
каленню выкарыстоўваць сучасныя тэхналогіі граматна
і з карысцю; умацоўваць іх веды ў галіне кібербяспекі,
працаваць з тэмай кібербулінга, вучыць віртуальнаму
«этыкету». Упэўнены, што, аб'яднаўшы нашы намаганні,
мы зможам зрабіць будучыню дзяцей бяспечнай.
— Як паказала апошняе даследаванне ЮНІСЕФ, у Бе
ларусі часцей за ўсё з булінгам у інтэрнэце сутыкаюцца
падлеткі 13–17 гадоў. Інтэрактыўная выстава дапамагае
ім правільна паводзіць сябе ў складанай сітуацыі ды будзе
садзейнічаць зніжэнню ўзроўню кібергвалту. Я хацеў бы
падзякаваць нашым партнёрам з МТС і Міністэрства
адукацыі за прадуктыўную сумесную працу. Менавіта
такое дзяржаўна-прыватнае партнёрства ў інтарэсах
дзяцей дапаможа зрабіць эфектыўны ўнёсак у дасяг
ненне агульнасусветных мэтаў устойлівага развіцця, —
падкрэсліў прадстаўнік Дзіцячага Фонду ААН ЮНІСЕФ
у Беларусі доктар Рашэд Мустафа Сарвар.
Арганізатары збіраюцца ў рамках выставы правесці
апытанне маладых наведнікаў пра кібербулінг. Атрыма
ныя дадзеныя дапамогуць ацаніць сітуацыю, а ў буду
чыні стануць падмуркам для розных мерапрыемстваў,
накіраваных на павышэнне бяспекі дзяцей у кіберпра
сторы.
Выстава «Сусвет інтэрнэту» будзе «вандраваць» па
абласных цэнтрах Беларусі амаль да 2019 года.

Э

кспазіцыя — своеасаблівы падарунак Мін
ску ад Нацыянальнага гістарычнага музея
Беларусі і кампаніі Wargamіng. Усе ахвотныя
могуць параўнаць рэальныя фотаздымкі,
зробленыя з 1956 да 1984 года, і скрыншоты
з гульні ды ацаніць маштаб і глыбіню працы
каманды з больш як 45 мастакоў і тэхнічных
спецыялістаў, якія 10 месяцаў у шчыльным
кантакце з гісторыкамі «ажыўлялі» ў віртуальнасці ўчастак
Мінска, ключавымі пунктамі якога сталі плошча Перамогі,
Белдзяржцырк, Дом-музей І з'езда РСДРП, Оперны тэатр
і Дзіцячы парк імя Горкага. «Плошча ўчастка — прыклад
на кіламетр на кіламетр, — заўважае прадукт-менеджар
Мінскага цэнтра распрацоўкі WoT Ілья Фукалаў, — і нашай
задачай было зрабіць карту не толькі прыгожай, але і максі
мальна рэалістычнай».
— Прыемна тое, як адказна і беражліва распрацоўшчы
кі гульні падышлі да рэалізацыі праекта: паказаць як мага
большай колькасці людзей Мінск 60–70‑х гадоў, калі горад
яшчэ працягваў аднаўляцца пасля вайны. Магчыма, у пер
спектыве гэты момант «выстраліць» у турыстычным і куль
турным плане, калі гульцы з розных краін свету захочуць
ва ўласныя вочы ўбачыць, як выглядае Мінск сёння, — ад
значае дырэктар Нацыянальнага гістарычнага музея Павел
Сапоцька.
Вікторыя Целяшук

Надзея Нікалаева
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Беларусы замацоўваюцца
на шостым кантыненце

П

ра гэта паведаміў Аляксей Гайдашоў, намеснік
начальніка Рэспубліканскага цэнтра палярных
даследаванняў НАН Беларусі, нязменны кіраўнік
усіх дзесяці Беларускіх антарктычных экспеды
цый. На пасяджэнні гэтай арганізацыі ў Давосе
(Швейцарыя) было прынята аднагалоснае рашэнне на ка
рысць далучэння да яе Беларусі.
“Шматгадовая камандная праца калектыву НАН Бела
русі ў гэтым кірунку атрымала высокую ацэнку сусветнай
антарктычнай супольнасці, дазволіла нашай краіне значна
павысіць свой навуковы статус, адкрыла новыя магчымасці
ў развіцці міжнароднай навуковай кааперацыі ў Антаркты
цы”, — падкрэслівае Аляксей Гайдашоў.
Статус асацыяванага члена дасць магчымасць вучоным
НАН Беларусі ўдзельнічаць у распрацоўцы і вызначэнні
прыярытэтаў для міжнародных антарктычных даследаван
няў і мець прамы доступ да перадавых вынікаў такіх дасле
даванняў у свеце. Навуковы камітэт антарктычных даследа
ванняў можа дапамагчы вучоным Беларусі ў ажыццяўленні
нацыянальнай антарктычнай даследчай праграмы, нала
джванні навуковых сувязяў. Беларускія даследчыкі, у
сваю чаргу, таксама плануюць актыўна
ўдзельнічаць у рабоце
наву

Узяў
і паехаў

Арэнднае аўто ў Мінску хутка стане звычайным

Х

очаце пракаціцца з ветрыкам па Мінску, але гро
шай на сваё аўто не хапае? 29 капеек у хвіліну — і
шчастлівай дарогі! Нядаўна ў горадзе з’явіўся
новы сэрвіс каршэрынга — памінутнай арэнды
машын цераз смартфон — Anytime. Па сутнас
ці, першы беларускі праект Drivetime аб’яднаўся з буйным
расійскім гульцом «Делимобиль», перажыўшы рэбрэн
дынг. Цяпер у парку налічваецца 55 аўто. У планах — дадаць
яшчэ паўсотні машын. Да канца года агульная іх колькасць
павінна скласці прыкладна дзве сотні. А на працягу трох
гадоў дайсці да тысячы. Чакаецца, што ў бліжэйшыя пяць
гадоў інвестыцыі ў развіццё сэрвісу складуць да 20 млн
долараў. Што характэрна: цяпер аўтапарк складаецца з но
вых Volkswagen Polo Sedan палепшанай камплектацыі. У
тэставым рэжыме правераць пяць Geely Emgrand 7 бела
рускага вырабу. Калі водгукі кліентаў будуць станоўчымі, у
будучыні парк стане пашырацца за кошт сваіх аўто.
Першы намеснік Міністра прамысловасці, выконваю
чы абавязкі кіраўніка завода «Белджи» Генадзь Свідзерскі,
запэўніў, што будзе ўважліва сачыць за паведамленнямі
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Беларусь у асобе Нацыянальнай акадэміі навук
атрымала статус асацыяванага члена Навуковага
камітэта антарктычных даследаванняў (CKAP)

ковых, экспертных груп і навуковых даследчых праграмах у
рамках СКАР, прымаць калег з іншых краін, а таксама пра
дастаўляць свае тэхнічныя і навуковыя рэсурсы для дасле
даванняў па праблемах Антарктыкі.
Цяпер ужо рыхтуецца пакет дакументаў для падачы за
яўкі нашай краінай на атрыманне ў 2019–2020 гадах статусу
кансультацыйнага боку Дагавора аб Антарктыцы. Сяброў
ства ў Навуковым камітэце па антарктычных даследаван
нях з'яўляецца адным з найважнейшых крытэрыяў адпа
веднасці кансультатыўнаму статусу.
Калі ўсё атрымаецца, гэта паставіць нас на адзін узро
вень з самымі буйнымі эканомікамі свету, якія ўдзельні
чаюць у рабоце сістэмы Дагавора аб Антарктыцы. Права
голасу, права вета, права ўдзелу ў распрацоўцы і прыняц
ці рашэнняў, якія датычацца сучаснасці і будучыні “бе
лага” кантынента, — вось што атрымае Беларусь у гэтым
выпадку. Таму для краіны пытанне — стратэгічнае. Мы
ўжо не будзем сядзець, як той казаў, на прыстаўным крэ
сле, а станем непасрэдна ўдзельнічаць ва ўсіх працэсах па
ўрэгуляванні дзейнасці на шостым кантыненце
планеты.
Надзея Нікалаева

а д кары
стальнікаў. Тыя ж
цікавяцца: калі можна будзе ўзяць на
пракат Ferrari ці Maserati? Мяркуем, у бліжэйшы час
гэта стане магчымым, але для тых, у каго будзе добры рэй
тынг. У планах таксама і электрамабілі. Пакуль спецыялісты
аналізуюць, якая мадэль — найбольш прымальная.
Па сутнасці, каршэрынг — нешта сярэдняе паміж ка
роткатэрміновай арэндай аўто і паслугамі таксі, дзе за руль
садзішся ты сам. Дастаткова спампаваць дадатак, зарэгіс
травацца, зрабіць фота правоў кіроўцы і пашпарта, выслаць
сэлфі, атрымаць дазвол ад службы. Бліжэйшы свабодны
транспарт трэба знайсці праз смартфон і дабрацца да яго
самастойна. Максімум за 20 хвілін. Дадатак — ён жа і ключ
для адкрыцця дзвярэй.
Марыя Друк
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адгадай мелодыю
Спявак і кампазітар Uzari стаў аўтарам афіцыйнага
гімна да міжнароднага турніру па тэнісе
St. Petersburg Open 2018

П

адрабязнасцямі творчых пошукаў дзеліцца спя
вак і кампазітар Uzari (у свеце — 27‑гадовы мін
чанін Юрый Наўроцкі):
— З апошніх прыемных навінаў: не так даўно
я стаў аўтарам афіцыйнага гімна да міжнароднага
турніру па тэнісе St. Petersburg Open 2018. Нагадаю, што ра
ней мне далі магчымасць напісаць і выканаць гімн жаночага
тэніснага турніру St. Petersburg Ladies Trophy. Песня Be Open
была напісана спецыяльна для вераснёўскага спартыўнага
свята, якое транслявалася на 120 краін, збіраючы каля экра
наў фанатаў тэніса з усяго свету. 23 верасня на вялікай сцэне
«Сібур Арэны» разам з Дзімам Біланам — некалі перамож
цам конкурсу «Еўрабачанне» — мы зачынялі чэмпіянат гэтай
песняй. Акрамя таго, у сеціве з'явіўся і афіцыйны відэакліп.
Здымкі праходзілі ў дзвюх краінах адначасова: у роліку мож
на ўбачыць як мінскія вуліцы, так і найпрыгажэйшыя кра
явіды Санкт-Пецярбурга, дзе ўдзельнікі нядаўняга VK Fest
згулялі ў тэніс з вікінгамі і балерынамі.
Паралельна я працаваў над песняй для цырымоній адкрыц
ця і закрыцця II Еўрапейскіх гульняў, якія пройдуць у Мінску ў
наступным годзе. Мая кампазіцыя This Land прайшла ў пяцёр
ку лепшых, і цяпер я заклікаю да дзеяння сваіх прыхільнікаў,
галасаванне ўсё яшчэ адкрыта. Для мяне This Land — гэта не
проста гімн. Гэта песня, у якую мы ўклалі нашы мары і надзеі,
і мы спадзяемся, што яна знойдзе водгук у сэрцах слухачоў.
Хочацца, каб гэта кампазіцыя стварала настрой незалежна ад
таго, дзе яна гучыць — на стотысячнам стадыёне або ў слу
хаўках аднаго чалавека, каб яна натхняла, запальвала
агонь у сэрцах.
Юліана Леановіч

Праўда
і міфы брэндынгу
Студэнты філалагічнага
факультэта БДУ выпусцілі
навучальны фільм на
англійскай мове «Myths around
us» («Міфы вакол нас»). Яго
аўтарамі сталі першакурснікі
і пяцікурснікі спецыяльнасці
«класічная філалогія».

Ф

і л ь м у г у л ь н я в ой
форме дэманструе,
якія памылкі робяць
вытворцы пры выба
ры назваў гандлёвых
марак, калі звяртаюцца да класіч
ных міфаў. У сваім відэа студэнты

UZARI

PR O D U

C TI O N

пераканаў ча дака з
ваюць, што с учасныя метады
прасоўвання тавараў і паслуг павінны быць зас
наваныя на глыбокім разуменні міфалогіі старажытных
Грэцыі ды Рыма. Часцей за ўсё няведанне змястоўнай
трактоўкі антычных вобразаў прыводзіць да кур'ёзных
памылак. Напрыклад, у сюжэце студэнты дэталёва пра
аналізавалі назвы беларускіх фірмаў, дзе сустракаюц
ца вобразы Адысея, менад і дрыяд. Дрыяды, паводле
старажытнагрэчаскай міфалогіі,
з'яўляюцца заступніцамі дрэў. Ад
нак некаторыя беларускія мэбле
выя фірмы неабдумана выкарыс
тоўваюць у сваіх лагатыпах імёны
дрэвавых німфаў, што супярэчыць
прызначэнню захавальніц лесу.
Дарэчы, дрыяды за беспадстаўнае
пашкоджанне або знішчэнне дрэў
маглі сурова пакараць чалавека.
Прэм'ера фільма адбылася з
прыцягненнем удзельнікаў навуко
вага форуму, які праходзіў у Вар
шаўскім універсітэце, і студэнтаў
філфака. Абмеркаванне прайшло ў
фармаце анлайн.
Надзея Нікалаева
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«ПОКліч Палесся»
звернуты ў будучыню

Белта

Міжнародны фестываль этнакультурных традыцый
пашырае геаграфію ўдзельнікаў, збірае шіат гасцей
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Традыцыйна на гэтым свяце, якое праводзіцца раз
на два гады ў аграгарадку Ляскавічы, выступаюць артысты
з Беларусі, Расіі, Украіны. У гэтым годзе ўпершыню пры
малі ўдзел госці з Польшчы, Кітая, Індыі.
— За гады свайго існавання форум стаў вядомым. І
цікавасць да яго расце як з боку непасрэдных удзельнікаў,
так і гледачоў. Яго наведваюць з кожным разам усё больш
гасцей. У гэтым годзе іх было каля дваццаці тысяч, — рас
павёў кансультант упраўлення культуры і народнай твор
часці Міністэрства культуры Беларусі Іван Галабурда.
V Міжнародны фестываль этнакультурных традыцый
«Покліч Палесся» праходзіў у аграгарадку Ляскавічы Петры
каўскага раёна Гомельскай вобласці. Яго ўдзельнікамі сталі
больш за 1700 чалавек. Сярод іх — групы NaviBand, «Дразды»,
творчыя калектывы, майстры і рамеснікі з васьмі раёнаў
Гомельскай — Жыткавіцкі, Ельскі, Калінкавіцкі, Лельчыцкі,
Мазырскі, Нараўлянскі, Петрыкаўскі, Хойніцкі — ды трох
раёнаў Брэсцкай — Лунінецкі, Пінскі, Столінскі — абласцей,
калектывы з замежжа.
Ідэя свята заключаецца ў дэманстрацыі самабытнай
культуры і побыту палешукоў, традыцый, якія стагоддзі
таму закладзены продкамі. Праграма сёлетняга фестыва
лю, як заўсёды, была разнастайная і цікавая гасцям розна
га ўзросту.
«Вельмі рады, што ў культурным жыцці краіны ёсць
такая яркая падзея, як «Покліч Палесся». З кожным годам
форум развіваецца, яго праграма адкрывае самыя патаем
ныя куткі багатай беларускай культуры, якая з'яўляецца
асновай нашай нацыянальнай ідэнтычнасці. Думаю, што
ў гэтага фестывалю вялікая будучыня», — падкрэсліў
на ўрачыстым адкрыцці фестывалю Міністр культуры
Юры Бондар, які перадаў арганізатарам, удзельнікам і гас
цям форуму Прывітальны адрас ад Прэзідэнта Беларусі
Аляксандра Лукашэнкі.
Землякоў на фестывалі павіншаваў народны артыст
Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі, прафесар Міхаіл
Фінберг. Пад яго кіраўніцтвам прайшоў канцэрт Нацыя
нальнага акадэмічнага аркестра сімфанічнай і эстраднай
музыкі Беларусі.
На адкрыцці фестывалю назвалі імёны прадстаўнікоў
Гомельшчыны і Брэстчыны, удастоеных спецыяльнага
звання «Ганаровы паляшук». Сёння такі статус маюць сем
жыхароў краіны. Ганаровага звання ўдастоены нязменны
кіраўнік заслужанага народнага аматарскага ансамбля
«Выцінанка» Столінскага дома культуры Пётр Астапчук

