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`` Форум збірае
партнёраў

`` Выгаднае
адрозненне
на фоне іншых

Нарошчванне экспарту тавараў
і паслуг на рынак КНР стала
ключавой тэмай БеларускаКітайскага дзелавога форуму,
які адбыўся ў Шанхаі на палях
першай Кітайскай міжнароднай
выставы імпартных тавараў
і паслуг

Міжнародны валютны фонд
адзначае стабільнасць
беларускай эканомікі

Д

а форуму беларускія экспа
ненты падышлі з добрымі
вынікамі: за некалькі дзён працы
выставы было падпісана больш за
15 кантрактаў, мемарандумаў, па
гадненняў на некалькі дзясяткаў
мільёнаў долараў. На цырымоніі
адкрыцця форуму выст упілі
кіраўнік беларускай дэлегацыі,
намеснік кіраўніка Адміністра
цыі Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь Мікалай Снапкоў, Надзвы
чайны і Паўнамоцны Амбасадар
Беларусі ў Кітаі Кірыл Руды,
кіраўнік дэпартамента Еўразіі
Міністэрства камерцыі КНР Лю
Сюэсун.

Г

www.reuters.com

Пад час працы форуму падпі
саны пагадненне аб усталяванні
супрацоўніцтва паміж Беларускай
гандлёва-прамысловай палатай і
Камітэтам садзеяння міжнародна
му гандлю горада Шанхая, мема
рандум аб супрацоўніцтве паміж
канцэрнам «Белдзяржхарчпрам» і
гандлёва-інвестыцыйнай карпара
цыяй Jiangsu SOHO Holdings Group
Co., Ltd. («Цзянсу Соха»), іншыя
дакументы.
Аляксандр Піменаў

2
эт ую т эндэнцыю пазначыў
кіраўнік місіі МВФ у Беларусі
Жак Міньян на «Кастрычніцкім
эканамічным форуме». Па словах
кіраўніка місіі МВФ, шэраг краін,
якія развіваюцца, дэманстравалі
ў апошнія месяцы дастаткова
сур’ёзныя праблемы. Беларусь
на іх фоне выглядае даволі до
бра. У прыватнасці, краіне ўда
лося знізіць узровень інфляцыі
да 5 %. У МВФ паляпшэнне стану
беларускай эканомікі звязваюць
у тым ліку з сур’ёзным узмац
неннем жорсткасці фіскальнай
палітыкі. Манетарная палітыка
стала больш прадказальнай, ад
значыў Жак Міньян.
У МВФ лічаць, што Беларусі
трэба і ў далейшым захоўваць на
лежныя жорсткія прынцыпы мане
тарнай і фіскальнай палітыкі. «Яшчэ
адным момантам з’яўляецца рост
прадукцыйнасці. Таму неабходна
далейшае стымуляванне актыўнас
ці прыватнага сектара і паскарэнне
рэфармавання дзяржпрадпрыем
стваў для павышэння прадукцый
насці», — сказаў кіраўнік місіі.
Разам з тым Жак Міньян адзна
чыў пэўныя рызыкі для беларускай
эканомікі. У іх ліку ён назваў «моц
на канцэнтраваны экспарт» Бе
ларусі, значная частка якога пры
падае на Расійскую Федэрацыю,
залежнасць краіны ад субсідуемага
імпарту энерганосьбітаў з Расіі.
Уладзімір Веліхаў
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`` Са шклова —
у Францыю
Квартал беларускіх драўляных
дамоў з’явіўся ў французкім
горадзе Вільру ў рэгіёне
Латарынгія

К

варталу па прапанове беларус
кай Амбасады прысвоілі імя
Жана Жылібера — выдатнага ме
дыка, батаніка, біёлага. Ён нара
дзіўся ў 1741 годзе ў французкім
Ліёне, але шмат усяго зрабіў для
Гродна, дзе дзякуючы яму была
створана першая ўрачэбная ака
дэмія ды адзін з найбуйнейшых
батанічных садоў.

www.asnova.by
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Драўляныя дамы вырабле
ны філіялам «Домабудаванне»
Шклоўскага завода газетнай па
перы. У перспектыве плануецца
падпісаць кантракт з французкай
кампаніяй на пастаўку беларускай
пліткі, якая будзе выкарыстана
пры аздабленні дамоў, а таксама
кухняў беларускай вытворчасці
для абсталявання.
Як адзначыў Амбасадар Бела
русі ў Францыі Павел Латушка,
у Латарынгіі з беларускіх матэрыя
лаў пабудаваны ўжо 71 жылы дом,
ёсць планы павялічыць забудову
да 132 дамоў да канца 2019 года.
Летась у Францыю пастаўлена
беларускай мэблі, дамоў, іншых
драўляных вырабаў на 16 млн до
лараў, а за 9 месяцаў гэтага года —
ужо на суму больш як 17 млн до
лараў.
Святлана Савельева
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У Мінску зноў
гаварылі пра мір
Сусветныя канфлікты, украінскія падзеі, «Хельсінкі-2» і членства Беларусі
ў ЕС — гэтыя ды іншыя тэмы закрануў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка падчас выступлення ў Мінску на адкрыцці сустрэчы
Асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы
Не апынуцца
на краі бездані
У пачатку кіраўнік дзяржавы ад
значыў, што Мюнхенская канферэн
цыя — адзін з найстарэйшых і най
больш аў тарытэтных палітычных
форумаў у свеце, дзе на ўзроўні экс
пертаў абмяркоўваецца праблематыка
бяспекі ў глабальным сэнсе. Сярод ас
ноўных яе задач ён назваў аб’ектыўны
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аналіз сітуацыі, якая складваецца, вы
працоўку канструктыўнага парадку
дня, пашырэнне ўзаемадзеяння і ўма
цаванне бяспекі не толькі ў Еўропе, але
і за яе межамі.
«Няма сёння больш важнага пытан
ня, чым захаванне міру, пры тым у цэ
лым на планеце, — падкрэсліў белару
скі лідар. — Актуальнасць гэтай тэмы
пацвярджае і салідны склад удзель
нікаў канферэнцыі, і пералік праблем,

якія абмяркоўваюцца, у якім знайшлі
адлюстраванне найбольш вострыя для
нашага рэгіёну «болевыя кропкі»: ад
рознагалоссяў па лініі Усход — Захад
да канфлікту ва Украіне».
Прэзідэнт са шкадаваннем пага
дзіўся з высновамі апошняга дакладу
Мюнхенскай канферэнцыі пра тое, што
наша планета падышла да краю бездані,
за якой знаходзіцца глабальны кан
флікт. Паводле яго слоў, канфрантацыя
стала адным з вызначальных фактараў
развіцця міжнародных адносін, у тым
ліку і ў еўрапейскім рэгіёне.
Аляксандр Лукашэнка нагадаў
прыс у тным, што ўзброеныя с упр ацьс таянні ідуць практычна на
ўсіх кантынентах. Канфлікты на
Бліжнім Усходзе і ў Азіі пагаршаюцца
спробамі падзяліць рэгіёны на сфе
ры ўплыву. У Афрыцы паслабленне
цэнтральных уладаў суправаджаецца
ўзмацненнем радыкальных ісламіс
цкіх груповак.
«Канфлікт, які тлее, а па сутнасці —
няспынная вайна на Данбасе — гэта
вайна тут, у нашай з вамі Еўропе», —
канстатаваў кіраўнік дзяржавы.
Беларускі лідар звярнуў увагу на
тое, што колькасць бежанцаў у свеце
вылічаецца ўжо не сотнямі тысяч, а
мільёнамі.

ктуальна
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Ён таксама дадаў, што гандлёвыя
супярэчнасці паміж ЗША і Кітаем,
у якіх рахунак ідзе на сотні мільяр
даў долараў, пачынаюць правакаваць
супрацьс таянне Вашынгтона і Пекі
на ў іншых сферах узаемадзеяння —
нароўні з тэрмінамі «халодная» ці
«ледзяная» вайна ўжо гавораць пра
перспектывы «халоднай гандлёвай
вайны». Прэзідэнт адзначыў, што ўсё
больш відавочны характар набываюць

і рознагалоссі паміж ЗША і ЕС, самымі
блізкімі саюзнікамі.
Аляксандр Лукашэнка заявіў, што
прорва недаверу паміж Расіяй і За
хадам цяпер значна шырэй, чым у
папярэднія складаныя перыяды най
ноўшай еўрапейскай гісторыі. Акрамя
таго, ідуць маштабныя санкцыйныя
ды інфармацыйныя войны.
Ён дадаў, што трывожная сітуацыя
склалася вакол дагавораў аб ліквідацыі
ракет сярэдняй і меншай далёкасці, а
таксама аб скарачэнні стратэгічных
наступальных узбраенняў.

«Вялікія дзяржавы губляюць ста
тус гарантаў стабільнасці. Яны не мо
гуць прыйсці да адзінага меркавання
ні па адным з найсур’ёзных пытан
няў», — сказаў кіраўнік дзяржавы.
На яго думку, Савет Бяспекі ААН
ператварыўся ў пляцоўку для высвят
лення адносін: на агульнапалітычнай
дыскусіі ў рамках цяперашняй, 73‑й
сесіі Генасамблеі ААН кожны кажа пра
свае інтарэсы, прэтэнзіі, заклапоча
насць і мала хто — пра тое, што трэба
садзіцца за стол перамоваў і змяняць
сітуацыю.
Беларускі лідар акцэнтаваў увагу
на тым, што ўжо не толькі сусвет
ная палітыка, эканоміка, але і спорт,
іншыя нейтральныя сферы міжна
роднага супрацоўніцтва становяцца
арэнай супрацьстаяння некаторых
дзяржаў.
«Эксперты й аналітыкі паступо
ва прыходзяць да меркавання, што
свет саслізнуў у эпоху аднабаковых
адносін. Па іх словах, «мы рухаемся

(ад аднапалярнага, затым шматпа
лярнага свету) да свету без палюсоў,
да вайны ўсіх супраць усіх», — заявіў
Прэзідэнт.

У дапамогу бліжняму
Аляксандр Лукашэнка нагадаў,
што на адкрыцці летняй сесіі Парла
менцкай асамблеі АБСЕ ў Мінску ў
ліпені мінулага года беларускім бокам
была прапанавана ідэя новага Хельсін
скага працэсу. «Тады мы нярэдка чулі,
што, маўляў, Беларусь была занадта
наіўная, калі агучыла такога роду пра
панову», — адзначыў ён.
Паводле слоў беларускага лідара,
наша краіна зыходзіць з таго, што ва
ўмовах, калі гэтая сістэма дае збой (бо
яна не дазволіла прадухіліць крывавыя
канфлікты ў Еўропе, напрыклад, у Юга
славіі ды Украіне), трэба прымаць меры,
каб аднавіць яе эфек
стар.
тыўную дзейнасць.
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«Пры гэтым Бе
ларусь не з’яўляецца
інструментам нейкага трэцяга боку, —
па дкрэсліў Аляксандр Лукашэн
ка. — Наша прапанова — не спроба
вярнуцца да папярэдніх ініцыятыў.
Беларуская дзяржава выступае за ін
клюзіўны дыялог, нават калі няма га
рантыі таго, што ён завершыцца кан
крэтным вынікам».
У сувязі з гэтым Беларусь бачыць
неабходным у цяперашняй абстаноў
цы развіццё міждзяржаўных адносін,
у тым ліку нефармальных. Прычым па
любой тэматыцы ў сферы бяспекі, дзе
гэта магчыма ці дзе ў бакоў-апанентаў
ёсць супадаючыя інтарэсы.
«Мы не прэтэндуем на манаполію
дадзенай ініцыятывы, — зноў звярнуў
увагу кіраўнік дзяржавы. — Разумеем,
што яе рэалізацыя залежыць ад зго
ды многіх, у першую чаргу ключавых
гульцоў. Але ў сучасных умовах, калі
вялікія дзяржавы не могуць дамовіц
ца, сваю важную ролю могуць і павін
ны адыграць іншыя краіны».
Паводле яго слоў, у Беларусі разу
меюць, што такі дыялог у той жа час
будзе значна адрознівацца ад таго, які
быў у рамках Хельсінскага працэсу. Ён
дадаў, што «Хельсінкі-2» — гэта, хут
чэй, метафара для абазначэння сутнас
ці новага працэсу — пошуку сучасных
шляхоў і спосабаў сысці ад небяспекі
вялікага канфлікту. Пры гэтым бела
рускі лідар падкрэсліў, што рашэнні па
выхадзе з крызісу не павінны паўтараць
«рэцэпты» халоднай вайны. Аднак на
сённяшні дзень у Еўропе няма адзінага
меркавання пра тое, як павінна быць
уладкавана абноўленая сістэма бяспекі.

стар.

Абгрунтаваная трывога
«Тым не менш, нягледзячы на а д
сутнасць палітычных перадумоў для
запуску новага перамоўнага працэсу,
неабходна шукаць магчымасці для ад
працоўкі яго асновы. Хай для пачатку
на экспертным узроўні, а затым і асноў
нымі гульцамі. Верагодна, менавіта экс
пертная супольнасць зможа падказаць
неардынарныя выхады з сітуацыі», —
адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт нагадаў, што тры тыд
ні таму ў Мінску пад эгідай АБСЕ
прайшла Міжнародная канферэн
цыя высокага ўзроўню па барацьбе
з тэрарызмам у лічбавую эпоху. Яе
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ўдзельнікі сышліся ў меркаванні, што,
толькі выступіўшы адзіным фрон
там, можна паспяхова супрацьстаяць
кібертэрарызму ды іншым сучасным
выклікам і пагрозам.
«У якасці наступнага кроку Бела
русь гатовая прыняць у сябе сумесную
канферэнцыю ААН і АБСЕ па бараць
бе з тэрарызмам і саміт па барацьбе з
кіберзлачыннасцю, — заявіў кіраўнік
дзяржавы. — З улікам прысутнасці тут
і спадара Грэмінгера, і спадара Ішын
гера прапаную ўсім падумаць над ад
наўленнем пад эгідай АБСЕ дзейнас
ці «Групы мудрацоў» з ліку вядомых
палітыкаў і аналітыкаў».
Ён дадаў, што іх задачай будзе вы
працаваць рэкамендацыі стратэгічнага
характару па агульных пытаннях бяс
пекі ў еўраатлантычнай ды еўразійскай
прасторах. Паводле слоў беларускага
лідара, у нашай краіне вераць, што такі
дыялог мог бы паспрыяць выхаду да
вынікаў, а ўрэшце зрабіў бы магчымым
правесці саміт і прыняць стратэгічны
дакумент, прымальны для ўсіх.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў,
што ніхто ў Еўропе ды за яе межамі
не хоча адкрытага ваеннага сутыкнен
ня Захаду й Усходу, але сёння ў рэгіё
не відавочна буйная палітычная ды
эканамічная «замова» на эскалацыю
напружанасці. Пачынаецца міжблока
вае супрацьстаянне, бо проціборства
ўцягвае новыя краіны.
На думку Прэзідэнта, канфлікт
можна было б змякчыць і ліквідаваць у
многіх выпадках, але палітычнай волі
на гэта няма.
«Калі ў бліжэйшы час не спыніць
махавік канфрантацыі ды працэс зло
му агульнапрызнаных правілаў гуль
ні, то палыхне ўжо не толькі Украіна
ды Усходняя Еўропа. Так недалёка і
да я дзерн ага канфлікту паміж геа
палітычнымі гульцамі, у якім не будзе
пераможцаў», — сказаў ён.

Пра сітуацыю ва Украіне
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў:
рашэнне ўкраінскага канфлікту — сён
ня ключавое пытанне бяспекі ў Еўропе,
без урэгулявання якога мір на канты
ненце будзе заставацца пад пагрозай.
«На дадзены момант мы выму
шаныя канстатаваць, што з задачай
спыніць супрацьстаянне на паўднё
вым усходзе Украіны ніхто не спраўля

ецца. Ні «Нармандская чацвёрка», ні
Трохбаковая кантактная група АБСЕ,
ні Спецыяльная маніторынгавая місія
АБСЕ ва Украіне, ні фармат УолкерСуркоў», — дадаў ён.
Самае жудаснае, на яго думку: гі
нуць тыя, хто застаўся там, — жанчы
ны, дзеці ды старыя, якія не могуць
з’ехаць, ехаць няма куды, яны прывя
заныя да сваёй зямлі.
Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што з
моманту прыняцця Мінскіх пагаднен
няў прайшло больш за тры з паловай
гады, але цалкам ні адзін з пунктаў так
і не рэалізаваны. На думку беларускага
лідара, гэта не азначае, што пагадненні
дрэнныя. Ідзе нагнятанне сітуацыі, не
спыняюцца пастаўкі ўзбраення.
Асобна ён выказаўся пра размя
шчэнне б ежанцаў на т эрыторыі
Бел ар ус і: т у т іх забяспечылі ўсіх
неабходным, аказалі дапамогу ў пра
цаўладкаванні, прадаставілі меды
цынскае абслугоўванне, нягледзячы на
няпростую сацыяльна-эканамічную
сітуацыю ў самой Беларусі.
Прэзідэнт падкрэсліў: пры жадан
ні рашэнне канфлікту на Данбасе ма
гло б быць ужо даўно знойдзена. Што
рабіць далей? Аляксандр Лукашэнка
прапанаваў наступнае: працягваць
працу па ўзмацненні магчымасцяў
Спецыяльнай маніторынгавай місіі
АБСЕ ва Украіне і Трохбаковай кан
тактнай групы. Паводле яго слоў, у Бе
ларусі гатовы разгледзець стварэнне ў
Мінску тэхнічнага пункта Трохбако
вай кантактнай групы.
Акрамя таго, неабходна весці да
лейшы пошук узаемапрымальнага
рашэння па размяшчэнні на Данбасе
міратворцаў, трэба забяспечыць прын
цып паэтапнасці ў разгортванні гэтай
місіі. Яшчэ, на думку беларускага ліда
ра, варта было б актывізаваць працу ў
«Нармандскім фармаце», каб забяспе
чыць дакладны механізм кантролю за
выкананнем Мінскіх пагадненняў.
«Мы можам узяць на сябе адказ
насць за забеспячэнне міру ва ўсходніх
рэгіёнах Украіны й кантроль на расій
ска-ўкраінскай мяжы. А таксама супра
ваджаць правядзенне выбараў на Дан
басе, зыходзячы з разумення таго, што
гэтыя рэгіёны з’яўляюцца неад’емнай
часткай Украіны», — дадаў ён.
Прэзідэнт падкрэсліў: Беларусь
гатовая вырашыць гэтую праблему
толькі ў выпадку ўпэўненасці, што
асноўныя сусветныя гульцы хочуць
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міру ў Еўропе. Ён зноў адзначыў: гэтая
вайна нікому не патрэбная. Самая
сур’ёзная памылка — пачынаць шу
каць вінаватых. Шукаць вінаватых —
гэта дзецям можна пакінуць, яны
разбяруцца, калі захочуць, а сёння
трэба вырашаць праблему, рэзюмаваў
Прэзідэнт. Кіраўнік дзяржавы таксама
звярнуў увагу, што за стол перамоваў
трэба прыцягнуць ЗША — без гэтага
мэты наўрад ці ўдасца дасягнуць.

У завяршэнні Аляксандр Лукашэн
ка адзначыў, што Беларусь не хоча апы
нуцца на лініі новага цывілізацыйнага
разлому, на лязе блокавага супраць
стаяння Усходу й Захаду. Ён таксама
дадаў, што з ростам гэтых працэсаў
Беларусі прадказваюць лёс буфера або
«бастыёна» паміж Расіяй і НАТА.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што
гэты рэгіён стаў бы поясам стабільнас
ці ды ўзаемадзеяння, калі б не розныя
ваенна-палітычныя блокі. Беларускі
лідар заклікаў звярнуць пільную ўвагу
на інтэнсіфікацыю супрацоўніцтва з
нашай краінай.
Ён нагадаў аб «праблемах з правамі
чалавека», якія прыпісваюць Беларусі.
«Тут дарэчы нагадаць, што развітая
еўрапейская дэмакратыя фармірава
лася стагоддзямі, ад нас жа хочуць
рыўка за некалькі дзясяткаў гадоў.
Калі рабіць гэта скачкападобна, праз
ціск, вынік будзе няўстойлівым. Таму
мы ідзем па шляху эвалюцыі, а не рэ
валюцыі», — сказаў Прэзідэнт.
Ён раскрытыкаваў еўрапейскую
дэмакратыю і дадаў, што хутка ёй бу
дуць вучыцца ў Беларусі, паколькі ў
нас у аснове ляжыць стабільнасць і
нармальнае жыццё людзей.
Кіраўнік дзяржавы дадаў, што Бе
ларусі патрэбныя нармальныя гандлё
ва-эканамічныя адносіны з Еўропай.
У нашай краіны ёсць імкненне, каб
ЕС стаў адной з апор знешняга гандлю
Беларусі, супастаўнай з Расіяй і ЕАЭС.
Паводле яго слоў, у нашай краіне
ведаюць сапраўдныя адносіны да Бе
ларусі ды іншых краін постсавецкай
прасторы. Ён адзначыў, што некато
рыя палітыкі ў Еўропе маюць намер аб
мяжоўваць развіццё супрацоўніцтва.
Прэзідэнт пацікавіўся, якой жа рэак
цыі тады чакаюць ад Беларусі, Расіі?
Аснова супрацоўніцтва — эканоміка,

белта

Не буфер, не «бастыён»

Удзельнікі форуму ў Мінску

а што рабіць, калі беларускія тавары
адпрэчваюць у Еўропе? Пры гэтым Бе
ларусь сваімі межамі абараняе ЕС ад
крыміналу, зброі, наркотыкаў.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў:
мы не прэтэндуем на членства ў ЕС і
да еўрапейцаў ідзем зусім не з працяг
нутай рукой.
Прэзідэнт дадаў, што ў нашыя дні
попыт на дыялог і ўмацаванне даверу
ў свеце значна перавышае прапанову.
«Беларусь спрабуе па меры сіл садзей
нічаць выраўноўванню гэтага дысба
лансу. Такую аб’яднальную палітыку
мы збіраемся праводзіць і надалей,
калі яна патрэбна», — заявіў ён. Павод
ле слоў Прэзідэнта, Беларусь гатовая
сыграць сваю ролю ва ўмацаванні міру.

У спрэчцы
нараджаецца ісціна
Далей кіраўнік дзяржавы прыняў
удзел у дыскусіі.
Аляксандр Лукашэнка зноў вы
казаўся пра сітуацыю на Данбасе, каб
канкрэтызаваць сказанае. Паводле яго
слоў, сёння для таго, каб дамагчыся
чагосьці, патрэбен вынік — хоць паў
крока, каб людзі маглі паверыць, што
ў гэтым рэгіёне можна нешта зрабіць.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў: той дыя
лог, што ідзе цяпер, прывядзе яшчэ да
большага канфлікту. Беларускі лідар
падкрэсліў: нельга гэтага дапусціць.
Прэзідэнт мала верыць у вынік цяпер,
таму што туды адпраўляюць вельмі
сур’ёзнае ўзбраенне. Ён звярнуўся да
еўрапейцаў і падкрэсліў: вы ведаеце,

як гэта вырашыць, калі «ваш старэйшы
брат на гэта пойдзе».
Аляксандр Лукашэнка заявіў, што,
калі ўзбраенне туды і патрапіла, трэба
зрабіць так, каб яно перастала страляць.
У выніку дыялогу быў страчаны давер.
Крокі да вырашэння канфлікту павін
ны зрабіць усе — расіяне, украінцы ды
беларусы. Кіраўнік дзяржавы прапана
ваў забяспечыць закрыццё мяжы паміж
канфліктуючымі — але толькі на асно
ве іх дамоўленасцяў, Беларусь не стане
прыходзіць са сваімі правіламі.
Таксама беларускі лідар адзначыў,
што трэба вызначыць прынцыпы пра
вядзення выбараў на Данбасе, а потым
Беларусь забяспечыць кантроль. Але
толькі ў тым плане, як дамовімся. Пры
гэтым Прэзідэнт падкрэсліў: «Калі
гэтая вайна камусьці патрэбна, то да
мовіцца будзе цяжка. Любое прама
руджванне пагоршыць канфлікт».
Кіраўнік дзяржавы выказаўся пра
геапалітычную сіт уацыю ў цэлым:
з’яўляюцца розныя заявы розных краін
пра зброю — але пакуль гэта на ўзроў
ні заяваў палітыкаў і паведамленняў у
СМІ, з якімі атрымліваецца спраўляц
ца. Тым не менш, гэта выклікае непакой.
У прыклад Прэзідэнт прывёў
паведамленні пра магчымае размя
шчэнне амерыканскай ваеннай базы ў
Польшчы — у такім выпадку Беларусь
з Расіяй думаюць пра адэкватны адказ,
але рэагуюць адкрыта.
«Тыя, хто размахваюць ядзернай
зброяй, не думаюць пра ўласную бяс
пеку, не кажучы ўжо пра іншыя краі
ны», — падкрэсліў Лукашэнка.
Уладзіслаў Лукашэвіч
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Пра палітыку —
без фармалізму

`` Балканскі

Узаемадзеянне па лініі Усход–Захад, рэгіянальныя канфлікты, эканамічная
сітуацыя ў Еўропе — гэта толькі некаторыя тэмы сустрэчы Асноўнай групы
Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Фармат пасяджэння ў Мінску быў
асаблівы: ён сумяшчаў удзел як прадстаўнікоў афіцыйных уладаў, так і
розных экспертаў.

Прэм’ер-міністр Сербіі перадала
Аляксандру Лукашэнку запрашэнне
наведаць Бялград

Г

эты форум аб’яднаў дзя
сяткі палітыкаў, экспер
таў, якія сабраліся для
абмеркавання найваж
нейшых як рэгіянальных,
так і сусветных пытанняў.
Цікава і тое, што дыскусія
пра архітэктуру бяспекі будавалася
праз прызму абмеркаванняў у фар
маце Chatham House — гэта значыць
менш фармальнасцяў, больш рэаль
ных ідэй і даверу.
Дарэчы, адным з найважнейшых
аспектаў форуму стала дыскусійная
сесія «Мінскі працэс», на якой абмяр
коўваліся пытанні ўрэгулявання кан
флікту на ўсходзе Украіны. Галоўная
заслуга мінскіх пагадненняў, адзна
чалі эксперты, — істотнае зніжэнне

колькасці ахвяр супрацьстаяння.
Гэта значыць: фактычна дамоўленас
ці «Нармандскай чацвёркі» ў Мінску
спынілі гарачую фазу канфлікту. Так
сама пазіцыя ўдзельнікаў сустрэчы
заключалася ў тым, што Мінскія па
гадненні павінны выконвацца без
аніякіх альтэрнатыў. Гучалі прапано
вы правесці перамовы ў «Нарманд
скім фармаце» на ўзроўні прэзідэн
таў або кіраўнікоў МЗС — па пытанні
ўвядзення ў Данбас міратворчай
місіі пад эгідай ААН. Нягледзячы на
дыскусію, якая разгарнулася ў пра
цэсе абмеркавання актуальных пра
блем, удзельнікі сустрэчы безумоўна
заяўлялі, што Беларусь застаецца до
нарам стабільнасці ў рэгіёне.

вектар

П

а заканчэнні работы Асноў
най групы Мюнхенскай кан
ферэнцыі па бяспецы Аляк
сандр Лукашэнка правёў яшчэ
адну двухбаковую сустрэчу. На гэты
раз госцем Прэзідэнта Беларусі стала
Прэм’ер-міністр Сербіі Ана Брнабіч,
якая таксама прыехала ў Мінск у якас
ці ўдзельніцы канферэнцыі.

Канстанцін Бакун

На думку ўдзельнікаў форуму
— На сустрэчы Асноўнай групы Мюнхенскай кан
ферэнцыі па бяспецы абмяркоўваліся пытанні, якія ма
юць велізарную важнасць для нашага рэгіёна. Мы бачым
пастаянны рост напружанасці, і нас гэта не можа зада
вальняць. Мэта мерапрыемства зводзіцца да таго, каб па
старацца знайсці агульныя падыходы і агульныя асновы,
якія дадуць магчымасць вырашыць праблемы ў рэгіёне. Вядома, цяжка за
адну сустрэчу знайсці кансэнсус па многіх пытаннях. Аднак мы бачым, што
ўсе бакі выказваюць гатоўнасць да дыялогу, які ў разуменні нашай краіны
з’яўляецца адзіным сродкам па рашэнні ўсіх праблем.

Алена Карасцялёва, прафесар міжнароднай палітыкі
Кентскага ўніверсітэта (Вялікабрытанія):
— Мы павінны адказаць на тыя выклікі, якія сёння
існуюць у рэгіёне ды ў свеце. Або, па меншай меры, выз
начыць напрамкі будучага развіцця. Я вельмі радая, што
беларускі бок працягвае мерапрыемствы такога фарма
ту. Спадзяюся, што ўсё гэта прывядзе да канкрэтных
вынікаў па цэлым шэрагу праблем, уключаючы і канфлікт на ўсходзе Украі
ны. Вядома, для гэтага патрэбныя канкрэтныя палітычныя рашэнні, аснова
якіх як раз закладваецца ў Мінску. Таму гэтая сустрэча, безумоўна, важная
для пабудовы палітыкі стабільнасці ды бяспекі ва ўсім еўрапейскім рэгіёне.
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Уладзімір Макей, Міністр замежных спраў Беларусі:

Аляксандр Лукашэнка цёпла паві
таў госцю і сказаў, што вельмі прыемна
бачыць у Беларусі прадстаўніцу брац
кай і дружалюбнай нам Сербіі. Ён пад
крэсліў: наша краіна ўважліва сочыць
за падзеямі ў Сербіі. Перажываем, калі
ёсць там праблемы, і радуемся, калі ўсё
добра. Прэзідэнт запэўніў, што Бела
русь гатовая да пашырэння сумесных
з Сербіяй праектаў у эканоміцы, куль
туры і спорце.
У сваю чаргу Ана Брнабіч перадала
Аляксандру Лукашэнку запрашэнне
яго сербскага калегі наведаць Бялград.
— Вы зрабілі бы ласку ды вялізны
гонар, прыехаўшы ў нашую краіну, —
сказала кіраўніца сербскага Урада.

