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10Ак цэн ты вен скАй во се ні

3 Брама ў Азію і мост у Еўропу 

Інтэграцыйныя памкненні Казахстана і Бе-
ларусі прыносяць агульную карысць для 
дзяржаў-партнёраў. Перавагі наступальна-
га супрацоўніцтва пацвердзіў нядаўні афі-
цыйны візіт Прэзідэнта Беларусі Аляксанд-
ра Лукашэнкі ў Нур-Султан, дзе прайшлі яго 
перамовы з Прэзідэнтам Казахстана Касым-
Жамартам Такаевым

7 Рух насустрач скарачае адлегласць 

Прэзідэнт Кубы Мігель Марыа Дыяс-Канель 
Бермудэс наведаў Беларусь у  ліку першых 
краін пасля выбрання на пасаду. Гэты факт 
яшчэ раз пацвердзіў блізкасць дзвюх краін, 
нягледзячы на  іх геаграфічную аддале-
насць, і ўзаемную зацікаўленасць у  супра-
цоўніцтве 20

14

15 Вядомае пра вядомых 

У Кітаі ў серыі «Біяграфіі вядомых асоб краін 
“Пояса і шляху”» выйшла кніга «Славутыя 
імёны Беларусі»

16 Тэрыторыя здароўя

У Лідскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай 
школе № 4 адкрылася інклюзіўная спартыў-
ная зала з без бар’ ерным асяроддзем

18 Дабру — быць! 

Аляксандра і Аляксандр пераехалі ў вёску, 
завялі вялікую гаспадарку і вучацца жыць 
у гармоніі з прыродай 

МовА воінАў 
стАлА 
МовАй гАзеляў

нясвіжскі зАМАк 
у... Чунцыне

На першай старонцы вокладкі  
фота Berin Iglesias Art
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28 Ку па лаў скі са не та рый 
яд нае на ро ды і мо вы 

Ку па лаз наў чай па дзе яй 2019  го да мож на 
сме ла на зваць вы дан не кні гі на род на га 
пес ня ра Бе ла ру сі «Са не ты» на  17-і  мо вах 
на ро даў све ту

50

38 Яскравы космас 
Аляксандра Кішчанкі 

Нацыянальны мастацкі музей заўсёды ба-
гаты на выставачныя прэм'еры. І гэта пры 
тым, што крытэрыі адбору аўтарскіх экс-
пазіцый як нідзе строгія. Што  ж, гэта і 
зразумела, бо галоўны музей краіны. Кара-
цей, калі мастак тут выстаўляецца, то спаў-
на заслужыў такое права 

56 Мо да с пры стаў кай «эка» 

Эка ла гіч насць, ад каз насць, усвя дом ле нае 
спа жы ван не, рэ цыр ку ля цыя  — пад та кім 
дэ ві зам пра хо дзіў 19-ы се зон Belarus 
Fashіon Week. Ты дзень мо ды ў Бе ла ру сі, як 
звы чай на, убі рае ўсе ак ту аль ныя су свет-
ныя трэн ды  — і гэ та ты чыц ца не  толь кі 
под ыу ма

42

32

30 Па ру шаль нік раў на душ ша

З даўняга часу, года з 1989-га, сярод маіх 
кніжных збораў вылучаецца сціплая кніж-
ка ў мяккай вокладцы: «Сэрца камандзіра» 
Мікалая Чаркашына. Была некалі такая се-
рыя — «Бібліятэчка часопіса «Советский 
воин». У 11-м выпуску гэтай серыі надрука-
валі дакументальную аповесць Міхаіла 
Чаркашына «Сэрца камандзіра (Тры гісто-
рыі з жыцця Абатурава)». Здарылася тое ў 
1988 годзе

гАлоўны Музей крАіны

жыццё цудоўнАе!

вялікАя, 
ЧАроўнАя, 
непАрАўнАльнАя... 
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С
а праў ды, ка лі Ка зах стан для нас — бра ма 
ў Азію, то Бе ла русь для ка зах стан цаў — 
мост у Еў ро пу. Не здар ма кра і ны з’яў ля юц
ца част кай гла баль най іні цы я ты вы «Адзін 
по яс і адзін шлях». І вось прык лад у гэ тым 
кан тэкс це: толь кі за апош нія тры га ды 
кан тэй нер ныя чы гу нач ныя пе ра воз кі праз 
Ка зах стан і Бе ла русь у Кі тай і Еў ро пу па
вя лі чы лі ся больш чым у шэсць ра зоў.

Між тым, у апош ні час най важ ней шым на прам кам ганд
лё ваэка на міч на га су пра цоў ніц тва дзве кра і ны ад на душ
на вы зна чы лі вы твор чую ка а пе ра цыю. У Ка зах ста не ўжо 
функ цы я ну юць збо рач ныя вы твор час ці бе ла рус кіх кам бай
наў, трак та роў, гру за вых аў та ма бі ляў, сель ска гас па дар чай 

ды ін шай тэх ні кі. Не ўза ба ве мо жа з’я віц ца і су мес нае прад
пры ем ства па збор цы ліф таў і ліф та ва га аб ста ля ван ня «Ма
гі лёў ліфт ма ша». Да рэ чы, ме на ві та та кі па ды ход, які ары ен
та ва ны на вы твор чую ка а пе ра цыю, атрым лі вае ад аб рэ нне 
на са мым вы со кім уз роў ні. Вось і зна хо дзя чы ся з ві зі там 
у ста лі цы Ка зах ста на, Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, 
што лі чыць яго ка рыс ным і за па тра ба ва ным для абедз вюх 
кра ін:

— Мінск ам і НурСул та нам на пра ца ва ны ста ноў чы до
свед уза е ма дзе ян ня на ўсіх уз роў нях. А сту пень да ве ру та
кая, што мы шчы ра і ад кры та аб мяр коў ва ем лю быя пы тан ні. 
Ка зах стан — адзін з на шых клю ча вых ганд лё вых парт нё раў. 
За тры га ды мы па вя лі чы лі та ва ра зва рот больш чым у два 
ра зы. У 2018 го дзе ён да сяг нуў 900 міль ё наў до ла раў.

Брама ў азію 
і мост у Еўропу 
Інтэграцыйныя памкненні Казахстана і Беларусі прыносяць агульную карысць для дзяржаў-партнёраў. 
Перавагі наступальнага супрацоўніцтва пацвердзіў нядаўні афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі 
Аляксандра Лукашэнкі ў Нур-Султан, дзе прайшлі яго перамовы з Прэзідэнтам Казахстана Касым-
Жамартам Такаевым.
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Та кім чы нам, сён ня дзве кра і ны 
бліз кія да та го, каб пе ра адо лець міль
ярд ную план ку та ва ра зва ро ту. Так, 
ёсць пэў ны дыс ба ланс у ганд лі на ка
рысць Бе ла ру сі. Але ў апош нія га ды 
іс тот на вы рас і ім парт з Ка зах ста на. 
Толь кі за во сем ме ся цаў бя гу ча га го да 
яго аб’ ём у на шу кра і ну па вя лі чыў ся 
ў паў та ры ра зы. Гэ та рэ аль ныя вы ні кі 
су мес най пра цы. А ў Мін ску га то выя 
раз гле дзець пра па но вы ка зах стан
ска га бо ку па да сяг нен ні яшчэ больш 
зба лан са ва на га та ва ра зва ро ту. Тут га
то выя ру хац ца да лей: ад прос та га ганд
лю да ства рэн ня боль шай коль кас ці 
су мес ных прад пры ем стваў. Як па цвяр
джэн не ме на ві та ў НурСул та не пад час 
ві зі ту бе ла рус ка га Прэ зі дэн та да сяг ну
та да моў ле насць аб па ве лі чэн ні аб’ ёмаў 
вы твор час ці кам бай наў, а так са ма вы
зна ча на стра тэ гія да лей шай пра цы па 
вы пус ку ў Ка зах ста не тэх ні кі Мінск ага 
трак тар на га за во да.

Яшчэ ад на пра па но ва бе ла рус ка
га бо ку, на якой ак цэн та ва ла ся ўва га, 
ты чыц ца ства рэн ня су мес на га вен чур
на га фон ду для пад трым кі стар та паў. 
У  тым лі ку ў та кой перс пек тыў най 

воб лас ці, як штуч ны ін тэ лект. Па спя
хо ва кан ку ры ра ваць на  су свет ных 
рын ках сён ня не маг чы ма без су час ных 
ліч ба вых тэх на ло гій. Досвед на ша га 
Пар ка вы со кіх тэх на ло гій дае ўні каль
ную маг чы масць бе ла рус кім і ка зах
стан скім кам па ні ям су мес на ства раць 
но выя пра грам ныя пра дук ты.

Нель га не ад зна чыць, што ад ной з 
га лоў ных тэм пе ра моў у НурСул та не 
бы ло па гад нен не па па стаў ках ка зах
стан скай наф ты ў Бе ла русь. Спа чат ку 
чле ны дэ ле га цый ка мен та ва лі гэ тую 
тэ му асця рож на. Але пас ля су стрэ чы 
прэ зі дэн таў дзвюх кра ін ста ла зра зу
ме ла, што і тут зной дзе ны раз вяз кі.

— Бе ла русь на дае асаб лі вую ўва
гу пы тан ню ды вер сі фі ка цыі па ста вак 
наф ты. Та му мы за ці каў ле ны ў ім пар це 
гэ тай сы ра ві ны з ва шай кра і ны, — пад
крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час 
су стрэ чы з Ка сымЖа мар там Та ка е
вым. — Мы да мо ві лі ся, што ў блі жэй
шы час пра вя дзем кан суль та цыі з Ра
сій скай Фе дэ ра цы яй, па коль кі тран зіт 
ка зах стан скай наф ты бу дзе ажыц цяў
ляц ца, ка лі гэ та ста не маг чы мым, праз 
тэ ры то рыю Ра сіі.

Стар шы ня кан цэр на «Бел наф та хім» 
Анд рэй Ры ба коў у ін тэр в’ю жур на ліс
там та ды ўдак лад ніў, што ўжо ўда ло ся 
ўзгад ніць на ве да мас ным уз роў ні тэкст 
між ура да ва га па гад нен ня. Цяпер яно 
пра хо дзіць унут ры дзяр жаў нае ўзгад
нен не. Але ба кі да мо ві лі ся, што, не ча
ка ю чы яго пад пі сан ня, пры сту па юць 
не па срэд на да ка мер цый ных пе ра мо
ваў з удзе лам суб’ ек таў гас па да ран ня. 
Удзель ні кі пе ра моў на га пра цэ су ўпэў
не ныя, што ў блі жэй шы час зной дуць 
уза е ма пры маль ныя фор мы су пра цоў
ніц тва ў вы гля дзе кан крэт ных кант рак
таў і рэа лі зу юць пла ны па пе ра пра цоў
цы наф ты з Ка зах ста на на бе ла рус кіх 
наф та пе ра пра цоў чых за во дах. Ка лі ўсё 
пой дзе доб ра, ужо ў на ступ ным го дзе 
ка зах стан ская наф та прый дзе ў Бе ла
русь.

Ра зам з тым на ша кра і на га то ва да
па маг чы Ка зах ста ну тэх на ло гі я мі ды ў 
аг ра пра мыс ло вым комп лек се. Для гэ та
га ў нас ёсць усе не аб ход ныя рэ сур сы. 
Па раў наль ная ста тыс ты ка свед чыць, 
што на ад на го жы ха ра Бе ла ру сі ў мі
ну лым го дзе вы раб ля ла ся мя са ўдвая 
больш, чым у Ка зах ста не. А па вы твор
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час ці ма ла ка на ду шу на сель ніц тва мы 
апя рэдж ва ем Ка зах стан ужо ў два з па
ло вай ра зы. Бе ла рус кія смя та на, мас ла, 
сы ры, каў ба сы на ўра ра зы хо дзяц ца ў 
ка зах стан скіх су пер мар ке тах. Дык ча
му б не ства рыць на тэ ры то рыі кра і ны 
су мес ныя вы твор час ці мяс ных і ма лоч
ных пра дук таў, у тым лі ку для экс пар ту 
іх на ін шыя рын кі? Ад но з та кіх прад
пры ем стваў з ары ен та цы яй на Кі тай 
мож на, на прык лад, ар га ні за ваць у сва
бод най эка на міч най зо не «Хор гос — 
восточные ворота».

Ка зах стан — ся род ня мно гіх дзяр
жаў, раз ме шча ных ад ра зу ў Еў ро пе і 
Азіі. Па пло шчы зай мае дзе вя тае мес
ца ў све це. А яшчэ гэ тая кра і на не ве ра
год на ба га тая пры род ны мі вы кап ня мі. 
У яе не трах — прак тыч на ўся таб лі ца 
Мен дзя ле е ва, ве лі зар ныя за па сы наф
ты, га зу, зо ла та, ура ну, ву га лю. Ва ло
да ю чы фі нан са вы мі рэ сур са мі, Ка зах
стан у апош нія га ды ўзяў ся ме на ві та 
за па ско ра нае раз віц цё пра мыс ло вас ці 
і сель скай гас па дар кі. Сло вам, па ўсіх 
па ра мет рах уза е ма дзей ні чаць з гэ тай 
кра і най вы гад на і мэ та згод на.

Так, у  Мін ску раз ліч ва юць, што 
ця пе раш ні ві зіт на вы шэй шым уз роў
ні па кла дзе па ча так но ва му эта пу ў 
двух ба ко вым су пра цоў ніц тве. І спра
ва на ват не ў тым, што ў са ка ві ку гэ
та га го да ў Ка зах ста не змя ніў ся Прэ
зі дэнт. Аляк сандр Лу ка шэн ка доб ра 
ве дае Ка сымЖа мар та Та ка е ва, не раз 
су стра каў ся з ім і ўпэў не ны, што па
лі ты ка но ва га ка зах стан ска га лі дара 
скі ра ва на на за ха ван не пе ра ем нас ці ў 
ад но сі нах па між на шы мі кра і на мі. Па
чы наць з ну ля тут са праў ды не прый
дзец ца. Пы тан не ў тым, што Бе ла русь 
і Ка зах стан да сяг ну лі та ко га ўзроў ню 
ад но сін, ка лі прос та аба вя за ны да да
ваць па ўсіх на прам ках.

Што ж ты чыц ца хра на ло гіі, то афі
цый ны ві зіт Прэ зі дэн та ў НурСул тан 
па чы наў ся з ус кла дан ня вян ка да ма ну
мен та «Аба рон цы Ай чы ны». Яшчэ ад на 
іс тот ная ака ліч насць: у між на род ным 
аэ ра пор це Кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр
жа вы су стра каў аса біс та Прэ зі дэнт Ка
зах ста на Ка сымЖа март Та ка еў. Што ж 
ты чыц ца ма ну мен та «Аба рон цы Ай
чы ны», то ён па бу да ва ны ў 2001 го дзе 
і лі чыц ца ад ным з са мых пры го жых 
у Ка зах ста не. Ма ну мент уяў ляе са бой 
брон за вую стэ лу на ма гут най гра ніт най 
пад ста ве. У цэнт ры — фі гу ра жан чы ны 
з за ла тою ча шаю ў ру ках. Яна сім ва лі зуе 
мір і роск віт кра і ны. Ба рэль еф спра ва 

ад люст роў вае са вец кіх сал дат Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Зле ва  — ка зах скі 
ба тыр, што ад ста яў у Ся рэд ня веч чы 
не за леж насць род най зям лі ва ўпар тай 
ба раць бе з джунгарами. Ля пад нож жа 
ма ну мен та га рыць Веч ны агонь, а ва
кол рас кі нуў ся ма ляў ні чы парк, у якім 
зна хо дзіц ца алея з елак, вы са джа ных 
кі раў ні ка мі за меж ных дзяр жаў. Ся род 
іх ёсць дрэ ва ад Аляк санд ра Лу ка шэн кі.

На огул, НурСул тан не пе ра стае 
здзіў ляць сва і мі ар хі тэк тур ны мі збу
да ван ня мі. Ма ла ды го рад рас це і 
ўшыр , і ўверх, па кі да ю чы не за быў ныя 
ўра жан ні на ват у са ма га па тра ба валь
на га ту рыс та. А зу сім ня даў на ў ад мі
ніст ра цый ным цэнт ры ка зах стан скай 
ста лі цы з’я віў ся зна ка вы для Бе ла ру сі 
аб’ ект. Но вы комп лекс бу дын каў бе
ла рус кай дып мі сіі ад кры лі, як і на ле
жыць, з ура чыс ты мі пра мо ва мі і пе ра
ра за ннем чыр во най сту жач кі. Да рэ чы, 
бе ла рус кая Ам ба са да ў НурСул та не 
раз ме шча на ў куль та вым для ка зах
стан цаў мес цы, не па да лёк ад пло шчы 
Не за леж нас ці. Ме на ві та тут зна хо
дзяц ца амаль сто мят ро вы ма ну мент 
«Ка зак Елі», са мая буй ная ў Цэнт раль
най Азіі мя чэць Хаз рэт Сул тан і Па лац 
мі ру і зго ды, па бу да ва ны ў вы гля дзе 
пі ра мі ды, якую на зы ва юць ад ным з ка
зах стан скіх цу даў све ту. Па су сед стве 
з бе ла рус кай Ам ба са дай раз ме шча ны 
дып мі сіі ЗША, Рэс пуб лі кі Ка рэя, Кі
тая, ААЭ, Са удаў скай Ара віі, Уз бе кі
ста на, рэ зі дэн цыя Па сла Ра сіі. Уво гу ле, 
фак тар шмат век тар нас ці пры сут ні чае 
і ў гэтым.

Без умоў на, эка но мі ка шмат у чым 
вы зна ча ла сут насць пе ра моў на га пра
цэ су ў НурСул та не. Але важ ная і ат
мас фе ра, у якой пра хо дзі лі су стрэ чы 
на вы шэй шым уз роў ні. А яна бы ла як 
ні ко лі спры яль най. Афі цый ныя пе ра
мо вы ад бы лі ся ва Ус ход няй за ле рэ зі
дэн цыі, сты лі за ва ным пад юр ту. Гэ ты 
мо мант, вя до ма, прад вы зна чыў асаб
лі вы, ду шэў ны на строй су стрэ чы двух 
Прэ зі дэн таў. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
звяр таў ся да свай го ка ле гі паўсход
ня му па важ лі ва, на зы ва ю чы яго Ка
сым аке. Кры ху паз ней прад стаў ні кам 
СМІ Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ска заў, што 
пе ра мо вы прай шлі ў аб са лют на пры
яз най ат мас фе ры, ме лі дзе ла вы, да вер
ны ха рак тар. І да даў, што інакш і быць 
не маг ло.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ся 
да Ка сымЖо мар та Та ка е ва, у пры ват
нас ці, з та кі мі сло ва мі:

Аляксандр Лукашэнка:
Адносіны 

з Казахстанам 
сыходзяць у глыб 

дзесяцігоддзяў, 
стагоддзяў. Мы 

заўсёды, асабліва 
ў савецкі перыяд, былі 

блізкія. Нашы 
эканомікі заўсёды былі 
ўзаемадапаўняльнымі. 

Гэта стварае новыя 
магчымасці для нас 

і цяпер. Усё, што мы 
вырабляем у краіне, 

у гэтым мае патрэбу 
наш дружалюбны 
Казахстан. Што 

вырабляеце вы — мы 
з вялікім 

задавальненнем 
гатовыя купляць. 

Гэта значыць 
склалася добрая 

перспектыва. 
Ды і ўжо існуючы 

падмурак, які 
створаны за гады 

незалежнасці, 
дарагога варты. 

Беларусь заўсёды будзе 
надзейным партнёрам 

для Казахстана. Мы 
як блізкія людзі, 

блізкія сябры заўсёды 
знойдзем развязкі 
па ўсіх пытаннях.
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інтэграцыя

— Во ляй лё саў, гіс то рыі нам (Бе
ла ру сі ды Ка зах ста ну. — Аўт.). Ра зам з 
Ра сі яй пры зна ча на быць у цэнт ры ін тэ
гра цый ных пра цэ саў. Ад нас шмат ча
ка юць на ро ды бы ло га Са вец ка га Са ю
за, і мы не мо жам пад ма нуць іх на дзей. 
Ка зах стан у ча сы Пер ша га Прэ зі дэн та 
(Нур сул та на На за рба е ва. — Аўт.) з’яў
ляў ся іні цы я та рам шмат лі кіх ін тэ гра
цый ных пра цэ саў. І мне вель мі пры
ем на кан ста та ваць, што вы ў вель мі 
ня прос ты час пры ня лі стыр но ўла ды ў 
гэ тай вя лі кай рэс пуб лі цы, тры ма е це ся 
кур су ін тэ гра цыі ў эка но мі цы на шых 
кра ін, друж бы на шых на ро даў.

У сваю чар гу Ка сымЖо март Та ка
еў на зваў ві зіт бе ла рус ка га лі да ра жа
да най па дзе яй для кра і ны:

— У Ка зах ста не да вас ста вяц ца са 
шчы рай па ва гай як да вя до ма га дзяр
жаў на га дзея ча Бе ла ру сі, які ста яў ля 
вы то каў не за леж нас ці дзяр жа вы. Ваш 
ві зіт — гэ та доб рая маг чы масць аб
мер ка ваць усе пы тан ні су пра цоў ніц
тва па між на шы мі кра і на мі і ў вы пад
ку не аб ход нас ці на даць ім да дат ко вы 
ім пульс. У вы ні ку пе ра мо ваў мы вы хо
дзім на вель мі сур’ ёз ныя да моў ле нас ці, 
якія, я ўпэў не ны, бу дуць рэа лі за ва ны ў 
са май най блі жэй шай бу ду чы ні.

Паз ней, на  бры фін гу для СМІ, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў 
так са ма, што ба кі на пе ра мо вах па
цвер дзі лі за ці каў ле насць у  да лей
шым раз віц ці Еў ра зій ска га эка на міч
на га са ю за і ак тыў ным вы ка ры стан ні 
пе ра ваг ад удзе лу ў ім:

— Бе ла русь і Ка зах стан вы ка за
лі га тоў насць пра цяг нуць су мес ную 
пра цу па за бес пя чэн ні на пра сто ры 
ЕА ЭС роў ных умоў суб’ ек там гас па
да ран ня, лік ві да цыі бар’ е раў і аб ме жа
ван няў у ганд лі, пра вя дзен ні ўзгод не
най пра мыс ло вай па лі ты кі, а так са ма 
ства рэн ні агуль ных рын каў энер га
нось бі таў.

Між тым, важ ным фак та рам дру
жа люб ных ка зах стан скабе ла рус кіх 
ад но сін за ста юц ца цес ныя куль тур на
гу ма ні тар ныя су вя зі.

— Мы да мо ві лі ся, што ў на ступ
ным го дзе вы біт ныя дзея чы бе ла рус
кай куль ту ры могуць пры ехаць сю ды, 
у Ка зах стан, — ска заў Ка сымЖа март 
Та ка еў. — Па коль кі на род Ка зах ста на, 
на шы лю дзі, я ду маю, за су ма ва лі па 
бе ла рус кай куль ту ры, анш лаг бу дзе 
за бяс пе ча ны. А по тым на шы дзея чы 
куль ту ры, ар тыс ты змаг лі б па ехаць 
у Мінск ды ін шыя га ра ды Бе ла ру сі.

Пад час пе ра мо ваў пра гу ча ла яшчэ 
ад на ці ка вая пра па но ва — раз гле дзець 
пы тан не пра вя дзен ня фо ру му рэ гі
ё наў Бе ла ру сі ды Ка зах ста на. Мінск, 
да рэ чы, ужо мае досвед пра вя дзен ня 
та кіх ме ра пры ем стваў з Ра сі яй, Укра
і най, Уз бе кі ста нам. І іх эфек тыў насць 
не трэ ба да каз ваць.

Пад вод зя чы вы ні кі пе ра мо ваў 
у НурСул та не, Аляк сандр Лу ка шэн
ка за пра сіў Ка сымЖа мар та Та ка е
ва здзейс ніць ві зіт у ад каз у Бе ла русь 
у 2020 го дзе:

— Гэ та дасць нам маг чы масць пра
кант ра ля ваць вы ка нан не сён няш ніх 
да моў ле нас цяў і вы ка нан не тых па гад
нен няў, якія бы лі пад пі са ныя. А ка
зах стан ска му на ро ду ха чу ска заць, 
што вы пра віль на зра бі лі, што звя за
лі ся з Бе ла рус сю. Мы — лю дзі аба вяз
ко выя, ні ко лі ні ко га не пад во дзі лі і вас 
так са ма ні ко лі не пад вя дзем. Ве дай це, 
што там, у цэнт ры Еў ро пы, ёсць і ва
ша зям ля.

Шмат у ка го Ка зах стан аса цыю
ец ца з імем Нур сул та на На за рба е ва. І 
Аляк сандр Лу ка шэн ка, па бы ваў шы ў 
НурСул та не, вя до ма ж, не мог не су
стрэц ца з Пер шым Прэ зі дэн там гэ тай 
кра і ны і сва ім даў нім сяб рам. За дзень 
да гэ та га Нур сул тан На за рба еў вяр
нуў ся з Япо ніі, дзе браў удзел у цы ры
мо ніі ін тра ні за цыі ім пе ра та ра. Ад нак 
су стрэ чу з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі, па
вод ле яго слоў, ён ні ў якім ра зе не мог 
ад мя ніць:

— Усё ж мы столь кі ра зам пе ра жы
лі, са мыя цяж кія мо ман ты. Нам пры
хіль нас ці ў сяброўстве мя няць ўжо 
поз на. Спа дзя ю ся, мы заў сё ды за ста
нем ся сяб ра мі. Свет мя ня ец ца, ва кол 

нас усё мя ня ец ца. У гэ тай сі ту а цыі за
ха ваць тое, што бы ло, — вель мі важ на.

Нур сул тан На за рба еў да даў, што ў 
якас ці га на ро ва га стар шы ні ЕА ЭС ён 
пла нуе пры няць удзел у на ступ ным 
са мі це са ю за, які ад бу дзец ца ў снеж ні 
ў СанктПе цяр бур гу. Аляк сандр Лу ка
шэн ка ад ка заў, што аб’ яд нан не вель мі 
мае па трэ бу ў да па мо зе Пер ша га Прэ
зі дэн та Ка зах ста на:

— Я ў Ар ме ніі (1 каст рыч ні ка на па
ся джэн ні Вы шэй ша га Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ве та ў Ерэ ва не. — Аўт.) 
за ўва жыў, што ка гось ці нам не ха пае, 
і ка жу сва ім ка ле гам: трэ ба тэр мі но
ва яго зваць. Вось і па сту пі ла агуль нае 
за пра шэн не, каб вы, як га на ро вы стар
шы ня на ша га «ор дэ на», пры сут ні ча лі 
ў Пі це ры, і мы ўзга да лі ста рыя ча сы, 
на ме ці лі перс пек ты ву, стра тэ гію.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы 
так са ма рас па вёў су раз моў цу аб пра
ве дзе ных пе ра мо вах з Ка сымЖа мар
там Та ка е вым, пад крэс ліў шы, што ба кі 
да мо ві лі ся па ўсіх пы тан нях з па рад
ку дня. Нур сул тан На за рба еў вы ка заў 
мер ка ван не, што кра і нам трэ ба на
рошч ваць су пра цоў ніц тва і ўза ем ны 
ган даль. Тым больш, ёсць што пра па
на ваць адзін ад на му. Трэ ба ад кры ваць 
да ро гу для раз віц ця двух ба ко ва га су
пра цоў ніц тва, а не бу да ваць пе ра шко
ды. Зрэш ты, Аляк санд ра Лу ка шэн кі пе
ра кон ваць у гэ тым ня ма не аб ход нас ці.

— Вя до ма, гэ та не спра ва. Мы хо
чам ку піць у вас, да пус цім, вуг ле ва
да ро ды, наф ту, але не мо жам ні як да
мо віц ца. Мы вы ра шы лі, што з двух 
ба коў бу дзем пад ціс каць на шых са юз
ні каў, — рэ зю ма ваў бе ла рус кі лі дар.

Ва сіль Ха ры то наў

вынікі візіту 
Пе ра мо вы ў Нур-Сул та не за вяр шы лі ся пад пі сан нем па ке та да ку мен-

таў аб су пра цоў ніц тве. У пры ват нас ці, Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі ды Ка зах-
ста на пры ня лі су мес ную за яву. Ура ды дзвюх кра ін за клю чы лі па гад нен не 
аб су пра цоў ніц тве ў га лі не міг ра цыі. Апе ра тыў на-ана лі тыч ны цэнтр пры 
Прэ зі дэн це Бе ла ру сі ды Ка мі тэт на цы я наль най бяс пе кі Ка зах ста на да-
мо ві лі ся аб уза е ма дзе ян ні ў апе ра тыў на-тэх ніч най сфе ры. Мі ніс тэр ства 
за меж ных спраў пад пі са ла план су пра цоў ніц тва на 2020 — 2021 га ды. Па-
гад нен не аб су пра цоў ніц тве за клю чы лі След чы ка мі тэт Бе ла ру сі ды Ге-
не раль ная пра ку ра ту ра Ка зах ста на. Дзяр жаў ны ка мі тэт па ма ё мас ці 
Бе ла ру сі ды Мі ніс тэр ства юс ты цыі Ка зах ста на пад пі са лі па гад нен не па 
пы тан нях дзяр жаў най рэ гіст ра цыі не ру хо май ма ё мас ці. А На цы я наль ная 
ака дэ мія на вук Бе ла ру сі ды Мі ніс тэр ства ліч ба ва га раз віц ця, аба рон най 
і аэ ра кас міч най пра мыс ло вас ці Ка зах ста на да мо ві лі ся аб парт нёр стве ў 
га лі не аб ме ну да дзе ны мі дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня Зям лі.
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стратэгічнае партнёрства

ВТак, Бе ла русь і Ку ба — не бліз кія 
су се дзі: кра і ны зна хо дзяц ца прак тыч
на па роз ныя ба кі зям но га ша ра. Але 
іх зблі жае парт нёр ства з ба га тай гіс
то ры яй. Ад сюль і глы бо кае ра зу мен не 
адзін ад на го, якое Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ў час су стрэ чы 
з Прэ зі дэн там Ку бы Мі ге лем Ма рыа 
Ды ясКа не лем Бер му дэ сам у Мін ску 
вы ка заў та кі мі сло ва мі: «Вы па він ны 
ве даць, што Бе ла русь бу дзе заў сё ды 

для вас на дзей ным, ад да ным сяб рам 
і на шы да моў ле нас ці бу дуць заў сё ды 
вы кон вац ца».

Без умоў на, шмат што зна чыць 
доб рая пе ра ем насць, на пра ца ва ная 
ў мі ну лыя га ды. Гіс то рыя бе ла рус
каку бін ска га су пра цоў ніц тва вель
мі на сы ча ная. Яшчэ з са вец кіх ча соў. 
Бы ло ў ім мес ца як эка но мі цы, так і 
аду ка цый на му, куль тур на му аб ме
ну. Гэ та той пад му рак, звяр нуў ува гу 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, на якім на ле жыць 
вы бу доў ваць ўза е ма дзе ян не і ў су час
нас ці:

— Нам па шан ца ва ла, што не трэ ба 
ні чо га вы дум ляць. Нам трэ ба прос та 
пра цяг ваць на шы ад но сі ны і вы кон
ваць на шы да моў ле нас ці… На шы эка
но мі кі, воб раз на ка жу чы, не пе ра ся
ка юц ца, не кан ку ры юць ад на з ад ной, 
не су пя рэ чаць ад на ад ной. У нас ёсць 
не аб ход насць куп ляць тое, што вы ро

Рух наСуСтРач 
СкаРачае адлеглаСць 
Прэзідэнт Кубы Мігель Марыа Дыяс-Канель Бермудэс наведаў Беларусь у ліку першых краін пасля выбрання на пасаду. 
Гэты факт яшчэ раз пацвердзіў блізкасць дзвюх краін, нягледзячы на іх геаграфічную аддаленасць, і ўзаемную 
зацікаўленасць у супрацоўніцтве.
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Аўтобус МАЗ на вуліцах Гаваны

бі це, у вас ёсць не аб ход насць куп ляць 
тое, што вы раб ля ем мы.

Не су мнен на, Ку ба сён ня ідзе шля хам 
пе ра ўтва рэн няў. Яна імк нец ца на даць 
раз віц цё сваёй эка но мі цы, якая зу сім 
не вы клю чае парт нёр скую ін тэ гра цыю. 
Між ін шым, там доб ра ве да юць мін скія 
трак та ры і на гэ тай асно ве са мым сур’
ёз ным чы нам раз гля да юць пы тан не вы
твор чай ка а пе ра цыі. Но выя ча сы дык
ту юць но выя па ды хо ды. І шмат у чым 
іх звяз ва юць з сён няш нім кі раў ні ком 
дзяр жа вы. Тым не менш, Аляк сандр Лу
ка шэн ка на су стрэ чы з Мі ге лем Ма рыа 
Дыя самКа не лем Бер му дэ сам, ус па мі
на ю чы пра най ноў шую гіс то рыю вост
ра ва Сва бо ды, ка заў як пра су час насць, 
так і пра мі ну лае кра і ны:

— Апош нія двац цаць пяць га доў 
ге ра іч най гіс то рыі Ку бы раз горт ва лі
ся на ма іх ва чах. Я доб ра быў зна ё мы 
з Фі дэ лем Каст ра. У мя не да гэ та га 
ча су пры ем ныя ўра жан ні ад су стрэч 
з Фі дэ лем, пе ра мо ваў. Я вель мі час та 
пры вод жу ў прык лад мно гім ін шым 
кі раў ні кам дзяр жаў гэ та га ча ла ве
ка. Гэ та быў вя лі кі ча ла век. Я вель мі 
бліз ка і доб ра зна ё мы з Ра у лем (Каст
ра. — Рэд.). Я доб ра ве даю вас. І пас
ля та го, як вы па ча лі па глыб ле нае рэ
фар ма ван не і эка но мі кі, і па лі тыч най 
сіс тэ мы сва ёй кра і ны, мы ўваж лі ва 
за гэ тым на зі ра ем, мы вель мі спа дзя
ем ся, вель мі хо чам, каб рэ ва лю цый ная 
стой кая, муж ная Ку ба бы ла заў сё ды 
па спя хо вай, а ку бін цы бы лі за мож ны
мі людзь мі.

Вар та ад зна чыць, што ў асно ве 
ўза е ма ра зу мен ня пара ней ша му зна
хо дзяц ца прак тыч на ад ноль ка выя 
по гля ды Мін ска і Га ва ны на  све та
ўлад ка ван не. Аляк сандр Лу ка шэн
ка пад крэс ліў, што абедз ве кра і ны 
аб’ яд ноў ва юць су па да ючыя пунк ты 
гле джан ня па ак ту аль ных праб ле мах 
су час на га све ту і кан струк тыў ная су
мес ная пра ца ў роз ных між на род ных 
ар га ні за цы ях: «Пры гэ тым Ку ба заў сё
ды бы ла і за ста ец ца для нас пры кла
дам муж нас ці, стой кас ці ды вер нас ці 
сва ім ідэа лам. Бе ла русь гэ так жа, як і 
ва ша кра і на, пры трым лі ва ец ца дум кі 
пра не да пу шчаль нас ць вы ка ры стан ня 
ад на ба ко вых аб ме жа валь ных мер у па
лі ты цы ды ганд лі. Лі чым, што та кія 
дзе ян ні ў ко ра ні су пя рэ чаць нор мам 
пра ва, пад ры ва юць да вер і вя дуць да 
рос ту на пру жа нас ці».

Але ў чым ме на ві та ў эка но мі цы 
Мінск і Га ва на мо гуць быць ка рыс ныя 
адзін ад на му? На гэ ты конт Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі вы лу чыў шэ раг перс пек тыў
ных на прам каў. Перш за ўсё — сель
ская гас па дар ка:

— Мы га то выя дзя ліц ца сва ім пе
ра да вым досведам, ве да мі, тэх на ло гі
я мі, якія ўяў ля юць для вас ці ка васць. 
Гэ та ў роў най сту пе ні ты чыц ца і пра
дук цыі сель ска гас па дар ча га ма шы на
бу да ван ня, якая яшчэ з са вец кіх ча соў 
доб ра вя до мая на вост ра ве Сва бо ды.

Са праў ды, па стаў кі бе ла рус кай 
сель гас тэх ні кі бы лі на ла джа ны на Ку
бу яшчэ з ча соў Са вец ка га Са ю за. Сён
ня ак ту аль ная тэ ма ад наў лен ня пар ка 
гэ тых, без пе ра боль шан ня, веч ных 
ма шын і яго аб наў лен ня су час ны мі 
ма дэ ля мі. На гэ тым на прам ку Мінск 
га то вы пад ста віць Га ва не і фі нан са вае 
пля чо. Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на тое, 
што ў Бе ла ру сі ра зу ме юць важ насць 
бе ла рус кіх та ва раў для Ку бы. Та му ў 
вель мі ня прос тых для са мой кра і ны 
ўмо вах ста ноў ча вы ра ша на пы тан не 
аб пра да стаў лен ні крэ ды таў для фі
нан са ван ня па ста вак на мак сі маль на 
вы гад ных умо вах. Гэ та ўжо да зво лі ла 
рэа лі за ваць шэ раг пра ек таў. Пры чым 
не толь кі ў га лі не сель скай гас па дар кі. 
На прык лад, пад пі са на па гад нен не аб 
па стаў цы на Ку бу бе ла рус кіх стан коў, 
аб мяр коў ва ец ца маг чы масць ства рэн
ня су мес най вы твор час ці бы та вой тэх
ні кі.

Зрэш ты, да дзе ныя эка на міч най 
ста тыс ты кі свед чаць пра тое, што маг
чы мас ці ганд лю Бе ла ру сі і Ку бы па

Аляксандр Лукашэнка:

Я не аднойчы бываў 
на гэтай выдатнай, 

казачнай, загадкавай 
кубінскай зямлі 

 і з вялікім 
задавальненнем 

прымаю ваша 
запрашэнне. Як толькі 

мы выпрацуем 
«дарожную карту» 

ў кароткі прамежак 
часу і пачнем яе 

выконваць, я адразу ж 
прыеду 

з задавальненнем 
у Гавану, каб з вамі 

намеціць далейшыя 
шляхі нашага 

супрацоўніцтва. 
А наогул, вы можаце 

разлічваць на Беларусь. 
Мы — надзейныя 

партнёры. Мы былі 
такімі і будзем для 

Кубы заўсёды.
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куль вы ка рыс тоў ва юц ца да лё ка не ў 
поў най ме ры. Та му і пры ня та ра шэн
не, што на блі жэй шую перс пек ты ву 
ўра ды абедз вюх дзяр жаў рас пра цу юць 
«да рож ную кар ту», план дзе ян няў, вы
ка нан не яко га ба кі змо гуць пра кант ра
ля ваць пад час блі жэй ша га ві зі ту Прэ
зі дэн та Бе ла ру сі на Ку бу.

Ну а што ты чыц ца пер ша га ў гіс
то рыі су час ных бе ла рус каку бін скіх 
ад но сін ві зі ту Кі раў ні ка ку бін ска й 
дзяр жа вы ў Бе ла русь, то ён, без су мне
ву, ста не важ ным кро кам у да лей шым 
па глыб лен ні стра тэ гіч на га парт нёр
ства па між Мінск ам і Га ва най. Не здар
ма Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, 
што Ку ба бы ла і за ста ец ца стра тэ гіч
ным парт нё рам у Ла цін скай Аме ры
цы і Ка рыб скім ба сей не. Агуль насць 
прын цы паў знеш няй па лі ты кі, та кіх 
як раў на праўе, не ўмя шан не ва ўнут ра
ныя спра вы су ве рэн ных дзяр жаў, не
пры ман не сі ла вых ме та даў вы ра шэн
ня роз на га лос сяў, да зва ляе абедз вюм 
кра і нам кан струк тыў на ўза е ма дзей ні
чаць на між на род ных пля цоў ках.

Ка лі зноў вяр нуц ца да эка на міч най 
тэ ма ты кі, вар та кі нуць по зірк на тое, 
што за апош нія га ды пра пра ца ва ны 
но выя, вы гад ныя для абод вух ба коў 
пра ек ты. На прык лад, ман таж на Ку
бе ста ноч на га аб ста ля ван ня бе ла рус
кай вы твор час ці. Вы со кую ці ка васць 
так са ма ўяў ля юць па стаў кі на Ку бу і 
ства рэн не там су мес най вы твор час ці 
бы та вой тэх ні кі, рас пра ца ва най у Бе
ла ру сі. У сваю чар гу, на ша кра і на вы
ка рыс тоў вае пе ра да вую і вя до мую ва 
ўсім све це пра дук цыю бія фар ма цэў
тыч най га лі ны Ку бы. У су вя зі з чым аб
мяр коў ва ец ца маг чы масць па шы рэн
ня на менк ла ту ры па стаў ля е мых нам 
ку бін скіх ле ка вых срод каў, пе ра да чы 
тэх на ло гій для іх вы твор час ці на бе ла
рус кіх прад пры ем ствах.

Яшчэ адзін важ ны ак цэнт, які быў 
зроб ле ны на пе ра мо вах. Яго ная сут
насць у наступ ным: ка лі ёсць ча со выя 
цяж кас ці, то гэ та не па він на за мі наць 
раз віц цю су пра цоў ніц тва. І тут га лоў
нае ў тым, што ў Мін ску вы пра ца ва ны 
су мес ныя ра шэн ні, якія, як лі чаць экс
пер ты, да дуць маг чы масць у блі жэй
шай бу ду чы ні вы вес ці аб’ ёмы двух ба
ко ва га ганд лю на ўзро вень, на леж ны 
стра тэ гіч ным парт нё рам.