естывальныя традыцыі

з Брэсцкай вобласці, а таксама вядомы беларускі байда
рачнік, алімпійскі чэмпіён, сяміразовы чэмпіён свету, за
служаны майстар спорту Беларусі Раман Петрушэнка, які
родам з Гомельскай вобласці. «Я ганаруся, што нарадзіўся
і жыву на палескай зямлі. Вядома, дзе б я ні быў, малая
радзіма — заўсёды ў сэрцы. Як і ўсіх беларусаў, жыхароў
Палесся вылучае лагодная спагадлівасць», — сказаў Раман
Петрушэнка.
Яркае і відовішчнае дзейства фестывалю разгарнула
ся на пляцоўцы тэматычных падворкаў «У сваiм краi, як
у раi». Тут прадстаўнікі Прыпяцкага рэгіёна ўзнавілі тра
дыцыі і каларыт паселішчаў Палескага краю. Госці такса
ма змаглі даведацца пра версію паходжання незвычайных
назваў тутэйшых вёсак.
Як адзначыў Іван Галабурда, «Покліч Палесся» ўмее
не толькі забаўляць, але і развіваць. Правялі тут і свята
«Сярод вёскі карагод». На пляцоўцы арганізавалі трады
цыйныя народныя гульні для ўсіх ахвочых, у тым ліку па
матывах побытавых танцаў «Танчым па-даўнейшаму».
У праграме былі выступленні аўтэнтычных калектываў,
конкурс прыгажосці «Палеская Прыгажуня — 2018».
Падчас фестывалю ў рэжыме нон-стоп працавала
прэзентацыйная пляцоўка беларускага народнага тэатра
«Батлейка.by». Тут на майстар-класе можна было выра
біць рэквізіт, лялькі для батлеек, а таксама ўбачыць но
выя пастаноўкі батлейшчыкаў Гомельскага і Брэсцкага
рэгіёнаў.
З навінкамі кнігавыдання і свежымі навінамі рэгіёна
і краіны знаёміла інтэрактыўная экспазіцыя «Фестываль
кнігі і прэсы». Выбраць экскурсійны тур або пуцёўку ў
беларускія здраўніцы госці фестывалю маглі на выставе
турыстычнага патэнцыялу Гомельскай вобласці.
Арганізатары паклапаціліся пра тое, каб гледачы маглі
камфортна дабрацца да месца дзеяння: штогадзіны ад рай
цэнтраў Петрыкаў і Жыткавічы курсіравалі дадат
ковыя аўтобусы да Ляскавіч.
Сёння відавочна, што міжнародны
фестываль «Покліч Палесся» скірава
ны на захаванне і папулярызацыю эт
накультурных традыцый, вывучэнне і
падтрымку багатай гістарычна-куль
турнай спадчыны рэгіёна, умацаванне
творчых сувязяў памежных рэгіёнаў.
Яго арганізатарамі традыцыйна вы
ступаюць Міністэрства культуры
Беларусі, гомельскі і брэсцкі
аблвыканкамы, а таксама
Нацыянальны парк «Пры
пяцкі».
Алег Багамазаў
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У Гродне святкуюць
з размахам
Больш за 100 тысяч чалавек наведалі свята горада, на якім
можна было сустрэцца з гараднічым, убачыць сілача,
прадэгуставаць новы сыр, зрабіць сэлфі з касманаўтам...

У

рачыстасці пачалі
ся яшчэ напярэда
дні святочнай даты.
У Грод зенс кім аб
ласным драмтэатры
адбылося ўрачыстае
пасяджэнне, на якім
ушанавалі тых, каму
прысвоена званне «Ганаровы гра
мадзянін Гродна», і тых, чые імёны
папоўнілі Кнігу Славы. Найлепшыя
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работнікі розных сфер дзейнасці
атрымалі Ганаровыя граматы абл
выканкама. Старшыня Гродзенска
га гарадскога выканаўчага камітэта
Мечыслаў Гой адзначыў, што гэта
свята паядноўвае ўсіх гараджан. І тых,
хто лічыць Гродна сваёй радзімай,
і тых, хто робіць яго камфортным і
зручным для пражывання.
Гродзенская зямля вядома і сваёй
прыгажосцю. Юбілей горада — важ

кая нагода, каб успомніць багатую
гісторыю Гродна, якая і сёння пішацца.
З гістарычнага праменаду па
чаліся і святочныя мерапрыемст
вы. На пляцоўцы гродзенскага ар
хіварыуса — ахоўніка сімвалічнага
скрутка — пакінуў свой запіс гу
бернатар Уладзімір Краўцоў. Адразу
пасля таго гараднічы запрасіў усіх
на імправізаваную экскурсію, дзе
можна было ўбачыць урок музыкі

на балконе, рыцарскі паядынак і на
ват пачуць серэнады старажытнага
ідальга сваёй даме сэрца. Такія імер
сіўныя спектаклі без пачатку і канца
папулярныя ў Еўропе, а ў Гродне і ў
Беларусі былі арганізаваны ўпер
шыню. На працягу дня на цэнтраль
най вуліцы Гродна можна было ўба
чыць цікавыя сцэны з жыцця горада
і апынуцца ў атмасферу далёкага
мінулага. Многія гараджане й госці
горада міжволі станавіліся ўдзель
нікамі гэтага імерсіўнага спектакля,
што спрыяла настрою і адчуванню
свята. На такі лад былі накіраваны
ўсе мерапрыемствы маштабнага
дзеяння.

Між тым вуліца Савецкая падчас
свята стала алеяй знакамітасцяў. Тут
можна было сустрэць нямала вядомых
артыстаў, у тым ліку ўдзельнікаў Еўра
бачання, музыкантаў, пісьменнікаў.
Цэнтр горада стаў тэатральнай пля
цоўкай з дзясяткамі зон. Тут размяс
ціліся і кніжны фестываль, і спартыў
ны гарадок, і сырная пляцоўка. Сырны
фестываль у дзень горада стаў ужо
традыцыйным. Удзел у ім прымаюць
сыраробы з усёй краіны. Арганізата
ры й гэтым разам змаглі здзівіць — га
наровым госцем стаў касманаўт Алег
Навіцкі. Адбылася дэгустацыя нова
га гатунку сыру, які атрымаў назву ў
гонар каралеўскага горада — «Гара
дзенЪ».
Новыя зоркі зазіхацелі на кіна
алеі, дзе ўладкаваны пліты з назвамі
кінафільмаў, якія тут здымалі. Падчас
свята адкрылі яшчэ дзве: у гонар філь
ма «Мяне завуць Арлекіна» і «Каапе
ратыў Палітбюро». І гэта яшчэ не ўсе
«навінкі» архітэктуры. На цэнтраль
най плошчы з'явіўся 200‑кілаграмовы
металічны глобус з назвай гарадоўпабрацімаў Гродна. Арт-аб'ект можа
стаць яшчэ адной фотазонай горада.
Глобус устанавілі побач з «квітнею
чым» сонечным га
дзіннікам.
Святочным артаб'ектам можна на
зваць і незвычайны
каравай, складзены з
дзясятка апетытных
караваяў. Прыгожыя
вырабы па дарав аны
гасцям свята, якія пры
былі з суседніх краін і га
радоў-пабрацімаў.
Дарэчы, у дзень свя
та плошча Леніна пераўтварылася ў
гіганцкую кухню. Мала хто прайшоў
міма гастранамічнага фестывалю
«Гарадзенскія прысмакі». Там можна
было адчуць сапраўднае Сярэднявеч
ча: у цэнтры горада смажылася парася
на ражне, многія вырабы пазначаны
былі юбілейнай датай — 890.
Цікавым штрыхом свята можна
назваць выступленне гродзенскага ат
лета Аляксандра Кодзіса, які працяг
нуў цераз плошчу 12‑тонны тралейбус
з малымі пасажырамі. Усе прысутныя
горача падтрымалі асілка. А ў гэты час
адбылося і яшчэ нешта цікавае. Каля
новай статуі ў цэнтры горада сустрэлі
60‑тысячнага госця. Ім аказаўся ту

Гродзенская зямля вядома
і сваёй прыгажосцю. Юбілей
горада — важкая нагода,
каб успомніць багатую
гісторыю Гродна,
якая і сёння пішацца.
Дарэчы, горад напярэдадні свята
атрымаў некалькі важкіх падарун
каў. У новым мікрараёне Альшанка
адкрылі дзіцячы садок на 230 месцаў.
Гэта ўжо чацвёртая такая там устано
ва, якая цяпер дынамічна развіваецца.
У гэты ж дзень пачаў працаваць мінірынак.
Яшчэ адзін падарунак атрымалі
прыёмныя бацькі Андрэй і Наталля
Мушынскія, што выхоўваюць васьмя
рых дзяцей. Для іх у Дзень горада быў
адкрыты дом сямейнага тыпу. Ён па
будаваны на вуліцы Валковіча, 21 по
бач з двума іншымі такімі ж аб'ектамі,
а вуліца ўжо атрымала неафіцыйную
назву «бацькоўскай».

эгіен
эгіён

Белта

Р

рыст з Нарвегіі. Ён выказаў задаваль
ненне, што трапіў на такое прыгожае
свята.
Вечарам адбылося вогненнае шоу ў
Швейцарскай даліне. Тэатр агню прад
ставіў новую праграму, якая доўжыла
ся 15 хвілін. Фіналам выступлення стаў
вогненны надпіс «Гродна 890 гадоў».
Цёпла сустрэлі гродзенцы беларускіх
артыстаў — Алену Ланскую, Руслана
Аляхно, будучага ўдзельніка дзіцяча
га Еўрабачання Даніэля Ястрэмскага.
А фіналам свята стаў працяглы феер
верк, які расквеціў неба над горадам
бліскучымі каляровымі зоркамі.
Маргарыта Ушкевіч
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Беларускія зубры
для Азербайджана
Міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Беларусі Андрэй Худык і Міністр экалогіі ды прыродных
рэсурсаў Азербайджана Мухтар Бабаеў падпісалі Праграму на 2018–2019 гады па рэалізацыі Пагаднення паміж
міністэрствамі ў галіне аховы навакольнага асяроддзя ад 2010 года

п

Па дчас трохдзённага візіт у
Міністр экалогіі ды прыродных рэ
сурсаў Азербайджана таксама на
ведаў структурныя падраздзяленні
Мінпрыроды, смеццеперапрацоўчы
сартавальны завод у раёне палігона
«Трасцянецкі», Нацыянальны парк
«Белавежская пушча», лясгасы.
— У Беларусі ёсць шмат ціка
вых напрацовак па пытаннях аховы
прыроды, чаму можна павучыцца і
прымяніць у Азербайджане. Ёсць,
зразумела, і тое, чым мы самі можам
падзяліцца, — расказаў Мухтар Баба

еў. — Так, напрыклад, у нашай краіне
ёсць перадавыя прадпрыемствы, якія
займаюцца перапрацоўкай цвёрдых
адходаў. Мы хацелі б падзяліцца сваім
досведам у гэтым кірунку і пагля
дзець, як гэта пытанне вырашаецца ў
Беларусі.
Па словах Міністра экалогіі ды
прыродных рэсурсаў Азербайджана,
падпісаная праграма — гэта «дарож
ная карта» таго, чым міністэрствы бу
дуць займацца ў 2018–2019 гадах. Ся
род кірункаў — абмен інфармацыяй і
спецыялістамі, работа ў сферы заха

вання біяразнастайнасці, рэалізацыя
сумесных праектаў.
Міністр прыродных рэсурсаў і
аховы навакольнага асяроддзя Бела
русі Андрэй Худык падкрэсліў так
сама мэтазгоднасць развіцця супра
цоўніцтва паміж прыродаахоўнымі
ведамствамі ў галіне геалогіі, разведкі
ды асваення мінеральных рэсурсаў.
— Для нас важнае сёння развіццё
мінеральна-сыравіннай базы краі
ны, а Азербайджан — гэта нафта
здабыўная краіна, там вельмі развіта
геалогія, — адзначыў Андрэй Ху
дык. — Таму мы плануем шчыльна
супрацоўнічаць у гэтых кірунках.
Так, плануецца сустрэча беларускіх
і азербайджанскіх арганізацый, якія
непасрэдна займаюцца пытання
мі развіцця мінеральна-сыравіннай
базы, для вывучэння досведу абе
дзвюх краін.
Беларускі бок таксама зацікавіла
гідраметэаралагічная дзейнасць у
Азербайджане, якая ў гэтай краіне
арганізавана на дастаткова высокім
узроўні.
— У Беларусі гэта работа вядзецца
таксама сур'ёзна, ідзе мадэрнізацыя,
укараняюцца новыя тэхналогіі, але
нам цікавы і досвед іншых краін, —
падкрэсліў Андрэй Худык.
Азербайджанскі бок выказаў жа
данне разгледзець пытанне аб набыц
ці зубра еўрапейскага для развіцця
папуляцыі гэтай жывёлы ў сябе.
Вераніка Коласава
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Куды
коцяцца
яблыкі

Такой колькасці яблыкаў нам не пас
таўлялі даўно. А пойдуць яшчэ пазней
шыя гатункі, яблычны сезон прадаў
жаецца, і мы гатовыя забіраць гэтую
карысную садавіну ў людзей.
Прывезці лішкі прадукцыі, вы
рашчанай на прысядзібным участку,
вяск оўцы могуць на нарыхтоўчы
пункт ці ў краму, дзе з імі разлічацца
грашыма альбо натурпродуктамі —
прапануюць выбраць тавар на здадзе
ную суму. А калі такіх лішніх яблыкаў
некалькі мяхоў, кааператары самі пры
едуць за імі на дом.
Нарыхтаваныя для прамысловай
перапрацоўкі яблыкі пойдуць на выт
ворчасць сокаў, павідла, дзіцячага хар
чавання.
Вольга Кісляк

А ліса Гюнгер

Валянціна Ждановіч

У

гэтым годзе ў нас —
небывалы ўраджай
яблыкаў. Антонаўка,
імрус, штрыфель… У
прыватным сектары і
ў садах сельгаспрад
прыемстваў галінкі
гнуцца і нават ло
мяцца ад пладоў. У адным толькі
адкрытым акцыянерным таварыстве
«Фірма “Кадзіно”» Магілёўскага раё
на, дзе пад фруктовы сад адведзена
каля 105 гектараў зямлі, плануюць
сабраць больш за 400 тон яблыкаў. І
збор ранніх гатункаў ужо ідзе поў
ным ходам.
Усяго ж, паводле звестак Мінсель
гасхарча, у гэтым годзе ў краіне пла
нуюць сабраць 150 тысяч тон яблы
каў. «Гэта адзін з лепшых ураджаяў
не толькі ў сельгасарганізацыях, але і ў
насельніцтва, — адзначыў на нядаўняй
прэс-канферэнцыі намеснік Міністра
сельскай гаспадаркі і харчавання
Уладзімір Гракун. — Цяперашні ўра
джай зможам зберагчы, паколькі маем
сховішчы, дзе плады можна захоўваць
практычна да наступнага сезону».
Ці ёсць у яблыкаў шанец дакаціцца
да пакупніка і захавацца да вясны?
М і н ул ы 2 0 1 7 г од я бл ы ч н ы м
не быў — сабралі каля 109 тысяч тон
пладоў. Ці гатовыя нарыхтоўшчыкі да
цяперашняй ураджайнасці, ці прыма
юць антонаўку ды штрыфель у насель
ніцтва? Начальнік упраўлення нарых
товак Белкаапсаюза Аксана Скіндар
супакойвае:
— Мы гатовыя закупіць у людзей
100 тысяч тон яблыкаў. Прымаем і та
варныя, і апад. Прычым па ўсёй краіне.
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высокае шчасце
горных дарог

Як нашы калегі ў складзе
турыстычнай групы з Беларусі
падняліся на Эльбрус

Н

ехта на мора, хтосьці на дачу… А двое на
шых калег з газеты «СБ. Беларусь сегодня»
Сяргей Кусін і Віталь Недзень у адпачынку
вырашылі выбраць падарожжа па горных
сцежках. Яны адправіліся на Эльбрус і пад
кіраўніцтвам дасведчанага гіда Сяргея За
гадскага дасягнулі вяршыні, разгарнуўшы
малюнак лагатыпа свайго холдынга на
вышыні 5.642 метра.
Ідэя здзейсніць узыходжанне на самую высокую горную
вяршыню Еўропы нарадзілася прыкладна год таму. І з таго
моманту пачалася карпатлівая падрыхтоўка: басейн, трэна
жорная зала, бег...
А яшчэ купля рыштунку, аргсходы ў офісе арганіза
тара паездкі. Да «гадзіны ікс» трэба было падысці, што
называецца, у поўным узбраенні. Гэтыя хлопцы падышлі.
З турыстычнай групы да вяршыні Эльбруса дайшлі 14 ча
лавек з 22. І Віталь Недзень з Сяргеем Кусіным апынуліся
ў іх ліку.