к

антэкст

Глабальныя праблемы
вырашаюцца разам

Я

Як расказаў журналістам старшы
ня Мюнхенскай канферэнцыі па бяс
пецы Вольфганг Ішынгер, сусветная
супольнасць павінна прыслухацца да
прапаноў беларускага боку:
— Мяне глыб ока ў ра зіла т ая
прыхільнасць і імкненне да выра
шэння канфлікт у, якую выказаў
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка ў
час мінулай сустрэчы. Мяне такса
ма ўразіла тое стаўленне і імкненне
як мага хутчэй вырашыць сітуацыю,
якая склалася на ўсходзе Украіны, да
сягнуць там міру. Спадзяюся, што да
тых цікавых прапаноў, якія былі вы
лучаны, уключаючы місію на ўсходзе
Украіны, прыслухаецца міжнародная
супольнасць.
Акрамя таго, старшыня Мюн
хенскай канферэнцыі па бяспецы за
клікаў ЗША і Расію не выходзіць з Да
мовы пра ліквідацыю ракет сярэдняй
і меньшай далёкасці, а забяспечыць яе
поўнае выкананне. Дарэчы, Беларусь
разглядвае гэты дакумент як адзін з
найважнейшых прадметаў сучаснай
архітэктуры міжнароднай бяспекі,
які спрыяе зніжэнню напружанасці ў
Еўропе.
Адказваючы на пытанні журналі
стаў, Вольфганг Ішынгер канстата
ваў, што нейкага значнага прагрэсу
ў прадпрымаемых намаганнях як у
рамках мінскага перамоўнага працэ
су, так і «Нармандскай чацвёркі» са
праўды няма. Каментуючы прапано
вы, якія гучалі на форуме аб тым ці
іншым змяненні фармату, старшыня
канферэнцыі падкрэсліў, што прагрэс
адбудзецца толькі тады, калі будзе ад

Белта

Як паказаў форум, які прайшоў у Мінску, попыт на мірны дыялог, за які выступае Беларусь, сёння
неверагодна высокі. Таму так актуальна гучаць прапановы зрабіць Усходнюю Еўропу трансгранічным
поясам стабільнасці і ўзаемадзеяння.

Генеральны сакратар АБСЕ Томас Грэмінгер
і старшыня Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы Вольфганг Ішынгер

паведная палітычная воля ўцягнутых
бакоў:
— Пашырэнне і змяненне фар
мат у, кола ўдзельнікаў, вядома, у
нейкай ступені можа дапамагчы, але
вырашальным момантам застаецца
палітычная воля. Я глыбока перака
наны і неаднаразова пра гэта заяўляў,
што ЗША павінны быць за сталом пе
рамоваў. Але я лічу, што ЕС сапраўды
гэтак жа павінен у гэтым удзельні
чаць.
Тым не менш ён яшчэ раз адзна
чыў, што прапановы, выказаныя
Аляксандрам Лукашэнкам, могуць
надаць пэўны імпульс перамоўнаму

працэсу. Адметна і тое, што Воль
фганг Ішынгер заявіў, што будзе
рады бачыць Прэзідэнта Беларусі на
Мюнхенскай канферэнцыі па бяспе
цы, якая традыцыйна праводзіцца ў
лютым.
Рэзюмуючы вынікі форуму, мно
гія эксперты адзначалі, што беларус
кая сталіца стала пляцоўкай не толькі
для ўрэгулявання канфліктаў па На
горным Карабаху і ўсходу Украіны,
але і паміж Сербіяй і Косава. А пра
ведзеныя на палях форуму перамовы
ахарактарызаваны як пачатак новага
мінскага працэсу.
Канстанцін Бакун
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устрэчы

Час
патрабуе
перамен

У

жо сам факт вашага
знаходжання ў сталі
цы Беларусі гаворыць
пра многае. Асабіста
я вельмі разлічваю,
што гэта будзе са
праўды гістарычны
візіт, з якога пачнец
ца, хай паступовы і павольны, выхад
з таго стану, у якім знаходзяцца бе
ларуска-амерыканскія адносіны», —
сказаў, прымаючы госця, Прэзідэнт
Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў,
што ў апошні час адбыліся сур’ёзныя
зрухі ў двухбаковых адносінах. «Але
я не назваў бы іх кардынальнымі зме
намі, якіх патрабуе час у гэтым рэгіё
не», — сказаў кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт падкрэсліў прыхільнасць
суверэнітэту і незалежнасці Беларусі ды
адзначыў гатоўнасць краіны развіваць
адносіны з партнёрамі ў розных рэгіёнах
свету: «Мы хочам быць суверэннымі ды
незалежнымі, і ў гэтых адносінах мы роў
на набліжаны да ўсіх цэнтраў сілы нашай
планеты. Нават у самыя складаныя часы
нашых адносін я не пераставаў казаць пра
тое, што мы вельмі зацікаўлены ў добрых
адносінах з вашай краінай». Прэзідэнт
таксама адзначыў досвед Аарона Уэсса
Мітчэла ды яго веданне праблем рэгіё
на. «Мы ведаем ваша стаўленне, вашай
краіны да гэтых праблем. Думаю, што вы,

«
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як вядучая краіна свету, звернеце больш
увагі на вырашэнне гэтых праблем. Калі
мы будзем запатрабаваныя ў вырашэнні
самых складаных праблем у Еўропе, аса
бліва ва Усходняй Еўропе, мы гатовыя да
гэтага», — заявіў беларускі лідар.
У сваю чаргу памочнік Дзяржсак
ратара ЗША падкрэсліў значэнне, якое
ЗША надаюць пытанню незалежнасці
і тэрытарыяльнай цэласнасці Белару
сі: «Мы выдатна разумеем глыбокія,
блізкія ўзаемаадносіны вашай краіны
з Расійскай Федэрацыяй. І мы раз у
меем той поспех, якога вы дасягнулі
ў справе забеспячэння стабільнасці,
тэрытарыяльнай цэласнасці. У пер
шую чаргу палітычнай стабільнасці ў
Беларусі».
Аарон Уэсс Мітчэл таксама за
пэўніў, што ЗША бачаць вялікі патэн
цыял у развіцці як дыпламатычных,
так і эканамічных сувязяў з Беларуссю.
Сёння Беларусь і ЗША супрацоўні
чаюць у галінах супадальных інта
рэсаў па пытаннях забеспячэння гла
бальнай і рэгіянальнай бяспекі, у тым
ліку ў сферы барацьбы з міжнароднай
арганізаванай злачыннасцю й міжна
родным тэрарызмам, прадухілення
незаконнага транзіту ядзерных і ра
дыеактыўных матэрыялаў.
Акрамя таго, ЗША падтрымліва
юць працэс далучэння Беларусі да
СГА. Паміж краінамі дзейнічаюць

Белта

Уэсс Мітчэл, памочнік Дзяржсакратара ЗША па справах Еўропы
ды Еўразіі, наведаў Мінск напрыканцы кастрычніка.
У яго быў запланаваны шэраг сустрэч, у тым ліку на высокім
узроўні. На іх абмяркоўвалася развіццё двухбаковых
беларуска-амерыканскіх адносін, а таксама пытанні сусветнага
і рэгіянальнага парадку дня.
міжу радавыя пагадненні ў галіне эка
намічнага супрацоўніцтва, садзеяння
банкаўскай дзейнасці, па пытаннях
скарачэння стратэгічных узбраенняў
і нераспаўсюджвання зброі масавага
знішчэння ды ў іншых сферах.
Беларусь у гандлі з ЗША карыста
ецца рэжымам нармальных гандлёвых
адносін. Асноўныя экспартныя пазі
цыі ў 2017 годзе: калійныя ўгнаенні,
бясшвовыя трубы ды профілі з чор
ных металаў, рэнтгенаўская апаратура,
мэбля, прылады на вадкіх крышталях,
лазеры, ільняныя тканіны, шкло
валакно. Імпарт быў прадстаўлены
такімі пазіцыямі, як легкавыя аўтама
білі й кузава, медыцынскія прыборы
ды абсталяванне, вакцыны й лекавыя
сродкі, рухавікі ўнутранага згарання,
рыба марожаная, электрагенератар
ныя ўстаноўкі.
У 2017 годзе экспарт паслуг з Бела
русі дасягнуў самага высокага ў гісто
рыі беларуска-амерыканскіх адносін
узроўню і склаў амаль 570 млн долараў.
Тут пераважалі камп’ютарныя, тэле
камунікацыйныя ды інфармацыйныя
паслугі.
Нельга не адзначыць і той факт,
што за 2017 год са ЗША паступіла ін
вестыцый на суму больш за 66 млн
долараў, у тым ліку 55 млн долараў —
прамыя інвестыцыі.
Уладзімір Міхайлаў

с

устрэчы

Прагматычная
пазіцыя

Г

Прэзідэнт Беларусі сустрэўся з групай амерыканскіх аналітыкаў

«Гэтая сустрэча важная не толькі
для беларуска-амерыканскіх адносін,
але і для ўсяго еўрапейскага рэгіёна ў
цэлым», — падкрэсліў Прэзідэнт.
Паводле яго слоў, у цяперашні час
ваенна-палітычная сітуацыя ва Усход
няй Еўропе застаецца вельмі няпро
стай — і, на жаль, са становішча, якое
склалася, няма відавочнага выйсця.
«Палітыкі, якія знаходзяцца ў
палоне сваёй рыторыкі, не могуць
дамовіцца. Вайскоўцы, як заўсёды,
спадзяюцца на лепшае, але вымуша
ны рыхтавацца да горшага. І ў гэты
ж час зусім побач, ва Украіне гінуць
людзі, — сказаў Прэзідэнт. — Ваш
цяперашні статус і фармат нашай су
стрэчы дазваляюць адкрыта абмер
каваць галоўныя праблемы нашага
рэгіёна».
Аляксандр Лукашэнка пазначыў
некалькі ключавых тэзісаў, на якіх
варта спыніцца. Беларускі лідар нага
даў, што Беларусь — гэта маладая су
верэнная дзяржава, якая праводзіць
самастойную знешнюю палітыку і мае
ўзважаную прагматычную пазіцыю па
шырокім спектры праблемных пытан
няў міжнароднай бяспекі.
«Аднаўляючы нармальныя адносі
ны з ЗША, падтрымліваючы добрасу
седскія сувязі з Еўрапейскім саюзам,
пашыраючы партнёрства з НАТА,
Беларусь імкнецца да выбудоўван
ня раўнапраўнага дыялогу з усімі, —
падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Мы
выступаем за павышэнне адкрытасці
і развіццё ўзаемаразумення ў рамках
умацавання рэгіянальнай бяспекі».
Ён дадаў, што Беларусь значную
ўвагу аддае праблемным пытанням з
дзяржавамі-суседзямі. Гаворка ідзе як
пра краіны — члены НАТА, так і пра
тых, хто не ўваходзіць у склад Альянсу.

Прэзідэнт падкрэсліў: наша краіна
знаходзіцца паміж двума найбуйней
шымі цэнтрамі сілы. «Вам як экспертам
не толькі ў сферы знешняй палітыкі,
але і ў ваенна-палітычных пытаннях
не трэба тлумачыць, чым можа пагра
жаць нам любая ваенная канфранта
цыя паміж Захадам і Усходам, — сказаў
Аляксандр Лукашэнка. — Наша краіна
катэгарычна не зацікаўлена ў канфлік
тах — ні ў «гарачых», ні ў «замарожа
ных». Ні ў суседзяў, ні тым больш на
сваёй тэрыторыі».
На думку беларускага лідара, ваен
ная дактрына Беларусі мае выключна
абарончы характар. «Мной не раз ад

«Разумеючы, што наша бяспека
наўпрост залежыць ад сітуацыі вакол
нас, мы, вядома ж, робім намаганні,
каб стабілізаваць рэгіянальную аб
станоўку, а не «разгойдваць» яе, не
напружваць. У цяперашніх умовах лю
быя дзеянні, якія парушаюць далікат
ны статус-кво ў рэгіёне, тояць у сабе
чарговы віток эскалацыі, які абавяз
кова закране і нашу краіну. Мы ўбаку
ніколі не будзем, калі тут паўстане ней
кі канфлікт», — адзначыў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў:
Беларусь — еўрапейская дзяржава,
якая зацікаўлена ў моцнай і адзінай
Еўропе, у дужым трансатлантычным

Наша краіна катэгарычна не зацікаўлена
ў канфліктах — ні ў «гарачых»,
ні ў «замарожаных». Ні ў суседзяў,
ні тым больш на сваёй тэрыторыі.
значалася, што з нашага боку ніколі не
будзе зыходзіць пагроза суседзям», —
дадаў ён. Кіраўнік дзяржавы нагадаў,
што Беларусь знаходзіцца ў ваенным
саюзе з Расіяй, у якой адносіны з За
хадам цяпер, мякка кажучы, не самыя
лепшыя. Тым не менш на тэрыторыі
Беларусі да гэтага часу няма ніякіх баз
іншых дзяржаў. «Вельмі часта абмяр
коўваецца праблема расійскай базы на
тэрыторыі Беларусі. Паслухайце, на
думаная праблема!» — падкрэсліў ён.
Прэзідэнт зноў адзначыў, што будзе
ў Беларусі база ці не — розніцы няма
ніякай. База не размяшчаецца ў нашай
краіне не таму, што Беларусь хоча ка
мусьці паказаць, што яна суверэнная і
незалежная, або камусьці дагадзіць.

партнёрстве. «Мы ўпэўнены, што ад
згуртаванасці краін у рэгіёне і заха
вання ваенна-палітычнай ролі ЗША ў
еўрапейскіх справах залежыць бяспе
ка ўсяго кантынента. І тут мы не пера
большваем: без Амерыкі мы, на жаль,
не вырашым ні адно пытанне, у тым
ліку і ўкраінскі канфлікт», — дадаў ён.
Таксама разлічваю, што вашыя ка
ментарыі дазволяць нам разабрацца ў
падыходах заходняга свету, перш за ўсё
ЗША і НАТА, да нашай краіны і рэгіёна
ў цэлым, — сказаў Прэзідэнт. — Калі
па выніках сустрэчы мы хоць крыху
наблізімся да лепшага разумення адно
аднаго, можна будзе смела сказаць,
што мы з вамі выканалі сваю місію».
Уладзіслаў Лукашэвіч
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у аснове —
добрасуседства
Аляксандр Лукашэнка і Пётр Парашэнка прынялі ўдзел у рабоце першага
Форуму рэгіёнаў Беларусі і Украіны
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Прэзідэнт падкрэсліў, што Беларусь
не напрошваецца ў пасрэднікі ці мірат
ворцы. Але вельмі балюча глядзець,
калі гінуць вельмі блізкія людзі. Быць
абыякавым назіральнікам падзей, якія
адбываюцца, немагчыма. Аляксандр
Лукашэнка нагадаў, што пасля пачатку
гэтай вайны ў Беларусь прыехала вель
мі шмат грамадзян Украіны:
— Мы кожнаму з іх далі працу, бяс
платную адукацыю, дзіцячыя сады ды
медыцынскае абслугоўванне. Мы іх
прынялі як родных. Паважаныя бра
ты-ўкраінцы, вы бачыце, як вас прыма
юць. Гэта не створыш прытворна. Гэта
сапраўднае стаўленне беларусаў да вас.
Мы за вас вельмі перажываем. Мы хо
чам, каб гэтая найбагацейшая па сваіх
рэсурсаў краіна, з суперпрацавітымі
людзьмі была квітнеючай. Яна такой і
будзе! Войны заўсёды заканчваюцца.

Гэта аксіёма. Але чаму нам не скон
чыць гэтыя канфлікты й войны хутчэй,
як мага раней!
Аляксандр Лукашэнка сказаў, што
не мог не закрануць гэтую тэму:
— Беларусь з усіх бакоў уцягнулі ў
гэтую праблему. І я хачу, каб вы ведалі
нашу пазіцыю: мы калі й прыйдзем
з поўначы да вас (я хачу, каб гэта не
каторыя вайскоўцы ва Украіне пачулі),
то-на камбайнах, трактарах, тралейбу
сах ды аўтобусах. Мы ніколі не прый
дзем да вас на танках! Мы не просімся
ні ў пасрэднікі, ні ў міратворцы. Мы
проста за вас перажываем. І калі мы
нешта зможам і можам для вас зрабіць,
мы гатовыя. Я наогул не прымаю, калі
ўкраінскую зямлю некаторыя спрабу
юць выкарыстоўваць як разменную
манету. Украіна заўсёды будзе магут
най, квітнеючай і адзінай! Але трэба

Белта

б

езумоўна, цэнтраль
най падзеяй Форуму
рэгіёнаў Беларусі ды
Украіны ў Гомелі, стала
пленарнае пасяджэнне
з удзелам Аляксандра
Лукашэнкі й Пятра
Парашэнкі. Казалі пра
эканоміку, гандаль, інвестыцыі, но
выя праекты. Але адным з галоўных
пытанняў парадку дня, канешне, былі
шляхі вырашэння канфлікту на ўсхо
дзе Украіны. Выступаючы на форуме,
Аляксандр Лукашэнка вельмі выразна
выказаў пазіцыю Беларусі:
— Мэта адна — спыніць гэтую вай
ну! Захаваць адзінай і непадзельнай
Украіну! Ні ў якім разе нельга гэтую
праблему пакінуць нашым дзецям для
вырашэння. Гэта будзе злачынства на
шага пакалення перад тымі, хто прый
дзе пасля нас. І тут мала дамовіцца, бу
дзем шчырыя, Расіі ды Украіне. Можна
дамовіцца, але гэтага мала. Буд зем
адкрытыя: страчаны давер адзін да ад
наго. У сувязі з гэтым, каб быць абса
лютна адназначным і пазіцыю Беларусі
разумелі нашы браты-ўкраінцы й тыя,
хто нас пачуе, каб не было рознага роду
балбатні вакол гэтага, я хачу прама за
явіць: мы гатовыя ўключыцца ў гэты
канфлікт там, дзе складана і дзе няма
таго даверу, які павінен быць. Мы га
товыя зрабіць гэта, але толькі дзеля ад
наго — дзеля міру. Гэтую праблему — і
гэта мой пункт гледжання — павінны
вырашыць мы, тры славянскія народы.
Гэта нашая бяда. Не еўрапейцы, не аме
рыканцы, ці нехта іншы — мы павінны
вырашыць гэтую праблему, каб яна не
была замарожаная па прыкладзе ін
шых некалі гарачых кропак на постса
вецкай прасторы.

Ф
ўмець дамаўляцца. Потым вырашым,
хто вінаваты.
Пётр Парашэнка падзякаваў Бела
русі ды асабіста Аляксандру Лукашэн
ку за стварэнне ўмоў для работы мін
скай перамоўнай пляцоўкі:
— У Мінску былі падпісаны да
кументы, якія назаўсёды ўвойдуць у
падручнікі дыпламатыі. Яны называ
юцца Мінскімі пагадненнямі. Ці да
вяраю я Лукашэнку? На сто адсоткаў.
І мы пра гэта сёння гаварылі. Ваша
місія надзвычайная. У Мінску пра
цуе трохбаковая кантактная група. І
Беларусь робіць усё, каб арганізаваць
гэтую працу. Таму я хачу падзякаваць
Аляксандру Рыгоравічу, беларускаму
народу, Мінску.
Пасля такога выступлення Прэзі
дэнта Беларусі ў адказ слоў Пятра Па
рашэнкі ўзнікла нават уражанне, што
галоўная тэма Форуму рэгіёнаў адышла
на другі план. Але гэта, вядома, не так.
Аляксандр Лукашэнка высока ацаніў
значнасць гэтага мерапрыемства:
— Людзі вельмі задаволеныя тым,
пра што дамовіліся, многія заключылі
кантракты. У гэтага мерапрыемства
вялікая перспектыва. І ў Беларусі, і ва
Украіне ёсць каласальны запыт гра
мадства на далейшае развіццё адносін
і ўмацаванне традыцый дружбы й до
брасуседства.
— Мы пераканаліся, што наша ра
шэнне аб правядзенні форуму было
правільным, — адзначыў Пётр Пара
шэнка. — Падпісаны цэлы шэраг па
гадненняў паміж нашымі рэгіёнамі. І
ад гэтых дагавораў будуць лепш жыць
людзі ва Украіне ды ў Беларусі.
Гэтыя словы былі сказаны ў фіна
ле працоўнага дня, а ўкраінскі борт
нумар адзін прызямліўся ў міжнарод
ным аэрапорце Гомеля бліжэй да абеду.
Па прыбыцці Пётр Парашэнка ўсклаў
кветкі да бюста Тараса Шаўчэнкі ў ад
найменным скверы. Затым пагутарыў з
прадстаўнікамі ўкраінскай дыяспары.
А перш чым накіравацца ў абласны гра
мадска-культурны цэнтр, Аляксандр
Лукашэнка й Пётр Парашэнка правялі
сустрэчу ў фармаце «сам-насам».
Украіна была і застаецца для Бела
русі важнейшым гандлёва-эканаміч
ным партнёрам. Наш інтарэс заключа
ецца ў стварэнні прамых эканамічных
сувязяў з рэгіёнамі Украіны. Гэта да
паможа ўмацаваць пазіцыі беларускіх
вытворцаў на ўкраінскім рынку. У кан
чатковым выніку такога роду форумы

працуюць на развіццё нацыянальных
эканомік, а значыць, і на павышэнне
дабрабыту людзей.
Ідэя правесці Форум рэгіёнаў паў
стала ў ліпені мінулага года ў Кіеве
пад час візіту Аляксандра Лукашэн
кі ва Украіну. Тады лідары абедзвюх
краін разлічвалі, што правядзенне
гэтага мерапрыемства стане пачаткам
перазагрузкі беларуска-ўкраінскіх ад
носін. На самой справе, такіх адкры
тых зносін з нецярпеннем чакалі па
абодва бакі мяжы. Многія ўкраінскія

орум

Аляксандра Лукашэнкі, Беларусь гато
вая да цеснай кааперацыі з украінскім
горна-металургічным комплексам.
Не сакрэт, што яго тэхналагічны парк
шмат у чым забяспечваецца надзейнай,
праверанай гадамі кар’ернай тэхнікай
БелАЗ. Дарэчы, на Форуме дасягнута
дамоўленасць, што ў бліжэйшыя гады
прадпрыемства дадаткова паставіць ва
Украіну каля 20 самазвалаў.
Значны патэнцыял мае супра
цоўніцтва ў транспартнай лагістыцы,
лічыць Аляксандр Лукашэнка:

І ў Беларусі, і ва Украіне ёсць каласальны
запыт грамадства на далейшае
развіццё адносін і ўмацаванне
традыцый дружбы і добрасуседства
госці прызнаваліся, што не ўзгадаюць
такі вялікі дзелавы дэсант у Беларусь.
У Гомель прыехалі прадстаўнікі больш
за 100 кампаній з 17 абласцей Украіны.
На самой справе гэта павінна было
здарыцца даўно. Па-першае, Беларусь
зусім не чужая для Украіны. На двух
баковай сустрэчы з украінскім лідарам
Аляксандр Лукашэнка звярнуў на гэта
асаблівую ўвагу:
— Вы, напэўна, адчуваеце, што ён
(Гомель. — Рэд.) нічым не адрозніва
ецца ад выдатных украінскіх гарадоў.
Гэта натуральна, бо да мяжы тут літа
ральна рукой падаць. Тут вельмі шмат
жыве ўкраінцаў, грамадзян Украіны,
якія ў сувязі з канфліктам перасялілі
ся сюды. Нам трэба было людзям да
памагчы, працаўладкаваць, і мы з імі
абыходзіліся, як са сваімі людзьмі. Так
што Гомель — гэта добры, цёплы горад
для ўкраінцаў.
Пётр Парашэнка шчыра ацаніў та
кую ветлівасць:
— Гэта лепш, чым словы якой бы
там ні была прапаганды пра напружа
насць паміж нашымі народамі. Паміж
Украінай і Беларуссю ёсць давер, па
між Лукашэнкам і Парашэнкам ёсць
давер. І я абсалютна перакананы, што
гэты давер выльецца ў бяспеку, надзей
насць, дружбу ды супрацоўніцтва.
Па-другое, Беларусь у знешнеганд
лёвым тавараабароце Украіны займае
другое месца ў СНД і пятае — сярод
усіх партнёраў Украіны. Паводле слоў

— Больш эфектыўнае выкарыс
танне нашымі краінамі геаграфічных
пераваг будзе спрыяць паспяховай
рэалізацыі розных праектаў у рамках
мультымадальнага транспартнага калі
дора Балтыйскае мора — Чорнае мора.
Важна задзейнічаць яго чыгуначны
складнік, рачное суднаходства ды ін
тэграваць марскія парты Украіны ў ла
гістычныя ланцужкі. Аляксандр Лука
шэнка запрасіў украінскі бізнес больш
актыўна інвеставаць у нашу краіну:
— Беларусь і Украіна павінны ра
біць акцэнт на стварэнні сумесных
прадпрыемстваў, якія выпускаюць пра
дукцыю для рынкаў трэціх краін. Ду
маю, украінскаму бізнесу будуць ціка
выя такія перспектыўныя пляцоўкі,
як беларускі Парк высокіх тэхналогій
і Кітайска-Беларускі індустрыяльны
парк «Вялікі камень». Прэферэнцыі
ды спрыяльны інвестыцыйны клімат
у рамках дадзеных ініцыятыў дазва
ляюць рэалізаваць маштабныя задачы
ў інавацыйнай сферы.
Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар
Кізім звярнуў увагу на прынцыповы
момант, які на руку беларускім кам
паніям. Гаворка пра тое, што Украіна
зрабіла стаўку на працэсы дэцэнтралі
зацыі. Рэгіёны атрымалі больш правоў
і паўнамоцтваў. А галоўнае, больш фі
нансавых рэсурсаў. Гэта значыць, пра
цаваць напрамую становіцца выгадна.
І перспектыўна.
Васіль Харытонаў
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Гасціннасць
па поўнай праграме

З

З 21 па 30 чэрвеня 2019 года адным
з цэнтраў спартыўнага свету стане
Мінск: тут пройдуць другія ў гісторыі
Еўрапейскія гульні. Яны праводзяцца
раз на чатыры гады.
У рамках Еўрапейскіх гульняў ат
леты будуць спаборнічаць у 15 відах
спорту. Дзесяць з іх стануць кваліфіка
цыйнымі да летняй Алімпіяды‑2020 у
Тока. А спаборніцтвы па боксе, весла
ванні на байдарках і каноэ, бадмінто
не, дзюдо пройдуць у рангу чэмпіяна
таў Еўропы.
Нас т у пным ле т ам Мінск ча
кае больш за 4 тысячы спартсменаў
з 50 краін. Асвятляць Еўрапейскія
гульні будуць больш за тысячу прад
стаўнікоў замежных СМІ. Плануюцца
візіты 100 прэзідэнтаў, генеральных
сакратароў еўрапейскіх федэрацый
па відах спорту і міністраў спорту.
Увогуле, маштаб знакавы. Ужо цяпер
Беларусь актыўна рыхтуецца да гэтай
важнай падзеі.
Пра тое, чым гасцінны Мінск здзі
віць удзельнікаў і гасцей Еўрапейскіх
гульняў, распавёў генеральны са
кратар Нацыянальнага алімпійскага
камітэта Беларусі, дырэктар фонду
«Дырэкцыя II Еўрапейскіх гульняў
2019 года» Георгій Катулін.
— На правядзенне II Еўрапейскіх
гульняў акрамя Беларусі прэтэнда‑
валі Польшча, Турцыя, Нідэрланды,
шэраг іншых краін. Чаму ўсё ж такі
выбралі Беларусь?
— У заяўцы Мінска на правядзен
не II Еўрапейскіх гульняў было сказа
на, што, за выключэннем будаўніцтва
двух-трох спартыўных аб’ектаў, уся
астатняя спартыўная інфраструктура
ўжо маецца. Нядаўна сваю працу па
сля маштабнай рэканструкцыі аднавіў
стадыён «Дынама», там пройдуць цы
рымоніі адкрыцця і закрыцця Гульняў,
а таксама спаборніцтвы па лёгкай ат
летыцы. Цяпер будаўнічыя работы за
вяршаюцца ў спартыўна-стралковым
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Сталіца Беларусі рыхтуецца здзівіць балельшчыкаў на II Еўрапейскіх гульнях–2019

Георгій Катулін

комплексе імя маршала Сямёна Канс
танцінавіча Цімашэнкі. Здача аб’екта
запланавана да канца года. Таксама ча
каецца адкрыццё новага жылога кор
пуса ў Студэнцкай вёсцы, дзе будуць
размешчаны атлеты.
— Колькі гасцей вы чакаеце ў Мін‑
ску? Перш за ўсё балельшчыкаў.
— Як мінімум столькі ж, колькі
іх было на чэмпіянаце свету па хакеі
ў 2014-м у Мінску і на першых Еўра
пейскіх гульнях у Баку ў 2015 годзе.
Гаворка ідзе пра 70 тысяч. Можа быць,
што гэтая лічба ўзрасце да 100 тысяч
чалавек.
— І чым Мінск збіраецца здзівіць
гасцей?
— Людзі прыедуць перш за ўсё
для таго, каб убачыць відовішча. Таму
наша задача — «затрымаць» іх у Мін
ску да канца спаборніцтваў, прапана
ваць незабыўную культурную прагра
му, сувеніры, смачнае харчаванне. Бо
чым цікавей праграма, тым даўжэй на
трыбунах затрымаецца чалавек. Акра
мя таго, у Мінску адкрыюцца чатыры
фан-зоны: каля «Мінск-Арэны», «Чы