— І мы гэ та мо жам зра біць, — упэў
не на за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка — 
Толь кі не трэ ба спа сы лац ца на аб’ ек
тыў ныя і суб’ ек тыў ныя цяж кас ці. Яны 

бы лі, ёсць, бу дуць заў сё ды. І на Ку бе, 
і ў Бе ла ру сі, і ў ін шых дзяр жа вах. Мы 
для та го і іс ну ем, каб пе ра адоль ваць 
гэ тыя скла да нас ці і цяж кас ці. Пра гэ та 
мы перш за ўсё да мо ві лі ся з Прэ зі дэн
там Ку бы.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ў цэ лым вы со ка 
аца ніў вы ні кі пе ра мо ваў, якія прай шлі. 
І вы ка заў пе ра ка на насць, што да сяг ну
тыя ў Мін ску да моў ле нас ці іс тот на ак
ты ві зу юць бе ла рус каку бін скае парт
нёр ства, якое заў сё ды раз ві ва ла ся ва 
ўза е ма вы гад ным і кан струк тыў ным 
рэ чы шчы. Аляк сандр Лу ка шэн ка па
дзя ка ваў ку бін скаму ка ле гу за ві зіт, 
за аса біс тае са дзеян не раз віц цю бе ла
рус каку бін скіх ад но сін, за за пра шэн
не на ве даць Ку бу, якое пры ня та:

— Я не ад ной чы бы ваў на  гэ тай 
вы дат най, ка зач най, за гад ка вай ку бін
скай зям лі і з вя лі кім за да валь нен нем 
пры маю ва ша за пра шэн не. Як толь кі 
мы вы пра цу ем «да рож ную кар ту» ў 
ка рот кі пра ме жак ча су і пач нем яе вы
кон ваць, я ад ра зу ж пры еду з за да валь
нен нем у Га ва ну, каб з ва мі на ме ціць 
да лей шыя шля хі на ша га су пра цоў ніц
тва. А на огул, вы мо жа це раз ліч ваць 
на Бе ла русь. Мы — на дзей ныя парт нё
ры. Мы бы лі та кі мі і бу дзем для Ку бы 
заў сё ды.

У сваю чар гу Мі гель Ма рыа Ды
ясКа нель Бер му дэс па дзя ка ваў Прэ
зі дэн ту Бе ла ру сі за пад трым ку на шай 
кра і най Ку бы ў між на род ных ар га ні за
цы ях. Вы ні кі пе ра мо ваў пад вёў та кім 
чы нам:

— Пе ра мо вы пры вя лі да раз гля ду 
ўся го спект ра на шых двух ба ко вых ад
но сін і па цвяр джэн ня па лі тыч най во лі 
кі раў ніц тва абедз вюх дзяр жаў на даць 
ім мак сі маль ны ім пульс. Па між Ку бай 
і Бе ла рус сю іс ну юць важ ныя эка на
міч ныя і ганд лё выя ад но сі ны. Во ляй 
абедз вюх кра ін з’яў ля ец ца пра цяг. Мы 
атры ма лі ад на шых бе ла рус кіх сяб роў 
важ ны досвед удас ка на лен ня на шай 
са цы яль наэка на міч най ма дэ лі, уліч
ва ю чы на ша па да бен ства ў па ме ры тэ
ры то рыі і коль кас ці на сель ніц тва, а га
лоў ным чы нам у кло па це пра даб ра быт 
на шых на ро даў.

Да рэ чы, Ку ба ўжо вы зна чы ла за
ці каў ле насць у  ар га ні за цыі фар ма
цэў тыч най вы твор час ці на ба зе бе
ла рус какі тай ска га ін дуст ры яль на га 
пар ка «Вя лі кі ка мень». Мі гель Ма рыа 
Ды ясКа нель Бер му дэс ад зна чыў, што 
гэ та мо жа быць доб рая пля цоў ка для 
фар ма цэў тыч ных прад пры ем стваў 

Ку бы, каб за хо дзіць не толь кі на ры
нак Бе ла ру сі і Еў ра зій ска га са ю за, але і 
на ры нак Еў ра пей ска га са ю за. Ак тыў
на аб мяр коў ва ец ца пы тан не па су мес
най збор цы трак та раў. Ёсць зва рот ад 
ку бін ска га бо ку да па маг чы ар га ні за
ваць ім вы твор часць ха ла дзіль ні каў. 
Бе ла рус кі бок га то вы пад тры маць гэ
тыя ды ін шыя іні цы я ты вы.

Вя до ма, што ку бін ская ме ды цы на ў 
га лі не ля чэн ня ра ка вых за хвор ван няў 
лі чыц ца ад ной з са мых моц ных у све
це. Там ёсць ці ка выя на пра цоў кі, прэ
па ра ты, якія ця пер до сыць па спя хо ва 
пры мя ня юц ца ў ан ка ло гіі, а так са ма 
для ля чэн ня ўсклад нен няў цук ро ва га 
дыя бе ту. Ёсць на пра цоў кі ку бін скіх 
на ву коў цаў, якія бе ла рус кія спе цы я
ліс ты спа дзя юц ца су мес ны мі на ма
ган ня мі вы вес ці на  этап клі ніч ных 
вы пра ба ван няў і ўжы ваць у на шых 
па цы ен таў. Пры чым га вор ка ідзе пра 
да стат ко ва іна ва цый ныя сродкі. Што 
ты чыц ца аб ме ну ўра ча мі, зноў жа ня
дрэн ныя кан так ты на ла джа ны па лі ніі 
ан ка ло гіі. Ку бін скія ме ды кі ў гэ тым 
пла не да стат ко ва ад кры тыя.

Ві да воч на, што да лей шы дыя лог 
на вы шэй шым уз роў ні пра бе ла рус
каку бін скае ўза е ма дзе ян не бу дзе пра
цяг ну ты ў Га ва не. Да гэ та га ча су ўра ды 
дзвюх кра ін прад ста вяць узгод не ны 
план раз віц ця су пра цоў ніц тва. Па вы
ні ках жа пе ра мо ваў у Мін ску пад пі са на 
пяць су мес ных да ку мен таў. Га лоў ны з 
іх — су мес ная за ява кі раў ні коў дзяр
жаў, якой па цвер джа ны парт нёр скі ха
рак тар ад но сін Мін ска і Га ва ны.

P.S.
 � Мінск і Гавана пацвярджаюць 

стратэгічнае партнёрства.
 � П р э з і д э н т ы  д а м о в і л і с я  а б 

стварэнні беларуска-кубінскай мі-
журадавай камісіі па гандлёва-эка-
намічным супрацоўніцтве.

 � Мігель Марыа Дыяс-Канель 
Бермудэс запрасіў Аляксандра Лу-
кашэнку наведаць Кубу з афіцый-
ным візітам.

 � Прэзідэнтам Беларусі запра-
шэнне пра візіт прынята з намерам 
здзейсніць яго ў бліжэйшай пер-
спектыве.

 � Урадам дзвюх краін даручана 
распрацаваць план развіцця су-
працоўніцтва і адразу прыступіць 
да яго рэалізацыі.

Ула дзі мір Хромаў



10 беларусь.belarus
лістапад   2019

візіт

АК цэн ты 
вен сКАй во се ні
Гэ та па дзея бы ла ча ка най, бо ў апош ні час не адзін раз га ва ры ла ся пра ма ю чы ад быц ца афі цый ны 
ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Аў стрыю. І вось сён ня ён — ужо факт, які ад быў ся. 
У пер шай дэ ка дзе ліс та па да Ве на су стра ка ла Кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы з усі мі ад па вед ны мі 
гэ та му вы со ка му ран гу ві зі та ўша на ван ня мі і пра та коль ны мі ат ры бу та мі цы ры ма ні я лу. 
Асаб лі васць яго яшчэ і ў тым, што вен скія су стрэ чы не двух сэн соў на ак цэн ту юць ува гу на зі раль ні каў 
на маг чы мас ці больш ак тыў на га раз віц ця не толь кі аў стрый ска-бе ла рус кіх ад но сін. Га вор ка мо жа 
іс ці пра но вы еў ра пей скі кан тэкст па доб ных уза е ма су вя зяў. Але ме на ві та бе ла рус ка-аў стрый скі 
ад лік у да дзе ным вы пад ку вель мі па ка заль ны.

Аляксандр Лукашэнка і Аляксандр Ван дэр Белен
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п
Па чы наў ся афі цый ны ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Аў

стрый скую Рэс пуб лі ку з ус кла дан ня вян ка да пом ні ка са
вец кім во і нам, якія за гі ну лі пры вы зва лен ні Аў стрыі ад 
фа шыз му. Ма ну мент уста ноў ле ны на пло шчы Швар цэн
берг плац у Ве не яшчэ ў жніў ні 1945 го да. Кра і на, за ха ваў шы 
яго, па дае вель мі па важ лі вы прык лад бе раж лі ва га стаў лен
ня да мі ну ла га. І вось Аляк сандр Лу ка шэн ка, які су пра ва
джаў ся аў стрый скай ро тай га на ро вай вар ты, ус клаў вя нок 
да гэ та га пом ні ка. Вель мі глы бо кі па сут нас ці і па сэн се цы
ры ма ні ял. Да рэ чы, ві да воч ныя па ра ле лі з удзе лам не ка то ры 
час та му аў стрый ска га Прэ зі дэн та ў ад крыц ці ме ма ры я ла ў 
Трас цян цы пад Мінск ам — у па мяць пра за гі ну лых там у га
ды вай ны ад рук на цыс таў у тым лі ку гра ма дзя нах Аў стрыі. 
Вось та кі аб’ яд ноў ва ю чы мо мант з мі ну ла га, які ўзмац няе 
ве ру ў тое, што ў бу ду чыні па ра зу мен не мае ўсе шан цы быць 
тры ва лым. Але які ж дзень сён няш ні ў двух ба ко вых ад но сі
нах, на прык лад, у дзе ла вым парт нёр стве?

Бе ла рус кааў стрый скі та ва ра зва рот ле тась пе ра сяг
нуў мя жу ў сто сем дзе сят міль ё наў до ла раў. У па раў на нні 
з па пя рэд нім го дам не каль кі асеў, але ў 2019м зноў на быў 
тэн дэн цыю рос ту. Зрэш ты, знач на каш тоў ней не прос та 
ган даль, а су пра цоў ніц тва больш вы со ка га па рад ку. Аў
стрыя ста біль на ўва хо дзіць у лік най буй ней шых ін вес та раў 
у эка но мі ку Бе ла ру сі. Толь кі ў мі ну лым го дзе з гэ тай кра і ны 
пры цяг ну та ін вес ты цый амаль на трыс та міль ё наў до ла раў, 
у пер шай па ло ве 2019га — яшчэ ка ля двух сот міль ё наў. 
У Бе ла ру сі пра цуе больш за во сем дзе сят прад пры ем стваў 
з аў стрый скім ка пі та лам. Най больш буй ныя з іх на слы ху. 
Гэ та «Кро нос пан», «Бел Толл», аль янс «Рай ффай зен» і «При
орбанк», ма біль ны апе ра тар «А1».

Так што ёсць усе пад ста вы мер ка ваць, што ця пе раш
ні ві зіт Прэ зі дэн та ў Аў стрыю ста не сты му лам для яшчэ 
больш ды на міч на га раз віц ця між дзяр жаў на га дзе ла во га 
ўза е ма дзе ян ня. Гэ та му, не су мнен на, па спры яе і бе ла рус
кааў стрый скі эка на міч ны фо рум, які прай шоў у Ве не, 
дзе на экс перт ным уз роў ні аб мяр коў ва лі ся перс пек ты вы 
су пра цоў ніц тва ў сфе рах фі нан саў, транс пар ту, ла гіс ты
кі, вы со кіх тэх на ло гій. Ста ла ві да воч ным, што ўза ем ную 
ці ка васць уяў ляе з сябе па глыб лен не ін вес ты цый на га су
пра цоў ніц тва як у ме жах ужо іс ну ю чых су мес ных прад
пры ем стваў, так і ў кан тэкс це ства рэн ня но вых. Што ты
чыц ца па лі тыч ных ме ра пры ем стваў у хо дзе ві зі ту, то яны 
пра хо дзі лі ў па ла цы Хоф бург — афі цый най рэ зі дэн цыі 
Прэ зі дэн та Аў стрыі. Там ад бы ла ся ўра чыс тая цы ры мо
нія су стрэ чы вы со ка га бе ла рус ка га гос ця. На пе ра мо вах з 
Фе дэ раль ным прэ зі дэн там Аляксандрам Ван дэр Бе ле нам 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што Аў стрыя — най
важ ней шы і на дзей ны парт нёр Бе ла ру сі ў Еў ро пе. А пас ля 
су стрэ чы, пад вод зя чы яе вы ні кі, Кі раў нік дзяр жа вы звяр
нуў ся да аў стрый ска га ка ле гі з та кі мі сло ва мі:

— Я ве даю роз ныя тэн дэн цыі ў Еў ра пей скім са ю зе ў 
пла не Бе ла ру сі. Мо жа быць, не сён ня, не заўт ра, але пас ля
заўт ра дак лад на вы бу дзе це га на рыц ца тым, што ка лісь ці 
пры еха лі ў Бе ла русь, па гля дзе лі на гэ тую кра і ну, пе ра ка на
лі ся ў тым, што яна не чу жая для Еў ро пы. Вы гэ та ка за лі, 
ка лі пры яз джа лі з жон кай і ска за лі, што тут жы вуць год ныя 
лю дзі. Вы ні ко лі не па шка ду е це пра гэ та. Бе ла русь — цэнтр 
Еў ро пы. Бе ла русь — еў ра пей ская кра і на, і яе па лі ты ка на
кі ра ва на на вы ключ на мір ныя, дру жа люб ныя, уза е ма вы
гад ныя ад но сі ны не толь кі з су се дзя мі — Ра сі яй, кра і на мі 

Бал тыі, Укра і най, Поль шчай, але і з даў ні мі, пра ве ра ны мі 
на шы мі сяб ра мі, якой з’яў ля ец ца ва ша вы дат ная і ба га тая 
кра і на.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў аб са лют ную па спя
хо васць пра ве дзе ных пе ра мо ваў, якія пра дэ ман стра ва лі 
бліз касць па ды хо даў дзвюх дзяржаў па асноў ных су час ных 
праб ле мах:

— Нам ці ка вы аў стрый скі до свед у мно гіх сфе рах, які 
цал кам мо жа быць вы ка ры ста ны і ў Бе ла ру сі. Мы вы со ка 
цэ нім на ма ган ні Ве ны, скі ра ва ныя на на вя дзен не мас тоў 
па між асноў ны мі геа па лі тыч ны мі цэнт ра мі, зні жэн не на
пру жа нас ці ў Еў ро пе і све це. Мінск ста віць та кія ж мэ ты 
ў сва ёй знеш не па лі тыч най дзей нас ці. Кан ста ту ем, што ра
зам здоль ныя ўнес ці важ кі ўклад у ад наў лен не ста біль нас ці 
і ўма ца ван не між на род най бяс пе кі. Вар та ад зна чыць, што ў 
хо дзе су стрэ чы да сяг ну та да моў ле насць пра цяг ваць су мес
ную пра цу ў рам ках між на род ных ар га ні за цый.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па цвер дзіў: Бе ла русь пад тры мае 
кан ды да ту ру Аў стрыі на вы ба рах у склад не па ста ян ных чле
наў Са ве та Бяс пе кі ААН на 2027–2028 га ды.

Без умоў на, гэ ты ві зіт мае сэнс раз гля даць не толь кі як 
важ ную вя ху ў раз віц ці бе ла рус кааў стрый ска га ўза е ма дзе
ян ня. Не мен шае зна чэн не ён мае для ак ты ві за цыі дыя ло гу 
Бе ла ру сі ды Еў ра пей ска га са ю за ў цэ лым, які ў апош ні час 
на бы вае ўсё больш кан струк тыў ны ха рак тар. На ша кра і на 
вы со ка цэ ніць пад трым ку Аў стры яй бе ла рус кіх на ма ган няў 
па раз віц ці ад но сін з Еў ра са ю зам, які з’яў ля ец ца для Бе ла
ру сі дру гім па знач нас ці ганд лё вым парт нё рам. Кі раў нік бе
ла рус кай дзяр жа вы пад крэс ліў:

— У апош ні час, у тым лі ку дзя ку ю чы ак тыў най пра цы 
аў стрый ска га стар шын ства ў 2018 го дзе, Еў ра са юз ста но
віц ца для нас так са ма важ кім па лі тыч ным ды ін вес ты цый
ным парт нё рам. Толь кі за апош нія два га ды аб’ ём фі нан
са вай пад трым кі Еў ра пей скім ін вес ты цый ным бан кам і 

Каля помніка савецкім воінам — вянок ад Прэзідэнта Беларусі
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Еў ра пей скім бан кам рэ кан струк цыі ды раз віц ця пра ек таў 
у бе ла рус кім дзярж сек та ры да сяг нуў сямі сот міль ё наў еў
ра. Мы ак тыў на пра цу ем з Еў ра са ю зам па вод ле шмат лі кіх 
пра грам у сфе рах эка ло гіі, энер га эфек тыў нас ці, улад ка
ван ня ме жаў, рэ гу ля ван ня міг ра цыі, пад трым кі дзярж кі
ра ван ня.

Як вя до ма, у гэ тым го дзе Бе ла русь і ЕС за цвер дзі лі пра
ек ты па гад нен няў па спра шчэн ні вы да чы віз і аб рэ ад мі
сіі. Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў над зею на тое, што яны 
бу дуць пад пі са ны ў блі жэй шы час. Такім чынам, Бе ла русь 
пас ля доў на вы сту пае за раз віц цё дыя ло гу з Еў ро пай у роз
ных фар ма тах. Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў на тое асаб лі вую 
ўва гу:

— Нас з Аў стры яй аб’ яд ноў вае імк нен не да раз віц ця 
«Ус ход ня га парт нёр ства» як цэ лас на га, гнут ка га і эфек тыў
на га ін стру мен та су пра цоў ніц тва ў рэ гі ё не. Пры гэ тым яно 
не с кі ра ва на су праць ін та рэ саў трэ ціх кра ін. Бе ла русь ак
тыў на ўдзель ні чае ў гэ тым пра ек це і ня даў на агу чы ла свае 
пра па но вы аб перс пек ты вах да дзе най іні цы я ты вы пас ля 
2020 го да. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ў бе ла
рус кааў стрый ска га дзе ла во га ўза е ма дзе ян ня на сы ча ная 
гіс то рыя, і гэ та доб ры пад му рак для больш ак тыў на га су
пра цоў ніц тва ў су час нас ці.

Са праў ды, у су час най Бе ла ру сі аў стрый скі біз нес зай
мае до сыць тры ва лыя па зі цыі. Амаль пяць сот кам па ній з 
Аў стрыі су пра цоў ні ча юць з бе ла рус кі мі прад пры ем ства мі, 
ка ля ста з іх у той ці ін шай фор ме прад стаў ле ны не па срэд
на ў Бе ла ру сі. Гэ та свед чыць пра вы со кі ўзро вень да ве ру 
аў стрый ска га біз не су да кра і ны. Нездар ма Аў стрыя даў но 
і тры ва ла ўвай шла ў лік лі да раў па аб’ ёме ін вес та ван ня ў 
эка но мі ку Бе ла ру сі. Ка пі та лаў кла дан ні што год вы лі ча юц ца 
сот ня мі міль ё наў до ла раў. На прык лад, летась гэ тая ліч ба 
скла ла ка ля трох сот міль ё наў до ла раў. З удзе лам аў стрый
скіх кам па ній пра пра цоў ва юц ца но выя пра ек ты на су му 
больш за міль ярд до ла раў.

Між тым не толь кі эка но мі ка звяз вае дзве кра і ны. 
На су стрэ чы прэ зі дэн ты не здо ле лі абысці ўва гай вель
мі хва лю ю чую тэ му. Аляксандр Ван дэр Бе лен рас чу ле на 

дзя ка ваў у асо бе Аляк санд ра Лу ка шэн кі ўсяму бе ла рус
каму на роду за за ха ван не па мя ці пра ах вяр ла ге ра смер ці 
ў Ма лым Трас цян цы. У  тым жур бот ным мес цы скон чы лі 
свой зям ны шлях ка ля дзе ся ці ты сяч аў стрый скіх яў рэ яў. 
Па сло вах Аляксандра Ван дэр Бе ле на, да та го, як па мяць 
пра ах вя раў бы ла ўве ка ве ча на ў Бе ла ру сі, пра са му гэ тую 
фаб ры ку смер ці ў Аў стрыі амаль ні чо га не бы ло вя до ма. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка на гэ та ска заў:

— Мы ра зу ме ем, якое вя лі кае зна чэн не мае за ха ван не 
па мя ці пра ах вя раў Ха ла кос ту для аў стрый ска га гра мад ства. 
Та му ака за лі пад трым ку іні цы я ты ве Аў стрыі аб уста ноў цы 
ў Ме ма ры яль ным комп лек се «Трас ця нец» ма ну мен та «Ма
сіў ім ёнаў» у па мяць пра аў стрый скіх гра ма дзян, зні шча ных 
там гіт ле раў ца мі ў га ды Дру гой су свет най вай ны.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі на га даў, што ў са ка ві ку ён ра зам з 
бы лым Фе дэ раль ным канц ле рам Се басць я нам Кур цам ад
крыў гэ ты пом нік. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ся бе аса біс та і 
ад уся го бе ла рус ка га на ро да па дзя ка ваў у асо бе Фе дэ раль
на га прэ зі дэн та ўсім аў стрый цам, якія далучаныя да азда
раў лен ня дзя цей з рэ гі ё наў Бе ла ру сі, што па цяр пе лі ад Чар
но быль скай ка та стро фы.

Фе дэ раль ны прэ зі дэнт Аў стрыі ў сваю чар гу цал кам па
цвер дзіў ці ка васць сва ёй дзяржавы да раз віц ця су пра цоў
ніц тва з Бе ла рус сю. Ён ад зна чыў у раз мо ве з жур на ліс та мі, 
што на пе ра мо вах у вуз кім і па шы ра ным скла дах бы лі аб
мер ка ва ныя тэ мы па лі тыч на га ўза е ма дзе ян ня, за ха ван ня 
агуль най гіс та рыч най па мя ці, тэ ма ты кі пра воў ча ла ве ка. 
Спа дар Ван дэр Бе лен кан ста та ваў пэў нае зблі жэн не па між 
Бе ла рус сю і Еў ра са ю зам, а ві зіт бе ла рус ка га лі да ра на зваў 
знач най част кай гэ та га пра цэ су. Фе дэ раль ны прэ зі дэнт за
кра нуў і тэ му ганд лё ваэка на міч на га су пра цоў ніц тва з Бе
ла рус сю, пад крэс ліў шы, што для Аў стрыі важ на яго па шы
рэн не. Аў стрый скі лі дар звяр нуў ува гу на ўклад Бе ла ру сі ва 
урэ гу ля ван не кан флік ту ва Укра і не, пра да стаў лен не пля
цоў кі для пе ра мо ваў ба коў. Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур
на ліс таў, Аляк сандр Ван дэр Бе лен пад крэс ліў, што Мін скія 
па гад нен ні пра кла лі сцеж ку, па якой мож на знай сці шлях 
да вы ра шэн ня сі ту а цыі:

Аляксандр Лукашэнка:
Нацыянальнай 

асаблівасцю беларусаў 
з’яўляецца тое, што мы 

грунтоўна і ўзважана 
падыходзім да прыняцця 
рашэнняў. Але аднойчы, 

калі мы ўдарылі са сваімі 
партнёрамі па руках, мы 

скрупулёзна выконваем 
узятыя на сябе 

абавязацельствы. Хачу 
запэўніць, што, усур’ёз 

зацікавіўшыся Беларуссю, 
аўстрыйцы ніколі 

не будуць расчараваныя.

Аляксандр Лукашэнка выступае перад удзельнікамі Эканамічнага форуму Аўстрыя-Беларусь
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— Мы цэ нім ваш ін та рэс да па глыб лен ня ад но сін і ха
це лі б ска заць, што гэ та ўза ем на. Мы бу дзем за ста вац ца ў 
кан так це. І гэ та бу дзе не апош ні ві зіт у Аў стрыю і Бе ла русь.

Так, ад ным з пунк таў вель мі на сы ча най пра гра мы ві зі ту 
стаў Бе ла рус каАў стрый скі эка на міч ны фо рум. Пе рад яго 
па чат кам Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў су стрэ чу са стар
шы нёй На цы я наль на га са ве та Аў стрыі Воль фган гам Са
бот кам. Кі раў нік дзяр жа вы так са ма па кі нуў за піс у Кні зе 
га на ро вых гас цей аў стрый ска га пар ла мен та.

Ка лі на пе ра мо вах з кі раў ніц твам Аў стрыі бы ла па зна
ча ная па лі тыч ная во ля да зблі жэн ня, то на фо ру ме аб мяр
коў ва лі ся кан крэт ныя на прам кі раз віц ця дзе ла во га су
пра цоў ніц тва. Акра мя та го, у сва ім вы ступ лен ні Кі раў нік 
дзяр жа вы агу чыў не толь кі важ ныя для біз нес ме наў па сы
лы, але і ад кры та вы ка заў ся па цэ лым шэ ра гу на дзён ных 
су свет ных праб лем і геа па лі тыч ных пы тан няў. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка рас ка заў аў стрый скай аў ды то рыі пра га лоў ныя 
прын цы пы ў су пра цоў ніц тве з Бе ла рус сю. У пры ват нас ці, 
Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што ў кра ін ёсць вя лі кі не рэа лі за ва
ны па тэн цы ял і як важ на вы бу доў ваць з за меж ным біз не
сам праз рыс тыя і ўза е ма вы гад ныя ад но сі ны:

— Пры ходзь це сум лен на, ад кры та, праз рыс та. Ка лі мы 
да мо вім ся, заў сё ды вы ка на ем свае аба вя за цель ствы. Да га
вор да ра жэй за гро шы! Вось га лоў ныя прын цы пы, якіх мы 
бу дзем пры трым лі вац ца ў ра бо це з ва мі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што бу ду чы ня эка на міч
ных ад но сін скла да ец ца з вы твор чай ка а пе ра цыі, раз віц
ця сфе ры па слуг, та кіх тра ды цый на моц ных для Бе ла ру сі 
і Аў стрыі га лін, як наф та хі мія, хар чо вая пра мыс ло васць, 
ма шы на бу да ван не, транс парт, ла гіс ты ка, ін фар ма цый ныя 
тэх на ло гіі:

— На цы я наль най асаб лі вас цю бе ла ру саў з’яў ля ец ца 
тое, што мы грун тоў на і ўзва жа на па ды хо дзім да пры няц ця 
ра шэн няў. Але ад ной чы, ка лі мы ўда ры лі са сва і мі парт нё
ра мі па ру ках, мы скру пу лёз на вы кон ва ем узя тыя на ся бе 
аба вя за цель ствы. Ха чу за пэў ніць, што, усур’ ёз за ці ка віў

шы ся Бе ла рус сю, аў стрый цы ні ко лі не бу дуць рас ча ра ва
ныя.

Вар та ад зна чыць, што, зна хо дзя чы ся ў Ве не, Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі ў фар ма це ра бо чай вя чэ ры пра вёў так са ма су стрэ
чу са стар шы нёй Аў стрый скай на род най пар тыі, дэ пу та там 
На цы я наль на га са ве та Аў стрыі Се басць я нам Кур цам.

***

А вось як Аляк сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы з жур на
ліс та мі ў ста лі цы Аў стрыі ад ка заў на пы тан не пра маг чы
масць ад ме ны ў Бе ла ру сі смя рот на га па ка ран ня: «Рэ фе рэн
дум вы ра шыў гэ тую праб ле му. Толь кі рэ фе рэн дум мо жа яе 
ад мя ніць. Мы ў гэ тым на прам ку ру ха ем ся», — ска заў Кі раў
нік дзяр жа вы. Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та ваў, што ЕС 
ад Бе ла ру сі ўжо па тра буе ад ме ны смя рот на га па ка ран ня. 
«І, вя до ма, мы да гэ та га абы яка ва ста віц ца не мо жам, ка лі 
ўжо зу сім шчы ра. І вель мі час та пра во дзім апы тан ні з на
го ды ад ме ны смя рот на га па ка ран ня. Ні чо га з тых ча соў, як 
пы тан не бы ло вы ра ша на на рэ фе рэн ду ме, не змя ні ла ся. Ці 
вар та гэ тае пы тан не сён ня вы но сіць на рэ фе рэн дум, каб 
атры маць ад моў ны ад каз? Ду маю, не вар та. Та му мы да мо
ві лі ся ка лісь ці з па лі ты ка мі ў Бру сэ лі ў гэ тым кі рун ку пра
ца ваць ра зам. І вы пра ца ва лі ней кі план, да рож ную кар ту па 
пра цы з бе ла рус кім гра мад ствам. Мы ў гэ тым на прам ку ру
ха ем ся. Спеш ка тут мо жа толь кі па шко дзіць», — ад зна чыў 
бе ла рус кі лі дар. Кі раў нік дзяр жа вы за даў ры та рыч нае пы
тан не аў стрый скай жур на ліст цы, што пад ня ла гэ тую тэ му, 
на конт та го, якое мер ка ван не гра ма дзян яе кра і ны з на го ды 
смя рот на га па ка ран ня. «Не ве да е це. У гэ тым і сут насць ва
шай дэ ма кра тыі, з ад на го бо ку. Каб вось так па тра ба ваць ад 
ка гось ці раз ва жаць на гэ тую тэ му, трэ ба ве даць, што ў ця бе 
ду мае гра мад ства па гэ тым пы тан ні». Аляк сандр Лу ка шэн ка 
так са ма пры вёў прык лад, што Аў стрыя пад трым лі вае доб
рыя ад но сі ны з ЗША, Кі та ем. «Пры су стрэ чах вы ім за да ва лі 
ана ла гіч нае пы тан не? Ду маю, не. Ня хай гэ та бу дзе так са ма 
ры та рыч нае пы тан не», — за ўва жыў Кі раў нік дзяр жа вы.

Ула дзі мір Міхайлаў.
Фота БелтА.

Аляксандр Лукашэнка і Вольфганг Саботка

У 2018 годзе беларуска-аўстрыйскі 
таваразварот склаў 
171,4 млн долараў — 

96,6% да ўзроўню 2017 года. 
У студзені–верасні 2019 года аб’ём 

узаемнага гандлю ацэньваецца 
ў 131,5 млн долараў. Гэта 109,2% 

да аналагічнага перыяду папярэдняга 
года. Асноўныя пазіцыі беларускага 

экспарту — металапрадукцыя, 
мэбля, нафтапрадукты. З Аўстрыі 

ў Беларусь пастаўляюцца  
фармацэўтычная прадукцыя, 

машыны і абсталяванне, мэблевая 
фурнітура, харчовыя прадукты.
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інвестыцыйнае супрацоўніцтва

на рэа лі за цыю пра ек та пла ну ец ца па тра ціць ка ля 
40 міль ё наў до ла раў. Комп лекс раз мес ціц ца на пло
шчы 240 гек та раў на тэ ры то рыі дзяр жаў на га сель
ска гас па дар ча га тэх на пар ка.

— Гэ та бу дзе па куль адзі ны ту рыс тыч ны комп лекс з бе
ла рус кім ка ла ры там, — ска заў Тан Чу ань. — Мы спа дзя ем ся, 
што гэ ты ўні каль ны аб’ ект ста не пля цоў кай для раз мя шчэн
ня, у тым лі ку, бе ла рус кіх сель ска гас па дар чых пра дук таў.

Пра та ты па мі за бу до вы і ланд шафт ных ма дэ ляў па сёл ка 
вы сту па юць ар хі тэк тур ныя аб’ ек ты Мін скай воб лас ці. На
прык лад, там з’я віц ца дак лад ная ко пія па ла ца Ра дзі ві лаў. 
Ня даў на кі тай скія спе цы я ліс ты на ве да лі Ня свіж, дзе дас ка
на ла вы ву чы лі ар хі тэк тур ныя асаб лі вас ці замка.

Бе ла рус кі бок, у сваю чар гу, да па мо жа за меж ным ка
ле гам з куль тур ным на паў нен нем аб’ ек та. На тэ ры то рыі 
комп лек су пла ну ец ца раз мяс ціць вя лі кую сцэ ну, дзе бу дуць 
ла дзіц ца кан цэр ты, у тым лі ку і бе ла рус кіх ка лек ты ваў. Кі
тай скі бок так са ма за пра сіў пад клю чыц ца да ўдзе лу ў пра
ек це мас тац ка га кі раў ні ка На цы я наль на га ака дэ міч на га Вя
лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі Ва лян ці на Елі зар’ е ва. 
Як вя до ма, Ня свіж быў ад ным з па чы наль ні каў ба лет най 
шко лы ў кла січ ным ра зу мен ні гэ та га сло ва.

— Тое, што пра па ноў вае кі тай скі бок, — гэ та цу доў на. 
І мы бу дзем ра ды су мес на му твор ча му су пра цоў ніц тву, — 
ска заў Ва лян цін Елі зар’ еў.

Ужо вя до ма, што ко пія Ня свіж ска га замка зой ме пло шчу 
больш за 2,5 ты ся чы квад рат ных мет раў. Ста рыя аб’ ек ты, 
раз ме шча ныя на бу ду чай бу даў ні чай пля цоў цы, пой дуць 
пад знос.

Урад го ра да Чун цын удзя ляе асаб лі вую ўва гу гэ та му 
пра ек ту. «Мы ве рым, што ён бу дзе ка рыс тац ца ці ка вас цю як 
ся род ай чын ных, так і ся род за меж ных ту рыс таў і ста не ўзо
рам су пра цоў ніц тва па між Кі та ем і Бе ла рус сю», — лі чыць 
ку ра тар пра ек та Хэ Бо.

Па гад нен не аб ін вес ты цый ным су пра цоў ніц тве ў ме жах 
уз вя дзен ня па сёл ка ў Чун цы не пад пі са на сё ле та ў жніў ні. 
Прад стаў ні кі ра ё на Юй бэй гэ та га го ра да на ве да лі аб’ ек ты 
Мін скай воб лас ці. Да га во рам пра ду гле джа на бу даў ніц тва 
двух уні каль ных комп лек саў: кі тай ска га — у на шым цэнт
раль ным рэ гі ё не, бе ла рус ка га — у Чун цы не. Па сё лак на Мін
шчы не раз мес ціц ца на ўчаст ку ў 100 гек та раў. У за бу до ве 
бу дуць вы ка ры ста ны пра та ты пы да моў куль ту ры Чун цы на 
і ты по вых бу дын каў ус ход няй част кі пра він цыі Сы чу ань.

Тац ця на Ла зоў ская

Нясвіжскі замак 
у... чунцыне
Па сё лак з бе ла рус кім ка ла ры там і копію Нясвіжскага замка пла ну юць па бу да ваць у Кітаі на пра ця гу шас ці ме ся цаў. Пра 
гэ та рас ка заў сак ра тар пар тый на га ка мі тэ та Ка му ніс тыч най пар тыі Кі тая Тан Чу ань пад час су стрэ чы з дэ ле га цы яй Мін скай 
воб лас ці, якая зна хо дзі ла ся з дзе ла вым ві зі там у гэ тай кра і не.

БеЛТА
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ведаць больш

а
дкрываюць яе матэрыялы, якія 
я  назвала  б «увядзеннем у  Бела
русь»: у іх кітайскім чытачам даю
ць асноўную, з пункту гледжання 
складальнікаў, інфармацыю пра 
краіну. Пачынаецца «ўвядзенне» 

главой «Беларусь, нацыя са складанай і слаўнай 
гісторыяй», а далей ідуць адразу пяць версій 
таго, чаму ў назве краіны ёсць слова «белая»: ад 
кахання да белага лёну да больш ранняга, у па
раўнанні з суседзямі, прыняцця хрысціянства 
(«белы» значыць «чысты», тлумачаць чытачам). 
Не абыйшлося і без аповеду пра нашыя візітныя 
карткі: па версіі кітайцаў, гэта зубр, бусел і во
зера. Але ўсё ж галоўнае, чым справядліва гана
рацца беларусы, — людзі, у тым ліку і тая самая 
дзясятка вялікіх, з якой я пачала свой аповед. 
Асаблівы каларыт кнізе надаюць партрэты бела
русаў, якія выкананы ў традыцыйнай кітайскай 
манеры мастаком У Цзэхаа.

Калі я прыйшла з гэтай кнігай да аднаго з яе 
герояў, мастацкага кіраўніка Вялікага тэатра Бе
ларусі Валянціна Елізар’ева, ён якраз разглядаў 
падобную кнігу, але выдадзеную ў Японіі. Гэта 
нешта накшталт краіназнаўчага даведніка, дзе 
сярод галоўных славутасцяў Беларусі — зноў яго 
імя. Уважліва разглядае свой партрэт у кітайскай 

кнізе (японцы аддалі перавагу фатаграфіі), ус
міхаецца: «Я не маю да гэтага ніякага дачынен
ня!»,  — намякае на адбор імёнаў для ўключэння ў 
абедзве кнігі. Хоць нічога дзіўнага ў такім адборы 
няма: у Японіі Валянцін Елізар’еў ставіў «Дон Кі
хота», удзельнічаў у працы журы балетных кон
курсаў, а ў Кітаі рэпутацыя народнага артыста 
СССР настолькі высокая, што ў гэтым годзе яго 
запрасілі ўзначаліць журы міжнароднага кон
курсу харэографаў.

Вядома, апынуцца ў кампаніі знакамітасцяў 
Валянціну Елізар’еву прыемна: «Яшчэ б!» І ён тут 
жа распавядае пра сваю рэакцыю, калі ўбачыў 
сябе ў ліку самых знакамітых беларусаў у відэа
праекцыі на цырымоніі адкрыцця Еўрапейскіх 
гульняў у Мінску: «Мы з жонкай дома гля дзім 
гэта маляўнічае прадстаўленне. Раптам мяне 
паказваюць, і нешта я там рэпетырую — я ледзь 
не зваліўся з канапы!»

Кніга «Славутыя імёны Беларусі» прадаецца 
ў найбуйнейшай кніжнай сетцы Кітая «Сіньхуа», 
і гэта добрая магчымасць для ўсіх, хто цікавіц
ца нашай краінай ды іншымі краінамі ў рамках 
праекта «Адзін пояс, адзін шлях», даведацца пра 
Беларусь больш. Бо нам сапраўды ёсць кім гана
рыцца.

Інэса Плескачэўская

Вядомае пРа Вядомых 
У Кітаі ў серыі «Біяграфіі вядомых асоб краін “Пояса і шляху”» 
выйшла кніга «Славутыя імёны Беларусі» 

china.mfa.gov.by

Кніга «Славутыя 
імёны Беларусі» 

прадаецца 
ў найбуйнейшай 

кніжнай сетцы Кітая 
«Сіньхуа», і гэта 

добрая магчымасць  
набыць яе для ўсіх, 

хто цікавіцца нашай 
краінай
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усё магчыма!

п
е р ш ы  ў  н а ш а й 
к р а і н е   і н с т р у к 
т ар інк люзі ў наг а 
к р а с ф і т а  В і к т а р 
Захар’еў, сам каля
сачнік з 2001 года, 
нават пераехаў на 
час праекта з Бары

сава ў Ліду, каб праводзіць заняткі з 
мясцовымі жыхарамі. У хуткім часе 
збіраецца ў Мінск  — трэніраваць 
людзей у сталічным клубе «Панда 
красфіт». 

Красфіт — новы і вельмі модны 
цяпер у Еўропе кірунак фізічнай па
дрыхтоўкі. Ён выкарыстоўвае прын
цып кругавой трэніроўкі, у якую 
ўключаны і гімнастыка, і кардыя
нагрузкі, і цяжкая атлетыка. Гэта 
моцна адрозніваецца, напрыклад, 
ад бодзібілдынгу ці простага фітне
су. І пры гэтым ніякіх экзатычных 
практыкаванняў — рухі такія ж, як 
і ў штодзённым жыцці. Ды і дарагіх 
трэнажораў для трэніровак не патра
буецца — дастаткова брусоў, турніка, 
штангі ды гантэляў плюс пара про
стых трэнажораў накшталт вясляр
нага і лыжнага.

Красфіт — гэта трэніроўка на 
сілу і трываласць, складаецца ў ас
ноўным з аэробных практыкаван
няў, гімнастыкі ды цяжкай атле
тыкі. Ён узнік у ЗША і хутка набыў 

тэрыторыя 
ЗДАроўя
У Лідскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школе № 4  
адкрылася інклюзіўная спартыўная зала  
з безбар’ерным асяроддзем

Аляксандр Аўдзевіч — аўтар «інклюзіўнага красфіта» ў Беларусі
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сусветную папулярнасць. Некато
рыя называюць красфіт аналагам 
савецкага паняцця «агульнафізіч
ная падрыхтоўка».

— Красфіт вельмі энергазатрат
ны, для пахудзення ён нашмат больш 
эфектыўны, чым звычайны фітнес, — 
сцвярджае Віктар Захар’еў. — Для да
сягнення эфекту дастаткова займацца 
некалькі разоў на тыдзень па 40 мінут. 
Гэта таму, што чалавек выкладваецца 
на ўсе сто, працуючы падчас 40мі
нутнай трэніроўкі практычна без ад
пачынку.

Віктар любіць усё новае. Раней ён 
наогул арыентаваўся на экстрэмаль
ныя віды спорту накшталт воднага 
матацыкла ці водных лыжаў. Сёлета 
ездзіў у Нарвегію, дзе навучыўся экс
трэмальнаму спуску на лыжах з гор. 
«Але давялося на нейкі час адкласці 
гэтыя заняткі, бо ўзяўся за красфіт, 
а ён вельмі зацягвае. Я проста «за
хварэў» на яго!» — смяецца Віктар.

Аўтар ініцыятывы «Інклюзіўны 
красфіт»  — вядомы грамадскі ак
тывіст Аляксандр Аўдзевіч. Ініцы
ятыва рэалізавана пры фінансавай 
падтрымцы Еўрапейскага саюза ў 
партнёрстве з Міністэрствам аховы 
здароўя Беларусі. Яна скіраваная на 
пашырэнне здаровага ладу жыцця і 
прафілактыку неінфекцыйных за
хворванняў на мясцовым узроўні. 

Гэта надзвычай актуальна для на
шай краіны, асабліва прымаючы пад 
увагу той факт, што каля 90% смя
ротнасці ў нас — ад не ін фек цыйных 
захворванняў.

Першы трэнер інклюзіўнага крас
фіту выдатна разумее асаблівасці 
лю дзей з інваліднасцю, іх патрэбы 
і пажаданні. А ўнікальная красфіт
праграма дае магчымасць падабраць 
практыкаванні наведнікам інклюзіў
най залы з улікам іх асаблівасцяў.