36

беларусь.belarus
кастрычнік   2018

У некаторых удзельнікаў групы раней быў досвед узы
ходжанняў. Але падрыхтоўку на месцы, зразумела, ніхто не
фарсіраваў. Спачатку некалькі дзён пайшло на акліматыза
цыю: падымаліся на пэўную вышыню, спускаліся ды нача
валі ў Церсколе, затым вышэй — і па тым жа сцэнары. Калі
група прайшла гэты «курс маладога байца», яе перакінулі
ў так званы другі базавы лагер, які знаходзіцца на вышыні
каля 4.100 метраў, — «Приют Мария».
— У Церсколе, дзе стаяць домікі гасцінічнага тыпу, былі
нармальныя санвузел, гарачая вада, тэлевізар, халадзіль
нік, душ — увогуле, уся цывілізацыя, можна паскардзіцца
хіба што на адсутнасць Wi-Fi. А вось далей пайшлі сапраў
ды спартанскія ўмовы, — кажа Сяргей. Спалі ў пакойчыку
па восем чалавек, у цэлым у вагончыку начавалі больш за
30 чалавек.
— Ці не задыхаліся там?
— Ды не. Наадварот, людзі грэлі паветра дыханнем,
было не так холадна, як магло б. Елі, праўда, многія знадвор
ку, бо на кухні проста немагчыма ўсім змясціцца. У плане

З

ахапленні

ежы, зразумела, таксама ўсё немудрагеліста: сухі паёк, суп
на хуткую руку… Зрэшты, усе ведалі, на што ішлі. Ва ўсіх
была мэта: узысці на Эльбрус. І на такія цяжкасці, нязруч
насці мы там неяк проста не звярталі ўвагі.
Самае складанае — менавіта падняцца на вяршыню.
Аднак удзельнікі групы дапамагалі адзін аднаму, дзякую
чы чаму большасць змагла дайсці да канчатковага пункта
маршрут у.
Віталь Недзень распавядае:
— 21 жніўня мы былі перакінутыя ў другі базавы ла
гер. Правялі яшчэ адзін трэніравальны ўздым да скал Пас
тухова, затым, у каго заставаліся сілы і жаданне, прайшлі
да закінутага ратрака. А ў ноч на 24 жніўня адправіліся
ўласна на вяршыню. На сярэдзіне шляху з‑за таго, што мы
не паспявалі, нашу групу з 22 чалавек падзялілі на дзве
часткі. Тыя, хто мог ісці хутчэй, пайшлі ў першай. Астат
нія — у другой, і іх у выніку вярнулі назад. Мы ж дайшлі.
Хоць, вядома, прыйшлося складана. Каля 8–9 гадзін рані
цы мы былі на седлавіне. І вось там пачалося! Падняўся
такі вецер, што нельга было ўцяпліцца. Адзенне з рук вы
рывала. Але мы нешта прыдумвалі. Скажам, адзін стане,
вецер заслоніць — другі накіне «фліску»… Многія лічаць
узыходжанне на Эльбрус адносна нескладаным мерапры
емствам. Але эксперты адзначаюць, што галоўная небяс
пека гэтага стратавулкана як раз і крыецца ў знешняй
простасці, а любое адступленне ад правілаў тэхнікі бяс
пекі, рэкамендацый гідаў можа закончыцца атрыманнем
сур'ёзных траўмаў ці нават смерцю. Паводле неафіцый
ных дадзеных, штогод гара забірае жыццё 15–20 чалавек,
а, дапусцім, пазамінулы год зусім стаў рэкордным у гэтым
плане за шмат апошніх гадоў: на Эльбрусе, паводле дадзе
ных Эльбрускага высакагорнага пошукава-выратавальна
га атрада, загінулі 30 чалавек, а ў цэлым у гарах Кабардзі
на-Балкарыі — 40.
Дарэчы, не абышлося без трагедыі і тады, калі беларусы
ўздымаліся на гару. У сераду, 22 жніўня, на вышыні прык
ладна 4300 метраў на Эльбрусе ўдарыла маланка, у выніку
чаго адзін чалавек загінуў, а яшчэ двое былі пацярпелыя.
Сяргей Кусін у момант, калі ўдарыла маланка, знаходзіў
ся недалёка ад таго месца:
— Мы якраз былі ў вагончыку ў «Приют Мария». Па
чуўся гучны пляскач. Яшчэ кажу: «Вось, напэўна, чарговая
лавіна сыходзіць». Літаральна ж напярэдадні бачылі, чулі
сход лавіны з вяршыні Дангуз-Арун. А потым ужо мы даве
даліся, у чым там справа. Выявілася, на скалах была ўсталя
ваная палатка, у якой размяшчаліся муж з жонкай, а паблізу
знаходзіўся яшчэ адзін чалавек. У выніку ўдару маланкі муж
загінуў, а дваіх іншых выратавалі. У лагеры яшчэ расказвалі,
што пасля ўдару маланкі людзі ў радыўсе некалькіх дзясят
каў метраў страцілі прытомнасць. Жах, увогуле.
У гарах можна зламаць руку або нагу, зрабіўшы адзін
неасцярожны крок. Можна атрымаць апёкі, знаходзячыся
пад прамымі прамянямі сонца. Можна трапіць пад удар
маланкі… Небяспекі, увогуле, пільнуюць паўсюль. Аднак
Сяргей Кусін і Віталь Недзень, нягледзячы на тое, што ім
давялося ўбачыць і перажыць, не шкадуюць аб тым, як вы
рашылі правесці тыдзень свайго адпачынку, і ў будучыні
не супраць паўтарыць. Праўда, пайсці ўжо на новую вяр
шыню.
Юры Бакеранка
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Хто паспеў,
той не спазніўся
На выстаўцы «Беларусь i Бiблiя» можна было ўбачыць самыя
старыя спісы «Іліяды» і Паслання апостала Паўла

В

ыстава «Беларусь i Бiблiя», якая праходзіла
ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, была
ўнікальная. Гэта каля двух соцень экспана
таў сусветнага значэння, з іх каля сотні пры
везены з розных краін і кантынентаў. Многія
рарытэты, а кошт на іх часам вылічваецца ў
дзесятках мільёнаў еўра, з'яўляюцца яшчэ і
неацэннымі святынямі, прычым для прад
стаўнікоў розных канфесій.
Калі казаць пра Біблію ў яе матэрыяльным увасабленні,
то гэта самая распаўсюджаная і вядомая ў свеце кніга.
— Наша экспазіцыя ўяўляла з сябе Кнігу кніг у кан
тэксце часу: пяць тысячагоддзяў гісторыі Бібліі, культурны
фон, на якім яна ўзнікла, — намеснік дырэктара бібліятэкі
па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Алесь Суша
праводзіў для нас эксклюзіўную экскурсію.
Там былі прадстаўлены старазапаветныя тэксты, так
званыя Кумранскія скруткі, рукапісы новазапаветныя, па
чынаючы з II стагоддзя. Копцкая Біблія, Біблія эфіопская,
самарыцянская, армянская, кітайская, індыйская, узбек
ская… Арыгіналы выданняў Гутэнберга, Лютэра і Скары
ны. Ёсць арыгіналы гравюр Дзюрэра і Сальвадора Далі,
унікумы сусветнага значэння з прыватных калекцый! Гэта
была якраз асаблівасць выставы: паказвалі малавядомыя
помнікі, з асобых збораў. Некаторыя з іх па гэты час ніколі
не выстаўляліся на публіцы. Нават калі вымяраць у кошце
экспанатаў, то настолькі важнай выставы ў нас у Нацыя
нальнай бібліятэцы, ды, мабыць, і ў краіне яшчэ не было.
Арыгіналаў рукапісаў, якім па пяць тысяч гадоў, дакладна
не прывозілі.
Важна, што шырока паказаны гістарычны шлях Бібліі ў
Беларусі. Бо фактычна з яе пачалася наша кніжная культура.
Самы старажытны рукапіс — Тураўскае Евангелле. Наогул
першыя друкаваныя кнігі — гэта была духоўная літаратура.
Чаго яшчэ варта было не выпусціць з‑пад увагі, наведва
ючы выставу?

1. Шумерскія клінапісныя рукапісы
Вавілон…
Ці адчуваеце, якая часовая бездань за гэтым словам?
Месапатамія, старажытны Ур — радзіма біблейскага Аўра
ама… Менавіта адтуль самы старажытны артэфакт выста
вы. Ён прыбыў у Мінск з карэйскага Музея хрысціянскіх
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місій. Шумерскія старажытныя рукапісы ў выглядзе глі
няных таблічак: адна піктаграфічная і дзве клінапісныя.
Глядзіш на невялікі каменны цыліндр, пакрыты таямнічы
мі сімваламі, і разумееш — гэта ж кніга! Толькі ёй пяць
тысяч гадоў.

2. Фрагмент папірусу
з тэкстам «Іліяды» Гамера
Ма ленькі кав а лачак папірус у
амаль празрысты па краях… Яшчэ
б: яму каля двух тысяч гадоў — часы
зараджэння хрысціянства. Радкі на
старажытнагрэчаскай… Памятаеце
Мандэльштамаўскае: «Я спіс караблёў прачытаў да сярэдзіны»? На па
пірусных абрыўках менавіта той спіс
караблёў з «Іліяды» Гамера. Не верыц
ца, што гэта не копія — арыгінал. Да
Бібліі менавіта «Іліяда» Гамера была са
мым распаўсюджаным тэкстам у свеце,
самым уплывовым. Яе таму й называю
ць «Бібліяй антычнасці».

3. Байкі Эзопа
На патрэпаным папірусе, таксама
датаваным пачаткам нашай эры, ба
чым тэкст байкі Эзопа — павучаль
ныя гісторыі, якія прыпісваюцца ле
гендарнаму грэку Эзопу, геніяльнаму
рабу, былі вельмі папулярныя, яны

Р
перапісваліся, шырока распаўсюджваліся. «Ты — неразум
ны гультай, нават Эзопа не вывучыў», — кажа адзін з геро
яў Арыстафана. Так што ў часы зараджэння хрысціянства
Эзоп быў неад'емнай часткай культурнага фону.

4. Спіс Паслання
апостала Паўла
Яшчэ адзін кавалачак
папірусу… Але каштоў
насць яго неўяўляльная.
Перад намі быў адзін
з самых першых хрыс
ціянскіх тэкстаў: 1‑е Па
сланне апостала Паўла да Карынфян, арыгінал II стагоддзя
нашай эры на грэчаскай мове. Менавіта на грэчаскую мову
ўпершыню быў пераведзены цалкам тэкст Бібліі.

5. Вульгата святога Іероніма
А гэта ўжо сапраўдная
кніга. Рукапісная, са ста
ранна выведзенымі літара
мі, з ужываннем чырвонай
і сіняй фарбаў. Так званая
Вульгата — пераклад Бібліі
на лацінскую мову зробле
ны ў IV стагоддзі Іеранімам Блажэнным. Вульгата стала
класічным выданнем і па гэты час распаўсюджана.

6. Армянская Біблія
Гэты невялікі перга
мент — адзін з першых
перакла даў Святога
Пісання на армянскую
мову. Вядома, што ар
мяне першымі ў свеце
прынялі хрысціянства
як дзяржаўную рэлігію,
было гэта ў 301 годзе.
Біблія загучала на ар
мянскай мове ў пачатку V стагоддзя дзякуючы навукоўцу
Месропу Маштоцу, вынаходніку нацыянальнага алфавіта. На
выставе быў прадстаўлены спіс яго перакладу IX стагоддзя,
адзін з самых ранніх, якія захаваліся. А побач — вельмі багаты
рукапіс 1500 года — армянская Біблія з Кілікійскага княства:
кожная старонка ілюстравана, блішчыць сусальным золатам,
мільгае кармінавай фарбай…

7. Тора з Індыі
Гэты артэфакт немагчыма было не заўважыць. Увенчаная
масіўнай каронай скрыня, акаваная срэбрам. У ёй — пажаў
целы старадаўні скрутак. Краіна паходжання экспаната — Ін
дыя.

арытэты

Гэта Тора, Пяцікніжжа
Майсеева. Перад наведніка
мі выставы быў прыклад, як
яна рэальна захоўвалася, лі
сты пергаменту сшываліся,
накручваліся на дзве восі і
змяшчаліся ў спецыяльную
скрыню, якая называлася —
цік.

8. Парыжская Паліглота
А гэты экспанат быў прывезены з
лонданскага Музея кнігі. Парыжская
Паліглота — Біблія, у якой тэкст даецца паралельна на некаль
кіх мовах. Яна была выдадзена ў XVII стагоддзі ў Парыжы.
Аднак яшчэ раней, у 1572 годзе у Антверпэне, у вядомым вы
давецтве Хрыстафора Плантэна з'явілася Паліглота, багата
ілюстраваная, на цудоўнай паперы. Яе таксама можна было
ўбачыць на выставе.

9.Біблія для сляпых
На першы погляд гэта
былі проста белыя шчыль
ныя лісты паперы. Але калі
паглядзець пад вуглом, то
відаць, што ў іх выцесненыя
літары.
Гэта Біблія 1856 года для
сляпых людзей. Так бы мовіць, папярэднік шрыфта Брайля.
Гэта была вельмі важная і рэвалюцыйная падзея — з'яўленне
выдання, якое дало магчымасць пазбаўленым зроку людзям
з дапамогай дотыку чытаць святое слова.
«Беларусь i Бiблiя» — гэта была не проста выстава, але і
дыскусіі, лекцыі, інтэрактыўныя гульні, забаўляльная пра
грама.
Алесь Суша:
— У нас працавала шмат валанцёраў і замежных, і бела
рускіх. Навуковая праграма праходзіла з удзелам сусветна
вядомых экспертаў, такіх як лаўрэат Нобелеўскай прэміі
міру Кеннэт Брокман і вядомы амерыканскі вучоны-біблеіст
Скот Кэрал. Ён, дарэчы, куратар выставы ад амерыканскай
«Групы даследавання рукапісаў» і аўтар цікавай кнігі для
дзяцей пра Біблію, яна перакладзена на беларускую мову.
Дакладная копія друкаванага станка XV стагоддзя прыля
тала са ЗША — кожны мог паспрабаваць сябе ў ролі пер
шадрукара, а таксама паўдзельнічаць у перапісванні Бібліі на
велізарным звітку і ў працы школы юнага прафесара.
Людміла Рублеўская
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МЯ Ў ЛІТАРАТУРЫ

Талент

са Случчыны
на ўзбекскай зямлі

У

імкненні адкрываць новыя імёны, а ў выпадку з лё
самі людзей вядомых, я часта зазіраю ў невялікія
вёскі, вёсачкі, мястэчкі, дзе можна знайсці шмат
слядоў гістарычнай памяці. Праз невялікія фраг
менты, праз успаміны землякоў... Як правіла, прыязджаю ў
такія месцы з ужо сабраным багажом звестак.
Шкадую, што не пабываў яшчэ ў вёсцы Барок (да 1964
года — Баславічы) на Случчыне Мінскай вобласці. Там нара