жоўка-Арэны», таксама каля Палаца
спорту і на вуліцы Кастрычніцкай,
якую плануюць на час спаборніцтваў
зрабіць пешаходнай. А яшчэ будуць
танцавальна-забаўляльныя шоў.
— Чаму гэтыя Еўрапейскія гуль‑
ні такія важныя для Беларусі? Якую
спадчыну яны могуць пакінуць?
— Наша задача складаецца ў тым,
каб усё, што робіцца да спартыўнай
падзеі, якую чакаем у наступным годзе,
засталося ў далейшым жыхарам горада
і спартсменам. Цяпер, напрыклад, ад
працоўваецца варыянт, каб у гарадскім
транспарце Мінска з’явіўся бясплатны
Wi-Fi. У Студэнцкай вёсцы будзе пра
водзіцца рамонт інтэрнатаў, добраўпа
радкаванне прылеглай тэрыторыі. Ак
рамя таго, Мінск закупляе 300 новых
аўтобусаў, якія потым буд уць курсіра
ваць па гарадскіх маршрутах. У цэлым
жа 65 % у структуры выдаткаў на пра
вядзенне мультыспартыўнага форуму
складае «спадчына»: гатэлі, транспарт
нае забеспячэнне, рамонт інтэрнатаў,
рэканструкцыя аб’ектаў.
Артур Нанян

п

адзея

колер
Еўрапейскіх
гульняў
Аўтобус-гармонік Мінскага аўтазавода будзе перавозіць удзельнікаў спаборніцтваў

Навінка адносіцца да катэгорыі
аўтобусаў асабліва вялікай умяшчаль
насці. Унутры прадугледжана 40 брэн
даваных сядзенняў, а ўсяго ж у салоне
змяшчаецца каля 170 чалавек. Прыз
начаны аў тобус для выкарыстан
ня ў гарадскіх умовах: на найбольш
ажыўленых маршрутах. Канфігура
цыю салона можна мяняць у залеж
насці ад пажаданняў заказчыка. Усярэ
дзіне прадугледжаны кандыцыянер з
функцыяй абагравання.
Новы аўтобус выраблены ўсяго
за паўгода. Работы стартавалі яшчэ
вясной у Дзяржынску, дзе быў зва
раны каркас, а канчатковая зборка
ажыццяўлялася ў цэхах Мінскага
аў тазавода. Першы аў тобус сім

валічна размаляваны ў стылістыцы
Еўрапейскіх гульняў у Мінску, пад
час якіх пасажыраў будуць пера
возіць менавіта МАЗы.
Новы транспарт плануецца па
стаўл яць у буйныя гарады краін
ЕАЭС і далёкага замежжа. На аўтобус
з «штурхальным» прыводам такса
ма існуе попыт у Польшчы і Эстоніі,
цікавяцца ім і ў Сербіі.
Сучленены аўтобус з «штурхаль
ным» прыводам — доўгачаканая на
вінка МАЗа, якая значна пашырае
экспартныя магчымасці вытворцаў. У
прыватнасці, у Еўропе найбольш рас
паўсюджаная пасажырская аўтатэх
ніка менавіта з такой схемай.
Сяргей Куркач

maz.by

М

і нс к і аў т а м а 
б і л ь н ы з а в од
выпусціў пер
шы аў тобус
асабліва вялікай
умяш чальнасці
са «шт урхаль
ным» прыводам
і найноўшым вузлом сучлянення ад
кампаніі Hubnеr, які яшчэ не выкары
стоўваўся нідзе ў свеце. Ён быў прад
стаўлены на міжнародным аўтобус
ным салоне Buswоrld у Маскве.
Менавіта МАЗ 216 — першы суч
ленены беларускі аўтобус з заднема
торнай кампаноўкай. Сілавы прывод
знаходзіцца не ў галаўной, а ў хва
ставой частцы «гармоніка». У выніку
інжынеры зрабілі ціхі, прасторны са
лон, аддаўшы больш вольнага месца
пасажырам, у тым ліку маці з дзецьмі і
маламабільным групам насельніцтва.
Новы аўтобус зроблены цалкам нізка
падлогавым.
Акрамя таго, аўтобус «расцягнуў
ся» ў даўжыню на 18 метраў пры шы
рыні ў 2,55 метра і вышыні ў 3,1 метра.
Максімальная поўная маса дасягае
28 тон. Аўтобус аснасцілі 326‑сільным
рухавіком ад Mеrсеdеs класа Еўра‑5
і аў таматычнай каробкай перадач
Аllіsоn. Лімітаваная хуткасць абме
жаваная на адзнацы 85 км/г. Дарэчы,
для краін Еўрасаюза аўтобусы будуць
камплектаваць маторамі класа Еўра‑6.
Паліўны бак разлічаны на 300 літраў,
але па жаданні заказчыкаў яго павялі
чаць і да 400 літраў.
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парк
найноўшага
перыяду
«Вялікі камень» як адметны складнік эканамічных стасункаў Беларусі і Кітая

І

дэя пра сумеснае стварэнне
комплекснай індустрыяльнай
зоны ўпершыню абмяркоўва
лася на сустрэчы Прэзідэнта
нашай краіны Аляксандра Лу
кашэнкі з Сі Цзіньпінам пад
час візіту кітайскай дэлегацыі
ў Беларусь у сакавіку 2010 года.
Аснову праекта заклала падпісанне
18 верасня 2011 года паміж урада

16

беларусь.belarus
лістапад   2018

мі Беларусі ды КНР Пагаднення аб
Кітайска-Беларускім індустрыяль
ным парку.
Пагадненнем вызначаны органы
кіравання індустрыяльным паркам па
ўзоры Кітайска-сінгапурскага парку ў
Сучжоу:
• Міжу радавы каардынацый
ны савет — стратэгічныя пытанні
развіцця парку. У цяперашні час

праведзена 10 пасяджэнняў рабочай
групы;
• Адміністрацыя парку (дзяржаў
ная ўстанова, падпарадкаваная непа
срэдна Ураду);
• Сумесная кіруючая кампанія.
Кітайска-Беларускае акцыянернае
таварыства «Кампанія па развіцці ін
дустрыяльнага парку» было заснавана
28 жніўня 2012 года. Сёння з кітайскага

П
боку акцыянерамі сумеснай кампаніі
сталі такія гіганты як SINOMACH,
China Merchants Group, САМСЕ і Хар
бінская інвестгрупа.
З невялікай доляй у склад акцыя
нераў у красавіку гэтага года па ўзгад
ненні з Мінкамерцыі і дзяржмаёмасці
КНР была прынятая нямецкая АТ
«Дуйсбургер Хафен». Гэта найбуй
нейшы рачны порт свету (1400 га,
45 тысяч работнікаў, 120 млн тон гру
заў у год, штомесяц больш за 100 са
ставаў у Кітай). «Але галоўнае: гэта
канчатковы пункт таго маршруту
«Пояса і шляху», які праходзіць праз
Беларусь. Мэта — з дапамогай іх кам
петэнцый у вытворчай лагістыцы
і сумесна з China Merchants Group
стварыць буйны чыгуначны вузел і
грузавы тэрмінал з зонай перапра
цоўкі», — растлумачыў намеснік ге
неральнага дырэктара кіруючай кам
паніі Кірыл Карацееў.

ныя міграцыйныя працэдуры ў на
ступным,
• увоз большасці тавараў без апла
ты мытных плацяжоў (абсталяванне
ды запчасткі заўсёды, сыравіна — толь
кі ў выпадку экспарту за межы ЕАЭС
або калі такая сыравіна не вырабляецца
ў ЕАЭС).
Работа па маніторынгу праблем,
якія ўзнікаюць пастаянна, вядзецца
з мэтай паляпшэння інвестыцыйнай
прывабнасці парку ў рэгіёне.

Прэферэнцыйны
рэжым парку

Так, з 1 студзеня гэтага года ўсту
піў у сілу новы Мытны кодэкс краін
ЕАЭС, у адпаведнасці з якім парк
стаў адной з нямногіх пляцовак разам
з трыма СЭЗамі Расіі (Крым, Калінін
град, Магадан), дзе магчыма ствараць
бондавую зону ў шырокім сэнсе гэта
га паняцця, увозіць і перапрацоўваць
тавары без аплаты мытных плацяжоў,
здзяйсняць здзелкі з трэцімі асобамі
ўнутры зоны.
Таксама ў студзені 2018-га года Ура
дам зацверджана спецыяльнае пала
жэнне па будаўнічых пытаннях у парку,
яно істотна спрашчае працэдуры пра
ектавання, экспертызы дакументацыі,
атрымання дазволаў, прыёмкі ў эксплуа
тацыю ды іншыя пытанні ў гэтай сферы.

Міжурадавым пагадненнем пра
дугледжана, што парк надзяляецца
льготамі ў памеры большым, чым у ін
шых эканамічных зонах краіны. А ў ад
паведнасці са спецыяльна прынятым
вышэйшым рашэннем — Дырэктывай
Прэзідэнта № 5 ад 31 жніўня 2015 года,
у парку павінен забяспечвацца най
лепшы рэжым у параўнанні з рэжыма
мі ў краінах ЕАЭС.
З улікам пастаяннага маніторын
гу і паляпшэння ўмоў працы ў парку
было прынята тры ўказы Прэзідэнта:
у 2012 годзе, 2014-м і 12 мая 2017 года
№ 166. Апошні Указ рыхтаваўся з не
пасрэдным удзелам кітайскіх парт
нёраў — упершыню ў нарматворчай
практыцы Беларусі.
Прэферэнцыйны рэжым уста
ноўлены Указам на 50 гадоў і ўключае:
• поўнае вызваленне рэзідэнтаў
парку ад падаткаў на 10 гадоў з моман
ту атрымання выручкі, а па шэрагу па
даткаў — на 50 гадоў (падатак на неру
хомасць і зямлю),
• паніжаныя стаўкі падаткаў з ра
ботнікаў пра дпрыемс тваў парк у
(на траціну менш, чым па краіне),
• паніжаныя тарыфы на энерга
носьбіты,
• бязвізавы ўезд на 180 дзён для
працы па праектах парку і спрошча

ерспектывы

лараў на працягу 3‑х гадоў або 0,5 млн
долараў для НДВКП. Акрамя таго, усе
астатнія прадпрыемствы ў парку так
сама атрымліваюць ільготы (вызва
ленне ад падаткаў на 7 гадоў па Дэкрэ
це аб малых гарадах).
Агульная тэрыторыя парку скла
дае 9150 га (без аэрапорта). Тэрыто
рыя выбіралася кітайскімі эксперта
мі з прапанаваных беларускім бокам
больш як дзесяці ўчасткаў па ўсёй
тэрыторыі краіны. Самая прываб

Канцэпцыя парку прадугледжвае
стварэнне фактычна новага горада,
які спалучае вытворчую, жылую,
адміністрацыйную інфраструктуру
з экалагічнай скіраванасцю

Напрамкі і канцэпцыя
Прыярытэтныя напрамкі парку,
якія льгатуюцца, — электроніка й тэле
камунікацыі, фармацэўтыка й біятэх
налогіі, тонкая хімія, машынабудаван
не, новыя матэрыялы, комплексная
лагістыка ды электронная камерцыя.
А таксама — захоўванне й апрацоўка
вялікіх аб’ёмаў дадзеных, сацыяльнакультурная дзейнасць і навукова-да
следчыя й доследна-канструктарскія
работы (НДВКП) у гэтых галінах.
Ёсць патрабаванні да аб’ёму інвес
тыцый: 5 млн долараў або 0,5 млн до

ная з пункту гледжання лагістыкі й
кадравага забеспячэння: у 25-і кіла
метрах ад сталіцы, прымыкае да
транснацыянальнай аўтамабільнай
магістралі М1/Е30, уздоўж яе зарэ
зерваваны калідор для высакахут
каснай чыгункі паміж ЕС, Расіяй і
Азіяй, мяжуе з нацыянальным аэра
портам, знаходзіцца паблізу да чыгу
начных шляхоў.
Распрацавана стратэгія тэрытары
яльнага развіцця. Згодна з ёй засваен
не парку вядзецца паэтапна. На 1‑м
этапе ўчастак плошчай 851 га падзе
лены на падэтапы, у цяперашні час
асвойваецца стартавая зона плошчай
354 га. Усяго прадугледжана 6 этапаў:
1‑ы, 851 га, 2016–2020 гады, астатнія —
да 2030 года.
Запланаваная колькасць насель
ніцтва: 132 тысячы чалавек усяго, у тым
ліку на першым этапе — 10 тысяч.

Ход будаўніцтва
Міжурадавым пагадненнем і Ука
зам аб парку прадугледжана, што
за пытанні знешняй і сацыяльнай
інфраструктуры адказвае дзяржава,
унутранай (згодна генплана) — сумес
ная кіруючая кампанія.
Будаўнічыя работы ў парку па
чаліся ў 2015 годзе,
фактычна пад час стар.
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плошчай 60 тысяч квадратных метраў.
Дадзены кірунак дзейнасці аказаўся за
патрабаваным з боку рэзідэнтаў, таму
па завяршэнні будаўніцтва да 2020 года
ў яе будзе ў кіраванні адміністрацый
най і вытворчай нерухомасці больш
за 150 тысяч квадратных ме траў
(з улікам інавацыйнага цэнтра).

Рэзідэнты, інвестыцыі

Макет часткі індустрыяльнага парку

17

візіт у Старшыні Сі
Цзіньпіна. За гэты час
пабудавана інжынерна-транспартная
інфраструктура стартавай зоны пер
шага этапу плошчай 354 га.
У парку ўжо ёсць: аўтадарогі пра
цягласцю 16 кіламетраў (і будуецца
каля 15 км), больш за 200 км сетак
газа-, электра-, водазабеспячэння й
водаадвядзення, водазаборныя пом
павыя станцыі 1‑га й 2‑га пад’ёму,
ачышчальныя збудаванні дажджа
вых сцёкаў плошчай 53 тысячы ква
дратных метраў, ачышчальныя збу
даванні гаспадарча-бытавых сцёкаў
агульнай плошчай 37 тысяч квадрат
ных метраў.
Адначасова дзяржавай былі да
ведзены да межаў парка электрасеткі,
сеткі сувязі, забяспечана будаўніцтва
першай часткі дарогі ад парку да аэра
порта, у цяперашні час вядзецца бу
даўніцтва пажарнага дэпо.
Дзякуючы тэхніка-эканамічнай
дапамозе КНР была пабудавана пані
жальная трансфарматарная падстан
цыя 110/10 кВт (16,5 млн долараў),
у цяперашні час вядзецца рэканструк

стар.
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цыя ракі Уша для вываду ачышчаных
сцёкаў парку.
— Мы дзякуем за прадастаўленне
дапамогі для аб’ектаў будаўніцтва
парку ў бягучым годзе: гэта жылы
дом на 156 кватэр ды інавацыйны
цэнтр, — адзначыў Кірыл Карацееў. —
Урадам прыняты адпаведныя рашэнні
аб прызначэнні ў якасці атрымальніка
тэхніка-эканамічнай дапамогі сумес
най кіруючай кампаніі.
А гэтая кампанія развівае кірунак
прадастаўлення ў арэнду гатовай ад
міністрацыйнай і вытворчай нерухо
масці: пабудаваны адміністрацыйны
будынак плошчай 12 тысяч квадрат
ных метраў і першы вытворчы корпус
для здачы рэзідэнтам (8 тысяч квадрат
ных метраў). У стадыі прыёмкі — два
трохпавярховыя корпусы па 10 тысяч
квадратных метраў кожны, вядзецца
будаўніцтва аднапавярховага корпуса
плошчай 6 тысяч «квадратаў».
Праект уецца з выхадам на бу
даўніцтва ў гэтым годзе бондавая выт
ворчая зона — абгароджаная тэры
торыя з рэжымам і шасцю тыпавымі
вытворчымі памяшканнямі агульнай

У парку зарэгістравана 38 рэзі
дэнтаў. На пачатак года іх было ўся
го 23. Заснавальнікамі 21 рэзідэнта
з’яўляюцца кампаніі з Кітая, 9 — з Бе
ларусі, 8 — з Аўстрыі, Германіі, Ізраіля,
Літвы, Расіі ды ЗША.
Агульная сума інвестыцый склала
каля 1 млрд долараў. Колькасць ства
раемых зарэгістраванымі рэзідэнтамі
працоўных месцаў — 3468. У гэтым
годзе агульная колькасць рэзідэн
таў павінна дасягнуць 40. Пры гэтым
колькасць рэзідэнтаў, якія вядуць бу
даўнічыя работы, складзе не менш
за 20, а прыступіць да дзейнасці па вы
пуску тавараў і аказанні паслуг — 10.
Уведзены ў эксплуатацыю аб’екты
акцыянернага таварыства «Чайна Мер
чантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Камерцыйная
і Лагістычная Кампанія» (выставач
ны цэнтр, бізнес-цэнтр з гасцініцай,
3 лагістычныя склады, кантэйнерны
тэрмінал, энергетычны цэнтр агуль
най плошчай 100 тысяч квадратных
ме траў). Запушчана вытворчасць
кампаній «Чэнду Сіньджу» па супер
кандэнсатарах і «Флюенс Інтэрнэшнл
Тэхнола джы» па святлодыёдным
асвятляльным абсталяванні. Актыў
на вядзецца будаўніцтва таварыствам
«Рухтэх» (лазернае абсталяванне),
вытворцам «МАЗ-Вейчай» (дызельныя
рухавікі) ды сумеснай кампаніяй «Зум
ліон Бел-Рус» (будаўнічая і камуналь
ная тэхніка).

Фінансаванне
Усяго інвеставана з пачатку рэалі
зацыі праекта па кастрычнік бягучага
года 371,3 млн долараў. У цэлым за кошт
аб’ёмаў работ, выкананых будаўнічымі
арганізацыямі, далучанымі да рэаліза
цыі праекта, падатковыя паступленні ў
бюджэт нашай краіны ацэньваюцца ў
памеры 35–40 млн долараў.
Сяргей Куркач

с

увязі

`` Да «Вялікага

каменя» —
на метро

«Сёння ідзе гаворка аб будаўніцтве дарогі ў працяг
вуліцы Ваўпшасава (траса ў напрамку Нацыянальнага
аэрапорта «Мінск», якая пройдзе праз Беларуска-Кітай
скі індустрыяльны парк. — Рэд.). Фактычна той кава
лак, які ўнутры парку, мы ўжо робім», — сказаў першы
намеснік генеральнага дырэктара СЗАТ «Кампанія па
развіцці індустрыяльнага парку» Кірыл Карацееў.
У больш далёкай перспектыве ў «Вялікі камень» мо
гуць правесці лінію хуткаснага трамвая і метро.
У індустрыяльным парку надаюць вялікую ўвагу са
цыяльнай інфраструктуры. Тут будзе ўзведзены першы
жылы дом на 156 кватэр. Наступны крок — будаўніцтва
бальніцы на тэрыторыі парку, праект фактычна гато
вы. Больш за тое, у перспектыве плануецца пабудаваць
каля 120 тыс. кв. м жылля. Гэта будуць як шасціпавяр
ховыя дамы, так і аднапавярховыя будынкі. Цяпер у ін
дустрыяльным парку 38 рэзідэнтаў. «На сёння згодна з
бізнес-планам рэзідэнтаў сума заяўленых інвестыцый
ацэньваецца ў 1–1,1 млрд долараў. Гэта досыць добры
паказчык, — сказаў Кірыл Карацееў. — Акрамя таго, мы
асвоілі каля 350 га зямлі — гэта стартавая зона першага
этапу, у яе ўжо ўкладзена каля 380 млн долараў».
Каля 10 праектаў знаходзяцца ў стадыі актыўнага
будаўніцтва. «З іх самыя галоўныя — «МАЗВейчай»,
«Рухтех» (будзе вырабляць лазернае абсталяванне),
Zoomlion (вытворчасць механізаванай тэхнікі), «Чайна
Мерчантс» — кампанія рэалізавала першы этап і цяпер
прыступае да другога. Каля 150 га ўжо належыць рэзі
дэнтам», — адзначыў першы намеснік гендырэктара.
Колькасць рэзідэнтаў Кітайска-Беларускага індус
трыяльнага парку да канца года дасягне як мінімум 40. У
2020 годзе іх колькасць павінна вырасці да 100, аб’ём ін
вестыцый — да 2–2,5 млрд долараў. Адзін з паказальных
праектаў, які плануецца рэалізаваць, — вытворчасць
тонкаплёнкавых сонечных панэляў. Па словах Кірыла
Карацеева, гэта галінаўтваральны праект. Фактычна
ў Беларусі можа быць створана галіна, якая за сабой у
якасці сінэргетычнага эфекту пацягне іншыя вытвор
часці.

Чакаем!
Кітайскі часопіс «Захад» адлюструе творчасць беларускіх
літаратараў ужо ў першым нумары за 2019 год
У апошнія пяць-шэсць гадоў у Беларусі рэалізаваны
цэлы шэраг праектаў па прадстаўленні кітайскай літарату
ры на беларускай мове. Найперш — дзякуючы руплівасці
Выдавецкага дома «Звязда» і выдавецтва «Мастацкая літа
ратура», зладжанай рабоце рэдакцый часопісаў «Полымя»,
«Маладосць», газеты «Літаратура і мастацтва» ў супольніцт
ве з філалагічным факультэтам і факультэтам міжнародных
адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, а таксама
Рэспубліканскім інстытутам кітаязнаўства імя Канфуцыя
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
І калі пра розныя творчыя праекты, арганізаваныя ў
Беларусі, і пісалі ў кітайскім друку, і гаварылі на розных
канферэнцыях, прэзентавалі іх на традыцыйным Пекін
скім кніжным кірмашы, то новых перакладаў беларускай
літаратуры апошнім часам у Кітаі амаль не было. За вы
ключэннем некалькіх новых выданняў кніг лаўрэата Но
белеўскай прэміі Святланы Алексіевіч. Дарэчы, яе першая
кніга — «Цынкавыя хлопчыкі» — пабачыла свет у Кітаі ў
1990 годзе. Перакладчык — Гао Ман. І яшчэ нядаўна вядомы
кітайскі паэт Ван Цзянчжао пераклаў падборку вершаў Юліі
Алейчанкі. Праўда, некалькі артыкулаў пра беларускую
літаратуру ды беларускае кнігавыданне з’явілася ў аўтары
тэтным кітайскім часопісе «Руская літаратура і мастацтва».
Так склалася, што менавіта гэта выданне праяўляе ўвагу да
ўсіх нацыянальных літаратур на постсавецкай прасторы.
А днямі з Кітая прыйшло паведамленне ад доктара
філалагічных навук спадарыні Чжан Хуэйцінь пра тое, што
падрыхтаваны «беларускі выпуск» часопіса «Захад». Гэта —
добра вядомае ў Паднябеснай літаратурна-мастацкае перы
ядычнае выданне. Часопіс выдаецца ў Сіньцзян-Уйгурскім
аўтаномным раёне з 1953 года. Пад адной вокладкай да кітай
скага чытача прыйдуць вершы народнага паэта Беларусі
Рыгора Барадуліна, Віктара Шніпа, Леаніда Дранько-Май
сюка, Алеся Бадака, а таксама апавяданні Андрэя Федарэнкі
ды Алеся Бадака. Перакладчыца паэтычных твораў — Хань
Сяае. Тэксты на кітайскую мову пераклала Чжан Хуэйцінь.
Публікацыя здзейсніцца ў першым за 2019 год нумары часо
піса «Захад». Кітайскі бок абяцае прэзентаваць выданне на
лютаўскай кніжнай выстаўцы-кірмашы ў Мінску.
Сяргей Шычко
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Дарога
да Сонца
Знаёмства беларускага чытача з вершамі вялікага творцы
Ай Ціна — яшчэ адзін мост на шырокай рацэ
беларуска-кітайскай літаратурнай дружбы

У

Мінску ўжо раней выйшла кніга вершаў
Ай Ціна — у серыі «Светлыя знакі. Паэты
Кітая». У зборніку «Водар стоенага лесу» —
дваццаць шэсць вершаў. Пераўвасабленне
на беларускую мову ажыццявілі тры перак
ладчыкі — Мікола Мятліцкі, Таццяна Сівец,
Навум Гальпяровіч. Было тое ў 2015 годзе. А
яшчэ вершы Ай Ціна друкаваліся ў аўтар
скай анталогіі перакладаў кітайскай паэзіі «Пад крыламі
Дракона: Сто паэтаў Кітая», што выйшла ў 2012 годзе. І
таксама ў анталогіі «Пялёсткі лотаса і хрызантэмы: Сто па
этаў Кітая XX стагоддзя». Абодва праекты здзейсніў перак
ладчык Мікола Мятліцкі. І вось у «Мастацкай літаратуры»
рыхтуецца да выдання новы зборнік вершаў Ай Ціна. Ізноў
перакладчыкам выступае Мікола Мятліцкі.
…Ай Цін нарадзіўся ў кітайскай правінцыі Чжэнцзян
26 сакавіка 1910 года. Пайшоў з жыцця 5 мая 1996 года.
У гэты немалы адрэзак часу ўмясцілася багатая на паэтыч
ныя адкрыцці вандроўка па жыцці і мастацтве. Паэт, ня
гледзячы на сямейныя нястачы, закончыў сярэднюю шко
лу. Пасля паступіў у Нацыянальную Акадэмію мастацтваў
Ханчжоу. Ужо праз год малады чалавек прыняў рашэнне
вучыцца жывапісу ў Парыжы. І ў 1929–1932 гадах паэт ву
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чыцца у Францыі. З таго часу, відавочна, і ўвабраў у сябе
захапленне Эмілем Верхарнам. Тады, пэўна, адкрыў для
сябе і Уолта Уітмена. Тады палюбіў і Уладзіміра Маякоўска
га. Але чужыя сляды, чужы досвед сталі толькі практыкай,
вучобай. І жыццё самога Ай Ціна, які ўжо ў 1932 годзе быў
арыштаваны за выступленні супраць Гаміньдана (і знахо
дзіўся ў астрозе да 1935 года), і яго паэтычныя вышукі сталі
сведчаннем уласнай выразнай пазіцыі, уласнага, свайго ад
метнага, арыгінальнага падыходу ў ацэнках да рэчаіснасці.
Паэт не разбураў старыя традыцыі кітайскай паэзіі, але
дзякуючы таму, што здолеў разгледзець увесь паэтычны
Сусвет, што выбраў свабодны верш, ён прыўнёс у кітай
скую паэзію шмат новага, змог зрабіць яе — разам з многімі
сваімі равеснікамі, якія таксама вучыліся ў Францыі, Вя
лікабрытаніі, ЗША, якія адкрывалі сусветную паэзію дома,
у Кітаі, — бліжэйшай да шырокага люду.
У 1936 годзе быў апублікаваны першы паэтычны зборнік
Ай Ціна «Даяньхэ». Галоўная тэма кнігі — простае жыццё кітай
скай вёскі. Калі ішла нацыянальна-вызваленчая вайна (1937–
1945 гг.), паэт напісаў і выдаў наступныя паэмы: «Да сонца»
(1938), «Ён памёр у другі раз» (1939), «Паходня» (1940), а яшчэ
зборнікі вершаў «Поўнач», «Вестка пра світанне». У 1941 годзе
Ай Цін уступіў у Камуністычную партыю Кітая. Паэт пера
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Сонца

Ай Цін у розныя перыяды жыцця

ехаў у цэнтр Вызваленых раёнаў Яньань. Напісаў паэму «Зоя»,
прысвечаную савецкай камсамолцы Зоі Касмадзем’янскай, ін
шыя творы, прысвечаныя барацьбе савецкага народа ў Вялікай
Айчыннай вайне. Мао Цзэдун надаваў вялікую ўвагу мастац
кай літаратуры. Нават правёў адмысловую вялікую нараду,
дзе шмат гаварылася пра ролю мастацтва ў замацаванні ідэа
лагічных пазіцый КПК, дзе моцна крытыкаваліся паэты-інды
відуалісты. Відаць, тады і пачалася фарміравацца трэшчына ў
адносінах Ай Ціна і кіраўніцтва КПК.
Хаця з прыходам КПК да ўлады Ай Цін пачаў займаць
важныя пасады, узначальваў рэдакцыі вядучых літаратур
на-мастацкіх выданняў. Напрыканцы 1940‑х гадоў паба
чылі свет два зборнікі літаратурна-крытычных артыкулаў
Ай Ціна з аднолькавай назвай — «Пра паэзію». Пасля ўтва
рэння КНР паэт пабываў у СССР. Вынікам паездкі сталася
асобная паэтычная кніга — «Рубінавыя зоркі». Вялікі цыкл
вершаў пра Амерыку Ай Цін прывёз з паездкі ў Чылі. У
1957 годзе новая ўлада (колькі сіл паэт уклаў, каб менавіта
разам з ёю прыйсці да новага Кітая, да стварэння Кітайскай
Народнай Рэспублікі!) залічвае Ай Ціна ў «правыя элемен
ты». І ў 1958 годзе, калі, здавалася, павінны быць створа
ны ўсе ўмовы для творчасці, вольнага жыцця, за крытыку
падаўлення свабоды слова Мао Цзэдун адпраўляе Ай Ціна,
ўжо вядомага на той час паэта, у ссылку ў Маньчжурыю.
Шаснаццаць гадоў мастак, творца чысціў вясковыя пры
біральні. Да 1978 года — пакуль не прыйшла поўная рэа
білітацыя — Ай Ціна зусім не друкавалі.
А ў 1985 годзе паэта ўспомнілі ў Францыі — прэзідэнт
Мітэран адзначыў кітайскага пісьменніка Літаратурнай
прэміяй Францыі. Вартая ацэнка стала сведчаннем і той
шматабсяжнай працы, якой творца засведчыў пра сваё вяр
танне да кітайскага чытача. Па-ранейшаму адстойваючы
права мастака на індывідуальнасць, Ай Цін напісаў яркую
паэму «На вяршыні хвалі». Кнігі перакладаў паэзіі кітайска
га майстра вершаскладання ўбачылі свет у Маскве ў 1981 і
1989 гадах. А крыху пазней там жа выйдзе і асобная мана
графія, прысвечаная вялікаму кітайскаму паэту.
Цяпер вось пачалося засваенне паэзіі Ай Ціна ў Беларусі.
Відаць, нідзе ў славянскім свеце, за выключэннем Расіі ды
цяпер Беларусі, так пранікліва, настойліва не адбываецца
прачытанне, перастварэнне паэтычнай спадчыны Ай Ціна.