Дзякуючы адмысловым трэна
жорам ды інвентару ў інклюзіўнай 
спарт зале створаны такія ўмовы для 
фізічнай рэабілітацыі людзей, каб 
яны маглі кампенсаваць вымушаную 
пасіўнасць паралізаваных частак 

цела. Мадыфікаванае трэнажорнае 
абсталяванне разлічанае на кругавы 
трэнінг для людзей з рознымі ўзроў
нямі траўмаў і пашкоджанняў, дазва
ляе распрацоўваць індывідуальныя 
праграмы заняткаў.

У Лідзе на сённяшні дзень жыве 
больш за 200 калясачнікаў. Пакуль 
у зале займаюцца каля 20 чалавек, 
у тым ліку сем з інваліднасцю. Так
сама прыходзяць выхаванцы спар
тыўнай школы і проста мясцовыя 
падлеткі. Некаторыя прыязджаюць 
за 25 кіламетраў, каб толькі трапіць 
на трэніроўку!

Святлана Бусько.
Фота атрымана ад прадстаўніцтва 

Еўрапейскага саюза ў Беларусі.

Красфіт — новы і вельмі модны  
цяпер у Еўропе кірунак фізічнай 

падрыхтоўкі. Ён выкарыстоўвае 
прынцып кругавой трэніроўкі,  

у якую ўключаны і гімнастыка, 
і кардыянагрузкі, і цяжкая 

атлетыка.
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К«Калі мне было пяць гадоў, усё 
было вельмі проста: ад чаго светла — 
тое добра, астатняе — так сабе. Ця
пер фарбы на непрафесійнай палітры 
змяшаліся. Я шмат чаго перастала ра
зу мець. Якую з боляў цярпець, а якую 
лячыць таблеткамі? Каму можна па
казаць цёплую слязу на  далоні, ад 
каго яе лепш схаваць у  жалезным 
кулаку? З кім садзіцца за стол, а каго 
бокам абыходзіць?» 

Гэта радкі з аповесці «Ба!», якую 
Аляксандра Анішчук напісала тры 
гады таму. У той час яе муж Андрэй 
Анішчук яшчэ служыў у Брэсцкай 
пагрангрупе. А Саша працавала жур
налісткай. Сёння берасцейцы не па
кутуюць, а  ці на  правільным яны 
жыццёвым шляху. «Пасля таго як 
пераехалі ў вёску, усё стала на свае 
месцы», — кажа Саша.

…Вёска Ступічава — за Камян
цом. Пару кіламетраў па гравійцы, 
метраў дзвесце па ледзь прыкметнай 
у  траве каляіне  — і мы на  хутары, 
каля зялёнай хаты наводшыбе, якую 
выбралі для жыцця муж і жонка 
Анішчукі. У гаспадарцы былых жур
налісткі ды пагранічніка  — куры, 
гусі, качкі, козы, авечкі і 30 пчаліных 
вулляў. Яшчэ пародзісты сабака Джэк 
і верны сабака Рыма. Пяць катоў. Ця
пліца з памідорамі ды градкі з агур
камі, кабачкамі, спаржавай фасоляй 
і бульбай. Пасаджаны малады сад — 
груша, персік, абрыкос, чарэшня.

Для сучаснай вёскі такая гаспа
дарка — рэдкасць.

— Для нас гэта толькі пачатак, хачу 
карову! — смяецца Саша. — Праўда, 
ніяк не магу выбраць від дзейнасці, 
які з упэўненасцю назвала б для сябе 
асноўным. Не магу не працаваць са 
словам. Вельмі люблю рукадзельні
чаць. І жыць не  магу без дагляду 
за сваім сельскім звярынцам.

Ландшафтны дызайн Сашы такса
ма падабаецца. Звяртаю ўвагу на ко
шык з цыбулінамі цюльпанаў і клумбу 
з мятай і ландышамі.

— Мама цыбуліны прывезла. 
Кажа, дарма я пустазелле пасадзіла. 
А для мяне гэта самыя прыгожае ў 
свеце пустазелле — ландышы і мята!

Ху тар пад Камянцом паўстаў 
у жыцці берасцейцаў (якія пазнаёмілі
ся ў ліцэі ў Брэсце, закахаліся, атры
малі вышэйшую адукацыю і пажанілі
ся) не выпадкова:

— Калі мы з’ехалі служыць на бе
ларускапольскую мяжу, я зразумела, 
што больш у горад не вярнуся. Андрэй 
быў начальнікам заставы, і мы жылі ў 
драўляным доміку. Кажу яму: давай 
здзей снім якінебудзь подзвіг, нас 
прадставяць да ўзнагароды, а я ска
жу: «Не, не патрэбныя нам узнагаро
ды, лепш дазвольце тут жыць!».

Андрэй пайшоў на  павышэнне, 
яго перавялі ў Брэст. Анішчукі пабу
давалі кватэру ў горадзе.

— Але ўсё адно хацелася ў вёску, — 
згадвае Саша. — Мы аб’ехалі шмат 
раёнаў, падбіраючы варыянт для сябе. 
Аднойчы па дарозе ў Гомельскую во
бласць ноччу праязджалі знакамітыя 
Альшаны. Убачылі, як там жыццё 
бурліць: людзі не спяць, вя зуць на ры
нак гародніну. Назад паехалі днём 
спецыяльна, каб паглядзець, чым ды
хае агурковая сталіца ў светлы час су
так. Уразіліся. Зразумелі, што можна 
жыць і працаваць на сябе.

А н д р э й  с ы ш о ў  з  Б р э с ц к а й 
пагранічнай групы падпалкоўнікам 
па заканчэнні кантракту — з выслу
гай гадоў, але без пенсіі (цяпер яму 36, 
а пенсія толькі ў 47). Саша звольнілася 
з рэдакцыі. Зарэгістравала асабістую 
падсобную гаспадарку «Быць дабру!». 
Да свайго ўчастку ў 18 сотак аформіла 
яшчэ 14. І пачалося сапраўднае вяско

дабру — быць! 

аляксандра 
і аляксандр 
пераехалі 
ў вёску, 
завялі 
вялікую 
гаспадарку 
і вучацца 
жыць 
у гармоніі 
з прыродай 
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вае жыццё — на сваёй зямлі ды ў сваёй 
хаце.

Праўда, гаспадыня лічыць, што 
праца з гароднінай у яе атрымліва
ецца з цяжкасцю, а вось птушкі і жы
вёлы растуць і мацнеюць:

— Купілі  інк у бат ар,  і  ў  нас 
з’явіўся птушнік. У лютым вывеліся 
кураняты, потым з гусіных яек, якія 
Андрэй прывёз аж з Беразіно, вылу
піліся гусяты пароды лінда. Даю казу, 
раскрыжоўваю тушкі птушак. На
вучылася варыць з казінага малака 
сыр і тварог (вельмі смачна!). Пяку 
пшанічны і аржаны хлеб на заквас
цы.

Цікаўлюся, як склалася з мясцо
вымі жыхарамі? Ці адразу прынялі?

— У мінулым годзе нас называлі 
«тыя дачнікі». Потым убачылі, што 
мы гаспадарку завялі, сталі паін
шаму на нас глядзець. Прыходзяць 
на экскурсіі. Мёд у нас купляюць. 
Не трэба называць нас даўншыфце
рамі, мы не спыніліся, не адмовіліся 
ад выгод цывілізацыі, мы — «пера
будаваліся». Стараемся зразумець, 
для чаго жывем. Камянецкі край — 
гэта частка мяне. Тут нарадзіўся 
мой баць ка. Нездарма мяне маг
нітам сюды прыцягнула з абласнога 
цэнтра — кліч генетычнай памяці, 
так бы мовіць. Ды і наогул, без уліку 
генетыкі, тут — нерэальны, незямны 
край. Мы цяпер жывем як у раі.

Пчоламі займаецца Андрэй.
— Не скажу, што мая дапамога 

тут штосьці вырашае, аднак цяпер 
я ведаю, хто такая пчаліная матка, 

як яна выглядае, як выглядае раёк, 
якое на смак матачнае малачко, з чаго 
яно «зроблена», як мікраскапічная 
кропачка на дне сотавай ячэйкі пас
тупова ператвараецца ў пчалу, чым 
пячатны расплод адрозніваецца ад 
запячатанага мёду, колькі важыць 
корпус вулля з пчоламі, мёдам і пяр
гой. Мне здаецца, я ўсё жыццё валода
ла такой інфармацыяй. І гэта чыстае 
задавальненне, клянуся! — шчабеча 
Саша, папярэджваючы, што да вулляў 
лепш не набліжацца.

Праўда, напачатку ў пчаляра быў 
адзін момант, які стварыў цяжкасці ў 
працы: мясцовая гаспадарка не лічы
ла патрэбным папярэджваць пра час 
апрацоўкі пасеваў. Але Андрэй дабіў
ся павагі да свайго занятку.

Ён не такі эмацыйны, як жонка, 
якая, дарэчы, называе сябе «творчым 
дырэктарам» лясной падсобнай гас
падарцы «Быць дабру!». Гендырэк
тар — Андрэй. Ён у дуальнай пары — 
фізік, Саша  — лірык. А  яшчэ яна 
перфекцыяністка. Таму лічыць, што 
захапляцца іх сельскім жыццём, а ў 
Ступічава сям’я пакуль толькі другі 
год, — рана:

— Трэба пабудаваць хлеў, новы 
дом… І гэтак далей.

Відавочна, гаспадар усё гэта збіра
ецца рабіць (як і цяпер) сваімі рукамі. 
Другі тыдзень Андрэй вучыцца пра
цаваць з дрэвам, цэлыя дні правод
зячы ў майстэрні з прафесіяналам.

Так, дабру  — быць! А як тут ска
жаш паіншаму?

Валянціна Казловіч
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— Да ні яр Та джы е віч, гэ тым ле-
там у Мін ску ўста на ві лі пом нік вя лі-
ка му паэ ту Алі шэ ру На ваі. Да вай це 
на шу раз мо ву і пач нем з гэ тай вя-
до май ва ўсім све це асо бы. Як ува хо-
дзіць яго паэ зія ў свя до масць ва шых 
су пля мен ні каў?

— Ва Уз бе кі ста не ве да юць вер шы 
На ваі з ран ня га дзя цін ства. Яны гу
чаць у кож ным до ме. Уз бе кі чу юць іх. 
І, ма быць, усё цюр ка моў нае на сель
ніц тва Цэнт раль най і Ся рэд няй Азіі 
слу хае, ве дае, чы тае тыя ці ін шыя вя
до мыя га зе лі і ру баі Алі шэ ра На ваі. 
Ня ма, пэў на, ні вод най сям’і, у якой 
не гу ча лі б і пес ні на яго сло вы. Гэ
тыя ме ло дыі, сло вы ўва хо дзяць у дух і 
плоць кож на га ча ла ве ка, жы вуць у нас 
ад са май ка лыс кі. Па ра дыё іх мож на 
па чуць і ця пер — што дзень.

— У чым, як лі чы це, каш тоў насць 
паэ зіі На ваі для лю дзей ва шай кра і-
ны, рэ гі ё ну ў на шы дні?

— Не здар ма ка жуць пра яго: сон ца 
на цыі. Так на зы ва юць На ваі цюр ка
моў ныя на ро ды. Ну, а без сон ца, як вы 
ве да е це, ня ма жыц ця. Пры чым, звяр ні
це ўва гу, у бія гра фіі На ваі ёсць звест кі, 
што сва ім яго лі чаць і ўйгу ры, і ўзбе кі. 
Ёсць мер ка ван ні, што ён так са ма кроў
на звя за ны з ату рэ ча ным ман голь скім 
пле мем… Як бы там ні бы ло, ме на ві
та На ваі, паў та ру ся, — на ша ўсё. Бо ён 
не толь кі па эт. На ваі пі саў і трак та ты. 
Іх мож на ад нес ці і да лі та ра ту ры, і да 
на ву кі. На ту раль ныя на ву кі ён ве даў. 
На ваі так са ма і фі ло саф, і дзяр жаў ны 
дзе яч. І што дзіў на: та кія лю дзі ўжо з 
дзя цін ства па чы на юць пра яў ляць свае 
вы дат ныя здоль нас ці.

— На пэў на, і паэ тыч ныя ве ча ры 
ў ча сы На ваі бы лі ў мо дзе?

— Так, у той час, як свед чыць гіс
то рыя, ве ча ры паэ зіі пра во дзіць бы ло 
мод на. Ва ўзбе каў гэ та на зы ва ец ца: 
му ша і ра. Па мя таю, ма ці мне рас па вя
да ла, як у іх до ма ла дзі лі му ша і ру, і збі
ра ла ся ўся ма ха ля — так на зы ва ец ца ў 
нас жы лы квар тал у гор дзе ці ў вяс ко
вай мяс цо вас ці. А яшчэ ў нас ка жуць: 
дзі ця вы хоў вае сем ма ха ля. Пры чым 
кож ны да рос лы, які жы ве не па да лёк, 
ён і вы ха валь нік дзі ця ці. Ён мо жа зра
біць яму за ўва гу, неш та пад ка заць і 
да па маг чы. Дык вось, му шай ра — гэ
та чы тан не вер шаў зна ка мі тых паэ таў: 
ка му што па да ба ец ца. А ка лі на сця не 
ў до ме ві сіць ду тар, дой ра (му зыч ныя 
ін стру мен ты. — Аўт.), то іх бя руць і па
чы на юць спя ваць пад ме ло дыю. Мо жа 
быць, на род ныя пес ні так і з’яў ля лі ся. І 
вер шы На ваі на па доб ных «паэ тыч ных 
ве ча ры нах» аба вяз ко ва гу чаць. На род
ных жа спе ва коў ва Уз бе кі ста не за вуць 
«ба шы».

— Вы, на пэў на, рас лі ў паэ тыч-
ным ася род дзі?

— (усмі ха ец ца.) Ну я на ра дзіў ся ў 
Таш кен це ў 1961 м, ка лі ўжо бы ло і ра
дыё, і тэ ле ба чан не з’я ві ла ся. А мае прод
кі та кую тра ды цыю, якая жы ла з ча соў 
На ваі, па мя та лі. Ма ці, як гэ та пры ня та ў 
нас, вя ла гас па дар ку, сям’ ёй зай ма ла ся: 
на ра дзі ла 12 дзя цей, я быў 11м. Баць ка 
шмат пра ца ваў з 14ці га до ва га ўзрос
ту, на ват да даў са бе два га ды: трэ ба 
бы ло та ды да па ма гаць сва ёй сям’і. Та
му вы шэй шай аду ка цыі атры маць яму 
не ўда ло ся. Але іх вы хоў ва лі ў тым лі ку 
і паэ тыч ныя ве ча ры. У та кім ася род дзі 

моВа Воінаў стала 
моВай газЕляў
Да ні яр Абі даў, саветнік Амбасады Уз бе кі ста на ў Бе ла ру сі, ву чыў ся на жур на ліс та, 
па чы наў сваю пра цоў ную дзей насць ла ба ран там, а стаў док та рам па лі тыч ных на вук і дып ла ма там. 
З гэ тым ці ка вым су раз моў цам на ша гу тар ка пра тое, ча му ва ўсім цюрк скім све це вы со ка ша ну юць 
Алі шэ ра На ваі, як ця пер на ладж ва юц ца бе ла рус ка-ўзбек скія лі та ра тур ныя кан так ты і якія важ ныя 
пра ек ты ўжо ў пра цы.

Алішэр наваі (1441–1501)
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рос і Алі шэр На ваі. Пэў ны гра мад ска
куль тур ны ася ро дак да па мог яго та лен
ту рас крыц ца ў поў ную сі лу.

— На жаль, яго твор часць па куль 
ма ла вя до ма ў Бе ла ру сі. Як, на ваш 
по гляд, мож на гэ та вы пра віць?

— Ду маю, твор чым лю дзям на шых 
кра ін вар та пра яў ляць ці ка васць адзін 
да ад на го, су пра цоў ні чаць. На ладж
ваць кан так ты, зна хо дзіць маг чы мас
ці для пе ра кла ду твор чай спад чы ны 
Алі шэ ра На ваі на бе ла рус кую мо ву. 
Не ка то рыя пе ра кла ды Алі шэ ра На ваі 
бы лі зроб ле ныя ў са вец кі час. Яго пе
ра кла даў, ве даю, па эт Ва сіль Жу ко віч. 
У 2019м па эт Ка зі мір Ка мей ша апуб
лі ка ваў у га зе це «Звяз да» свае пе ра кла
ды не ка то рых ру баі. Ус туп нае сло ва 
зра біў Мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр 
Кар лю ке віч і га зе та «Лі та ра ту ра і мас
тац тва». Ма быць, пе ра кла даў на бе ла
рус кую ўжо з рус кай. А на рус кую пе
ра кла дзе на тво раў На ваі ўво гу ле шмат.

— Мы ве да ем Ка зі мі ра Ка мей шу 
як та ле на ві та га паэ та, які вір ту-
оз на ва ло дае мас тац кім сло вам. Але 
вось ка лі б у яго быў кан суль тант з 
ве дан нем мо вы ары гі на ла…

— Вы пра віль на ста ві це пы тан не. 
Бо на ват не ўся кі ўзбек сён ня ра зу мее 
мо ву На ваі. Скла дзе ны на ват слоў
нік да тво раў На ваі, які да па ма гае гэ
та ра біць. І, вя до ма, вар та ўсё ж пры 
пе ра кла дах па маг чы мас ці звя рац ца з 
ары гі на лам. Тым не менш пра ца Ка зі
мі ра Ка мей шы за слу гоў вае ўся ля кай 
па ва гі. Спа дзя ю ся, бу дзе яна ў Бе ла ру сі 
пра доў жа на. І я яшчэ пра цяг ну дум ку 
пра тое, што цюрк ская мо ва зра зу ме
лая роз ным на ро дам Ся рэд няй і Цэнт
раль най Азіі. Ра ней, дзесь ці да 1940х 
га доў, аду ка ва ныя лю дзі ве да лі яшчэ ў 
нас, акра мя цюрк скай, і фар сі, і араб
скую мо вы. Пры тым араб ская лі чы ла
ся мо вай на ву кі, фар сі — мо вай паэ зіі, 
а цюрк ская — мо вай воінаў. Дык вось 
вя лі кая за слу га Алі шэ ра На ваі ў тым, 
што ён па ка заў ха раст во ўзбек скай мо
вы ў на пі сан ні паэ зіі. Да яго паэ тыч
ныя тво ры больш пі са лі на фар сі. А ён 
як бы на ву ко ва аб грун та ваў, што гэ тая 
мо ва — уні вер саль ная. На ваі на ват 
на пі саў на ву ко вы трак тат «Су джэн не 
пра дзве мо вы» — пер сідс кую (фар сі) 
і тюрк скую. І аб грун та ваў: усе паэ тыч
ныя жан ры мо гуць гу чаць на цюрк
скай мо ве.

— Дзя ку ю чы На ваі, мож на ска-
заць, і мо ва вай ны ста ла мо вай га-
зе ляў…

— Так, ме на ві та так! Вы ж ве да е це 
з гіс то рыі: цюр кам бы ло цяж ка, што 
на зы ва ец ца, ся дзець на ад ным мес цы. 
На шы прод кі пра яў ля лі вя лі кую жыц
цё вую ак тыў насць, яны бы лі воінамі, 
час та да мі ну ю чымі — на ват зна хо дзя
чы ся ў ін шых кра і нах, куль ту рах. Ма
быць, так ужо мы ўлад ка ва ныя… Так 
што лі чыц ца, што ме на ві та На ваі да па
мог больш шы ро ка му вы ка ры стан ню 
мо вы ў паэ тыч ным рэ чы шчы. І на ву
ко ва тое аб грун та ваў яшчэ ў 15 ста
год дзі. Алі шэ ра На ваі, да рэ чы, лі чаць 
за сна валь ні кам су час най лі та ра тур най 
уз бек скай мо вы.

— А мо ва на ро да — гэ та і яго дух, 
мен таль насць, ас но ва ўсёй куль ту-
ры…

— Так, ме на ві та жы вы дух уз бек
ска га на ро да ў тво рах На ваі ад чу ва
ец ца. Да та го ж ён яшчэ і су фій. А га
лоў нае для су фі яў — гэ та по шу кі сэн су 
жыц ця…

— …І по шу кі гэ та га сэн су ў сва іх 
унут ра ных све тах…

— Так, су фіі ха це лі вы ха ваць ідэ
аль на га ча ла ве ка. Шмат ува гі на да ва
ла ся ад но сі нам на стаў ні ка (мю ры да) 
і вуч ня. На стаў нік дзя ку ю чы пэў ным 
прак ты кам, ла ду жыц ця да ся гае вы
со ка га ду хоў на га ста ну. І пе рад ае по

тым вуч ню гэ та сваё «ве дан не шля ху 
да дас ка на лас ці». Пры чым та кое атры
ман не ў спад чы ну прак ты кі су фі яў ідзе 
па гэ ты час. Яно і не спы ня ла ся. А за
сна валь ні кам су фіз ма лі чаць са мо га 
Пра ро ка. Та му што Пра рок сам быў 
ас ке там. Імк нуў ся да ду хоў на га аб наў
лен ня. Гэ тая ду хоў ная тра ды цыя пе ра
хо дзіць з па ка лен ня ў па ка лен не і па 
гэ та гы час яна жы вая.

— Мы мо жам сцвяр джаць, што 
тво ры На ваі спры я юць зва ро ту по-
зір ку ча ла ве ка ўнутр ся бе са мо га, 
а  так са ма сцвяр джа юць каш тоў-
насць ду хоў на га жыц ця?

— Тактак, цал кам згод ны з ва мі.
— У па го ні за  ма тэ ры яль ны мі 

каш тоў нас ця мі важ на не за быц ца і 
пра ду хоў ны свет. А На ваі каш тоў-
ны, як нам зда ец ца, для ўсіх лю дзей 
зям лі, для ін шых на ро даў тым, што 
абу джае жа дан не ра за брац ца ў са бе… 
І ка лі яго тво ры ў Бе ла ру сі вы ву чаць 
з та кі мі па ды хо да мі, то гэ та бу дзе 
так са ма спры яць ду хоў на му зблі-
жэн ню на шых на ро даў.

— Ду маю, і ў твор час ці Ян кі Ку па
лы ёсць гэ ты па сылзва рот да ўнут ра
на га све ту ча ла ве ка, да на ша га ду хоў
на га ад ра джэн ня. У вер шы «А хто там 
ідзе?» гу чыць за клік да са ма па знан ня, і 
як мэ ту та ко га ду хоў на га рос ту мож на 
пра чы таць апош нія сло вы: «Людзь мі 
звац ца». Па сут нас ці, і На ваі да гэ та га 

Даніяр Абідаў

Мы вельмі рады,  
што ўзбекскае 
нацыянальнае 

мастацтва выклікае 
захапленне, мае 

жывы водгук  
у вашых сэрцах
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за клі каў: вы ха ваць у са бе ідэа льна га 
ча ла ве ка. Што ці ка ва, у кан цы жыц
ця ён на пі саў ды дак тыч ны твор «Мо ва 
пту шак». У ім ад асо бы птуш кі худхуд 
рас па вя да юц ца роз ныя гіс то рыі па ву
чаль навы ха ваў ча га ха рак та ру. Агуль
ны кі ру нак дум кі: імк нен не да ідэа лу, 
жа дан не ба чыць ча ла ве ка ідэа льным. 
Ду маю, з гэ тым тво рам ці ка ва зна ё міц
ца лю дзям лю бых на цы я наль нас цяў.

— У Яку ба Ко ла са так са ма ёсць 
але га рыч ная кні га: «Каз кі жыц ця», 
ва ртая пра чы тан ня ў мно гіх кра і нах. 
Сам бе ла рус кі Пяс няр яе лі чыў ад ной 
з га лоў ных у сва ёй твор час ці, і пі саў 
каз кі до сыць пра цяг лы час, мно гія га-
ды. Да рэ чы, ця пер твор часць Яку ба 
Ко ла са глы бо ка вы ву ча ец ца, і кож ны 
год у го нар дня на ра джэн ня кла сі ка 

пра хо дзяць «Ка ла са ві ны» — гэ та вя-
лі кі цыкл роз ных ме ра пры ем стваў. 
У тым лі ку ла дзіц ца і між на род ная 
на ву ко вая кан фе рэн цыя. Ска жы це, 
а хто і як вы ву чае твор чую спад чы-
ну Алі шэ ра На ваі?

— Мно гія вы ву ча юць, мно гія пі
шуць. Лі та ра тур ныя тво ры пра На ваі на
пі са ны — у пры ват нас ці, Ай бек ства рыў 
ра ман «Алі шэр На ваі». Ён пе ра кла дзе ны 
на рус кую мо ву. А пе ра кла ды на роз ныя 
мо вы на ро даў СССР па ча лі ся яшчэ ў 
30я га ды — та ды пра во дзі лі ся дэ ка ды, 
Дні куль ту ры, Дні лі та ра ту ры са юз ных 
рэс пуб лік, і гэ та спры я ла кан так там лі
та ра та раў. Уз бек скія пісь мен ні кі пры яз
джа лі ў Бе ла русь, ва шы ез дзі лі ва Уз бе кі
стан. Ве даю, на па чат ку 30х па эт Уй гун 
пры яз джаў у Бе ла русь — на па шы ра нае 
па ся джэн не праў лен ня Са ю за пісь мен
ні каў СССР. І вы сту паў у Мін ску. Пад час 
Вя лі кай Ай чын най вай ны ў Таш кен це 
жы лі Эдзі Аг ня цвет і Якуб Ко лас — там 
іх тво ры пе ра кла да лі. Зуль фія пе ра кла
ла вя до мы верш «А хто там ідзе?» Ян кі 
Ку па лы. Тво раў Ко ла са ў той час вель мі 
шмат пе ра кла да лі, у тым лі ку Га фур Гу
лям, Зуль фія. Ко лас жыў по бач, сяб ра
ваў з сям’ ёй Зуль фіі, яе муж па эт Ха мід 
Алім жан быў яго вя лі кім сяб рам, — ён 
по тым тра гіч на за гі нуў у 1943 го дзе.

— Што прад пры ма ец ца сён ня, 
каб бе ла рус кую лі та ра ту ру больш 
ве да лі ва Уз бе кі ста не, і на ад ва рот?

— У гэ тым на прам ку вель мі шмат 
ро біць Аляк сандр Кар лю ке віч. І за гэ та 
яму наш вя лі кі дзя куй. Мы час та кан
так ту ем па роз ных твор чых, лі та ра тур
ных, пе ра клад чыц кіх, кні га вы да вец кіх 
пы тан нях. Про сіць ён на ла дзіць роз
на ба ко выя су вя зі з уз бек скі мі лі та ра та
ра мі — мы гэ та ро бім. З ча су ад крыц ця 
Ам ба са ды шмат ужо бы ло вы ка на на. 
Пе ра кла да лі ся га зе лі Алі шэ ра На ваі, 
яны вый шлі кні гай у се рыі «Су гуч ча». 
Алесь Мі ка ла е віч пы таў ся ў мя не та ды: 
ка го з су час ных пісь мен ні каў Уз бе кі ста
на вар та шы рэй прад ста віць у Бе ла ру сі? 
Я ў лі ку ін шых па рэ ка мен да ваў Эр кі на 
Ва хі да ва, у пры ват нас ці, яго верш «Я уз
бек». Ён на рус кую мо ву яшчэ не пе ра
кла дзе ны. Ге рой Уз бе кі ста на, на род ны 
па эт Эр кін Ва хі даў па мёр у 2016 го дзе. 
Я сы на яго па пра сіў, і ён зра біў рус ка
моў ны пад рад коў нік, а На вум Галь пя
ро віч (бе ла рус кі пісь мен нік. — Аўт.) пе
ра вёў верш на бе ла рус кую мо ву ле там 
2018га. По тым пры ма ім па ся рэд ніц
тве Кар лю ке віч па чаў пе ра мо вы з сы нам 
паэ та пра вы дан не кні гі вер шаў Эр кі на 

Ва хі да ва на бе ла рус кай мо ве. І, на коль кі 
мне вя до ма, пра ва на пуб лі ка цыю атры
ма на, ця пер ідзе пра ца над пе ра кла да мі. 
Ка лі мы ле там у Му зеі Ян кі Ку па лы пра
во дзі лі круг лы стол, то су стра ка лі ся з 
На ву мам Галь пя ро ві чам. Ён ска заў, што 
за кан чвае пе ра клад паэ мы «Паў стан не 
не смя рот ных». Пры яз джаў у Бе ла русь 
і пісь мен нік Куч кор Нар ка біл, збі раў 
тут ма тэ ры ял для сва ёй апо вес ці пра 
пер шы дзень вай ны. Вы сту паў у роз
ных аў ды то ры ях у Брэс це. Яго не ка то
рыя тво ры пе ра вя лі ўжо на бе ла рус кую 
мо ву. Акра мя та го, ужо два га ды за пар 
на шы паэ ты, пра за ікі пры яз джа юць 
у Бе ла русь на роз ныя ме ра пры ем ствы. 
У пры ват нас ці, яны бы лі на Днях бе
ла рус ка га пісь мен ства, на кніж най вы
ста ве. Пры яз джаў і стар шы ня Са ю за 
пісь мен ні каў Сі ра жы дзін Са ідаў, які 
шмат пра ца ваў дзе ля ўзбек скабе ла
рус ка га лі та ра тур на га су пра цоў ніц тва. 
Дзя ку ю чы яму ў 2018м на пя рэ дад ні 
ві зі та бе ла рус ка га лі да ра ва Уз бе кі стан 
бы лі пе ра кла дзе ны тво ры Яку ба Ко ла
са і вы да дзе ны асоб най кні гай, якую 
наш Прэ зі дэнт па да ра ваў свай му ка
ле гу Аляк санд ру Лу ка шэн ку. Намеснік 
Са іда ва па эт Мін ха жы дзін Мір зо пе
ра клаў на ўзбек скую вер шы бе ла рус кіх 
аў та раў і вы даў не вя лі кай кні гай. Ця
пер Мін ха жы дзін Мір зо ўзна чаль вае 
Цэнтр ду хоў нас ці і асвет ніц тва. І, да рэ
чы, пра па на ваў вы даць ан та ло гію бе ла
рус кай паэ зіі на ўзбек скай мо ве. Гэ тую 
іні цы я ты ву пад тры ма ла Мі ніс тэр ства 
ін фар ма цыі Бе ла ру сі. А ця пер ідуць пе
ра мо вы аб вы дан ні ў Бе ла ру сі ан та ло гіі 
ўзбек скай паэ зіі. Я раз маў ляў са стар
шы нёй Са ю за пісь мен ні каў Уз бе кі ста
на Са іда вым — ён пра па на ваў вы даць 
на уз бек скай, бе ла рус кай, рус кай мо вах 
збор нік вер шаў да 75год дзя Вя лі кай 
Пе ра мо гі. Алесь Кар лю ке віч та кую ідэю 
так са ма пад тры маў. Гэ та бу дуць тво ры 
паэ таўфран та ві коў і так са ма су час ных 
аў та раў. Акра мя та го, ёсць пра ек ты па 
пе ра кла дзе тво раў уз бек скіх пісь мен ні
каў тут і на ад ва рот. А так са ма пла ны па 
пе ра кла дзе, вы дан ні бе ла рус кіх ка зак 
на ўзбек скай мо ве. Так мы бу дзем зна ё
міць узбекскіх дзя цей з беларускімі  каз
ка мі і наадварот.

— Дарэчы, у 1986 годдзе ў серыі 
«Бібліятэка дзіцячай літаратуры 
народаў СССР» выйшла цудоўная 
кніга вершаў, апавяданняў і казак уз-
бекскіх пісьменнікаў у перакладзе на 
беларускую мову пад назвай «Вясёлка 
над арыкам». Так што вялікая праца Помнік Алішэру наваі ў Мінску

Помнік Якубу Коласу ў Ташкенце
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па перакладах і раней вялася. Хто 
цяпер казкі перакладае, і хто будзе 
выдаваць?

— За дум кі па куль не кан крэ ты за
ва ныя. Вя дуц ца пе ра мо вы, і гэ та бу дзе 
аба вяз ко ва зроб ле на. У пры ват нас ці, 
ма гу ска заць: для ан та ло гіі паэ зіі вы
бі ра юц ца тво ры 15 аў та раў з кож на га 
бо ку, і бу дзе прад стаў ле на па 10 іх вер
шаў. Ёсць на мер да 2020 го да пе ра кла
ды ўжо зра біць.

— Ха це ла ся  б удак лад ніць: на-
коль кі сён ня за па тра ба ва ная ў ма-
ла дзёж ным ася род дзі паэ зія Алі шэ ра 
На ваі? Вось вы ка жа це, што рас лі 
на ёй, яна гу чыць у вас, як га во раць, 
на ўзроў ні ДНК… А як сён ня? Мы ве-
да ем, ва шы доч кі як раз у тым уз рос-
це, ка лі ім гэ та мо жа быць ці ка ва. 
Без умоў на, каб чы таць, ра зу мець, 
лю біць паэ зію — для та го трэ ба мець 
ад па вед нае «ба за вае вы ха ван не», 
пэў ны ўзро вень агуль най куль ту ры, 
аду ка цыі… Ці ка вяц ца твор час цю 
На ваі, ска жам, сту дэн ты, пра цоў-
ная мо ладзь у Таш кен це?

— Я толь кі што ска заў: у нас ёсць 
Цэнтр ду хоў нас ці і асвет ніц тва. Ён як
раз і зай ма ец ца пы тан ня мі пе ра ем нас ці 
на цы я наль ных, ду хоў ных, куль тур ных 
тра ды цый. Мы ве да ем: за са вец кім ча
сам пра не ка то рыя рэ чы, якія ты чац ца 
на цы я наль на га мі ну ла га ўзбе каў, на
прык лад, пы тан няў ве ры, на огул нель га 
бы ло га ва рыць. Ця пер мы імк нем ся гэ
тую пе ра ем насць па ка лен няў ад на віць. 
Акра мя та го, у нас ёсць шмат роз ных 
дзяр жаў ных, гра мад скіх ар га ні за цый, 
якія зай ма юц ца ў тым лі ку і пы тан ня
мі ду хоў на га раз віц ця, вы ха ван ня мо
ла дзі. Пры тым прык лад жыц ця, тво ры 
Алі шэ ра На ваі, вя до ма ж, за па тра ба ва
ныя. Яны вы ву ча юц ца ў шко лах, вы
шэй шых на ву чаль ных уста но вах. Яны 
пра ці на юць усё на ша жыц цё. Да іх звяр
та юц ца пісь мен ні кі, тэ ат ра лы, мас та кі, 
кі не ма та гра фіс ты. Да та го ж у нас ёсць 
фонд «За ла тая спад чы на», які зай ма
ец ца за ха ван нем пом ні каў гіс то рыі, 
куль ту ры ўзбе каў. Шу ка юць іх па ўсім 
све це, спра бу юць вяр таць ва Уз бе кі
стан. Ка лі гэ та кні гі, тэкс ты, то хоць бы 
ў ко пі ях. Кі руе гэ тым фон дам Амір куль 
Ка ры маў, так са ма па эт — ён мой са
курс нік. Ра зам ву чы лі ся, по тым на 3м 
кур се ён пе ра вёў ся ў та га
час ны Ле нін град скі 
дзярж уні вер сі тэт, 
на фа куль тэт жур

на ліс ты кі, там, у 80х і атры маў аду ка
цыю.

— Іван: Я так са ма ву чыў ся якраз 
у той час у Ле нін гра дзе, на фа куль-
тэ це жур на ліс ты кі. У  нас бы ло 
шмат «мэ та ві коў» з роз ных рэс пуб-
лік СССР. На на шым кур се, вы пуск 
1982 го да, Амір ку ля Ка ры ма ва, зда-
ец ца, не бы ло. Але, ма быць, мы маг лі 
су стра кац ца ў ін тэр на це на Но ва-
Із май лаў скім пра спек це — гэ та быў 
дом 16, кор пус 1.

— Ён у 79м у Таш кенц кі ўні вер сі
тэт па сту піў, у 81м з’е хаў у Пі цер. Так 
што, не су мнен на, вы дзесь ці пе ра ся ка
лі ся. Свет цес ны, як ка жуць!

— Ва лян ці на: Я пі са ла ўжо ў ча со-
піс пра тое, на коль кі глы бо ка за па-
ла мне ў ду шу па езд ка ва Уз бе кі стан 
у са вец кі час (№ 7, 2019. — Рэд.). І 
ня даў нім кан цэр там, які пра хо дзіў 
у  Бе ла рус кай дзярж фі лар мо ніі ле-
там, пад час Дзён куль ту ры Уз бе кі-
ста на, бы ла прос та ўзру ша на. Якая 
вя лі кая ду хоў ная на поў не насць ва 
ўсім дзе ян ні, ва ўсім прад стаў лен ні! 
Гэ та бы ло вель мі ўраж лі ва.

— Дзя куй за доб рыя сло вы! Мы і 
ў ся бе ва Уз бе кі ста не та кія кан цэр ты 
ла дзім. Вель мі ра ды, што ўзбек скае 
на цы я наль нае мас тац тва вы клі кае за
хап лен не, мае жы вы вод гук у ва шым 
сэр цы.

— А нам бы ха це ла ся і глы бей пра-
нік нуць у свет паэ зіі Алі шэ ра На ваі. 
Ска жы це, гэ та ў прын цы пе рэ аль на: 
з ця гам ча су пра во дзіць у Бе ла ру сі, 
ска жам, што га до вы ты дзень Алі-
шэ ра На ваі? Каб пры яз джа лі да нас 
з Уз бе кі ста на тыя, хто вы ву чае яго 
твор часць, і рас каз ва лі пра свае зна-
ход кі, чы та лі пуб ліч ныя лек цыі для 
сту дэн таў і не толь кі. Каб гу ча лі 
вер ша ва ныя рад кі, пес ні на вер шы 
Алі шэ ра На ваі. 
К а б  м а с  т а -
кі па каз ва  лі 
свае кар ці ны, 
с т в о  р а  н ы я 
па ма ты вах 
тво раў На ваі, 
а  тэ ат ры  — 
спек так  лі… 
Каб прэ-

зен та ва лі ся кні гі вя лі ка га паэ та, пе-
ра кла дзе ныя на бе ла рус кую мо ву…

— Гэ та бы ло б вы дат на! І мы маг
лі б у ся бе па доб ныя ме ра пры ем ствы 
пра во дзіць, пры све ча ныя Ян ку Ку па
лу, Яку бу Ко ла су, Мак сі му Баг да но ві чу. 
Спе цы я ліс таў у нас шмат, якія маг лі б 
да та кіх пра ек таў да лу чыц ца. Ска жам, 
рэк тар уні вер сі тэ та Уз бек скай мо вы і 
лі та ра ту ры імя Алі шэ ра На ваі Шух рат 
Сі ра жыд дзі наў — сам на ва і вед. На ад
крыц цё пом ні ка Алі шэ ра На ваі ён пры
яз джаў у Мінск. І так са ма мой доб ры 
та ва рыш. Ду маю, у лю бы час ад гук нец
ца — і сам, і су пра цоў ні каў ка ман дзі руе. 
Але пы тан не ў тым, хто за гэ та возь мец
ца, на якія срод кі ўсё тое пра во дзіць?

— Мы ра зу ме ем: у Ам ба са ды, ма-
быць, шмат ін шых пы тан няў, перш 
за ўсё ў сфе ры ганд лё ва-эка на міч на-
га су пра цоў ніц тва, аду ка цыі… У ін-

тэр в’ю са спа да ром 
А м  б а  с а  д а  р а м 

мы га ва ры лі 
пра гэ та, і ў 
тым лі ку пра 
ідэю бе ла рус-
ка-ўзбек ска га 

Міхаіл Сямёнавіч Шашкоў, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, выступае на прэзентацыі кнігі «Победа на всех одна»
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Фон ду гу ма ні тар на га су пра цоў ніц-
тва.

— Мы ба чым, што ў Бе ла ру сі дзей
ні ча юць ін сты ту ты Кан фу цыя, ёсць 
Ін сты тут Гё тэ і куль тур ныя цэнт ры 
пры роз ных ам ба са дах ін шых кра
ін. На жаль, та кой струк ту ры, якая б 
зай ма ла ся пра соў ван нем уз бек скай 
куль ту ры, рэа лі зоў ва ла  б буй ныя 
куль тур нааду ка цый ныя пра ек ты ў 
дру жа люб ных нам кра і нах, ва Уз бе кі
ста не па куль ня ма…

— Зрэш ты, як і ў Бе ла ру сі, хоць 
у не ка то рых кра і нах пры ам ба са дах 
ства ра юц ца куль тур ныя цэнт ры — 
яны пра вод зяць та кую пра цу…

— Ма быць, уся му свой час, як ка
жуць муд рыя. Але гэ та бы ло б ра зум
на і пра віль на: рас паў сюдж ваць і нам, і 
вам свой на цы я наль ны куль тур нааду
ка цый ны досвед у ін шых кра і нах. Па 
ўсім све це. Бо кож ны на род уні каль ны, 
кож ны — пасвой му ці ка вы. Мы га на
рым ся спад чы на й вя лі кіх на ву коў цаў, 
эн цык ла пе дыс таў, пісь мен ні каў, якія 
жы лі і пра ца ва лі на на шай зям лі. У тым 
лі ку і спад чы най Алі шэ ра На ваі. Вы, на
пэў на, ве да е це, што эпо ха Ад ра джэн ня 
ў Азіі, кра і нах Ус хо ду па ча ла ся ў ІХ–ХІ 
ста год дзях — на шмат ра ней, чым у Еў
ро пе. І ў пле я дзе вя до мых на ву коў цаў, 
эн цык ла пе дыс таў та го ча су шмат вы
хад цаў з Уз бе кі ста на і су сед ніх зем ляў. 
Гэ та і Бі ру ні — на ву ко вец, фі зік, ге ог
раф, эн цык ла пе дыст. Вя лі ка га ро зу му 
ча ла век быў. Уя ві це са бе: ён вы лі чыў, 
што на дру гім ба ку Зям лі па ві нен быць 
кан ты нент. Гэ та зна чыць Аме ры ку ён 
як бы тэ а рэ тыч на вы лі чыў — знач на ра
ней, чым яе ад кры лі. Гло бус пры ду маў 
яшчэ ў тыя ча сы! Або вазь мі це ву чо
на га АльХа рэз мі. Ал га рытм — гэ та ж 

ад крыц цё АльХа рэз мі. Кні га яго «Аль
Джаб ра альму ка ба ла» — гэ та ал геб ра. 
Вя лі кі ле кар Абу Алі ібн Сі на, вя до мы 
як Аві цэ на, на ра дзіў ся ў Бу ха ры — яго 
лі чаць баць кам су час най кла січ най ме
ды цы ны. У ІХ ста год дзі жыў ма тэ ма тык 
АльФер га ні, вя до мы ў Еў ро пе як Аль
фра га нус — ён на ву ко ва аб грун та ваў, 
што фор ма зям лі — шар, ма тэ ма тыч на 
да ка заў іс на ван не са ма га ка рот ка га і 
са ма га доў га га дзён у го дзе (21 чэр ве
ня і 22 снеж ня), уста на віў, што на сон ца 
ёсць пля мы і прад ка заў со неч нае за цям
нен не, якое ад бы ло ся ў 832 год дзе, вы
най шаў ні ла мер, які да зва ляе за мя раць 
узро вень ва ды ў Ні ле.