дзіўся літаратуразнаўца, паэт, перакладчык Сцяпан Іванавіч
Ліхадзіеўскі. Нарадзіўся 9 мая 1911 года. Зрабіў ён за гады
свайго няпростага жыцця столькі, што ўжо дакладна не мог у
дзяцінстве, а таксама ў юнацтве быць асобай непрыкметнай…
У 1918–1922 гадах хлапчук вучыўся ў пачатковай шко
ле ў роднай вёсцы Баславічы, затым — у Грозава. Яшчэ
школьнікам Сцяпан пачаў дасылаць свае тэксты ў часо
піс «Малады араты». Распавядаў пра аднавяскоўцаў, пра
змену жыцця ў вёсцы, пра новыя палітычныя сілы, якія
ўступалі ў дзеянне. У той час з’явіліся і першыя вершы Лі
хадзіеўскага на старонках «Чырвонага сейбіта», «Белару
скага піонэра», «Чырвонай змены». Назвы былі простыя,
не мудрагелістыя: «Ільічу», «Весеннее», «Я ўспомніў»…
У 1926–1930 гады пачатковец-літаратар вучыўся ў Бе
ларускім педагагічным тэхнікуме. Потым — у Беларускім
дзяржаўным універсітэце і Мінскім вышэйшым педагагіч
ным інстытуце. Наркамас высока ацаніў намаганні слуцка
га хлопца ў вучобе, камсамольскай рабоце — тады Сцяпан
Ліхадзіеўскі пачаў атрымліваць персанальную стыпендыю.
Малады чалавек дыхае разам з краінай: удзельнічае ў калек
тывізацыі ў роднай вёсцы, распавядае пра гэта ў сваіх вер
шах і публіцыстычных артыкулах. Таксама ўступае ў пісь
менніцкае маладзёжнае аб’яднанне «Маладняк», уваходзіць
у БелАПП, піша публіцыстычныя паэмы «Новыя шумы» і
«Крывавыя зоркі на снезе»...
У 1931 і 1932 гадах выходзяць першыя паэтычныя кнігі
Сцяпана Ліхадзіеўскага: «Раскаты далёкага грому», «Крыва
выя зоркі на снезе», «Чырванеюць вішні», «Мы — маладая
гвардыя». Рэцэнзіямі на іх адгукаюцца вядомыя пісьменнікі,
журналісты, дзеячы беларускай нацыянальнай культуры.
Сярод іх — Барыс Мікуліч, Эдуард Галубок, Сымон Куніцкі…
той час малады літаратар ездзіў на Чарнаморскі
флот, адкуль прывёз матэрыялы для наступнай кнігі
нарысаў «Паўднёвая вахта». Але шматлікім планам
маладога ўраджэнца Случчыны не наканавана было
здзейсніцца: 10 жніўня 1933 года Сцяпана Ліхадзіеўскага
высылаюць з Беларусі без усялякіх на тое падстаў. Пачы
наліся першыя масавыя палітычныя рэпрэсіі…
Каля чатырох год Сцяпан Іванавіч працаваў ў школах
Ташкента настаўнікам рускай мовы і літаратуры і па-раней
шаму працягваў пісаць вершы.
У 1937 годзе ён паступае на 3‑і курс літаратурнага фа
культэта Ташкенцкага педінстытута. З таго часу наш зям

У

Сцяпан Ліхадзіеўскі. 12 снежня 1944 г.
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ляк звязвае сваё жыццё з Узбекістанам. Праўда, і адтуль яго
спрабавалі вырваць па тых жа абвінавачваннях у контррэ
валюцыйнай нацдэмаўскай дзейнасці.
Некаторы час пісьменнік жыў у Томску. А з 1939 года
Сцяпан Іванавіч зноў у Ташкенце: паступае ў аспірантуру
тамтэйшага педінстытута. У 1942 годзе Ліхадзіеўскі аба
раняе кандыдацкую дысертацыю па тэме «Проза Анато
ля Франса». У час Вялікай Айчыннай вайны наш зямляк
сустракаецца ў Ташкенце з народным песняром Беларусі
Якубам Коласам. Чытаем у энцыклапедычным слоўніку
«Янка Купала» (Мінск, 1986 г.): «Вялікая роля ў знаёмстве
з творчасцю Купалы належыць Якубу Коласу, Сцяпану Лі
хадзіеўскаму, дзейнасць якіх спрыяла развіццю беларускаўзбекскіх літаратурных сувязяў…» 27 чэрвеня 1943 года на
ўрачыстым пасяджэнні АН БССР у Ташкенцкім педінсты
туце малады навуковец выступіў з дакладам «Жыццё і твор
часць Янкі Купалы». У 1948-м Ліхадзіеўскі быў прыняты ў
Саюз пісьменнікаў СССР, і з таго часу ён стаў больш раз
маўляць з Беларуссю, мінскімі калегамі, многія з якіх вяр
нуліся дадому з розных канцоў краіны з месцаў пад агуль
най назвай ГУЛАГ.
У 1956 годзе пісьменніка рэабілітавалі. Прайшло дзе
вяць год, і наш зямляк абараніў доктарскую дысертацыю
«Творчасць Анатоля Франса і праблема крытычнага рэаліз
му ў французкай літаратуры канца XIX — пачатку XX ста
годдзя».
а ўсе гады свайго жыцця ў Ташкенце Сцяпан Іва
навіч быў уважлівым да двух нацыянальных літа
ратур — беларускай і ўзбекскай. У мінскіх газетах
і часопісах друкаваліся вершы Ліхадзіеўскага. Ён
шмат перакладаў творы ўзбекскіх паэтаў на беларускую
мову: «Спявае Узбекістан» (Мінск, 1963 год), «Сонца ў ары
ках»... У Ташкенце публікуюцца пераклады ўзбекскіх паэтаў
на рускую мову.
Сцяпан Іванавіч палюбіў творчасць пераемнікаў Алішэ
ра Наваі. Калегі па пісьменніцкім цэху ўключылі аўтары
тэтнага літаратуразнаўцу і перакладчыка ў склад рэдкале
гіі часопіса «Заря Востока». На старонках гэтага выдання
былі надрукаваныя і многія артыкулы ўраджэнца Беларусі,
прысвечаныя ўзбекскай літаратуры. Не забываў навуковец
і пра родную яму беларускую літаратуру. У «Заре Востока»
былі размешчаны яго артыкулы «Якуб Колас у Ташкенце»,
«Паэзія беларускіх партызан», «Узбекскія паэты на бела
рускай мове»…

МЯ Ў ЛІТАРАТУРЫ

В

На фотаздымку: Сцяпан Ліхадзіеўскі (справа), Насірула Ахундзі,
Іззат Султанаў, Шухрат (Гулям Алімаў) ды іншыя
на адкрыцці мемарыяльнай дошкі ў гонар Якуба Коласа.
Ташкент, 25 красавіка 1960 г.

Доўгія гады наш зямляк быў дэканам філалагічнага фа
культэта, загадчыкам кафедры замежнай літаратуры Таш
кенцкага педагагічнага інстытута. Там пабачыла свет кніга
яго выбраных перакладаў з узбекскай паэзіі «Перламутравы
вянок». А ў Мінску ў 1974 годзе — кніга вершаў і перакла
даў на беларускую «Вянкі камунарам». Ёсць у ёй і пераклады
французкай паэзіі на беларускую мову.
амёр вучоны 13 лютага 1979 года. Пахаваны на Таш
кенцкіх могілках Домбрабад. Сын Сцяпана Іванаві
ча, Анатоль Ліхадзіеўскі, пайшоў па слядах бацькі:
таксама стаў доктарам філалагічных навук.
У Сцяпана Ліхадзіеўскага ёсць выдатны верш «Вуліца
Якуба Коласа ў Ташкенце». Твор шмат разоў друкаваўся на
беларускай мове ў Мінску. У гэтым вершы — любоў бела
рускага паэта і літаратуразнаўца, адрасаваная ўзбекскаму
народу, узбекскім пісьменнікам.

П

Кірыл Ладуцька.

Фотаздымкі прадастаўлены Беларускім дзяржаўным
архівам-музеем літаратуры і мастацтва.
беларусь.belarus
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Валянціна Ж дановіч

Ж

Кожны па жыцці ідзе сваёй дарогай

Ніколі ўжо
не вернешся, Алеся?
Гісторыя адносін паміж людзьмі, як гаворыцца, старая нібы свет. Уся сусветная
культура, гуманітарныя навукі, філасофія і літаратура ў тым ліку з яе раманамі
«адчужэння» і «салідарнасці» ў любой краіне скіраваныя на даследаванне чалавечых
стасункаў. Таму што, як сказаў мудрэц, усе мы ў зносінах сілкуемся адзін ад аднаго.
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чым феномен прыцягнення і сімпатыі лю
дзей адзiн да аднаго, іх раз'яднання і нават
адчужэння — гэта тыя этычныя моманты
зносін, якія вывучае сацыяльная псіхало
гія. Іх мы спрабуем асэнсаваць у нашым
прыватным жыцці. Вядома ж, калі нам
цікава, мы імкнемся да іх усведамлення,
выкарыстоўваючы свой асабісты жыццё
вы досвед, а таксама досвед сяброў і знаёмых. Спадзяюся,
і чытач падумае, вобразна кажучы, пра тую хвалю, у якой
плыве, маючы зносіны са сваімі роднымі й блізкімі.
«У любові прыняць усё, можа быць, яшчэ цяжэй, чым
усё аддаць. Мы ведаем, што аддаем, але не ведаем, што
атрымаем…»
Рычард Олдынгтан
Да гэтай гісторыі, якой хачу падзяліцца, маю непасрэд
нае дачыненне, таму з этычных меркаванняў імёны герояў
публікацыі, а таксама назвы месцаў іх працы ў аповедзе
змененыя.
Сустрэла даўнюю сяброўку, з якой не гаварылі па ду
шах з паўгода: мэсэндж-зносіны і тэлефонныя званкі ў
разлік не бяру. Назаву яе Ганнай. Бачу: плакала — вочы
чырвоныя. Што ды чаму, пытаюся асцярожна. Не запла
чаш тут, кажа. Раскажу, калі сустрэнемся ў выхадныя, як
мая намесніца, якую на працу ўзяла ды ўсяму навучыла,
мяне збянтэжыла меркаваннем: маўляў, я ўсім навязваю
сваё жаданне…
Зразумела, што гэта не тычылася сферы іх працы:
сяброўка — дырэктар буйнога супермаркета ў Мінску, і, вя
дома ж, «навязванне» меркаванняў супрацоўнікам у яе —
штодзённае. Патрабуецца па статусе: распараджацца, раіць,
кантраляваць і нават караць, калі трэба для справы.
Але дзіўна, каб такая дробязь, як парада піць ваду з-пад
крана, а не насіць з сабой у бутэлечцы з дому, спарадзіла
падобнае меркаванне. Параду ж мая сяброўка дала сваёй
падначаленай, Чаму яе так гэта зачапіла — пра тое я даве
далася, калі мы разам адпачывалі на лецішчы ў выхадныя.
— Я ж проста ведаю, што вада ў нас у Мінску з артэзіян
скіх свідравін — чысцюткая, і каго задавальняе яе мяккасць,
той п'е ваду прама з-пад крана, не вы
карыстоўваючы фільтры. Уяві, — ка
зала Ганна, — яна ж нават не стала
слухаць пра тое, што мы з мужам
спецыяльна правяралі якасць вады
ў лабараторыі, што сама п'ю гэтую
ваду, а не з кулера.
А муж у сяброўкі — вучоны-гідрагео
лаг: усё жыццё даследуе ваду і ведае, што
пачым у гэтай воднай тэме… І мы завяр
шылі б, мабыць, нашу размову, рэзюмуючы,
маўляў, людзі розныя, калі б Ганна не сказала: так,
сілком шчаслівым нікога не зробіш, нават калі любіш…
І мы, успомніўшы кнігу «Усе людзі — ворагі» Рычарда
Олдынгтана, якой зачытваліся ў маладосці, занырнулі ў на
шае агульнае мінулае… Як аказалася, справа была зусім не ў
меркаванні яе малодшай калегі, а ўсяго толькі адно слова
«навязваеш» падштурхнула маю сяброўку да асэнсавання
гэтай гісторыі.

ж

ыццёвая гісторыя

«Усяму, што неабходна ведаць, навучыць нельга, настаўнік можа зрабіць толькі адно — паказаць дарогу…»
Рычард Олдынгтан
Пляменніцу маёй сяброўкі яшчэ дзяўчынкай-падлеткам
з раскосымі зялёнымі вачыма і светла-попельнымі валасамі
да пояса я добра ведала. Штогод, пачынаючы з 12-гадовага
ўзросту, Алеся прыязджала ў Мінск на канікулы да сваёй
цёткі Ганны, маёй суседкі па маласямейным інтэрнаце, з
якога нас і звязала шматгадовае сяброўства.
Маці Алесі прывозіла дачку з заходне-ўкраінскай глы
бінкі ў Львоў, садзіла ў цягнік, а Ганна сустракала дзяўчынку
ў Мінску. Я добра памятаю, як яна шліфавала гэтую правін
цыйную прыгажуню: прывівала густ у адзенні, у манеры
трымацца, хадзіць. Вучыла размаўляць, бо ў рускай гаворцы
Алесі, якая марыла стаць артысткай, шчодра выкарыстоў
валіся ўкраінскія слоўцы й фрыкатыўны гук «г» ніяк не гучаў
па-руску — звонка. І я таксама сёе-тое паказвала Алесі, нап
рыклад, як карыстацца нажом і відэльцам, напрацоўваць ба
летную хаду, а не наскамі ўнутр. «А ў нас так модна!», — су
праціўлялася Алеся. Шліфоўка давалася няпроста: характар
у правінцыялачкі быў свавольны. Дзесяцігадовая розніца ва
ўзросце паміж намі не адчувалася: і цётка з пляменніцай былі
на «ты». Алеся зносілася з намі як са старэйшымі сяброўкамі.
Як само сабой разумелася: Ганна выцягне Алесю з правінцыі,
выведзе ў людзі. Мы ўсяляк стараліся дзяўчынку-падлетка
акультурваць, імкнуліся не абразіць, давалі свабоду — вы
біраць з нашых прапаноў было што.
Пасля заканчэння сёмага класа Алеся паступала ў мін
скую школу спартыўнай гімнастыкі, пасля восьмага —
у харэаграфічнае вучылішча. І там, і там сказалі: здольная,
але ж пераростак… Сяброўцы маёй хапала сіл, цярпення,
любові: у яе самой, як і ў мяне, сынок рос, таму яна вельмі
любіла гэтую таленавітую дзяўчынку, дачку роднага брата.
З ёй, прызнавалася мне, шапталася яшчэ, калі тая расла ў
матчыным чэраве, абяцаючы яе ніколі не пакідаць, заўсёды
абараняць, а потым, калі малая нарадзілася, горда крочыла
з ружовым скруткам, які мірна пасоп
ваў у калясцы, па вуліцах іх малень
кага гарадка…
Мацярынскі інстынкт Ганны, як і
мой таксама, перакінуўся і на Алесю.
Мы паўсюль яе бралі з сабой: у гос

ці да нашых сяброў-ак
цёраў, вадзілі па тэатрах.
Ганна — заўзятая тэатрал
ка, якой я прышчапіла лю
боў да гэтага віду мастацтва.
І тут Алеся, што марыла
пра сцэну… Дзяўчынка
выдатна спявала, тан
цавала,
нядрэн стар.
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на дэкламавала, займалася спартыўнай
гімнастыкай. У Ганны ў альбоме я бачыла
пацешнае фота, дзе яе 10-гадовая пляменніца ў чорным
спартыўным купальніку, падняўшы тонкія ручкі ўверх, за
мерла перад скачком на бервяне. І падпісаны быў здымак
няроўным дзіцячым почыркам: Алеся на бервяне…
Да навук яна не надта была схільная, маўляў, артыстцы
гэта ні да чаго. Але мы спрабавалі дастукацца да яе, раз
важаючы пра агульны кругагляд чалавека, яго духоўнае
развіццё, раілі пачытаць тую ці іншую кнігу. Чытанне про
зы й паэзіі давалася Алесі з цяжкасцю. «Якой жа ты будзеш
артысткай, калі не любіш паэзію», — казала ёй Ганна. Калі
Алеся перайшла ў дзясяты клас і ў чарговы раз прыехала
да сяброўкі на адзін з летніх месяцаў, для яе адкрылася і
паэзія Марыны Цвятаевай, і проза Міхаіла Булгакава. Аб
ставіны склаліся так, што зрабіла гэта я. Зрэшты, правіль
ней сказаць: гэта ж Алеся тады саспела, каб успрымаць
узровень літаратуры са знакам якасці. Як абвяшчае стара
жытная індыйская мудрасць: гатовы вучань — прыходзіць
настаўнік. Вось і я ў пэўным сэнсе была для Алесі такім
настаўнікам. Тым летам у ад'ездзе быў мой муж, сяброўка
таксама з'ехала ў камандзіроўку, нашы дзеці адпачывалі ў
бабуль — таму дзяўчынка заставалася са мной. Мы, нату
ральна, вялі сардэчныя гутаркі, гаварылі й пра каханне.
Таму і лірыка Марыны Цвятаевай была вельмі дарэчы.
Алеся слухала і ўжо не пратэставала супраць чытання вер
шаў. Ну, а раман «Майстар і Маргарыта» Булгакава я вель
мі люблю сама, таму проста неяк узяла кнігу з паліцы,
адкрыла і пачала чытаць услых. Праявіла валюнтарызм,
праігнараваўшы Канфуцыя: варта вучыць таго, хто шу
кае ведаў, выявіўшы сваё невуцтва. Чытаючы, краем вока
назірала… Па меры разгортвання фабулы рамана вочы
Алесі пачыналі блішчаць ярчэй, і я ўбачыла ў іх суперажы
ванне. Чытанне захапіла нашу выхаванку. Кажу «нашу»,
бо прымала вялікі ўдзел у далучэнні Алесі да літаратуры,
тэатра, як і да паўсядзённых жаночых абавязкаў. Уласна,
мы з Ганнай нічога не рабілі. Усё складвалася
як бы само сабой. Алеся бачы
ла, як жывем мы, і, вядома,
упітвала, як губка, усё, што
ёй падабалася ў нашым
асяродку. А жылі мы весе
ла, дружна і з суседзямі па
інтэрнаце. Бо тое была ма
ладосць, калі лёгка сябра
валася і на ўсё хапала часу.
Ніхто з нас тады не задум
ваўся пра асабісты камфорт,
і калі словы «стомленасць» ці
«недахоп часу» гучалі побач, мы
ўспрымалі іх як нешта чужарод
нае. І ў далёкай будучыні былі тыя
сённяшнія дні, калі ўсё менш часу
на сяброў і сваякоў. Калі ўсё больш
востра адчуваеш, што ён ляціць, і
ўсё больш цэніш уласны камфорт і
магчымасць займацца творчасцю.