З‑за вякоў далёкіх, чорных,
З‑за магіл былінных,
З‑за вяршынь, што ў сне дрымотным,
З‑за патокаў, смерць нясучых
Усяму жывому,
Вялікім дыскам вогнелікім
Выглянула сонца.
Пад гэтым зыркім арэолам
Уздрыгнула жыццё паўсюдна,
І сталі танцаваць лісты на голлі,
І з гімнам за праменнямі памкнулі
Рачныя адзічэлыя патокі.
І глыбака ў зямлі,
Калі яно з’явілася —
Я гэта чуў! —
Пасля задоўгай спячкі
Заварушыліся зноў лапкі насякомых,
І разарваў маўчанне скутых плошчаў
Народны голас.
Гарады,
Міргаючы агнямі электрычнымі,
З жалезным громам
Звалі сонца ў госці.
І ў гэты міг,
Нібы рукой агню,
Адкінула, як бруднае адзенне,
Маю душу, знямоглую ў пакутах,
І я паверыў зноўку
У магчымасць уваскрэсін чалавека.

Вясна, 1937 год.
Пераклад Міколы Мятліцкага.

Алесь Карлюкевіч
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етрадыцыйны падыход

У імя здароўя
Віцебск — першы з абласных цэнтраў Беларусі, у якім знакамітая кітайская медыцына стала
даступнай для жыхароў горада і яго шматлікіх гасцей. Тут паспяхова працуе прадстаўніцтва
навукова-інавацыйнага холдынга «Fohow».

М
Была першапраходцам

Менавіта на радзіме сусветна вя
домага мастака Марка Шагала прад
с таўнікі Па днябеснай вырашылі
прадставіць традыцыйную кітайскую
медыцыну. Тут яшчэ ў пачатку 1990‑х
гадоў псіхолаг Ліона Футчык, першая
ў Беларусі, арганізавала недзяржаўны
натурапатычны аздараўленчы цэнтр,
дзе можна было прайсці санаторнае
лячэнне, не выязджаючы з горада.
Цяпер яна — дырэктар навукова-іна
вацыйнага ўнітарнага прадпрыемства
«Fohow».
У санаторным комплексе ў свой час
адкрылі пакой псіхалагічнай разгрузкі.
Практыкавалі масаж, ароматэрапію,
фітатэрапію. Вельмі папулярным ста
ла гразелячэнне торфам і сапрапе
лем, вялікімі запасамі якіх славіцца
Віцебшчына. Цікава, што сапрапель
як карысны выкапень у курорталогіі
Савецкага Саюза прымяняўся і ў са
наторыі імя Мікалая Пржавальскага ў
Дзямідаўскім раёне Расіі.
— У той час пра гэта мала пісалі.
Прыйшлося пераадолець мноства роз
ных праблем, але аптымізм, прафесія
налізм дапамагалі мне наладжваць
дзелавыя сувязі, — успамінае Ліона
Футчык.
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Ліона Футчык

У ліку іншых праектаў былі рэалі
заваны: Школа здароўя і актыўнага
даўгалецця Фенікс, семінары для тых,
хто хацеў знайсці свае «другія па
лавінкі». А ў «Школе псіхалагічнага
здароўя» можна было навучыцца кан
траляваць свае эмоцыі.
Аздараўленчы цэнтр «Лідарынка»
стаў месцам, дзе людзі атрымлівалі
магчымасць пазбавіцца ад праблем
апорна-рухальнага апарату (артрыту,
астэхандрозу, поліартрыту і гэтак да
лей), дэпрэсій, некамфортных псіха
эмацыйных станаў.
Паралельна былі арганізаваны
курсы, якія далі шанец сотням хлоп

цаў і дзяўчат раскрыць, развіць свае
таленты, што было няпроста пасля
развалу СССР…
— Дапамагалі вырашаць шмат
лікія так званыя школьныя праблемы
і цяжкасці дзяцей. Для гэтага былі
распрацаваны аўтарскія праграмы:
«Крок у будучыню», «Школа перспек
тыўнай моладзі». Аказвалі дапамогу
ў псіхалагічным станаўленні падлет
кам, у выбары прафесіі, — згадвае су
размоўца.
Многія, незалежна ад узросту,
звярнуліся па дапамогу да псіхолагаў,
апынуўшыся ў цяжкіх жыццёвых сіту
ацыях.
— Псіхалагічныя праблемы руйну
юць душэўнае, фізічнае здароўе чала
века, вядуць да хвароб. Вось тады вам
на дапамогу прыходзіць псіхолаг, які
не дае гатовых указанняў і рэцэптаў, а
разам шукае шляхі выхаду з сітуацыі,
якая стварылася, — тлумачыць Ліона.

Абнаўленне
дорыць шчасце
Менавіта шматгадовы досвед, на
працаваны Ліонай, дазволіў ёй пачаць
супрацоўніцтва з кітайскімі парт
нёрамі ды ўзначаліць прадстаўніцтва

н

У цэнтры «Здрава Ян Шэн» у Віцебску

навукова-тэхнічнага інвестыцыйна
га холдынгу FOHOW. Дарэчы, сло
ва «fohow» у перакладзе з кітайскай
мовы — фенікс.
Нагадаю, што гэта — міфалагіч
ная птушка, падобная да арла з яркачырвоным або залаціста-чырвоным
апярэннем, якая валодае здольнасцю
спальваць сябе і затым адраджацца.
Вядомая ў міфалогіях розных культур,
часта звязваецца з сонечным культам.
Прадбачачы смерць, яна спальвае сябе
ва ўласным гняздзе, а з попелу потым
з’яўляецца птушаня.
У вучэнні стоікаў гаворыцца, што
свет нараджаецца і гіне ў агні. А гэты
працэс з’яўляецца цыклічным. Такім
чынам, фенікс можа трактавацца як
вобраз сусвету. Казачная птушка так
сама з’яўляецца атрыбутам алегарыч
нага малюнка надзеі.
У ме тафарычным тлумачэнні
Фенікс — сімвал вечнага абнаўлен
ня, чароўная птушка, якая прыносіць
людзям шчасце.
— Таму назва кампаніі Fohow была
абраная не проста так. Наша мэта —
развіваць культуру падтрымання зда
роўя на карысць здароўя чалавецт
ва, — удакладняе Ліона.
Міжнародная карпарацыя ство
рана спадаром Ю Фэй і яго дзелавымі
партнёрамі, яна зарэгістравана ў Ган
конгу. Карпарацыя мае свой інстытут
«Ян-Шэн Fohow» («ян-шэн» у перак

ладзе з кітайскай — песціць жыццё або
любіць жыццё). Ён спецыялізуецца на
даследаваннях, вытворчасці і прасоў
ванні прадукцыі індустрыі здароўя ў
многія рэгіёны свету. Гэта — натураль
ныя прадукты харчавання, выраб
леныя з улікам досведу традыцыйнай
кітайскай медыцыны (ТКМ). Карпара
цыя таксама займаецца інавацыйнымі
распрацоўкамі ў галіне фізіятэрапіі ды
рэфлексатэрапіі. Вырабляецца шмат
функцыянальны тэкстыль для пад
трымання здароўя, зноў жа з улікам
практыкі ТКМ, — працягвае сураз
моўца.

Гуаша — не фарба
У горадзе над Дзвіной дзякую
чы рэалізацыі кітайска-беларускага
праекта можна заняцца Тай Цзі Цы
гун — гімнастыкай, якая ўмацоўвае
чалавека. А яшчэ гэта — філасофія,
якая дапамагае не толькі прывесці ў
парадак цела, але і наладзіць свой эма
цыйны фон.
Можна наведваць і семінар-прак
тыкум па кропкавым масажы. Ён аказ
вае станоўчае ўздзеянне на функцыі
розных органаў і сістэм. Гэты масаж
супакойвае і стымулюе нярвовую сіс
тэму, узмацняе кровазварот, паляпшае
жыўленне тканін, рэгулюе дзейнасць
залоз унутранай сакрэцыі, здымае бо

етрадыцыйны падыход
левыя адчуванні, зніжае напружанне
мышцаў…
Па словах Ліоны Футчык таксама
можна павучыцца найстаражытнаму
віду кітайскага масажу, які адрозніва
ецца паслядоўнасцю і глыбінёй уздзе
яння на біялагічна актыўныя кропкі.
Гэта — гуаша.
У працэсе выканання масажу гуа
ша майстрамі выкарыстоўваюцца спе
цыяльныя пласціны, ад раздражнення
якіх па тканках і органах праходзіць
магутны аднаўленчы рэфлекторны
імпульс. Дзякуючы гэтаму імпульсу
значна лепш ідзе мікрацыркуляцыя у
тканках скуры.
Для масажу гуаша прымяняюцца
прадметы разнастайнай формы —
плоскія пласціны і лыжкі без тонкіх
вострых краёў. Пласціна можа мець
круглявы выгнуты край, два-тры буй
ныя выступы ці мноства зубцоў. Такім
чынам пры ўздзеянні на скуру аказва
ецца ціск, але не з’яўляюцца драпіны.
Цікава, што некаторыя скрабкі вы
рабляюцца з нефрыту, агату, яшмы,
каменю бянь.

Віцебскі «Здрава Ян Шэн»
У Віцебску таксама ў плыні міжна
роднага супрацоўніцтва можна наве
даць цэнтр славянска-кітайскіх прак
тык «Здрава Ян Шэн».
У ліку іншага ў цэнтры можна да
ведацца пра тое, што такое жыццёвыя
энергіі «янь» ды «інь». Раскажуць і пра
біялагічна актыўныя кропкі, іх спе
цыфічныя асаблівасці, спосабы ўздзе
яння на іх. Можна яшчэ азнаёміцца з
тэорыяй У‑Сін, заснаванай на ведах
аб першаэлементах нашай планеты:
гэта агонь, зямля, вада, дрэва, метал.
Наведнікам адпаведнага курсу раска
жуць пра іх сувязь з унутранымі орга
намі.
У Амбасадзе КНР у Расіі, са спе
цыялістамі якой у асноўным супра
цоўнічаюць віцябляне, высока ацанілі
ўклад беларусаў у пашырэнне методык
аздараўлення і лячэння, якія вядомыя
ў Кітаі тысячагоддзямі.
Карпарацыя «Fohow» актыўна зай
маецца ў Віцебску дабрачыннасцю.
Напрыклад, падарылі аргтэхніку са
цыяльнаму прытулку. Там часова зна
ходзяцца дзеці, якія трапілі ў цяжкія
жыццёвыя сітуацыі.
Аляксандр Пукшанскі
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Госці з Цзянсу
Выстава-прэзентацыя вышэйшых навучальных устаноў правінцыі Цзянсу прайшла ў Мінскім
дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. У складзе замежнай дэлегацыі былі прадстаўнікі
19 адукацыйных цэнтраў аднаго з усходніх рэгіёнаў Кітая.

У

холе акт ав ай з а лы
МДЛУ стала шмат
людна за доўга да
пачатку ўрачыстага
адкрыцця выставы.
Маладыя людзі гур
таваліся каля прэзен
тацыйных с т эндаў,
уважліва вывучалі брашуры з іеро
гліфамі, размаўлялі з прадстаўнікамі
замежных універсітэтаў, праглядалі
відэаролікі, запісвалі свае кантакт
ныя дадзеныя. Бясспрэчна: вывучаць
кітайскую грамату шмат хто жадае.
Такую выснову пацвярджае й той кра
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самоўны факт, што ў 2017 годзе ў Лін
гвістычным універсітэце адкрыўся фа
культэт кітайскай мовы, на якім цяпер
навучаюцца 300 студэнтаў.
Урачыстую сустрэчу беларусаў
з кітайскімі прадстаўнікамі сферы
адукацыі вяла дырэктар Інстытута
Канфуцыя Таццяна Дзям’яненка, а да
памагалі ёй студэнты МДЛУ, яны вы
ступалі ў якасці перакладчыкаў.
Актавая зала хутка запоўнілася.
Гледачамі былі, у асноўным, студэн
ты. Іх цікавасць да вучобы за мяжой
відавочная. Гэта падкрэсліла і вы
конваючая абавязкі рэктара Лінгві

стычнага ўніверсітэта, прарэктар па
навуковай працы Ларыса Тарасевіч.
Яна выказала надзею, што партнёр
ства ды сяброўства паміж Беларуссю
й Кітаем будзе ў далейшым умацоў
вацца.
Пра перавагі вучобы ва ўсходнім
рэгіёне падрабязна распавяла намес
нік начальніка Упраўлення міжна
родных сувязяў Дэпартамента аду
кацыі правінцыі Цзянсу спадарыня
Хан Сяоцзе. Гэты край — адзін з са
мых паспяховых у Кітаі: там развітая
эканоміка, высокі ўзровень адукацыі
ды культуры. «У нас — проста скарб

а
ніца таленавітых людзей», — кажа
Хан Сяоцзе. У правінцыі Цзянсу
навучаюцца студэнты з розных кан
тынентаў. У 2017 годзе іх было 40 ты
сяч з 180 краін. «Накіроўвайцеся за
Маркам Пола!» — так выказалася
Хан Сяоцзе, запрашаючы беларускіх
студэнтаў у Кітай, і дадала, што ад
носіны Беларусі ды Кітая развіваюц
ца імкліва, наглядны прыклад — ін
дустрыяльны парк «Вялікі камень»,
які шырока рэкламуецца ў Падня
беснай. Інвестары хочуць і гатовыя
ўкладваць сродкі ў развіццё белару
скіх праектаў. Таму, атрымаўшы аду
кацыю ў Кітаі, у маладых беларусаў
узрастаюць шанцы на добрую працу
на радзіме.
Анатоль Красуцкі, галоўны спе
цыяліст упраўлення міжнароднага
супрацоўніцтва Міністэрства адука
цыі Беларусі, нагадаў усім пра шэраг
сустрэч Прэзідэнта Аляксандра Лу
кашэнкі з прадстаўнікамі кітайскай
улады, мэта якіх — умацаванне ўсе
баковага супрацоўніцтва. Ён згадаў
і пра заяву Міністра адукацыі Ігара
Карпенкі, які казаў пра неабходнасць
вывучэння кітайскай мовы як наву
чальнага прадмета. А яшчэ абвясціў,
што 2019 год у Беларусі ды Кітаі будзе
Годам адукацыі.
Студэнтку факультэта кітайскай
мовы Ганну Ярышкіну запрасілі на
сцэну падзяліцца ўражаннямі пра
Усходнюю краіну: там яна праходзіла
стажыроўку. Яе аповед прагучаў на
кітайскай мове! А перакладаў высту
пленне дзяўчыны на рускую — кітай
скі студэнт. Вось такі тандэм двух моў,
дзвюх культур…
Афіцыйная частка цырымоніі ад
крыцця Выставы-прэзентацыі скон
чылася невялікім канцэртам. Сту
дэнты выконвалі вядомыя англійскія
кампазіцыі на кітайскай мове, танца
валі ва ўсходніх нацыянальных кас
цюмах. Фінальным акордам, самым
яркім і запамінальным, было высту
пленне усёй кітайскай дэлегацыі. Дэ
каны ды іх намеснікі, прадстаўнікі
прыёмных камісій універсітэтаў Кітая
ды педагогі хорам выканалі песню
«Язмін» на роднай мове. Яны старалі
ся спяваць зладжана пад узмахі рук
дырыжора. І гэта было кранальна!
Таму ў фінале зала выбухнула вопле
скамі з крыкамі «Брава!».
Аліса Красоўская.
Фота аўтара.

дукацыйныя праекты

Прадстаўнікі кітайскіх універсітэтаў распавядаюць пра адукацыю за мяжой

Моладзь знаёміцца з правінцыяй Цзянсу

На сцэне — студэнцкі тэатр «Мэйхуа»
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Бліжэй да
Паднябеснай
Сёння Кітай — прывабная для моладзі краіна. Да яе пралажылі сцежкі-шляхі студэнты амаль з усіх
кантынентаў. Якім чынам лепш трапіць у Паднябесную з Беларусі, каб пераняць досвед у сферы
міжнародных камунікацый — пра тое ведаюць у Інстытуце Канфуцыя ў Мінскім дзяржаўным
лінгвістычным універсітэце.
Усё пачынаецца з мовы
Нашы адносіны з Кітаем сталі на
столькі трывалымі ды цеснымі, што
ствараецца ілюзія, быццам ён знахо
дзіцца побач, а кітайская мова — не
намнога складанейшая за беларускую.
Гавораць жа на ёй больш за мільярд
чалавек! І не ўсе — карэнныя нось
біты. Каб даведацца, як канкрэтна
беларусы далучаюцца да кітайскай
культуры, я адправілася ў Інсты
тут Канфуцыя ў Мінскім дзяр
жаўным Лінгвістычным уні

версітэце. З яго дырэктарам Таццянай
Дзям’яненкай мы пра тое гаварылі, а
таксама высветлілі, ці лёгка беларусам
даюцца іерогліфы.
— Таццяна Андрэеўна, Інстыту‑
ты Канфуцыя — глабальная сетка
культурна-адукацыйных цэнтраў
у многіх краінах. Прычым, у адным
горадзе можа быць не‑
калькі філіялаў: ка‑
б і н е т а ў, к л а с а ў,
інстытутаў… Рас‑
кажыце, колькі іх
у нас у Мінску ды ў
цэлым па краіне?

— Усяго ў сталіцы — чатыры цэн
тры. Самы першы — Рэспубліканскі
інстытут кітаязнаўства імя Канфу
цыя — паўстаў на базе Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта ў 2006 годзе.
Затым у верасні 2011‑га адкрыліся мы.
Праз тры гады Інстытут Канфуцыя
з’явіўся ў Беларускім нацыянальным
тэхнічным універсітэце, а ў 2015‑м —
незалежны Клас Канфуцыя пры Бела
рускім дзяржаўным універсітэце фізіч
най культуры. Акрамя Мінску ў снежні
2017 года адчыніў дзверы Інстытут
Канфуцыя ў Гомельскім дзяржаўным
універсітэце. І філіялаў па краіне ня
мала. У школах, гімназіях і вышэйшых

Дырэктар Інстытута Канфуцыя ў МДЛУ Таццяна Дзям’яненка
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У памяшканні Інстытута Канфуцыя — адметны кітайскі каларыт

навучальных установах Беларусі ёсць
свае інстытуты, класы, кабінеты…
— А чым яны адрозніваюцца па‑
між сабой і, дарэчы, хто ініцыюе
адкрыццё новых культуралагічных
цэнтраў, хто іх спансуе?
— Усе Інстытуты, незалежна ад іх
назвы, маюць адзіную мэту — папуля
рызаваць кітайскую мову ды культуру.
Гэта абавязкова. Аднак аб’ём фінансаў
розны: у інстытутах ён, натуральна,
большы, у класах — меншы. Але мы ўсе
спансуемся кітайскім бокам. Сродкі на
развіццё вылучае Дзяржаўная канцы
лярыя па распаўсюджванні кітайскай
культуры Ханьбань, іх штаб-кватэра ў
Пекіне. Яна кіруе ўсімі цэнтрамі ў све
це. Дарэчы, усяго іх больш за 1600. Іні
цыятарам стварэння кітайскага кутка
на базе МДЛУ, які, як вы бачыце, пе
рарос у самастойны інстытут, высту
піла наш паважаны рэктар і Старшыня
праўлення Інстытута Канфуцыя Натал
ля Пятроўна Баранава. Яна прыклала
максімум намаганняў для таго, каб
паўстаў такі цэнтр. На яго адкрыццё ў
2011 годзе прыязджалі першыя госці з
Паднябеснай. А класы ды кабінеты, як
правіла, ствараюцца на базе школ, гім
назій і працуюць у цеснай сувязі з вну.

Мы, напрыклад, шэфствуем над класамі
Канфуцыя ў Маладзечне, Смалявічах,
Валожыне, Гродне, Магілёве, Барысаве.
— Наколькі мне вядома, у бела‑
рускіх Інстытутах Канфуцыя роз‑
ная скіраванасць. У БДУ, напрыклад,
больш праводзяць навуковыя кан‑
ферэнцыі, семінары. У БНТУ вывуча‑
юць пытанні навукі ды тэхнікі. Чым
займаецеся вы?
— У асноўным, гэта розныя аду
кацыйныя й культурныя праекты.
Акрамя таго, нам цікавая медыцын
ская тэматыка, а таму ладзім спецфо
румы. Вядома ж, навучаем беларусаў
кітайскай мове. У гэтым семестры
ў Інстытуце Канфуцыя — больш за
200 слухачоў. Сярод іх ёсць бухгалта
ры, працаўнікі чыгункі, прыходзяць і з
тэлебачання, і цэлыя прыватныя кам
паніі… Самаму ж малодшаму слухачу
сёлета споўнілася 8 год. Быў яшчэ ў
нас адзін «малады кліент»: дзяўчын
ка 5–6 гадоў. Яна прыйшла ў МДЛУ з
мамай здаваць міжнародны экзамен
HSK, які кожны год арганізоўвае Ін
стытут Канфуцыя (далей: ІК —Аўт.).
Пацешна было назіраць, як абедзве
сядзелі, нешта пісалі… І паспяхова
здалі першы ўзровень! Усяго іх шэсць.

Услед за Маркам Пола
— Штогод ІК адпраўляе студэнтаў
на стажыроўку ў Кітай, — працягвае
мая суразмоўца. — Уключэнне ў культу
ру краіны, мову якой хочаш засвоіць, —
і карысна, і займальна. Вучыцца наша
моладзь у мясцовых універсітэтах
амаль да года. Вядома, студэнты хацелі
б там застацца і на даўжэй. Але правін
цыя Цзянсу, у якой знаходзіцца наш
кітайскі партнёр — Паўднёва-Усходні
ўніверсітэт — ён і прымае нашых сту
дэнтаў — славіцца якаснай адукацыяй,
і туды імкнецца трапіць моладзь з уся
го свету. Тым болей што стажыроўка, а
гэта — харчаванне, страхоўка, пражы
ванне ды навучанне — цалкам аплач
ваецца кітайскім бокам. Але спачатку
студэнту трэба прайсці адбор у нас,
падаць заяўку на атрыманне стыпен
дыі, здаць вусны ды пісьмовы экзамены
HSK, HSKK...
Вядома, беларусы вяртаюцца з Пад
нябеснай іншымі. Яны ўлюбляюцца ў
Кітай. Па сабе ведаю: паедзеш туды на
дзесяць дзён — і адчуваеш, як быццам
змяняешся. Нацыянальная культура за
чароўвае! Захапляешся
шмат чым: нацыяналь стар.
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Кітайскі дырэктар Інстытута Канфуцыя Шы Лін (злева)
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най музыкай, многавя
ковымі традыцыямі,
аўтэнтычным круглым сталом, які вер
ціцца, палачкамі для ежы… Усё тое не
можа не ўлюбіць у сябе. Студэнты пры
возяць адтуль не толькі выдатнае ведан
не мовы, але таксама рэдкія сувеніры:
сукенкі цыпао ды нацыянальныя кас
цюмы, чырвоныя ліхтары, парасоны,
вееры… Дзіўна, што не найноўшыя
гаджэты! Як прыедуць, ладзяць дома
чайныя цырымоніі па-кітайску, поў
ныя ідэй і жадання ўвасабляць у жыццё
сумесныя беларуска-кітайскія праекты.
Ёсць студэнты, якія хацелі б выкладаць
кітайцам нашу мову. Тым больш, што
попыт на лінгвістаў у Беларусі толькі
расце. Да нас звяртаюцца з «Вялікага
каменя» ды іншых кітайскіх кампаній, з
розных адукацыйных арганізацый:
вельмі шмат школ, гімназій, якія
хочуць увесці ў сябе навучанне
кітайскай мове, а выкладчыкаў
не хапае.
— Вось вы сказалі: нека‑
торыя хацелі б выкладаць
кітайцам нашу мову. А на‑
колькі яна ім цікавая?
— Нядаўна мы былі на
прыёме ў Надзвычайнага і
Паўнамоцнага Амбасадара
КНР у Беларусі з нагоды
святкавання Дня ўтварэн
ня Кітайскай Народнай
Рэспублікі. Дык вось спа
дар Цуй Цімін звяртаўся
з прывітальнай прамо
вай да гасцей на беларускай
мове. Гэта было так выдатна,
так прыемна! Я чула: ён на
розных сустрэчах імкнецца

стар.
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гаварыць па-беларуску. Прычым вы
маўленне ў Амбасадара вельмі чыстае!
Далёка не ўсе беларусы так гавораць.
Мая калега — дырэктар Інстытута
Канфуцыя з кітайскага боку Шы Лін —
таксама патроху вывучае беларускую
мову. А кітайскія студэнты часта пы
таюцца, як тое слова па-беларуску гу
чыць, а як гэтае…

Форумы, сустрэчы,
канферэнцыі…
Жыццё ІК у МДЛУ бурліць. Таму
Таццяна Андрэеўна з вялікім зада
вальненнем расказвае пра шмат
лікія праекты. Да прыкладу, кожнае
лета слухачы ІК з’язджаюць на два

тыдні ў лагер — у горад Нанкін, сталі
цу правінцыі Цзянсу. Там яны актыўна
практыкуюць кітайскую мову, наведва
юць майстар-класы па выразанні з па
перы, пляценні дэкаратыўных вузлоў,
каліграфіі, дэгустуюць стравы нацыя
нальнай кухні, знаёмяцца з Нанкінам
ды яго наваколлем, ездзяць у Шанхай.
Працаўнікі адукацыі — дырэктары ды
іх намеснікі, педагогі — таксама быва
юць у Кітаі. Яны слухаюць лекцыі пра
Паднябесную, наведваюць экскурсіі.
Калі вяртаюцца — запальваюцца, як
і студэнты, жаданнем зрабіць неш
та новае ў сферы прасоўвання куль
туры дружалюбнага народа ў нашай
краіне. У МДЛУ часта прыязджаюць
дэлегацыі з кітайскіх універсіт эт аў.
Яны зацікаўленыя ў тым, каб у іх ад
крываліся цэнтры беларускай мовы й
культуры. Некалькі такіх цэнтраў ужо
працуе там.
Маштабны нацыянальны кон
курс «Мост» арганізоўвае Амбасада
КНР. Гэта шматст упеньчатае спа
борніцтва па кітайскай мове існуе
ўжо 17 гадоў і праходзіць на базе
МДЛУ. Конкурс складаны: спачатку
трэба прайсці адборачны тур, у якім
удзельнічаюць і школьнікі, і студэнты.
Затым 10–13 паўфіналістаў на праця
гу 3–4 гадзін спаборнічаюць за права
прадстаўляць сваю краіну ў Пекіне,
дзе праходзіць фінал міжнароднага
конкурсу.
Традыцыйна кожны год лепшыя
з хлопцаў з усёй Беларусі атрымліва
юць стыпендыю Амбасадара КНР —

с
1000 долараў — за высокія дасягненні
ў вывучэнні кітайскай мовы.
У верасні ІК адзначае дзве важныя
даты: Дзень нараджэння Інстыту
та — 18 верасня, ды ў канцы месяца —
Дзень усіх Інстытутаў Канфуцыя.
Сёлета святкаванне доўжылася ажно
тыдзень. Традыцыйныя майстар-кла
сы й сустрэчы са студэнтамі ў Сту
дэнцкай вёсцы ў Цэнтры кітайскай
мовы й культуры плаўна перацяклі ў
грандыёзнае свята ў мінскай Ратушы.
Яго сумесна арганізавалі ўсе Інсты
туты й Класы Канфуцыя Беларусі.
МДЛУ прадставіў студэнцкі тэатр
«Мэйхуа», чые цудоўныя песні ды тан
цы пазнаёмілі гледачоў з мастацтвам
Паднябеснай.
І, як вядома, ІК святкуе кітайскі
Новы год.
Паколькі наступны год будзе аб
вешчаны Годам адукацыі як у Беларусі,
так і ў Кітаі, падзей, прысвечаных бе
ларуска-кітайскай дружбе, будзе яшчэ
больш.