— Вер нем ся, ад нак, у наш час. 
Асноў ная ўва га ў сён няш ніх кан-
так тах на шых кра ін, як вя до ма, 
ро біц ца на ганд лё ва-эка на міч нае 
су пра цоў ніц тва. І асноў ным, па-
каз чы кам, які да зва ляе ад соч ваць 
ды на мі ку гэ тых роз ных пра цэ саў, 
лі чыц ца, ма быць, уз ро вень та ва-
ра зва ро ту — ён вы мя ра ец ца ця пер 
што год у міль ё нах до ла раў. Але 
ўсё ж не вар та за бы ваць: на ша су-
пра цоў ніц тва тым хут чэй бу дзе 
раз ві вац ца, чым больш мы бу дзем 
ве даць адзін пра ад на го. Хтось ці з 
бе ла рус кіх мыс ля роў на гэ ты конт 
дак лад на за ўва жыў, што лепш 
за ўсё кан так ты па між на ро да мі 
ўма цоў ва юць дзея чы куль ту ры, 
мас та кі, лі та ра та ры, паэ ты — 
бо яны ўзво дзяць мас ты па між 
сэр ца мі лю дзей. Спе ва кі, паэ ты, 
му зы кан ты абу джа юць ці ка васць 
да сва іх ду хоў ных каш тоў нас цяў 
у лю дзях ін шай куль ту ры. А гэ-
та — доў га тэр мі но вая ас но ва для 
лю бых ін шых ад но сін. У вя до мых 
нам мер ка ван нях пра ба зіс і над-
бу до ву ўсё не ад на знач на, асаб лі ва 
на эта пе зблі жэн ня на ро даў. Ме на ві та 
«над бу до ва мі» нам вар та зблі жац ца 
перш за ўсё. Яны — больш ру хо мыя, як 
і са ма на ша свя до масць. Так, Бе ла русь і 
Уз бе кі стан бы лі ў ад ной кра і не, бе ла ру-
сы і ўзбе кі ра зам, пля чо да пля ча зма га-
лі ся за сваю вя лі кую Ра дзі му. Але з тых 
ча соў ня ма ла, як ка жуць, ва ды сцяк ло, 
мы жы вем у не за леж ных дзяр жа вах. І 
«за чы шчаць кан так ты», на ладж ваць 
усе су вя зі трэ ба па-но ва му. І гэ тую, як 
нам зда ец ца, пер ша сную пра цу зро бяць 
лёг кія атра ды «па слан ні каў ад куль ту-
ры», і по тым ляг чэй бу дзе пра соў вац-
ца «цяж кай ар ты ле рыі», «па ін шых 
фран тах»… Ча му па трэ бен Фонд гу-

ма ні тар на га су пра цоў ніц тва? Каб мы 
сваю свя до масць хут чэй адзін да ад на-
го на ладж ва лі, глы бей усве дам ля лі сваё 
ду хоў нае сва яц тва, і што ў нас бліз кія 
мен таль нас ці, куль тур ныя каш тоў-
нас ці. Што кож на му адзін у ад на го ёсць 
ча му па ву чыц ца і чым па дзя ліц ца. Вось 
та ды знач на больш ак тыў на пой дзе і 
ўсё ас тат няе: та ва ра зва рот, су мес-
ныя прад пры ем ствы, доў га тэр мі но-
выя аду ка цый ныя, ін вес ты цый ныя, 
біз нес-пра ек ты і гэ так да лей.

— Вы цал кам пра віль на ста ві це гэ
тае пы тан не. І ба зіс у на шых ад но сі нах, 
на якім ця пер ад но сі ны вы строй ва юц

ца, пер ша па чат ко ва быў: яшчэ з 30 х га
доў мі ну ла га ста год дзя. Пры чым та ды 
не толь кі вы твор чыя кан так ты ўма цоў
ва лі ся, але і лі та ра тур ныя, на ўзроў ні 
куль ту ры, аб ме ну ду хоў ны мі каш тоў
нас ця мі. Ця пер га лоў нае — каб бы ла 
ўза ем ная ці ка васць да раз віц ця ад но
сін. Ка лі гэ та ёсць — шмат што мож на 
бу дзе ар га ні за ваць, пра вес ці, зра біць 
і ства рыць. Па вер це, наш бок вель мі 
пра гне гэ тых куль тур ных зно сі наў, пра 
якія вы ка жа це. І на ву ко вых, і ў сфе ры 
аду ка цыі. Пры вя ду вам та кі факт. Да 
ад крыц ця Ам ба са ды ча ла век 80 з Уз бе
кі ста на атрым лі ва лі ў Бе ла ру сі вы шэй
шую аду ка цыю. За паў та ры га ды на шай 
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пра цы іх ужо больш за ты ся чу! Мы, як 
га во рыц ца, ся мі міль ны мі кро ка мі ру
ха ем ся на пе рад — ме на ві та ў гу ма ні
тар ным на прам ку, у па знан ні адзін ад
на го. Вы ма е це ра цыю: у ця пе раш ні час 
гэ та ад крыц цё кра і ны, лю дзей як бы 
на на ва. Мы на пра ця гу 25 га доў зай ма
лі ся кож ны сва і мі спра ва мі — і стра ці лі 
адзін ад на го. Ця пер пано ва му ўсё вы
бу доў ва ем. Ва Уз бе кі ста не ёсць вя лі кая 
ці ка васць да та го, каб пе рай маць до
свед Бе ла ру сі. Мы аб мень ва ем ся ўжо 
не толь кі сту дэн та мі. Да рэ чы, з абод
вух ба коў у «сту дэн та а ба ро це» ўдзель
ні чае ўжо паў та ры ты ся чы ча ла век, і 

яны па ня суць тое, што за свой ва юць, 
да лей. Шмат і на ву ко ва га аб ме ну — па 
на прам ках пры ро да знаў чых, ін жы нер
ных, гу ма ні тар ных на вук.

Пры яз джа юць сю ды на шы вы клад
чы кі, на ву коў цы на ста жы роў кі. Вель
мі шы ро кі спектр ад но сін. У пер шы год 
пра цы мы з Бе ла рус сю зна ё мі лі ся на
ноў, з тым, што дзе ад бы ва ец ца. А дру гі 
год — гэ та ўжо па глыб лен не кан так таў. 
Вель мі важ най па дзе яй стаў пра ве дзе
ны ў лі пе ні пер шы Фо рум рэ гі ё наў Уз
бе кі ста на і Бе ла ру сі. Кан так ты ця пер 
не толь кі на ўзроў ні цэнт раў — яны 
вый шлі на ўзро вень ве ла ятаўвоб лас
цяў, му ні цы паль ных утва рэн няў, ту

ма наўра ё наў, асоб ных прад пры ем
стваў і ар га ні за цый.

— А га ра ды, рэ гі ё ны-па бра ці мы 
ўжо ёсць?

— Ды ёсць! Па бра таў ся Ал ма лах 
і Жо дзі на, Круг лян скі ра ён з Ріш тан
скім. Усе воб лас ці Уз бе кі ста на ўжо ма
юць сва іх парт нё раў у Бе ла ру сі. Вось 
мы ня даў на бы лі ў Гор ках, у зна ка мі
тай Гор каў скай сель гас ака дэ міі — яна 
ця пер су пра цоў ні чае з На ман ган скім 
дзярж пе ду ні вер сі тэ там. Дзве рэ гі я
наль ныя ВНУ знай шлі шмат агуль на
га. Ма юць адзін да ад на го ўза ем ную 
ці ка васць. А кры ху ра ней з’ез дзі лі ў 

Ві цеб скую дзяр жаў ную ака дэ мію 
ве тэ ры нар най ме ды цы ны, якая 
су пра цоў ні чае з Са мар канд скім 
ін сты ту там ве тэ ры нар най ме
ды цы ны, дзе ство ра ны су мес ны 
фа куль тэт і ву чац ца сту дэн ты 
пер ша га на бо ру па су мес ных на
ву чаль ных пра гра мах. Да рэ чы 
з’ез дзі лі по тым яшчэ раз: там пра
хо дзі ла на ву ко вая кан фе рэн цыя, 
пры све ча ная на ша му ву чо на му, 
пра фе са ру Нар зі е ву. 1 ліс та па да 
ад зна ча ла ся 95год дзе ака дэ міі, і 
да гэ тай па дзеі пры мер ка ва лі, на
пя рэ дад ні пра вя лі Нар зі еў скую 
кан фе рэн цыю. Бы ло па да дзе на 
больш за 80 на ву ко вых ар ты ку лаў, 
вы да дзе ны збор нік. Гэ та ве лі зар
ная ж спра ва: кан фе рэн цыя імя 
ўзбек ска га ву чо на га ў Бе ла ру сі!

— Чыя бы ла іні цы я ты ва аб 
пра вя дзен ні на ву ко вай кан фе-
рэн цыі?

— Су мес ная: Ві цеб скай ака дэ
міі з Са мар канд скім ін сты ту там 
ве тэ ры нар най ме ды цы ны.

— Да рэ чы, ста ноў чы вод гук 
у СМІ атры ма ла ня даў няя прэ-
зен та цыя кні гі «Победа одна на 

всех»…
— І гэ та важ ная су мес ная спра ва. 

Ка лі прэ зі дэнт Уз бе кі ста на Шаў кат Мір
зі ё еў быў сё ле та ў Бе ла ру сі з афі цый ным 
ві зі там, то яму Аляк сандр Ры го ра віч 
кні гу гэ тую па да ра ваў. А прэ зен та цыя 
пра хо дзі ла ў кні гар ні «Све тач» як свое
асаб лі вая су стрэ ча па ка лен няў, мы пра
во дзі лі гэ тую ім прэ зу су мес на з Мі ніс
тэр ствам ін фар ма цыі Бе ла ру сі. Да рэ чы, 
ве тэ ран Вялікай Айчыннай Міхаіл 
Шашкоў рас па вя даў, што ў га ды вай ны 
ён быў сяр жан там, ка ман да ваў ар ты ле
рый скім раз лі кам, і ў яго ў пад на ча лен ні 
быў сал датуз бек. Ка лі на вод чык гар ма
ты за гі нуў, ён сам пра па на ваў яго за мя

ніць. І дзя ку ю чы на ша му зем ля ку раз лік 
змог ад біць усе ата кі во ра га. Ва Уз бе кі
ста не пра гэ та на пі са лі. А кні гу пра па
на ваў су мес на пад рых та ваць ды рэк тар 
Бе ла рус кай эн цык ла пе дыі імя Пет ру ся 
Броў кі Ула дзі мір Анд ры е віч, ка лі су
стра каў ся з на шым Ам ба са да рам. Над 
пра ек там су мес на пра ца ва лі ўзбек скія і 
бе ла рус кія на ву коў цы. Вы ка рыс та лі вя
лі кі ма сіў ар хіў ных ма тэ ры я лаў з Бе ла
рус ка га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя
лі кай Ай чын най вай ны. З Уз бе кі ста на 
так са ма да сы ла лі ма тэ ры я лы. Ад на му з 
на ву коў цаў, пра фе са ру Ан дзі жан ска га 
ўні вер сі тэ та, я ад пра віў асоб нік кні гі — 
у па дзя ку за да па мо гу. Так што агуль ны
мі на ма ган ня мі кні га бы ла вы да дзе на. І 
яна, я ду маю, не апош няя, пра ца пра
даў жа ец ца. І да поў не ны ва ры янт кні гі 
па ві нен з’я віц ца да 75 год дзя Пе ра мо
гі — пад пі са на да мо ва яшчэ ў 2018 го
дзе, і гэ ты пункт ста іць у нас у Пла не 
на ме раў у Між ура да вай ка мі сіі. Гэ та 
бу дзе су мес нае вы дан не на ву коў цаў
гіс то ры каў Ака дэ міі на вук Уз бе кі ста на 
і На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру
сі — па два аў та ры з кож на га бо ку. Так 
су пра цоў ні ча юць абод ва ака дэ міч ныя 
Ін сты ту ты гіс то рыі.

— Іван: У га зе це «Го лас Ра дзі мы» 
ня даў на бы ла пуб лі ка цыя пра тое, 
як у вёс цы Ха мін ка Ло еў ска га ра ё на 
Го мель шчы ны мяс цо выя жы ха ры, 
ура джэн цы тых мес цаў, ша ну юць 
па мяць пра Ге роя Са вец ка га Са ю за 

Над праектам кнігі 
«Победа одна на всех» 

сумесна працавалі 
ўзбекскія і беларускія 

навукоўцы. 
Выкарыстоўваўся вялікі 

массіў архіўных 
матэрыялаў Беларускага 

дзяржаўнага музея 
гісторыі Вялікай 

Айчыннай вайны, 
дасылаліся таксама 

матэрыялы 
з Узбекістана. 

І дапоўнены яе варыянт 
павінен з’явіцца 

да 75-годдзя Перамогі.
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Джу ра ха на Усма на ва. Рых ту ю чы 
яе да дру ку, я да ве даў ся, што ў зна-
ка мі тай Біт ве за Дняп ро (пра гэ та 
рас па вя дае і спе цы яль ны му зей, ство-
ра ны ў Ло е ве) ўдзель ні ча лі ты ся чы 
ўзбе каў  — ды ві зія фар ма ва ла ся ў 
Таш кен це. Мно гія вы зна чы лі ся, бы лі 
ўзна га ро джа ны ар дэ на мі і ме да ля мі, 
але яшчэ больш, ма быць, не пе ра адо-
ле лі вод ную пе ра шко ду, за гі ну лі пры 
фар сі ра ван ні, у ба ях за вы зва лен не 
Бе ла ру сі. Што вам вя до ма пра гэ тую 
ста рон ку гіс то рыі?

— На жаль, ін фар ма цыі пра тое ў 
нас вель мі ма ла. Ця пер Ам ба са да зай
ма ец ца ўста наў лен нем мес цаў за ха ван
няў во і наўсу ай чын ні каў, мес цаў уша
на ван ня іх па мя ці. Мы пі шам пісь мы 
с за пы та мі ў ад мі ніст ра цыі рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі. Спа дзя ю ся, атры ма ем ад іх 
ад ка зы. Спа дзя ю ся так са ма, на ву коў
цы, якія пра цу юць над кні гай, зной
дуць ці ка выя ма тэ ры я лы і пра гэ тую 
біт ву, яе удзель ні каў і ге ро яў. Ду маю, 
бу дуць па глыб ле ны кан так ты ўзбек
скіх на ву коў цаў з бе ла рус кі мі ка ле га мі, 
су пра цоў ні ка мі му зе яў. У лі ку тых, хто 
за гі нуў за вы зва лен не Бе ла ру сі ў кан цы 
1943 го да, быў і па эт Сул тон Джу ра, і 
ву чо нына ва і вед Алім Ша ра фут дзі наў. 
Але дзе кан крэт на за гі нуў, пры якіх аб
ста ві нах, дзе па ха ва ны — та кіх звес так 
нам знай сці не ўда ло ся.

— Маг чы ма, вар та пад клю чыць 
да гэ тай па тры я тыч най спра вы і 
ва шых су ай чын ні каў, якія жы вуць 
у Бе ла ру сі. На коль кі нам вя до ма, ця-
пер ідзе ар га ні за цый ная пра ца па 
ства рэн ні тут уз бек ска га зям ляц-

тва. Агуль ная спра ва, звя за ная з ша-
на ван нем па мя ці пра зем ля коў, якія 
вы зва ля лі Бе ла русь ад фа шыс таў, 
маг ла б з’яд наць ак ты віс таў ды яс па-
ры. Так ужо ро бяць прад стаў ні кі ін-
шых на ро даў: гру зі ны, азер бай джан-
цы. Ар мя не ўста ля ва лі ў рай цэнт ры 
Га ра док пом нік су ай чын ні ку, двой чы 
Ге рою Са вец ка га Са ю за мар ша лу Іва-
ну Баг ра мя ну — 1-ы Пры бал тый скі 
фронт, якім ён кі ра ваў, вы зва ляў Бе-
ла русь. Так, мо жа, і па мяць уз бе каў-
Ге ро яў, якія атры ма лі гэ тае зван не 
на бе ла рус кай зям лі, вар та бы ло б 
уве ка ве чыць асоб ным пом ні кам?

— Цяж ка, але ідзе пра ца па яд
нан ні ўзбек скай ды яс па ры, ства рэн ні 
зям ляц тва. Звы чай на кож ны зай ма
ец ца сва ёй спра вай, як ка жуць, сям’ю 
кор міць, на хлеб за раб ляе. А сту дэн
ты — ву чац ца. Зрэш ты, не каль кі ча ла
век, ве даю, ужо вя дуць пад рых тоў чую 
ра бо ту, да ку мен ты на  рэ гіст ра цыю 
рых ту юць. Але гэ та не ўсё так хут ка 
ро біц ца, як ха це ла ся б. Ду маю, на ўсё 
свой час. Нам у та кія пра цэ сы не з ру
кі ўмеш вац ца — гэ та іх спра ва. Ка лі 
больш уз бе каў, вы хад цаў з на шай кра
і ны бу дзе жыць у Бе ла ру сі, то зной
дуц ца і са цы яль на ак тыў ныя лю дзі, 
га то выя ў гэ тым кі рун ку пра ца ваць. І, 
не су мнен на, на род ная дып ла ма тыя — 
важ ны рэ сурс у раз віц ці ўзбек скабе
ла рус кіх ад но сін.

— Да ні яр Та джы е віч, і ў за ключ-
ным бло ку на шай гу тар кі  — рас-
ка жы це, ка лі лас ка: як ста но вяц ца 
саветнікамі Ам ба са да ра? Дзе пра хо-
дзі ла тая да ро га, што пры вя ла вас 

у Бе ла русь? Звы чай на су раз моў цы на-
шы тро хі рас па вя да юць і пра ся бе — 
не толь кі пра спра ву, якой за ня тыя, 
га во раць.

— (усмі ха ец ца). Я ўжо ска заў, што 
на ра дзіў ся ў шмат дзет най таш кенц кай 
сям’і: 11м дзі цем у ёй быў. А на огул 
12ы: адзін бра цік за гі нуў, сха піў шы ся 
за элект ра про вад, які вя дзе да ра дыё
пры ём ні ка. Пас ля ў нас яшчэ сяст рыч
ка на ра дзі ла ся. Баць ка быў з 1915 го да 
(па пашпарце з 1913га), ра ней сы шоў, 
а ма ма ў 2016м: пра жы ла 96 га доў. Усё 
жыц цё ў пра цы бы ла — па куль усіх вы
ха ва ла, на но гі па ста ві ла. Нас пя цё ра 
бра тоў і ся мё ра сяс цёр. Усе ў Таш кен це 
жы вуць. Ця пер ма іх пля мен ні каў ды іх 
дзя цей — больш за 100. І я дзед ужо, 
унуч ка ёсць ад на, і дру гога  ча ка ем.

— А ў вас коль кі дзя цей?
— Трое да чок. Ма лі ка ся рэд няя — 

вы яе ба чы лі, ву чыц ца ў БДУ, на фа
куль тэ це жур на ліс ты кі. Па ма іх сля дах 
пай шла. Ма лод шай 17 га доў, яна так са
ма ў Мін ску ву чыц ца, у БДУ, на эка на
міч ным фа куль тэ це. Ста рэй шая — спе
цы я ліст па іс пан скай мо ве і лі та ра ту ры. 
Ра ма нагер ман скі фа куль тэт у Таш кен
це за кан чва ла, ця пер вы хоў вае дач ку.

— І як жа вы, рад ня, ра зам збі ра-
е це ся?

— Ка лі чыё вя сел ле — ні ко га з бо ку 
не трэ ба. Сва іх ха пае (смя ец ца). Ма
ма, яе зва лі Му на ва ра (у пе ра кла дзе 
на рус кую — свет лая) яшчэ жы вая бы
ла, ка лі ў яе з’я ві ла ся прапрапраў нуч
ка, а по тым і прапрапраў нук. У та ты 
імя То жы бой, та му я Та джы е віч.

— Як да ва ла ся вам ву чо ба?
— Лёг ка. Я ў сем з па ло вай га доў 

пай шоў у шко лу, та му што сне жань скі, 
Стра лец па зна ку За дыя ка. Праў да, ця
пер аст ро ла гі ка жуць яшчэ і пра знак 
Зме я но сец — я з іх лі ку. Ву чыў ся з ты мі, 
хто з 62га. Най боль шую ці ка васць меў 
да гіс то рыі, а па сту піў ву чыц ца пас ля 
шко лы ў Таш кенц кі дзярж уні вер сі тэт 
на жур на ліс та. Скон чыў фа куль тэт з 
ад зна кай у 84м. І мя не по тым па кі ну
лі ва ўні вер сі тэ це ла ба ран там — дэ кан 
пра па на ваў. І ва кан сію ла ба ран та пад 
мя не вы біў. Пра ца ваў ла ба ран там, вы
клад чы кам, по тым у ка мі тэ це кам са
мо ла, з за меж ны мі сту дэн та мі.

— А жа ні лі ся ра на?
— Поз на: у 30 га доў. Та му і доч кі ў 

нас юныя. Ста рэй шая Ка мо лахон. Да
рэ чы, у нас пры ня та, што ста рэй шай 
да чцы да юць імя баць кі. Ка мо ла  — 
гэ та ідэ ал. Ма лі кахон, ся рэд няя, ма

Даніяр Абідаў падчас паездкі на Магілёўшчыну
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лод шая — Фа зі ля хон, што зна чыць — 
асве ча ная, якая імк нец ца да асве ты. 
У нас на ціск у сло вах заў сё ды на апош
ні склад. А жон ка Бар ні хон. Жан чы нам 
у нас да да юць да пры до мак хон, а муж
чы нам — джан.

— У вас проз ві шча Абі даў ця пер 
па-еў ра пей ску за ма ца ва нае?

— Так, мае дзе ці Абі да вы, але ж 
доч кі вы хо дзяць за муж — і, маг чы
ма, зме няць яго. Да рэ чы, сло ва абід, 
абі дум — араб скае. Азна чае — ас кет, 
су фій. Паўзбек ску: обід, з на ціс кам 
на «о». Обід — так зва лі май го дзе да.

— У якім го дзе аба ра ні лі кан ды-
дац кую?

— У 1994м. Хоць ра ней у мя не бы
ла ін шая тэ ма, і я пі саў пра цу, у 87м 
збі раў ся аба ра няц ца па гіс то рыі жур
на ліс ты кі. Але пас ля пе ра хо ду на кам
са моль скую пра цу за кі нуў на ву ку. 
У сту дэнц кія га ды, пра цу ю чы ў кам са
мо ле я вель мі ці ка віў ся пы тан ня мі рэ
лі гіі. Ад но сі на мі рэ лі гіі і мо ла дзі. Я на
ват па літ баі пра во дзіў, вель мі сме лыя па 
тым ча се, 1986–1987х, на тэ му «Іс лам і 
мо ладзь». Гэ та ўсё ў шты кі ўспры ма
ла ся: ні парт кам, ні рай ка мы не да ва лі 
да бро. Ка лі я ўсё ж да мог ся свай го — 
гэ та бы ла па дзея! Я ка заў: трэ ба ж нам 
ве даць, пра што ду мае, што ўнут ры мае 
мо ладзь. Якія ар гу мен ты «за» ці «су
праць» мо жа пры вес ці. У рэш це рэшт, 
па га дзі лі ся: пра водзь. У мя не бы лі дзве 
ка ман ды — іс ла міс таў і атэ іс таў (смя
ец ца). Іс ла міс ты — з ус ход ня га фа куль
тэ та, атэ іс ты — фі ло са фы. Вось яны і 
дыс ку та ва лі. Пры чым ар гу мен ты ў 
ка ман ды тэ о ла гаў больш пе ра кон ва
лі. У ка ман дах бы лі сту дэн ты роз ных 
на цы я наль нас цяў. Я ба чыў, як сак ра
тар парт ка ма спа чат ку збя леў. По тым 
па чыр ва неў. А ў кан цы па чаў смя яц ца. 
(Смя ем ся). Та му што ўсе ўспры ма лі гэ
та як ін тэ ле кту аль ную гуль ню.

— Якой бы ла тэ ма ва шай кан ды-
дац кай?

— «Праб ле мы іс ла му ў ра сій скім 
дру ку». Вель мі га ра чая, як пры ня
та ка заць. Бо мы толь кі зда бы лі не за
леж насць, і ў нас ад но сі ны з су сед ні мі 
му суль ман скі мі кра і на мі па ча лі хут ка 
вы бу доў вац ца. А на тое на сця ро жа на 
гля дзе лі ра сій скія элі ты, у та кім жа то не 
пі са лі ра сій скія што тыд нё ві кі. А я ўжо 
док тар скую па чаў пі саць, і ў 2007м яе 
аба ра ніў. Тэ ма та кая: «Дзяр жаў ная па
лі ты ка не за леж на га Уз бе кі ста на ў сфе
ры рэ лі гій і куль ту ра яе асвят лен ня ў 
дру ку». Дру гая мая аду ка цыя — ус
хо да вед. У 89м па сту піў на ус ход фак 
Таш ГУ. Пас ля за кан чэн ня па чаў пра
ца ваць вы клад чы кам ужо ў Ін сты ту це 
ўсхо даз наў ства — яго пе ра ўтва ры лі. З 
8 ка фед раў па шы ры лі да 26ці. З го на
рам ма гу ска заць, што там я да рос да 
пер ша га пра рэк та ра ін сты ту та. І ў ця
пе раш ні час мой ін сты тут за клю чыў 
па гад нен не з БДУ аб су мес най пад рых
тоў цы спе цы я ліс таўус хо даз наў цаў.

— Гэ та вы дат на! Вель мі каш-
тоў ны до свед для Бе ла ру сі, якая 
раз ві вае ад но сі ны з мно гі мі кра і на-
мі Ус хо ду. На коль кі я ве даю, ра ней 
у Пі це ры ва ўні вер сі тэ це быў моц ны 
ўсход ні фа куль тэт.

— Так, ары ен та ліс ты ка там вель
мі раз ві тая, яшчэ Ка зан скі ўні вер сі тэт 
плюс Ін сты тут Азіі і Аф ры кі ў Маск
ве пад рых тоў кай та кіх спе цы я ліс таў 
зай ма ец ца. Лі чыц ца, што араб ская мо
ва дру гая па скла да нас ці пас ля кі тай
скай. Там га лос ных лі тар ня ма — усе 
зыч ныя. Як і ў іў ры це. Ад на го ко ра ня, 
род нас ныя мо вы.

— Але вер нем ся да ва шай кар’ е-
ры…

— У 1999м пра па на ва лі па пра
ца ваць у  Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. 
Я  пяць га доў слу жыў  там. Зай маў ся 

кад ра вы мі пы тан ня мі, су вя зя мі з пар
ла мен там, па лі тыч ны мі пар ты я мі, гра
мад скі мі ар га ні за цы я мі і гэ так да лей. 
Гэ та для мя не бы ла вя лі кая шко ла. Да
лей мне пра па на ва лі пе рай сці ў Фонд 
Прэ зі дэн та «Истъедот» (Та лент), і там 
я слу жыў 14 га доў. Вель мі ці ка вая ў нас 
бы ла пра ца — з ма ла ды мі та лен та мі 
кра і ны. Фонд быў ство ра ны ў 1997 го
дзе. Та ды ён на зы ваў ся «Умід» (На дзея): 
ма ла дых лю дзей ад бі ра лі, на кі роў ва лі 
ву чыц ца ў ба ка лав ры ят і ма гіст ра ту ру 
ў роз ныя кра і ны све ту. Ад Япо ніі да за
ход ня га ўзбя рэж жа аме ры кан ска га кан
ты нен та. По тым Фонд быў пе ра тво ра ны 
ў «Истъедот» — у 2003. А ў 2004м па
пра сі лі мя не ту ды пе рай сці. Прый шло ся 
на ладж ваць ра бо ту па па вы шэн ні ква
лі фі ка цыі, ста жы роў цы і пе ра пад рых
тоў цы пе да га гіч ных і на ву ко вых кад раў. 
Так са ма на кі роў ва лі па ўсім све це: у кра
і ны Азіі, Еў ро пы, Аме ры кі. Мы на ла дзі
лі су вя зі з мно гі мі аду ка цый ны мі і на
ву ко вы мі цэнт ра мі раз ві тых кра ін, якія 
ўва хо дзяць у Топ100, топ500. Ту ды і 
на кі роў ва лі. У кан цы 2017га наш Фонд 
пе ра ўтва ры лі зноў і пе ра вя лі пад эгі дай 
МЗС. І вось та ды мне пра па на ва лі па са
ду ў Бе ла ру сі. Я пры ехаў сю ды як Ча со вы 
Па ве ра ны па спра вах, па куль на ладж ва
лі, ад кры ва лі Ам ба са ду. По тым пры зна
ча ны быў Ам ба са дар Юсу паў На сір джан 
Са бі ра віч, і вось мы ра зам з ім пра цу
ем — я на па са дзе саветніка. Ку ры рую 
пы тан ні, якія ты чац ца па лі ты кі, гу ма ні
тар ных су вя зяў, куль ту ры, аду ка цыі, на
ву кі, ва ен натэх ніч на га су пра цоў ніц тва 
ды ін шыя. Ну а для та го, каб з усім гэ тым 
спраў ляц ца, на ладж ваць ад но сі ны, нам 
вель мі па трэб на і ва ша, лю дзей пя ра, да
па мо га.

— Мы га то выя пра цяг ваць та кое 
су пра цоў ніц тва. Дзя куй вам за ці ка-
вую гу тар ку.

Іван і Ва лян ці на Жда но ві чы

сучасны ташкент
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п
е ра лі чым: пабе ла
рус ку, а  так са ма  — 
на  ар мян скай, гру
зін скай, іс пан скай, 
кі тай скай, лі тоў скай, 
ман голь скай, рус кай, 
серб скай, сла вац кай, 
та ба са ран скай, та

тар скай, укра ін скай, фран цуз кай, ча
чэн скай, чу ваш скай, шор скай мо вах. 
На за вем ім ёны пе ра клад чы каў. На ар
мян скую — Сі ра нуш Алек са нян, Ануш 
Ба ба ян, Ані Па ша ян; на гру зін скую — 
Аляк сандр Элер даш ві лі; на  іс пан
скую — Ан хе ла Эс пі но са Ру іс; на кі тай
скую — Лі Цзо; на лі тоў скую — Эвал дас 
Іг на та ві чус; на ман голь скую — Га ла
а рыд Ба дамАчы рын; на  рус кую  — 
Мак сім За мшаў; на серб скую — Да яна 
Ла за ра віч; на сла вац кую — Яра слаў 
Рэз нік; на та ба са ран скую — Су вай
нат Кю рэ бе ка ва; на та тар скую — Рэ
нат Ха рыс; на ўкра ін скую — Дмыт ро 
Шчар бі на; на фран цуз кую — Юрась 
Ба ры се віч; на  ча чэн скую  — Адам 
Ахма ту  ка еў; на чу ваш скую — Ва ле ры 
Тур гай; на шор скую — Лю боў Ар ба ча
ко ва.

Вя до ма, што па доб ны збор нік ужо 
вы хо дзіў у вы да вец тве «Мас тац кая лі
та ра ту ра» ў 2002 го дзе. Та ды ў кні зе, 
укла дзе най Вя ча сла вам Пят ро ві чам 
Ра гой шам, бы ло зме шча на, акра мя 
ары гі наль на га тэкс ту, сем пе ра кла даў: 
на анг лій скую, іс пан скую, ня мец кую, 
поль скую, рус кую, укра ін скую і фран
цуз кую мо вы. Ся род пе ра клад чы
каў — Ве ра Рыч, Кар лас Шэр ман, Увэ 

Гру нінг, Фла ры ян Ня ўваж ны, На вум 
Кіс лік, Дмыт ро Паў лыч ка…

У но вае вы дан не са не таў увай шлі 
із ноў ку пе ра кла ды на ўкра ін скую, рус
кую, іс пан скую, фран цуз кую мо вы, 
але ўжо зроб ле ныя ін шы мі май стра мі 
пе ра ўва саб лен ня. Мак сім За мшаў — 
па эт, пе ра клад чык, пра за ік, га лоў ны 
рэ дак тар «Литературной га зе ты». Ён 
пе ра клаў ле ген дар ныя ку па лаў скія 
тво ры на рус кую мо ву. Да бе ла рус кай 
кла сі кі су час ныя рус кія пе ра клад чы кі 
звяр та юц ца не так час та. Мо як раз пе
ра клад Мак сі ма За мша ва і па ру шыць 
тра ды цыю?!

Юрась Ба ры се віч  — зна ны бе
ла рус кі лі та ра тар. Яго зва рот да 
фран цуз ка га пра чы тан ня Ку па лы — 
так са ма не вы пад ко вы. І важ на ця
пер зра біць так, каб Ку па ла з гэ тым 
тэкс там увай шоў у фран цуз кае лі
та ра тур нае жыц цё. Ці маг чы ма гэ
та зра біць?.. Гэ тае пы тан не ха це ла
ся б за даць бе ла рус кім ам ба са да рам 
у Фран цыі. Не вя лі кі на клад «Са не
таў» Ян кі Ку па лы (уся го 250 асоб ні
каў) мо жа згу біц ца, за стац ца паза 
вя до мас цю для чы та ча, на чые род
ныя мо вы пе ра кла дзе ны паэ тыч ны 
цыкл. Та му па трэб ны прэ зен та цыі, 
ува га за меж на га дру ку, раз гляд пе
ра кла даў за меж ны мі лі та ра ту раз
наў ца мі, лі та ра тур ны мі кры ты
ка мі. Па куль што пра кні гу, 
пра твор чы пра ект га ва ры
лі толь кі ў Маск ве ў час 
чар го вай, XXXІІ па 
лі ку, Мас коў скай 

між на род най кніж най вы стаў кікір
ма шу ў ве рас ні 2019 го да.

Не ка лі ак тыў ным пра па ган дыс там 
бе ла рус кай лі та ра ту ры ў іс па на моў
ным све це з’яў ляў ся Кар лас Шэр ман, 
які жыў і пра ца ваў у Бе ла ру сі 
(ура джэ нец Ар ген ці ны). 
Сён ня яго мес ца па
сту по ва зай мае Ан хе
ла Эс пі но са Ру іс. Яе 
пе ра клад у но вым 
вы дан ні «Са не таў», 
не су мнен на, упры
гож вае кні гу. 

Паў кр а  ін  ск у 
но вае гу чан не ку па
лаў скім рад кам на
даў Дмыт ро Шчар бі на.

Ся р од  но вых пе
ра кла даў іс тот нае мес ца зай ма юць 
пе ра ўва саб лен ні на  та ба са ран скую, 
та тар скую, ча чэн скую, чу ваш
скую, шор скую мо вы. 
Та ба са ра наў у  све це 
ка ля 140 ты сяч ча ла
век. Згод на пе ра пі су 
2010 го да ў Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі іх пра
жы вае 

Ку па лаў сКі  
са не та рый яд нае 
на ро ды і мо вы 
Ку па лаз наў чай па дзе яй 2019 го да мож на сме ла на зваць вы дан не кні гі  
на род на га пес ня ра Бе ла ру сі «Са не ты» на 17-і мо вах на ро даў све ту
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бо лей 126 ты сяч ча ла век. У асноў ным 
у Да ге ста не — 118 ты сяч… А яшчэ — 
у Стаў ра поль скім краі, Рас тоў скай 
воб лас ці, Ча чэн скай Рэс пуб лі цы, 
Крас на дар скім краі, Са ра таў скай і 
Аст ра хан скай аб лас цях. З най бо лей 
яр кіх прад стаў ні коў су час най та ба са
ран скай на цы я наль най лі та ра ту ры — 
на род ны па эт Да ге ста на Шах ве лед 
Шах мар да наў. Ён за кон чыў Лі та ра
тур ны ін сты тут імя Мак сі ма Гор ка га 
(пер шы ся род та ба са ран цаў!). Пе ра
клаў на род ную мо ву паэ зіі Аляк санд
ра Пуш кі на, Ула дзі мі ра Ма я коў ска га, 
Гам за та Ца да сы, Су лей ма на Сталь
ска га, Рас ула Гам за та ва… І Су вай нат 
Кю рэ бе ка ва — вя до мая ў сва ім краі 
мас тач ка сло ва. Яна ўзна чаль вае та
ба са ран скую сек цыю Са ю за пісь мен
ні каў Да ге ста на. Да рэ чы, вер шы Сур
вай нат Кю рэ бе ка вай ужо дру ка ва лі ся 
пабе ла рус ку. І ў га зе це «Лі та ра ту ра і 
мас тац тва», і ў ка лек тыў ным збор
ні ку се рыі «Сяб ры на: паэ зія на ро даў 
Ра сіі» — «Ка рэн ні сі лу бе ра гуць». Пе
ра клад чы кам вы сту піў Вік тар Шніп. 
Та тар скі пе ра клад чык са не таў  — 
доб ры сяб ра бе ла рус кай лі та ра ту ры, 

на род ны па эт Та тар ста на Рэ нат 
Ха рыс. За слу жа ны дзе яч мас

тац тваў Та тар ста на. За слу
жа ны ра бот нік куль ту ры 
Чу ва шыі ды Ка ра кал пак
ста на (Уз бе кі стан). Лаў
рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
Рэ нат Ха рыс — час ты 
госць у Бе ла ру сі. Вы даў 
кні гу бе ла рус кай паэ

зіі, кла січ най і су час най, 
у сва іх пе ра кла дах на та тар скую 

мо ву. Да рэ чы, ку па лаў скі цыкл 
вый шаў асоб най кні гай і ў Та
тар ста не — у пе ра кла дзе Рэ на та 
Ха ры са, парус ку і ў ары гі на ле. 
Па дзея, лі чы це, 

уні каль ная. Да да мо, што «Са не ты» 
на род на га пес ня ра Бе ла ру сі вый
шлі кні гай і паман голь ску. Па ды ход 
ман голь скі вы да вец і пе ра клад чык 
здзейс ні лі той са мы, што і ў Та тар
ста не: у ад ной кні зе са бра лі ман голь
скія, рус кія і бе ла рус кія тэкс ты.

Ча чэн скі пе ра клад чык «Са не
таў» — Адам Ахма ту ка еў. І для яго 
пра ца над пе ра ўва саб лен нем ку па
лаўскіх рад коў на мо ву вя лі ка га ў 
сва ёй не па кор нас ці на ро да — спра
ва не вы пад ко вая. У 2017 го дзе Адам 
Ахма ту ка еў зра біў пер шы крок — да 
135год дзя з дня на ра джэн ня на
род на га паэ та Бе ла ру сі здзейс ніў 
пе ра клад на ча чэн скую мо ву паэ
мы «Ні ко му». Ад ра зу паэ мы! Вель
мі зна ка ва га для ран ня га пе ры я ду 
твор час ці Ян кі Ку па лы тво ра. З та го 
ча су і за ха ва ла ся ку па лаў скае пры
цяг нен не ў жыц ці і твор час ці ча чэн
ска га пе ра клад чы ка.

На род ны па эт Чу ва шыі Ва ле ры 
Тур гай, як, між ін шым, і Адам Ахма
ту ка еў, — яшчэ і ства раль нік аў
тар скай ан та ло гіі бе ла рус кай паэ зіі 
на род най мо ве.

Да глы бо ка га пра чы тан ня бе
ла рус ка га паэ тыч на га све ту на блі
жа ец ца і шор ская паэ тэ са Лю боў 
Ар ба ча ко ва. «Са не ты» яна пе ра ўва
саб ля ла з за хап лен нем. І ця пер пра
цяг вае ці ка віц ца бе ла рус кай паэ зі яй. 
На ра бо чым ста ле пе ра клад чы цы — 
паэ тыч ныя тво ры Ула дзі мі ра Ка рат
ке ві ча, Яку ба Ко ла са.

Да ро га «Са не таў» Ян кі Ку па лы ў 
шы ро кім све це пра цяг ва ец ца. Ужо, 
ка лі кні га бы ла пад рых та ва на да дру
ку, пра свае па мкнен ні да пе ра кла ду 
ле ген дар на га паэ тыч на га цык ла за
яві лі агуль скі пе ра клад чык Ша міль 
Лу таў (аў тар пе ра кла ду вер ша Ян кі 
Ку па лы «А хто там ідзе?»), на га ец Ан
вар бек Кул та еў, та джык Са лі мі Хат

ло ні, чар на го рац Сла ба дан Ву ка на
віч, турк мен скі па эт Ага гель ды 

Ала на за раў… Бу дзем ча каць 
і спа дзя вац ца. А ў 2022м да 

140год дзя з дня на ра джэн
ня на род на га паэ та Бе ла
ру сі «Мас тац кай лі та ра ту

ры», ві да воч на, да вя дзец ца 
пла на ваць но вае, трэ цяе 

па лі ку, вы дан не кні гі 
Ян кі Ку па лы «Са не ты» 

на мо вах све ту».
Сяргей  

Шычко

ЭкСпазіцыя.  
паЭзія.  
пе цяР буРг.
У Дзяр жаў ным лі та ра тур ным му зеі 
Ян кі Ку па лы па ча ла пра цаваць 
вы ста ва «Ду шой я воль ны ча ла век», 
пры мер ка ва ная да 110-год дзя 
пры ез ду бе ла рус ка га паэ та 
ў Санкт-Пе цяр бург

«г о рад, у якім па эт жыў і ву
чыў ся ў 1909—1913 га дах, 
ады граў вя лі кую ро лю ў ста

наў лен ні яго лі та ра тур на га май стэр
ства: тут уба чы лі свет яго пер шыя 
збор ні кі, ад бы ла ся тры ум фаль ная 
прэм’ е ра «Паў лін кі» — сла ву тай п’е
сы, якая і сён ня з’яў ля ец ца ві зі тоў кай 
бе ла рус ка га тэ ат ра», — на гад ва юць су
пра цоў ні кі му зея.