стар.
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«Ніхто не можа ведаць
па-сапраўднаму іншага чалавека. Можна
толькі адгадваць,
калі любіш…»
Рычард
Олдынгтан
Так, час у і
сіл у маладосці
хапала на ўсё. І,
мабыць, кожны
дзень жыцця дарыў
р а дасць і новы до с
вед. Таму і дні былі доўгімі,
а не кароткімі, як цяпер. Ціка
ва і мне было клапаціцца пра
Алесю. Часам я нават забывала
ся пра тое, чыя яна пляменніца.
Гэта было наша агульнае з Ганнай
дзіця, якое год ад году падрастала.
Мы захапляліся наіўнасцю, непасрэд
насцю Алесі… А таксама працаздоль
насцю і ўпартасцю. Ды і ўсе суседзі
па нашым сямейным блоку яе любілі,
таму выяўлялі шчырую зацікаўленасць
у лёсе дзяўчыны: з задавальненнем слу
халі, як яна спявае, чытае вершы, нена
дакучліва раілі, як апрануцца і прычасацца
на першы экзаменацыйны тур. Усё было скіравана на агран
ку «алмаза» з правінцыі.
Я ніколі не забуду, як Алеся з'явілася пакараць сталі
цу — паступаць у тэатральна-мастацкі інстытут. Мы з Ган
най падрыхтавалі для яе арыгінальную праграму — прозу,
паэзію. Сябар-акцёр падабраў байку. Я вучыла нашу буду
чую зорку дэкламаваць, тлумачыла, што важна не толькі
прыгожа прачытаць тэкст, але й адчуць яго душу, самой
захапіцца, і тады, казала, табе паверыць журы. І вось дзень
настаў. Ранкам суседзі сабраліся на кухні, каб пажадаць
Алесі поспеху і, калі тая пайшла, згрудзіліся каля акна, каб
з вышыні пятага паверха ўбачыць, як наша выхаванка, пас
тукваючы абцасікамі, ляцела ў інстытут — насустрач свай
му лёсу. І Алеся паступіла! Меркаванне журы было адна
значным: туры абітурыентка з Украіны прайшла бліскуча! І
ніхто з выкладчыкаў не заўважыў украінскага акцэнту ў яе
вымаўленні. Аб тым па сакрэце мне сказала сяброўка педа
гога, які набіраў курс на акцёрскае аддзяленне.
Ганна радавалася бязмерна: яе дзяўчынка вырвецца
з глухамані, яна ж усё для таго зрабіла! І гэта была наша
агульная перамога. Святкавалі мы яе ў крымскім Кактэбелі,
куды вялікай камандай паехалі адпачываць і дзе новаспеча
ная студэнтка была ўсеагульнай любіміцай. І нам здавалася,
што добра ведаем Алесю, і наперадзе ў яе — шлях поспеху
і радасці: яна ж была такая таленавітая і мэтанакіраваная.
Але мы не адгадалі, бо не задумваліся над тым, што ста
ленне чалавека — гэта і камяні на дарозе жыцця, і расча
раванні, і страты. А яшчэ — сукупнасць генаў і выхавання.
Тады ж мы яшчэ былі дылетантамі ў пытаннях пазнання
сябе, чым зацікавіліся значна пазней, калі сталі дарослымі
нашыя сыны. Так, нам з Ганнай здавалася, што шчаслівы лёс

ж
Алесі быў наканаваны на бліжэйшы час, калі не назаўсёды.
Як жа мы памыляліся: бо нават хвіліну — і тую не ўтры
маеш, як гучыць у Рэмарка ў «Трыумфальнай арцы». Што
ўжо тут казаць пра «назаўжды»! А юную Алесю і пагатоў
было — не ўтрымаць…
«Жыві і памыляйся. У гэтым жыццё. Не думай, што
ты не можаш быць дасканаласцю, — гэта немагчыма…»
Рычард Олдынгтан
Вельмі часта менавіта сапраўдная дружба, кажуць псі
холагі, дапамагае нам пасталець, зразумець, хто мы ёсць
і куды нам рухацца далей. Але калі мы вырастаем, то ўсё
больш забываем пра людзей, якія не толькі дапамагалі нам
прымаць важныя жыццёвыя рашэнні, а й дзяліліся кавал
кам хлеба. Зразумела, прычыны гэтай няпамятлівасці мо
гуць быць самыя розныя. Так здарылася і з Алесяй.
Яна ўсё радзей з'яўлялася ў нас у інтэрнаце, калі й за
бягала, то на хвілінку да Ганны. Жыла ў студэнцкім ін
тэрнаце. У яе з'явіліся сябры, сяброўкі. Неяк заскочыла
на даўжэй, мы яе пакармілі на кухні пад гукі «АВВА». На
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А потым усё неяк разам абвалілася… Скончыўшы пер
шы курс, Алеся прыйшла да нас і паведаміла: яе сябар, якога
не задавальняў узровень выкладання, кідае інстытут, а яе
на другі курс не пераводзяць і раяць забраць дакументы. Мы
з Ганнай былі аглушаныя, але так і не змаглі зразумець, чаму
Алесю адлічылі. Бо ацэнка яе здольнасцяў на працягу пер
шага курса была высокай, ведаем таксама, што на ўзроўні
народных артыстаў ёй прадказвалі бліскучую кар'еру ар
тысткі драмы. Дзіўна паводзіла сябе й сяброўка кіраўніка
курсу, не кажучы нам пра сапраўдныя прычыны: чаму наша
дзяўчынка не можа працягваць вучобу. І сама Алеся, як нам
здавалася, чагосьці не дагаворвала. І тады мы прыдумалі
легенду для знаёмых: сышла яна з акцёрскага аддзялення
з-за свайго каханага. А з часам гэта стала не важна.
«Памылак не бывае. Падзеі, якія мы прыцягваем у нашае жыццё, якімі б непрыемнымі для нас яны ні былі, неабходныя для таго, каб мы навучыліся таму, чаму павінны
навучыцца…»
Рычард Бах

Амаль цэлы год Алеся жыла ў Ганны.
Аксане ж, яе маці, вырашылі не гаварыць
аб адлічэнні дачкі, каб не хваляваць. Часам
«Перш чым асуджаць кагосьці, вазьмі яго
дзяўчына і ў мяне начавала: сынок яе любіў,
абутак і прайдзі яго шляхам, паспрабуй
і Ганне трэба было даць магчымасць пабыць
з мужам і сынам. Яшчэ Алеся падзарабляла
яго слёзы, адчуй яго боль. Наткніся
ў дзіцячым садзе, куды хадзілі нашы з Ганнай
на кожны камень, аб які ён
хлопчыкі, яна іх і вазіла туды і назад. Вядома ж,
дзяўчына перажывала. Мы як маглі яе падтрым
спатыкнуўся. І толькі пасля гэтага
лівалі: і маральна, і матэрыяльна. А потым Алесю
ўзялі-такі ў адзін з мінскіх тэатраў, дзе яна з часам
кажы, што ты ведаеш —
стала вядучай актрысай. Скончыла завочна інсты
як правільна жыць… »
тут па сумежнай спецыяльнасці, выйшла замуж, на
З размовы вучоных з Далай-ламай радзіла дачку. Але так склалася, што яе муж чамусьці
не ўспрымаў цётку: ці то раўнаваў пляменніцу да Ганны,
ці то не хацеў ні ад каго прымаць дапамогу, ці то Ганна
яму проста не падабалася. Вядома ж, і такое бывае. Ганна
гадаю: гэта культавы шведскі музычны квартэт, які быў
толькі зрэдку ездзіла да Алесі ў госці на іх здымную ква
у зеніце славы ў 1972–1982 гадах і названы па першых
літарах імёнаў выканаўцаў. І вось тады ўпершыню й мяне
тэру, калі мужа там не было. Распавядала
Алеся непрыемна здзівіла, дапусціўшы бестактоўнасць
мне, якая пляменніца разумніца: чысцюля, стар.
у адносінах да суседзяў, ды й да нас, кінула: што вы тут
гэтую састарэлую музыку слухаеце, мода на яе прайшла…
Я раптам убачыла яе непрыгожай. Мы з Ганнай перагля
нуліся, і нічога ёй не сказалі. Вядома ж, гэтую прыкрую
рэпліку апраўдалі тым, што Алеся такая маладая, ад
правінцыяналізма яшчэ не пазбавілася, маўляў, жыццё
навучыць яе ўстрымлівацца ад рэзкіх, не далікатных мер
каванняў.
Жыццё і вучыла. Праз першае каханне, ды такое яр
кае, што на курсе ўсе зайздросцілі: як гэта яе, 18 гадовую
дзяўчынку, абраў самы-самы, таленавіты студэнт-прыга
жун, старэйшы ў групе. Гэта было першае каханне Алесі,
якое дабавіла ёй жаноцкасці. Нават знешне дзяўчына
змянілася: стала больш мяккай. Куды й падзелася яе
рэзкасць. Гэтая артыстычная пара часта бывала у на
шым інтэрнаце, і суседзі, дзякуючы абаяльнасці таго, хто
быў побач з Алесяй, забыліся пра яе крытыку «АВВА»,
ці то апраўдалі тую нетактоўнасць маладосцю, як і мы з
Ганнай.
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гаспадыня. І апрануцца ўмее пры невялікіх
фінансавых магчымасцях. Ды і ў тэатры ўсё
добра складвалася.
Гады ішлі. Мы з Ганнай бачыліся не часта, раз'ехаўшыся
па сваіх кватэрах. І калі перасякаліся з Алесяй у гасцях ці то ў
мяне, ці то ў Ганны, гаварылі без перапынку. І здавалася, наша
сяброўства ніколі не скончыцца. Ох, ужо гэта ніколі… А потым
я даведалася ад Ганны: Алеся развялася, а праз год выйшла за
муж за сябра мужа цёткі. Ганна і вяселле зладзіла ў сябе дома:
бацькі мужа не надта былі захопленыя абранніцай сына, у якой
была дачушка. У хуткім часе скончылася і акцёрская кар'ера
Алесі. З тэатра сышоў кіраўнік, і яна вырашыла прысвяціць
сябе сям'і. Так прайшло 12 гадоў. У Алесі нарадзіліся яшчэ
дзве дачкі. Дарэчы, Ганне пляменніца даверыла ўсіх трох сваіх
дзяўчынак выкупаць пасля вяртання дадому з радзільні: бо
мама была далёка. І Ганна ганарылася, што гэты традыцый
ны славянскі абрад купання новароджаных выконвае яна,
як старэйшая ў мінскім сямейным клане. Дочкі Алесіны
раслі, а Ганна жартавала, што ў маладым узросце ста
ла, як сама сябе назвала, цёткай-бабуляй — бо ўсе тры
прыгажуні былі яе ўнучатымі пляменніцамі. Яна іх
таксама любіла, і калі даводзілася сустракацца,
кожны раз імкнулася іх пацешыць. І ёй было пры
емна, што нават за такую дробязь, як шакаладка,
дзяўчынкі былі ўдзячныя. А калі запрашала да
сябе ў госці, то ўлаштоўвала свята з песнямі,
вясёлымі жартамі й шчодрым застоллем.
Адна з дачок Алесі аднойчы сказала: Ганна,
ты — жанчына-свята. І я ведала ад сяброўкі,
хоць і сама ў тыя дні не раз сярод іх быва
ла, што пачуццё сваяцтва і сяброўства іх
не пакідала. А ў апошнія гады большасць
выхадных яны праводзілі разам: выбіраліся
на пікнікі — то ў лес, то на лецішча сына Ган
ны… Часам і без дзяцей, бо тыя станавіліся ўсё
больш самастойнымі.

стар.

«У нас заўсёды няправільны пункт адліку.
Замест таго каб пачынаць з сябе, мы хочам
выпраўляць іншых, а сябе пакідаем на потым.
Пачні кожны з сябе — вось нам і будзе святло
паўсюль! Святы Іаан Залатавуст кажа: «Калі
чалавек сам сабе не нашкодзіць, ніхто не зможа
яму нашкодзіць!»
Сербскі старац Фадзей Вітаўніцкі
Аналізуючы сітуацыю, якая склалася паміж Ганнай, Але
сяй і яе дарослымі дочкамі, я натыкнулася на роздумы псі
хааналітыкаў: ці будуць людзі сябраваць і мець зносіны, калі
пасталеюць — тое залежыць ад іх адданасці адзін аднаму і часу,
які яны гатовыя ахвяраваць на зносіны. Магу сказаць, з Ганнай
у нас так і атрымалася. Па гэты час, хоць і не часта, мы су
стракаемся і з задавальненнем маем цёплыя зносіны, гаворым
па душах. А вось у Алесі з цёткай дружба разладзілася. Ганна
страшэнна перажывала гэты разрыў, і нават «сарвала» сэрца:
ляжала ў бальніцы. Бо як дачка была для яе Алеся, прызналася.
Ганна і з псіхолагам кансультавалася, да якога пайшла з пытан
нем: ці трэба наогул было браць на сябе адказнасць, выцяг
ваць з правінцыі пляменніцу? Гэта быў ваш выбар, адказала
тая і, выкарыстоўваючы псіхалагічныя тэсты, патлумачыла,
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што ў Алесі пачаўся перыяд, калі ёй трэба ўсе аўтарытэты ад
кінуць, у тым ліку і любімую цётку, каб павысіць сваю самаа
цэнку, іншымі словамі, стаць дарослай. Парадокс, але й Ганна,
якая вучыла пляменніцу не залежаць ні ад чыіх меркаванняў:
калег, дачок ды яе асабістых, аказалася вінаватай. Так бы мо
віць, хоць і з добрых намераў, навязвала Алесі свае парады і
жаданні, а яшчэ «лезла» ў яе сям’ю, цікавячыся, як там справы.
Магу Ганну зразумець: ад такога абвінавачвання цяжка было
не «сарваць» сэрца. Тым больш, калі сам ведаеш, куды добрыя
намеры могуць завесці.
І цяпер, калі мы з сяброўкай сустрэліся, яна прызналася
мне, што за паўтары гады іх растання з пляменніцай Ганна
ўсвядоміла, у чым памылялася ў дачыненіі да сваёй дзяўчынкі.
І расказала без утойвання, што ж адбылося. Аказалася, у ад
ным з эмацыйных станаў, выкліканых
асабістай стомленас