Калі праца па душы
— Таццяна Андрэеўна, раскажыце
пра традыцыйную Сусветную кан‑
ферэнцыю Інстытутаў Канфуцыя.
— Яна праходзіць у снежні ў ад
ным з кітайскіх гарадоў. Я вельмі лю
блю гэтыя сустрэчы й заўсёды чакаю
іх. Нягледзячы на тое, што на форум
з’язджаецца велізарная колькасць лю

дзей, мы ўсе — як сям’я: добра ведаем
адзін аднаго, тужым і з радасцю су
стракаемся. Спачатку кожны дзеліцца
сваімі дасягненнямі, затым сумесна
абмяркоўваем праблемы, пераймаем
досвед адзін у аднаго. А яшчэ ў маі
праводзіцца рэгіянальная канферэн
цыя. У 2017 годзе яна праходзіла ў
Афінах. У той раз пытанне аўдыторыі
да мяне ўзнікла адносна якасці выкла
дання кітайскай мовы. І гэта прыемна
здзівіла. Бо раней важным было хоць
неяк навучыць гаварыць і разумець
па-кітайску. Цяпер ужо ідзе гаворка
пра павышэнне ўзроўню выкладан
ня. Агалілася яшчэ адна праблема: у
кітайцаў не хапае рускамоўных вы
кладчыкаў. У асноўным, усе гавораць
па-англійску.
— На гэтай канферэнцыі, на‑
колькі я ведаю, не толькі абмяркоў‑
ваюцца надзённыя справы інстыту‑
таў, але й прысвойваюцца званні,
статусы?
— Сапраўды, ў 2013 годзе наш
маленькі кітайскі «востраў» стаў леп
шым Інстытутам Канфуцыя года. А ў
2014–2015 гадах мая папярэдніца Ла
рыса Аркадзеўна Трыгубава атрымала
званне чалавека, які ўнёс вялікі ўклад
у развіццё Інстытута Канфуцыя ў
МДЛУ. Такіх званняў па ўсім свеце да
ецца штогод толькі дзесяць.
— А вы калі сталі дырэктарам? Ці
складана кіраваць міжнародным пра‑
ектам разам з напарніцай Шы Лін?
— Паўтары гады займаю гэтую
пасаду. Калі была намес
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ніцай дэкана факультэта англійскай
мовы па выхаваўчай працы, то шмат
супрацоўнічала з Інстытутам. Урэш
це адміністрацыйную падрыхтоўку
прайшла добрую! І цяпер яшчэ вы
кладаю англійскую мову. Так што мой
стаж працы ў сценах МДЛУ — амаль
25 гадоў. Летась ездзіла на васьмі
дзённую стажыроўку дырэктараў ІК у
Пекін. Акрамя навучання непасрэдна
рабоце ў ІК, акцэнт рабіўся на тым, каб
правільна будаваць адносіны з кітай
скім дырэктарам. Аказваецца, у свеце
складваюцца самыя розныя сітуа
цыі на памежжы розных культур. На
шчасце, у нашым тандэме з Шы Лін усё
выдатна. Думаю, калі любіш свою пра
цу, калі яна табе ў радасць, то любыя
цяжкасці лёгка пераадольваюцца. Сам
Канфуцый казаў: выберы сабе працу
па душы, і табе не прыйдзецца праца
ваць ніводнага дня ў сваім жыцці.
— Кітайскую мову абавязкова ве‑
даць беларускаму дырэктару Інсты‑
тута Канфуцыя?
— Аб авязков ая ў мов а працы
тут — веданне англійскай мовы. Кітай
скі дырэктар па-руску ды па-беларуску
не гаворыць. Я кітайскую мову цэлы
год вывучала, але цяпер зрабіла паў
зу, займаюся самастойна. Гэтая мова
складаная, патрабуе вельмі шмат часу
й высілкаў. У кітайскіх словах яшчэ й
розныя тоны ёсць: можна адно й тое ж
напісанне вымавіць з розным тонам —
і мяняецца сэнс.
— Што скажаце пра сучасную
моладзь? Ці адрозніваюцца замеж‑
ныя студэнты ад беларускіх?
— Усе маладыя людзі вы
глядаюць аднолькава: носяць
сучасную вопратку, джынсы
з моднымі разрэзамі, слуха
юць поп-музыку. Адрозні
ваюцца яны ад папярэдніх
пакаленняў хіба што маты
вацыяй сваіх учынкаў. Калі
мы ішлі за поклічам сэрца:
хачу — буду, не хачу — зна
чыць, не буду, то сучасная
моладзь добра разумее, што
выгадна, перспектыўна.
Туды яна і курс трымае. Таму,
па-мойму, у нас і папулярнае
вывучэнне кітайскай мовы ся
род студэнтаў. Яны разумеюць:
авалодаўшы ёю, можна добра
ўладкаваць сваё жыццё.

Дэлегацыя прадстаўнікоў вышэйшай адукацыі з правінцыі Цзянсу ў Мінску

Аліса Красоўская.
Фота аўтара.
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Беларускае
Палессе —
іх родны дом
Аб тым, як міжнародны экалагічны праект, які рэалізуецца ў Беларусі, дапаможа
захаваць адну з рэдкіх птушак Еўропы

Г

аворка ідзе пра тое, каб
аднавіць у беларускіх за
казніках «Спораўскі» ды
«Званец» месцы, дзе жыве
вяртлявая чаротаўка —
адзін з рэдкіх відаў пту
шак, якая знаходзяцца пад
пагрозай поўнага знікнен
ня. А дапаможа ў гэтай высакароднай
справе праект «Ветландс», які фінан
суецца Глабальным экалагічным фон
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дам і рэалізуецца Праграмай развіцця
ААН у партнёрстве з Міністэрствам
прыродных рэсурсаў і аховы нава
кольнага асяроддзя Беларусі.
Вяртлявая чаротаўка — сёння
адна з самых рэдкіх ў Еўропе пеўчых
птушак. Раней жа яна жыла ў больш
чым 20 еўрапейскіх краінах. Аднак
толькі за мінулае стагоддзе сусветная
папуляцыя гэтай птушкі скарацілася
на 95 % у выніку асушэння амаль усіх

нізінных балот. Месцы гнездаван
ня вяртлявай чаротаўкі захаваліся
толькі ў Беларусі, Украіне, Польшчы,
Літве ды Германіі. Пры тым у нашай
краіне — амаль палова яе сусветнай
папуляцыі.
Значныя ў міжнародным сэнсе
беларускія заказнікі «Спораўскі» ды
«Званец» выбраны праектнымі тэры
торыямі «Ветландс» не выпадкова. Бо
яны адносяцца да ключавых месцаў

Э
гнездавання для найбуйнейшай папу
ляцыі вяртлявай чаротаўкі ў Еўропе.
Большую частку заказніка
«Спораўскі», што ў Брэсцкай
вобласці, займаюць нізінныя
балоты. Па сутнасці, балота
Спораўскае — адно з най
буйнейшых у Еўропе пой
менных нізінных балот, якія
захаваліся ў стане, блізкім да
натуральнага. На тэрыторыі
заказніка зарэгістраваныя
52 віды жывёлаў і 22 віды рас
лінаў з Чырвонай кнігі Белару
сі, у іх ліку — віды, якія знаход
зяцца пад пагрозай знікнення:
вялікі арлец, вяртлявая чаротаўка,
дупель, вялікі вераценнік, кроншнеп,
еўрапейская выдра, еўрапейская ча
рапаха, карлікавая страказа. Папуля
цыя вяртлявай чаротаўкі там склада
ла ад 500 да 700 самцоў у розныя гады.
Асноўнай пагрозай для глабальна
значнай біяразнастайнасці апошнім
часам стала зарастанне адкрытых
нізінных балот дрэвамі, хмызнякамі й
трыснягом з‑за спынення традыцый
нага іх выкарыстання — для скошван
ня й выпасу жывёлы. У выніку плошча
адкрытых балот скарацілася на чвэрць
толькі з‑за распаўсюджвання хмызня
коў. Адным жа са спосабаў захавання
відаў балотных экасістэм, дзе жыве
тая ж вяртлявая чаротаўка ды іншыя
віды, якія знаходзяцца пад пагрозай
знікнення, з’яўляецца выдаленне й
наступнае выкарыстанне біямасы ба
лотнай расліннасці: трыснягу, дрэваў,
кустоў і травы.
У рамках праекта «Ветландс» ужо
запланаванае набыццё тэхнікі для
арганізацыі поўнага тэхналагічнага
ланцужка па ўборцы й далейшым вы

карыстанні расліннай біямасы балот.
Будуць выдалены дрэвы й хмызнякі
з плошчы не менш 1200 га, прычым
атрыманая біямаса стане прымяняц
ца ў выглядзе паліўнай дранкі, сена,
подсцілу, біяасновы для ўгнаенняў.
Акрамя ўсяго, у выніку рэалізацыі
праекта ў заказніку «Спораўскі» бу
дуць створаны новыя працоўныя мес
цы. Гэта, так бы мовіць, сацыяльны
складнік праекта.
Там жа плануецца пакос травы
на тэрыторыі плошчай амаль у дзве
тысячы гектараў з наступным вы
карыстаннем нарыхтаванай масы ў
сельскай гаспадарцы й мясцовых ка
цельнях. Біямасу, атрыманую ад ско
швання, і насенне балотнай травы
будуць таксама скарыстоўваць для
паскоранага аднаўлення нізінных ба
лот на асвоеных раней тарфяніках на
іншым эксперыментальным участку —
балоце Дакудаўскае.

Ідзе ўборка траў

калогія

А цяпер перанясемся ў заказнік
«Званец». Там — не толькі найбуйней
шае ў Еўропе нізіннае асокавае балота,
але й найбуйнейшае ў свеце месца гне
здавання вяртлявай чаротаўкі. Усяго
на тамтэйшай тэрыторыі гняздуецца
больш за чвэрць глабальнай коль
касці гэтага знікаючага віду. Зрэш
ты, там ёсць таксама іншыя рэдкія
птушкі — вялікі арлец, дупель, вя
лікі краншнеп. Растуць і рэдкія
віды раслін, такія, напрыклад,
як плавунец найшырэйшы.
Але с тан тамт эйшага
месцапражывання імкліва
пагоршваецца з‑за зарастан
ня адкрытых асокавых балот
трыснягом і хмызняком, што
звязана ў першую чаргу з парушэн
нем гідралагічнага рэжыму, а таксама
з поўным спыненнем выкарыстання
забалочанай мясцовасці для касьбы.
Гэта негатыўна адбіваецца не толькі
на мясцовай папуляцыі вяртлявай ча
ротаўкі, але й на стане віду ў цэлым у
глабальным аспекце.
Ужо вядома, што ў рамках пра
екта «Ветландс» будзе арганізаваны
тэхналагічны ланцужок па скошван
ні й выкарыстанні расліннай біяма
сы ў заказніку «Званец». Трыснёг і
хмызнякі выдаляць з плошчы амаль
у пяць тысяч гектараў і, як і ў «Спо
раўскім», атрыманая біямаса знойдзе
ўжыванне ў выглядзе паліўнай дран
кі, сена, подсцілу й пры вытворчасці
біяўгнаенняў. Але галоўнае, што ў
выніку прынятых мер, як чакаецца,
да канца праекта павялічацца папу
ляцыі рэдкіх відаў птушак, якія зна
ходзяцца пад пагрозай іх глабальнага
знікнення.
Уладзімір Міхайлаў

Біямаса пойдзе на карысць
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Уладар
радасці
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Арнольд Смеяновіч — таленавіты нейрахірург-аптыміст. Яго пазітыўнае
стаўленне да жыцця і ў 80 гадоў такое заразлівае, што пасля зносін з ім
нам здаецца, і ў тым нават упэўнены: чалавек у гэты свет прыходзіць
для радасці. Бо, як кажа старажытная мудрасць: спазнаеш радасць —
спазнаеш таямніцу быцця.

Ц

стым жыцці таксама. Жонка, з якой
яны больш за 58 гадоў жывуць душа ў
душу, таксама медык. Падобна да таго,
пажартавалі мы, ягоная Тамара Іванаў
на з генамі дзекабрыстак. Замест таго,
каб угаварыць мужа размеркавацца ў
Лагойск, бліжэй да сталіцы, куды яе
бацька запрашаў абодвух працаваць
хірургамі, дачка першага сакратара
Лагойскага райкама партыі рушыла
ўслед за мужам — у далёкую глыбінку:
то была сельская бальніца ў Дрыбіне,
на Магілёўшчыне. Не сумняваючыся,
падтрымала выбар свайго абранніка.
А вяселле, распавядае Арнольд Фёда
равіч, было ў іх студэнцкае, калі на
6 курсе разам практыку праходзілі ў
Бабруйску. І дзеці іх — медыкі. Сын,
Віталь Арнольдавіч, ужо таксама вядо
мы нейрахірург, загадвае аддзяленнем
нейрахірургіі ды неўралогіі ў РНПЦ.
А дачка Вольга — стаматолаг, таксама
ўжо на кіраўнічай пасадзе. І каштоў
ныя складнікі сямейнага шчасця —
трое ўнукаў і ўнучка — радуюць дзяду
лю й бабулю. Больш за тое: старэйшы,

і спазнаў яе, таям
ніц у быцця, на ш
с у бяседнік, мы й
не распытвалі. Бо
задаваць пытанне,
адказ на якое зна
ходзіцца, пэўна ж, у
іншым вымярэнні,
палічылі недарэч
ным. Але гледзячы
на Арнольда Фёда
равіча, выснову зрабілі: ён дакладна
ведае, што нарадзіўся — каб зрабіць
радасць галоўнай спадарожніцай па
жыцці. Каб кожны дзень пражываць
з задавальненнем.
А дарогу жыцця ён прайшоў вя
лікую, і не заўсёды, зразумела, лёгка
ўсё было на ёй і проста. І душа ба
лела, і здавалася часам, што жыццё
рушыцца… Але і тое праход зіла, як
і здараецца ў жыцці, калі за паласой
крыўд і расчараванняў надыходзіць
момант, калі ўсё ладзіцца. Важнае ад
крыццё такое Смеяновіч зрабіў яшчэ
ў маладосці. А потым, назіраючы рыт
мы жыцця ў фармаце «плюс-мінус»,
навучыўся цярпліва пераносіць яго
цяжкасці. Відаць, таму і ў спакойным,
дабра д ушным абліччы Арнольда
Фёдаравіча глыбінны мацярык яго
най радасці праглядаецца.

Стас, вучыцца ў Мінскім медунівер
сітэце. І нават праўнучка ўжо сямейны
клан упрыгожыла.
Арнольд Смеяновіч — гэта цэлая
эпоха ў нейрахірургіі, як кажуць у па
добных выпадках. Ды сам — аксакал,
праўда, ад такога параўнання адмах
ваецца. Усё прасцей, кажа. Ну, працуе
ў медыцыне з 1963 года. Яшчэ ў той
самай Дрыбінскай сельскай бальніцы
ўсвядоміў, як варта трымаць клятву
Гіпакрата, і што гэта за стан душы
такі, калі ты вельмі неабходны лю
дзям, тым, якія забыліся пра радасць
жыцця з‑за праблем са здароўем. І
падтрымаць іх трэба, і ўпэўненасць
усяліць у спрыяльным зыходзе апера
цыі, і мець мужнасць прыняць жор
сткую рэальнасць, боль і слёзы, калі
ты не змог апраўдаць чужых надзей…
Досвед працы ў сельскай бальніцы,
лічыць ён, незаменны, і людзей, якім
ён там за тры гады спатрэбіўся, было
вельмі шмат. Ён добра памятае, як па
прыездзе ў Дрыбіне
знаёміўся з мясцовым стар.
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Па гэты дзень яго высокае май
стэрства нейрахірурга ў Рэспублікан
скім навукова-практычным цэнтры
неўралогіі й нейрахірургіі, абсталява
нага самай сучаснай апаратурай еўра
пейскага ўзроўню, — запатрабаванае.
Практычна ніводная складаная апе
рацыя на мозгу без прафесара Смея
новіча не абыходзіцца. І праца яго па
вартасці ацэнена.
Так, у нейрахірурга, уладальніка
шматлікіх узнагарод і тытулаў, у пра
фесіі — шчаслівы лёс. Ды і ў асабі

Белта

Стартаваў у Дрыбіне

Арнольд Смеяновіч у дні юбілея. Жнівень 2018-га.
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хірургам і ягонай жон
кай акушэрам-гінеко
лагам: два гады сям’я не была ў адпачын
ку. Калегі расказвалі і паказвалі яму,
як дзейнічаць у экстраных выпадках,
гэта значыць рабіць аперацыі: выда
ляць апендыцыты, разбірацца з кіламі,
прабадною язваю ці маткавым крыва
цёкам… Потым гэтыя абодва з’ехалі ў
адпачынак, а ён — застаўся сам-насам з
людскімі праблемамі. Вядома ж, мала
ды хірург вельмі хваляваўся, перажы
ваў: працаваў у экстрэмальных умовах,
калі, бывала, электрычнасць знікала, і
даводзілася прымаць экстранныя ра
шэнні… Нават параненае сэрца апе
рыраваў старому, якога хуліган ударыў
нажом. Шмат чаго давялося прайсці,
шмат чаму навучыцца. І лёс, распа
вядае, вёў. Аднойчы ў бальніцу пры
везлі маладога афіцэра са зламаным
хрыбетнікам: нырнуў няўдала ў рэчку.
Што рабіць? Зразумеў хірург: сам не
справіцца. З Мінска тады на дапамогу
прыехаў аспірант Фёдар Аляшкевіч. І
малады сельскі лекар, які ніколі не ба
чыў такіх аперацый, яму асыставаў. То,
пэўна, так і хочацца сказаць, сам свя
ты Панцеляймон-цаліцель стаяў тады
побач і ўклаў Аляшкевічу думку: трэба
такому зацікаўленаму хлопцу ў Мінск

стар.

выбірацца. Што Аляшкевіч калегу й
прапанаваў, паабяцаў пазнаёміць з
нейрахірургам Эфраімам Ісакавічам
Злотнікам, якому патрэбны маладыя
хірургі.

Таямніцы за сямю
пячаткамі
З таго й пачалося ўваходжанне Ар
нольда Смеяновіча ў нейрахірургію.
А пачаў ён з вязання вузлоў на апера
цыі, якую праводзіў Злотнік. Сціплы
пачаткоўца заснавальніку беларускай
нейрахірургіі спадабаўся. Пазней ён
сам пра тое яму й сказаў, згадаўшы,
як Смеяновіч цярпліва не толькі вуз
лы вязаў, але й кручкі не раз трымаў
падчас аперацый. А вось чаму мы за
гаварылі пра Панцеляймона-цаліцеля?
Тэма тут асобная: магчыма, у будучыні
раскажам пра тое падрабязней. Але
што цікава. Калі задалі мы пытанне
суразмоўцу, ці знайшоў ён ключ да та
ямніцы мозгу, то ён нават не здзівіўся:
маўляў, вашыя калегі не раз пра тое
пыталіся. І вось што распавёў:
— Ключом, каб адкрыць таямніцу
мозгу, гэтай істоты ў істоце, я не вало
даю, хоць і бачу яго амаль штодзень.

Мозг — найвялікшая таямніца за
сямю пячаткамі. Прычым не шэрае
гэта рэчыва: ён далікатна-крэмавага
колеру, вельмі прыгожы. Магу толькі
захапляцца Прыродай, Творцам, які
стварыў такі цуд.
Мозг — велізарны банк ведаў?
Сусветная энцыклапедыя? Як усё ў ім
працуе? Таямніца… На любы сігнал
ад нерва, ці то вачэй, вушэй у ім ства
раецца «карцінка»? Але як мы адроз
ніваем, што вунь, за вакном (ён ківае
ў бок акна) котка сядзіць пад ружамі,
а гэта вось мой працоўны стол, пад
шклом — фотаздымак бацькі, пагля
дзіце! Афіцэр Фёдар Смеяновіч. Загі
нуў у 1943‑м, быў начальнікам штаба
дэсантнай брыгады. Там, побач са
здымкам, і выслоўі вялікіх розумаў: я
афарызмы часам выразаю для сябе… А
вось на сцяне партрэт майго настаўніка
Эфраіма Злотніка… Ну а гэта вы, мае
госці… Неверагодна! Адно ведаю:
мозг — вельмi магутная машына, ён
мацней за любы суперкамп’ютар! І як
ён так хутка «круціцца» — не разумею!
Адкуль у ім думкі бяруцца? Тэорыі,
гіпотэзы, адкрыцці? Я часта прыво
джу прыклады для тых, каго цікавяць
таямніцы мозгу. І з вамі падзялюся.
Думаю, вам будзе карысная гэтая ін

Урачы-нейрахірургі РНПЦ падчас аперацыі. Арнольд Смеяновіч (злева).
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Эндаваскулярная аперацыя на сасудах галаўнога мозга ў Мінскай клінічнай бальніцы №5

фармацыя. Яна ёсць у інтэрнэце. Да
прыкладу, лаўрэат дзвюх Дзяржаўных
прэмій СССР хірург Война-Ясянецкі,
ён жа архіепіскап Лука, гаварыў: роля
мозгу зводзіцца да выдачы паведам
лення, і параўноўваў яго з тэлефоннай
станцыяй. (Дарэчы, родавыя карані ў
таго знакамітага хірурга й святара былі
з Беларусі. — Аўт.) І Наталля Бехцера
ва (акадэмік Расійскай Акадэміі навук
і Расійскай медыцынскай Акадэміі на
вук. — Аўт.) лічыла, што мозг чалавека
здольны ствараць толькі найпростыя
думкі, ён нічога не дадае да таго, што
атрымлівае. А Джон Эклс, Нобелеўскі
лаўрэат па фізіялогіі ды медыцыне, які
адкрыў іённыя механізмы ўзбуджэння
і тармажэння ў перыферычных і цэнт
ральных нервовых клетках, лічыў, што
мозг думкі не «вырабляе», а толькі
ўспрымае іх звонку.
Хто ж, у рэшце рэшт, падказаў Аляш
кевічу паклікаць мяне ў Мінск? Можа й
напраўду, як вы кажаце, у аперацыйнай
тады ў Дрыбіне сам Панцеляймон-цалі
цель стаяў, калі таго маладога афіцэра
мы ратавалі?.. Ды падказваў, што да
чаго. А раптам Аляшкевіч і злавіў праз
свой мозг, як прыёмнік, тую яго вібра

цыю, ці з нябеснай тэлефоннай станцыі,
дый выдаў паведамленне мне? У выніку
маё жыццё павярнулася да нейрахірур
гіі. Ва ўсякім разе, мне падабаецца так
думаць…
І нам падабаецца! Магчыма, таму
мы і пазнаёміліся з такім «прыём
нікам» у асобе Арнольда Смеяно
віча, які «нас троены» не толькі
ўспрымаць, але і перадаваць іншым
аптымізм і радасць. Прыемна ўсве
дамляць, што пошукі радасці ва
ўсім, што навокал цябе — верны
шлях па жыцці, каб не зачарсцвець
і не састарэць заўчасна. І як тут не
ўспомніць выдатную кнігу «Паліа
на» Элінор Портэр, гэты амеры
канскі бэстсэлер, а таксама аднай
менны фільм Сары Хардзінг пра
дзяўчынку-аптымістку, які мы ня
даўна пагляд зелі! Любімай гульнёй
Паліяны была «гульня ў радасць»,
што б у жыцці ні здарылася. Ва ўсім
дзяўчынка шукае пазітыў. Вось і ге
рой нашай публікацыі — такі, на
пэўна.
Удумаемся: за 58 гадоў практыкі
Арнольд Фёдаравіч ажыццявіў апера
цыі на мозгу каля 10000 пацыентаў. І,

напэўна, калі яны прыходзілі ў сябе
з надзеяй, што ўсё дрэннае засталося
ў мінулым, доктар чытаў радасць у іх
вачах. І ўсміхаўся, казаў: радуйцеся
кожнай хвіліне — цяпер вы можаце не
хвалявацца… Ён кожны раз радуецца,
калі ёсць станоўчы вынік у найсклада
ных аперацый, якіх за год праводзіць,
як правіла, каля 250‑ці. Дарэчы, ніко
му, хто звяртаецца да яго па дапамогу,
ёй не адмаўляе.

...І залацісты мёд
для задавальнення
Радасць — у яго мімічных змор
шчынах вакол вачэй. У хуткай і за
цікаўленай рэакцыі на любое пытанне.
У адказах, якія могуць гучаць зусім
па-дзіцячы, шчыра і натуральна: «Ды
я не ведаю» ці «А хто ж яго ведае»…
Ён увесь з сябе быў з намі — вельмі
натуральны, сапраўдны. Не спрабаваў
выглядаць, нейкім іншым, чым ёсць,
здавацца. Арнольд Фёдаравіч такі, які
ёсць. Таму, як нам падаецца, і не можа
не па дабацца. Ужо
адной прысутнасцю стар.
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сваёй, мусіць, лечыць:
як носьбіт здаровай

энергетыкі…
Даўно ўжо мы не выходзілі з
інтэрв’ю з такім узнёслым настроем. І з
пузаценькім слоічкам залацістага мёду,
які нам уручыў знакаміты беларускі
нейрахірург Смеяновіч на развітанне
з цёплымі словамі: я тут думаў гарбаты
з вамі папіць, дык падрыхтаваў і мёд, і
печыва, але вось тэрмінова трэба ісці
на аперацыю… Гэтая прыемная, мож
на сказаць, салодкая дэталь у агульную
тэму радасці —паклалася. Дарэчы, мы
потым пераканаліся — мёд аказаўся
цудадзейным, пазітыўна зараджаным.
Яўна з плыні рэчываў хюгэ, як кажу
ць, здаецца, у Даніі, дзе нават ёсць
Інстытут шчасця. Таму спажываем

каштоўны падарунак — у невялікіх
дозах, чайнымі лыжкамі. Упрыгожва
ем ласункам восеньскія вечары, калі
за вокнамі — шэрасць, холад, слота…
А ў той дзень дзівоснага бабінага
лета мы былі так уражаны абаяль
ным суразмоўцам, што, пакінуўшы
будынак РНПЦ (гэта ля Мінскай
кальцавой аўтадарогі, уваход з боку
мікрараёна Уручча), затрымаліся на
лаўцы ў двары. І гаварылі пра тое,
якое ж гэта шчасце: бываць ва ўрачоў
толькі ў якасці журналістаў — не па
цыентаў!.. Сядзелі прама насупраць
барвова-жоўтых клёнаў. Нам абавяз
кова трэба было няспешна абмяняцца
думкамі пра дзіўнага чалавека, з якім
толькі што пазнаёміліся. Што называ
ецца: падоўжыць адчуванне «после

вкусия» ад прыемнай і змястоўнай
гутаркі.
Свяціўся сонцам кастрычнік. І
было цёпла па-летняму. Паветра,
насычанае водарамі восені, кружыла
галаву. Мы дасталі свае яблыкі га
тунка штрыфель — з бацькоўскага,
дарэчы, саду… — і адкрылі смеяно
віцкі слоік з мёдам… Гэта было так
смачна, што слоў не хапае, каб пера
даць адчуванні. Чаму ж гэта мы, так
сама разважалі, забыліся распытаць
у Арнольда Фёдаравіча: можа чытаў
і ён кнігу пра дзяўчынку Паліану?
Зрэшты, адна справа — чытаць, і
зусім іншая — зрабіць філасофію ра
дасці найгалоўнай мелодыяй свайго
жыцця… Выказвалі версіі: адкуль у
гэтым чалавеку столькі маладосці,
пругкасці і светласці духоўнай, за
палу й непадробнай цікавасці да
жыцця. Зноў гены? І прыйшлі да
высновы: пэўна ж, такім ён урадзіўся
на сваёй Пухавіччыне… І вялікая ж
была наша радасць, калі пазней, пад
час працы над тэкстам, высветлілі,
што на гэтае пытанне ўжо адказваў
Арнольд Фёдаравіч нашым калегам.
Усё будзе добра, гаварыў ён, толькі
пры ўмове, калі ты будзеш дум аць
пра добрае. Чым больш чалавек
незадаволены жыццём і думае пра
дрэннае, тым больш шанцаў, што та
кім ягонае жыццё й будзе. Таму лепш
старацца радавацца, а не мучыцца. А
яшчэ — дабро людзям рабіць.
То можа ў тым і ёсць: таямніца ра
дасці? Мозга? Быцця?..
Светлы гэты чалавек, Арнольд
Смеяновіч, — з тых духоўна блізкіх
нам людзей, з якімі хочацца сябра
ваць. Бо, прызнацца па шчырасці, не
часта сёння сустрэнеш такіх паглы
бленых у сваю — свецкую! — справу
паспяховых прафесіяналаў, якія не
проста ведаюць, а ні хвіліны не сумня
ваюцца, што жыццё — гэта падарунак
Творцы. Ён жа, гэты нейрахірург, не
сумняваецца і ў тым, што пазітыўнае
стаўленне да жыцця ў яго — ад сям’і.
Ягоная мама, Галіна Лукінічна, заста
ецца для сына ўзорам вялікай мудрас
ці й дабрыні.

Калі жыць наканавана

Арнольд Смеяновіч выступае на Першым еўразійскім з’езде дзіцячых нейрахірургаў у Мінску
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Не сакрэт: у многіх урачоў, хірур
гаў, як і ў нашага суразмоўцы, сёння
ў кабінетах ёсць абразы. Яны не хава

а
юць, што пра Бога думаюць. І часта ка
жуць: так, нешта ёсць.
Арнольд Фёдаравіч — не вы
ключэнне. Таксама перакананы:
ёсць нешта ў вечных пытаннях
жыцця й смерці, хвароб і ацален
няў такое, чаго мы не ведаем. Ды й
Наталля Бехцерава — гэта ўжо вя
домы факт — не хавала, што перад
пачаткам лабараторных даследа
ванняў мозгу брала дабраславенне
ў мітрапаліта Санкт-Пецярбург
скага і Ладажскага Іаана Снычава.
Шмат вядома ў асяродках хірургаў
удалых зыходаў аперацый там, дзе,
здавалася б, станоўчы вынік немаг
чымы — пра тое не раз гаварыў
журналістам Арнольд Фёдаравіч.
Прыводзіў прыклады. Пра тое і
мы чыталі ў публікацыях пра ней
рахірурга-прафесара. Прыводзім
два выпадкі, пра якія ён і нам рас
павёў.
— Заходзіць неяк да мяне ў кабінет
высокі малады хлопец. Пытаецца, ці
не памятаю яго. Не памятаю. А ён мне
й паказвае шво на патыліцы. Бачу, мая
праца, і ўспамінаю: аперыраваў яго
ва ўзросце трох гадоў і тое, як думаў
тады — хлопчык можа доўга не пра
жыць. Бо такі тып пухліны, як меду
лабластома, рэдка пакідае шанцы на
жыццё. А ўсяго, дарэчы, да 200 відаў
пухлін сустракаецца ў нашай практы
цы! Але прырода, я ўпэўнены, умее
здзіўляць. Альбо Творца. Малады ча
лавек сёння цалкам здаровы.
І яшчэ дадае, што многія загадкі
мозгу нам непадуладныя. Што сам,
пабачыўшы шмат усяго рознага, не
перастае здзіўляцца магчымасцям ча
лавечага арганізма.
— Шмат гадоў таму яшчэ з прафе
сарам Злотнікам аперавалі мы адну
дзяўчынку. Цяжкая пухліна ўразіла
ўсё мазгавое паўшар’е. Так што пасля

соба

Галіна Ларнова і яе сын Саша ўдзячныя нейрахірургам: Эфраіму Злотніку
(на пярэднім плане), а таксама Яўгену Караткевічу і Арнольду Смеяновічу. 1985 год.

аперацыі наша пацыентка засталася з
адной паловай мозгу. І што ж? Другая
палова ўзяла на сябе ўсе функцыі той
часткі, якой ужо не было. А дзяўчынка
потым вырасла, выйшла замуж — яна
й цяпер жывая й здаровая.
Ды й самому Арнольду Смеянові
чу пашчасціла застацца ў жывых тады,
калі, здавалася, гэта было немагчыма.
Ішла Вялікая Айчынная вайна. У
акупаваных немцамі вёсцы Пухавічы
(цяпер гэта Пухавіцкі раён Міншчы
ны) стаяла шмат ваеннай тэхнікі.
Арыку было тады ўсяго шэсць гадоў,
калі з сябруком з суседняе хаты яны
вырашылі пракаціцца на прычэпе
ваеннай машыны. Ды, падбягаючы,
зачапіўся хлапчук за нешта, не раз
лічыўшы сілы, і ўпаў — прама пад

З біяграфіі Арнольда Смеяновіча
 Прафесар, загадчык нейрахірургічнага аддзялення ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры неўралогіі й нейрахірургіі.