Экс па зі цыя рас каз вае пра «ку па
лаў скі Пе цяр бург» як цэнтр бе ла рус
ка га на цы я наль на га ад ра джэн ня, у 
якім па эт знай шоў сяб роў і ад на дум
цаў: пра фе са ра Бра ні сла ва Эпі ма ха
Шы пі лу, эт ног ра фа Ан то на Гры не ві ча, 
Вац ла ва Іва ноў ска га, Ала і зу Па шке
віч. Уні каль ныя ар хіў ныя да ку мен ты 
асвят ля юць дзей насць пер шай бе ла
рус кай ле галь най вы да вец кай су пол
кі «За гля не сон ца і ў на ша акон ца», 
Бе ла рус ка га на ву ко валі та ра тур на га 
гурт ка сту дэн таў Пе цяр бург ска га ўні
вер сі тэ та, пе цяр бург скую па ста ноў ку 
«Паў лін кі» ў 1913м, паз ней шыя ві зі
ты паэ та ў Ле нін град у 1920—1930х 
га дах. А кар та з «бе ла рус кі мі ад ра са
мі» да па ма гае ад шу каць ку па лаў скія 
мяс ці ны і ў су час ным СанктПе цяр
бур гу. Асоб ны раз дзел вы стаў кі зна ё
міць на вед ні каў з пе ра кла да мі вер шаў 
Ян кі Ку па лы, якія ра бі лі яго бліз кі ся
бар Апа лон Ка рынф скі, Мак сім Гор кі, 
Ва ле рый Бру саў, Сяр гей Га ра дзец кі, 
а так са ма з ку па лаў скім пе ра кла дам 
паэ мы Пуш кі на «Мед ны кон нік», які 
да след чы кі на зы ва юць ад ным з са мых 
знач ных у твор чай спад чы не пес ня ра. 
Акра мя да ку мен таў, у экс па зі цыі прад
стаў ле ны ра бо ты ай чын ных мас та коў: 
жы ва піс цаў і гра фі каў Ула дзі мі ра Сул
коў ска га, Ян кі Ра ма ноў ска га, Вік та ра 
Алек санд ро ві ча, скульп та раў Ва ляр’ я
на Януш ке ві ча і Паў ла Лу ка.

Вік то рыя За ха ра ва

Лю
Боў М

АЛыШ
АВА
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а 
як яна па тра пі ла да 
мя не — гіс то рыя асоб
ная. Рас ка жу про гэ та 
ка рот кі мі штры ха мі.

У 1988–1990  га
ды я  жыў на  Вост ра
ве Сва бо ды — па блі зу 

ад ку бін скай ста лі цы. І до сыць час
та (раз, а то і два на ты дзень) за зі раў 
у Кні гар ню са вец кай кні гі імя Мак сі ма 
Гор ка га ў Га ва не. Мес ці ла ся яна та ды 
не па да лё ку ад на бя рэж най Ма ле кон. 
Сяб ру ю чы з ды рэк та рам — ку бін цам 
Ар ман да, лю біў я па ся дзець у яго ка бі
не це, па гар таць кніж ныя на він кі. Ся
род ін шых і раз гле дзеў кніж ку ва ен
на га ма ра ка Мі ка лая Чар ка шы на, пра 
яко га і ра ней чуў як пра жур на ліс та 
ды пісь мен ні ка. Пе ра гар нуў вок лад ку і 
пра чы таў аў то граф: «Armando! Пра па
ган дыс ту рус кай кні гі на вост ра ве Сва
бо ды з са мы мі доб ры мі па жа дан ня мі. 
Мік. Чар ка шын. 22.01.89. Маск ва». Да
лей на ма ля ва ны мач ты па рус ні ка. Ці 
сам Чар ка шын быў на Ку бе, ці кні гу 
хтось ці пе ра даў Ар ман да, пры ехаў шы 
з Маск вы — так я і не зра зу меў. А гас
па дар кні гар ні, уба чыў шы, як мае во чы 
за га рэ лі ся, ад даў кні жач ку мне: «Та бе 
бо лей па трэб на. Чы тай»…

Пазнаёміўшыся з апо весцю пра 
ка пі та на трэ ця га ран га Аба ту ра
ва, я не мог не пра чы таць бія гра фію 
пісь мен ні ка, зме шча ную на вок лад
цы. Ураж лі вым і та ды бы ло для мя не: 
«…на ра дзіў ся ў 1946 го дзе ў го ра дзе 
Ваў ка выс ку Гро дзен скай воб лас ці».

Шмат роз на га пра мі ну ла з тых 
1980х… Не  ад ной чы бы ва ю чы ў 
Маск ве, я ўсё не як ха цеў знай сці Мі

Па ру шаль нік 
раў на душ ша
З даўняга часу, года з 1989-га, сярод маіх кніжных збораў вылучаецца сціплая кніжка ў мяккай 
вокладцы: «Сэрца камандзіра» Мікалая Чаркашына. Была некалі такая серыя — «Бібліятэчка часопіса 
«Советский воин». У 11-м выпуску гэтай серыі надрукавалі дакументальную аповесць 
Міхаіла Чаркашына «Сэрца камандзіра (Тры гісторыі з жыцця Абатурава)». Здарылася тое ў 1988 годзе.
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ка лая Чар ка шы на. Ся род ва ен ных 
пісь мен ні каў заў сё ды зна хо дзі лі ся 
зна ё мыя. На ват пі саў ліст па яго, Чар
ка шы на, хат ня му ад ра су. Ды пісь мы 
двой чы вяр та лі ся на зад… Але не бу ду 
рас каз ваць пра гіс то рыю по шу каў. Мі
ка лай Чар ка шын, пісь мен нікзям ляк, 
жы вызда ро вы і ця пер, дзя куй Бо гу. І 
мы ўсё ж су стрэ лі ся, пра што рас ка жу 
крыш ку ні жэй.

А ця пер — пра зроб ле нае Чар ка шы
ным, які жы ве і пра цуе ў Маск ве, пра цуе 
ў рус кай лі та ра ту ры. На ра дзіў ся Мі ка
лай Анд рэ е віч 26 ліс та па да 1946 го да. 
Мы ўжо згад ва лі пра тое, што ён — з 
бе ла рус ка га Ваў ка выс ка. За кон чыў фі
ла соф скі фа куль тэт і ас пі ран ту ру 
Мас коў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі
тэ та імя М. В. Ла ма но са ва. Зай маў ся 
гіс то ры яй рус кай фі ла со фіі. Слу жыў 
на Паў ноч ным фло це на 4й эс кад ры 
пад вод ных ло дак — са мым буй ным 
ў све це ва ен намар скім аб’ яд нан ні 
пад вод ных ло дак. Удзель ні чаў у да лё
кіх мар скіх па хо дах у Ат лан тыч ным 
акі я не і Між зем ным мо ры. Ад зна
ча ны ор дэ нам «За служ бу Ра дзі
ме ва Уз бро е ных сі лах СССР» 
ІІІ сту пе ні, мно гі мі ме да ля мі.

У 1980я га ды наш зям ляк 
быў чле нам рэ дак цый най ка ле гіі 
лі та ра тур намас тац ка га аль ма
на ха «Подвиг». Твор чыя зда быт кі 
яго бы лі вы со ка ад зна ча ны і чы
та ча мі, і ка ле га мі па лі та ра тур най 
пра цы. Вось што ка заў Ва лян цін 
Пі куль: «З пісь мен ні каўма ры ніс
таў я вы лу чыў бы Мі ка лая Чар ка
шы на. Ён — руп лі вец над звы чай ны, 
і дай яму Бог зда роўя. Так і трэ ба іс ці 
па гіс то рыі, у ёй яшчэ шмат ча го за
гад ка ва га, што на поў не на дра ма тыч
ным ха рак та рам. І ён як раз вы шук вае 
тэ мы зу сім не вя до мыя… Ма лай чы на! 
Спра ва на ват не ў тым, як ён пі ша, ха
ця і пі ша ён нар маль на. Ма ры ніс ты ка 
па він на быць па зна валь най…» 

Вось наз вы не ка то рых з кніг Мі
ка лая Чар ка шы на: «Крык дэль фі на», 
«На пад на крэй сер», «Вы бух ка раб
ля», «Апош ні рэйс «На хі ма ва», «Ады
сея міч ма на Д…», «Я  — пад вод ная 
лод ка», «Аван ту ры ад кры та га мо ра», 
«Ад мі ра лы мя цеж ных фла тоў», «Мо
ра лю бо ві», «Над звы чай ныя зда рэн ні 
на са вец кім фло це», «Апе ра цыя «Джэ
ні фер», «Чор ная эс кад ра»… Не пе ра
лі ча на і па ло вы з на пі са на га і вы да дзе
на га пісь мен ні камзем ля ком. Твор чыя 
зда быт кі Мі ка лая Анд рэ е ві ча ўга на

ра ва ны прэ мі яй Ле нін ска га кам са
мо ла (1982), Між на род най прэ мі яй 
Анд рэя Пер ша зван на га, Усе ра сій скай 
лі та ра тур най прэ мі яй імя Аляк санд
ра Не ўска га, Прэ мі яй імя Г. К. Жу ка
ва — за вы дат ны ўклад у раз віц цё і 
ўма ца ван не аба ро наз доль нас ці Ра сій
скай Фе дэ ра цыі.

Ча сам кні гі Мі ка лая Чар ка шы на 
мож на су стрэць у бе ла рус кіх кні гар
нях. Вось і я ня даў на на быў не вя лі кі 
то мік — «Па ру шаль ні кі глы бінь», які 
вый шаў у мас коў скім вы да вец тве «Ве
че» ў се рыі «Ва ен нагіс та рыч ная біб
лі я тэ ка». У пад за га лоў ку кні гі: «Сак

рэт ныя апе ра цыі са вец кіх пад вод ных 
ло дак у га ды ха лод най вай ны».

А што да на шай су стрэ чы з Мі
ка ла ем Аляк санд ра ві чам, то яна ад
бы ла ся сё лет нім каст рыч ні кам у час 
пра цы Пле ну ма Са ю за пісь мен ні каў 
Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі ды Ра сіі, 
які пра хо дзіў у Ма гі лё ве. Мі ка лай Чар
ка шын пры ехаў у го рад на Дняп ры ра
зам з дэ ле га цы яй Са ю за пісь мен ні каў 
Ра сіі. Па ка заў пісь мен ні ку яго кні гу з 
аў то гра фам, да та ва ным 1989 го дам. 
Здзіў лен ню яго не бы ло ме жаў. Над
пі су ўсё ж трыц цаць (!) га доў «з хвос
ці кам». Мі ка лай Аляк санд ра віч да даў 
да ра ней ша га ма люн ка мач таў яшчэ 
адзін ма лю нак і сцвер дзіў усё но вым 
под пі сам.

Вы свет лі ла ся, што рус кі пісь
мен нік пад трым лі вае доб рыя су
вя зі з Бе ла рус сю праз мно гія апош
нія га ды. Су пра цоў ні чае з мін скай 
кі на сту ды яй «Бе ла русь фільм». 
Ка лі бы вае ў Мін ску, за зі рае ў На
цы я наль ную біб лі я тэ ку Бе ла ру сі, 
у  дзяр жаў ны му зей Вя лі кай Ай
чын най вай ны. «Сяб рую і з му зей
шчы ка мі, края знаў ца мі з Ба ра на віч, 
Смар го ні, Грод на, Ваў ка выс ка, Сло
ні ма, — рас ка заў пры су стрэ чы ў Ма
гі лё ве Мі ка лай Анд рэ е віч. — Ця пер 
ідзе ман таж май го да ку мен таль на га 

філь ма «Белостокский кро вос ток». Пра 
тое, як на шы са вец кія вой скі сы хо дзі
лі ў 1941 го дзе з Бе ла стоц ка га вы сту па. 
Дра ма тыч ныя па дзеі! Ёсць ідэя па ме
ма ры я лі за цыі гэ тай шмат па кут най ва
ен най да ро гі.

…Ужо ка лі раз віт ва лі ся з Мі ка
ла ем Чар ка шы ным, да нас па дый шоў 
пра за ік Ва ле рый Ка за коў, сак ра тар 
Са ю за пісь мен ні каў Ра сіі, аў тар мно гіх 
кніг. Ён па доў гу жы ве ў Бе ла ру сі, мае 
ле ці шча ў Ка рэ ліц кім ра ё не, на Гро
дзен шчы не. Ва ле рый Мі ка ла е віч і сам 
мно гія га ды ад даў ва ен най жур на ліс
ты цы. І вось што за ўва жыў дру гі наш 
зям ляк (на ра дзіў ся Ва ле рый Мі ка ла
е віч — на Ма гі лёў шчы не): «Та кіх, як 
Чар ка шын, вар та час цей пры цяг ваць 
да су поль ных кло па таў па ўша на ван ні 
ва ен най, гіс та рыч най па мя ці ў Бе ла
ру сі. Не раў на душ ша Мі ка лая Анд рэ
е ві ча як пісь мен ні ка, як пуб лі цыс та 
са сва і мі яр кі мі, час та кры ва вы мі па 
сва ёй дра ма тыч нас ці тэ ма мі да ра го га 
каш туе!..» 

Алесь Кар лю ке віч
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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу

ка шэн ка па він ша ваў ка лек тыў На цы
я наль на га мас тац ка га му зея з 80год
дзем з дня за сна ван ня ўста но вы. 
Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што 
сён ня му зей, ад па вя да ю чы вы со кім 
па тра ба ван ням ча су, год на вы кон вае 
сваю мі сію па за ха ван ні і вы ка ры
стан ні фон ду ўні каль ных ка лек цый 
мас тац тва, з’яў ля ец ца скарб ні цай ду
хоў най куль ту ры кра і ны. «За апош нія 
га ды ва мі рэа лі за ва ны шэ раг ці ка вых 
маш таб ных пра ек таў, на кі ра ва ных 
на  ўзба га чэн не на цыі, па пу ля ры за
цыю на між на род ным уз роў ні гіс та
рыч ных і су час ных каш тоў нас цяў бе
ла ру саў», — га во рыц ца ў він ша ван ні. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ра са ваў ка
лек ты ву Му зея сло вы па дзя кі за твор
чы по шук, імк нен не ўзба га ціць жыц цё 
праў дзі вы мі эмо цы я мі, што дзён ную 
плён ную пра цу.

80  га доў у  маш та бах ўста но вы 
куль ту ры — маг чы ма, не вя лі кі тэр мін. 
У той жа час за гэ ты пе ры яд На цы я
наль ны мас тац кі му зей сва і мі да сяг
нен ня мі, вы дат ным стаў лен нем да вы
яў лен ча га мас тац тва, са праў ды, змог 
за няць па чэс нае мес ца ся род вя ду чых 
уста ноў све ту. Сён ня НММ вя до мы 
сва і мі су мес ны мі пра ек та мі з та кі мі 
му зея мі, як Трац ця коў ская га ле рэя, 
Эр мі таж, Дрэз дэн ская кар цін ная га ле
рэя. Што год у яго сце нах пра хо дзяць 

дзя сят кі яск ра вых твор чых ак цый. Вя
до ма, лю бы юбі лей — гэ та юбі лей ка
лек ты ву. А тут пра цу юць лю дзі, якія 
пры свя ці лі сваё жыц цё слу жэн ню мас
тац тву.

Він ша ван не Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
на ад рас ка лек ты ву На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея за чы таў пер шы на
мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ
зі дэн та Мак сім Ры жан коў. Ге не раль ны 
ды рэк тар НММ Ула дзі мір Пра кап
цоў па дзя ка ваў Кі раў ні ку дзяр жа вы 
за  цёп лыя сло вы: «Без умоў на, гэ та 
аванс нам на бу ду чы ню. Мы ак тыў на 
раз ві ва ем ся. Пры чым не толь кі му зей
ная сфе ра, але і ў цэ лым бе ла рус кая 
на цы я наль ная куль ту ра, за што мы 
ўдзяч ныя Кі раў ні ку дзяр жа вы. Тым 
больш што пад яго па тра на там ак тыў
на бу ду ец ца му зей ны квар тал. Мы бу
дзем год на пра цяг ваць тра ды цыі».

Па ча лі свят ка ваць юбі лей НММ 
24 сту дзе ня 2019 го да. У гэ ты дзень 
была ўста ля ва ная ме ма ры яль ная дош
ка на бу дын ку па ву лі цы Кар ла Марк
са, 29, дзе пер ша па чат ко ва бы лі раз ме
шча ны за лы Дзяр жаў най кар цін най 
га ле рэі. Гэ тая па дзея да зво лі ла ўве ка
ве чыць знач ную вя ху ў гіс то рыі мас
тац ка га і куль тур на га жыц ця Бе ла ру
сі. Ра шэн не аб ства рэн ні ў бе ла рус кай 
ста лі цы кар цін най га ле рэі, пры ня тае 
24 сту дзе ня 1939 го да, зра бі ла вя лі кі 
ўнёсак у фар ма ван не ка лек цый тво
раў жы ва пі су, скульп ту ры, гра фі кі, 
дэ ка ра тыў напры клад но га мас тац тва. 
Хра на ло гія збо ру ахоп лі вае амаль цэ
лае ты ся ча год дзе.

галоўны 
музей 
кРаіны 

Нацыянальны мастацкі 
музей Рэспублікі 
Беларусь, які займае 
ганаровае месца сярод 
такога роду вядучых 
устаноў свету, адзначыў 
сваё 80-годдзе 

Падчас юбілейных урачыстасцяў
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Так, На цы я наль на му мас тац ка
му — 80! Да гэ та га дня ён стаў ад ным 
з най ба га цей шых на экс па на ты му зе яў 
Ус ход няй Еў ро пы. Яго збор на ліч вае 
больш за 30 ты сяч экс па на таў, а ся рэд
ні ўзрост су пра цоў ні каў — 30 з не вя лі
кім. Хоць, як за ўва жае Ула дзі мір Пра
кап цоў, «са праўд ны му зей ны ра бот нік 
за хоў вае вер насць му зею да кан ца». І 
пе ра ліч вае ім ёны ту тэй шых па тры яр
хаў. Пер ша га ды рэк та ра Мі ка лая Мі ха
ла па, з яко га па чы наў ся му зей ны збор. 
Дру го га — Але ну Ала да ву, якая пас ля 
вай ны вяр ну ла сот ні кар цін і са бра ла 
знач ную част ку ця пе раш ніх скар баў. І 
трэ ця га, Юрыя Ка ра чу на, які ства рыў 
пры му зеі рэ стаў ра цый ныя май стэр ні.

Но вы бу ды нак НММ па ву лі цы 
Кар ла Марк са, які ў хут кім ча се ад кры
ец ца — гэ та яшчэ адзін крок да ства
рэн ня му зей на га квар та ла. Ме на ві та 
сю ды пе ра мес ціц ца артка фэ, дзе з’я
віц ца маг чы масць пра па ноў ваць гас
цям му зея не толь кі ка ву з пі рож ны мі, 

а і бе ла рус кую кух ню. На ін шых па вер
хах ужо бы ло га сту дэнц ка га ін тэр на та 
ўлад ку юць су час ныя за лы з клі мат
кант ро лем для ча со вых вы стаў, дзе ля 
якіх больш не прый дзец ца ах вя ра ваць 
кар ці на мі з па ста ян най экс па зі цыі. 
Ме на ві та тут пла ну юць пра во дзіць 
«но чы му зе яў», на но вым уз роў ні пры
маць вы ста вы з «Трац ця коў кі» і ін шых 
зна ка мі тых му зе яў.

Ка лек цыя рус ка га мас тац тва пе ра
е дзе на пер шы па верх га лоў на га му
зей на га бу дын ка. А ўсю пры бу до ву да 
яго з ча сам пла ну ец ца ад даць пра цам 
су час ных бе ла рус кіх мас та коў. На
ступ ным кро кам па він на стаць ства
рэн не рэ стаў ра цый на га цэнт ра, бо 
рэ стаў ра та рам НММ даў но цес на па іх 
ця пе раш нім ад ра се.

Улас на, кож ны экс па нат у га лоў
ным му зеі кра і ны пасвой му ўні каль
ны. Але ёсць са маеса мае. Ска жам, 
вы ра за ная з кост кі пеш ка XІІ ста год
дзя. Дэ та лё ва пра пра ца ва ная фі гур ка 

ва я ра па ме рам уся го ў паў та ра сан
ты мет ра, зной дзе ная пры рас коп ках 
ля сцен Ваў ка выс ка га зам ка — са мы 
мі ні я цюр ны з му зей ных ар тэ фак таў. 
А са мы гран ды ёз ны — гэ та, вя до ма ж, 
«Га бе лен ста год дзя» Аляк санд ра Кі
шчан кі. Па ме рам пры клад на са сця ну 
пя ці па вяр хо ва га до ма (18 на 14 мет
раў). За хоў ва ец ца гэ ты маш таб ны 
твор на Ба ры саў скім кам бі на це дэ ка
ра тыў напры клад но га мас тац тва імя 
Кі шчан кі  — у  схо ві шчах НММ для 
яго не маг чы ма знай сці мес ца. Вы ста
віць га бе лен у па ста ян най экс па зі цыі 
му зея — даў няя ма ра Ула дзі мі ра Пра
кап цо ва («Упэў не ны, ажы я таж быў бы 
не мен шы, чым ва кол «Мо ны Лі зы» 
ў Луў ры!»). Цяж ка не па га дзіц ца: га
бе лен уні каль ны не толь кі па ме ра мі, 
але яшчэ і ам бі цый най за ду май аў та ра 
ад люст ра ваць ўсіх ад мет ных пер сон 
мі ну ла га ста год дзя. Ды і тэх ніч на ўжо 
ні хто та кое не паў то рыць — ста ра даў
нія пры ёмы губ ля юц ца. Але па ка заць 
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шпа ле ру, за не се ную ў Кні гу рэ кор даў 
Гі нэ са, як са мы вя лі кі га бе лен ў све це, 
для му зея — спра ва го на ру.

За час дра ма тыч най гіс то рыі ХХ 
ста год дзя ў Му зеі з 1939 го да змя ня лі
ся не толь кі бу дын кі і наз вы (трой чы!), 
кі раў ні кі (уся го ча ты ры ра зы), але і ас
но ва асноў — ка лек цыі. Су час ная — 
дру гая па лі ку, са бра ная за паў ста год
дзя пас ля стра ча най у ва ен ныя га ды: 
ад трох ты сяч тво раў у 1941 го дзе — да 
трыц ца ці трох ты сяч у па чат ку ХХІ 
ста год дзя. Гэ тыя тво ры аб’ яд на ны ў 
21  ка лек цыю. Гіс та рыч ны бу ды нак 
му зея, за ду ма ны ў 1949 го дзе як Дзяр
жаў ная кар цін ная га ле рэя ўся го з дзе
сяц цю за ла мі, з ча сам пе ра тва рыў ся ў 
мас тац кую скарб ні цу на цыі.

Да рэ чы, у 2006 го дзе да бу дын ку 
На цы я наль на га мас тац ка га быў пры
бу да ва ны но вы су час ны кор пус, які 
па шы рыў экс па зі цый ныя пра сто ры 
му зея ў не каль кі ра зоў. Сён ня ў ім (ра
зам з тры ма фі лі яла мі — Му зе ем на
род на га мас тац тва ў Раў бі чах, му зе ем 
Бя лы ніц ка гаБі ру лі ў Ма гі лё ве, До мам 
Вань ко ві чаў у Мін ску) пра цуе ка ля 
трох сот ча ла век — на ву ко вых су пра
цоў ні каў, рэ стаў ра та раў, на гляд чы каў, 
тэх ніч на га пер са на лу.

Цяпер у двац ца ці за лах му зея вы
стаў ля ец ца толь кі част ка ўсіх ка лек
цый, але не да лё кі той час, ка лі пло шчы 
яго зноў па шы рац ца. Му зей ды на міч на 
раз ві ва ец ца і ў рэ аль най і ў вір ту аль
най пра сто ры. Ство ра ны элект рон ны 

ка та лог ка лек цый, сайт Му зея што дня 
аб наў ля ец ца на ві на мі і што квар таль
на — вір ту аль ны мі вы ста ва мі, за куп
ля юц ца тво ры. Што год пра хо дзяць 
ка ля пя ці дзе ся ці між на род ных і фон
да вых вы стаў, вы да юц ца паш тоў кі, 
кні гі, аль бо мы па мас тац тву. Кож ны 
год Му зей на вед вае ў ся рэд нім дзвес
це ты сяч ча ла век. І не здар ма. Бо ме на
ві та тут пра хо дзіць най больш поў ная 
рэ прэ зен та цыя бе ла рус кай куль ту ры.

На пе ра дзе ў Му зея вя лі кія перс
пек ты вы. Гэ та і ства рэн не адзі на га му
зей на га комп лек су — свое асаб лі ва га 
«му зей на га квар та ла». Гэ та і ад крыц цё 
но вых экс па зі цый, змя нен не і ўдас ка
на лен не ста рых, рас пра цоў ка но вых 
му зей ных стра тэ гій у пра цы з на вед ні
ка мі. Тут упэў не ныя, што ў ча сы гла
ба лі за цыі, но вых тэм паў і хут кас най 
кам п’ю та ры за цыі Му зей па ві нен быць 
вост ра вам ду хоў нас ці, мес цам, дзе су
час ны ча ла век мо жа і аб мя няц ца дум
ка мі, і за стац ца самна сам з ня змен
ны мі веч ны мі каш тоў нас ця мі. Перш 
за ўсё ка тэ га рыч ны ў та кім мер ка ван ні 
Ула дзі мір Пра кап цоў — мас так, мас
тацт ва знаў ца, ця пе раш ні ды рэк тар 
На цы я наль на га мас тац ка га му зея, які 
па шы рае ме жы ўста но вы, пры трым лі
ва ец ца вы со ка га гус ту ў вы ста вач най 
дзей нас ці і ро біць Му зей па пу ляр
ным ся род на вед  ні каў. Вось яго ад ка
зы на пы тан ні, якія па да ло ся да мес ца 
за даць.

— Ці ка ва, ваш аса біс ты по гляд 
на мас тац тва ад бі ва ец ца на пры-
яры тэ тах уста но вы, дзе вы з’яў ля-
е це ся ды рэк та рам?

— Мне лёг ка тут пра ца ваць, та
му што я маю тры іпас та сі. Дзя ку ю чы 
мас тац кай аду ка цыі ма гу на роў ных 
раз маў ляць з лю бым мас та ком. Да та
го ж, я скон чыў Ін сты тут мас тацт ва
знаў ства ў Ака дэ міі на вук і аба ра ніў 
ды сер та цыю ў Маск ве — у вы ні ку і 
прак тыч на, і тэ а рэ тыч на «пад ка ва
ны». Я атры маў доб рую шко лу як ад
мі ніст ра тар — шэсць з па ло вай га доў 
пра ца ваў у апа ра це Са ве та Мі ніст раў, 
дзе на ву чыў ся не прос та рых та ваць 
ура да выя да ку мен ты, а гля дзець на ўсё 
гла баль на.

Ка лі Мі ністр куль ту ры Аляк сандр 
Са сноў скі пра па ноў ваў стаць ды рэк
та рам му зея — мне та ды бы ло 44 га
ды — я тры ра зы ад маў ляў ся. Ба яў ся, 
што не спраў лю ся, бо да та го ча су ні ко
лі не пра ца ваў у му зеі, на ват ра ён ным. 
А по тым усё ж та кі пай шоў: ка лі ў му
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зеі з’я ві лі ся са ма вы лу чэн цы і мне па
тэ ле фа на ва лі са мі су пра цоў ні кі. У вы
ні ку сён ня я ма гу з кож ным мас та ком 
пад тры маць пра фе сій ную раз мо ву і 
ва ло даю ад мі ніст ра цый ным рэ сур сам. 
Не кож ны член Са ю за мас та коў мо жа ў 
нас вы ста віц ца, тут не пра хо дзяць па
пса і не ка то рыя на ват «ка ра на ва ныя» 
пер со ны.

Так, мне лёг ка пра ца ваць ды рэк та
рам му зея, але я не мог бы, на прык лад, 
стаць рэк та рам Ака дэ міі му зы кі, та му 
што не ве даю нот най гра ма ты. Мя не 
ўво гу ле здзіў ляе, як не ка то рыя лю дзі 
бя руц ца кі ра ваць чым за ўгод на.

— Рас ка жы це, на што му зей ары-
ен ту ец ца ў па паў нен ні фон даў і ў сва-
ёй вы ста вач най дзей нас ці?

— Ён за няў сваю ні шу. Пры гэ тым 
мы зай ма ем ся не толь кі ака дэ міч ны мі 
рэа ліс тыч ны мі тво ра мі: у якас ці экс
пе ры мен ту ар га ні зу ем «фар маль ныя» 
вы ста вы, але з вы со кім гус там і толь кі 
ад мет ных мас та коў. Му зей дак лад на 
пры трым лі ва ец ца свай го кі рун ку — 
я пра вод жу гэ тую па лі ты ку. Да лё ка 
не ўсе аў та ры змо гуць у нас вы ста віц
ца, бо сю ды па він ны трап ляць са мыя
са мыя. Мы па сту по ва мя ня ем прын
цы пы вы ста вач най дзей нас ці: мі ні мум 
пер са наль ных экс па зі цый, ка лі толь кі 
зна ка вых, пра ве ра ных ча сам май
строў, а ўсё ас тат няе бу дзе пад па рад
коў вац ца пэў ным тэ мам.

— Як сён ня зра біць му зей больш 
па пу ляр ным?

— Вар та да ўся го па ды хо дзіць 
крэ а тыў на. Мы ўжо не пра цу ем як 
ра ней: па ве сі лі кар ці ны, се лі і ча ка
ем, хто прый дзе. Сён ня мы за дзей ні
ча ем рэ кла му, ла дзім ці ка выя ме ра
пры ем ствы. На род зноў па цяг нуў ся 
на лек цыі: шмат лю дзей пры хо дзі ла 
па слу хаць пра Ай ва зоў ска га. У па
ша не  — пра гра ма для сем’ яў. Мы 
не ся дзім на мес цы, і ў нас ёсць што 
пра па на ваць для кож най ка тэ го рыі — 
для школь ні каў, сту дэн таў, па жы лых 
лю дзей. На  па рад ку дня ства рэн не 
без бар’ ер на га ася род дзя, каб да нас 
маг лі прый сці і глу ха ня мыя, і тыя, 
у ка го сла бы зрок. Рых ту ец ца аб ста
ля ван не для лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі ў пе ра мя шчэн ні. Як бы 
ні раз ві ва лі ся тэх на ло гіі, му зей пара
ней ша му за па тра ба ва ны. Хтось ці ка
заў, што тэ ле ба чан не зні шчыць тэ атр. 
Але Тэ атр опе ры і ба ле та, Ку па лаў скі і 
ін шыя бе ла рус кія тэ ат ры сён ня пе ра
поў не ныя. У нар маль ных сем’ ях баць

кі хо чуць, каб іх на шчад кі раз ві ва лі ся 
гар ма ніч на. Дзе ля гэ та га мы па він ны 
пра па ноў ваць ад па вед ныя па слу гі. 
Мы на ват ла дзім фо та се сіі для ма ла
дых. Ка лі яны хо чуць зра біць фо та 
на фо не кар цін — ча му не, гэ та ж пры
го жа. Га лоў нае, каб куль тур ныя ін сты
ту цыі ня пля лі ся за на тоў пам, хай гэ та 
гу чыць і гру ба. Трэ ба на тоўп пе ра цяг
ваць на свой бок, а для гэ та га — іс ці 
на пе ра дзе. Для ча го ў 1957 го дзе, ка
лі лю дзі яшчэ жы лі, умоў на ка жу чы, 
у ба ра ках, ад бу доў ваў ся му зей? Для 
ча го мы за вя лі кія гро шы на бы ва ем 
кар ці ны? Бо ў му зея вель мі ад каз ная 
мі сія — па вы шаць уз ро вень куль ту
ры. Цяпер му зей пра цуе без вы хад
ных. Па гля дзі це, коль кі ў нас лю дзей 
у су бо ту і ня дзе лю. Мо жа быць, усё 
раз ві ва ец ца не так хут ка, як ха це ла ся 
б, але ме ха нізм ак тыў на га да лу чэн ня 
да мас тац тва за пу шча ны.

— Бач на, што мас тац тва вас 
за хап ляе. Але ж ці не шка ду е це, што 
не пры свя ці лі сваё жыц цё жы ва пі-
су — пра цы ў май стэр ні з ра ні цы да 
ве ча ра?

— Ка лі б я па сту піў у тэ ат раль на
мас тац кі ін сты тут, мо жа, і быў бы 
чыс та мас та ком. Але я прый шоў 
у му зей і з тых ча соў па ста ян на ў 
пра цэ се бу доў лі. Вя до ма, на жы ва
піс мне фі зіч на не ха пае ча су. Гэ
та мая бія гра фія: ка лі не я, то хто? 
Я не ма гу быць рах ма ным і ся дзець 
як мыш пад ве ні кам, кож ны год 
у  мя не з усі мі мі ніст ра мі «дзе ла
выя ста сун кі». Та му не атрым лі ва ец
ца пі саць столь кі, коль кі ін шыя. Вось 
узяць май го ка ле гу з Ар ме ніі: ра ні цай 
ён у май стэр ні, по тым ідзе ў му зей, 
пад пі саў фі нан са выя да ку мен ты і зноў 
вяр та ец ца ў май стэр ню… А ў мя не бу
доў ля, на ра ды і ін шае. За тое жы ва піс 
дае маг чы масць пе ра клю чац ца і да зва
ляе тры маць фор му.

— Якое сваё да сяг нен не вы лі чы це 
са мым важ ным?

— Я ба чу плён сва ёй пра цы, ка
лі ад кры ва ец ца но вая ці ка вая вы
ста ва. Раз ві ва ец ца му зей ны квар тал. 
У 2001 го дзе я гар таў ма лень кі да вед
нік, у кан цы яко га бы ло на пі са на, што 
На цы я наль ны мас тац кі му зей мес ціц
ца ў пя ці за лах. Я ска заў: бу дзем ра біць 
му зей ны квар тал, а мае су пра цоў ні кі 
па лі чы лі мя не вар’ я там. Сён ня ў тых 
пя ці за лах толь кі рус кае мас тац тва. 
Ду маю, мае па пя рэд ні кі — Мі ка лай 
Мі ха лап, Але на Ала да ва і Юрый Ка ра

чун — бы лі б за да во ле ныя ма ёй пра
цай. Ней кі след я па кі ну і ў пер шую 
чар гу як ды рэк тар га лоў на га му зея 
кра і ны.

Ула дзі мір Пра кап цоў — сённяшні ды рэк тар 
на цы я наль на га мас тац ка га му зея
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Між тым, сён ня жы ва піс ныя 
тво ры Ула дзі мі ра Пра кап цо ва зна
хо дзяц ца ў збо рах На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея Бе ла ру сі, у На цы я
наль ным мас тац кім му зеі Літ вы, На
цы я наль ным мас тац кім му зеі Кі тая, 
у кар па ра тыў ных і пры ват ных ка лек
цы ях. А яшчэ Ула дзі мір Пра кап цоў 
на пра ця гу двух дзе ся ці год дзяў спа
лу чае твор чую пра цу мас та ка і ад мі
ніст ра цый ную дзей насць на па са дзе 
ге не раль на га ды рэк та ра На цы я наль
на га мас тац ка га му зея Рэс пуб лі кі Бе
ла русь.

Так, ён жы ве як бы ў двух іпас та
сях: і ды рэк тар га лоў на га му зея кра
і ны, і мас так. Але, як вы свет лі ла ся, 
ад но дру го му не пе ра шка джае, а хут
чэй да паў няе. Ула дзі мір Пра кап цоў 
ад чу вае ся бе ў та кой якас ці вель мі 
кам форт на.

— Зра зу ме ла, што вы не ад ра зу 
ма ры лі пра кар’ е ру ды рэк та ра му-
зея. Сён ня, ка лі гэ тая пра ца зай мае 
шмат ча су, за ня так жы ва пі сам для 

вас што ў боль шай сту пе ні: хо бі, ад-
па чы нак для ду шы?..

— Гэ та сур’ ёз ны за ня так. Ка лі ты 
па зі цы я ну еш ся бе як мас так, вы стаў
ля еш пра цы, то да гэ та га трэ ба па ды
хо дзіць вель мі сур’ ёз на. Я ра зу мею ўсю 
ме ру ад каз нас ці. Ка лі ты — ды рэк тар 
му зея, па зі цы я ну еш ся бе яшчэ і мас
та ком, на ця бе на кі ра ва на ма са стрэл, 
перш за ўсё, ад ка легмас та коў. Ча му? 
Бо бы вае раз ты імі кі ру еш, і, вя до ма ж, 
на ця бе бу дуць гля дзець зу сім з ін ша га 
бо ку. Гэ та зна чыць, ка лі ты ся бе за явіў 
мас та ком, то па ві нен гу ляць па пра ві
лах. Ка лі б гэ та бы ло маё хо бі, то я б 
ма ля ваў са бе ў за да валь нен не. Але гэ
та не хо бі. Ін шае пы тан не, што ў мя не 
ня ма столь кі ча су. Я не ма гу пі саць з 
ра ні цы да ве ча ра як воль ны мас так. 
Я толь кі ве ча ра мі, на ча мі ма гу гэ та 
ра біць. У вы хад ныя і свя точ ныя дні 
пра цую. Жыц цё па каз вае, што зра біць 
ад ну ге ні яль ную кар ці ну і ўвай сці з ёй 
у гіс то рыю як та ле на ві ты мас так — 
вель мі скла да на. Трэ ба зра біць шмат 

кар цін. Гэ та не зна чыць, што бу дзе сто 
кар цін і ўсе яны зна ка выя. Не. Бу дзе 
ней кая ад на, дзве кар ці ны, якія гля дач 
пры ме як доб рую кні гу.

— Твор часць бе ла рус кіх мас та-
коў ці ка вая для за меж на га гле да ча?

— Пра што га вор ка... Бе ла рус кая 
шко ла, асаб лі ва рэа ліс тыч ная, ста рэй
ша га па ка лен ня, вель мі вы со ка ка ці ру
ец ца. Сён ня ў Еў ро пе та ко га ўзроў ню 
ня ма.

— Ці па ві нен му зей фар ма ваць 
густ у на вед  ні каў?

— Аба вяз ко ва! Мі сія му зея — на
ву ко вааду ка цый ная або аду ка цый на
пе да га гіч ная. Гэ та, ка лі хо ча це, аду ка
цый ны цэнтр. Му зей сён ня на бы вае 
зу сім ін шую фор му. Ён па ві нен быць 
ак тыў ным, па ві нен вы хо дзіць за сце
ны. Асаб лі ва ця пер, у ча сы гла ба лі за
цыі. Ка лі ж ча ла век за хо дзіць у му зей, 
яму па він на быць тут ці ка ва. Па він ны 
быць лек цыі, эк скур сіі.

— Не цу ра е це ся вы ка рыс тоў ваць 
за меж ны досвед?
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— Я ка лі пры яз джаю ў ін шую кра і
ну, у му зеі гля джу на па чат ку не на кар
ці ны, а на тое, як яны ма цу юц ца. Якое 
асвят лен не. У пер шую чар гу, я гля джу 
ва чы ма гас па дар ні ка. По тым гля джу 
на кар ці ны.

— За тыя двац цаць га доў, што 
ды рэк тар ству е це ў му зеі, вы пе ра ка-
на лі ся, што гля дач стаў больш пад-
рых та ва ным, больш раз бор лі вым?

— Вя до ма. Сён ня ёсць ін тэр нэт. І 
гля дач мо жа вір ту аль на па ха дзіць па 
Трац ця коў цы. Ці ча ла век сеў у са ма
лёт — праз дзве га дзі ны ён у Па ры жы, 
і мо жа ўжы вую «па гу та рыць» з Мо
най Лі зай. Сён ня яго ні чым не здзі
віш. Гля дач стаў гур ма нам, больш 
па тра ба валь ным. І да гэ та га трэ ба 
быць га то вым. Но вае па ка лен не мя
ня ец ца — гэ та пы тан не гла баль нае. І 
ды рэк тар му зея не мо жа ся дзець спа
кой на. Я ўвесь час тры маю ў на пру зе 
ка лек тыў. Мо жа ка мусь ці гэ та не па
да ба ец ца. У 60я — 70я га ды му зей 
быў ці хай за то кай. А сён ня ён па ві нен 

за раб ляць гро шы. Па ві нен пад трым
лі ваць імідж сва ёй кра і ны, ра біць 
між на род ныя пра ек ты. Ча го про сіць і 
па тра буе на веднік? Да вай яму вы ста
ву Мар ка Ша га ла, да вай экс па зі цыю 
з Трац ця коў скай га ле рэі! Сён ня су
пра цоў ні кі па він ны быць з ве дан нем 
за меж ных моў. Ад ным сло вам, трэ ба 
па шы раць фар мат му зея.

— Зна чыць, тэр мін «ба раць ба 
за гле да ча» не са ста рэ лы, а па-ра-
ней ша му ак ту аль ны?

— На ад ва рот, цяпер мы па він ны 
зма гац ца за кож на га на вед  ні ка. Толь кі 
ці ка вы мі вы ста ва мі, змяс тоў ны мі пра
гра ма мі мы змо жам пры цяг нуць гле да
ча да ся бе. Сён ня му зей у ідэа ле — гэ та 
вя лі кая куль тур ная ін дуст рыя.

— На пэў на, скла да на кі ра ваць 
та кім ме ха ніз мам?