цю, назапашанымі прабле
мамі на працы, якія аслабляюць чалавека,
яна дазволіла сабе ў дыялогу з мужам крытычна выказацца
пра Алесю, бо тая адцягвала сваё рашэнне аб сумесным адпа
чынку з цёткай. Маўляў, неразумная, зноў пачаліся ваганні…
Аказваецца, быў яшчэ момант у іх жыцці, калі пляменніца
вадзіла цётку за нос, абяцаючы сумесны адпачынак. А муж
чыны, як вядома, не надта любяць прымаць удзел у абмерка
ванні «жаночых» пытанняў, накшталт тых, што трэба купляць
авіябілеты, і хто з кім будзе жыць… Ды яшчэ пасля напру
жанага працоўнага дня. Муж Ганны ўскіпеў, дасталася ўсім: і
ёй, і Алесі з мужам, і яе старэйшай дачцэ. Успомніліся іншыя
трэнні паміж сем'ямі, якія лёгка знікалі: бо чаго не бывае між
сваякамі, калі яны любяць адзін аднаго. Сяброўка, як магла,
супакойвала мужа, шкадавала, што завяла тую гутарку, адчу
ваючы, што не павінна была настойваць на сумесным адпа

ж
чынку з Алесяй. Больш таго, вымавіла: так, мы з табой на ін
шай хвалі… І муж, і жонка не чулі, што на працягу размовы
на павышаных танах нехта стаяў у пярэднім пакоі, а потым
знік. То была Алеся, якая тую размову потайкам падслухала.
«Перш чым асуджаць кагосьці, вазьмі яго абутак і
прайдзі яго шляхам, паспрабуй яго слёзы, адчуй яго боль.
Наткніся на кожны камень, аб які ён спатыкнуўся. І
толькі пасля гэтага кажы, што ты ведаеш — як правільна жыць…»
З размовы вучоных з Далай-Ламай
Псіхолагі маюць рацыю, калі гавораць: людзям важна ад
чуваць, што іх укладванне ў сяброўства раўназначнае — што
яны атрымліваюць столькі ж, колькі адда
юць. Адданасць і ўменне

аддаваць — яшчэ адна
ўмова сяброўства на ўсё жыццё. Ганна
гэта рабіць умела у дачыненні да сям'і Алесі. Але яе памыл
ка, па-мойму, была ў тым, што чакала ад пляменніцы таго ж,
успрымаючы яе як саму сябе. А дзяўчына ў сілу розных
прычын не магла весці дыялог, як гаворыцца, на той жа час
таце хвалі, даць Ганне, чаго б ёй хацелася: адкрытасці, шчы
расці, душэўнасці, жадання ўдасканальваць сябе, прызнаваць
свае памылкі, аналізаваць іх разам… У гэтым сэнсе Ганна —
прыклад і для мяне. Калі ў чым памыліцца, то лёгка прызнае
сваю недасканаласць. Аднак Алеся — іншая, яе ўнутраны
свет — закрыты. Яна не церпіць крытыкі ў свой адрас і, як
правіла, не прызнае сваіх пралікаў нават у зносінах з блізкімі.
Такія людзі не ўмеюць (не хочуць?) прасіць прабачэнне. Чаму?
Падказку ў развагах над гэтым знайшла ў Далай-ламы, чым і
падзялілася з Ганнай. У яго ёсць меркаванне: калі на пачатку

ыццёвая гісторыя

жыцця чалавек падвяргаўся небяспецы, то і ў далейшым ён
будзе пастаянна глядзець на свет як на крыніцу небяспекі.
А сутнасць у тым, што Алеся нарадзілася ў няшчаснай
сям'і: яе бацька, брат Ганны, піў і жорстка абыходзіўся з маці.
Вось адкуль, як кажуць, ногі растуць. Дзіцячымі псіхалагічнымі
траўмамі, пэўна, можна растлумачыць і душэўную закрытасць
Алесі, і яе нястрымнае жаданне стварыць свой свет камфорту і
бяспекі. Як і жаданне чуць адабрэннне ў свой адрас і ад цёткі, і
ад дачок. І ніякай крытыкі! Любое напружанне з боку, у тым ліку
тое, што ішло ад вас з мужам, казала я Ганне, пляменніца, стале
ючы, успрымала як навязванне стылю жыцця, у якім была для
яе небяспека. Спачатку маўчала, цярпела. А вы, навязліва раячы
працаваць над сабой, заходзілі на яе асабістую тэрыторыю без
дазволу, абмяжоўвалі яе волю. Вы ўспрымалі яе як сябе. А яна,
паўтаруся, іншая. Тое, што для вас, паміж вамі, непрыймальна,
у сям’і Алесі — норма. Але ж гэта, мяркую, зусім не значыць,
што працэс усведамлення сябе ў такіх людзей не ідзе. А тут
раптам яна чуе — «неразумная», на «іншай хвалі»… Ды
яшчэ ад каго? Ад той, што карысталася ў яе вялікім
аўтарытэтам. А мужа Ганны Алеся наогул лічыла ідэа
лам. Як там кажуць, куміры былі зрынуты…
У такіх выпадках псіхолагі раюць: любіш —
прымай чалавека такім, які ён ёсць, не спрабуй яго
змяніць. І апраўдвай яго недасканаласць, і даруй:
бо і сам ты — недасканалы. Памятаеш, каза
ла я Ганне, у Олдынгтана ёсць радкі: «Ніколі
не спрабуй зрабіць іншых тым, чым у цябе
не атрымалася…». А не задавальняе нешта ў
чалавеку — сыходзь. І Ганна, і яе муж, наад
варот, спрабавалі пры сустрэчах раскрыць
вочы пляменніцы на саму сябе, каб тая разу
мела, чаму ў яе ўзнікаюць цяжкасці з мужам, з
дочкамі. Больш таго: маглі падтрымаць не яе,
а яго ў той момант, калі менавіта мужчыну
трэба было ўсвядоміць меру сваёй адказнасці
ў сямейнай дыскусіі. Я разумею, што ў жадан
ні ашчаслівіць Алесю Ганна і яе муж памылялі
ся. Лепшае, што яны маглі зрабіць — выслухаць
тых, калі ім тое было патрэбна. А рэзкая размова,
якую падслухала Алеся, прывяла да заканамернага
выніку: сем'і рассталіся. Пляменніца пазней сказа
ла: «Я ўсё чула». І не даравала Ганне, хоць і гаварыла
пры сустрэчы праз паўгода, што на цётку не крыўдзіцца.
Больш за тое, асудзілі Ганну і дочкі Алесі, бо яны, як аказа
лася, вельмі раўнавалі маці да зносін з цёткай…
Пасля аповеду Ганны ў мяне склалася ўражанне: усе
члены сям'і Алесі, якіх цётка не аднойчы апраўдвала, пад
трымлівала, выслухоўвала, калі яны скардзіліся адно на ад
наго, і раіла прымірыцца, усклалі віну за трэнні ў іх жыцці,
сямейныя канфлікты — на яе. Але, разважалі мы з вышыні
сваіх гадоў, не варта на іх за гэта крыўдзіцца, бо крыўда —
рэч небяспечная: можа разбурыць чалавека знутры, калі ён
нават пра тое не падазрае. Сваякі ж у той момант жыцця і
сапраўды плылі ў іншых яго хвалях. Гэта ні добра, ні дрэнна.
Проста ім зручней было ў шторм на іншым караблі. Пажа
даем ім спадарожнага ветру. А то й штылю. У іх жа цяпер ўсё
добра? Магчыма, калі-небудзь мы і прышвартуемся ў адной
ціхай гавані. І адноўленымі сустрэнемся — для радасці.
Валянціна Ждановіч.

Графічнае афармленне Артура Гурына.
беларусь.belarus
кастрычнік   2018

47

З Прудка
ў космас,
альбо

Паяднаныя з Сусветам
Эсэ з нагоды прэм’еры спектакля «Радзіва “Прудок”»
у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы

К

Прудку жыве цяпер каля 150 чалавек.
Найбліжэйшы ад вёскі горад — Хой
нiкi. Там жа побач вядомыя па рамане
Івана Мележа «Людзi на балоце» вёскi
Юравiчы, Аўцюкi ды Каранёўка. Да таго
ж, каж уць, адна з родзічак Андруся ў
свой час і паслужыла правобразам для
Ганны, адной з галоўных гераінь знака
мітага мележаўскага твора. Дык вось,
пісаў Андрусь у Прудку, пісаў — а по
тым выдаў кнігу пад назвай «Мемуары
дворніка».
Усё, пра што ў кнізе гаварыцца, не
выдумка нейкая, а рэальнасць. Андрусь

і сапраўды працаваў у тэатры імя Янкі
Купалы. Услед за Горватам і вядучы ак
цёр тэатра Раман Падаляка, які ўжо і
раней не без поспеху спрабаваў сябе ў
рэжысуры, прыклаў руку да творчасці
калегі па тэатры. Відаць, паклаліся на
душу Раману развагі Горвата, ды так,
што разам з акцёрам-купалаўцам Мі
хасём Зуем і Віталем Кулеўскім напісалі
яны інсцэніроўку паводле кнігі. А по
тым Падаляка і спектакль паставіў на
Камернай сцэне Купалаўскага тэатра.
Касцюмы і сцэнаграфію прыдумва
ла маладая, але ўжо дастаткова вядо
Белта

алі напрыканцы мінула
га тэатральнага сезона
была прэм’ера гэтага
спектакля, патрапіць у
тэатр нам не ўдалося:
не было квіткоў. Пра іх
запытвалі яшчэ ад ме
тро: такога шуму нара
біў Андрусь Горват, былы дворнік Ку
палаўскага тэатра, са сваім дзённікам.
Ён працягваў пісаць яго, з’ехаўшы ў
вёску Прудок, што на Палессі, на ра
дзіму продкаў. Гэта, пісаў, Калінкавіцкі
раён, 300 км на поўдзень ад Мінска. У

Андрусь Горват і акцёр Міхась Зуй пасля прэм’еры
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У космасе Горвата — лёгка!

мая ў мінскім тэатральным асяроддзі
мастачка Кацярына Шымановіч.
І толькі цяпер, паглядзеўшы спек
такль, а гэта ўсё яшчэ па няпісаным
тэатральным законе прэм’ера, чытаю
кнігу Горвата. І смяюся, і не стрым
ліваю слёзы, раздумваючы над пас
таноўкай. І згадваю зноў сваю малую
радзіму, самы што ні ёсць родны кос
мас, дзе нарадзілася і жыла
да 17 гадоў. І другія ма
ленькія радзімы — месцы,
дзе нарадзіліся мае сябры,
знаёмыя, ды іншых людзей: на
іх жа ў аб’яўлены ў Беларусі Год
малой радзімы скіраваная ўвага
грамадства. І пра малую радзіму
Андруся Горвата думаю, і пра тое,
што спектакль «Радзіва “Прудок”»
менавіта ў гэты год — да месца. І разу
мею (у які раз!): усе мы, пра тое пісаў
Максім Багдановіч, разам ляцім да зор.
Пра гэта і ў спектаклі ёсць, хоць словы
там гучаць не паэтавы, а Горватавы.
«Радзіва “Прудок”» — гэта сапраўд
ны тэатр, па-еўрапейску стыльны і па
форме, і па змесце. Не здзіўляюся, пра
чытаўшы дзённік Андруся, чаму Ра
ман Падаляка захапіўся гэтай прозай.
І спачатку зрабіў кінафільм «Ягор», а
потым узяўся за пастаноўку ў тэатры.
У творы вясковага рамантыка Гор
вата многа душы, святла, радасці і ад
начасова тугі. Гумару таксама хапае. У
запісах — жыццё, не надуманае, а як
вынік пражытага. У кнізе, як гаворыць
сам Горват, і пра сур’ёзнае ёсць развагі.
Пра адзіноту і смерць. І пра каханне,
без якога жыццё можа скласціся тра
гічна. Пра блуканні па свеце і дарогу
дадому. Дарогу да сябе самога. Пра
свой космас, у якім немагчыма ізаля

вацца ад свету, бо ўсе космасы паядна
ныя адным-адзіным сувоем Жыцця. І
людзі паўсюль аднолькавыя, калі гля
дзець на іх, не ацэньваючы па знешніх
праявах — ува што апранутыя, ці прэ
стыжная ў іх праца, ці прыгожа гаво
раць, ды аб чым, ды іншае — а прама
ў душу… І тады пачынаеш разумець,
што тыя, хто наўскідку падаваліся ці то

беларус з родавымі каранямі ў Пруд
ку, літаратар-пачатковец, які да таго
ж разважае аб праблемах самаідэнты
фікацыі беларусаў. Бог мой, колькі ж
можна жадаць самаіндэнтыфікавацца,
думала я, апярэджваючы ў думках на
ступныя падзеі ў спектаклі.
Хутка тыя недарэчныя мае рэфлексіі
былі выціснутыя каштоўнымі адкрыц

У творы Горвата многа душы, святла, радасці
і адначасова тугі. І гумара хапае. У ім — жыццё,
не надуманае, а як вынік пражытага. У кнізе
і ў спектакле — пра сур’ёзнае. Пра адзіноту
і смерць. Пра блуканні і дарогу дадому. Дарогу
да сябе самога. Пра свой космас, у якім немагчыма
ізалявацца ад свету, бо ўсе космасы паяднаныя
адным адзіным сувоем жыцця.
грубымі, ці то непрыгожымі, на самой
справе мілыя і душэўныя людзі. Як там
у Экзюперы: самае галоўнае вачыма не
пабачыш — відушчае толькі сэрца. Я
дадала б яшчэ: калі глядзець вачыма
любові, то ўбачыш многае.
Але, калі па шчырасці, на пачатку
спектакля ў мяне так не атрымалася.
Аж карцела папракнуць ствараль
нікаў у, так бы мовіць, местачковасці:
расказваюць пра нейкі Прудок, Бо
гам забытую палескую глыбінку. Пра
нейкага дзіўнага хлопца, які мучыцца
пошукамі сябе ў гэтым свеце, спра
буючы знайсці сваё ў ім месца. Наш
сучаснік — не праграміст, не юрыст,
не бізнесмен, урэшце, і не вядомы
купалаўскі артыст, а — дворнік. Так,

цямі. Стоп! — злавіла я сэнс у някідкіх
развагах галоўнага героя — яго іграе
Міхась Зуй — пра самаідэнтыфікацыю.
І ўзрадавалася: дык гэта ж у спектаклі
якраз пра тое: трэба ужо спыніцца на
гэтым шляху самаідэнтыфікацыі, час
ужо (бо далёка не з «Людзей на балоце»
пачынаецца беларуская гісторыя) сябе
паважаць! Рэспект і Горвату, і рэжы
сёру-пастаноўшчыку за такі пасыл нам
усім. У той момант Андрусь — Міхась
Зуй ляжыць на падлозе дзедавай хаты,
глядзіць на зоры, і здаецца яму, а так
сама й нам, што гэта ўжо не хата, не
родавае падвор’е, а наша Зямля-маці ў
вялікай Галактыцы. А ён, герой, па-над
часам, быццам плыве
ў прасторы космасу. І стар.
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я лаўлю сябе на дум
цы: колькі ж нас, та
кіх людзей-кропляў у акіяне Жыцця.
Гэты вялікі свет напоўнены якраз та
кімі людзьмі з не гучнымі прозвішчамі,
якія не на слыху. Яны сціпла жывуць і
шчыра, ці як там у каго атрымліваец
ца, робяць свае справы. І лёгка тым,
хто цэніць у жыцці тое, што мае. Можа,
якраз гэта і трэба было зразумець Ан
друсю Горвату? Дык тое і адбылося ў
Прудку, калі ён застаўся сам-насам з
катом Ромам ды радыё. Яно, дарэчы,
гаворыць з ім то голасам маці, то дзеда,
то нейкай іншапланетнай істоты. Радзі
ва, як кажуць на мове-трасянцы пале
шукі, у спектаклі яшчэ і сімвал адзіно
ты героя, і яго, сказалі б псіхааналітыкі,
альтэр-эга. І занырванняў-успамінаў у
мінулае, а таксама «космасу думак» на
огул, што плаваюць у чалавечай галаве.
Радзіва — люстэрка ўнутранага свету
Андруся і дыялогу з самім сабой.
На працягу дзеяння побытавыя
вясковыя сцэны арганічна ўпісваюц
ца ў касмічныя, напаўняюцца сэнсамі,
набываюць маштабнае гучанне. І тады
робіш выснову: час — гэта паняцце
ўмоўнае, бо ўсё ў свеце існуе аднача
сова: і сёняшняе, і мінулае, і будучы
ня. Такому ўспрыманню сцэнічнай
дзеі дапамагае і музыка, і святло, і ві
дэакантэнт. З задавальненнем назаву
прозвішчы тых, хто стварае віртуаль
ную прастору прудкоўскага космасу,
беларускага нацыянальнага космасу
ды космасу наогул. Музыку, праніз
лівую і шчымлівую, пісалі і падбіралі
Дзмітры Есяневіч, Міхась Зуй, Віталь

Кулеўскі. А Юры Бачкароў ладзіў му
зычнае афармленне. Мастак-аніматар
відэакантэнту Глеб Куфцэрын наогул
здзівіў. Ілюзія прысутнасці нас, гледа
чоў, побач з героямі, жыцця з імі, як
кажуць, на адной пачуццёвай хвалі
была надзвычай моцнаю дзякуючы
новым тэхналогіям. Гукарэжысёр Сяр
гей Завадскі, мастак па святле Мікалай
Суркоў таксама прафесійна выкон
ваюць тое, што ім належала рабіць —
ніводнага збою не заўважыла я ў тэм
парытме дзеяння. Усе гэтыя складнікі
наогул твораць цуд, надаючы сэнсу
не толькі касмічнаму пылу, зоркам,
якія — з усіх бакоў, з кожнай шчылінкі
ў прудкоўскім космасе, і адсвечваюць у
калодзежы. Сэнс набываюць… нават
мухі. У адной з іх, прудкоўскай, да таго
ж ёсць імя: Наташа!
Дзіўна, але тыднем пазней пасля
прагляду спектакля ехалі мы з мужам
у горад з вёскі Яцкаўшчыны, што пад
Клецкам, непадалёк ад Нясвіжа, з маёй
беларускай малой радзімы, і ў салон
машыны ўбілася муха. І ўпершыню ў
дарослым сваім жыцці не захацелася
мне яе выганяць, барані Божа — забіць.
Так яцк аўс кая муха з намі ў Мінск і
з’явілася. Знайшла, можа, цёплую шчы
лінку, каб перазімаваць у сталіцы…
Жарты жартамі, але такая пільная гор
ватаўская ўвага да ўсяго жывога пад
штурхоўвае й мяне тое-сёе прыгадваць.
Быццам бачу божых «каровак»,
якія выпаўзаюць на сакавіцкае сон
ца, а мы, дзеці, па-сяброўску грэемся
разам з імі, седзячы ля плоту. Вось жа
вынырнулі з памяці, а з імі дзіцячая
Белта

стар.