 Акадэмік Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, доктар

медыцынскіх навук, заслужаны дзеяч навукі, лаўрэат Дзяржаўнай
прэміі Беларусі.
 Ганаровы член Асацыяцыі нейрахірургаў Расіі. У 1997–2005 гадах
быў дырэктарам НДІ неўралогіі, нейрахірургіі ды фізіятэрапіі.
Аўтар 25 вынаходак і патэнтаў, мае больш за 400 навуковых прац,
у тым ліку 7 манаграфій. Сярод шматлікіх узнагарод ёсць
і ордэн Айчыны III ступені.

колы. Яго калясом адразу ж і пераеха
ла. Выратаваў Арыка нямецкі лекархірург. Вось тады, Арнольд Фёдаравіч
добра памятае, бабуля й напрарочыла:
быць табе хірургам, калі цябе хірург
выратаваў. А ён жа — лётчыкам марыў
стаць. Аднак долю сваю, як кажуць бе
ларусы, не аб’едзеш: на медкамісіі зрок
падвёў — і лінія лёсу такі прывяла яго
ў хірургі.
Яшчэ, згадвае Арнольд Фёдаравіч,
быў з ім у дзяцінстве адзін, таксама
смяротна небяспечны выпадак. У Пу
хавічах да вайны жыло шмат яўрэй
скіх сем’яў. Калі ж прыйшлі фашысты,
то яўрэяў паўсюль вынішчалі. Адной
чы й пухавіцкіх сагналі ды павялі па
вуліцы, а бабуля з унукам Арыкам вы
скачылі з хаты — паглядзець, што там
робіцца. Дык іх таксама немцы загналі
ў натоўп: бабуля ж і ўнук былі смуглы
мі. Пэўна, не абмінуць бы ім расстрэлу,
калі б не жанчыны, які стаялі там по
бач. Яны й выцягнулі Арнольда з бабу
ляй з таго натоўпу. А людзей тых усіх,
як потым чутка пайшла, расстралялі.
Вось так і распарадзіўся лёс Арнольда
Фёдаравіча: жывым яму быць — і рата
ваць іншых ад смерці. Што ён і робіць.
Паколькі ведае: жыццё нам дадзена —
для радасці.
Валянціна і Іван Ждановічы.
Фота www.sb.by.
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Штучныя клапаны сэрца перад стэрылізацыяй

Супрацоўніца «Электронмаша» Тамара Тарацько праводзіць
слясарную апрацоўку корпуса штучнага клапана сэрца

Справы
сардэчныя
Як у Беларусі робяць штучныя клапаны для сэрца
Ганна Занковіч

Н

араджае новыя вы
рабы навука, а выт
ворчасць — пераносіць у жыццё. Так лічыць дырэктар заво
да «Электронмаш»
Алег Гарэцкі. Рас
працоўкі вучоных
знаходзяць увасабленне ў прадукцыі
прадпрыемства, якое ён узначальвае.
Завод стварае тэхналагічнае абсталя
ванне і медыцынскія вырабы. Але ас
ноўная дзейнасць «Электронмаша» —
справы сардэчныя.

Ад сэрца — для сэрца
Ужо 27 гадоў на заводзе ў Мінску
распрацоўваюць вырабы для кардыя
хірургіі. Штучныя клапаны сэрца
«Планікс-Э» вырабляюць амаль дзе
сяць гадоў. Мадэль імплантуюць ча
лавеку замест хворых аартальнага
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Дырэктар завода «Электронмаш» Алег Гарэцкі
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Вячаслаў Лепнікаў за працай

і мітральнага клапанаў. Падобныя
пратэзы вырабляюць толькі на шасці
прадпрыемствах у свеце. Два з іх зна
ходзяцца на тэрыторыі Еўразійскага
эканамічнага саюза: у Пензенскай воб
ласці Расіі ды беларускай сталіцы.
На ўнікальным прадпрыемстве
працуе паўсотні чалавек, але кожны
з іх, як адзначае дырэктар, — ювелір.
Працэс вытворчасці амаль на 70 % —
ручная праца. Нядзіўна, бо без пе
рабольшання цана якасці пратэза —
жыццё пацыента. З прадпрыемствам
супрацоўнічаюць доктар медыцынскіх
навук, практыкуючы кардыяхірург
Юры Часноў і лаўрэат Дзяржпрэміі
акадэмік Юры Астроўскі.
Па словах дырэктара, замежныя
спецыялісты, наведваючы прадпры
емства, дзіву даюцца: як невялікая
Беларусь сама вырабляе такія ўнікаль
ныя пратэзы! А гісторыя аднаго з пра
цаўнікоў завода, якому яшчэ на світан
ку вытворчасці (амаль 30 гадоў назад)
быў імплантаваны клапан, створаны
на родным прадпрыемстве, стала са
праўднай легендай.
«Пачыналі мы з аднастворкавага
клапана. Па вызначаных тэхнічных,
фізічных параметрах і характарысты
ках вугал адкрыцця створкі спры
яў успеньванню крыві, што непа
жадана. Таму ўвесь свет перайшоў
на двухстворк авыя клапаны. Чаму
патрэбныя двухстворкавыя? Каб не
было зваротнага ператоку крыві, а яна
ішла па крузе», — тлумачыць асновы
анатоміі ды тэхналогіі Алег Гарэцкі.
За чвэрць стагоддзя пратэзы далі
шанец на жыццё амаль 10 тысячам
пацыентаў у Беларусі. Гэта супастаў
на з колькасцю жыхароў Валожы
на ці Узды. У нашай краіне клапаны

«Планікс» займаюць прыкладна 90 %
рынку гэтай прадукцыі. Па словах спе
цыялістаў, айчынны пратэз ніколькі
не прайграе імпартнаму аналагу. Ды й
кошт ніжэй. Вырабляюцца клапаны на
заказ, у год іх робяць каля 1500 штук.
Дарэчы, штучныя клапаны сэр
ца, што робяцца на заводзе «Элект
ронмаш», маюць нескладаную кан
струкцыю. І Алег Гарэцкі падрабязна
расказвае, як у ёй працуюць элементы.
Не ўсё адразу зразумела на слых, але
бачна, калі ўглядзецца больш пільна,
як зладжана працуе механізм.

Здароўе на экспарт
Колькасць клапанаў, пастаўленых
на замежны рынак, вылічаецца сотня
мі. Асноўныя партнёры прадпрыемст
ва — Украіна і Казахстан. У апошняй
краіне нашы спецыялісты праводзілі
майстар-класы ў кардыяхірургічных
цэнтрах Алматы і Паўладара. У кліні
цы Паўладара ў год робяць прыкладна
столькі ж аперацый, як у Беларусі.
Вельмі цесна працуе завод з укра
інскім Нацыянальным інстытутам
сардэчна-сасудзістай хірургіі імя Мі
калая Міхайлавіча Амосава, Інстыту
там Сэрца.
«Уваходзячы на рынак, трэба пе
раканаць кардыяхірургаў дадзеных
краін, што выраб добры. Мы праводзім
майстар-класы, дзе нашы спецыялісты,
напрыклад, акадэмік Юры Астроўскі,
вучаць, як правільна імплантаваць
пратэз. Клапаны розных вытворцаў
маюць свае асаблівасці. Гэтыя нюан
сы трэба ведаць», — акцэнтуе ўвагу
Алег Гарэцкі. У планах вытворцы —
наладзіць экспарт штучных клапанаў

Усё робіцца прафесійна

у Грузію, Узбекістан, Арменію і Азер
байджан. Кіраўнік прадпрыемства
падкрэсл івае: «Праца вядзецца, але
трэба разумець, што не кожная краі
на валодае выдатнымі спецыялістамі ў
кардыяхірургіі. Адна справа вырабіць
клапан, а іншая — яго імплантаваць».
Вытворчасць сертыфікавана па
міжнародным стандарце, які дазваляе
рэалізацыю вырабаў у розныя краіны,
акрамя Еўрасаюза. «Купляючы якуюнебудзь прадукцыю, можна ўбачыць
еўрапейскую маркіроўку “СЕ”. Сёння
наша вытворчасць яе не мае, але ў на
ступным будзем імкнуцца набыць», —
выказвае надзею дырэктар завода.
Беларускае прадпрыемства ўдзель
нічае ў конкурсах па пастаўцы прадук
цыі ў тым ліку ў Англію. У лістапа
дзе – снежні плануецца рэгістрацыя
ды невялікія завозы дыстрыб'ютарам
у Грузію.
Цікаўлюся: можа, у хуткім часе і
клапаны сэрца на 3D-прынтэры будзем
друкаваць? Дырэктар прадпрыемства
не пагаджаецца: «Вы бачылі вытвор
часць, працэс. Кожны спецыяліст вы
конвае сваю тэхналагічную аперацыю,
прыводзіць у адпаведнасць выраб, каб
выключыць шурпатасць, расколіны. Я
думаю, 3D-друк сёння гэтага не забяс
печыць. Можа, у будучыні. Паглядзім».
Клапан дапамагае галоўнаму орга
ну роўна стукаць не менш за 10 гадоў,
але можа працаваць і даўжэй. Усё зале
жыць ад канкрэтнага выпадку. Спецы
ялісты сцвярджаюць, што, ствараючы
прадукцыю, у першую чаргу хочуць
дапамагчы хвораму чалавеку стаць
на ногі. І выконваюць сваю працу ста
ранна, ад чыстага сэрца — для здароўя
нашых сэрцаў.
Марыя Дадалка
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Балет
«Анастасія»
ў Вялікім театры
Беларусі —
гэта ўдалая
мастацкая
імправізацыя
на гістарычную
тэму
Заслужаныя артысты Беларусі Антон Краўчанка, Ірына Яромкіна
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Павел Сушчонак

Іпастасі
Анастасіі
Слуцкай

Ч

калі на сцэну вынеслі вялізны ко
шык з кветкамі.
Трэба было бачыць, як шчыра й
натхнёна пляскаў у далоні генеральны
дырэктар Вялікага тэатра Уладзімір
Грыдзюшка. Ён акідваў вокам залу з
вялікім захапленнем: прэм’ера завяр
шылася авацыямі. Гэта надзвычай
прыемнае пачуццё і для нас — бачыць
сотні ўсмешак на тварах, быть сведка
мі трыумфу тэатра, адчуваючы сябе
часткай удзячнай глядацкай плыні.
Цяпер усе, хто меў дачыненне да
спектакля «Анастасія», могуць уздых
нуць з палёгкай: хваляванні — у мі
нулым. Каб спектакль адбыўся — для
гэтага працавала вялікая каманда лю
дзей, зацікаўленых у тым, каб пра на
цыянальную гераіню Анастасію Слуц
кую ведаў сучасны глядач.
Нагадаю чытачам: яшчэ ў 2003 го
дзе на кінастудыі «Беларусьфільм» быў
створаны гістарычны мастацкі фільмдрама «Анастасія Слуцкая». Аўтарам
сцэнарыя выступіў Анатоль Дзялендзік,
а рэжысёрам — Юры Елхаў. Прыемна
ўспомніць, што кінакарціна ў 2004 годзе
атрымала Плацінавы прыз Міжнарод
нага кінафестывалю ў Х’юстане (Тэхас,
ЗША) і дыплом у катэгорыіі «Прыгод
ніцкі фільм». А ў 2006‑м стала лаўрэа
там Міжнароднага кінафестывалю ў
Ханьчжоу (Кітай), дзе была адзначана
прызам «Хрустальная
медуза». Дарэчы, пад стар.
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Пра жыццё і подзвігі
княгіні Анастасіі
Слуцкай (жыла
ў канцы ХV —
1‑й палове
ХVI стагоддзя)
цяпер вядома вельмі
мала. Гісторыя
сведчыць: дачка
Івана Юр’евіча,
князя Мсціслаўскага,
выйшла замуж
за Сямёна
Міхайлавіча
Алелькавіча, князя
Слуцкага. А пасля
яго смерці
не аднойчы
(1505–1508 гады)
узначальвала
войска, якое
паспяхова адбівала
набегі крымскіх
татар.

Міхаіл Несцераў

арговую прэм’еру
нацыянальнага
праекта мы чакалі
пяць гадоў. І яна,
сапраўды, была ві
довішчнай. Кры
камі «брава» з вя
лікім эмацыйным
уздымам сустракалі амаль усіх вы
канаўцаў балета, якія выходзілі на
паклон. У іх ліку былі й двое юных
артыстаў-навучэнцаў харэаграфіч
най гімназіі-каледжа: яны ўвасабля
лі сына й дачку Анастасіі. А напры
канцы на сцэне з’явілася каманда
беларускіх пастаноўшчыкаў на чале
з харэографам, балетмайстрам-па
станоўшчыкам Юрыем Траянам,
народным артыстам Беларусі. Гля
дацкую ўдзячнасць таксама пры
малі кампазітар Вячаслаў Кузняцоў,
дырыжор-пастаноўшчык Андрэй
Галанаў, аўтар лібрэта Анатоль Дзя
лендзік, мастак-пастаноўшчык, ён
жа сцэнограф, Аляксандр Касцю
чэнка. Выходзіла на сцэну і аўтар
кастюмаў, мастак-пастаноўшчык
Кацярына Булгакава. Большасць з
іх вядомыя: маюць дзяржаўныя ўз
нагароды й званні. Увогуле, усе былі
свае, як кажуць: тутэйшыя. Яны з
годнасцю прымалі кветкі ад тэатра
й сяброў, а таксама ад генеральнага
партнёра — ААТ «Беларуськалій».
Гэта быў вельмі ўрачысты момант,

П

Сцэна вяселля Анастасіі ды Сямёна Слуцкага
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час прэс-канферэнцыі,
якую Вялікі тэатр тра
дыцыйна ладзіць перад прэм’ерамі, не
каторыя журналісты выказвалі хваля
ванне: ці не будзе «Анастасія» нагадваць
балет «Вітаўт», бо музыку пісаў адзін і
той жа кампазітар. Альбо кінастужку
«Анастасія Слуцкая» — аўтар кінасцэ
нарыя й лібрэта да «Анастасіі» — Ана
толь Дзялендзік. Адразу ж скажу: на
мой погляд, усе асцярогі былі марны
мі. «Анастасія» — цалкам арыгінальны
балет, які не паўтарае «папярэднікаў».
Гэта наша па-мастацку асэнсаваная
гісторыя. І заўважым яшчэ акалічнасць:
ужо ў трэці раз Вялікі тэатр звяртаецца
да яе за кароткі перыяд. Акурат за год
да прэм’еры балета «Вітаўт», у верас
ні 2012‑га, прагучала опера Дзмітрыя
Смольскага «Сівая легенда». Як мы ве
даем, гэты па-сапраўднаму нацыяналь
ны спектакль, наша класіка, якой мы
ганарымся. Да таго ж у 2016‑м ён быў
адзначаны Дзяржаўнай прэміяй Бела
русі.
Памятаю, як пасля прэм’еры
«Вітаўта» драматург Аляксей Дуда
раў, аўтар лібрэта балета, у інтэрв’ю
тэлеканалу АНТ выказаўся: «Сярэд
нявечча ў нас было не горшае, чым у
Францыі ці Англіі. Але там яно «апаэ
тызавана», а ў нас пакуль яшчэ не! Ро
бяцца толькі першыя крокі». Я дадала
б, што яны вельмі ўпэўненыя. Бо ця
пер у рэпертуары і «Анастасія». Што
абнадзейвае.
Яшчэ навіна, якой не магу не па
дзяліцца. Бо гэты чалавек у тым жа
інтэрв’ю АНТ пасля прэм’еры балета
«Вітаўт» акцэнтаваў: «Галоўная накіроў
ваючая сіла тэатра, якая вылучае яго з

Людміла Уланцава (Анастасія) у сцэне адмаўлення ва ўзаемнасці Міхаілу Глінскаму
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стар.

Лаўрэат міжнародных конкурсаў Такатошы
Мачыяма (Ахмат) — гэта і талент, і гены
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іншых тэатраў свету, — гэта стварэн
не нацыянальных спектакляў. Вельмі
важна да спектакля, нацыянальнага,
падыход зіць не спекулятыўна. Гэта
павінна быць лепшае». Я пра Валянціна
Елізар’ева, народнага артыста СССР, які
зрабіў беларускі балет вядомым ва ўсім
свеце. Дарэчы, яго ў канцы верасня прыз
начылі на пасаду мастацкага кіраўніка
Вялікага тэатра. А гэта значыць: рэпер
туар будзе папаўняцца нацыянальнымі
спектаклямі — і операй, і балетам. Бо Ва
лянцін Мікалаевіч арыентаваны на тое,
каб Вялікі тэатр быў вядомым і паважа
ным не толькі на еўрапейскім узроўні,
але й на сусветным. Спадзяюся, з цягам
часу мы пра тое даведаемся.
Аднак вернемся да прэм’еры. Як ска
заў Юры Траян, «Анастасія» — не гіста
рычнае даследаванне, а харэаграфічная
легенда. А вось яго меркаванні ў часо
пісе «Партер»: «Нашай асноўнай мэтай
не было паказаць Анастасію выключна
як ваяўніцу, беларускую Жану Д’Арк.
Мне больш цікавы яе шлях з юнацтва —
шлях ад чыстай і беззаганнай дзяўчыны

праз пэўныя жыццёвыя калізіі, якія па
ступова гартавалі яе характар, яе супра
ціўляльнасць, яе псіхалагічную гатоў
насць да нейкага сур’ёзнага рашэння,
вельмі сур’ёзнага ўчынку…».
Ці атрымалася? Для мяне тое віда
вочна. Асабліва гэта тычыцца Ірыны
Яромкінай, якая танцавала першую
прэм’еру. Менавіта ў яе атрымаўся
цэльны вобраз Анастасіі, жонкі князя
Сямёна Слуцкага. У ім прачытваюцца
розны іпастасі легендарнай княгіні.
Яна — жанчына з моцным характа
рам, якая ведае, чаго хоча. І нават калі
юная Анастасія ідзе замуж за Сямёна,
бачна і яе духоўная сіла. А як бліскуча
якасць тая характару праяўляецца ў
лірычным адажыа — сцэне інтымнай
блізкасці Анастасіі з мужам (яго тан
цаваў на прэм’еры Антон Краўчанка)!
Глядзіш і зачароўваешся выдатным
пачуццёвым дуэтам выканаўцаў, што
праслаўляе каханне. Урэшце, узвыша
ная пачуццёвасць і моц Яромкінай ар
ганічна паклаліся на вобраз галоўнай
гераіні. Як кажуць яшчэ ў такіх выпад

Павел Сушчонак
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Лаўрэат міжнародных конкурсаў Аляксандра Чыжык (Заіра) — экспрэсіўная, артыстычная...

ках: ёсць чаму класціся. Таму кароткі
сцэнічны час, за які павінна прайсці
трансфармацыя Анастасіі, для таго не
з’явіўся перашкодай. І я асабіста паве
рыла, што такая Анастасія здольная не
толькі страсна любіць свайго абран
ніка, быць пяшчотнаю маці дзецям,
але сабраць войска ды павесці яго за
сабой, каб адпомсціць захопнікам —
крымскім татарам. А вось у Людмілы
Уланцавой, якая танцавала на гене
ральным прагоне спекталя, на жаль,
пераход ад юнацтва да сталасці быў
не такім пераканальным. Яна — цу
доўная: жаноцкая, чыстая, прыгожая,
але не ваяўніца — не хапае ўнутранай
моцы. Магчыма, з цягам часу, будзем
спадзявацца, тая духоўная моц напра
цуецца. Не ведаю, як яно атрымаецца
ў іншых чатырох выканаўцаў партыі
Анастасіі — Вольгі Гайко, Перваны
Мырадавай, Ганны Фокінай ды Яны
Штангей. Як сказаў на прэс-кан
ферэнцыі Юры Траян, кожнай будзе
дадзена магчымасць праявіцца, як і
мужчынскаму складу спектакля ў пар

тыях Міхаіла Глінскага, Сямёна, кня
зя Слуцкага, татарскага хана Ахмата.
Іх прызначана па шэсць чалавек, а на
партыю Івана, князя Мсціслаўскага,
бацькі Анастасіі, — чатыры.
Та к , п р эм ’ е рн ы я х в а л я в а н н і
прайшлі. А наперадзе, вобразна кажу
чы, перыяд шліфоўкі аправы для алма
зу. Як вядома, для творчых людзей ён
доўжыцца столькі, колькі жыве спек
такль. Бо кожны раз, выходзячы на сцэ
ну, сапраўдны артыст удасканальвае
сябе. Так, могуць быць тэхнічна адпра
цаванымі танцавальныя рухі — ада
жыа, арабэск, фуэтэ ды многія іншыя,
але ж псіхалагічны партрэт не застаец
ца пастаянным. Натуральна, ёсць ней
кі сэнсавы першапачатковы стрыжань,
асноўная псіхалагічная фарба. Парт
рэт ствараецца выканаўцамі з улікам
задачы, пастаўленай харэографам-па
станоўшчыкам на працягу рэпетыцый.
Але ад спектакля да спекталя вобраз
можа насычацца новымі адценнямі.
Унутраны свет, эмоцыі, перажыванні
выканаўцы ў кожны сцэнічны момант

рэм’ера

залежаць не толькі ад здольнасці пе
раўвасабляцца, сцэнічнай абаяльнасці
й артыстызму, а нават ад яго асабістага
псіхалагічнага настрою.
У дзень прэм’еры, на мой погляд,
зоркі на небе сышліся так, што выка
наўцы былі на вышыні свайго прафесія
налізму. І ўсе складнікі спектакля пра
цавалі так зладжана, што ні на хвіліну
ўвага не адцягвалася ад відовішча. А
фрагментарнасць, непазбежную ў бале
це, трымала нейкая ўнутраная спружы
на. Магчыма, гэта тая звышзадача, якую
перад калектывам паставіў Юры Траян:
«Анастасія» — спектакль і пра каханне,
як узаемнае, так і непадзеленае, з‑за яко
га ідуць і на ахвяры, і на подзвігі.
Акрамя Яромкінай уразіў абаяльны
й артыстычны Юры Кавалёў — Міхаіл
Глінскі, якому немагчыма было не спа
чуваць, калі Анастасія адрынула яго
пачуцці. Асобныя кампліменты для Та
катошы Мачыяма, саліста нашай тру
пы, які выконваў партыю хана Ахмата.
Яна вельмі арганічна кладзецца на яго
індывідуальнасць ураджэнца Краі
ны Узыходзячага Сонца. Віртуозныя,
імклівыя й вельмі лёгкія скачкі — падэ-ша, а таксама шпагат у паветры —
гранд жэтэ ў аціцюд — заварожваюць.
У Такатошы, як гавораць мае кале
гі-журналісты, ужо склаўся свой фір
менны стыль. А ў «Анастасіі» артыст —
быццам дракон-драпежнік, які ляціць
на крылах ночы. Так што маюць месца
быць і гены, і талент, і майстэрства.
З асаблівым піетэтам падыходжу
да Аляксандры Чыжык. Яе Заіра — са
праўдная ваяўніца, якая спалучае ў сабе
і жаноцкасць, і моц. Дарэчы, скачок
Чыжык у шпагаце ні з чыімі не зблы
таеш. Ён у яе, як і ў Такатошы — фір
менны, запамінальны: высокі ды лёгкі.
У свой час, калі Саша толькі пачынала
шлях салісткі, я рабіла з ёй інтэрв’ю
для часопіса. Скажу, што гэта вельмі
шчыры, абаяльны чалавек у зносінах. І
адкрытая суразмоўца. А як прыма-ба
лерына вельмі арыгінальная: экспрэсіў
ная, артыстычная. Сказала б, што рухі
цела Заіры ў лёгкім жаночым аддзенні
быццам струменяць-ліюцца, калі тая
проста ідзе па сцэне.
Рэспект і Кацярыне Булгакавай. Пра
яе касцюмы ў «Анастасіі» можна пісаць
асобны артыкул: такія яны цудоўныя —
і яскрава-чырвоныя, і пас тэльных ад
ценняў. Але вялікая ўдача мастачкі на
ват не ў гэтым: усе мы
добра ведаем яе густ стар.
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Сцэна са спектакля
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пад уплывам Захаду. Ён, прыгледзьцеся,
заўсёды да таліі: як і заходнееўрапейскі.
У ім ёсць камізэлька, гэткі еўрапей
скі гарсэт, і шмат-шмат спадніц. У яго
ўкладзена іншая ідэя: жанчына павінна
быць роўнаю мужчыне, моцна стаяць
на нагах, быць гаспадыняю дома».
Вось і ў касцюмах Кацярыны гэтая
ідэя ўвасоблена.
Ёсць адаптаваны для тэатра фольк
і ў сцэнаграфіі Аляксандра Касцючэн
кі. І цеплыня, і ўтульнасць, і цішыня,

і ўстойлівасць, яму адпаведныя. І на
ват тая вядомая беларуская памяркоў
насць, якая адлюстроўваецца перш
за ўсё ў някідкасці сцэнаграфіі, выка
нанай ў шаравата-бежавых колерах.
На вертыкальных кулісах — абліччы
святых, да якіх звяртаюцца героі.
Тыя абліччы запазычаны ў Полац
ку: зроблены на ўзор старажытных
фрэсак, што маюцца ў Свята – Еўфра
сіннеўскім манастыры. Усе элементы
дэкарацый падпарадкаваныя погляду

Міхаіл Несцераў
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і стыль. Важна тое,
што яна прадставіла
княгіню Анастасію роўняй з мужам.
І такім чынам праявілася ўстойлівая
перакананасць Кацярыны ў тым, што
беларускі Сярэднявечча былі не толькі
хатнімі гаспадынямі, нараджалі дзяцей,
але й годнымі сяброўкамі сваіх мужоў,
здольнымі пры неабходнасці ўзяць меч
у рукі. Я з задавальненнем працытую
развагі яе маці, вядомага мадэльерамастака Іны Булгакавай, якія даклад
на тое ілюструюць (www.sb.by/articles/
gran-maysterstva-ny-bulgakavay.html):
«Фольк — мой любімы стыль. На
цыянальны беларускі строй з яго века
вымі традыцыямі — гэта невычэрпная
крыніца натхнення. І не важна, што я
прыехала з Расіі. Для мяне заўсёды была
цікавая беларуская культура, і я, пада
ецца мне, спазнала яе цалкам. Як свае
пяць пальцаў. Аб’ездзіла ўсю Беларусь.
Вывучыла гісторыю Беларусі, белару
скага касцюма: «прапусціла» ўсё гэта
праз сваю галаву і свае рукі. І скажу
як ёсць: беларускі народны касцюм не
проста прыгожы — ён цудоўны! Гэта,
па сутнасці, еўрапейскі гарнітур. У
адрозненне ад рускага нацыянальнага
жаночага касцюма, які адлюстроўвае
ідэю мацярынства (ён заўсёды аб’ёмны,
шырокі…), беларускі строй развіваўся

стар.

Князь Міхаіл Глінскі — непадражальны Юры Кавалёў, заслужаны артыст Беларусі

мастака-пастаноўшчыка, скіравана
му ў глыбіню стагоддзяў. Касцючэн
ка быццам імкнецца разгадаць: як
там было на самай справе… На ўсім
ляжыць паціна часу. Таму й воблакі на
ўнутранай заслоне з дапамогай відэа
праекцый ствараюць ілюзію паглыб
лення ў мінулае, падарожжа ў стара
жытны Слуцк. І сам княжацкі горад
таксама не акрэслены дакладна. Але
ўсё гэта — «як быццам бы» зроблена з
густам, вытрымана ў адзіным стылі. Як
цяпер гавораць: атмасферна.
Татарская тэма ў декарацыях вы
рашаецца ў асноўным за кошт гульні
святла. Набегі захопнікаў– гэта вагонь,
стук капытоў конніцы, грукат металу…
І вельмі моцна тая тэма гучыць у музы
цы Вячаслава Кузняцова. Па яго словах,
ён спецыяльна яе фарсіраваў, каб узмац
ніць кантраст і ўнутры самога твора, і
паміж двума яго беларускімі балетамі.
І атрымаўся той кантраст у маэстра, бо
ён, як патлумачыў на прэс-канферэн
цыі, павялічыў у партытуры ўдарную
групу аркестра. У так званай татарскай
музыцы сапраўды многа металу, часам
наўмыснай рэзкасці, якая адлюстроўвае
агрэсію захопнікаў. Але тая наўмыснасць
не дамінуе, а толькі час ад часу прарыва
ецца ў музычную плынь. Ёсць у татар
скай тэме й прыгажосць культуры гэтага
паўднёвага народу. Яна яскрава гучыць
у сольных партыях Заіры, Ахмата. І на
огул у танцах татар на вяселлі Анастасіі
ды Сямёна.
Кампазітар, якога ў Беларусі ўжо
называюць — «лепшым кампазітарам
сучаснасці», напісаў сваю музыку за
паўтары гады. Працаваў маэстра з зада
вальненнем, як сам пра тое выказаўся.
І творчая група — Булгакава, Траян, Га
ланаў ды Касцючэнка, з якой даводзіла
ся цесна кантактаваць, яго вельмі зада
вальняла. Што і зразумела: бо культура
зносінаў сапраўдных творцаў, мяркую,
гэта і дружалюбнасць, і ўзаемапавага,
і ўменне парадавацца поспеху калег.
Мы ведаем: Кузняцоў не першы раз
далучаецца да беларускай гісторыі ды
фантазуе, калі тэма закранае яго пачуц
ці. Бо пачуцці, апрыёры, не мяняюцца
на працягу стагоддзяў. Людзі плачуць,
пакутуюць, кахаюць і радуюцца ва ўсе
часы. Як раней, так і цяпер. І ўсё тое
прыгожа гучыць і ў лірычнай музычнай
тэматыцы ў «Анастасіі», даючы падста
вы і нам, гледачам, атрымаць асалоду ад
сустрэчы з высокім мастацтвам.
Валянціна Ждановіч
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астацтва

Сустрэчы,
якія ўражваюць
У фондах Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі — нямала прадметаў мастацтва, якія маюць не толькі
еўрапейскую, але і сусветную каштоўнасць. У большай ступені гэта датычыцца жывапісу: работ як айчынных мастакоў,
так і прадстаўнікоў іншых краін, чые карціны ў свой час былі набытыя музеем. Там ёсць што паглядзець сапраўдным
знаўцам — і ў пастаяннай экспазіцыі, і на выставах, што праходзяць рэгулярна, калі ўвазе наведнікаў прадстаўляюцца
лепшыя работы з музейных запаснікаў.