— Ня прос та, гэ та вя лі кая ад каз
насць. Бо му зей  — ві зіт ная карт ка 
кра і ны. Я ка жу су пра цоў ні кам, што з 
ча сам нас усіх за ме няць. Му зей не па
ві нен іс на ваць як дом са ста рэ лых. 

Му зей па ві нен энер гіч на пра ца ваць. І 
та му, вя до ма, вя лі кая ад каз насць не па
срэд на на кі раў ні ку.

— Ды рэк тар му зея — гэ та больш 
ме неджар або на ву ко вец?

— Усё ра зам. Сён ня я не ўяў ляю, 
што ды рэк тар На цы я наль на га мас тац
ка га му зея — не мас так, не мас тацт ва
знаў ца, а толь кі эка на містмэ нэ джар. 
Вы мо жа це са бе ўя віць на ча ле Эр мі
та жа эка на міс та? Аль бо на ча ле Трац
ця коў скай га ле рэі? Я — не. Так, у іх 
ёсць мэ нэ джа ры, але ўсё ж та кі, на ча
ле па ві нен быць спе цы я ліст. Мэ нэ джар 
мо жа быць кі раў ні ком аг ра кам бі на та. 
Вось ка лі б я пай шоў па сель ска гас па
дар чым шля ху, стаў бы аг ра но мам, по
тым мог бы ўзна ча ліць і аг ра кам бі нат. 
Але я пай шоў па ін шым шля ху. Сён ня 
фі гу ра ды рэк та ра му зея — уні вер саль
ная: ён па ві нен быць і мэ нэ джа рам, і 
эка на міс там, і аба вяз ко ва мас тацт
ва знаў цам. Тым больш, му зея та ко га 
маш та бу як На цы я наль ны!

Ве ні я мін Мі хе еў

У залах 
нацыянальнага 
мастацкага 
музея 
заўсёды 
шмат 
цікавых 
экспазіцый
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Яскравы космас 
Аляксандра Кішчанкі 
Нацыянальны мастацкі музей заўсёды багаты на выставачныя прэм'еры. І гэта пры тым, што 
крытэрыі адбору аўтарскіх экспазіцый як нідзе строгія. Што ж, гэта і зразумела, бо галоўны музей 
краіны. Карацей, калі мастак тут выстаўляецца, то спаўна заслужыў такое права. Пры ўсім пры тым, 
нядаўняя выстава жывапісных твораў «Касмічны пілігрым» народнага мастака Беларусі Аляксандра 
Кішчанкі нават і ў гэтым шэрагу выгадна вылучалася. Між іншым, на тое былі ўсе падставы.
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н
е бу дзе пе ра боль
шан нем ска заць, што 
Аляк сандр Кі шчан
ка — мас такін тэ лек
ту ал еў ра пей ска га 
ўзроў ню. Сён ня яго 
тво ры шы ро ка вя до
мыя не толь кі ў на

шай кра і не, але і да лё ка за яе ме жа мі. 
У свой час ён зра біў са праўд ны пра рыў 
у сфе ры вы яў лен чай куль ту ры. Пры
род ны та лент і са праў ды кас міч нае 
мыс лен не Аляк сандр Кі шчан ка рэа
лі за ваў ме на ві та ў Бе ла ру сі, на сва ёй 
дру гой ра дзі ме, дзе пра жыў боль шую 
част ку жыц ця. Мас так быў ля вы то каў 
фар ма ван ня шко лы ма ну мен таль на га 
мас тац тва, больш за тое, стаў ад ным з 
за сна валь ні каў шко лы на цы я наль на
га су час на га га бе ле на. Яго фі ла соф скі 
эпас  — зна ка мі ты «Га бе лен ста год
дзя» — у 1999 го дзе быў за не се ны ў 
Кні гу рэ кор даў Гі нэ са.

Не ме ней кра са моў на рас кры ла
ся здоль насць Аляк санд ра Кі шчан кі 
і як жы ва піс ца, што бліс ку ча ва ло даў 
усі мі за ко на мі ма люн ка і кам па зі цыі, 
гуль нёй ко ле ру. Ме на ві та гэ тыя гра
ні ба га тай твор чай па літ ры мас та ка 
знай шлі сваю пра яву ў пра цах, якія 
дэ ман стра ва лі ся на вы ста ве «Кас міч
ны пі ліг рым».

Па сут нас ці ў экс па зі цыі бы ла 
прад стаў ле на жан ра вая і тэ ма тыч
ная па лі фа нія жы ва піс най твор час ці 
Аляк санд ра Кі шчан кі апош ніх двац
ца ці га доў жыц ця май стра. Гэ та бы
лі пра цы як са збо ру На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея, так і з сям’і мас та ка, 
а так са ма з пры ват ных ка лек цый. Тут і 
парт рэ ты, і на цюр мор ты, і шмат фі гур
ныя кам па зі цыі... Кар ці ны, у якіх за
кра на ец ца са цы яль ная праб ле ма ты ка, 
рас кры ва юц ца тэ мы су іс на ван ня Ча
ла ве ка і Су све ту, пе ра асэн соў ва юц ца 
біб лей скія і мі фа ла гіч ныя ма ты вы.

Між тым, ар га ні за та ры вы ста вы 
ўклю чы лі ў яе як вя до мыя хрэс та ма
тый ныя па лот ны май стра, так і тыя 
тво ры, якія ні ко лі ра ней не дэ ман стра
ва лі ся пе рад шы ро кай пуб лі кай. Ся
род та кіх, на прык лад, кар ці на «Вай на 
све таў» — апош няя пры жыц ці пра ца 
май стра.

Мас тацт ва знаў цы сцвяр джа юць, 
што ўжо ў кан цы 1970х га доў кан чат
ко ва сфар ма ва ла ся яго ўлас ная плас
тыч ная сіс тэ ма «кас міч най» па бу до вы 
жы ва піс най пра сто ры, якую сам мас
так на зы ваў няй на чай як «су свет ным 

рэа ліз мам», за сна ва ным на ўза е ма дзе
ян ні двух па чат каў: сім во лі кі, улас ці
вай пры ёмам ма ну мен таль надэ ка
ра тыў на га мас тац тва, і рэа ліс тыч най 
пе ра ка наў час ці жы ва піс на га тво ра.

У кар ці нах Аляк сандр Кі шчан
ка вы сту пае са праўд ным рэ жы сё
рам улас на га су свет на га спек так ля 
на пла не тар най сцэ не, дзе на роў ных 
«гу ля юць» свае ро лі і лю дзі, і пер са
на жы, і прад ме ты, і срод кі вы раз на
сці. Май стру ўда ло ся да сяг нуць той 
мас тац кай фор мы, у якой ідэа льна 
ўва со бі ла ся яго асноў ная дум ка: 
што дзён насць мо жа стаць са праўд
най стар та вай пля цоў кай твор ча га 
кос ма су. Маш таб мыс лен ня да зва ляў 
мас та ку вост ра ад чу ваць ак ту аль
ныя праб ле мы эпо хі і ўва саб ляць ідэі 
улас ці вай толь кі яму фі ла соф скай 
плас тыч най мо вай.

— Аляк сандр Кі шчан ка на ле жыць 
да той ка тэ го рыі твор чых асоб, якія 
апя рэдж ва лі час на шмат дзе ся ці год
дзяў. Ду ма ец ца, што мно гія зна ход кі 
мас та ка і сён ня яшчэ паса праўд на му 
не асэн са ва ны. Гэ та тое імя, якім бе
ла ру сы мо гуць і па він ны га на рыц ца. 
Яго ная твор часць за хап ляе, бу да ра
жыць свя до масць. Яна пад штур хоў вае 
да роз ду му і на ра джае ў ду шы най ба
га цей шую эма цый ную па літ ру, — лі
чыць Ні на Ку ха рэн ка. Уда ва на род на га 
мас та ка Бе ла ру сі Аляк санд ра Кі шчан
кі з’яў ля ец ца за ха валь ні цай най ба

га цей шай твор чай спад чы ны гэ та га 
зна ка мі та га жы ва піс ца, уні каль на га 
май стра га бе ле наў, адзін з якіх ві сіць 
у штабква тэ ры ААН у НьюЁр ку.

Ні на Ку ха рэн ка ўзя ла на ся бе гэ
тую мі сію доб ра ах вот на. Улас на, інакш 
і быць не маг ло. Бо ёй не толь кі да ра гая 
па мяць пра са ма га бліз ка га ча ла ве ка. 
Яна га на рыц ца ўсім, што зра біў Аляк
сандр Кі шчан ка і жа дае, каб яго твор
чая спад чы на дай шла сва ёй сут нас цю 
да на шчад каў, які мі мас так лі чыў усіх 
лю дзей пла не ты.

Пры жыц ці на род ны мас так Бе ла
ру сі, ува саб ля ю чы свае са мыя гран ды
ёз ныя за ду мы, ма рыў уз ру шыць, аша
ла міць свет. Так, ён рэа лі за ваў свой 
та лент у роз ных жан рах: ад стан ко ва га 
жы ва пі су да ма ну мен таль ных ма за іч
ных кам па зі цый і ўні каль ных га бе ле
наў. Але за ста лі ся ў твор чай спад чы не 
май стра па куль яшчэ не вя до мыя шы
ро ка му чы та чу апа вя дан ні, вер шы. 
«Твор ца па ві нен пі саць час, чэр па ю
чы пэнд злем бла кіт ня бё саў і пы лок 
кве так, гле дзя чы ў бла кіт ныя во чы 
азёр…» — гэ та яго ныя рад кі.

Ні на Ку ха рэн ка ка жа, што скла
дан не ча ты рох рад коў яў бы ло для 
Аляк санд ра Кі шчан кі як бы прад мо вай 
да кож на га но ва га тво ра вы яў лен ча га 
мас тац тва, яго «фір мо вым сты лем», 
ка лі за ўгод на. Сло ва, пра дык та ва нае 
на тхнен нем, да па ма га ла на ла дзіц ца 
на ўва саб лен не за ду мы ў ко ле ры.
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— Да рэ чы, Аляк санд ру Кі шчан ку, 
двой чы лаў рэ а ту Дзяр жаў най прэ
міі Бе ла ру сі (1980га і 1996га га доў), 
узна га ро джа на му ор дэ нам Фран цыс ка 
Ска ры ны, пры све ча ны да ку мен таль
ныя філь мы бе ла рус кіх і поль скіх кі
не ма та гра фіс таў, — рас па вя дае Ні на 
Ку ха рэн ка. — У ад ным з іх па ка за ны 
пра цэс руч но га ткац тва яго «Га бе ле на 
ста год дзя» на Ба ры саў скім кам бі на це 
пры клад но га мас тац тва. Ха рак тэр на, 
што ад мыс ло ва для ства рэн ня гэ та га 
вя ліз на га ды ва накар ці ны аў тар сам 
пры ду маў кан струк цыю гі ганц ка га 
ткац ка га стан ка ў фор ме ку ба.

«Га бе лен ве ка» — трох сот кі лаг ра
мо вае па лат но вы шы нёй у шас ці па

вяр хо вы дом — як твор дэ ка ра тыў
напры клад но га мас тац тва не  мае 
са бе роў ных у све це па май стэр ству 
вы ка нан ня і маш таб нас ці ўва саб лен ня 
за ду мы ў ма тэ ры я ле. Яго тка лі амаль 
шэсць га доў. Гэ тай пра цай Аляк сандр 
Кі шчан ка ні бы пад во дзіў вы нік свай го 
твор ча га жыц ця і… цэ ла га ста год дзя. 
«Мо жа быць, «Га бе лен ве ка» — мая 
ле бя дзі ная пес ня», — гэ тыя пра ро чыя 
сло вы ён вы ма віў у 1995 го дзе на прэ
зен та цыі «кар ці ны». Пас ля смер ці 
мас та ка гран ды ёз нае па лат но бы ло 
ўда сто е на толь кі двух гра мад скіх па ка
заў — абод ва ра зы ў Мін ску. Хоць яно 
за не се на ў між на род ную Кні гу рэ кор
даў Гі нэ са і, не су мнен на, вар тае та го, 

каб яго ўба чыў свет. А па гля дзець ёсць 
на што.

Ні на Ку ха рэн ка з хва ля ван нем ус
па мі нае пра ад крыц цё ў мін скім па
віль ё не Бел ЭКС ПА ў 1998 го дзе вы ста
вы, пры мер ка ва най да га да ві ны з дня 
смер ці му жа:

— Дэ ман стра цыя «Га бе ле на ста
год дзя» пе ра тва ры ла ся ва ўра чыс тае, 
за хап ля ю чае дзей ства: гу ча лі хо ры, га
рэ лі свеч кі, а га бе лен з ру ло на па воль
на раз горт ваў ся і ўзды маў ся ўверх. Па
сту по ва ад кры ва лі ся яго фраг мен ты: 
ве ліч ны воб раз Ісу са Хрыс та, Ма дон
на з дзі цем, Па лы анёл Ан ты хрыст, які 
сім ва лі зуе, як ка заў сам Кі шчан ка, усіх 
нас, ня ве ру ю чых… Пе рад по зір кам 
гле да чоў паў ста лі больш за 70 вя до
мых па лі тыч ных, твор чых, рэ лі гій ных 
дзея чаў, якія вы зна ча лі аб ліч ча  XX 
ста год дзя, пры ду ма ныя аў та рам але га
рыч ныя ге роі: жан чы на Су све ту, муж
чы на Су све ту…

Ні на Ку ха рэн ка, з’яў ля ю чы ся са ма 
пра фе сій ным мас та ком, да па ма га ла 
му жу ства раць «Га бе лен ве ка» на «тэх
ніч ным» эта пе, пры пад рых тоў цы эс
кі заў на кар до не, па якіх і пра ца ва лі 
пас ля ба ры саў скія май стры хі. А сён ня 
яна з вя лі кай за не па ко ен нас цю пе ра
жы вае за лёс гэ та га, па яе пе ра ка нан
ню, су свет на га шэ дэў ра.

Так, у свой час Ні на Ку ха рэн ка бы
ла му зай Аляк санд ра Кі шчан кі, воб раз 
якой ён ма ля ваў з кар ці ны ў кар ці ну. 
Яна бы ла яго ву ча ні цай, па моч ні цай. 
Ні на бы ла сяб рам і жон кай, гэ та зна
чыць той ве лі зар най рэ за ні ру ю чай 
пра сто рай, у якой лепш за ўсё гу ча ла 

ніна Кухарэнка з сынам Максімам (злева) 
на адкрыцці выставы.
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вы со кая твор чая стру на вя лі ка га мас
та ка. Сён ня яна — за ха валь ні ца ўсёй 
яго вя ліз най спад чы ны і ма ці яго на га 
сы на Мак сі ма.

— Вы сён ня з’яў ля е це ся за ха валь-
ні цай спад чы ны на род на га мас та ка 
Аляк санд ра Кі шчан кі. Га на ро вая, але 
кла пот ная мі сія. Як вы спраў ля е це-
ся?

— Мі сія гэ тая, са праў ды, кла пот
ная. Але вель мі важ ная. Так, на мае 
пле чы лёг вя лі кі груз ад каз нас ці. Ска
жу, што ад на му ча ла ве ку гэ та пад няць 
скла да на. Вя до ма, я звяр та ю ся і ў Мі
ніс тэр ства куль ту ры і ў му зеі, імк ну ся 
не як усё за ха ваць і збе раг чы, вы ста
вы зра біць. Аляк сандр Кі шчан ка быў 
мас так вель мі пла да ві ты, па кі нуў ка ля 
ча ты рох сот кар цін толь кі ў май стэр
ні. Гэ та не ка жу чы пра га бе ле ны. Пра 
той жа Га бе лен ста год дзя, які прый
шло ся за хоў ваць са ста ту сам гіс та
ры чнакуль тур най спад чы ны так са ма 
не па срэд на ў май стэр ні. У мя не бы вае 
шмат на вед ні каў. Не ка то рыя на ват 
про сяц ца прый сці па ся дзець, гар ба
ты па піць. Сы хо дзіш да до му з доб рым 
на стро ем. Лю бая пра ца Аляк санд ра 
Кі шчан кі ня се вель мі ста ноў чую энер
ге ты ку. Ён быў жыц ця люб і за хап ляў
ся мно гі мі рэ ча мі з лю боўю. Да мя не 
вель мі час та звяр та юц ца за ма тэ ры я
лам пра мас та ка. Ня даў на зня лі фільм 
пра яго. Яго ную твор часць вы ву ча юць 
у пад руч ні ку па гіс то рыі Бе ла ру сі ў 
раз дзе ле куль ту ра, дзе рас па вя да ец ца 
пра яго ныя «Га бе лен ста год дзя» і «Га
бе лен аб Чар но бы лі», які ві сіць у штаб
ква тэ ры ААН. Пас ля смер ці Аляк санд
ра Кі шчан кі я вель мі ак тыў на ра бі ла 
вы ста вы. Ця пер шмат хто раз ва жае: 
скон чыў ВНУ — і ты ўжо мас так. А ён 
жа толь кі ка лі сы хо дзіў з жыц ця, ка заў 
мне, што зра зу меў, як і дзе пра віль на 
па клас ці ма зок. Кро чыў ён да гэ та га 
доў гія га ды.

— На мно гіх ра бо тах Аляк санд-
ра Кі шчан кі су стра ка ец ца ваш воб-
раз?..

— Я ўвесь час бы ла з ім по бач. Ён 
шу каў сла вян скі вы гляд і яго па зна ё
мі лі са мной. Пер шы парт рэт быў зу
сім не вя лі кім, але яго ку пі ла Маск ва. 
Ён шмат пі саў мя не, та му што ка хаў. 
Ка лі на ра дзіў ся сын, ён нас ра зам пі
саў. Ка заў: трэ ба пі саць тое, што лю біш 
і ра зу ме еш. Ён лю біў пі саць і пры ро
ду, і на цюр мор ты. Ча сам я яму за да
ва ла пы тан не: «Вось ты мя не пі шаш, 
пі шаш, яшчэ не ста міў ся ад май го вы

гля ду?» А ён мне: «Я прос та доб ра ве
даю ця бе, і ка лі мне трэ ба шу каць ся бе 
ў ней кай но вай сі ту а цыі, я прос та бя
ру твой воб раз, які мне зра зу ме лы, каб 
хут ка на па лат не знай сці сваю ідэю».

— Мак сім пе ра няў ад баць коў 
твор чую жыл ку ці ў яго ін шыя ін та-
рэ сы?

— Ён пе ра няў мно гае ад свай го 
баць кі. На огул Мак сім — ап ты міст. 
Ка лі я ад не ча га хва лю ю ся, то ў Мак
сі ма гэ та га ня ма. Я не ха це ла, каб ён 
ішоў у гэ тую сфе ру. Та му што ў яе па
він ны іс ці толь кі та ле на ві тыя лю дзі. 
Вось ней кі мас так пад рых та ваў свай го 

сы на ці дач ку, і яны па сту пі лі ў ін сты
тут. А по тым час цей за ўсё бы вае, што 
ча ла век не зна хо дзіць ся бе ў пра фе сіі 
ці ён прос та дрэн ны мас так. Мак сім 
без твор час ці не мог жыць. І ва ўзрос
це вась мідзе вя ці га доў стаў пі саць ма
лень кія за пі сач кі пра сум, пра сон ца… 
І пас ля ён ужо не мог жыць без рад коў. 
Да яго са мі пры хо дзяць вер ша ва ныя 
воб ра зы. Ён не атры маў пра фе сій ную 
пад рых тоў ку, але мыс лен не ў яго воб
раз нае, не ар ды нар нае. Гэ та і ёсць эле
мент та лен ту, які, мяр кую, пе ра даў ся 
сы ну ў спад чы ну.

Ве ні я мін Мі хе еў
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г
Гэты канцэрт, якога з 27 сакавіка 

сёлета ў Мінску так чакалі, калі была 
падпісана дамова, — унікальная маг
чымасць у чарговы раз адчуць ва ўсёй 
паўнаце: жыццё цудоўнае. Яно — цуд 
яшчэ і таму, што мы, паглыбляючыся ў 
вытанчаны свет оперы, здольныя заха
пляцца і перажываць узнёслыя пачуц
ці. Як там, у вялікага Пушкіна, гучыць? 
«Порой опять гармонией упьюсь, над 
вымыслом слезами обольюсь…» 

«над вымыслом 
слезами обольюсь…» 

Так яно і было ў дзівоснай плыні 
канцэрта. Забягаючы наперад, скажу: 
асабліва мяне ўразіў тэрцэт з оперы 
«Трубадур» Джузэпэ Вердзі, калі за
вяршалася першае аддзяленне канцэр
та. Выкананне Ганны Нятрэбкі, Юсіфа 
Эйвазава і Лукі Сальсі было напоўне
на такімі яркімі і гарачымі пачуццямі, 
што, не ведаючы падрабязнага апісан
ня гэтай сцэны, адчула і велізарнае хва
ляванне, і глыбокае суперажыванне, і 
ўдзячнасць усім тым, хто спрычыніўся 
да арганізацыі канцэрта. Як гаворыц
ца: да камяка ў горле, да пачашчанага 
дыхання і мімавольных слёз…

Прызнаюся, ужывую ні Нятрэбку, 
ні Эйвазава, ні Сальсі раней слухаць 
не даводзілася: толькі ў канцэртных 
запісах у інтэрнэце. І кожны раз на га
лаканцэртах у Вялікім тэатры міль
гала думка: вось бы сюды, на нашу 
сцэну і Ганну Нятрэбку. Бо ўжо даўно 
тут радуе нас усталяваная традыцыя 

запрашаць сусветных зорак для ўдзе
лу ў оперных спектаклях, а таксама з 
сольнымі канцэртамі. На гэтай думцы 
я засяродзілася, калі слухала сольны 
канцэрт Вольгі Перацяцькі. Летась 
у снежні яна спявала падчас IХ Між
народнага опернага форуму. 

Не прайшоў і год, як думка ўвасо
білася. Вядома ж, далёка не толькі мая. 
Можна сказаць і так: гэта была калек
тыўная думка прыхільнікаў Нятрэбкі і 
Эйвазава, ініцыяваная прадзюсарскай 
кампаніяй Berin Iglesias Art. Дарэчы, 
гэта ўжо не першы прыезд у Мінск зор
най пары. У лютым 2018га яны, як па
ведамлялі СМІ, з велізарным поспехам 
выступілі ў мінскім Палацы Рэспу
блікі ў час адкрыцця V Міжнародна
га фестывалю «Уладзімір Співакоў 
запрашае…». А ўжо ў чэрвені Ганну 
Нятрэбку пачулі 20 тысяч гасцей ста
дыёна «Дынама», а таксама тэлегледа
чы амаль 200 краін свету на цырымоніі 
адкрыцця  II Еўрапейскіх гульняў. 
Адну песню Ганна Нятрэбка выканала 
тады сольна пад акампанемент Ігара 
Крутога, а другую — у дуэце з мужам 
Юсіфам Эйвазавым.

—  У  м я н е  к а н ц э р т ы  Га н н ы 
Нятрэбкі і Юсіфа Эйвазава заўсёды 
вы клі ка юць асаблівае трапятанне. 
Мільённая армія прыхільнікаў ва ўсім 
свеце лічыць дні да магчымасці ўба
чыць на адной сцэне двух найвялік
шых оперных выканаўцаў нашага часу. 
І мне неверагодна прыемна ўсведамля
ць дачыненне да гэтай падзеі, якая мае 
ўсе падставы стаць знамянальнай вя

жыццё цудоўнАе!
ІмправІзацыя ў яркІм  
святле оперных зорак

Сусветны дзень 
оперы, ініцыяваны 
міжнароднай 
Асацыяцыяй музычных 
тэатраў Opera Europa, 
у якую ўваходзяць 
больш за 200 оперных 
дамоў з 43 краін, 
адзначылі ў Мінску 
ў Вялікім тэатры 
Беларусі самай чаканай 
культурнай падзеяй 
года: канцэртам 
сусветных оперных 
зорак — Ганны Нятрэбкі, 
народнай артысткі 
Расіі, Юсіфа Эйвазава, 
народнага артыста 
Азербайджана, а таксама 
спецыяльнага госця 
канцэрта — Лукі Сальсі, 
італьянскага опернага 
спевака.
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хой у гісторыі опернай музыкі, — кажа 
Максім Берын, кіраўнік канцэртнага 
холдынгу Berin Iglesias Art, эксклюзіў
нага прадстаўніка Ганны Нятрэбкі і 
Юсіфа Эйвазава. — Асаблівы гонар 
выклікае той факт, што канцэрт пра
ходзіць на маёй Радзіме, на сцэне Вя
лікага тэатра Беларусі. Акрамя таго, 
што тут сабралася самая элітарная 
публіка, знаўцы высокага мастацтва, 
мы таксама з вялікім задавальненнем 
запрасілі на канцэрт студэнтаў музыч
ных навучальных устаноў Мінска. Ся
род запрошаных — лаўрэаты музыч
ных конкурсаў, медалісты, уладальнікі 
дыпломаў і ганаровых узнагарод.

А публіка і сапраўды была элітар
ная. У зале можна было ўбачыць Сяргея 
Сідорскага з жонкай, былога Прэм’ер
міністра, а таксама Андрэя Кабякова, 
таксама былога Прэм’ерміністра. І 
былога Міністра аховы здароўя Ва
лерыя Малашку: ён цяпер намеснік 
старшыні Магілёўскага аблвыканка
ма. Бачылі мы і эксАмбасадара ў Кітаі 
Анатоля Тозіка. Цяпер ён узначальвае 
Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства 
імя Канфуцыя Беларускага дзяржаўна
га ўніверсітэта. Назіралі, як цяперашні 

Міністр культуры Юрый Бондар, раз
маўляючы з мастацкім кіраўніком Вя
лікага тэатра Валянцінам Елізар’евым, 
паводзіў сябе як чалавек з вельмі до
брым настроем. І бачнай была таксама, 
дзякуючы асобным рэплікам, яго зада
воленасць тым, што сусветныя зоркі 
такога ўзроўню — на сцэне Вялікага 
тэатра Беларусі.

Стаўленне публікі да падзеі ў куль
турным жыцці краіны выяўлялася і ў 
старанна прадуманых туалетах — дамы 
ў аблоках парфумы быццам плылі па 
фае тэатра, убраныя ў вячэрнія і как
тэйльныя сукенкі, мужчыны — у стро
гія касцюмы. Але пераважным, вядома, 
быў модны ў наш час стыль casual, які 
лепш за іншыя падыходзіць тым, хто 
спяшаецца ў тэатр пасля працы.

Калі мы падымаліся з гардэроба ў 
фае, здалёк убачылі генеральнага дыр
эктара Вялікага тэатра Уладзіміра Гры
дзюшку побач з вобразам опернай дзівы 
Ганны Нятрэбкі (5 лістапада калектыву 
тэатра быў прадстаўлены новы ген
дырэктар Аляксандр Пятровіч — Рэд.). 
Толькі на імгненне мільганула думка: 
няўжо Нятрэбка ў фае? Але тут жа, 
смеючыся, я ад яе адмахнулася: быць 

Ганна Нятрэбка:
Жыць трэба дзеля 
жыцця, а не дзеля 

мастацтва.
Я шчаслівая!  

І шчаслівая, таму што 
шчаслівая! Таму што 

жыццё — цудоўнае!

У мяне няма таямніц, 
якія б мяне прыгнечвалі. 

Калі і ёсць якія недахопы, 
я не буду моцна пра тое 

думаць. Бо кажу, што 
думаю — гэта мая 

адкрытасць. Я не ўмею 
прыкідвацца. І не хачу.

Але калі вы спытаеце 
мяне пра нейкае 

ўнутраные святло, нейкія 
тонкія ўнутраныя 

перажыванні, пра гэта не 
скажу нікому і ніколі. Я не 

выплюхваю ні нелюбові 
сваёй, ні любові.

Ганна нятрэбка і юсіф Эйвазаў на сцэне Вялікага тэатра Беларусі



44 беларусь.belarus
лістапад   2019

жаданыя госці 

такога не можа перад пачаткам канцэр
та! Ды і наогул… Аказалася, непадалёк 
ад уваходаў у партэр з аднаго боку была 
зладжана фотазона з яе выявай, а з дру
гога — Юсіфа Эйвазава. І народ, заў
важу, фатаграфаваўся досыць актыў
на! Толькі незадоўга да трэцяга званка 
ахвочых зняцца са знакамітасцямі стала 
менш. Усім раздаваліся буклеты з выя
вай зорнай пары на вокладцы. А, пагар
таўшы яго, можна было азнаёміцца   і з 
праграмай канцэрта, з яго удзельнікамі, 
арганізатарам — паважанай кампаніяй 
Berin Iglesias Art, а таксама з Вялікім тэа
трам Беларусі. Нагадаю чытачам, што ён 
удастоены памятнай медалі ЮНЭСКА 
«Пяць кантынентаў» за выбітны ўнё
сак у папулярызацыю харэаграфічнага 
і опернага мастацтва ва ўсім свеце і з 
нагоды 60годдзя сяброўства Беларусі 
ў ААН па пытаннях адукацыі, навукі і 
культуры.

Канцэрт у буднія дні, як звычайна, 
пачынаўся ў 19.00. Але ўжо раней чым 
за гадзіну да пачатку ўсе парковачныя 
месцы ў двары Вялікага былі занятыя. 
А перад галоўным уваходам заслалі 
чырвоную дарожку. І я таксама па ёй 
прайшлася — з прыемным адчуваннем 
сваёй далучанасці да эксклюзіўнага 
канцэрта сусветных зорак.

Такім чынам, пачатак. На імгненне, 
пакуль зза кулісаў доўгачаканыя ар
тысты не выйшлі, зала замерла. І вось 
яны, сказала б, гэтыя мегазоркі, су
стрэліся з беларускай публікай! Ганна 
Нятрэбка — у раскошнай бардовай су

кенцы, Юсіф Эйвазаў — у элегантным 
чорным канцэртным убранні з чорнай 
бабачкай, якая цудоўна глядзелася 
на фоне асляпляльна белай кашулі. 
Шквал апладысментаў, а потым пры
хаванае чаканне: ці апраўдаеце наш 
глядацкі давер, ці падорыце нам па
чуццё захаплення, калі, здаецца, што 
душа лунае?..

І апраўдалі, і падаравалі! Спявалі 
пачуццёва, горача, бударажачы эмоцыі 
ды ўяўленні, выклікаючы асацыяцыі. 
Канцэрт, падчас якога Ганна Нятрэб
ка выходзіла на сцэну і ў іншых стро
ях — белай бальнай сукенцы, а такса
ма ў струменістай чорнабелай, якая 
прыгожа аблягала постаць, доўжыўся 

ў інтэр’еры белых антычных калон, 
упрыгожаных кветкамі. А на вялікім 
экране, на задніку сцэны, з дапамо
гай відэашэрага ажывалі дэкарацыі да 
опер, партыі з якіх выконваліся арты
стамі. І ў пары адзін з адным, і ў пары 
з Лукой Сальсі, і, саліруючы, Ганна 
Нятрэбка і Юсіф Эйвазаў спявалі вы
датна. Паўтаруся: і ў тэрцэце яны аса
біста мяне ўразілі, як і барытон Лукі 
Сальсі. Гучалі арыі з опер «Атэла», 
«Дон Карлас», «Макбет», «Сіла лёсу», 
«Рыгалета», «Трубадур», «Сельскі го
нар», «Вясёлая ўдава», «Тоска», «Андрэ 
Шэнье»…

Як кажуць, у той вечар, напэўна, 
і зоркі на небе сышліся. Сімфанічны 
аркестр тэатра, якім дырыжыраваў 
заслужаны артыст Азербайджана 
Фуад Ібрагімаў, што называецца, быў 
на вышыні: яго гучанне было такім 
мяккім і гарманічным, што, здавалася, 
ці то выканаўцы спяваюць ва ўнісон 
з аркестрам, ці то сам аркестр — ва 
ўнісон з імі. Што і казаць, культура 
выканання аркестра нашага Вяліка
га — найвышэйшая. Дарэчы, сёння ён 
налічвае больш за 150 высокакласных 
музыкаў, якія атрымлівалі адукацыю 
ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі му
зыкі. Ну, а беларуская публіка — гэта 
тэма асобная: настолькі яна выхава
ная, далікатная і ўдзячная. Не раз на
зірала, пра што і не раз пісала: скажам, 
нешта не задавальняе нашых гледа
чоў — апладысменты ўсё роўна бу дуць 
ветлівыя, тыя, што з павагай да пра
цы артыстаў. І ніхто не паднімецца, і 
не сыдзе раней часу. Такія талерант
ныя беларусы. А ўжо калі прымаюць, 

Ганна нятрэбка — гэта заўсёды магія таленту

Бывай, Мінск! Справа ад юсіфа Эйвазава і Ганны нятрэбкі — італьянскі барытон Лука Сальсі.
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то і крыкі «брава» будуць, і авацыі, і 
працяглыя апладысменты. Дарэчы, і 
Ганна Нятрэбка з Юсіфам Эйвазавым 
летась назвалі мінскую публіку выдат
най. Сваімі эмоцыямі яны дзяліліся ў 
відэазвароце, і апублікавалі, як паве
дамляла БелТА, пасля канцэртаад
крыцця V Міжнароднага фестывалю 
«Уладзімір Співакоў запрашае…».

Ганну Нятрэбку і Юсіфа Эйвазава 
і на гэты раз Мінск прыняў з любоўю 
і ўласцівай нашай публіцы, паўтару
ся, ветлівасцю і ўдзячнасцю. А інакш і 
быць не магло. Бо поспех у яе не купіш 
ні піярам, ні прамоўшэнамі. Увогуле, 
быў і аншлаг, і авацыі практычна па
сля кожнага нумара, у тым ліку і пасля 
аркестравых фрагментаў. Вядома ж, і 
кветкі ў фінале, і крыкі «брава». І нежа
данне гледачоў расставацца з зоркамі, 
якія на развітанне выканалі «Застоль
ную песню» з «Травіяты». Дарэчы, 
падчас канцэрта заўважыла, як Ганна 
Нятрэбка на імгненне затрымалася ля 
правай кулісы: на сцэне спяваў Юсіф. 
Не ведаю, чаму, але мне падалося, што 
Ганна хвалюецца за яго. Чамусьці злёг
ку хвалявалася і я, але сваё хваляванне 
спісала на кошт адсутнасці глядацкіх 
«брава» пасля дуэта пары з оперы «Атэ
ла». Гэта быў якраз пачатак канцэрта: 
глядач, падобна, прыглядаўся, не спя
шаўся выяўляць эмоцыі. Як жа гэта ў 
духу беларусаў — прыгледзецца! А мне 
вельмі хацелася, каб старт Нятрэбкі 
і Эйвазава сарваў авацыі. Што пасля 
і адбылося, калі Нятрэбка праспява
ла арыю Лізаветы з «Дона Карласа», 

а Эйвазаў — арыю і кабалету Герцага 
з оперы «Рыгалета». Потым арыя Ка
варадосі з «Тоскі», выкананая Юсіфам 
Эйвазавым пранікнёна, пранізліва, 
страсна, выклікала такі шквал апла
дысментаў, што пра стрыманасць у 
характарах беларусаў можна было за
быць. І Юсіф заваяваў публіку! Зрэш
ты, і фінал канцэрта тое пацвердзіў.

ганна + Юсіф 

Так склаўся іх графік, што з бела
рускімі журналістамі знакамітыя гос
ці сустрэцца не змаглі: адразу ж пасля 
канцэрта, не затрымліваючыся ў Мінс
ку, з’ехалі. І дзе яны сёння, можна адса
чыць у Інстаграме, там Ганна Нятрэбка 
выкладвае фота. Нядаўнія здымкі былі 
з Барселоны. Праўда, як яна сказала ў 
адной з тэлеперадач, робіць гэта без 
якіхнебудзь каментараў. Бо ёсць пэў
ная мяжа адкрытасці асабістай тэры
торыі, што цалкам зразумела. 

Графік выступленняў артыстаў 
распісаны да 2022 года. А гэта пяць 
спектакляў у месяц, пару дзён пера
пынку, а паміж імі ад 2 да 4 канцэртаў. 
На прасторах СНД яны бываюць, як 
і ў Маскве, даволі рэдка. Праўда, 9 лі
стапада няпланава, перапыніўшы свае 
выступленні, Нятрэбка прылятала 
на канцэрт, які прайшоў у Вялікім тэа
тры Расіі ў гонар 90годдзя Аляксанд
ры Пахмутавай.

Нага даю чытачам: і  Ганна,  і 
Юсіф  — людзі публічныя, ахвотна 
ідуць на кантакты з прэсай. Даюць 

Максім Берын:

Шмат гадоў 
працуючы ў гэтай 

індустрыі, магу 
сказаць, што 

нягледзячы на   
мноства 

арганізаваных 
грандыёзных 

канцэртаў, заўсёды 
застануцца такія 

музычныя падзеі, 
якія не могуць не 

выклікаць асаблівага 
трапятання. Для 

мяне гэта канцэрты 
Ганны Нятрэбкі і 

Юсіфа Эйвазава. І я 
ведаю, што ў сваім 

такім стаўленні да іх 
я не адзінокі. 

Мільённая армія 
паклоннікаў ва ўсім 
свеце адчувае тое ж 

трапятанне і лічыць 
дні да магчымасці 
ўбачыць на сцэне 

двух найвялікшых 
оперных выканаўцаў 

нашага часу. І мне 
неверагодна прыемна 

ўсведамляць сваё 
дачыненне да падзеі, 

якая мае ўсе 
падставы стаць 

знамянальнай вяхой 
у гісторыі опернай 

музыкі. Асаблівы 
гонар выклікае той 

факт, што канцэрт 
адбудзецца на маёй 

Радзіме — у Беларусі.
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інтэрв’ю і ўдзельнічаюць у тэлепера
дачах. Журналісты пра яркую опер
ную пару пішуць шмат, і тэлебачанне 
іх актыўна здымае. Так было і ў перы
яд II Еўрапейскіх гульняў у Мінску, 
калі беларусы змаглі пазнаёміцца   з 
Ганнай і Юсіфам: прайшла перада
ча і на АНТ якраз у дзень адкрыцця 
міжнароднага спартыўнага форуму. 
Давалі яны інтэрв’ю вядучым інфар
мацыйным агенцтвам і выданням. 
Не злічыць і таленавітых тэлеперадач, 
токшоу на  расійскім тэлебачанні. 
Гэта і «Вячэрні Ургант», і «Сёння веча
рам», і «2 Верник 2», і «Саці. Нянудная 
класіка», і тэлечасопіс «Аднойчы»… 
Многія з іх я паглядзела ў запісах у 
інтэрнэце. У выніку склаліся абліччы 
герояў маёй публікацыі, назаву іх вір
туальнымі гасцямі нашага часопіса. З 
імі і пазнаёмлю — у надзеі, што ў на
ступны прыезд артыстаў у Беларусь 
мы парадуем чытачоў эксклюзіўным з 
імі інтэрв’ю.

Адразу скажу: я з ліку тых, каму 
гэтая зорная пара падабаецца. І 
безумоўна прымаецца. Мне прыемна 
гаварыць пра іх высокім стылем. Бо 
абодва — і Ганна, і Юсіф — выключ
ныя. І як прафесіяналы, і як творчыя 
асобы. Яны экспрэсіўныя, шчырыя 
і адкрытыя. Іх галасы — дзівосныя. 
На сцэне абодва — нібы жыхары нябё
саў, якія прыбылі на Зямлю з мэтай 
несці прыга жосць, абуджаць у нашых 
сэрцах лепшыя пачуцці, пра якія ў па

скораным рытме будняў мы часта за
бываем. Ім пляскаюць у далоні лепшыя 
тэатры свету — «Метраполітэнопе
ра», «Ла Скала», Венская дзяржаўная 
опера, Парыжская опера, Лонданскі 
Каралеўскі оперны тэатр КовентГар
дэн… І вось яны тут. У Беларусі! Абод
ва на сцэне такія, што здаецца — ім 
так лёгка спяваецца! Ра зу мею — гэта 
вялікая ілюзія. Але ў той момант, калі 
слухаеш іх, атрымліваючы асалоду, пра 
тое не думаеш.

Абодва на  сцэне  — прыгожыя й 
той прыгажосцю, якую дадае чалавеку 
любоў, узаемнае прыманне адзін адна
го. Ёсць у тым акрамя прафесіяналізму 
асаблівая магія. Мне імпануюць іх мер
каванні пра жыццё і яго каштоўнасці, іх 
стаўленне да сына Цьягі, бацькоў, іх ап
тымізм і пазітыўнасць. І тое, што абодва 
не любяць змрочных колераў і «кала
мутных», як выказалася Ганна, людзей. І 
ўмеюць захапляцца адзін адным, успры
маючы жыццё — як падарунак, і атрым
ліваць ад яго асалоду. Мне таксама ім
пануе, што ў наш час, калі індывідуалізм 
не знікае, а ўсё больш умацоўваецца, 
Ганна пяшчотна прывязаная да сяброў. 
Дастаткова паглядзець хаця б адну тэле
перадачу мінулых гадоў — і зразумееш, 
наколькі шырока для іх адкрыты дзверы 
дома артыстаў у НьюЁрку. Муж і жон
ка не «закукліліся», не застылі ў сваёй 
славе. Хоць і зразумела, што пры такой 
загружанасці рэдка ім атрымоўваецца 
пабыць самнасам. А часам «схавац

ца» так неабходна! Але іх жыццё — на
відавоку. І распавядаюць пра яго ў сілу 
сваёй культуры, характараў, выхавання, 
памойму, шчодра. Яны не хаваюць на
ват свой побыт. І дзверы кухністаловай 
Нятрэбкі з Эйвазавым адчыненыя. І мы 
даведаемся, што Ганна любіць гатаваць, 
эксперыментуючы з ежай: спалучаць 
розныя смакі — салодкія, салёныя, кі
слыя і вострыя. І зусім не камплексуе, 
калі муж у адной з тэлеперадач, злёгку 
перабольшваючы, расказвае, як яна, 
калі гатуе курку, можа дадаць да яе ава
када, маліну, бульбу, а мяса — намазаць 
вішнёвым варэннем. А Ганна каментуе 
без крыўдаў: Юсіф не  вельмі любіць 
яе кухню і каронную страву — свініну, 
замарынаваную ў каштанавым мёдзе. 
І, дарэчы, не баіцца прызнавацца, што 
ў свеце нічога няма смачней смажанай 
бульбы, чорнага хлеба з маслам. І я до
бра яе разумею, бо гэтая выдатная ежа 
родам і з майго ўкраінскага дзяцінства. 
І ў сувязі з тым прызнаюся: да чаго ж 
прыемны момант пазнавання нейкіх 
агульных прыхільнасцяў у нас, людзей: 
густаў, звычак, як і якоганебудзь да
лёкага сваяцтва. І мае продкі былі каза
камі. А першыя оперные спевы пачула 
па радыё. Памятаю песню Аляксандра 
Аляб’ева «Салавей», якую выконвала 
мая зямлячка Яўгенія Мірашнічэнка: 
так мяне ўразіў яе голас! А пазней я да
ведалася, што нарадзілася спявачка ў 
сяле Графскім, што непадалёк ад наша
га Ваўчанску Харкаўскай вобласці. Як і 

на адкрыцці ii еўрапейскіх гульняў у Мінску  Дуэт Ганны нятрэбкі і юсіфа Эйвазава   
ў оперы «Андрэ Шэнье» Умберта Джардана



47беларусь.belarus
лістапад   2019

жаданыя госці 

тое, што ў тым горадзе майго нараджэн
ня ў сярэдзіне 17 стагоддзя з’яўляюцца 
паселішчы казакоў. Туды яны прыйшлі 
з украінскага Наддняпроўя. І заснавалі 
некалькі слабодак на  правым беразе 
ракі Северскі Данец. Адна з іх — Салтаў. 
1674 годам датаваны першыя звесткі пра 
казачую слабаду на Ваўчыных Водах, ця
перашнім Ваўчанску. Хто ведае: можа ў 
тым далёкім мінулым там былі і казакі 
данскія? І сапраўды, усе людзі — браты. 
Толькі, на жаль, нялёгка ў сілу шматлікіх 
прычын прызнаваць гэта ў жыцці.