Сцэна са спектакля. Святлана Анікей, Міхась Зуй, Дзмітрый Есяневіч.
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прыказка: «Божая кароўка, паляці на
небка…» І яшчэ карцінка бліснула ў
свядомасці ў той момант, калі Андрусь
трымаў на каленях узятае з вясковага
калодзежа празрыстае кола — на ім,
як на кінаэкране, плылі яго ўспаміны:
твар дзеда, якога ён ніколі не бачыў,
але ж на якога, кажуць родныя, падоб
ны… Для мяне ж нібы адкрыўся пар
тал у маё мінулае: свядомасць паляцела
ў дзяцінства, у горад Ваўчанск, што на
Харкаўшчыне, дзе нарадзілася. Вось я,
малеча, сяджу на таткавых каленах за
машынкай Zinger, і тата паказвае мне,
як яна «штабнуе». Чарадзейна бягуць
радкі-сцяжкі: яны то доўгія, то робяц
ца кароткімі, калі татка падкруціць ма
ленечкую гайку… А потым ён дае мне
патрымаць маленькую, гладзенькую
такую шпульку, і вось на яе намотваец
ца нітка з катушкі. Мне ўтульна, цёпла
і весела. Татка мой пахне машынным
алеем, і яшчэ муштуком ад барыто
на, духавога інструмента, які стаіць
тут жа ў куце, і яшчэ нечым знаёмым.
За вокнамі — завіруха, паміж шыба
мі — белая вата, пра якую, дарэчы, і ў
спектаклі ёсць згадка… Я таткам га
наруся: ён быў на вайне музыкантам і
санітарам. Але гэтае салодкае «пачуц
цё гонару» не перашкаджае мне крыху
«шкодзіць»: бегчы да «Зінгера» тады,
калі таткі няма ў хаце, спрабаваць са
мой шыць. Іголка не слухаецца, нічога
не атрымліваеца, і тады я лезу пад ма
шыну — і кручу кола. Гэта лёгка і зусім
не весела: бо машынка не строчыць. Я
не могу зразумець: чаму, калі тата шые,
кола круціцца інакш. Калі падрасла, то
зразумела: прывадны рамень здымаўся
з яго, каб я, дзіця неразумнае, не па
шкодзіла пальчыкі, бо яны ж так і лезлі
пад швейную іголку.
Часам, успомнілася таксама, засы
нала я пад мернае стукаценне машын
кі: тата-франтавік, ветэран Вялікай
Айчыннай, шыў прыгожыя, стыльныя
кепкі. Я тады не ведала, як хутка бягуць
гады жыцця бацькоў, і мае таксама.
Нібы з‑пад машынкі шытво…
Цудоўны момант у спектаклі, калі
белыя палотны «снегу» з птушыны
мі слядкамі вакол сцэны скручваюць
героі-дворнікі ў два невялічкія сувоіскруткі. Гэта ж — і пра нашыя гады,
са слядамі розных падзей, якія ляцяць,
ляцяць…
Асабістыя ўспаміны між тым не
перашкаджалі мне бачыць, што адбы
ваецца на сцэне, яны існавалі быццам
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у паралельным свеце, выцягваліся з
мінулага, абуджаючы ў душы пачуццё
вялікай ўдзячнасці. За ўсё, што мела
ў дзяцінстве. За смачную смолку з
вішань і сліў у нашым садзе, ад якой
зліпаліся пальцы і вусны, за смак зялё
нага агрэсту і райскіх яблыкаў, за церп
кі ўвосень тэрэн, за гарчынку ад пер
шых вішнёвых пупіхаў — іх жа таксама
трэба было дзяўчынцы паспрабаваць
на смак. І за блакітныя вочкі барвін
ка, што рос у садзе: туды я кожную
весну бегла, каб павітацца з кветка
мі. За маму і татку, за родную хату ў
абдымках дзікага вінаграду на вуліцы
Падгорнай. А яшчэ над ёй часам пасля
навальніцы дугой паўставала вясёл
ка, і мне здавалася, калі падскочу, то
абавязкова зачаплюся за яе — і адтуль
убачу Бога з анёламі. Тую вясёлку я не
прыгадвала мо гадоў дваццаць, як і
амаль поўнае сонечнае зацямненне. Ад
яго не было страшна, хоць дарослыя і
пужалі, маўляў, вочы сапсую, калі буду
глядзець у неба… Усплыло, як развіт
валася з домам, калі забіралі маму ў
Мінск. Дом той тата з мамай збудавалі,
разбурыўшы старую хату-мазанку пад
саломай, ды годна ў ім пражылі адпуш
чаныя лёсам сумесныя гады. Ніколі
не забуду, як сядзела на канапе, дзе
любіў сядзець тата, слухала цішыню
і дыханне дома, як развітвалася з ма
лой радзімай наогул. Памятаю, потым
унутры як абарвалася нешта…
Дзякуй Андрусю Горвату з Рама
нам Падалякам ды ўсёй творчай
камандзе за мае такія ўспаміны.
Бо для мяне спектакль — і пра
мой бацькоўскі дом, і пра
сілу памяці, што робіць нас
моцнымі, напаўняючы
жыццё каштоўнасцямі,
якім няма цаны.
Танальнасць спектакля
«Радзіва “Прудок”» — элегічная,
рытм «вясковы», быццам запаволены,
але дзіўным чынам трымае ў напру
жанні: а што ж далей, да чаго і куды
прывядуць нас рэжысёр, акцёры? А
яны таленавіта паказваюць: дзе б ты ні
быў, шлях у свет уласнай душы знайс
ці — лёгка, калі не блукаць у лабірынце
пустых надзей, ілюзій.
Іграюць усіх герояў цудоўныя
майстры-купалаўцы Святлана Анікей
і Дзмітрый Есяневіч. Дзякуючы псі
халагічнаму майстэрству, якім вало
даюць бездакорна, яны лёгка пераў
васабляюцца ў розных асобаў. Нават

Інтэрв’ю перад прэм’ерай. Злева направа: сцэнограф Кацярына Шымановіч,
рэжысёр Раман Падаляка, аўтар «Дзённіка» Андрусь Горват.

у жукоў, што жывуць ў падвале, і ў
муху з высокім інтэлектам, як Анікей.
А Есяневіч грае яшчэ і жука, і мышку
Верачку, і сабаку. Розных вяскоўцаў
у іх выкананні яшчэ адрозніваюць і

дэталі касцюмаў: ці то вязаныя шкар
пэткі, ці швэдар альбо шапка… Міла
га ката Рому, якому, аднак, не ўдаецца
«дажыць» да канца дзеі, бо ён трапляе
пад машыну, іграе разам з галоўным
героем… падушка, дакладней — выя
ва ката, вышыванка на ёй графічнымі
лініямі. Таксама з крэатывам атрыма
лася на коўдры каза Цёця — са званоч

камі, якія звіняць, калі яе дояць. Хто з
вясковых — ведае: струменьчыкі ма
лака сапраўды дынькаюць-звіняць па
дне пустога бляшанага вядра, калі доіш
казу ці карову. А колькі рэактыўнага
«касмізму»-камізму ствараюць прос
тыя балончыкі, якімі папырскваюць,
гарэзячы ў Сусвеце, «касмічныя сілы»
Інь ды Ян — тыя ж Анікей з Еся
невічам. Усё гэта, мяркую,
арыгінальныя прыдумкі
Кацярыны Шымановіч
ды яе сяброў-аднадумцаў
па спектаклі.
Яшчэ трохі пра гэт ую
мастачку з тонкім густам і
здольнасцю чароўным чынам
трансфармаваць самыя звы
чайныя рэчы ў глыбокія сімва
лы — як, напрыклад, падушкі пе
раўтвараюцца ў дзеі ў надмагільныя
помнікі. Яе сцэнаграфія і касцюмы,
якія вытрыманы ў касмічным стылі,
прыўздымаюць над побытам усіх пер
санажаў і сам аповед. За кошт гэтага
ўзмацняецца думка, што ў кожным,
хто жыве на зямлі, ёсць свая прыга
жосць. І прудкоўцы — таксама ж нось
біты свайго космасу, як і купалаўцы,
як і ўсе мы. Сярод іх ёсць і месца нават
міліцыянту з метро — пра тое толькі ў
«Дзённіку» Андруся Горвата — які не
ведае, хто такія купалаўцы. Але ж тое
зусім не значыць: калі ты чаго не веда
еш, то гэта кепска. Бо ўсе мы, паўтару
ся, толькі кроплі ў акіяне Жыцця. Ці
адчуваць нам сябе кропляй шчаслівай,
ці няшчаснай і «не самаідэнтыфікава
най» — гэта ўжо як каму хочацца. І, як
вядома ж, як можацца.
Валянціна Ждановіч
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Адметныя складнікі
аднаго стылю
Але ж маюць рацыю тыя крытыкі, хто сцвярджае: як бы ні жадаў сучасны мастак адгарадзіцца
ад якіх-небудзь аналогій, яму не пазбегнуць рознага роду параўнанняў. І хоць параўнанні амаль
заўсёды гавораць больш чым трэба, выпускаючы з‑пад увагі аўтарскае і індывідуальнае,
за Георгіем Скрыпнічэнкам замацавалася цвёрдае — «беларускі Сальвадор Далі».

П

рыг а дв а юцца ліс
т а п а д і с н е ж а н ь
2016 года. Поўных
два месяцы ў Нацы
янальным мастацкім
музеі Беларусі пра
ходзілі пад знакам
выставачнага праек
та памяці Георгія Скрыпнічэнкі (са
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мога мастака не стала тры гады таму).
Грандыёзная падзея па мерках увагі да
персоны аднаго, няхай і вельмі тале
навітага майстра. У экспазіцыі тады
было прадстаўлена больш за пяцьдзя
сят жывапісных і графічных твораў з
калекцыі сям’і мастака, якія адносяц
ца да розных перыядаў яго творчасці:
ад ранняга, часу пошукаў, — да стала

га, калі развіваліся тыя пошукі ў сучас
ным ключы.
— Іншасказанне і метафара, ім
правізацыя і неўтаймаваная фантазія
з’яўляліся для мастака арганічнай фор
май існавання ў мастацтве, — гаворыць
Кацярына Ізафатава, загадчыца аддзе
ла сучаснага беларускага мастацтва
Нацыянальнага мастацкага музея.

м
Так, у мастацкім свеце Георгія
Скрыпнічэнкі ёсць месца казачным і
ўяўным нерэальным краявідам, вары
яцыям на тэмы класічнага мастацтва,
біблейскім і міфалагічным персана
жам, вядомым гістарычным асобам і
выявам сучаснікаў, калейдаскопу ча
лавечых станаў, пакут і суцяшэнняў,
трывог і надзей. Усё, да чаго звяртаўся
мастак, пад яго пэндзлем ператвара
лася ў алегарычную карціну часу і Су
свет у.
Дзіўна іншае. Як у інфармацый
ным вакууме савецкага грамадства, ва
ўмовах даволі негатыўнага стаўлення
да традыцый мадэрнісцкага мастацтва
маглі нарадзіцца вобразы, што балан
суюць на мяжы рэальнасці ды ірэаль
насці, якія злучаюць фантастычнае і
натуралістычнае, цялеснае і рэчыўнае.
Але ж спачатку ў яго былі і пей
зажы, і эцюды, і партрэты. Між тым,
яшчэ падчас вучобы ў Мінскім мастац
кім вучылішчы ў 60‑я гады адбыўся
паст уповы адыход ад апісальных
адносінаў знешніх рэалій да рэалій
унутранага свету. Ужо тады ў Георгія
Скрыпнічэнкі як бы адкрыліся маг
чымасці для больш багатай інтэлекту
альнай гульні без правілаў, палёту ім
правізацый, якія ў далейшым эфектна
і непрадказальна злучыліся ў графіч
ных і жывапісных творах.
Паступова абазначылася тая воб
разная сістэма, дзе найбольшую ўвагу
прыцягваюць разважанні мастака пра
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Па шляху жыцця. 1992 год.

сюжэты, запазычаныя са Старога За
павету, антычнай міфалогіі, сусветнай
гісторыі, афарбаваныя суб’ектыўнай
аўтарскай паэтыкай.
— Такія работы Георгія Скрып
нічэнкі, як «Святы Себасцьян», «Вы
краданне Еўропы», «Адам і Ева», «Дон
Кіхот ХХ стагоддзя», успрымаюцца не
столькі ў кантэксце агульнапрынятых
трактовак, колькі інтэрпрэтаванымі
аўтарам у адпаведнасці з сучасным све
таразуменнем, у адпаведнасці з воль

Гармонія стагоддзяў. 1983 год.

насцямі аўтарскай міфатворчасці, —
гаворыць Кацярына Ізафатава. — Ён
па-свойму, згодна з уласнымі прынцы
памі і перакананнямі, па-філасофску
трактуе адвечныя ісціны, знаходзіць
арыгінальную сістэму іх выяўленчага
ўвасаблення, злучаючы мінулае і су
часнае, даследуючы абарачальнасць
вобразаў і формаў.
Да ўпадабаных матываў варта
аднесці жаночыя вобразы, нярэдка
з партрэтнымі рысамі, у прасторы
сюррэалістычнага інтэр’еру — «Ах
вяра» (1996), «Вячэрняя рапсодыя»,
«Аднойчы ў Ратамцы» (1979). Для іх
характэрна адценне фантасмагорыі,
ператварэння рэальнасці ў гістарыч
на-рамантычным ключы. Гэта свое
асаблівыя карціны-прыпавесці, карці
ны-іншасказанні.
І на той выставе двухгадовай даўні
ны яркая і арыгінальная мастацкая
мова Георгія Скрыпнічэнкі з першых
крокаў уцягваў гледачоў у асацыя
тыўную гульню. Аднак гэтая гульня,
увесь гэты «суб’ектыўны гістарызм»
быў пазбаўлены якой бы там ні было
парадыйнай усмешкі. Не, у Скрыпні
чэнкі ўсё сур’ёзна і сумленна. У гэтай
гульні — шлях да самаідэнтыфікацыі.
Гульня з’явілася для мастака асаблівай
формай вобразнага пазнання гісторыі
чалавецтва, духоўных каштоўнасцяў і,
вядома ж, выяўленчых магчымасцяў.
У гэтай с увязі
д а р э ч ы ў с п о м н і ц ь стар.
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словы вялікага мі
стыфікатара Саль
вадора Далі: «…калі Адраджэнне
захацела наследаваць Бессмярот
най Грэцыі, з гэтага атрымаўся
Рафаэль. Энгр хацеў наследаваць
Рафаэлю, з гэтага атрымаўся Энгр.
Сезан захацеў наследаваць Пусе
ну — атрымаўся Сезан. Далі заха
цеў наследаваць Мейсанье. З ГЭТА
ГА АТРЫМАЎСЯ ДАЛІ. З тых, хто
не хоча нікому наследаваць, нічога
не выходзіць».
Георгій Скрыпнічэнка ства
рыў свой індывідуальны стыль.
Ён стаў надзвычай нацыянальным
мастаком, атрымаў у спадчыну
своеасаблівасць сваёй культуры і
арганічна злучыў са шматвяковым
досведам сусветнага мастацтва.
Сёння рэтраспектыўны паказ яго
творчасці — гэта яшчэ адна магчы
масць пазнаёміцца з разнапланавай
спадчынай майстра.
Паміж іншым, вельмі нямногія з
беларускіх мастакоў маглі пахваліцца
тым, што іх работы знаходзяцца ў па
стаяннай экспазіцыі галоўнага музея
краіны. У ліку гэтых нямногіх быў і
Георгій Скрыпнічэнка, які талентам і
майстэрствам праклаў сабе дарогу да
прызнання.