Д

Для беларускага мастацтва імя
Язэпа Драздовіча ўнікальнае і сім
валічнае. Дзейнасць гэтага мастака
была звязана з Заходняй Беларуссю.
Сучаснікі параўноўвалі Драздовіча з
Леанарда да Вінчы па ўніверсальнас
ці яго інтарэсаў і захапленняў. Дра
здовіч вывучаў гісторыю, археалогію,
этнаграфію Беларусі. Ён займаўся
графікай, скульптурай, жывапісам,
літаратурай, вёў дзённікі, выкладаў.
Менавіта ў Вільні (сучасным Віль
нюсе) у 1930‑я гады Язэп Драздовіч
ствараў свае касмічныя серыі. Дбайна
вывучаў астранамічную літаратуру ў
бібліятэцы Віленскага ўніверсітэта і
распрацоўваў свае тэорыі ўзаемадзе
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яння планет і праекты лятаючых ка
смічных апаратаў і ракет.
У той час лічылася, што ўсе плане
ты заселены. Сваю задачу, як мастака,
Драздовіч бачыў у тым, каб падрабяз
на расказаць нам пра жыццё на іншых
планетах. У музейнай экспазіцыі прад
стаўлены дзве яго жывапісныя работы
з серыі «Жыццё на Сатурне». Мастак
стварае пейзажы, у якіх падрабязна
паказваецца свет, убачаны ва ўяўных
касмічных падарожжах. Архітэктура,
прырода, геаграфічныя асаблівасці на
іншых планетах, адлюстраваныя аўта
рам, шмат у чым нагадваюць зямныя
пейзажы. У вугле карціны мастак аба
вязкова ставіў знак ці сімвал планеты,

на адвароце дэталёва апісваў само мес
ца.
Сёння для даследчыкаў работы
Язэпа Драздовіча — гэта ўнікальны
прыклад навуковай фантастыкі, якая
існавала ў беларускім мастацтве. Пры
клад таго, як творчая асоба здольная
перайначваць атрыманыя веды і ства
раць новы нябачаны свет.
Карціна народнага мастака Бела
русі Мая Данцыга «Мой горад стара
жытны, малады», якая прадстаўлена
ў пастаяннай музейнай экспазіцыі,
напісаная аўтарам у 1972 годзе. Яна
адрозніваецца вялікімі памерамі, са
кавітасцю фарбаў, манументальнай
кампазіцыяй і незвычайным ракурсам,

М
узятым нібы з вышыні птушынага па
лёту. У гэтым творы жывапісец заха
ваў від цэнтральнай часткі Мінска, у
якім ён нарадзіўся і вырас. Відавочна,
што Май Данцыг імкнецца асэнсава
ць гістарычны і псіхалагічны змест
гарадской тэмы, да якой звяртаўся на
працягу ўсёй сваёй творчасці. Заўва
жаеш, як жывыя фарбы штодзённас
ці, рух людзей, машын адушаўляюць
халодную прыгажосць формаў новай
архіт эктуры. У выбраным мастаком
ракурсе бачныя адначасова і стара
жытныя, і сучасныя будынкі. Адлюс
траваная вуліца Няміга вядомая з XII
стагоддзя. Яе назва паходзіць ад рэчкі
аднайменнай, якая з часам абмялела
і на працягу XIX — пачатку XX ста
годдзяў была ўзята ў калектар. Да па
чатку 1970‑х гадоў Няміга ўяўляла з
сябе вуліцу, забудаваную пераважна
старажытнымі будынкамі. На жаль,
пры рэканструкцыі самой вуліцы была
знішчана вялікая колькасць помнікаў
архітэктуры, у тым ліку і гатычная Ха
лодная сінагога, якая адлюстравана на
карціне ў правым ніжнім вугле каля
будынка, які ўзводзіцца.
У былыя часы захаваны ў творы раён
засяляла пераважна яўрэйская бяднота.
У гады Другой сусветнай вайны на тым
месцы размяшчалася Мінскае гета. А
вось за будынкам Белпрампраекта, які
будуецца, у карціне адлюстраваны пом
нік архітэктуры XVII стагоддзя — храм,
які захаваўся да нашых дзён. Месца, дзе
ён размяшчаецца, сёння называецца
вуліцай Кірылы і Мяфодзія. Першапа
чаткова ж гэты будынак быў касцёлам
Дабравешчання і належаў жаночаму ма
настыру бернардзінак. У 1870 годзе ма
настыр быў перададзены праваслаўнай
царкве. Пасля Другой сусветнай вайны
былы касцёл стаў праваслаўным СвятаДухавым кафедральным саборам. За ім
у творы Мая Данцыга можна ўбачыць
будынак самога манастыра. Ён добра
захаваўся і ў пасляваенны час выкары
стоўваўся пад жыллё. У пачатку 1990‑х
гадоў яго перадалі праваслаўнай царкве.
Адлюстраваны ў карціне архітэк
турны комплекс знаходзіцца ў Верхнім
горадзе, які захоўваў вядучую ролю ў
жыцці Мінска аж да сярэдзіны міну
лага стагоддзя. Яго архітэктурны ан
самбль, які сфарміраваўся на працягу
доўгага часу, з’яўляецца ўнікальным
запаведнікам горадабудаўнічага ма
стацтва з рысамі готыкі, рэнесансу, ба
рока і класіцызму.

Лё г к а з р а б і ц ь в ыс нов у, ш т о
пранікаючы ў гісторыю, Май Данцыг
імкнецца сінтэтычна ахапіць сутнасць
горада. Гэта не проста панарамны пей
заж з шэдэўрамі старажытнага дойлід
ства, які сведчыў бы пра захапленне
мастака даўніной і нацыянальнымі
традыцыямі. У дадзеным творы майс
трам робіцца акцэнт, перш за ўсё, на
працягласці жыцця архітэктуры ў
часе, біяграфіі горада. Май Данцыг
нібы імкнецца да пераадолення факта
ў вобразнай перадачы паняццяў дзеля
выражэння свайго светапогляду. Няма
сумненняў, што аўтарскае вырашэнне
гэтага твора з’яўляецца ўнікальным
у выяўленчым мастацтве Беларусі. У
кампазіцыйнай прасторы спалучаюц
ца манументальная выразнасць і экс
прэсія формы, даведзенай аўтарам да
«звінячай» цэласнасці й остасці, дэка
ратыўнасць колеравых вырашэнняў і
нечаканыя ракурсы. У гэтым праяўля
ецца своеасаблівасць творчай манеры
Мая Данцыга, якая непарыўна звязана
з жывапісным мысленнем майстра.
А побач у музейнай зале — карціна
«Мой дом», дарэчы, напісаная тады ж,
у 1972 годзе, заслужаным дзеячам ма
стацтваў Беларусі Васілём Сумаравым.
Яна таксама ўвайшла ў шэраг маштаб
ных твораў нацыянальнага жывапісу,
якія даюць магчымасць сцвярджаць,
што беларуская мастацкая школа зай
мала прыкметнае месца ў разнастай
най панараме савецкага мастацтва
1970‑х гадоў. На Усесаюзнай выставе ў
Маскве твор, які стаў пасля адной з са
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мых вядомых работ Васіля Сумарава,
адразу ж прыцягнуў увагу шырокага
кола гледачоў. Неўзабаве пасля вы
ставы жывапісец быў уключаны ў лік
маладых мастакоў з розных рэспублік
Савецкага Саюза, творчыя партрэты
якіх выдавецтва «Савецкі мастак» рых
тавала для серыі публікацый «Новыя
імёны».
У «Маім доме» адлюстраваны від
Мінска з вышыні птушынага палёту.
Цэнтральнае месца ў карціне займае
чырвоны двухпавярховы драўляны
дом. Менавіта ў ім, у доме, які знахо
дзіўся паблізу ад чыгункі, нарадзіўся і
вырас мастак. У тыя гады карціна дзя
куючы святочнай атмасферы ўспрыма
лася як аптымістычны лозунг.
У шматлікіх, увасобленых, як кад
ры з фільма, сцэнках Васіль Сумараў
прадстаўляе свет свайго дзяцінства.
У адным з вокнаў дома адлюстрава
ны суседзі, якія святкуюць вяселле, у
другім — хтосьці сушыць рыбу… На
вуліцы героі карціны гутараць, займа
юцца фізкультурай, чытаюць кнігу. У
некаторых дзіцячых вобразах мастак
адлюстраваў самога сябе. Свет родна
га дома насычаны падрабязнымі дэта
лямі побыту, якія запомніў дзіцячы
позірк. Жывапісец апускае ўсё сумнае,
што захоўваецца ў памяці, і паказвае
нам чысціню дзіцячых надзей, памк
ненняў і ўвагу старэйшых, якая сагра
вае душэўным цяплом.
Асаблівай увагі заслугоўвае драўля
ная рама твора. Яна
была выканана Васі стар.

48

У адной з залаў Нацыянальнага мастацкага музея

беларусь.belarus
лістапад   2018

47

М

астацтва

47

лём Сумаравым улас
наручна. Кампазіцыя
рамы арганічна спалучаецца з прасто
рай карціны, дапаўняючы яе на сэн
савым і фармальным узроўнях. На ёй
мастак намаляваў сябе, а таксама сваіх
бацькоў.
Карціна «Мой дом» пазней мела
некалькі аўтарскіх паўтораў.
Між тым, большая частка творчай
біяграфіі жывапісца была звязана з
работай з адоранымі дзецьмі. Адразу
ж пасля заканчэння Беларускага дзяр
жаўнага тэатральна-мастацкага інсты
тута (цяпер — Беларуская дзяржаўная
акадэмія мастацтваў) Васіль Сумараў
стаў кіраўніком адной з самых вядо
мых дзіцячых студый выяўленчага
мастацтва пры мінскім Палацы тэкс
тыльшчыкаў. Праца з дзецьмі, якая
доўжылася многія гады, зрабіла ўплыў
на творчы метад мастака. Яго спецы
фіка заключаецца ў тым, што ў творах
жывапісца прысутнічае і тэатральнагульнявы пачатак, і элементы фалькло
ру. У цэлым жа, мастак імкнецца пры
трымлівацца традыцый рэалістычнага
мастацтва.
Крочым далей па залах музея.
Адна з іх цалкам прысвечана руска
му выяўленчаму мастацтву. Тут варта
зрабіць невялікі экскурс у гісторыю.
Мастацкае жыццё Расіі мяжы ХIX–ХХ
стагоддзяў носіць складаны, часам су
пярэчлівы характар. Праблема пошуку
гармоніі й прыгажосці кожным маста
ком вырашаецца па-свойму, творчыя

стар.

метады многіх з іх унікальныя і часця
ком не могуць разглядацца ў рамках
якога-небудзь напрамку. Менавіта на
мяжы стагоддзяў ствараецца небыва
лая колькасць творчых аб’яднанняў.
Сярод іх можна вылучыць такія, як
«Мир искусства», «Союз русских ху
дожников», «Бубновый валет», «Голу
бая роза».
Адной з прыкметных фігур ма
стацкага жыцця Расіі гэтага перыяду
быў Барыс Кустодзіеў, які меў надзвы
чай арыгінальны, толькі яму ўласцівы
стыль. У кожнай карціне майстра ад
чуваецца прысутнасць свята, радас
ці жыцця. Відаць, таму адным з лю
бімых кустодзіеўскіх сюжэтаў стала
вясёлая, шумная і гасцінная Маслені
ца. Атмасфера раздольнага гуляння
захапляе нас амаль адразу. У бяскон
цай «сумятні» шматлікіх сюжэтаў
карціны можна адкрываць усё новыя
і новыя павароты. Святочны настрой
узмацняе пейзаж. Горад прыгожы і
прыбраны, нібы цацачны. Прырода
захапляе незвычайным багаццем яр
кіх фарбаў.
Назіральнасць, іронія, уменне
знайсці радасць у малазначным, шчы
рыя і ветлівыя адносіны да людзей
вызначылі характар творчасці ма
стака. Крытыкі пісалі: «Яго цікавіць
жыццё — жывое, кіпучае, разнастай
нае, рознакаляровае». Нездарма творы
Кустодзіева нясуць у сабе зарад дзіўнай
энергіі, прамяністага адчування паўна
ты жыцця.

Калі ёсць што паглядзець
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Як вядома, у 1910 годзе ў Маскве
з вялікім скандалам прайшла пер
шая выстава маладых мастакоў, якія
аб’ядналіся ў творчую садружнасць
пад назвай «Бубновый валет». На
ёй паказалі свае карціны Аляксандр
Купрын, Пётр Канчалоўскі, Васіль
Раждзественскі, Роберт Фальк, Ары
старх Лянтулаў, Ілья Машкоў, Міхаіл
Ларыёнаў, Наталля Ганчарова. Верні
саж выклікаў абурэнне публікі і мас
тацкай крытыкі, якая адгукнулася
пра ўбачанае так: «Гэта нейкі кашмар,
трызненне, галюцынацыя вар’ятаў.
Удзельнікі выставы ўсё прыгожае,
дзеля чаго варта і трэба жыць, выра
шылі знішчыць дашчэнту, затаптаць і
апляваць слінай злосці і адчаю перад
сваім бяссіллем спазнаць сапраўдную
прыгажосць. Яны пагрэбавалі ўсімі
законамі творчасці!»
Але перш за ўсё мастакі «Бубново
го валета» хацелі вярнуць жывапісу
характэрныя толькі яму ўласцівас
ці — колер, лінію, пластыку формаў
і аб’ёмаў, надаць яму новае гучанне. І
больш за іншых дасягнуў у гэтым ме
навіта Ілья Машкоў.
У зборы Нацыянальнага мастацка
га музея Беларусі знаходзіцца дзесяць
твораў Ільі Машкова. Набытыя ў свой
час у сям’і мастака і прыватных калек
цыянераў, яны з’яўляюцца гонарам му
зейнай калекцыі рускага жывапісу.
А адзін з лепшых твораў Ільі Маш
кова — «Нацюрморт з дынямі і гар
бузамі» 1914–1915 гадоў. Што цікава
га бачна ў ім? На фоне сіне-зялёнай
драпіроўкі, якая ляжыць прыгожымі
складкамі, раскладзены і расстаўлены
фарфоравыя і шкляныя вазы з яблы
камі і слівамі, гарбузы, кавун, кветкі ў
гліняных гаршках. Інтэнсіўным, насы
чаным колерам мастак выяўляе «кан
струкцыю» кожнага прадмета. Яго
захапляе разнастайнасць формаў, іх
першародная моц, пластычная даска
наласць, выразнасць ліній. Нацюр
морт напісаны з такім магутным жы
вапісным тэмпераментам, што ўзнікае
адчуванне, быццам перад намі кветкі
і плады першых дзён тварэння, як бы
«першаўзоры» рэчаў. Карціна ўспры
маецца як урачысты гімн вялікім твор
чым сілам Прыроды.
На гэтым мы, бадай што, прыпынім
наша падарожжа па залах музея да
наступнага разу. Бо сапраўдных шэ
дэўраў там яшчэ шмат.
Веніямін Міхееў

р

этраспектыва

Супярэчлівы
Бергман

П

адзея гэта называ
л а с я « Уі к - эн д ы з
Бергманам» і была
арганізавана Цэн
трам аўдыявізуаль
ных і выканальніц
кіх мастацтваў «Арт
Карпарэйшн» пры
падтрымцы Амбасады Швецыі ў Бе
ларусі ды Шведскага інстытута. На
экранах сталічных кінатэатраў «Пія
нер», Fаlсоn Сlub Буцік Кіно і Sіlvеr
Sсrееn Gаlіlео можна было ўбачыць
дакументальны фільм, ён так і называ
ецца — «Бергман», які то цвяроза, то
сентыментальна распавядае, наколькі
супярэчлівай персонай Інгмар Берг
ман быў.
У 2018 годзе мы святкуем стагоддзе
Інгмара Бергмана, і пра яго, здаецца, не
сказаў толькі лянівы. Заўважана, што
пасля выхаду чарговага «прысвячэн
ня» — Элвісу Прэслі, Пабла Пікаса або,
нарэшце, знакамітаму рэжысёру — уз
нікае пытанне, што новага можна было
сказаць, калі ўжо патрачана так многа
слоў. І кожны раз аказваецца, што да
статкова слоў у такіх выпадках не бы
вае. Не кажучы ўжо пра актуалізацыю
імені, вяртанне да таго, што змяніла
свет мастацтва, дакладней кіно, і тым
факце, што дакументальны фільм —
сам па сабе самастойны твор.
Дакументальную работу Яне Маг
нусан, якая да гэтага таксама зрабіла
«Уварванне да Бергмана» для швед
скага нацыянальнага тэлебачання,

Гэта была выдатная кінападзея —
рэтраспектыва аднаго з найвялікшых,
найвядомейшых і ўплывовых рэжысёраў
у гісторыі кінематографа Інгмара Бергмана.
Дваццаць адрэстаўраваных фільмаў ішлі
на вялікім экране ў Мінску.
крытык Vаrіеtу назваў «адным з самых
сумленных партрэтаў кінамастака». І
прэм’ера гэтага партрэта адбылася на
Канскім кінафестывалі.
Сумленнасць карціну сапраўды вы
лучае. Без лішняга захаплення Яне Маг
нусан паказала, што, будучы геніяль
ным рэжысёрам, Інгмар Бергман быў
вельмі супярэчлівай асобай. Аповеды
пра поспехі яго фільмаў і тэатральных
пастановак суправаджаюцца гісторы
ямі пра тое, што класік, напрыклад,
падтрымліваў нацыстаў і суперажываў
Германіі падчас Другой сусветнай вай
ны. Пра тое, што Бергман быў вельмі
бязладным бацькам — ён, дарэчы, гэта
прызнаваў — і непастаянным у любоў
ных стасунках. Што ён выкарыстаў свой
аўтарытэт, каб маральна знішчыць від
нага і шматабяцальнага акцёра ў Кара
леўскім драматычным тэатры.
Дакументальная карціна бярэ за
пункт адліку вельмі насычаны для
рэжысёра 1957 год. У той час у Берг
мана, які пакутаваў ад язвы страўніка,
выйшла некалькі фільмаў, сярод якіх
«Сёмая пячатка» і «Сунічная паляна»,
было пастаўлена некалькі спектакляў,
адбылося мноства змен у асабістым
жыцці. Той год дэманструе фенаме
нальную працаздольнасць Бергмана,
паказвае кірунак яго інтарэсаў, кан
чаткова і беспаваротна робіць знака
мітым аўтарам.
Кінастужка змяшчае ў сабе сцэны
з фільмаў, архіўныя планы са здымач
ных пляцовак ці тэатральнай сцэны,

інтэрв’ю Бергмана для тэлебачання ды
яго адказы на пытанні дакументалі
стаў, каментарыі яго калег, вучняў, сва
якоў і каханых. На экране з’яўляюцца
брат Інгмара Бергмана, адна з яго жан
чын, той самы акцёр, што пацярпеў ад
гневу вялікага рэжысёра.
Якімі б ні выглядалі супярэчнас
ці асобы, нават з доляй сантыментаў,
фільм дае магчымасць гледачу само
му вырашаць вечную дылему — як
ставіцца да таго, хто стварае вялікае
кіно, але падтрымлівае нацыстаў.
Бергман, акрамя таго, што аказваец
ца выкрытым, фігуруе ў кранальных
і пацешных сцэнах. Ён смешыць і
выклікае простую чалавечую прыяз
насць. Ён арганічны ў сваёй стыхіі —
на здымачнай пляцоўцы, ён жартуе і
засяроджана ўглядаецца ў месца дзе
яння, ён далікатна і пакорліва адказвае
на пытанні журналіста.
«Сёмая пячатка», «Персона», «З
жыцця марыянетак», «Фані і Аляк
сандр», «Восеньская саната» — у
кожным з фільмаў рэжысёр ствараў
уласны свет — і такі свет, дзе ён рас
павядаў, што значыць быць такім
чалавекам, як Інгмар Бергман. Даку
ментальная карціна вельмі прыгожа
паказвае, што дзяцінства Бергмана ды
яго сям’я, стасункі з жанчынамі, яго
страхі, некантралюемыя пачуцці ды
ўспаміны ўвасобіліся ў кожнай карці
не; што кожная работа — насамрэч пра
самога Бергмана.
Ірэна Кацяловіч
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Даніэль Ястрэмскі:

«Еўрабачанне» —

мара, да якой
я доўга крочыў”

Ганна Занкавіч
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эты 14‑гадовы мінчанін, бадай, самы вядомы
сёння беларускі дзевяцікласнік. Ён ні мно
га ні мала, а выйграў нацыянальны адбор на
дзіцячае «Еўрабачанне-2018». Але на «зор
ную» хваробу ў хлопца проста няма часу —
хоць і прыемна камунікаваць са шматлікімі
прыхільнікамі (будзем шчырымі — прыхіль
ніцамі), але кожны дзень у Даніэля Ястрэм
скага распісаны літаральна па гадзінах: заняткі вакалам
у Studіо Plау з педагогам Вольгай Драздовай, харэаграфія,
дадатковыя ўрокі англійскай мовы, фотасесіі, інтэрв’ю,
канцэрты… І школа.
— Як ты наогул усё гэта паспяваеш?
— Пасля нацыянальнага адбору ў мяне й каманды
быў тыдзень ці два адпачынку, а потым неяк адразу ста
ла шмат спраў: дамовы на інтэрв’ю, распрацоўка нова
га конкурснага нумара, работа над песняй... Які ў мяне
прыкладны расклад на тыдзень? Штодня езджу на занят
кі па харэаграфіі ды вакале, у выхадныя — на акцёрскае
майстэрства, і яшчэ застаецца час на інтэрв’ю. Ну і, нату
ральна, у школу хаджу. Бывае, што нейкія дні даводзіцца
прапускаць, і ўрокі я паспяваю рабіць далёка не заўжды,
але настаўнікі ды адміністрацыя ставяцца да гэтага з ра
зуменнем, нават дапамагаюць і дазваляюць пэўныя па
слабленні ў вучобе.
Калі я перамог у нацыянальным адборы, гэта якраз
супала з пачаткам навучальнага года, і ў школе атрымаў
вельмі шмат віншаванняў ад аднакласнікаў і педагогаў.
Потым усё крыху сцішылася, бо я мала хадзіў на ўрокі
і амаль ні з кім не меў часу пагутарыць. Але цяпер, ма
быць, прызвычаіўся да такога графіка і больш актыўна
камунікую з сябрамі — усе падтрымліваюць.
— Плануеш крыху адпачыць перад фіналам конкурсу
ці канікулы зноў пройдуць міма?

— Канікулы? Я нават не ведаю, калі яны будуць, —
смяецца Даніэль. — Насамрэч у мяне застаецца вольны
час, каб пайсці пагуляць на выхадных, каб з сябрамі хоць
на ўроках фізкультуры пагуляць у баскетбол, таму нейкай
асаблівай стомленасці няма.
— «Еўрабачанне» — мара ці шчаслівы выпадак? Ве‑
даеш, многія шмат гадоў штурмуюць нацыянальны
адбор, а ў цябе ўсё атрымалася так лёгка: прыйшоў,
праспяваў, перамог...
— Насамрэч мы вельмі доўга ішлі да гэтага. «Дзіцячая
Новая хваля», «Голас. Дзеці» — тое былі этапы, спробы і
карысны досвед, а «Еўрабачанне» — самая вялікая мэта і
мая дзіцячая мара, тут нельга было рызыкаваць «а раптам
пашанцуе», трэба было адразу настройвацца перамагаць.
У мяне за плячыма ўжо даволі многа конкурсаў, музыч
ная школа па класе фартэпіяна, пяць гадоў заняткаў ва
калам. Інакш кажучы, я стаўлюся да гэтай справы вельмі
сур’ёзна.
— Значыць, і дарослае жыццё плануеш звязаць з му‑
зыкай?
— Так, бо гэта тое, што мне вельмі падабаецца, што
атрымліваецца рабіць і, веру, тое, што ўдала складзецца
ў будучыні. А калі не музыка, то… Па шчырасці, нават
уявіць падобны расклад не магу.
— Вяртаючыся зноў да конкурсаў — што яны табе
далі, чаму навучылі?
— «Украіна мае талент» — гэта быў наогул першы
досв ед удзелу ў маштабным тэлевізійным праекце. Ка
нешне, вельмі перажываў, даючы першыя інтэрв’ю,
назіраючы знутры, як здымаецца тэлешоу. Але разам з
тым атмасфера вельмі спадабалася, і нават тое, што да
вялося чакаць сваёй чаргі каля шасці гадзін, не засму
ціла. Суддзі сказалі тры «так», і гэта
была самая вялікая перамога на той
час. З‑за таго, што таленавітых дзяцей
было вельмі многа, ішоў вялікі адсеў,
і далей я не прайшоў, але, галоўнае, ад
чуў падтрымку прафесіяналаў і паверыў
у свае сілы. Потым мы вырашылі падаць
заяўку на «Дзіцячую Новую хвалю», куды
ўдалося прайсці, — і гэта зноў жа была вя
лікая, вельмі карысная школа, урокі якой
мне дагэтуль вельмі дапамагаюць. Аляксандр
Давідавіч Рэўзін вучыў нас літаральна ўсяму: як
глядзець на камеру і не ўпусціць яе, як кантакта
ваць на адлегласці з публікай, як паводзіць сябе
на сцэне — тым тонкасцям, якія спасцігаеш толькі
на практыцы, і я вельмі ўдзячны, што спрычыніў
ся да іх. І калі часам здараюцца моманты, што хочацца
ўсё кінуць і заняцца нечым іншым, я нагадваю сам сабе,
што быць артыстам — няпростая праца, але вынік таго
варты.
— Конкурсны шлях — не толькі перамогі, але й рас‑
чараванні, няўдачы…
— Калі нешта не атрымліваецца, гэта сапраўды вельмі
крыўдна. Але я лічу, што кожную няўдачу трэба ўспры
маць як чарговы этап, вучыцца на іх ды ісці далей. Нават
цяпер мы з педагогамі па харэаграфіі й вакале вучымся
на тых памылках, якія былі падчас адбору. Прыкладна
гэтаксама стаўлюся й да крытыкі: калі чалавек тлума
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чыць, у чым праблема, я прымаю гэта і працую над сабой,
а калі гэта проста «хейт», негатыў дзеля негатыву — не
звяртаю ўвагі.
— У спісе тваіх музычных герояў — Бруна Марс, Дзі‑
ма Білан, Сяргей Лазараў. І чамусьці нікога з беларусаў.
Хіба ў нас няма каго паслухаць?
— Чаму ж, у Беларусі ёсць вельмі цікавыя артысты.
Герман Цітоў вядомы не толькі як спявак, але і як кам
пазітар, у тым ліку на расійскай сцэне; Кірыл Гуд — адзін
з аўтараў маёй конкурснай песні Tіme, — таксама вельмі
круты, і я спадзяюся надалей з ім папрацаваць. Падабаец

Калі часам здараюцца моманты,
што хочацца ўсё кінуць і заняцца
нечым іншым, я нагадваю сам сабе,
што быць артыстам —
няпростая праца, але вынік
таго варты
ца тое, што робяць Тэа, Юзары, — наогул, у нас шмат та
ленавітых людзей у гэтай сферы. Яны не мае безумоўныя
куміры, але ў кожнага з іх ёсць чаму павучыцца.
— Калі ты з песняй Tіme выйграў адбор, многія ка‑
залі: ну вось, зноў на англійскай. Па-беларуску спява‑
еш?
— Канешне, спяваю! Падчас прома-туру па нашых
гарадах часта спяваў «Купалінку», і людзі падыходзілі,
падпявалі. А ў перспектыве, калі будзе выбар, хацеў бы
спяваць на розных мовах, каб быць цікавым для рознай
аўдыторыі.
Вікторыя Целяшук
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З Віталем Бусько
пазнаёміліся мы,
пасябравалі даўно.
А пачалося ўсё
з падрыхтоўкі інтэрв’ю
для часопіса
«Беларусь».
У ім і расказалі пра
гэтага чалавека,
моцнага гаспадара.
Так, ён быў мудрым
кіраўніком... Больш
за трыццаць
гадоў узначальваў
гаспадарку, якая
ў Ляхавіцкім раёне
Брэсцкай вобласці
славіцца высокімі
вытворчымі
паказчыкамі.
А старшынёй яго
вяскоўцы штогод
выбіралі, пачынаючы
з верасня 1982-га…