Таму мне чужыя ўсе пустыя «раз
мышлизмы» пра Ганну і Юсіфа, кштал
ту: хтосьці з іх, дзесьці, калісьці чагось
ці і ў чымсьці не дацягвае… Пакінем 
тое музычным крытыкам і абывацель
скаму розгаласу. А мы працягнем заха
пляцца, здзіўляцца, любіць. І рабіцца 
больш добрымі й чуллівымі, атрымлі
ваючы асалоду ад мастацтва оперы.

Так, хваляванне перад выхадам 
на сцэну ў Ганны Нятрэбкі і яе мужа — 
нярэдкае. У адной з перадач Юсіф рас
павядаў, як ён павар’яцку хваляваўся 
перад сваім выхадам у «Ла Скала» ў 
оперы «Андрэ Шэнье», якая не  ішла 
ў тым тэатры 32 гады. Гэта жахлівы, 
казаў ён, самы складаны тэатр, у якім 
сядзелі і людзі, якія чакаюць твайго 
правалу, а прамая трансляцыя адтуль 
адбывалася на ўвесь свет. Але, як ска
зала Ганна, гэта быў трыумф. І залаты 
дождж, і петарды, і авацыі таксама 
былі…

Спяваць, па словах зорнай пары, 
вельмі цяжка. І фізічна, і эмацыйна. 
Ужо не памятаю, хто з партнёраў па 
сцэне сказаў пра выканальніцкае май
стэрства Нятрэбкі. Так бы мовіць, яна, 
як птушка, можа спраўляцца з вакаль
нымі цяжкасцямі. І пры тым пераля
тае з галінкі на галінку, а яшчэ ў такія 
моманты дэманструе гледачам, як тое 
лёгка рабіць, і не паказвае, што за цяж
кі пакутлівы гэты працэс.

Ты, кажа Юсіф, вучышся здабы
ваць гук, але не ведаеш, наколькі гэта 
правільна робіш, вучышся праз адчу
ванні. Запісаў — чуеш, што прыгожа. 
Але важна яшчэ запомніць цягліца
вае адчуванне. Адзін спектакль спя
ваеш — гучыць так, спяваеш у іншы 
дзень — гучыць інакш…

З перадач я даведалася, што дра
матычны тэнар, які ўласцівы Юсі
фу, — самы складаны голас. Кіраваць 
ім нялёгка, ва ўладальніка такога гола
су дужыя масіўныя звязкі, яны вельмі 
шчыльныя, практычна барытонавыя. 
Голас гэты не натуральны, як сапрана, 
барытон, бас. Тэнар — гэта значыць 
трэба прымусіць звязкі працаваць 
у пэўным рэжыме. Таму распявацца 
Эйвазаву трэба пару гадзін. Ганне з яе 
ўнікальным сапрана — хвілін пятнац
цаць. Як муж прызнаўся, калі бачыў, 
што яна да яго паварочваецца і сваім 
масіўным голасам прама ў вуха спявае, 
ён тут жа — спіной да залы: так наву
чыўся ратаваць свае вушы. А то, кажа, 
бывала, прашапчу ёй: спявай у залу. 
Вось такія яны, нашы куміры. І мне ім

Прадзюсарская кампанія Berin Iglesias Art, заснаваная 
ў 2003 годзе ў Германіі, вядучы міжнародны канцэртны 

і івэнт-холдынг з філіяламі ў Беларусі, Расіі, Узбекістане, 
ААЭ, Манака, Ізраілі, ЗША, Францыі, Вялікабрытаніі ды 

Іспаніі. Кампанія Berin Iglesias Art — эксклюзіўны 
прадстаўнік Ганны Нятрэбкі, Юсіфа Эйвазава, 

Вольгі Перацяцькі і Максіма Венгерава ды іншых артыстаў. 
За гады працы агенцтвам арганізаваны больш за тысячу 

канцэртаў і буйных мерапрыемстваў па ўсім свеце. 
Berin Iglesias Art працуе з такімі вядомымі артыстамі, 

як Робі Уільямс, Мерайя Кэры, Том Джонс, Элтан Джон, 
Энрыка Іглесіяс, Хасэ Карэрас, Андрэ Бачэлі, 

Сара Брайтман, Пласіда Дамінга і многімі іншымі.

Сумесныя спевы ў оперы «Манон Леско» Джакома Пучыні паслужылі нагодай  
для будучага саюзу нятрэбкі і Эйвазава

Партыяй наташы Растовай у оперы «Вайна і мір» Ганна 
нятрэбка пакарыла «Метраполітэн-опера» (2002 г.)
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пануе, што пра гэта яны гавораць лёгка, 
нязмушана, з гумарам. 

Пра натуральнасць і простасць Ган
ны Нятрэбкі паўтараюць і паўтаралі 
ўсе тыя, хто яе ведае: Валерый Гергіеў, 
дырыжор Лонданскага сімфанічнага 
і Мюнхенскага філарманічнага арке
страў і нязменны мастацкі кіраўнік 
Марыінскага тэатра, які заўважыў яе 
і даў магчымасць дэбютаваць у ролі 
Сюзаны ў «Вяселлі Фігара» Моцарта; 
тэлевядучы, журналіст, шоумэн Анд
рэй Малахаў; Ігар Крутой, кампазітар, 
музычны прадзюсар, піяніст; Філіп Кір
кораў, эстрадны спявак ды іншыя. Усе 
прызнаюць: яе геніяльнасць не ўплы

вае на зносіны, яе простасць — чароў
ная. Іспанскі оперны спявак і дырыжор 
Пласіда Дамінга шчаслівы, што стаяў 
ля вытокаў яе кар’еры, ён параўноўваў 
талент Нятрэбкі з талентам Марыі Ка
лас, казаў пра яе фэнаменальнае вало
данне голасам, маштаб таленту, а яшчэ 
пра тое, што калі пачуў Ганну, зразумеў: 
працаваць з ёй будзе не меншым зада
вальненнем, чым з Калас.

А вось як выказваўся пра Нятрэбку 
оперны спявак Дзмітрый Хварастоўскі, 
з якім у 2013м яна спявала ў канцэрце 
на Краснай плошчы: Ганна запаўняе са
бой сцэну, жыве на ёй сваім жыццём, яна 
абсалютна натуральная, і гэта Божы па

дарунак… Прывяду і сло
вы канцэртмайстра, рэпе
тытара з Марыінкі Алены 
Матусоўскай, якая ўзлёт 
Нятрэбкі ў оперы параў
ноўвала з стрэлам петар
ды. «Калі Ганна на сцэне, 
адбываецца электрычны 
разрад і з’яўляецца нітка, 
якая цягне публіку ў дзе
янне… Ганна  — вельмі 
рэдкі голас, прыга жосць, 
артыстызм і вельмі моц
ны характар… І натураль
насць…».

Як у Нятрэбкі атры
моўваецца пры такой 
славе й прызнанні за
хоўваць гэтыя якасці? 
Такой, відаць, урадзіла
ся гэтая спадчынная 

казачка з Краснадара, прадзед якой 
па лініі маці быў цыганам. І фатогра
фам. У Пецярбурзе ў яго было сваё 
фотаатэлье і пяць даходных дамоў. 
Але галоўнае, мабыць, усё ж — тая ат
масфера любові і дружбы, якая пана
вала ў доме, калі не душылася свабода 
самавыяўлення, а сямейныя вечарыны 
з нагоды святаў былі традыцыяй. Таму, 
у чым я таксама перакананая, Ганне з 
дзяцінства лёгка было бачыць, як ка
жуць аптымісты, шклянку, напалову 
напоўненую вадой, пра што яна не раз 
выказвалася ў тэлеперадачах. Як і пра 
велізарны смак да жыцця, які перадаў
ся ад бацькі, інжынерагеолага Юрыя 
Мікалаевіча і маці, інжынерасувязі
ста Ларысы Іванаўны.

Ганна, кажуць, прапускае міма 
вушэй непахвальныя пра сябе водгукі, 
даўно таму навучылася. Аднойчы ад
накурснік па СанктПецярбургскай 
кансерваторыі, куды яна паступіла ў 
1990 годзе, сказаў Ганне прама ў твар 
пра тое, што голас у яе пасрэдны, пра 
што пасля казалі ёй не раз. Як і Юсіфу. 
А ён, дарэчы, сабе сказаў: усё роўна 
буду спяваць у «Ла Скала». І праспя
ваў праз 20 гадоў! Ганна ж, паводле яго 
словаў, разбіла вобраз опернай дзівы 
старога часу, яе спевы, калі яна скака
ла з ложка на падлогу, або спявала ле
жачы, мелі такую   энергетычную сілу, 
што цяпер нават не заўважаюць, што 
яна спявае стоячы. А музычны крытык 
Аляксандр Матусевіч у тэлеперадачы 
2014  года на  канале ТВЦ вобразна 

Ганна нятрэбка ў Траецкім прадмесці ў Мінску Краснадар. У гасцях у бацькі юрыя Мікалаевіча (з кветкамі ў цэнтры).

Ганна і юсіф з сынам Цьяга ў Мадрыдзе
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выказаўся: Нятрэбка рызыкуе як ка
натаходзец без страхоўкі. Прадзюсар 
Джэфры Вандэрвеен працягнуў: калі 
яна спявае, глядач у захапленні, у яго 
замірае сэрца, але ж, на шчасце, Ганна, 
ведае, як утрымацца на вышыні.

Яны абодва тое ведаюць. І гэта ра
дуе. Значыць, Ганна Нятрэбка і Юсіф 
Эйвазаў яшчэ паспяваюць. Спадзяем
ся, што ў Максіма Берына, прэзідэнта 
холдынгу Berin Iglesias Art, атрымаец
ца яшчэ раз запрасіць іх. Ну нездар
ма ж Юсіф Эйвазаў вось як выказаўся 
пра Максіма: «Ён — наш надзвычайны 
прадстаўнік па Расіі і не толькі, робіць 
якасную працу. І вельмі прасунуты ў 
гэтым плане, у яго так шмат ідэй! Мы 
равеснікі, але я за ім не паспяваю. Кажу 
яму: дай мне 42 канцэрты адыграць, 
а потым ужо абмяркуем планы…».

Вось так дзякуючы Берыну мы 
змаглі пазнаёміцца з Ганнай Нятрэб
кай і Юсіфам Эйвазавым. Ну а пра 
тое, як ішлі яны на музычны Алімп 
паасобку і разам, як Ганна заваява
ла «Метраполітэноперу» Наташай 
Растовай, а  Зальцбург  — «Травія
тай», чытайце, глядзіце ў інтэрнэце. 
Даведаецеся, як яна сустрэла Юсіфа, 
лёгкага, вясёлага і добрага чалавека, 
не дурня — разумнага, па яе словах, 
як стала шчаслівай. І пра тое, як па
кахалі яны адзін аднаго дзякуючы 
оперы «Манон Леско». І як пабуда
валі дом, дзе ім цяпер добра абодвум, 
пазнаёміцеся. Вам могуць адкрыцца 
сакрэты, як працаваць над адносіна
мі ў сям’і і чаму абодва, Ганна і Юсіф, 
як Інь і Ян, дапаўняюць адзін аднаго. 
І як выхоўваюць сына Цьягу, і чаму 
ад яго вучыцца Юсіф. Пачуеце і пра 
тое, як Ганна падымалася на піраміду 
Сонца ў Мексіцы, пераадольваючы 
265 прыступак, назіраючы, як лёгка, 
падзіцячы, яна пра гэта расказвае — 
без ценю пазёрства. Як натуральна 
прызнаецца ў тым, што яна шопа
голікпрафесіянал, і як ёй падабаецца 
купляць падарункі. У YouTube можна 
ўбачыць і гардэроб опернай спявачкі, 
вясёлы і радасны, якім яна карыста
ецца і ў жыцці, і на сцэне. І ўбачыць 
лёгкі ды эпатажны стыль яе адзення. 
І ён ёй, памойму, да твару. Зрэшты, 
як і Юсіфу. І наколькі, як кажа Ган
на, на ўсе 150%, яна не амбіцыйная, 
але патрабавальная ў сваёй працы да 
сябе і да іншых — пра гэта таксама 
можна пачуць і прачытаць у некато
рых інтэрв’ю. Яна адкрыта да ўсяго 

новага. Даражыць меркаваннем бліз
кіх людзей і выразна ведае, дзе ліслі
васць, дзе кампліменты, а дзе праў
дзівыя пажаданні. І ў любым тэатры 
свету адчувае сябе як рыба ў вадзе. 

Так было і на сцэне Вялікага тэа
тра Беларусі, пра што мне сказалі су
працоўнікі холдынга Berin Iglesias Art. 
Значыць, Ганна Нятрэбка і Юсіф Эйва
заў у Мінск вернуцца. А мы пачакаем 

іх. Дарэчы, у адной з тэлеперадач Юсіф 
Эйвазаў сказаў, што марыць праспява
ць у «Багеме» Джакома Пучыні.

Ці будзе гэта сцэна Вялікага тэатра 
Беларусі? Пажывем — пабачым.

Валянціна Ждановіч.
Аўтар дзякуе кампаніі Berin Iglesias Art 

і асабіста Вользе Купцовай 
за прадстаўленыя здымкі і садзеянне 

ў падрыхтоўцы матэрыялу.

Яна не амбіцыйная, але патрабавальная ў сваёй працы да сябе да іншых «на ўсе 150%»

Дырэктар Opera Europa Нікалас Пэйн, які неаднаразова бываў у Вя-
лікім тэатры Беларусі і ўваходзіў у склад журы Мінскага міжнароднага Ка-
ляднага конкурсу вакалістаў, падрыхтаваў віншавальны зварот да калек-
тыву і гледачоў тэатра. Вось як ён прагучаў напярэдадні свята.

25 кастрычніка сёлета міжнародная асацыяцыя музычных тэатраў «Опе
ра Еўропа», у якую сёння ўваходзіць больш за 200 оперных дамоў з 43 краін све
ту, упершыню ініцыюе Міжнародны дзень оперы. Гэтая ідэя нарадзілася падчас 
леташняга Міжнароднага опернага форуму, які праходзіў у Мадрыдзе і сабраў 
прадстаўнікоў шасці кантынентаў. Міжнародны дзень оперы сыграў ключа
вую ролю ў прасоўванні оперы і прыцягненні цікавасці шырокай грамадскасці 
да гэтага віду мастацтва. Ён задуманы для таго, каб паказаць, як культура 
ў цэлым і опера у прыватнасці могуць спрыяць усеагульнаму дабрабыту. Усе 
члены «Опера Еўропа», а таксама нашы партнёры ў Паўночнай і Паўднёвай 
Амерыцы, Азіі, Афрыцы і Акіяніі падрыхтавалі сваё асаблівае пасланне.

Дата 25 кастрычніка выбрана не выпадкова, у гэты дзень нарадзіліся му
зычныя геніі Жорж Бізэ і Іаган Штраус, аўтары, мабыць, самых папулярных 
твораў у свеце — оперы «Кармэн» і аперэты «Лятучая мыш».

Цудоўны Вялікі тэатр Беларусі адзначыць гэтую падзею канцэртам непа
раўнальных Ганны Нятрэбкі і Юсіфа Эйвазава, што, без сумневу, выкліча 
агульнасусветны рэзананс.

Ад імя Сусветнай опернай супольнасці я віншую Вялікі тэатр Беларусі і 
Мінск!
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Асаб лі вая, пахат ня му цёп лая, як 
ка лі б ты ся дзеў ля ка мі на ў за га рад
ным до ме ў гас цях, і ад на ча со ва ўз вы
ша ная, тэ ат раль ная ат мас фе ра та го 
ве ча ра ў Вя лі кім на доў га за ста нец ца 
ў па мя ці. Свет лая ту га, за хап лен не, 
удзяч насць — вось ня поў ны пе ра лік 
эмо цый, якія на паў ня лі душу на пра
ця гу ўся го ве ча ра. І па чуц цё го на ру, 
якое на ра джа ец ца ад та го, як бліс ку ча 
ра зам з тан цоў шчы ка мі з ін шых кра ін 
на сцэ не ўва саб ля лі ся бе ла рус кі мі ар
тыс та мі ба ле та воб ра зы, якія ства ра ла 
Мая Плі сец кая.

Як яе толь кі ні на зы ва лі і пра цяг
ва юць на зы ваць: і леп шая ба ле ры на 
пла не ты, і ге ній ме та мар фоз, і сім вал 
чыс та га мас тац тва без умоў най пры га
жос ці, і эта лон гра цы ёз нас ці, год нас ці, 
го на ру і арыс та кра тыз му, і гран ды ёз
ная асо ба…

Усё гэ та, па сло вах Анд ры са Лі е
пы, ме ла мес ца быць. Яму, прад стаў
ні ку су свет най ба лет най ды нас тыі, 
у мі ну лым — та ле на ві та му вы ка наў
цу вя ду чых ба лет ных пар тый, а ця
пер рэ жы сё ру і прад зю са ру, а так са
ма мас тац ка му кі раў ні ку і га лоў на му 

ба лет май стру Дзяр жаў на га ака дэ міч
на га Вя лі ка га тэ ат ра Уз бе кі ста на імя 
Алі шэ ра На ваі — па шчас ці ла доб ра 
ве даць вя лі кую ба леры ну. На леп шых 
сцэ ніч ных пля цоў ках све ту ў Па ры жы, 
Мад ры дзе, Лон да не ён ар га ні зоў ваў і 
ста віў га лакан цэр ты пад наз вай AVE 
MAYA, пры све ча ныя Плі сец кай.

«Аў то гра фы і імі джы» — пра ект, 
які пра ду гледж вае што га до вую пра
гра му, пры све ча ную зор кам ба ле та.

І вось Мая Плі сец кая. Яна быц цам 
па бы ва ла ў на шым Вя лі кім. Тактак, 
ілю зія пры сут нас ці вя лі кай ба ле ры
ны на сла ву тай сцэ не бы ла вя лі кая: 
на пра ця гу ве ча ра мы, за та іў шы ды
хан не, гля дзе лі ўрыў кі з ба ле таў, якія 
вы кон ва ла яна ў свой час, і ві дэа за пі
сы з рэд кі мі да ку мен таль ны мі кад ра мі 
з «Ба ле ро» Мо ры са Ра вэля ў ха рэа гра
фіі Мо ры са Бе жа ра, дзе Мая Плі сец
кая ства ра ла ха рэа гра фіч ныя цу ды. 
Да рэ чы, для яе гэ ты фран цуз кі ар тыст 
ба ле та, ха рэо граф і пе да гог ства рыў 
«Ле ду і ле бе дзя», «Ку ра зу ку», «Ай се
до ру». Ма ла дыя пры хіль ні кі ба лет на
га мас тац тва мо гуць, памой му, толь кі 
шка да ваць пра тое, як ма ла за ста ло ся 

ВяліКая, 
чароўная, 
нЕпараўнальная... 

На сцэне Вялікага 
тэатра Беларусі быў 
прадстаўлены адзін 
з апошніх міжнародных 
праектаў Андрыса Ліепы, 
народнага артыста Расіі, 
рэжысёра, прадзюсара, 
аўтара «Рускіх сезонаў ХХI 
стагоддзя» — «Аўтографы 
і іміджы», прысвечаны 
памяці легендарнай 
балерыны з беларускімі 
родавымі каранямі — 
Маі Плісецкай, народнай 
артысткі СССР 
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па доб ных ві дэа за пі саў спек так ляў з 
удзе лам вы дат най тан цор кі.

А га лакан цэрт «Мая Плі сец кая. 
Пры свя чэн не», як ён ад зна ча ны ў пра
грам цы, я на зва ла б спек так лем у яе 
го нар. Цэ лас насць, на ту раль нае пе
ра ця кан не ну ма ра ў ну мар, аб умоў
ле ныя глы бо кім псі ха ла гіз мам — так 
ён быў па стаў ле ны Анд ры сам Лі е пам. 
Ка ра ле ва су свет на га ба ле та, паў та ру
ся, ня бач на пры сут ні ча ла на сцэ не. 
Яе воб раз ні бы на паў ня ўся ды хан нем 
і энер ге ты кай ар тыс таў — іх за хап
лен нем, па кла нен нем пе рад та лен там 
дзі вы тан ца, ве лі зар ным жа дан нем 
хоць у чымсь ці ўзля цець да яе ўзроў
ню. І, памой му, у іх гэ та атрым лі ва
ла ся. Так, паў та рыць цал кам тое, што 
ра бі ла Мая Плі сец кая, і са праў ды не
маг чы ма. Аднак «ледзьледзь» заў сё
ды ўлас ці ва вя лі ка му та лен ту. Усім без 
вы клю чэн ня ўдзель ні кам пра гра мы 
ўда ло ся завабіць нас у свет Маі сва ім 
вы со кім уз роў нем вы ка наль ніц ка га 
май стэр ства: ар тыс тыз мам і вытан
чанай тэх ні кай. Лаў рэ ат ка між на род
ных кон кур саў, ула даль ні ца ме да ля 
Фран цыс ка Ска ры ны Аляк санд ра Чы
жык, Вік то рыя Трэнкіна, ула даль ні ца 
ме да ля Фран цыс ка Ска ры ны Ган на 
Фо кі на, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі 
Кан стан цін Ге ро нік, лаў рэ ат між на
род ных кон кур саў Та ра Ку ра чы, лаў
рэ ат між на род ных кон кур саў Та ка то
шы Ма чы я ма, лаў рэ ат ка між на род ных 
кон кур саў Яна Штан гей і дып ла мант 
між на род на га кон кур су, ула даль нік 
ме да ля Фран цыс ка Ска ры ны Ягор 
Аза рке віч… Вось ім ёны са ліс таў Вя лі
ка га тэ ат ра Бе ла ру сі, які мі мы мо жам 
га на рыц ца. Без да кор на тан ца ва лі і 
май стры ба ле та з Ма ры ін ска га тэ ат ра, 
з Вя лі ка га тэ ат ра Ра сіі, з Вен гер ска га 
на цы я наль на га ба ле та, з На цы я наль
на га ба ле та Ні дэр лан даў, а так са ма з 
Но ва сі бір ска га дзяр жаў на га ака дэ міч
на га тэ ат ра опе ры і ба ле та, вы клі ка ю
чы за хап лен не гле да чоў, якое вы яў ля
ла ся ў пра цяг лых апла дыс мен тах.

Мне зда ва ла ся, што кож ны ар тыст 
па мя таў сло вы Плі сец кай: на ад ной 
тэх ні цы да лё ка не зае хаць. Вось яны: 
«Для мя не са мае га лоў нае не на гу за
драць, а быць ар тыст кай, чуць му зы
ку і ве даць, на вош та ты на сцэ не… Я і 
да гэ туль пе ра ка на ная, што ад ной тэх
ні кай свет не ска рыць. І сён ня, і га доў 
праз сто пяць дзясятдзвес це, тан цам 
трэ ба бу дзе, як і ра ней, у пер шую чар гу 
рас чу ліць ду шу, пры му сіць су пер ажы

ваць, вы клі каць слё зы, ма роз гу сі най 
ску ры…» 

Не ве даю, як у ка го, але ў мя не ў 
той ве чар атры ма ла ся ад чуць і ма роз 
гу сі най ску ры, і ўзру шыц ца да слёз, і 
рас чу ліц ца… Бо і сам па ста ноў шчык 
за да ваў та наль насць ве ча ра сва ёй ве
лі зар най лю боўю да Плі сец кай, дзе
ля чы ся ўспа мі на мі. Апа вя да ю чы пра 
пар тыі, якія тан ца ва ла яна, прад стаў
ля ю чы ар тыс таў па важ на і тра пят лі ва, 
Анд рыс Лі е па з пры ды хан нем вы маў
ляў яе імя па баць ку: Мая Мі хай лаў
на… Ды так, што за ла за мі ра ла ў тыя 
хві лі ны, каб, не дай Бог, не ўнес ці ды
са нанс у ме ло дыю па мя ці, не па хіс
нуць да вер ную ат мас фе ру. Та кую, што 
зда ва ла ся: ніякіх ме жаў па між рам пай 
і гля дзель най за лай…

Перш чым па ча ла ся пра гра ма, якая 
са бра ла зо рак Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру
сі ды са ліс таў най буй ней шых тэ ат раў 
све ту, Анд рыс Лі е па вый шаў на сцэ ну 
і звяр нуў ся да гле да чоў. Пер шыя фра
зы яго па та ну лі ў ава цы ях: Анд ры са ў 
Мін ску ве да юць і ша ну юць: ён, паў та
ру ся, — прад стаў нік вя до май ба лет най 
ды нас тыі, аў тар пра ек та «“Рус кія се зо
ны” Сяр гея Дзя гі ле ва», якія ад ра джаў 
больш чым двац цаць га доў.

У ар хі ве на він на сай це Вя лі ка га 
тэ ат ра Бе ла ру сі (https://bolshoіbelarus.
by/rus) за хоў ва ец ца ці ка вая ін фар ма
цыя: праз 100 га доў, у 2007м, гэ тая 
ўні каль ная куль тур ная па дзея атры
ма ла сваё дру гое на ра джэн не на сцэ
не тэ ат ра ChampsElysees у Па ры жы, 
дзе ў дру гі раз бы лі ад кры ты гаст ро лі 
пра ек та «Рус кія се зо ны XXІ ста год
дзя». Так са ма за фік са ва на вось што: 
«Упер шы ню ў гіс то рыі, у рам ках між
на род на га гаст роль на га ту ра «Рус кіх 
се зо наў XXІ ста год дзя», які ахоп лі вае 
Фран цыю, Укра і ну, Ра сію, Лат вію, фес
ты валь прой дзе ў бе ла рус кай ста лі цы, 
дзе бу дуць па ка за ны леп шыя ба лет
ныя па ста ноў кі «Ша хе раза да» Мі ка лая 
Рым ска гаКор са ка ва і «Жарптушка» 
Іга ра Стра він ска га з удзе лам бліс ку
чых ар тыс таў — зо рак Вя лі ка га і Ма
ры ін ска га тэ ат раў, «Крам лёў ска га ба
ле та», якія скла да юць ко лер ра сій скай 
і су свет най сцэ ны».

Так яно і было. Прэм’ е ры гэ тых 
ба ле таў на сцэ не На цы я наль на га ака
дэ міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба
ле та Бе ла ру сі прай шлі ў каст рыч ні ку 
2010га.

Да рэ чы, прыкладна тады ж быў 
пад пі са ны і «Пра та кол аб на ме рах 

Мая Плісецкая:
Бацька мой быў 

выхадцам  
з ціхага, 

яблыневага, 
наскрозь 

прапыленага 
горада Гомеля. 

Плісецкія 
бяруць вытокі 

з тых краёў, 
якія шчымяць 
душу нягучнай 

прыгажосцю, 
з беларускіх 

крыніц. 

Андрыс Ліепа
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па між На цы я наль ным ака дэ міч ным 
Вя лі кім тэ ат рам опе ры і ба ле та Рэс
пуб лі кі Бе ла русь, у асо бе Ге не раль на
га ды рэк та ра Ула дзі мі ра Гры дзюш кі, і 
Дабра чын ным Фон дам Ма ры са Лі е пы, 
у асо бе Ге не раль на га ды рэк та ра Анд
ры са Лі е пы, аб ажыц цяў лен ні пра ек
та».

Доб ра па мя таю і твор чы ве чар Ма
рыса Лі е пы на сцэ не Вя лі ка га ў Мін
ску ў ліс та па дзе 2017 го да, для ўдзе лу 
ў якім пры яз джа ла і Ні но Ана ні яш
ві лі, су пер зор ка ба ле та, шмат га до вая 
парт нёр ка Анд ры са Лі е пы па сцэ не.

Ра зам яны са лі ра ва лі на сцэ не Вя лі ка
га тэ ат ра Ра сіі. Яе мы ўба чы лі ў ба ле це 
«Ба чан не ру жы», які быў па стаў ле ны ў 
бе ла рус кім Вя лі кім ха рэо гра фам Ра ду 
Па клі та ру. А яшчэ ў Мінску гля дзе лі 
два ад на ак та выя ба ле ты з «Рус кіх се
зо наў»: «Жарптушка» і «Ша хе раза да».

Але вер нем ся да Анд ры са Лі е пы. 
На сцэ ну Вя лі ка га. За ла за ці хае. Ва 
ўлас ці вай Анд ры су ін тэ лі гент намяк
кай і пры яз най ма не ры га ва рыць, 
ён рас ка жа гле да чам пра га ды сва ёй 
друж бы з Ма яй Плі сец кай. Пра тое, 
як быў ува ход ны ў дом Маі Мі хай
лаў ны і яе му жа кам па зі та ра Ра дзі ё на 

Шчад ры на, як аб мяр коў ваў з імі пра
ект «Аў то гра фы і імі джы» на пя рэ дад
ні яе 90год дзя. Да юбілею артыстка 
не да жы ла не каль кі ме ся цаў. На га дае 
Лі е па яшчэ і пра ро лю «Спячай пры
гажуні» Ма ры у са Пе ці па ў яе твор чым 
лё се. «Спя чая…», па вод ле яго сло ваў, 
ба лет, які па ка заў, што Мая Мі хай
лаў на — дас ка на лая ба ле ры на сты лю, 
якая змаг ла, пра цу ю чы з Ма ры яй Ся
мё на вай (ра сій ская ар тыст ка ба ле та, 
ба лет ны пе да гог — Аўт.), зра біць гэ ты 
ба лет шэ дэў рам. Так са ма Лі е па на за ве 
ім ёны тан цоў шчы каў, якія вы ка на юць 

падэдэ з ба ле та Пят ра Чай коў ска га 
«Спячая прыгажуня». Тан ца ваць бу
дуць ар тыс ты з Япо ніі, лаў рэ а ты між
на род ных кон кур саў Мі до ры Тэ ра да і 
Коя Ока ва, якія пра цу юць у ця пе раш
ні час у Но ва сі бір скім дзяр жаў ным 
ака дэ міч ным тэ ат ры опе ры і ба ле та. 
Яны ж стан цу юць і фі наль ны ну мар: 
падэдэ з ба ле та Люд ві га Мін ку са 
«Дон Кі хот». І ўсё гэ та бу дзе ад бы вац
ца на фо не ін фар ма тыў намас тац ка
га ві дэа шэ ра га на ве лі зар ным эк ра не 
на зад ні ку сцэ ны. Там, з да па мо гай 
чор ных гра фіч ных лі ній на чыр во ным 
фо не ажы вуць і ма лан ка па доб ныя, як 

ка заў вя до мы ба ле та вед Ва дзім Га еўскі 
ў дзень 85га до ва га юбі лею ба ле ры ны, 
ва ры я цыі Плі сец кай. Гэ та зна чыць 
скач кі, ру хі, якія бы ла здоль най вы
кон ваць толь кі яна. Яны на га да юць 
пра гра фіч ны сты ль тан цор кі. Вось 
яна ў пач цы з «Ле бя дзі на га во зе ра»… 
Ім гнен не — і лі ніі знік нуць, зме няц ца 
ін шы мі… На ма лю юц ца без да кор ныя, 
ча роў ныя ру хі рук ба ле ры ны, яе вы
со кія і лёг кія скач кі, на кі ра ва насць 
у не кія ін ша све ты… Ба ле ры нама лан
ка… І ўспом ніц ца вя до мае: парт рэт 
Плі сец кай пі саў Марк Ша гал, для яе 

ста ві лі ба ле ты вя лі кія за меж ныя ха
рэо гра фы, яе за пра ша лі на пры ёмы 
прэ зі дэн ты, прэм’ ермі ніст ры і ка ра лі. 
П’ер Кар дэн спе цы яль на для Плі сец
кай улас на руч на вы ра біў кас цю мы для 
«Ган ны Ка рэ ні най» і «Чай кі», а Ро берт 
Кэ нэ дзі, род ны брат Джо на Кэ нэ дзі, 
Прэ зі дэн та ЗША, ра ман тыч на ста віў
ся да яе, до ра чы ў дзень на ра джэн ня 
рас кош ныя бу ке ты кве так. А Ра дзі ён 
Шчад рын, які жон ку аба гаў ляў, пі саў 
для яе ба ле ты, як яна са ма ка за ла. «Яна 
зі ха це ла ў «Кар мэн», «Спя чай пры
га жу ні» ды «Па мі ра ючым ле бе дзі», 
а  пар тыю Ад этыАды ліі, пра якую 
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ма ры ла яшчэ ў школь ныя га ды, вы
ка на ла больш за ва сем сот ра зоў. Мая 
Мі хай лаў на жы ла на сцэ не да ся мі дзе
ся ці га доў і вый шла да гле да чоў, ка лі 
ёй споў ні ла ся 80, вы ка наў шы ну мар 
«Авэ Мая», ство ра ны для яе Мо ры сам 
Бе жа рам. Спек так лі для яе заў сё ды 
ста ві лі са мыя зна ка мі тыя ха рэо гра
фы (ся род якіх Ра лан Пе ці і Аль бер та 
Алон са), і яе пер са на жаў апра на лі вя
лі кія Куцюр’е». 

І зноў за хо чац ца пе ра чы таць аў
та бія гра фіч ную кні гу «Я, Мая Плі сец
кая», у якой ёсць рад кі пра бе ла рус кія 

ка ра ні ба ле ры ны. Яе ма ці бы ла ро дам 
з Віль ні, а баць ка — з Го ме ля. Вось як 
са ма Мая Мі хай лаў на пра тое пі ша:

«Баць ка мой быў вы хад цам ці ха га, 
яб лы не ва га, на скрозь пра пы ле на га го
ра да Го ме ля. Плі сец кія бя руць вы то кі 
з тых кра ёў, якія замілоўваюць ду шу 
ня гуч най пры га жос цю, з бе ла рус кіх 
кры ніц. На ра дзіў ся ён у са мым па чат
ку ста год дзя — 1901 го дзе. А ў 1918м, 
17га до вым пад лет кам, «за пі саў ся ў 
ка му ніс ты», ус ту піў у пар тыю. Як і 
ўсе «донкі хо ты» та го лі хо га ча су, ён 
аша ле ла ве рыў у кніж ную за ду му — 
ашчас лі віць усё ча ла вец тва…» 

Ці да во дзі ла ся ёй бы ваць у Го ме
лі? У Мін ску? Ма быць, на ўрад ці. Ва 
ўся ля кім ра зе, та кой ін фар ма цыі мне 
су стра каць не  да во дзі ла ся. А  вось 
тое, што Плі сец кая ве да ла Бе ла русь 
праз лю дзей — не су мнен на. З Ва лян
ці нам Елі зар’ е вым, ця пе раш нім мас
тац кім кі раў ні ком Вя лі ка га тэ ат ра яе 
звяз ва ла цес нае твор чае сяброўства, 
якое доў жы ла ся га да мі. З 1973 го да, 
у 26 га доў, Ва лян цін Елі зар’ еў стаў га
лоў ным ба лет май страм Дзяр жаў на га 
ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і 
ба ле та Бе ла рус кай ССР. А ў 1976 го

дзе ён пра ца ваў з Плі сец кай на здым
ках філь ма Ана то ля Эф ро са «Фан та
зія» па ма ты вах апо вес ці Тур ге не ва 
«Вяс но выя во ды». З тых ча соў яны 
су стра ка лі ся не ад ной чы. І якраз Елі
зар’ еў быў ад ным з тых, ка го яна чу ла 
і па ва жа ла. Мой ка ле га ў ін тэр в’ю з ім 
(https://www.sb.by) пры во дзіць цы та ту 
Плі сец кай, якая ха рак та ры зуе твор
чы ўзро вень Елі зар’ е ва: «Я ўво гу ле 
не люб лю паў та раць ру хі. Ні за якім 
ха рэо гра фам! У мя не свая ін ды ві ду
аль насць, я паін ша му ад чу ваю. Але 
за Елі зар’ е вым мне ха це ла ся ўсё паў
та рыць дак лад на».

«Пад час на шых су стрэч, — ус па
мі наў Ва лян цін Мі ка ла е віч, — бы ло 
ад чу ван не ней кай цёп лай друж бы і 
да ве ру ад но да ад на го. У яе быў вель
мі абра ны круг зно сін, але я ў яго ўва
хо дзіў… Так су па ла, што як раз пад час 
зды мак філь ма ў нас з жон кай на ра дзі
ла ся дач ка. З твор чай па езд кі ў Іта лію 
Мая Мі хай лаў на пры вез ла ў па да ру
нак па кет ца цак і дзі ця чай воп рат кі. 
Та кія дэ та лі не за бы ва юц ца… Вя до ма, 
яна ве да ла са бе ца ну, але са мной бы ла 
ад кры тай. Мы су пра цоў ні ча лі вель мі 
сур’ ёз на і плён на. Вель мі рэд ка бы вае, 

ка лі ў твор чым пра цэ се рух ідзе з двух 
ба коў на су страч адзін ад на му. Звы
чай на ней кі су пра ціў ўсё ж та кі ўзні
кае. Яна ўме ла да ма гац ца па стаў ле
ных мэ таў, уме ла чуць, пе ра плаў ляць 
у тан цы ўсё ўба ча нае і па чу тае…».

Та кім чы нам, пра ект «Аў то гра фы і 
імі джы» Анд ры са Лі е пы — га лакан
цэрт зо рак ба ле та «Мая Плі сец кая. 
Пры свя чэн не» пра гу чаў у Мін ску. Так 
ка ра ле ва су свет на га ба ле та, ле ген дар
ная ба ле ры на па бы ва ла ў Бе ла ру сі, 
на ра дзі ме прод каў.

Ва лян ці на Жда но віч.
Фота прадастаўлены Вялікім тэатрам Беларусі.
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Чор на-бе лая 

гар мо нІя
Бальныя вечары 

ў Купалаўскім, тады яшчэ 
Мінскім гарадскім 
тэатры, пачаліся 

 больш чым 100 гадоў 
таму — 

архітэктар будынка 
Караль Казлоўскі заклаў 
магчымасць механічнага 

падвышэння ўзроўню 
падлогі глядзельнай залы 

да ўзроўню сцэны. 
За стагоддзе ад сістэмы 

дамкратаў, зразумела, 
мала што засталося. 

Аднак пасля маштабнай 
трохгадовай 

рэканструкцыі ў тэатры 
з’явіліся новыя тэхнічныя 

магчымасці ды новыя 
спосабы аб’яднаць сцэну і 
залу. А ўсё дзеля таго, каб 

узнавіць традыцыю і 
запрасіць 14 снежня гасцей 

і ўдзельнікаў на першы 
ў краіне дабрачынны 

Венскі баль.
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т
«Тра ды цыя ба ляў у Бе ла ру сі шмат вя ко вая, іс

на ва ла яна яшчэ ў XVІІІ ста год дзі і бы ла вель мі 
па пу ляр ная ся род Ра дзі ві лаў, — на гад вае ды рэк
тар Ку па лаў ска га тэ ат ра Па вел Ла туш ка. — Так, 
Па не Ка хан ку ла дзіў ба лі, якія на вед ваў ка роль 
Поль шчы і вя лі кі князь лі тоў скі Ста ні слаў Аў густ 
Па ня тоў скі. У Шкло ве Зо рыч ар га ні зоў ваў баль, 
на які за пра шаў ім пе ра тры цу Ка ця ры ну ІІ... Гэ тая 
тра ды цыя пра цяг ва ла ся і ў ХІХ — ёсць свед чан
ні, што ў Мін ску ба лі пра хо дзі лі ў до ме, дзе жыў 
баць ка Ста ні сла ва Ма нюш кі, а таксама ў па чат ку 
ХХ ста год дзя. Та му сё ле та мы з парт нё ра мі фак
тыч на ад наў ля ем і пра цяг ва ем гіс то рыю ба ляў у 
Бе ла ру сі».

Ім прэ зу «Вен скі баль з А1 у Ку па лаў скім» ла
дзяць су мес ны мі на ма ган ня мі: буй ны бе ла рус кі 
ма біль ны апе ра тар з аў стрый скі мі «ка ра ня мі» 
за бяс печ вае фі нан са вы і даб ра чын ны склад нік, 
На цы я наль ны ака дэ міч ны тэ атр імя Ян кі Ку па
лы ад каз вае за твор чае на паў нен не, Амбасада 
Аў стрыі ў Бе ла ру сі — па тра нуе імпрэзу і аказ вае 
кан суль та цый ную пад трым ку.