стар.

З гутарак з мастаком:
Скрыпнічэнка: — Групавых вы
стаў у мяне шмат было: і ў Мінску, і ў
Маскве, і ў далёкім замежжы. Правёў
некалькі невялікіх аўтарскіх выстаў,
прысвечаных Мінску. Я з юнацтва,
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Унутраны погляд. 1992 год.

як і грузінскі прымітывіст Пірас
мані, блукаў па горадзе з эцюднікам.
З’яўляліся малюнкі, накіды, аква
рэлі…
— Усё ж такі вы прыхільнік нефармальнага жывапісу?
— Напэўна. Зрэшты, я з любоўю
стаўлюся да рэалістычнага мастацтва.
Хіба Караваджа не рэаліст, хіба Эль
Грэка не рэаліст? Але я ніколі не фар
муляваў асабістае стаўленне да сваёй
творчасці. Свядома.
— Што рухае вамі ў працэсе напісання карціны? Што першаснае,
што другаснае?
— Я люблю пісаць з натуры. Мне
падабаецца разважаць, фантазіра

ваць, стоячы ля мальберта. Палат
но — гэта гульня, тэатр — з фаль
шам, хлуснёй, смехам…
— Вы — філосаф?..
— Ніколі не лічыў сябе філоса
фам. Філасофія — гэта нешта вы
сокае. А вось інтуіцыя ад прыроды
мне, думаю, дадзена. Я дрэнны фі
лосаф і мысліцель, але заўсёды шмат
працую.
— Вас ніколі не бянтэжыла,
што глядач можа не зразумець
вашы работы?
— Ён павінен быць падрыхтава
ны.
— А як вы ставіцеся да папулярнасці?
— Калі яна заслужаная, то яе
трэба прымаць як належнае. Я гэта
га не зведваў і не ведаю, што такое
папулярнасць. Прыемна, калі на вы
ставе адзначаць тваю работу, і ты сам
ведаеш, што яна ўдалая. Ды любому
прыемна, калі да тваёй работы людзі
неабыякавыя.
— Якія ў вас творчыя планы?
— Працаваць, працаваць, праца
ваць!..
Георгій Скрыпнічэнка свае ра
боты не прадаваў. Ён іх дарыў, хоць
і даволі рэдка. Гаварыў, што цяжка
расстацца з тым, што выпакутавана,
перш за ўсё, душою. Для яго кожная
работа была па-свойму значная: бо ёй
аддадзена асабістая энергетыка, а на
палатне заўсёды прысутнічае няхай і
суб’ектыўная, але думка аўтара.
Як бы там ні было, Георгій Скрып
нічэнка лічыў сябе мастаком-рэалі
стам. Хоць знешні, фармальны бок
яго карцін гэты факт відавочна не
пацвярджае. У яго ёсць пейзажы, на
цюрморты, але большая частка работ
усё ж іншага складу. Так, у гэтых карці
нах прысутнічаюць рэалістычныя фі
гуры і прадметы, да таго ж дасканала
выпісаныя, аднак яны — толькі дэталі
аўтарскага сюжэта. Георгій Скрыпні
чэнка любіў інтэрпрэтаваць прастору
і час, адлюстроўваць іх сваімі, часам
толькі яму да канца зразумелымі воб
разамі. Ён — мастак іранічны, пра
сур’ёзныя рэчы ўмеў разважаць як
бы з усмешкай. Нездарма і назвы кар
цінам даваў складаныя, з выдумкай.
Напэўна, таму, што сумяшчаў на па
латне не зусім сумяшчальныя ў жыц
ці рэчы. Але сэнс заўсёды імкнуўся
пакінуць на паверхні — для ўважлі
вага гледача.

м
З гутарак з мастаком:
— Мая філасофія як мастака про
стая: яна зыходзіць ад душы. Я пе
раношу на палатно свае эмоцыі, свае
пачуцці, сваё бачанне свету. Але раб
лю гэта даступнымі мне выразнымі
формамі.
— Што ўсё-такі падштурхнула да таго, каб
вы сталі мастаком?
— Відаць, у мяне гены.
У свой час бацька паступаў
у мастацкае вучылішча. Не
атрымалася. Але ў бацькі было
вялікае жаданне, прыхільнасць
да малявання. Калі глыбей капаць,
то дзед мой — таксама аматар ма
лявання. Я жыў у Слуцку. Там у нас
склалася вельмі магутнае творчае
асяроддзе. Кіраваў іза
студыяй Уладзімір Сця
панавіч Садзін — вялікі
энтузіяст. А яшчэ на мяне
аказаў уплыў Мікалай Кар
зоў — у яго была сапраўд
ная цяга да малявання. Мы
пасябравалі. Ён змог і мяне
накіраваць па гэтым шля
ху. Потым было мастацкае
вучылішча. Там малявалі
да знямогі: з ранку да ве
чара…
— Той час, вы лічыце,
дапамог вам сфарміравацца?
— Мы жылі толькі ма
стацтвам. Нічога іншага
не ведалі. Думаю, гэтая
акалічнасць і прымуша
ла ісці ў адным напрамку.
Мэта тады, на хвалі юнац
кага максімалізму, бачы
лася толькі адна — быць як
Леанарда да Вінчы.
Несумненна, усе жывапісныя па
лотны Георгія Скрыпнічэнкі нясуць
на сабе пячатку аўтарскіх разваг. А за
плячыма ў мастака быў вялікі жыццё
вы досвед. Пасляваеннае дзяцінства,
як успамінаў, памяталася дакладна:
цяжкае, без асаблівых падстаў для ра
дасці. Працаваў на будоўлі і вучыўся
ў вячэрняй школе. А яшчэ, калі вы
давалася вольная хвіліна, маляваў. За
тыдзень, здаралася, рабіў да трохсот
эцюдаў, накідаў…
У яго засталося шмат незаверша
ных работ. Тых, якія былі пачаты яшчэ

дзесяць, дваццаць, а то і больш гадоў
назад. Ён любіў да іх вяртацца. Раней,
падавалася, знаходзіў рашэнне арыгі
нальнай ідэі, улоўліваў яе, а потым
раптам знікала цікавасць да карціны.
Палотны так і заставаліся ляжаць у
«паўфабрыкатным» выглядзе. Але
прыходзіў момант, і мастак дапрацоў
ваў, дапісваў пачатае раней. Наставаў

астацтва

— Адказаць адназначна не магу.
Кожны мастак працуе ў меру свай
го таленту. Я, напрыклад, быў вельмі
здзіўлены, калі фінскія галерэйшчы
кі зацікавіліся маімі раннімі работа
мі. Думаў, што гэта нікому не будзе
патрэбна.
— Тым не менш, як бы вызначылі
вы сваё творчае крэда?

Не будзе перабольшаннем сказаць, што мастак
Георгій Скрыпнічэнка стаў вядомы як аўтар
рознага роду містыфікацый і парадоксаў.
Калі размова заходзіць пра сюррэалізм
у беларускім выяўленчым мастацтве,
то гавораць у першую чаргу пра яго творчасць.

Чарнобыльскія дзяўчаты. 1997 год.

своеасаблівы час новых адкрыццяў, і
ён іх пераносіў да старых персанажаў.
Ён увесь час шукаў для сябе новыя
грані ўласнага мыслення. Але зна
ходзіў іх толькі праз нейкі жыццёвы
перыяд. Калі складваліся ўражанні ў
адно цэлае, фармулявалася думка —
тады і можна было ўсё гэта выказаць.

З гутарак з мастаком:
— Як бы самі ахарактарызавалі
стылістыку сваіх карцін? Вы ў іх адлюстроўваеце тое, што падказвае
душа?

— Я ўсё-такі рэаліст.
Абстрактных работ не
ўмею рабіць. Напэўна,
з‑за таго, што з вялікай
любоўю адносіўся да та
кіх імёнаў, як Рэмбрант,
Эль Грэка, Веласкес… У
мяне амаль усё рэальнае.
Вобразы — рэальныя, ін
шая справа, яны дэфарма
ваныя. Хутчэй за ўсё, гэта
ўплыў моды. У мяне твор
часць пачынаецца з чыста
га ліста. Я не ведаю, што
там будзе далей. Гэта ўсё ін
туітыўна, падспудна. Іншы
раз дастаткова дакрануцца
да нацягнутага палатна — і
прыходзіць азарэнне. Бы
вае, вядома, што я ўжо ве
даю, чаго хачу. Але пачынаю
твор звычайна не як рэаліст.
Яны, як правіла, спачатку робяць
мноства накідаў, эцюдаў. Можа, ця
пер іншы час — мысленне, псіхалогія
іншая, — але ў мяне чамусьці раптам
рэалістычная рэч атрымліваецца з эле
ментамі сюррэалізму.
Ён меў свой арыгінальны погляд на
штодзённасць яшчэ ў гады вучобы ў
мастацкім вучылішчы. За гэтую арыгі
нальнасць, за фармальныя кампазіцыі,
за самаўпэўненасць у разуменні жыцця
такога, якое адлюстроўваў у работах,
некалькі разоў справа даходзіла амаль
што да выключэння. І выключылі б,
калі б не падтрымалі
выкладчыкі. Менавіта стар.
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яны сказалі дырэктару
вучылішча: калі вы
ключаць Скрыпнічэнку, то каго тады
пакідаць? Гэта для яго было, напэўна,
самай аўтарытэтнай ацэнкай.
У майстэрні бачыў некаторыя ра
боты таго часу. Яны яшчэ вельмі прос
тыя па кампазіцыі, але нават у звы
чайных пастановачных нацюрмортах
адчуваецца імкненне да абагульнення
формаў, іх адасабленне ад навакольна
га асяроддзя. Што датычыцца жыва
пісных работ, то там адрыў ад рэаль
насці яшчэ большы. Мастак дэфармуе
прапорцыі пад уплывам кубістычных
ідэй Пікасо, пазбягае дэталізацыі,
уводзіць сімвалы, акцэнтуючы ўмоў
насць асяроддзя.

стар.

З гутарак з мастаком:
— Вы ўпэўнены, што вашы работы заснаваны на жыцці?
— Несумненна. Усё ідзе менавіта
ад рэальнасці. Гэта тое, што звязана са
мной, з маёй малой радзімай — Слуц
кам, вялікай радзімай — Мінскам.
Дарэчы, дзе б я ні быў за мяжой, мяне
заўсёды цягнула ў сваю родную май
стэрню. Паміж іншым, у нас выдатная
нацыянальная мастацкая школа. Гэта
і графіка, і жывапіс, і скульптура. І за
мяжой мы глядзімся не горш, а часця
ком лепш за іншых. Вышэй па май
стэрстве.
— А якая яна, беларуская мастацкая школа?
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— Школа графікі ў нас наогул не
паўторная. Яна сфарміравалася на ас
нове высокага прафесіяналізму. І, што
важна, у Акадэміі мастацтваў, дзе ма
ладыя людзі атрымліваюць сур’ёзную
адукацыю, педагогі магутныя.
— Вы лічыце сябе беларускім мастаком ці мастак павінен быць інтэрнацыянальны?
— Натуральна, я — беларускі ма
стак. Самы сапраўдны. Але мне кры
ху не падабаецца параўнанне. Калі я
на высокім узроўні беларускі мастак,
значыць — інтэрнацыянальны. Я не
адхіляю ні Пікасо, ні Сальвадора Далі,
ні Ван Гога, ні ў цэлым сусветнае мас
тацтва. Наадварот, усё гэта мяне нат
хняе. Мы жывём багатай гісторыяй,
але робім сваё. Нават дзіўна, як бы
я, жывучы тут, перакінуўся на ін
шую планету. Так не бывае. Я ўспры
маю ўвесь свет, але раблю сваё. І чым
вышэйшы ты як мастак, тым больш
ты інтэрнацыянальны. Выставы за
мяжой — гэта ўжо інтэрнацыянальна.
Мабыць, нацыянальнае і інтэрнацыя
нальнае павінна быць непадзельным.
У мастацтве, ва ўсякім разе. Мне так
падаецца.
— Колькі работ вы напісалі?
— Тысячы: малюнкі, жывапіс, ак
варэль, графіка, літаграфія, афорты,
накіды…
— У вашых работах сумяшчаюцца рэальнасць, асацыяцыі, думкі. Без
гэтага, напэўна, працэс творчасці
немагчымы?

— У мяне быў перыяд, калі я рабіў
ілюстрацыі для кніг. Яшчэ ў космас не
прарваліся, а ў мяне — ускраіна мелан
халічнага горада, апараты нейкія лёта
юць… Адкуль гэта бярэцца? Нічога з
нічога не бывае. А наогул чалавек паві
нен быць рознабаковым. Я, напэўна,
інтуітыўна атрымаў свае веды, ніхто
ж не накіроўваў. Працаваў. У той жа
час чытаў Пушкіна, цікавіўся, па маг
чымасці, авангардным мастацтвам. Бо
нічога адназначнага не бывае.
— Для вас важна прызнанне як
мастака?
— Я шчаслівы, што ў Нацыяналь
ным мастацкім музеі Беларусі ёсць мае
работы, у Музеі сучаснага мастацтва.
Гэта выдатна. Вядома ж, мае работы
ёсць у прыватных калекцыях па ўсім
свеце. Карціны выстаўляліся на дзя
сятках міжнародных выстаў. Неяк
мне па пошце прыйшоў часопіс са
Злучаных Штатаў Амерыкі. У ім было
апублікавана, што ёсць такі мастак
Георгій Скрыпнічэнка з Беларусі, і
была надрукавана адна з маіх работ.
Таксама прыемна.
— І ўсё-такі, якая сутнасць вашых карцін?
— На карцінах — мой унутраны
свет.
Можна выказаць здагадку, што
ўсякі мастак імкнецца да гармоніі,
нават калі пры гэтым дэкларуе зусім
іншае. Ствараецца ўражанне, што Ге
оргій Скрыпнічэнка ішоў да гармоніі
праз асэнсаванне канфліктаў жыцця.
«Па дарозе жыцця» — так называецца
і адна з яго карцін, якую мастак пісаў
на працягу дваццаці гадоў.
Скрыпнічэнка любіў фактурны
жывапіс, але ў структуры палатна
сярод гучных колеравых усплёскаў,
калажных элементаў абавязкова пры
сутнічаюць твары або рэчы. Мастаку
падабаўся жывапіс, які дазваляе дэта
лёва прамалёўваць кожную фігуру. А
ўжо потым узнікаюць складаныя аса
цыятыўныя, вобразныя структуры —
фантастычна разнастайныя і прыця
гальныя.
Усё гэта — бакі аднаго стылю.
Магчыма, такая асаблівасць дапама
гала мастаку Георгію Скрыпнічэнку
захаваць цэласць светаадчування. У
гэтым сэнсе яго карціны належаць да
тых твораў, якія фарміруюць новыя
маштабы не толькі ў беларускім вы
яўленчым мастацтве.
Веніямін Міхееў
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