Т

у ж лів а і б а люча а д
таго, што даводзіцца
гаварыць пра Віталя
Бусько, гэтага вядомага
ў беларускім аграпра
мысловым комплексе
чалавека, у мінулым
часе. Спачатку ён узна
чальваў калгас «Беларусь», а з часам
гаспадарку рэфармавалі ў СВК «Жа
рабковічы» (цяпер — ААТ «Жарабко
вічы»). У лістападзе яму б споўнілася
66. Шмат было планаў у старшыні, але,
як гаворыцца ў такіх выпадках, лёс рас
парадзіўся інакш. Якім быў Віталь Іва
навіч — пра тое гаварылі й гаварылі за
памінальным сталом у першую гадаві
ну яго сыходу родныя, сябры, калегі.
Цёплай, па-свойску душэўнай атрама
лася размова…
— У яго, напэўна, сувязі й там, на
нябёсах, — успамінаў адзін з брыга
дзіраў. — Помню: ужо снежань, снег
ідзе. І мы хацелі закрыць сіласную яму.
А Віталь Іванавіч і кажа: «Не, хлопцы,
не будзем пакуль закрываць, яшчэ ця
пло пастаіць». І яно стаяла, хоць пра
гноз іншы быў. І адкуль ён усё ведаў —
не магу зразумець. Якое пытанне ні
зачэпіш, на любое ў яго быў аргу
ментаваны адказ…
І нам таксама тое «ўсёведанне»
старэйшага сябра добра помніцца.
Жывы розум, вялікі жыццёвы до
свед, а яшчэ — дапытлівасць і ціка
васць да жыцця, да людзей у яго
былі велізарнымі. Як толькі з намі
ў гасцях у старшынёўскім доме
бываў сябар, вучоны-гідрагео
лаг Уладзімір Шымановіч, дык
адразу Віталь Іванавіч атакаваў
яго пытаннямі: як утваралася
калісьці нафта і па якіх прыкме
тах яе геолагі шукаюць, чаму
розныя па складзе мінеральныя
воды, што такое расолы, у чым
іх карысць для прамысловасці,
чаму ў водаправоднай вадзе ў
Жарабковічах так шмат жале
за… Аднойчы ён сустрэў нас,
помніцца, з хітраватай усмеш
кай: маўляў, а скажыце мне,
спадары журналісты… І задаў
пытанне пра нейкую ўнікаль
ную рыбіну, якая водзіцца ў во
дах, здаецца, Чырвонага мора.
Мы, вядома ж, на тое закавы
рыстае пытанне адказаць не
змаглі. А Віталь Іванавіч весела,
жартаўліва смяяўся ды ахвотна «пра

святляў» нас у рыбнай тэме. Перакон
валіся ж мы не раз, якое задавальненне
яму — дзяліцца з іншымі новымі веда
мі. Дарэчы, цяпер часам тыя набытыя
дзедам энцыклапедыі ўжо гартаюць яго
ўнукі Таня, Коля ды Саша, калі гасцюю
ць у Жарабковічах у бабулі Рэгіны.
Памяць у яго была выдатнай. Мы
здзіўляліся, як ён трымаў у галаве па
казчыкі па надоях малака на адну ка
рову — за розныя гады, а таксама па
вытворчасці мяса, бульбы, збожжа
вых… Варта было толькі зачапіць, так і
сыпаў лічбамі. Ён ведаў не проста сотні
прозвішчаў жыхароў з Жарабковічаў
і вёсак, што ўваходзяць у склад гаспа
даркі — ведаў іх імёны, імя па бацьку,
а таксама вясковыя гісторыі, з імі звя
заныя, і дзе жывуць, і кім працуюць іх
дзеці.
Якім быў Віталь Іванавіч у сваёй
працы? Вобраз чалавека, які сядзіць у
крэсле старшынёўскага кабінета ў кал
гаснай канторы ў 1997‑м, жывы ў маёй
памяці нібы стоп-кадр. Як быццам і
не прайшло больш за 20 гадоў. Чорная
скураная куртка, лёгкая сівізна ў яго на
скронях, пільны погляд, які цябе выву

чае, быццам пранікаючы ў душу… Так
глядзяць, ведаю, тыя, хто ад прыроды
нядрэнна разбіраецца ў людзях. Такім
убачылі й мы старшыню Бусько ўпер
шыню ў постсавецкі час, калі рухнулі
напрацаваныя дзесяцігоддзямі звыч
ныя гаспадарчыя сувязі, зменьваліся ў
залежнасці ад рынкавых цэнаў, попыту
на сельгаспрадукцыю схемы севазваро
таў, калі аграгаспадарка вымушана была
выжываць у новых умовах. Так, то быў
сапраўды непрадказальны час, і зусім
іншыя ўмовы гаспадарання, а значыць,
і новыя праблемы. Але Віталь Іванавіч
належаў да кіраўнікоў, для якіх рух —
абавязковы ў жыцці. Ён пераменаў не
баяўся яшчэ й таму, што рабіў стаўку на
людзей. Кадры, казаў, у нас стабільныя,
многія з вышэйшай адукацыяй: інжы
неры, аграномы, бухгалтары ды іншыя
спецыялісты. Прычым усе ж — людзі з
рознымі характарамі, з усімі старшыні
трэба знайсці паразуменне. Ён ведаў:
без ладу-згоды з кожным чалавекам у
калектыве не будзе парадку ў працы. Як і
без яго ініцыятывы, прадпрымальнасці.
Таму, будучы ад прыроды вялікім і тон
кім псіхолагам, шукаў падыходы да люд
зей, каб іх жывую ініцыятыву не
задушыць залішняй апекай, ды
і ў анархію не скаціцца…
Як бы нам хацелася, каб
Віталь Іванавіч сёння прака
ментаваў свае мінулыя мер
каванні! Думалі неяк: трэба б
пагаварыць з ім… Не паспелі.
Таму й знаёмлю чытача з раз
вагамі старшыні калгаса «Бела
русь» у 1997 годзе — у пераход
ны для нашай краіны перыяд. А
з таго часу шмат што змянілася.
Дарэчы, публікацыя тады ў ча
сопісе (1998, №10) мела такую
назву: «Краіна з вёскі відна…»

Краіна з вёскі відна
…Калгас «Беларусь» я, прыйшоўшы з гаспадаркі «Прагрэс»
Ляхавіцкага раёна, дзе быў на пасадзе намесніка старшыні, прыняў з рук Аляксандра Іосіфавіча
Бокача, моцнага кіраўніка і
добрага чалавека… Пасля ён
працаваў і намеснікам старшыні Брэсцкага аблвыканкама, і намеснікам старшыні Савета Міністраў
стар.
БССР…
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ці тэатр. То няхай ёю займаюцца прафесійныя палітыкі, а калі нехта са спецыялістаў цвёрда “ведае, як трэба” —
што ж, няхай адпрацуе сваю “мадэль”
спачатку ў маштабе калгаса, завода,
раёна, горада…
…Мару — хутчэй бы гэта ўсё стабілізавалася!.. А будзе ў грамадстве
стабільнасць — і мне лягчэй будзе працаваць, ды і, напэўна, кожнаму з нас…

Не можа быць
шчаслівым той,
хто не любіць людзей…

Віталь Бусько (злева) разам з Аляксеем Скакуном і касманаўтам Пятром Клімуком

стар.

53

…У людзях вельмі
цаню шчырасць і спра-

вядлівасць…
…Самае страшнае — пакараць чалавека, калі ён не вінаваты…
…У любога кіраўніка ёсць дзве спакусы: служыць або тым, хто «наверсе»,
пры ўладзе, ці тым, хто пры зямлі. Я для
сябе аднойчы зразумеў: ад калгаснікаў,
якімі б яны ні былі добрымі або дрэннымі, залежыць усё. Будуць яны старанна
працаваць — і старшыня на кані, не будуць — і ты збірай сумку. А як чалавека
зацікавіць у працы? Трэба кіраўніку пра
яго падумаць, умовы стварыць…
…Ці зменіцца стаўленне чалавека да
зямлі, калі ён будзе цвёрда ведаць: гэта
маё і надоўга? Не ведаю… Але сёння, з цяперашнімі, так бы мовіць, працоўнымі
рэсурсамі, я кажу абсалютна ўпэўнена:
будучыня — за развітай сельскагаспадарчай вытворчасцю. Іншая справа,
што калгасы і саўгасы трэба рэфармаваць, каб зменьвалася стаўленне людзей
да працы, да зямлі, да агульнага дабра…
…У нас працуе нямала шчырых, сумленных людзей, вытворчыя працэсы ў асноўным адладжаныя. І ўжо толькі тое,
што мы абыходзімся без дзяржаўных
датацый, што ні разу за перыяд перабудовы не затрымалі людзям заробак, стабільна яго выплачваем — чым не сведчанне жыццёвай сілы нашага калгасу!..
…Людзі бачаць і гультаёў, і старанных. І кожны, у рэшце рэшт, у жыцці
атрымае сваё…
…Магу адзначыць, што нашы сяляне — заадно з Прэзідэнтам у яго
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мерах па падтрыманні парадку, павышэнні вытворчай дысцыпліны. І мы
са свайго боку сёе-тое робім, каб прадукцыйнасць працы расла, каб людзі жылі
па сумленні…
…Цяпер у вёсках Беларусі прыхо
дзяць у заняпад сотні, тысячы закінутых дамоў. Добрых, драўляных: старыя
людзі паўміралі або выехалі, а іх дзеці
даўно сталі гараджанамі. І ў нашым
калгасе хаты такія ёсць. За адпаведную цану цяперашнія ўладальнікі гатовыя прадаць іх калгасу. Мы, здаралася,
за месяц куплялі па 8 кватэр. Прычым,
за грошы, неабходныя для будаўніцтва
аднаго новага дома, можна ж набыць
каля 10 старых. Трэба яшчэ крыху сілы
туды ўкласці (а ў нас жа ёсць свая будаўнічая брыгада: 35 чалавек) — і для
10 сем’яў ёсць жыллё. Мяркую, што
гэтую практыку гаспадарскага выкарыстання старых дамоў, а таксама
земляў пры іх можа падтрымаць дзяржава, рэкамендаваць яе для іншых мясцовасцяў. Тым болей, што ў шматпавярхоўках людзі ўжо нажыліся: іх цягне
на прыроду, да зямлі…
…Кожны мае права сваё меркаванне
мне выказаць, але пакуль я старшыня — прымаю рашэнні я, і нясу адказнасць. Таксама і з Прэзідэнтам — ён
адказвае, з яго пытаюць людзі, значыць,
яму патрэбныя і вялікія паўнамоцтвы.
Бо інакш гэта што ж за ўлада будзе: як
пытацца — дык з мяне аднаго, а як камандаваць — то ўсе?..
…Палітыку дзяржавы не варта
пераўтвараць у нейкі дыскусійны клуб

Падзагаловак — таксама цытата з
таго нашага інтэрв’ю. А людзей Віталь
Іванавіч любіў — хоць і строгай падчас
любоўю, калі казаць па шчырасці. Але
ж і стаяў за тых, хто даверыў яму стар
шынёўства, як гавораць, гарой. Шмат
дапамагаў. І нават тады, калі, здавалася
б, гэта было немагчыма, старшыня мог
прыняць нестандартнае рашэнне.
Канкрэтная справа заўсёды скажа
пра чалавека больш, чым ягоныя сло
вы. Мяркую, з часам у землякоў Віталя
Бусько знойдзецца сіл, каб сабраць у
кнігу свае ўспаміны пра добрыя справы
свайго старшыні. Я згадваю, заўсёды з
хваляваннем, выпадак, пра які нам рас
казала Рэгіна Сцяпанаўна, жонка Віта
ля Іванавіча. У гады перабудовы, калі
не ўсякі раз была свабодная капейка
на калгасным рахунку, Бусько распара
дзіўся выдаваць у кошт зарплаты зерне.
Прычым — па сабекошце. І такім чы
нам людзі маглі трымаць кур, гусей, сві
ней у падсобнай гаспадарцы, каб мац
ней стаяць на нагах. А неяк заходзіць да
яго ў кабінет механізатар. Распавядае, а
сам ледзь не плача: «Віталь Іванавіч, —
кажа, — слепну. Трэба ехаць у Маскву
і рабіць аперацыю. Дапамажыце з гра
шыма. Я адпрацую…». Толькі дзе ж тыя
грошы ўзяць? І Віталь Іванавіч выйсце
знайшоў. Сказаў: «Мы дамо табе ў крэ
дыт, за кошт будучай зарплаты, 6 кароў.
Іх прадасі, а за выручаныя грошы зро
біш аперацыю». Вось так і выратавалі
ў небагатых па тым часе Жарабковічах
таму чалавеку вочы, а можа, і жыццё…
Віталь Іванавіч пакінуў гэты свет у
прыгожую пару: зіму вяскоўцы пера
жылі, веснавая пасяўная ішла поўным
ходам. Працоўны дзень 30 сакавіка
2016 года быў тады, як яго хавалі, у
разгары, і тэхніка гула на палях. Але
ж людзі ведалі пра час (ці то па інтуі

І мы з мужам, калі выбіраемся ў
яго бацькоўскую хату ў Яцкаўшчыну,
а яна за тры кіламетры ад Жарабкові
чаў, адведваем Рэгіну. Часам і з Мінска
пазвонім, дамовімся пра сустрэчу. З
задавальненнем зносімся і з братамі,
калі нашы візіты супадаюць. Саша і
Ваня — выдатныя суразмоўцы: адкры
тыя, паважлівыя, шчырыя. У такіх вы
падках кажуць, што школу выхавання
ў сям’і хлопцы прайшлі годную. Хоць і
строгім быў бацькам Віталь Іванавіч, як
сам нам прызнаваўся, але любіў сыноў,
ганарыўся імі, асабліва калі медінсты
тут абодва паспяхова закончылі. Як
нам падаецца, душэўнасць і цеплыню ў
тое мужчынскае выхаванне гарманічна
прыўнесла Рэгіна Сцяпанаўна — сама
мяккасць, і таксама медык па адукацыі.
Любові ў ёй, спагадлівай дабрыні на
ўсіх хапае. Калі працавала інспектарам
у калгасным аддзеле кадраў, то многім
дапамагала. І гаспадыня ветлівая, гас
цінная. Мы, як сустрэнемся, чаюем, аб
меньваемся навінамі, заўсёды згадваем
добрым словам гаспадара дома, Віталя
Іванавіча. Хоць і не гаворым, як ён з
працы вяртаўся, але кожнаму з нас так
і здаецца, што адчыняцца вось дзверы,
і ўвойдзе ён з бадзёрымі словамі: ма
лайцы, добра сядзім, а чаму не спява
ем? А потым пасля душа, калі не моцна
стаміўся, выйдзе да стала той чысцюля
ў свежай кашулі… І пацячэ размова
дапазна… А стамляўся ён моцна. Бо,
ведаем, сотні кіламетраў намотваў,
аб’язджаючы гаспадарку (цяпер —
больш за 9000 гектараў): пра ўсё Віталю

Іванавічу трэба было ведаць самому.
Дакладаў намеснікаў ды іншых спецы
ялістаў (іх у гаспадарцы цяпер каля
70), хоць і давяраў людзям, было неда
статкова: свае ўражанні ж нічым не за
меніш. Таму на днях мы зноў адправілі
ся ў Жарабковічы: хацелі новую ферму
Чашчы сфатаграфаваць. Але туман такі
густы выдаўся, што, на жаль, не ўдала
ся тая фотасесія. І да Рэгіны, вядома ж,
заехалі. Здавалася б: многае ўжо намі
гаворана-перагаворана, але й на гэты
раз тэмы за гарбатай знайшліся.

Быў строгі,
але справядлівы…
Тым суботнім туманным вечарам у
светлым і прасторным жарабковіцкім
доме Буськоў было цёпла й камфортна:
цэнтральнае ацяпленне ў аграгарадку,
як называюць цяпер Жарабковічы, пра
цавала як мае быць. Мы былі адны. Сашу
і Ваню, прызналася Рэгіна Сцяпанаўна,
ехаць не раіла: туманы. Успаміналі мы
й гаспадара, гарталі сямейны альбом.
Ёсць у ім унікальныя здымкі, дзе Віталь
Іванавіч са многімі вядомымі людзьмі.
Гэта былі яго добрыя сябры і знаёмыя.
Сярод іх двойчы Герой Савецкага Саюза
касманаўт-беларус Пётр Клімук, Героі
Беларусі — былы старшыня Нацбанку
Пётр Пракаповіч і старшыня СВК «Пра
грэс-Верцялішкі» Гродзенскай вобласці
Васіль Равяка (Віталь Бусько разам з ім
вучыўся ў свой час у
Гродзенскім сельгасін стар.

56

www.lves.by

цыі, ці то хто падказаў), калі пахаваль
ная працэсія з Жарабковічаў рушыла
ў царкву, што ў вёсцы Падлессе, для
адпявання нябожчыка, а пасля быў яе
шлях за Ляхавічы, на могілкі. Вось тады
ўсе трактарысты заглушылі маторы, а
самі стаялі, зняўшы шапкі, уздоўж да
рогі, пакуль не праехаў картэж з больш
чым 70 аўтамабіляў… І ўдзячныя жы
хары вёскі Канюхі выйшлі развітацца
з чалавекам, стаялі пры дарозе. Бо й
яны бачылі, як пайшлі справы на лад
у СВК «Канюхі», калі гаспадарку, у
якой гадуюць авечак, далучылі да СВК
«Жарабковічы». Менавіта Віталю Іва
навічу з аднадумцамі ўдалося развіць
гэтую галіну, зрабіць рэнтабельнай. У
2015‑м, помняць вяскоўцы, вытворчы
кааператыў папоўніў статак за кошт
350 галоў высокапародных авечак па
роды мерыналандшаф — іх прывезлі
ажно з Аўстрыі.
Людзі Віталя Іванавіча любілі. І па
важалі. За справядлівасць. Хоць ён і
строгі быў. Не толькі да падначаленых,
але і ў сваёй сям’і, у зносінах з сынамі.
Угаворы, доўгія размовы-тлумачэн
ні — не яго метад выхавання. Хуткасць
рэакцый, адэкватнае ўспрыманне яго
распараджэнняў і парадаў — вось чаго
ён чакаў і ад блізкіх людзей. Зразумела,
што не заўсёды сямейнікам удавалася
таму адпавядаць. А ўжо калі атрым
лівалася, то як ён ганарыўся роднымі!
Памятаю, расказваў, як братам-блізня
там Сашу і Ваню ледзь споўнілася па
8 гадоў, і яны карову падаіць вырашалі.
Тэлефануюць потым бацьку, напера
бой паведамляюць пра сваю ініцыяты
ву. А даілі, як аказалася, з двух бакоў,
стоячы на каленках. Пахваліў! Дарэчы,
і цяпер хлопцы — абодва закончылі Бе
ларускі дзяржаўны медуніверсітэт, ім
нядаўна па 40 гадоў споўнілася — пра
цы сялянскай не цураюцца. Шмат чаго
рабіць, акрамя даення каровы, давод
зілася: палоць буракі, выбіраць буль
бу, касіць, араць… Хоць і няма сёння ў
Рэгіны Сцяпанаўны тае гаспадаркі, як
раней, але браты амаль кожныя выхад
ныя ў маці: то па чарзе, а то й адначасо
ва прыедуць: Саша з Брэста, дзе жыве з
сям’ёй і працуе, а Ваня з Мінска. То па
доме дапамогуць, то на падворку ці на
прысядзібным гародзіку, то ў родзічаў
у Дараве — моцныя рукі патрэбныя.
Ды й тэлефануюць маці часта, бывае —
і па тры разы на дзень увагай радуюць.
Спытаюць: як ты, матуля? Ці ўсё ў па
радку? А што яшчэ маці трэба…

У бухгалтарска-эканамічнай службе ААТ «Жарабковічы»
былога старшыню ўспамінаюць добрым словам
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стытуце), старшыня
С а в е т а Р э с п у бл і к і
Міхаіл Мясніковіч… Сябраваў Віталь
Бусько і з Аляксеем Скакуном, вучо
ным-аграрыем, членам-карэспандэнтам
НАН Беларусі, які доўгі час кіраваў най
вядомейшым у Беларусі ды за яе межа
мі СВК «Астрамечава», што ў Брэсцкай
вобласці. Гаварылі й пра тое, што цяпер,
калі адведаць могілкі за Ляхавічамі,
то заўсёды ўбачыш пры надмагільным
помніку Буську жывыя кветкі. Нехта
ўдзячны кладзе, заўважыла Рэгіна.
Таксама прагадвалі, як адразу ж па
сля знаёмства ў лютым 97‑га, павазіўшы
нас па палях ды фермах, Віталь Іванавіч
запрасіў сталічных журналістаў да сябе
дадому на абед. А мы тады веганамі былі:
ні мяса, ні рыбы не елі. Па гэты час пра
тое шкадуем, бо засмуцілі й гаспадыню,
і гаспадара, адмовіўшыся хаця б паспы
таць мясныя гарачыя стравы. Як жа
хвалявалася тады Рэгіна Сцяпанаўна:
бо ёй па добрай беларускай традыцыі
так хацелася пачаставаць гасцей. А мы
па маладосці не ўсведамлялі простую
ісціну: вялікая мудрасць заключаецца,
перш за ўсё, у тым, каб не бянтэжыць
нічый розум. Зрэшты, як і не задумвалі
ся пра тое, што гэта й ўзровень куль
туры — не напружваць людзей сваімі
прынцыпамі. І ў пытаннях асабістых
духоўных памкненняў, і ў выбары ежы

стар.

ў тым ліку. Калі не ясі чагосьці, то зрабі
так, каб нікога не пакрыўдзіць, а не мо
жаш — не хадзі ў госці. А беларускую
кухню Рэгіны Сцяпанаўны мы шануем.
Аддавалі ёй даніну павагі й на вяселлях
Сашы ды Вані, і цяпер частуемся з зада
вальненнем. Што б яна ні прыгатавала,
усё — смачна: цяпер мы не вегетарыян
цы, можам ацаніць.
Яшчэ быў выпадак, калі Віталь Іва
навіч даў нам урок адказнасці, пра што
згадваем з удзячнасцю. Здарылася тое
за пару гадоў да яго сыходу з жыцця.
Мы ў чарговы раз прыехалі на выхад
ныя ў Яцкаўшчыну. Па традыцыі тэле
фаную Рэгіне, тая запрашае на вячэру.
Пагаджаемся і… спазняемся хвілін на
дваццаць-трыццаць. У такіх выпадках
кажуць: нячысцік заблытаў — прычын
асаблівых для спазнення не было. І чаго
мы завазіліся, не прыгадваецца цяпер.
І трэба ж, каб гэта здарылася са мной,
якая ня церпіць безадказнага стаўлен
ня да свайго слова. Яшчэ ў дзяцінстве
мой бацька, ветэран Вялікай Айчын
най вайны Міхаіл Чаркашын, мяне ву
чыў асабістым прыкладам — шанаваць
сваё слова: даў яго — трымай, паабяцаў
нешта — выканай.
Віталь Іванавіч нас тады сустрэў…
Увогуле, з парогу адчытаў строга, як
сваіх, блізкіх людзей: маўляў, вячэра
стыне, Рэгіна Сцяпанаўна хвалюецца,

куды зніклі, а яна ж так старалася…
Абараніў ён тады жонку. Выслухаўшы
гаспадара, мы не пакрыўдзіліся, але, вя
дома ж, было сорамна. Памятаю, як я
падумала: ён з тых людзей, якім праўду
гаварыць не цяжка. І нейкі час не магла
супакоіцца. Зусім не ад справядлівай
«лупцоўкі» Віталя Іванавіча — ад таго,
што гэта ж мы падарвалі яго давер. І
ўжо прыйшлося вялікай цярплівіцы
Рэгіне выступаць міратворцам, заспа
койвала мяне: на нас яна зусім не ў
крыўдзе.
Так, ён быў строгі, але, паўтаруся,
справядлівы.
Ведаю, што кіруе цяпер ААТ «Жа
рабковічы» Антон Букаты. Ён з мяс
цовых, пры Віталю Іванавічу праца
ваў намеснікам старшыні. Людзі пра
яго добра гавораць: справу ведае. Але
пры тым абавязкова заўважаць, што
гаспадарка ж Букатаму перайшла моц
най — стаіць на трывалым падмурку,
закладзеным Бусько. І новыя тэхна
логіі ў Жарабковіцкае жыццё ўвайшлі
яшчэ пры Віталю Іванавічу. А ферма ў
Чашчах, абсталяваная па апошнім сло
ве тэхнікі, таксама нагадвае пра былога
старшыню. Людзі, з кім сустрэнешся, не
абыходзяцца без словаў: гэта ж Бусько
ва заслуга, светлая яму памяць.
Валянціна Ждановіч.
Фота Івана Ждановіча.

Па гэтай дарозе, што вядзе ад Яцкаўшчыны на Жарабковічы, Віталь Бусько ездзіў амаль кожны дзень

56

беларусь.belarus
лістапад   2018

Іван Ж дановіч

У фарбах восені — цяпло маёй радзімы...

краіна

ў цэнтры еўропы
КРАІН

Ў ЦЭНТР А
Ы ЕЎРО ЧАСОП
ПЫ
ІС ДЛЯ ВАС

КРАІНА

ДЛЯ ВАС

БЕЛА
РУСЬ
Паліты

№7 (10

18), ЛІП

ЕНЬ, 20

Белару

іка, кул

ьтура

Новая

КР

s

№6 (1017), Чэрвень,

Палітыка, эканоміка,

культура

18

www.belarus-magazine.by

2018
Чэрвень,Belarus
Беларусь.

ISSN 0320-7544

вая сць
Номе
тНа

Палітыка,

эканоміка,

культура

ад

Ы
ТРЫ ЕЎРОП
2016
(989), Belarus

Беларусь.

Politics,

Economy,

Culture

.by

www.belarus-magazine

Ў ЦЭН

тых,
Часопіс для
ведаць больш
хто жадае

, 2018
ЛІПЕНЬ. Belarus
№7 (1018), Беларусь

ДЛЯ ВАС

44

ISSN

0320-75

, культура

Палітыка,

А для
ПЫ
АІНРЫ
ЕЎРО вас
КРчасопіс
НТ

я

эканоміка

№6 (1017), Чэрвень,

Беларусь

Ў ЦЭ

іс для

Belarus

сь
ру
ла культура
№6

часоп

(1017),

Беларусь.

ISSN

вас

№7 (1018), ЛІПЕНЬ, 2018

0320-7544

ВАС
ДЛЯБе
ЧАСОПІС
ь
я

Палітыка, эканоміка,

Беларусь. Belarus

культура

БЕЛАРУСЬ
УСЬ х,
ПЫ
БЕЛАР Чахтосожапісдадле яветыдаць больш
эканоміка,

Палітыка,

ISSN 0320-7544

НоваетНасц
адм

No.2

4
36
-"
#&

), ЖНІВ

Culture

Economy,

Politics,

for

you

я

Magazine

www.belarus-magazine.by

s

ЧАСОПІС

ВАС эканоміка, культура
ДЛЯПалітыка,
poinT
map
TasTyThe
on

Вы
но
і!
аем
Віт шлях

№8 (1019

,
для тых больш
Часопіс ае ведаць
хто жад
8
нь, 201rus
расе
сь. Bela
20), ве

Беларусь.

тых, ь больш
іс для
Часопжадае ведац
хто

№9 (10

КАМ
ЗНА ЛЯ
ПАД ПISSN
АЛ0320-7544
КУ

ЕНЬ, 2018

2016
(989), Belarus

Беларусь.

Belarus

7544

ISSN 0320-

Белару

усь
лар
Палітыка.

Эканоміка.

ых,
аць больш

ольш

Культур

а

ISSN

544

0320-7

Вітаем ноВыя
шляхі!

Belarus

ISSN 0320-7544

Ь
С
У
Р
А
БЕЛ
ISSN 0320-7544

Часопіс для тых,
хто жадае ведаць больш

Вітаем ноВыя
шляхі!

-7544

ISSN 0320

УСЬ Часопіс для т
ых,
БЕЛАР
хто жад

ЧАСОПІС

ДЛЯ ВАС

Беларусь.

Палітыка.

Эканоміка.

Культур

Палітыка.

. Культура

Эканоміка
7544

а

ае ведаць

ПАД ЗНАКАМ
КУПАЛЛЯ

2018

Беларусь. Belarus

2018

Чэрвень,

Насць

Беларусь.

2018
), ЖНІВЕНЬ,Belarus

СЬЧасопіс для тых,
АРУ
хто жадае ведаць больш
БЕЛ

ЧАСОПІС

№10 (10

Палітыка, эканоміка, культура

№8 (1019

ноВыя
Вітаем яхі!
шл

Ts
poin
map
TasTy
on The

Палітыка. Эканоміка. Культура

ІС ДЛЯ ВАС
Беларусь. Belarus

ISSN 0320-

А
КРАІН
ПЫ
ТРЫ ЕЎРО
No.2

364
#&-"
for you

Magazine

ЧНІК, 20
21), КАСТРЫ

№7 (1018), ЛІПЕНЬ, 2018

ЧАСОПІС ДЛЯ ВАС

Ў ЦЭНТРЫ ЕЎРОПЫ
№6 (1017),

ISSN 0320-7544

ISSN 0320-7544

Politics, Economy, Culture

TasTy poinTs
on The map

русь
Бела

іка. Культура

Беларусь. Belarus

Ы
ОП ОП
СЕЎР
ЧАЛА
Ў ЦЭНТРЫ
РУСЬ
БЕ

для вас

Беларусь. Belarus

Палітыка. Эканом

#&-"364

КРАІНА
часопіс

2018

Беларусь. Belarus

Часопіс длЦяЕты
ЧАС , х,
, Шда
БЫжа
НІдаць больш
ФАРхто
ЯеДве
Ы
В
О
Р
Я
КАЛ
Часопіс для тых,
хто жадае ведаць больш

больш

ПАД ЗН
А
КУПАЛ КАМ
ЛЯ

ФАРБЫ, ШЧАСЦЕ
,
КАЛЯРОВЫЯ ДНІ
І ЗЯМЛІ

МЫ ЎСЕ  ДЗЕЦ

Д ЗНАКАМ

ПА
АСЦЯЕ,
АЛЛ
КУП
, ШЧ
ФАРБЫ ВЫЯ ДНІ
КАЛЯРО

лі
еці зяМ
з
д
–
е
Мы ўс

стар. 4

ля тых,
ведаць больш

20-7544

№9 (1020), ВЕРАСЕНЬ, 2018

No.2 (989), 2016

Magazine for you

2018

ISSN 03

ЧАСОПІС ДЛЯ ВАС
Беларусь

адметНасць

№8 (1019), ЖНІВЕНЬ,

Беларусь. Belaru

часопіс для вас

18

сь. Belaru

ка, эканом

БЕЛАРУСЬ
Ў ЦЭНТРЫ ЕЎРОПЫ
УСЬ
Р
А
Л
Е
Б
НА
АІ

НА

ш

ЧАСОПІС

У ПАДЗЕІ УС
АТ
Т
С
І
К
О
С
Ы
В

Часопіс для тых,
хто жадае ведаць больш

стар. 4

s