Вен скі баль — адзін з сім ва лаў Аў стрыі. Як 
сцвяр джа юць гіс то ры кі, у Ве не ХІХ ста год дзя ў 
кар на валь ны се зон маг ло пра хо дзіць да 250 ба
ляў што ве чар! Паз ней ба лі пе ра мяс ці лі ся з па
ла цаў у опер ны тэ атр і на бы лі но вы ат ры бут — 
мас кі для ўдзель ні каў. Пас ля анш лю су ба лі амаль 
на 20 га доў тра пі лі пад за ба ро ну, але не спы ні лі 
сваё іс на ван не, і сён ня Вен скі баль — аб’ ект не
ма тэ ры яль най куль тур най спад чы ны ЮНЭС КА 
і пры го жая куль тур ная тра ды цыя, пад хоп ле ная ў 
мно гіх га ра дах све ту.

Каб мець пра ва на зы вац ца Вен скім, рас каз вае 
Ам ба са дар Аў стрыі ў Бе ла ру сі Ала і зія Вёр ге тэр, 
баль му сіць ад па вя даць да во лі стро гім кры тэ ры

ям. Так, ся род аба вяз ко вых умоў — удзел дэ бю
тан таў, не за муж ніх дзяў чат 16—23 га доў і ха лас
тых хлоп цаў 18—26 га доў, якія ад кры ва юць баль 
па ла нэ зам. Акра мя та го, для дэ бю тан таў асаб лі ва 
стро гі дрэскод: доў гія бе лыя су кен кі, за кры тыя 
туф лі кі і ад кры тыя шыі ў дзяў чат, фра кі ці смо
кін гі ды галь шту кіба бач кі ў хлоп цаў. Так са ма 
важ ны па ра дак ба лю: пас ля па ла нэ за аба вяз ко ва 
му сіць іс ці вен скі вальс, да лей ідуць са цы яль ныя 
тан цы — поль кі, валь сы, фак строт, тан га і на ват 
рум ба, апоў на чы — агуль ны та нец, а за вяр ша
ец ца ба ля ван не пад ра ні цу. «Мне най больш да
спа до бы ле ва ба ко вы вальс, — пры зна ла ся спа да
ры ня Вёр ге тэр, — і, спа дзя ю ся, на ба лі ў Мін ску 
мно гія пад тры ма юць маё за хап лен не».

Яшчэ ад на ад мет насць — даб ра чын ны мо
мант ім прэ зы. Та му па ло ву срод каў, атры ма ных 
ад про да жу квіт коў (а іх бу дзе не больш чым 
250, што аб умоў ле на ўмя шчаль нас цю тэ ат ра), 
ар га ні за та ры на кі ру юць у да па мо гу ар га ні за цыі 
«SOSдзі ця чыя вёс кі Бе ла русь», дзя ку ю чы якой 
ужо шмат га доў у Ба раў ля нах, Мар’ і най Гор цы 
і Ма гі лё ве сот ні дзя цей, што за ста лі ся без апе кі 
баць коў, вы хоў ва юц ца не ў дзі ця чых да мах, а ў 
SOSсем’ ях.

Па куль мож на толь кі мер ка ваць, якая му зы ка 
бу дзе гу чаць на мін скім Вен скім ба лі ў Ку па лаў
скім: хут чэй за ўсё вен скія кла сі кі — Штра ус, Бет
хо вен і Мо царт, ве ра год на — сё лет ні юбі ляр, бе
ла рус кі кла сік поль скай му зы кі Ма нюш ка... Але 
ўжо дак лад на вя до ма, што ўба чыць баль змо гуць 
на ват тыя, хто на яго не тра піць — кам па нія А1 
зла дзіць пра мую транс ля цыю на ліч ба вай плат
фор ме VOKA. І, маг чы ма, гэ ты баль ста не но вай 
пры го жай тра ды цы яй ужо ў су час най Бе ла ру сі.

Вік то рыя целяшук

Б
еЛ

ТА



56 беларусь.belarus
лістапад   2019

новыя рысы

С
вет зма га ец ца за эка ло
гію — і Бе ла русь ра зам 
з усі мі на пе ра да вой: на
ту раль ныя тка ні ны, эка
фар ба ван не, пры хіль нас
ці да дых тоў на зроб ле ных 
рэ чаў, якія мож на на сіць 

га да мі. Ды зай нер скае адзен не сён ня 
на бы вае но выя ры сы, сы хо дзя чы ў 
бок не гэ так «апош ня га піс ку мо ды» 
(па спей ку піць, каб не вы гля даць як 
ахвя ра па то пу!), а пра па ган ду ю чы лі
нію «ста рай доб рай» якас ці. Сён ня 

ў фэшнін дуст рыі да мі нуе лі ней ная 
струк ту ра: узяць, зра біць, вы кі нуць. З 
2000 го да вы твор часць адзен ня ў све
це па вя лі чы ла ся больш чым у два ра
зы. У год ча ла вец тва спа жы вае ка ля 
62 міль ё наў тон адзен ня, і толь кі 20 % 
гэ тых рэ чаў вы ка рыс тоў ва ец ца паў
тор на або ад да ец ца на пе ра пра цоў ку. 
У про ці ва гу  та му рухаецца раз віц цё 
ад каз най мо ды, асноў ны прын цып 
якой: лепш менш, да лепш.

— Як мы ба чым стра тэ гіч нае раз
віц цё бе ла рус кай мо ды? Па куп нік сён
ня жа дае вы браць ці ка вую воп рат ку, 
да сту пую, тэх на ла гіч ную і з ідэй ным 
пад тэкс там: аба ро на на ва коль на га 
ася род дзя, куль тур ны ас пек т, ідэ я ад
каз най мо ды, — лі чыць за сна валь ні ца 
Бе ла рус ка га тыд ня мо ды Яні на Ган ча
ро ва.

Так, свае но выя экака лек цыі пад
час Ethіcal Fashіon Show па ка за лі пе ра
мож ца кон кур су ма ла дых ды зай не раў 
New Names BFW Ксе нія Гесць і Анас
та сія Ямін ская (яе май стэр ня но сіць 
наз ву Jamіdo і вы ка рыс тоў вае толь
кі на ту раль ныя ма тэ ры я лы; кож ная 
рэч, ад су кен кі да ста ло вай бя ліз ны, 
ства ра ец ца на за каз уруч ную). Ямін
ская — вы пуск ні ца Ака дэ міі мас тац
тва, і кож ны ла пік лё ну ўпры го жаны 
ўні каль ным аў тар скім прын там пры
род най тэ ма ты кі: ліс це кра пі вы, па ра
сон чы кі сніт кі, са до выя квет кі ці пус
та зел ле — на тхнен не ма дэль ер чэр пае 
ў пры ро дзе Бе ла ру сі.

Тэ ме эка ло гіі, ад каз нас ці ды рэ
цыр ку ля цыі бы лі пры све ча ны Belarus 
Fashіon Forum, на які пры бы лі экс пер
ты з Ра сіі, Ір лан дыі, Шве цыі ды цэ лая 
дэ ле га цыя швед скіх прад пры маль
ні каў. Ам ба са дар Шве цыі ў Бе ла ру сі 
Крыс ці на Юхан нес сан вы со ка аца ні ла 
пра цу Бе ла рус кай па ла ты мо ды па пра
вя дзен ні Belarus Fashіon Week:

— Вя лі кі го нар  — зноў су пра
цоў ні чаць з Бе ла рус кім тыд нем мо

ды, — пад крэс лі ла спа да ры ня Ам ба са
дар. — Мо да сён ня — вель мі шы ро кае 
па няц це. Мо да і тэкс тыль ная пра мыс
ло васць на огул з’яў ля юц ца не ад’ ем
най част кай та го, што мы на зы ва ем 
«устой лі вае раз віц цё». Пры кмет на, як 
хут ка раз ві ва юц ца спра вы ў гэ тай га
лі не, як мы, спа жыў цы, сён ня ўплы ва
ем на брэн ды. Так са ма мы вель мі ра ды 
маг чы мас ці паў дзель ні чаць у аду ка
цый най част цы Тыд ня мо ды і маг чы
мас ці па гля дзець ка лек цыі бе ла рус кіх 
ды зай не раў. Я аса біс та ма гу да даць, 
што Бе ла русь не звы чай на ці ка вая кра
і на ў гэ тай сфе ры, і раз віц цё тут ця пер 
ідзе хут чэй, чым у шмат  якіх  ін шых 
дзяр жа вах Еў ро пы.

Асаб лі вую ці ка васць швед скіх спе
цы я ліс таў у га лі не ства рэн ня эка ла
гіч ных тка нін і фар ба ван ня вы клі каў 
Ар шан скі льно кам бі нат:

— На огул, мы вель мі піль на со чым 
за тым, што аб мяр коў ва ец ца ў сфе
ры но вых ма тэ ры я лаў, на прык лад, і 
больш устой лі ва га раз віц ця тэкс тыль
най пра мыс ло вас ці, — ска за ла спа
да ры ня Ам ба са дар. — Бу дзем піль на 
шу каць маг чы мас ці да лей ша га су пра
цоў ніц тва Шве цыі ды Бе ла ру сі, і, ўпэў
не на, што зной дзем іх.

Дру гая важ ная і са мая «смач ная» 
для спа жыў ца тэ ма  — маг чы масць 
пры ку піць рэ чы бе ла рус кіх ды зай не
раў па не са мых вы со кіх цэ нах: на рэш
це на па лях Тыд ня мо ды запрацаваў 
паў на вар тас ны і шы ро ка фар мат ны 
ча со вы мар кет, дзе кож ны меў маг чы
масць знай сці для ся бе неш та ары гі
наль нае.

Трэ ці важ ны ак цэнт BFW — аду
ка цыя для ма ла дых ды зай не раў. На
ву чаль ным пра гра мам ар га ні за та ры 
ад да лі тры дні паў на вар тас най пра цы і 
спе цы яль ны фо рум Fashіon Tech Hub, 
пры све ча ны су час ным тэх на ло гі ям 
у мо дзе.

Ірына Аў сеп’ ян

мо да з пры стаў Кай 
«эКа» 
Эка ла гіч насць, ад каз насць, усвя дом ле нае спа жы ван не, рэ цыр ку ля цыя — пад та кім дэ ві зам пра хо дзіў 19-ы се зон Belarus 
Fashіon Week. Ты дзень мо ды ў Бе ла ру сі, як звы чай на, убі рае ўсе ак ту аль ныя су свет ныя трэн ды — і гэ та ты чыц ца  
не толь кі под ыу ма.
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Як “рас шыф ра ваць” Жы то

мір… Хоць і ве даю амаль на

пэў на, ды звя ра ю ся. Жито ва 

ўкра ін цаў —
 гэ

 та жы та, сло ва 

мір — так са ма зра зу ме лае без 

пе ра кла ду. У го ра дзе з та кой 

жыц це сцвяр джаль най 
наз вай 

(бо жыц цё і ж
ы та —

 з а
д на го ж 

ко ра ня…) пра хо дзіў на па чат

ку каст рыч ні ка Дру гі 
фо рум 

рэ гі ё
 наў Бе ла ру сі ды Укра і ны. 

Зрэш ты, і с
а мі ж на ро ды — з ад

на го ро дуко
 ра ня. П

раў да, сон

цацяп ла ў шы ро тах паў днё вых 

на шых су се дзяў трош кі больш, 

а зна чыць — і га
 рач нас ці ды эма

цый нас ці ва ўкра ін скіх на ту
 рах, 

пэў на ж, так са ма. Тое, да рэ чы, 

ма гу за свед чыць на ўлас ным 

до све дзе, ма ю чы жон куўкра ін

ку з Х
ар каў шчы ны.

Не як дып ла мат В
а лян цін Вя

ліч ка, да ючы нам з ё
й ін тэр в’ю 

ў Кі е ве (свет лая па мяць муд ра

му Ва лян ці ну Ула дзі м
і ра ві чу: 

шмат ё
н зр

а біў на ка рысць бе

ла рус каўкра ін ска га сяб роў ства 

на па са дзе Ам ба са да ра Бе ла ру сі 

ва Укра і не) жар та ваў: дзе ў бе ла

ру саў Поў дзень —
 ва ўкра ін цаў 

Поў нач. Вя до ма ж, меў на ўва зе 

геа гра фію, а не роз насць све та

по гля даў. З
а са вец кім ча сам Вя

ліч ка пра ца ваў як раз на Го мель

шчы не, там Укра і на па су сед стве. 

Мя жы не бы ло —
 СССР, л

ю дзі 

“ра дзі ча лі ся”: ты ся чы, дзя сят

кі ты сяч бе ла рус каўкра ін скіх 

сем’ яў свед чаць пра крэў ную 

род насць. Ва лян цін Ула дзі м
і ра

віч рас ка заў анек дот з 
са вец ка га 

ча су. 
У Чар ні гаў скую воб ласць 

тэ ле фа ну юць з 
Кі е ва ўвес

ну: ча му не се е це? Дык мы ж 

на поў на чы, за
 ўва жа юць ад каз

ныя та ва ры шы. “А ча му га мяль

ча не ўжо се юць?” —
 “Та яны ж 

на поўд ні!”. (Г
л.: “Ты ся чы кі ла

мет раў доб ра су сед ства”. —
 ГР, 

23.05.2013).

Быц цам і н
я шмат ч

а су
 прай

шло з тае 
су стрэ чы, а коль кі 

ўся го пе ра мя ні ла ся ва Укра і не: 

май да ны, Крым, і вай на ідзе 

ў Дан ба се…
 На пя рэ дад ні Ф

о ру

му рэ гі ё
 наў Аляк сандр Лу ка шэн

ка су
 стра каў ся з п

рад стаў ні ка мі 

най буй ней шых укра ін скіх СМІ 

ў Мін ску, і ўпер шы ню то быў 

фар мат д
а вер лі вай гу тар кі. Знай

дзі це ў нэ це —
 па гл

я дзі це, п
а чы

тай це. Ш
мат в

ост рых пы тан няў 

бы ло за да дзе н
а, і

 зу сім
 не зг

ла

джа ныя ды за ву а ля ва ныя ад ка зы 

атры ма лі ка ле гі. 
Ну як не п

а га


дзіц ца з 
Прэ зі д

эн там, ш
то кра

і нысу сед кі па він ны за х
а ваць 

сла вян скае 
крэў нае 

сва яц тва 

дзе л
я бу ду чых па ка лен няў! Бе

ла ру сы і ўкра ін цы цес на зв
я за ны 

агу
ль ны мі ка ра ня мі —

 гіс
 та рыч

ны мі, ду хоў ны мі, ся
 мей ны мі, та

му й не м
а ем

 пра ва ст
ра ціць та

кое ад
зін ств

а. “
Гэ та ід

эа ла гіч ны 

па сы
л, які ля жыць у асн

о ве ўсіх 

ма іх раз в
аг п

а сі
 ту а цыі ва У

кра

і не”, 
— пад крэс л

іў Прэ зі д
энт. 

Ён на зв
аў Укра і ну важ ным су се

дам Бе ла ру сі, а
д ным з г

а лоў ных 

ган
д лё ваэка на міч ных парт нё

раў, 
што ро біць ста су

н кі з ё
й для 

нас п
ры яры тэт н

ы мі.

Як раз та кія су стрэ чы, як 

прай шлі ў Жы то мі ры з у
дзе лам 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі ды Ула

дзі м
і ра Зя лен ска га, і 

да па ма га

юць між дзяр жаў ным ста сун

кам ды на міч на раз ві вац ца, пры 

тым уста лёў ва юц ца над звы чай 

эфек тыў ныя між рэ гі я
 наль ныя 

су вя зі, н
ай перш у ганд лі, эк

а но

мі цы. А ганд лё ваэка на міч ныя 

кан так ты клю ча выя ў на шым 

парт нёр стве. Амаль пяць з п
а ло

вай міль яр даў до ла раў —
 та кім 

быў наш та ва ра аба рот ле тась. І, 

ня ма су
 мнен няў, ф

о рум у Ж
ы

то мі ры на даў но вы ім пульс для 

ўза е ма дзе ян ня: пад пі са ны кант

ра кты амаль на паў міль яр да до

ла раў. Д
а та го ж Ві цеб ская воб

ласць пад пі са ла па гад нен не аб 

су пра цы з В
ін ніц кай, Чар кас кай 

і А
дэ скай аб лас ця мі. Г

о мель скі 

рэ гі ё
н, па ве дам ля лі ўжо СМІ, 

уз моц ніць уза е ма дзе ян не з Ж
ы

то мір скай воб лас цю. ➔
 Ст
ар. 3

Вядомыспарты
ўнытэ

лежурналіст

нарадзіўсяів
ырасваУкраіне,

рэалізуесваета
ленты

ўБеларусі,

аўдалёкімІзраілі,н
азямліпродкаў,

адшукаўцікавыяматэрыялыдля

сцэнарыяфільма“Беларускі

Ерусалім”

Ба рыс Гер стан больш вя до мы ў Бе ла

ру сі я
к тэ ле жур на ліст,

 які зд
ы мае 

філь

мы на спар тыў ную тэ ма ты
 ку. Ён доў гі 

час 
пра ца ваў у спар тыў ных рэ дак цы ях 

Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, 
уз на чаль ваў іх, 

сён
 ня ж —

 на мес нік за г
ад чы ка а

д дзе л
а 

спар тыў на га
 вя шчан ня ЗАТ “Дру гі на

цы я наль ны тэ ле ка нал”. 
Яго ная жур на

лісц кая пра ца м
ае г

ра мад скае п
ры знан не: 

сё л
е та н

а п
а чат к

у го да Б
а рыс Із

і до ра віч 

ад зна ча ны прэ мі яй “Бе ла рус кі спар тыў

ны Алімп” —
 за п

а пу ля ры за ц
ыю фі зіч

 най 

куль ту
 ры й спор ту, 

пра па га
н ду зда ро ва га

 

ла ду жыц ця.

Ня мно гія ве да юць, што Ба рыс Гер

стан ак тыў ны ў гра мад скай дзей
 нас ц

і. 

Шмат г
а доў ён

 —
 на к

і ру ю чых па са дах 

у Са ю зе б
е ла рус кіх яў рэй скіх гра мад скіх 

аб’ яд нан няў і аб шчын (ра ней стар шы

ня, ця пер —
 на мес нік ст

ар шы ні). Б
е ла

русь ды Із ра іль ці ка вяць май го 

су бя сед ні ка як тэ ле жур на ліс та 

на п
ра ця гу мно гіх га

 доў. І
 тэ ма 

тра ге д
ыі яў рэй ска га

 на ро да для 

яго так са ма бліз кая. Та му мы з 

Ба ры сам Ізі д
о ра ві чам раз м

аў ля лі 

пе ра важ на п
ра гэ

 ты, па куль што 

менш вя до мы бок яго жыц ця й 

твор час ц
і.

— Б
а ры

с  І
зі до

 ра в
іч, 

апо
ш н

і 

філ
ьм 

“Хр
о ні
 кі М

інск
 ага

  ге т
а”, 

зня
 ты 

па 
ва ш

ым
  сц

э на
 ры
і,  н

а

зы в
а ец

 ца 
“Зо

н да
р ге

 та”
.  П

рэм
’

ера
 яго

, сп
ец п

а ка
з пр

ай ш
оў с

ёле


та п
е ра

д ад
 кры

ц цё
м м

а ну
 мен

 та 

“М
а сіў

  ім
 ёна

ў” 
у Т

рас
 цян

 цы
 ў п

а мя
ць 

яў р
э яў

 з А
ў ст

ры
і, як

ія т
ам 

бы л
і зн

і шч
а

ны
. П

ом н
ю, 
на 

прэ
 зен

 та ц
ыі 

філ
ь ма

 вы
 

ка з
а лі
, ш

то 
Ха л

а ко
ст  з

вя з
а ны

  з в
а ш
ай 

ся м
ей н

ай 
гіс т

о ры
 яй.
  Н
а ко

ль к
і  ц

ес н
а?  

➔
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На пша ніч най 

ні ве 

ў Аляк санд раў ску
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БЕЛ
ТА

Подзвіг 

на пра вым 

бе ра зе Са жа 
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сУпольнасць

Каб у мі ры се яць жы та

ВЕсткІ

БеларускаяаЭс:

ужохутка

Замежныяжурналісты

наведаліаб’ектыпус

кавогакомплексуатам

найэлектрастанцыі,ш
то

ўзводзіццанаГродзен

шчыне,падастраўцом

Больш за 50 жур на ліс таў 

вя ду чых СМІ Тур цыі, Егіп та, 

Поль шчы, Л
іт вы, Уз бе кі ста на і 

Ра сіі з
на ё мі лі ся з х

о дам бу даў

ніц тва Бе ла рус кай АЭС. Між

на род ны прэстур ад быў ся ў 

плы ні X
XІV Між на род на га Бе

ла рус ка га эн
ер ге тыч на га і э

ка

ла гіч на га фо ру му, я
кі пра хо дзіў 

у Мін ску 811 каст рыч ні ка.

Атам ная элект ра ст
ан цыя за

бяс пе чыць энер га б
яс пе ку Бе ла

ру сі, 
а пы тан ні экс пар ту элект

ра эн
ер гіі 

— дру гас н
ыя. П

ра то
е 

ка заў
 жур на ліс там ге н

е раль ны 

ды рэк тар Бе лА ЭС Мі ха іл Фі лі

мо наў: “П
ерш чым па чы наць бу

даў ніц тва А
ЭС, мы ад

 пра ца ва лі 

пы тан не: з
 якой мэ тай уз во дзім

 

аб’ ект. П
ер ша па чат ко

 вая мэ та —
 

мы не па він ны за ле жаць ад ад на

го ві ду па лі ва, у
 пры ват н

ас ц
і ад

 

га зу
. Асноў ная за д

а ча атам най 

стан цыі — за б
яс пе чыць усто

й

лі вае э
лект ра за б

ес пя чэн не Б
е ла

ру сі. І
 пер ша па чат ко

 ва ж
 АЭС за

дум ва ла ся
 ды ін тэ гр

а ва ла ся
 для 

пра цы ў бе ла рус кай энер га сі
с тэ

ме. А
 пы тан ні эк

с пар ту —
 дру

гас н
ыя: яны за ле жаць ад рын каў, 

кан’ юнк ту ры ды ін ша га”
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Пенсіянерка з Лагойшчы

ны не хавае здзіўлення. Днямі

пачула,што ў краіне ствараец

ца электронны ўрад. І калі мы

наведаліся да яе ў госці, Раіса

Цімафееўна, накрыўшы стол,

паціхувыпытвае:тоякжагэта

будзе?.. Няўжо электроніка ва

Урадзейчыноўнікаўзаменіць?

Аміжтымісапраўдысярод

пытанняў, што абмяркоўваліся

ўПрэзідэнта,былойпраэлект

ронны ўрад. Аляксандр Лука

шэнканагадаў,штопрацыўІТ

тэматыцы яшчэ многа. “Якраз

таму ў пяцігадовай праграме

сацыяльнаэканамічнагаразвіц

ця інфарматызацыя выдзелена

якадзінзпрыярытэтаў,—пад

крэсліў ён.— Пакуль у гэтым

кірункупахваліццаасабліваня

мачым.ХоцьнапятымУсебе

ларускімнароднымсходзебыла

пастаўленазадача:да2020года

стварыць паўнацэнны элект

ронныўрад”.
Вядома ж, любыя змены ў

жыцці немагчымыя без зменаў

у нашай свядомасці. Ну неяк

звыкліся ж продкі з тым, што

“наступалі” цягнікі, аэрапла

ны, электрычнасць, радыё, тэ

лебачанне…Так і “лічбу” вар

та прыняць. Зразумець: без

яе—ніяк.Павялікімрахунку,

гаварылі на той нарадзе пра

лічбавую трансфармацыю гра

мадства. Пры тым патрэбна

глыбокая трансфармацыя свя

домасці людзей. Каб не хавалі

галаву ў пясок пад наступам

гаджэтаў, сэрвісаў, банкінгаў,

біткойнаў — адаптаваліся да

іх.Прывучвалісяваўсімразбі

рацца:штоназываецца,плаваць

уморысучасныхІТтэхналогій.

Прычым з карысцю, радасцю,

задавальненнем.

Нарадасталапрацягамкра

савіцкай сустрэчы Прэзідэн

та з прадстаўнікамі ІTсферы

ў Парку высокіх тэхналогій.

Што маем па выніках? Бу

дзе створана ў краіне першая

ІТВНУ. І можа з’явіцца маг

чымасць перавучваць спецы

ялістаў для ІТсферы за кошт

крэдытаўПаркавысокіхтэхна

логій.Хочашдобразарабляць?

Вучыся, трансфармуй свядо

масць. Дарэчы, і Міністэр

ствасувязідыінфарматызацыі

трансфармуецца:ямунадаюць

паўнамоцтвы па дзяржрэгу

ляванні лічбавай сферы, яно

“будзе займацца развіццём

лічбавізацыі”,удакладніўпер

шы намеснік Прэм’ермініст

раАляксандрТурчын.Гэтаяк

адказнапрапановуІТсуполь

насці аб стварэнні ў краіне

асобнагаміністэрствалічбавай

эканомікі.Штодаадукацыі,тоірэзі

дэнтыПТВзначнапавялічаць

яепадтрымку.Цікавыя,“стра

тэгічныя” прапановы на гэты

конт ёсць у аднаго з рэзідэн

таў — кампаніі “Сакрамент

ІТ”.Нядаўнамыгутарылізяе

дырэктарам. “Каб стабільна

развівалася Беларусь на блі

жэйшыя гадоў 30, варта су

польна выпрацоўваць галоў

ныя прынцыпы, “магістралі”

руху ў эканоміцы, сацыяль

ным жыцці,— лічыць Вале

рыЯгораў.—На мой погляд,

найперш заслугоўваюць увагі

адукацыя (прашто і гаварылі

на нарадзе), культура (без яе

няма народа…), навука, іна

вацыйныя тэхналогіі, экало

гія.Пад “рэйкі” пяці “магіст

ральных шляхоў прагрэсу”

падкладзем моцныя “шпа

лы”: нацыянальныя праекты.

Яны фінансуюцца дзяржавай

па прыярытэтным прынцы

пе.Фінансаванне,рэалізацыю

праектаў могуць весці і пры

ватныя кампаніі, але ўзгод

нена з дзяржавай. Для ўсіх

арганізацый, асоб, якія “бу

дуюць магістралі”, дзяржава

стварае асаблівыяпадатковыя

ўмовы (аналагічныя ўмовам

ПВТ). Хто колькі інвеставаў

“у магістраль”— таму такая

сума выключаецца з падатку

напрыбытак.Акабпаўдзель

нічацьупраекце,кампаніяпа

дае заяўку, праходзіць яе экс

пертыза на спецыялізаваным

экспертнымсавеце”.

Дарэчы.Зяцьзбіраеццаўжо

сёлетападарыцьРаісеЦімафе

еўне камп’ютар. Спадзяемся,

яна сама пагугліцьпачытае,

штотакоеэлектронныўрад.Бо

трансфармавацьжасвядомасць

варта не толькі тым дзяржчы

ноўнікам—кожнамузнас.
ІванЖдановіч

На “Бе ла рус кім кір ма шы” 

ў го ра дзе на Дзві не-Даў га ве 

ад шу меў вя сё лы па на дво рак, 

зла джа ны су пля мен ні ка мі 

з ча ты рох кра ін

З поўным аншлагам прайшоў наш

ІX Міжнародны фестываль народнай

культуры “Беларускі кірмаш у Даўгаў

пілсе”—тое было 4 кастрычніка.Паў

дзельнічалі ў свяце беларускія творчыя

калектывыдыасобныяталентызЛатвіі,

Літвы,Эстоніі,Беларусі.Культурныфо

румпрайшоўпадзнакам20годдзяДаў

гаўпілскагаЦэнтрабеларускайкультуры

(ЦБК),атэмайгалаканцэртастаўвясёлы

панадворак.
Па традыцыі наш кірмаш ладзім

штогодувосень:калізпалёўіагародаў

прыбраны ўраджай ды паўсюдна пра

водзяццакірмашы.Задуманыфэстдзеля

таго,кабзберагацьіпашырацьбеларус

кую культурную спадчыну, народныя

традыцыі, падтрымліваць таленты.

Задзевяцьгадоўфестывальнабыўпа

зітыўныімідж,маезаслужаныаўтары

тэтупрыхільнікаў.Восьісёлетазадоўга

дапачаткугалаканцэртаўфаеПалаца

культурыбылоажыўленайшматлюдна.

Госцігледачызбіралісяваколпрэзента

цыйныхсталоў.Атамшматусягоціка

вага!РамесніцызбеларускагаБраслава,

напрыклад,прадстаўлялівырабыдэка

ратыўнапрыкладногамастацтвадыпа

казвалі,якшторобіцца.Побачдзяліліся

досведамгаспадыніагародніцы:паказ

валіплёнсваёйпрацы,даваліпакашта

вацьсмачныяварэннідысалатымары

нады.Ахтопрынёснакірмаш,падарыў

ЦБКякуюкнігунабеларускаймовеці

праБеларусь—атрымліваўзатоефір

мовыфэстсувенір“Гузікшчасця”,тут

жамогзнаёміццазрэкламнымійтур

буклетаміпраБеларусь.Юныянаведні

кіасвойваліазыбеларускайвыцінанкі,

клеіліпаштоўкідыразмалёўвалі,рабілі
лялькіабярэгі.Быўуфаедругогапавер

хаймайстаркласпабеларускіхнарод

ныхтанцах.➔
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Трансфармацыя свядомасці вест кіМі ру — кніж ныя 

су стрэ чы
На 20 чэр ве ня 2020 го да 

пры мер ка ва ны фэст 

“кніж ныя су стрэ чы 

ў Мір скім за мку”

Традыцыя правядзення ім

прэзы пакладзена сёлета: кні

гавыдаўцы, пісьменнікі, наву

коўцы, чытачы сустракаліся ў

Міры15 чэрвеня.Фэстна тэ

рыторыі старажытнага замка

ладзіўся ўпершыню. Акцэнт

быў на знаёмстве з асветніц

кай, гістарычнай,краязнаўчай

літаратурай. Прэзентацыі, аў

тографсесіі,дыскусіізакруг

лымсталом—усёбылоцікава!

Міністэрства
інфармацыі,

Карэліцкі райвыканкам (гарад

скіпасёлакМір—натойтэры

торыі),Гродзенскіаблвыканкам

рыхтуюцьпраграмунаступнага

фэсту.І,зразумела,чакаюцьіні

цыятыўадбеларускіхкнігавы

даўцоў, арганізатараў кніжнага

гандлюрозныхформуласнасці.

Дыйбеларусаўзамежжа.

ЗМірам,Карэліччынайзвя

заны імёны многіх вядомых

паэтаў, празаікаў Гродзеншчы

ны,Беларусі.
“Кніжныя сустрэчы ўМір

скім замку” — добрая нагода

ўспомніць пра народнага пісь

менніка Янку Брыля, славута

галітаратуразнаўцаУладзіміра

Калесніка, паэтаў Рамана Тар

молуМірскага, Вольгу Іпата

ву, публіцыстаў, мемуарыстаў,

празаікаў Самуіла Маскевіча,

Саламона Маймана, Яўгена

Крамко, Уладзіміра Навумо

віча, Анатоля Жука, Серафіма

Андраюка…
Інфападтрымку фэсту зро

бяць Сталічнае тэлебачанне, а

таксамадрукаваныяСМІ.
СяргейШычко

Та лен ты ўсе — у Даў гаў піл се!

На кірмашы выступае дуэт “Спадкі”

Як будзе развівацца беларуская ІТ-сфера ў бліжэйшы час і на перспектыву? 

Зацікаўленая размова пра гэта ішла на нарадзе ў Прэзідэнта.

Прыярытэты

Нарада па развіцці лічбавай сферы ў Прэзідэнта

1Голас Радзімы  пятніца, 15 лістапада, 2019 

Гэта будзе ўжо сёмае склі
канне народных выбраннікаў
у незалежнай Беларусі. Для
тых выбаршчыкаў, хто мае ін
шыя планы на 17 лістапада, з
12га па 16га ўключна можна
галасаваць датэрмінова. Такая
практыка, дарэчы, у Беларусі
выкарыстоўваецца не ўпершы
ню,ішэрагвыбаркамаўіншых
дзяржаўідуць–падобнымшля
хам.Выбарчыя інтэрнэттэхна
логііўБеларусіпакульневыка
рыстоўваюцца, хоць ІТкраіна
будуеццапоўнымходам.Акаб
прагаласаваць датэрмінова,
то—прыходзьігаласуй:нічым
і пацвярджаць не трэба, што
17гатынезможашналежным
чынамвыявіцьсваюграмадзян
скуюволю.

Звернемся да лічбаў Пар
ламенцкіх выбараў у Белару
сі–2019. Імішчодра дзеліцца з
выбаршчыкаміЦэнтральнаяка
місія па выбарах і правядзенні
рэспубліканскіх рэферэндумаў.
Дарэчы, больш за 20 гадоў—
з6снежня1996га—узначаль
вае камісію ўраджэнка Слуцка
Лідзія Міхайлаўна Ярмошына.
Паводле дадзеных ЦВК, у Бе
ларусі ды за яе межамі цяпер
налічваецца амаль 6,9 мільёна
выбаршчыкаў, ёсць выбарчыя
ўчасткі замяжой.Спачатку, як
заўсёды, ішло вылучэнне кан
дыдатаў, потым— іх рэгістра

цыя. 18 кастрычніка старшыня
Цэнтрвыбаркама паведаміла:
выбарчымі камісіямі зарэгіст
равана амаль 558 кандыдатаў
у дэпутаты ніжняй палаты бе
ларускагаПарламента.Усярэд
німунассёлетапа5прэтэндэн
таўнадэпутацкаекрэсла—бо
выбіраем 110 дэпутатаў. Каб
выбарыпрайшлі,украінеўтво
раны 5831 выбарчы ўчастак.
І што адметна: няма ніводнай
“безальтэрнатыўнай” выбарчай
акругі!

Прыгожыябуклетына4ста
ронкі, з каляровыміфотаздым

камікандыдатаўдасталізпаш
товых скрынак тыдні два таму
і жыхары аднаго з пад’ездаў
у мінскім мікрараёне Зялёны
Луг. Пяць кандыдатаў, выні
кае з інфармацыйнага буклета,
змагаюцца за месца пад пар
ламенцкім сонцам па Каліноў
скай выбарчай акрузе № 108.
Уасноўнымкандыдатысамага
сацыяльна актыўнага ўзрос
ту: 1977, 1980, 1995, 1998,
1988 гадоў нараджэння, адзін
толькі— пенсіянер, сябар Ка
муністычнай партыі Беларусі.
Усе—мужчыны,адзінзіхбес

партыйны.Чымнахлеб зараб
ляюць? Лідар адной з партый,
дырэктар прадпрыемства, тэх
нікпарамоцедыэксплуатацыі
абсталявання, інжынерпра
граміст, начальнік службы ме
неджментуякасціаднагозмін
скіх прадпрыемстваў. Гадавыя
даходы—ненадтакабвысокія,
з маім уласным супастаўляль
ныя, двое нават уласнай маё
масцінемаюць.Карацей,людзі
знарода.

Крыху больш інфармацыі
пракандыдатаў—упадобным
жабуклеце,якіяпабачыўусяб
ра:ёнбудзегаласавацьпаКола
саўскайвыбарчайакрузе№106.
Таксамапрэтэндэнтаўпяцёра,і
ўсе мужчыны. Родам з Калін
кавіч, Магілёва, Асіповічаў,
Жодзіна, Баранавіч і Мінска,
усе—звышэйшайадукацыяй,
іадзінтолькібеспартыйны.

Хадзіцьцінехадзіцьгаласа
вацьнавыбары—вырашае,вя
домаж,кожнысам.Аднакпры
тымвартамецьнаўвазе,штоў
соцыуме нічога не адбываецца
само па сабе. Рашэнні пра вы
бар шляхоў, якімі далей разві
вацца беларускаму грамадству,
унемалойступені залежацьад
таго,хтобудзепрацавацьуно
вымПарламенце.Таму,выбіра
ючы“сваіх”кандыдатаў—мы
выбіраемсваюбудучыню.

Іван Ждановіч

Ураджэнка Оршы Ніна Пашчанка 
ўзначальвае ў італьянскай сталіцы 
Культурна-адукацыйны цэнтр 
“Францыск Скарына”. З яе пісьмаў 
у рэдакцыю мы больш даведаліся, 
хто ж дапамагае ёй у працы.

Напачаткулетаунашайгазецевый
шаў тэкст “Хоць і ў Неапалі ды ў Ры
ме— але ж думкамі на Радзіме!” (ГР,
13.06.2019).Мыпісалі,штоіўбеларус
кіх суполках Італіі актыўна рыхтавалі
сядаІІЕўрапейскіхгульняў.ТадыНіна

Пашчанка, прэзідэнт Культурнаадука
цыйнага цэнтра “Францыск Скарына”,
добрымсловамзгадаласвайговіцэпрэ
зідэнта ТаццянуТыльковіч. Гэтаж яна
размяшчала інфармацыю ў Вацапгру
пе “Девочки из Беларуси в Италии”
пра будучую ўрачыстую цырымонію
запальвання агню гульняў у музейным
комплексе Ara Pacіs Museum. Вось і
ўзнікла ў італьянскіх беларусаў прапа
нова:падтрымацьсуайчыннікаўнаўра
чыстасці. Бацькі, дзеці сабралі актыў
ную, шматколерную групу падтрымкі.
Дзякуючы групе “Девочки из Беларуси
вИталии”,удакладнілаНінаПашчанка,
ізносяццамногіясуайчынніцыўРыме.
А ў хуткім часе выходзіў тэкст пра та
ленавітыхвыхаванцаў згаданагацэнтра
(“Перамагаюць прыгожым словам” —
ГР,29.07.2019), ітадымамаюМатэадэ
Грандзіса названая былаВольга Сярге

еўна, у дзявоцтве Тыльковіч. І ўзнікла
ўнаспытанне:яктак?Уаднымтэксце
Тыльковіч—Таццяна,удругім—Воль
га… Ніна Пашчанка патлумачыла: па
мылкі няма, бо яны— родныя сёстры.
Абедзьве працуюць у КАЦ “Францыск
Скарына”.

На пачатку верасня ў школе цэнтра
прагучаўпершызванок,іНінаПашчан
ка даслала нам святочныя фотаздымкі.
Нааднымзіх—дарадцаАмбасадыБе
ларусіўРымеУладзімірВасількоў,Воль
гадэГрандзіс (удзявоцтвеТыльковіч),
НінаПашчанка, Таццяна Тыльковіч ды
Вікторыя Даўгулевіч. Ганаровымі гас
цямі на імпрэзе былі згаданы Уладзі
мір Васількоў, дарадца Пасольства Ра
сііўІталііКанстанцінБяляеўдыайцец
Сергій, настаяльнікМікольскага храма.
Спадарыня Ніна пісала, што Рэспублі
канскіцэнтрнацыянальныхкультур(ім

кіруеВольгаАнтоненка)падарыўКАЦ
“Францыск Скарына” кнігі, беларускія
сувеніры: там ствараецца беларускі ку
ток. Мінадукацыі “абяцала даць трохі
кніг”.АсаблівуюпадзякуНінаПашчан
кавыказваеМіхаілуРыбакову(якіўзна
чальваеМузейгісторыібеларускайліта
ратуры)задапамогу,падтрымкуцэнтра.
➔ Стар. 4 

Голас  Радзімы
Г а з е т а  з  Б е л а Р у с і

Выданне “Голас Радзімы” чытайце на паРтале zviazda.by
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Найвы шэй шай  
про бы  
га ла сы

Стар.  8

Прэм’ера 
рубрыкі 

“Крыніцы 
натхнення:  

Мір і ваколіцы”
Стар. 5

Б
ЕЛ

ТА

Баявы шлях 
ад Арменіі  

да Беларусі
Стар. 6

ХтО ёСць ХтО ў ды яС Па ры

Вы бі ра ем бу ду чы ню
ВеСт Кі

ра сій ская сям’я 
з бе ла рус кі мі 
тра ды цы я мі

ра дас ная вест ка прый шла  
з цю ме ні: сям’я  
Пад ка ры та вых увай шла ў лік 
пе ра мож цаў ра сій ска га  
кон кур су “Сям’я го да–2019”  
у на мі на цыі “Шмат дзет ная  
сям’я”

Урачыстае ўшанаванне пе
раможцаў праходзіла 30 каст
рычніка ў Вялікай зале Дзяр
жаўнага Крамлёўскага Палаца.
Конкурс “Сям’я года” — гэта
маштабныпраект,ёнпрайшоўу
Расііўчацвёртыразіпаспеўза
ваявацьстатусгалоўнагасямей
нагаконкурсукраіны.Сёлетаў
рэгіянальных яго этапах паў
дзельнічала 3343 сям’і! Ашто
вялікая сям’я Падкарытавых
выйшла ў спаборніцтвах у лік
пераможцаў—нампаведаміла
Людміла Бакланава з Цюмені,
наш няштатны карэспандэнт. І
ўжодаслаладнямівялікіарты
кулпрасям’ю,якірыхтуеццада
друку.

Мяркуем, чытачы “ГР” доб
раведаюць,чамуўнасёсцьінта
рэсдасям’іПадкарытавых:уёй
сужэнцыСтаніслаўіНадзеявы
хоўваюцьпецярыхдзяцей.АНа
дзеяродамзБеларусі,яебацькі
МарыядыМікалайПіскуны—з
Бабруйшчыны. Мы пра тое пі
салі: “Радавод з песнямі” (ГР,
29.03.2019). Марыя Піскун ця
пер—кіраўніцаЦюменьскайаб
ласной грамадскай арганізацыі
“Нацыянальнакультурнае тава
рыства“АўтаноміяБеларусь”.

Іван Іванаў

Чац вё ра на стаў ніц у Ры ме

Настаўніцы з дыпламатам 
Уладзімірам Васільковым

У Бе ла ру сі пра хо дзіць да тэр мі но вае га ла са ван не на Пар ла менц кіх вы ба рах. 
Са мі ж вы ба ры ў Па ла ту прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду прой дуць 17 ліс та па да.

рыт мы жыц ця

Вялізны плакат у цэнтры Мінска заклікае на выбары



Аляксандр Кішчанка. Дзяўчына ў блакітным. 1980 г.


